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Coronakaarsen
De inwoners van Sevenum, Kronenberg en Evertsoord hebben zondagavond 1 november gehoor gegeven aan de oproep om kaarsen of lichtjes voor de raam te zetten om 18.00 uur in
teken van saamhorigheid in deze tijd van de coronacrisis. Bij verzorgingshuis Sevenheym in Sevenum werden kaarsjes ontstoken in de vorm van drie harten. Twee waren te zien op de
parkeerplaats van het verzorgingshuis en één in de tuin. Om stipt 18.00 uur luidden de kerkklokken. Ook bij de Sint-Fabianus en Sebastianuskerk in Sevenum werden kaarsen ontstoken.

Palmen zegt nogmaals sorry tegen raad
Burgemeester Ryan Palmen is dinsdag 3 november tijdens de raadsvergadering nogmaals door de gemeenteraad van Horst aan de Maas op het matje geroepen over het filmpje dat hij enkele weken geleden maakte.
Daarin uitte hij zijn twijfels over het landelijke coronabeleid van het kabinet.
In de videoboodschap, die Palmen
donderdagochtend 15 oktober op
sociale media postte, richtte hij zich
tot de mensen die twijfels hebben
over de coronaregels. Hij gaf aan
die twijfels te begrijpen en ze zelf
ook wel eens te hebben. Als gevolg
daarvan werd Palmen door de
voorzitter van Veiligheidsregio
Limburg-Noord, Antoin Scholten,
aangesproken op zijn woorden.
De burgemeester verontschuldigde
zich daags erna al voor de ontstane
commotie, maar staat wel achter
zijn uitspraken. Ook enkele
politieke partijen waren niet te
spreken over het filmpje. In de

raadsvergadering van dinsdag
3 november moest Palmen zich
daarom nogmaals verantwoorden
voor zijn uitlatingen. “Juist in deze
onzekere tijden is het belangrijk
dat de burgemeester een krachtig
signaal afgeeft”, merkte Richard
van der Weegen (PvdA) op.
“Natuurlijk mag iedereen zijn
eigen opvattingen hebben, maar
als je inhoudelijk duiding wilt
geven, dan ga je maar bij Jinek
(presentatrice Eva Jinek, red.) aan
tafel zitten.” Eveline Baas van
D66+GroenLinks voegde daaraan
toe dat de samenleving baat heeft
bij duidelijke communicatie.

Funshoppen
Sonja van Giersbergen (SP) ging nog
een stapje verder en vond dat bur
gemeester Palmen constant de gren
zen opzoekt. “De opmerkingen van
de burgemeester voorafgaand aan
de vergadering dat we misschien
nog even moeten gaan ‘funshoppen’,
vind ik niet op zijn plaats”, aldus Van
Giersbergen. “We zitten middenin een
crisis en daar moeten geen grappen
over worden gemaakt.” In een reactie
liet Palmen weten dat hij retrospec
tief de consternatie die is ontstaan
betreurt. “Ik wilde een stem geven
aan bezorgde mensen, die wel de
maatregelen opvolgen maar niet altijd

begrijpen waarom ze worden geno
men. Het spijt me zeer als mensen die
in de frontlinie werken zich daardoor
niet serieus genomen voelen. Maar ik
vind wel dat de overheid meer duide
lijkheid moet geven en niet simpel
weg de regels opdreunt. Daarnaast wil

ik ook in deze tijden proberen de lucht
erin te houden. Af en toe is het nodig
om het ijs te breken.”

Tekst: Marieke Vullings
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Eindelijk doorbraak rondom ‘soap’ Kloosterhof,
bouw start maart 2021
De renovatie van winkelcomplex
Kloosterhof in Horst gaat vanaf
begin maart 2021 van start.
Dat zegt directeur Marc Janssen
van vastgoedontwikkelaar
Suyderland toe. Als alles meezit kan
winkelend Horst aan de Maas
vanaf 1 december gebruikmaken
van een hernieuwd winkelcomplex.
Kloosterhof kent een hele histo
rie. Al sinds 2011 zijn er plannen om
het winkelcomplex op te knappen.
Er zouden nieuwe winkels en horeca
ondernemers in komen en zelfs appar
tementen gebouwd worden op de
locatie van de Horster ‘blokkendoos’.
Jaren vervlogen en allerlei belof
tes werden gedaan vanuit eigenaar
Suyderland. Zo zou de verbouwing na
carnaval dit jaar opgepakt worden.
Maar de initiatiefnemer haalde ook
deze deadline niet. Het leek een ein
deloze soap te worden na vele toe
zeggingen. Suyderland hield zich niet
aan haar woord en ook het vertrou
wen vanuit de initiatiefnemer in een
kwalitatief nieuw winkelcomplex leek
als sneeuw voor de zon te verdwijnen.
Maar achter de wolken schijnt dit keer
een positieve zon. Er lijkt nu eindelijk,
na tien jaar, een doorbraak.

Fases
Marc Janssen is blij te vertellen dat
er eindelijk zicht is op een nieuw
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Kloosterhof. “We gaan begin maart
2021 beginnen met het realiseren van
fase 1. Hierin wordt de zijde aan de
Kerkstraat opgeknapt. Onder andere
de platanen worden dan verwijderd.
Daarna willen we meteen doorpakken
met fase 2. Supermarkt Jan Linders
wordt volledig opgeknapt. Dat betekent
dat de winkel voor ongeveer zestien
weken dicht moet. Dat is natuurlijk
niet fijn voor de eigenaar en de trouwe
winkeliers, maar Jan Linders krijgt er
wel een volledig vernieuwde winkel
voor terug.”

‘faseplan’. Dit is de beste uitkomst.”

Jammer
Het vertrouwen in de plannen rondom
het Kloosterhof heeft een flinke deuk
opgeleverd. “Het heeft inderdaad te
lang geduurd”, zegt Janssen “en daar
baal ik ontzettend van. Het vreet
veel energie en tijd. Maar nu gaan
we eindelijk beginnen en dat geeft
mij hoop.” De vraag is of Suyderland,

onder leiding van Janssen, nu eindelijk
de daad bij het woord voegt en
deze zoveelste belofte wel nakomt.
De tijd zal het leren. Wethouder Rudy
Tegels van de gemeente Horst aan
de Maas is in ieder geval positief.
“Er lijkt nu echt een doorbraak, dat
kan ik met zekerheid zeggen”, meldt
de wethouder. “Vanuit de gemeente
streven we al jaren naar een kwalitatief
winkelcentrum en Kloosterhof is

hier een belangrijk onderdeel van.
Het jarenlang uitstellen van de
verbouwing van dit winkelcomplex
vinden we jammer. Maar dat is iets
tussen Suyderland en de supermarkt.
Gelukkig dat de partijen er nu eindelijk
over eens zijn.”

Vraagtekens ondernemers
Suyderland is momenteel in
gesprek met verschillende
ondernemers die interesse hebben
in een plekje in het toekomstige
opgeknapte winkelcomplex.
“We hebben een mooie lijst waar
ook horecaondernemers op staan”,
zegt Janssen. Hij begrijpt dat deze
geïnteresseerden vraagtekens hebben
bij het verloop van de plannen van het
Kloosterhof. “Zij willen wel zekerheid
en dat snap ik, gezien de hele
geschiedenis omtrent het Kloosterhof.
We hebben continu vertraging gehad
en dan snap ik dat het vertrouwen
geschaad is. Dit keer zijn we er zeker
van dat het goed gaat komen.”

Geen half werk
De jarenlange vertraging ligt volgens
Janssen aan verschillende factoren.
“Enerzijds hebben we veel vertraging
opgelopen omdat het een aardige
puzzel is. Het is heel ingewikkeld en
deze vertraging is zeker geen onwil.
Om deze puzzel te leggen moeten we
maatwerk leveren, zo kort mogelijk.
Jan Linders moet dicht en dat moet
goed afgestemd worden. Je kunt niet
zomaar een supermarkt eventjes
dichtgooien.” Naast contracten met de
supermarkt heeft Suyderland ook veel
onderzoek gedaan naar het meest
optimale plan. “Wat we nu gaan
doen, het bouwen in twee fases, ligt
al langer op tafel. Dit plan wilden we
al in 2016 uitvoeren. We willen geen
half werk afleveren, daarom hebben
we alles dubbel gecheckt of dit wel
de beste manier is. Dit is een plan
voor de lange termijn. De invulling
van het gebouw staat er hopelijk over
dertig jaar nog. Na vele onderzoeken
kwamen we telkens weer terug op dit
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Waterschap Limburg werkt aan
klimaatbestendigheid Groote Molenbeek
Waterschap Limburg gaat de komende maanden in samenwerking met gemeente Horst aan de Maas de Groote
Molenbeek klimaatbestendig maken. Een onderdeel daarvan is de locatie Zoutloods tussen de A73 en de
Meldersloseweg in Horst. Doel is dat de rechte beek weer natuurlijker en klimaarrobuuster wordt ingericht.
recreant. Het is nu een beetje vergeten
hoekje”, zegt Arnold Janssen, bestuur
der van Waterschap Limburg.
Janssen: “Het project Groote
Molenbeek-Zoutloods benadrukt
het gezamenlijk belang heel mooi.
De gemeente Horst aan de Maas en
Waterschap Limburg maken het gebied
toegankelijk en aantrekkelijk voor het
publiek. Mede dankzij een financiële
bijdrage van Greenport.” Ook wordt er
een kano-opstapplaats gerealiseerd.
Aan de locatie ligt ook een carpool
plek. Deze wordt met de aanpassing
veiliger gemaakt.”
Waterschap Limburg is positief.

Bij de herinrichting van het voormalig
provinciaal depot wordt een groene
waterberging aangelegd op de plek
waar de beek nu stroomt. Dit is een
gebied naast de beek dat onder water
kan komen te staan bij piekafvoeren
van de beek. Met het meanderen van
de beek en de aanleg van de water
berging wordt een sterk en klimaat
bestendig watersysteem gemaakt
ter voorkoming van wateroverlast
of droogte. Daarnaast wordt deze
aanpassing gedaan om recreatie te
bevorderen. “We hopen dat dit gebied
aantrekkelijker wordt voor de gebrui
kers van de carpoolplek, maar ook de

“Naar aanleiding van eerdere publica
ties hebben we al positieve berichten
ontvangen uit de buurt. We hopen dat
ook de bezoekers van Horst aan de
Maas de nieuwe entree vanaf de A73
kunnen waarderen.” Inmiddels zijn er
meerdere onderzoeken geweest om
het leefgebied te bevorderen voor de
dieren die er leven. Onder andere is er
onderzoek gedaan naar bevers, vleer
muizen en eekhoorns. Deze soorten
mogen niet gestoord worden tijdens
het aanpassen van het gebied.
Tekst: Niels van Rens
Beeld: Brouwers

Gedumpt afval in Kronenbergse bossen
De mensen die afval gedumpt hebben in de Kronenbergse bossen in Kronenberg kunnen een bekeuring
tegemoet zien. Op Instagram meldt de politie dat hun adres tussen het afval is aangetroffen.
De dumping werd maandagochtend
2 november ontdekt. “Helaas zijn er
nog steeds mensen die te ‘lam’ zijn
om naar een milieustraat te rijden

of te betalen voor hun eigen afval”,
meldt de politie op Instagram. De
mensen waren echter vergeten om
hun adressering te verwijderen.

“Valt er binnenkort toch nog mooie
rekening op de deurmat.” Het afval
is inmiddels opgeruimd door de
gemeente Horst aan de Maas.

Voor onze productielocatie Euroveen in Grubbenvorst zijn we op zoek naar een:

SHOVELMACHINIST

(FULLTIME)

Doel van de functie:
Jij zorgt ervoor dat het productieproces soepel verloopt door middel van het tijdig vullen
van de voorraadbunkers en het voorzien van de menglijnen met de juiste grondstoffen.
Taken:
•
Opslag van grondstoffen;
•
Samenstellen van halffabricaten;
•
Vullen van de voorraad- en doseerbunkers en laden van vrachtwagens.

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

Interne ontwikkelkansen:
Gezien de gezonde groei van ons bedrijf investeren wij graag in mensen die ons
overtuigen op motivatie en ambitie. Heb jij de drive om jezelf breder te ontwikkelen?
Wij zijn bereid om je zowel aan de shovel als de operator kant op te leiden tot allround
specialist.
Voor deze functie is het belangrijk dat je flexibel bent ten aanzien van werktijden (seizoen
twee ploegendiensten) en ben je woonachtig in de omgeving van Grubbenvorst.
Durf jij deze fulltime uitdaging aan? Stuur je C.V. en motivatie per mail t.a.v. Hugo Buitelaar
naar aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl en vertel ons jouw ambitie.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hugo Buitelaar: 06-14797000.
www.kekkila-bvb.com / www.bvb-substrates.com

Euroveen B.V.
Californischeweg 10-B
5971 NV
Grubbenvorst

Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste leveranciers en producenten
van substraten. Met eigen merken en als private label producent zijn
wij expert als het gaat om het produceren en leveren van substraten
voor alles wat groeit en bloeit, zowel voor consumenten als voor
professionele kwekers en telers. Wij hebben al meer dan 100 jaar
ervaring en leveren onze producten aan meer dan 80 landen. We werken
met meer dan 500 mensen in Nederland, Finland, Zweden, Duitsland,
Estland en Spanje aan het optimaal beleveren van onze klanten.

elke
werkdag
koopavond
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Bellen met de burgemeester oktober

Erica Bestratingen is een modern stratenmakersbedrijf dat zich bezig
houdt met de aanleg van bestratingen bij particulieren en bedrijven.
Wij zijn ter versterking van ons team op zoek naar een

stratenmaker m/v
Functieinhoud:
jouw taken zijn het aanleggen en
onderhouden van diverse soorten
bestratingen, zowel machinaal als
handmatig.
Functieeisen:
in het bezit van rijbewijs B(BE);
zowel zelfstandig als in een
team kunnen werken;
goede sociale vaardigheden;
werkervaring als stratenmaker
is een pre.

‘Ik wil niet de hele dag
videobellen’

Wat doet een burgemeester zoal? Vult hij zijn dagen met bezoekjes aan mensen die 100 jaar of ouder worden of
zit hij constant vergaderingen voor? We bellen aan het eind van elke maand burgemeester Ryan Palmen om te
vragen wat hij deze maand heeft meegemaakt. Ook in oktober regeert corona nog steeds de agenda van de
burgemeester.

Wij bieden:
fulltime dienstverband;
prettige werkomgeving in een
klein team;
afwisselend werk;
arbeidsvoorwaarden
conform CAO;
een goed salaris.
Hou je van aanpakken en heb
je interesse?
Neem dan contact op met
Henry Mulders 06 22 13 28 70

Nieuwe Peeldijk 7 | 5966 NA America | info@ericabestratingen.nl

www.ericabestratingen.nl

“Corona is nog steeds aan de orde
van de dag”, beaamt Palmen.
“We werken gewoon door en doen
zoveel mogelijk digitaal. Inhoudelijk
is dit een uitdagende tijd, maar ik
ben natuurlijk geen burgemeester
geworden om de hele dag te video
bellen. Dus waar mogelijk proberen
we sommige activiteiten in kleine
setting toch door te laten gaan, denk
aan een bedrijfsbezoek of een zestig
jarig huwelijk. We willen toch graag
het contact met de mensen blijven
houden, ook omdat we weten dat dit
op prijs wordt gesteld. Mensen heb
ben er behoefte aan en ik vind het
ook belangrijk dat we als gemeente
een hart onder de riem kunnen ste
ken als het nodig is. Ook hebben we
besloten de gemeenteraadsvergade
ringen zolang het mogelijk is voorlo
pig in de raadszaal te blijven houden.

Publiek is welkom, maar dan op tribune
en niet in de raadszaal zelf. Of dit alle
maal zo kan blijven, is nog niet zeker.”
Met de strengere maatregelen die
het kabinet opnieuw heeft ingesteld,
komt er een streep door diverse acti
viteiten die later in het jaar gepland
stonden. Zo heeft de organisatie van
de Nieuwjaarsduik al laten weten op
1 januari geen duik te houden en is
het nog maar de vraag of de ijsbaan in
het centrum van Horst door kan gaan.
“Zoals de zaken er nu voor staan kun
nen we daar geen evenementenver
gunning voor afgeven”, zegt Palmen.
“Dat is erg jammer, het zou echt een
aanwinst voor het dorp zijn geweest en
een perfecte gelegenheid voor mensen
om elkaar toch weer te ontmoeten.”

oktober eveneens de begroting voor
2021-2024. Er moet bezuinigd worden,
was de boodschap. “We gaan een moei
lijke tijd tegemoet, we krijgen namelijk
minder vanuit het Rijk, maar moeten
meer doen. Aan de ene kant willen we
blijven investeren in de leefbaarheid in
de dorpen, aan de andere kant moeten
we scherp aan de wind zeilen als het
gaat om de financiële situatie. Ik vind
het dan ook heel knap wat wethouder
Kuipers (Financiën) heeft gepresteerd.
We moeten soms pijnlijke maatrege
len nemen. Maar gelukkig kunnen
we ook investeren, denk bijvoorbeeld
aan de nieuwbouw van basisschool
de Weisterbeek in Horst en de nieuwe
school voor Tienray en Swolgen waar
van de bouw is gestart.”

Bezuinigen en investeren
Het College van B&W presenteerde in

Tekst: Marieke Vullings

Aandacht voor hardrijders centrum
Grubbenvorst
De Werkgroep Verkeer van de dorpsraad Grubbenvorst wil meer aandacht voor hardrijders in het centrum
van het dorp. Uit een eerder gehouden verkeersenquête blijkt dat inwoners ervaren dat er veel te hard wordt
gereden, waardoor onveilige situaties ontstaan.

Verkrijgbaar bij
Markt 14, 5973 NR Lottum • 077-4632341 • www.lozeman.nl
Bij aankoop van een bladblazer ontvangt u bij Lozeman op vertoon van deze
advertentie een can ASPEN 2-takt (5 L) er GRATIS bij
Aanbieding is geldig t/m 15 november 2020

De dorpsraad hield ruim een jaar gele
den een verkeersonderzoek onder
de inwoners van het dorp. Daaruit
bleek onder andere dat de verkeers
remmer ter hoogte van de bloemen
zaak op de Kloosterstraat als onveilig
werd beschouwd. De verkeersremmer
is inmiddels weggehaald. Gevolg is
echter dat daardoor te hard wordt
gereden op deze straat, zegt Peggy
Boogaarts namens de werkgroep.
“Er is zelfs al een keer een aanrijding
met een fietser gebeurd.” Ook de
Lottumseweg zorgde voor onduide

lijkheid bij de verkeersdeelnemers.
Omdat het niet voor iedereen dui
delijk was dat het gedeelte van de
Lottumseweg dat binnen de 30-zone
ligt geen voorrangsweg is, zijn onlangs
op een aantal kruispunten gren
zend aan deze weg, de rode stroken
en witte onderbroken strepen zwart
gemaakt. De werkgroep wilde afge
lopen voorjaar samen met Veilig op
Weg, van de gemeente Horst aan de
Maas, en de politie een verkeerscam
pagne voeren. Door alle coronamaa
tregelen is deze nu verschoven naar

volgend jaar. Boogaarts: “De cam
pagne richt zich vooral op het over
schrijden van de snelheid op de
Kloosterstraat, Lottumseweg en
Venloseweg. Er zijn nog geen metin
gen gehouden, maar aanwonenden
ervaren dit zo. Sommigen spreken
zelfs van een racebaan. We willen in
het voorjaar mensen echt gaan aan
spreken op hun gedrag. In de tussen
tijd vragen we via Facebook aandacht
voor de situatie.”
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Bankstel gedumpt
in Schadijkse Bossen
In de Schadijkse Bossen in Meterik werd woensdag 28 oktober een
gedumpt bankstel aangetroffen.

Oproep PvdA

‘Blijf inzetten op station GrubbenvorstGreenport’
De gemeente Horst aan de Maas moet zich blijven inzetten voor de komst van een station in Grubbenvorst.
Die oproep deed PvdA’er Richard van der Weegen tijdens de voorbereidende raadsvergadering van dinsdag
3 november.
In september presenteerden de pro
vincies Limburg, Noord-Brabant
en Zeeland het Toekomstbeeld OV
2040, een onderzoek naar de toe
komst van het openbaar vervoer in de
komende twintig jaar. In Limburg moet
onder meer het bestaande netwerk
beter worden benut en de Maaslijn
(Nijmegen-Roermond) worden geëlek
trificeerd. Wat de Maaslijn betreft wordt

De vinder meldt op Facebook:
“Wie kent degene die ooit dit
lelijke bankstel heeft gekocht?

Vraag dan of ze dit weer willen
ophalen in het bos en gewoon net
jes opruimen.”

Grofvuil niet meer gratis
opgehaald
Inwoners van Horst aan de Maas kunnen waarschijnlijk in de
toekomst hun grofvuil niet meer gratis laten ophalen. Ook voor
het laten ophalen van matrassen moet voortaan betaald worden.
Dat stelt het College van B&W voor om zo de inzameling van afval
kostendekkend te krijgen.
In juni gaf de gemeenteraad het
college de opdracht om met voor
stellen te komen om zo het tekort
op de afvalbegroting op te van
gen. Uitgangspunten daarbij waren
de vervuiler betaalt en het mag
niet ten koste van de service gaan.
Al eerder werd besloten de stij
ging van de afvalstoffenhef
fing te spreiden over twee jaar.
Dit betekent dat deze volgend
jaar met ongeveer 15 euro stijgt.
Dat is volgens de gemeente ech
ter niet genoeg om het tekort
op de begroting voor 2021,
470.000 euro, op te vangen.
Daarom wil het college het tarief

voor de restafvalzak verhogen
van 1,20 euro naar 1,70 euro per
zak.
Voor het ophalen van grofvuil
moet voortaan betaald worden,
namelijk 45 euro. Het thuis laten
ophalen van een matras gaat
40 euro kosten. “En het ophalen
van bouw en sloopafval, puin,
asbest en tuinafval wordt kosten
dekkend gemaakt. In deze geval
len betaalt dus de vervuiler én
hoeven we de afvalstoffenheffing
niet meer te verhogen dan wat
afgesproken is in 2019”, aldus de
gemeente. Er wijzigt niets aan de
frequentie van afval inzamelen.

Geen alternatieve SintMaarten en Sinterklaasfeesten
Veiligheidsregio Limburg-Noord verbiedt het houden van buitenactiviteiten rondom Sint-Maarten en Sinterklaas. Al eerder was
duidelijk dat alle sint-intochten dit jaar niet door zouden gaan.
In een bericht geeft de veiligheids
regio aan dat het uitgangspunt is
dat buiten zo min mogelijk mensen
bijeenkomen waardoor het virus
zich niet kan verspreiden. Zo mag
eten alleen afgehaald worden als
het vervolgens thuis wordt geconsu
meerd. “Ook feesten en andere vor

men van vermaak waarbij mensen
buitenshuis bijeenkomen zijn niet
toegestaan, zoals bijvoorbeeld bij
Sint-Maarten en Sinterklaas”, aldus
de veiligheidsregio. “Thuis vieren
mag natuurlijk wel op voorwaarde
dat er niet meer dan drie personen
worden uitgenodigd.”

Inbraak in loods Meterik
In een loods aan de Donkstraat in Meterik heeft tussen woensdag
28 oktober, 17.00 uur en donderdag 29 oktober, 07.00 uur een
inbraak plaatsgevonden.
De politie meldt op Facebook
dat er diverse goederen zijn
ontvreemd. De politie vraagt
mensen die iets verdacht hebben

gezien, zich te melden. Dat kan
via 0900 88 44 onder vermelding
van het registratienummer
2020174551.
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er ook gekeken naar een spoorver
dubbeling. Volgens Van der Weegen
biedt dit kansen voor Grubbenvorst.
“Ik vind dat het college zich met rea
lisme moet blijven inzetten voor een
station Grubbenvorst-Greenport”, zei
hij. “De houding van ‘het is niet haal
baar’ is een gepasseerd station en
geeft de verkeerde uitstraling naar
de provincie. Ik doe een oproep aan

het college om ervoor te zorgen dat
het station op de agenda voor 2040
belandt.” Wethouder Eric Beurskens
reageerde namens het college door
aan te geven dat die er vol voor blijft
gaan. “Aanstaande donderdag hebben
we ook een gesprek met gedeputeerde
Carla Brugman. En ik weet dat wethou
der Tegels zich er met gezond realisme
voor blijft inzetten.”

ZEER LEUKE
AANBIEDINGEN
OP DAMESSHIRTS EN -BLOUSES

GROTE KEUZE
VOOR SPOTPRIJSJES
VEILIG WINKELEN IN ONZE RUIME WINKEL
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

interieur
verzorging
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

Voor onze productielocatie Euroveen in Grubbenvorst zijn we op zoek naar een:

MENGLIJN OPERATOR

(FULLTIME)

Doel van de functie:
Jij zorgt voor het instellen en bedienen van de procesbesturing, welke vervolgens de
receptuur van de diverse grondstoffen tot een teeltsubstraat mengt. Dit volgens de
hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen.
Taken:
•
•
•
•
•

Het instellen en bedienen van de menglijnen;
Het produceren van de bulk substraten volgens receptuur;
Kwaliteitscontrole en registratie;
Het verhelpen van kleine storingen;
Het tijdig vullen meststofbunkers.

Interne ontwikkelkansen:
Gezien de gezonde groei van ons bedrijf investeren wij graag in mensen die ons
overtuigen op motivatie en ambitie. Zo bieden wij talent de kans om door te ontwikkelen
richting de functie voorman of teamleider waarbij leidinggevende kwaliteiten zeker benut
worden.
Voor deze functie is het belangrijk dat je flexibel bent ten aanzien van werktijden (seizoen
twee ploegendiensten) en ben je woonachtig in de omgeving van Grubbenvorst.
Durf jij deze fulltime uitdaging aan? Stuur je C.V. en motivatie per mail t.a.v. Hugo Buitelaar
naar aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl en vertel ons jouw ambitie.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hugo Buitelaar: 06-14797000.
www.kekkila-bvb.com / www.bvb-substrates.com
Euroveen B.V.
Californischeweg 10-B
5971 NV
Grubbenvorst

Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste leveranciers en producenten
van substraten. Met eigen merken en als private label producent zijn
wij expert als het gaat om het produceren en leveren van substraten
voor alles wat groeit en bloeit, zowel voor consumenten als voor
professionele kwekers en telers. Wij hebben al meer dan 100 jaar
ervaring en leveren onze producten aan meer dan 80 landen. We werken
met meer dan 500 mensen in Nederland, Finland, Zweden, Duitsland,
Estland en Spanje aan het optimaal beleveren van onze klanten.
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Muziekspeciaalzaak Miez-D voorgoed
weg uit Horst
Michel Daniels, eigenaar van muziekspeciaalzaak Miez-D in Horst, stopt voorgoed met zijn winkel.
Eerder raakte hij in een conflict met supermarkt Albert Heijn aan de Steenstraat omdat Daniels de huur niet
zou betalen. Momenteel zit een kapper in het pand.
“Het is klaar”, zegt Michel Daniels
beteuterd. “Het is ook goed geweest,
maar wel jammer natuurlijk.”
De reden dat hij stopt is onder andere
het conflict tussen hem en Albert Heijn
(AH). Daniels begon in 2010 een win
kel in het pand dat onderdeel is van
AH in Horst. De supermarkt betaalde
op haar beurt huur aan de eigenaar
van het pand, Renpart Vastgoed uit
Den Haag. Daniels stelde dat de rech
ter in 2012 heeft besloten dat hij geen
huur meer hoeft te betalen voor de
winkel. Hij zou die in bruikleen mogen
hebben.

Leeggeroofd
Tijdens dit conflict schrok hij op een
morgen op nadat zijn hele winkel was
leeggeroofd. Daniels bestempelde
het als diefstal. Supermarktmanager
Lorenzo Manders zou de winkel leeg
hebben gehaald omdat Daniels de
huur niet meer zou betalen. Hierop
reageerde ook politie Horst/Peel en
Maas dat Manders een stap te ver was
gegaan. ‘Hij loopt het risico om straf
rechtelijk vervolgd te worden’, schreef
de politie destijds in een brief.
Toch gooit Daniels de handdoek in de
ring. “Het is het niet waard”, zegt hij.

“We hebben een gesprek gehad en
zijn akkoord met een schikkingsvoor
stel.” Ook heeft Daniels zijn spullen
terug. “Ik heb alles teruggekregen en
daar ben ik blij mee. Een gedeelte heb
ik verkocht en de rest ben ik van plan
te verkopen aan een geschikte opko
per.” De eigenaar van de muziekspe
ciaalzaak kijkt positief terug op de
afgelopen jaren. “Ik heb er altijd geze
ten voor de hobby en heb een mooie
tijd gehad.”

Pastoor Vullinghsplein
Grubbenvorst
In deze nieuwe serie duiken we in de archieven van de heemkundeverenigingen en brengen we vroeger in beeld. In deze aflevering
het Pastoor Vullinghsplein in Grubbenvorst.

Tekst: Niels van Rens

JOIN OUR TEAM!
10DAYS i s ee n life s ty le m e rk d a t is o p g e rich t d o o r t w e e f r e e - s p i r i t s e n i s o n t s t a a n u i t e e n
r ebel s i dee o m re g e ls te b re k e n . O m m o d e v a n u i t e e n a n d e r p e r s p e c t i e f t e b e k i j k e n . O m
f as hi on t e vera n d e re n . D e m o g e lijk h e id b ie d e n e e n e i g e n , p e r s o o n l i j k e s t i j l t e o n t w i k k e l e n ,
met mi nd e r. E e n k le d in g k a s t v u lle n m e t a l l e e n m a a r k l e d i n g d i e j e e c h t l e u k v i n d t .
Vo lg je h a rt, n i e t d e t r e n d s .
10DAYS g ro e it h a rd , g ro e i jij m e t o n s m e e ? Wi j z o e k e n v o o r o n s w a r e h o u s e i n
G ru b b e n v o r s t e e n :

AL L ROUND LO GIS T IEK
MEDEW ERKER
Al s al l r ound lo g is tie k m e d e w e rk e r b e n je e r s a m e n m e t j e c o l l e g a ’s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r
dat het geh e le lo g is tie k e p ro c e s s o e p e l v e r l o o p t . J e h e b e e n a f w i s s e l e n d e b a a n i n e e n
organi s at i e d ie v o lo p in b e w e g in g is . We w e r k e n i n G r u b b e n v o r s t m e t e e n k l e i n e n h e c h t
te a m in d a g d i e n s t .
Je wer kd a g w o rd t s u p e r d iv e rs : v a n h e t l o s s e n v a n d e l e v e r i n g e n , t o t p i c k & p a c k wer kzaam he d e n v o o r w in k e ls o f o n z e w e b s h o p k l a n t e n , v a n h e t v e r z e n d k l a a r m a k e n v a n
l ever i ngen , to t in te rn tra n s p o rt m e t d e h e f t r u c k e n m e t é é n v a n o n z e b u s s e n g o e d e r e n
w e g b re n g e n o f a fh a le n , a l l e s k o m t a a n b o d .

Wi j zoeken ee n e n th o u s ia s te te a m p la y e r d ie z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d k e n t e n n i e t b a n g i s
om aan t e pak k e n . D a a rn a a s t h e rk e n je je in d e v o l g e n d e v a a r d i g h e d e n e n e i g e n s c h a p p e n :
• J e h e b t 2 -5 ja a r e rv a r i n g i n h e t m a g a z i j n .
• J e b e n t in h e t b e z it v a n e e n h e f t r u c k c e r t i f i c a a t .
• Je bent e e n a a n p a k k e r, fle x ib e l e n n ie t b a n g o m j e h a n d e n u i t d e m o u w e n t e s t e k e n .
• J e b e n t s e cu u r i n j e w e r k .
• J e b e n t in s ta a t fy si e k w e r k t e v e r r i c h t e n .
• Je h e b t e e n g o e d e b e h e e rs in g v a n d e N e d e r l a n d s e t a a l , E n g e l s i s e e n p r é .
• J e b e n t fu llti m e b e s c h i k b a a r.

Herken j i j je ze lf h ie r in ?
St u u r dan voor 18 novem ber je CV e n e e n k o r t e mo t iv at ie
naar Pi m Gubbels, pim@1 0 d ay s.n l.

Vroeger in beeld

Deze foto van het huidige Pastoor
Vullinghsplein is gemaakt rond
1910. Het plein werd toen Markt
genoemd en was vele malen klei
ner als het huidige plein. Midden
op het plein stonden de boerde
rij en café van de familie Zanders,
waarvan de schuur rechts op
de voorgrond goed zichtbaar is.
In 1928 werd deze boerderij afge
broken en kreeg het plein zijn hui
dige grootte. Links is het huis met
schuur zichtbaar van de familie
Kerp die hier een winkel in kolo
niale waren had. Het huis werd
verwoest met het neerstorten

van een bommenwerper in 1943.
Daarnaast zijn zichtbaar de schuur
van de dorpsbrouwer Bos en de
boerderij ‘Eikenboom’ van de fami
lie Van Hegelsom. Rechts daarvan,
het pand met de tekst op de gevel,
is hotel Breidenbach. Het hotel met
restaurant is in de loop der tijd wit
geverfd en omgedoopt tot ‘In de
Witte Dame’. Daarachter is de kerk
toren zichtbaar van de in de oorlog
verwoeste kerk van Grubbenvorst.

Tekst en beeld: Historische Kring
Grubbenvorst-Lottum

KPN ziet af van 5G-mast
Kronenberg
Netwerkbedrijf KPN trekt de aanvraag in om een 5G-zendmast te
bouwen aan de Reindonckweg in Kronenberg. Het bedrijf heeft haar
prioriteiten op dit moment elders liggen en ziet af van de zendmast.
Het plan van de zendmast is er al een
tijdje. In maart interviewde HALLO
Horst aan de Maas Kronenberger Ben
Donders die samen met andere omwo
nenden van de Reindonckweg tegen
de mast was. Hij uitte zijn zorgen over
de gezondheid van de inwoners van
Kronenberg. “Het is nog onbekend of
deze soort straling (5G, red.) schadelijk
is, of niet. Het gevaar is dat straling niet
te zien is”, zei hij destijds.

Geen omgevingsdialoog
KPN wilde toch dat de zendmast in
Kronenberg gebouwd zou worden.
De gemeente Horst aan de Maas
wilde zich niet in de discussie men
gen en verwees Donders door naar
KPN. Wel vond de gemeente dat het
netwerkbedrijf een omgevingsdialoog
moest organiseren. Donders kreeg van
de gemeente in een brief het volgende
te horen: ‘Hun is te kennen gegeven
dat de aanvraag door ons ‘niet ont
vankelijk’ wordt verklaard. Met andere
woorden, de behandeling van de aan
vraag wordt beëindigd. We beschikken
ondanks herhaald verzoek onzerzijds,
niet over de benodigde gegevens om
te kunnen beslissen op de aanvraag.
Tevens hebben ze (KPN, red.) geen

gehoor gegeven aan onze oproep om
omwonenden te informeren over het
voornemen tot plaatsing van de zend
mast.’ Tot nu toe heeft KPN nog niet
een nieuwe aanvraag ingediend.

Tweede plaats
Het bedrijf Montair, dat de buren
zou worden van de toekomstige
zendmast, kreeg een bericht van
KPN. ‘Wij zijn op dit moment, naast
de brandstichtingen ten aanzien van
telecommasten, drukdoende met het
technisch moderniseren van al haar
mobiele opstelpunten in Nederland.’
Het plan van de zendmast is niet uit
beeld volgens het netwerkbedrijf,
maar staat even op de tweede plaats.
Daarom heeft KPN de aanvraag bij de
gemeente ingetrokken.

De behandeling van
de aanvraag wordt
beëindigd

Tekst: Niels van Rens
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Grubbenvorstenaar ervaart ook geluidsoverlast
van Fresh Park
Een aantal Grubbenvorstenaren ervaart nog steeds veel geluidsoverlast van het verkeer van de snelweg A73.
Ook ervaart een enkeling overlast van Fresh Park in Venlo. Dat meldt de werkgroep Geluidsoverlast
Grubbenvorst op Facebook.
De werkgroep Geluidsoverlast
Grubbenvorst vroeg in een enquête
aan de Grubbenvorster inwoners of
zijn geluidsoverlast ervaarden van de
A73. Deze uitkomsten heeft de werk
groep besproken met de wethou
ders Roy Bouten en Eric Beurskens
van de gemeente Horst aan de Maas.
Beide wethouders gaven aan dat
het ervaren van overlast erg ver
velend is, maar tevens werd in het
gesprek gemeld dat het geluidsniveau
van de A73 binnen de grenzen viel.
Ook het College van Gedeputeerde

Staten van provincie Limburg beves
tigt dit. De provincie heeft op haar
beurt weer de kwestie voorgelegd aan
Rijkswaterstaat. De instantie is name
lijk verantwoordelijk voor het naleven
van de zogenaamde geluidproductie
plafonds, de limiet van geluid. ‘Wij vin
den het vervelend dat omwonenden
geluidshinder van de A73 ervaren’,
meldt Rijkswaterstaat. ‘Uit actuele ver
keerstellingen blijkt dat vanaf 2013 het
verkeer op de A73 Noord (BoxmeerZaarderheiken) inderdaad is toege
nomen. Ter hoogte van Grubbenvorst

zit de geluidsbelasting direct langs de
snelweg tegen het toelaatbare plafond.
Daarom loopt er nu een onderzoek naar
doelmatige geluidsmaatregelen op het
traject. Dit onderzoek is naar verwach
ting in 2020 gereed.’

Wal dichten
Ook ervaart een aantal inwoners
geluidsoverlast van Fresh Park in
Venlo. “Met de beheerders van Fresh
Park en beide wethouders heb
ben we een eerste gesprek gehad”,
zegt de werkgroep Geluidsoverlast

Vaten en IBC-container

Fresh Park wil goede
buurman zijn

Volgens de politie negeren veel automobilisten het tijdelijk
ingestelde inrichtingsverkeer op De Hees tussen Kronenberg en
Sevenum.

Aan de Helenaveenseweg in Griendtsveen zijn vrijdag 30 oktober een partij gedumpte vaten en een
grote IBC-container aangetroffen. Dat meldt de politie op Instagram.
tuele getuigen van de dumping of
mensen die meer informatie heb
ben zich bij haar te melden. Dat kan

gang tot de wal verhinderen.” Met de
beheerders van Fresh Park is afgespro
ken om over een half jaar een evalu
atie te houden.
De meldingen van geluidsoverlast
vanuit Fresh Park moeten volgens de
werkgroep op de juiste plek komen.
Daarom heeft de dorpsraad van het
dorp een emailadres aangemaakt.
Het correspondentieadres wordt bin
nenkort gedeeld via meerdere ver
spreidingsmiddelen.

Eenrichting De Hees

Drugsafval gedumpt in Griendtsveen
De politie vermoedt dat het dit
geval gaat om drugsafval dat is
gedumpt. De politie vraagt even

Grubbenvorst. “De beheerders van
Fresh Park gaven aan dat zij goede
buren willen zijn en ervoor zorg willen
dragen dat de overlast zo klein moge
lijk is. De overlast gevende bedrijven
worden benaderd en worden gewezen
op hun verantwoordelijkheid om de
overlast tot een minimum te beper
ken en zich te houden aan de gestelde
vergunningsvoorwaarden. Ook wordt
gekeken welke oplossing gevon
den kan worden om het gat in de
wal bij de parkeerplaats van Kempen
Transport te dichten. Een scherm is
een alternatief. De wal wordt steeds
vaker gebruikt door motorcrossers.
Er wordt gekeken welke maatregelen
kunnen worden genomen die toe

Op deze route vinden werk
zaamheden plaats waar
door van De Hees tijdelijk een
eenrichtingsweg gemaakt.

via 0900 88 44 of Meld Misdaad
Anoniem via 0800 70 00.

Volgens de politie houdt niet
iedereen zich hier aan. Wie dit
negeert riskeert een boete van
140 euro.

Adver torial

Voor BELA Transport zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie van:

BELA GROUP
Binnen de BELA Group
zijn we ambitieus en
gaan we geen uitdaging
uit de weg.
We zijn een ondernemende groep mensen
die respectvol met elkaar
omgaan en niet bang
zijn om fouten te maken
en van elkaar te leren.
We streven ernaar om
onze werkzaamheden
elke dag een beetje
beter te doen. Dit doen
we samen, want samen
hebben we een visie; een
wereld waar afval niet
langer bestaat, een 100%
circulaire wereld.

Het verhaal van
Randy Hensen
De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zĳn eigen
verhaal. Neem het verhaal van Randy Hensen. Randy kwam na afronding van zĳn opleiding grafische vormgeving via gemeente Peel en Maas
bĳ NLW Groep terecht. Randy werd gedetacheerd bĳ verschillende
bedrĳven in de regio waar hĳ ervaring opdeed op het gebied van grafische vormgeving, DTP-werk en e-marketing. Op dit moment heeft Randy
zĳn draai gevonden bĳ NLW in Panningen waar hĳ met veel plezier een
bĳdrage levert aan het vervaardigen van riemen, armbanden en hondenspeeltjes voor BENDL. “Creatief bezig zĳn, mooie producten vervaardigen en nieuwe dingen leren, is gaaf!”, aldus Randy. Nieuwsgierig? Lees
het hele verhaal op www.nlw.nl. / Tekst en beeld: NLW Groep

We dragen ons steentje
bij door de reststromen
afkomstig van de levensmiddelen en fermentatie
industrie een tweede
kans te bieden. Op deze
manier brengen wij jaarlijks meer dan 1.500.000
ton levensmiddelen terug
in de voedselketen als
petfood en diervoeders
en dragen we bij aan de
productie van duurzame
energie (biogas).
Dit doen we niet alleen.
Samen met onze
partners, waar wij intensief mee samenwerken,
dragen we zorg voor
minder afval, verminderde uitstoot, schone
energie en een gezonde
landbouw wat resulteert
in een schonere wereld
en bijdraagt aan een
100% circulaire wereld.

Assistent-Transportplanner (m/v - fulltime)
Jouw nieuwe functie:

Als Assistent -transportplanner ondersteun jij de afdeling planning,
die verantwoordelijk is voor zowel de nationale als de internationale planning.

Jouw taken en verantwoordelijkheden:

• Je verzorgt (mede) de orderentry, charteropdrachten en dossiercontrole in ons
TMS-pakket Transpass.
• Je ondersteunt de planning bij de administratieve afhandeling van ritten/orders:
CMR controle, archivering dossiers, ritopvolging, ritstaten chauﬀeurs.
• Je denkt actief mee met verbeterprocessen en ondersteunt bij doorvoeren daarvan.
• Je bezet de balie en weegbrug: chauﬀeurs te woord staan, wegingen verzorgen
en archiveren.
• Je hebt telefonisch contact met charters/ klanten/ chauﬀeurs.
• Je bent bij afwezigheid van een van de planners, mede verantwoordelijk voor het
opstellen van de planning, rekening houdend met de beschikbaarheid van het
personeel, middelen en klantenwensen.
• Je assisteert bij operationeel gerelateerde vraagstukken of incidenten en lost deze
op (ook buiten kantooruren).
• Je werkt nauw samen met jouw collega’s van de afdeling planning en de
afdeling sales.

Waar zijn wij naar op zoek?
•
•
•
•

Je bent in het bezit van MBO-diploma, richting logistiek.
Je hebt al enige ervaring opgedaan bij een transport- of expeditie organisatie.
Je kunt goed overweg met geautomatiseerde plansystemen en je werkt secuur.
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Duitse taal in woord en
geschrift;
• Je beschikt over een systematische, ﬂexibele, besluitvaardige en
probleemoplossende instelling.
• Je bent stressbestendig en kan goed omgaan met regelmatig veranderende
wensen van opdrachtgevers.
• Je bent in het bezit van minimaal rijbewijs B met eigen auto.

Wat bieden wij?

• Een afwisselende en zelfstandige functie in een informele werksfeer;
• Bij gebleken geschiktheid wordt een vast dienstverband aangeboden;
• Arbeidsvoorwaarden conform CAO Beroepsgoederenvervoer met
uitstekende salariëring naar leeftijd en ervaring.

Interesse?

Stuur je CV met motivatie naar: mvwijngaarden@belagroup.nl t.a.v. Mirjam van
Wijngaarden, HR-adviseur. Voor meer informatie over deze vacature kan je contact
opnemen met Philip Vromen, Operations Manager: 06 10 03 06 22
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‘Prima, prima’
“Ik heb ôzze Ger ein hand gegaeve
en now gaon we saame op waeg.”

Jan Wijnen
Hij overleed in de leeftijd van 74 jaar.
Broers en zussen
Schoonbroers en schoonzussen
Neven en nichten
Grubbenvorst, 2 november 2020
Corr.adres: Narcissenstraat 4, 5971 AR Grubbenvorst
Gezien de huidige maatregelen rondom Corona zullen wij in
besloten kring afscheid nemen van Jan.

Mia, os moeder, os oma en superoma…
ze klaagde nooit. Alles was altijd ‘prima,
prima’, maar ze wilde wel steeds graag naar
huis, naar de Broekhuizerweg. Wij hopen
en vertrouwen erop dat zij nu haar eeuwige
‘thuis’ heeft gevonden.

Uitvaarten

Uw wens staat bij ons centraal...

Mia Seuren - Gommans
* Sevenum, 17 mei 1930

† Horst, 27 oktober 2020

Margriet en Peter
Marleen en Hans
Ger
Sjaak

0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

en al haar klein- en achterkleinkinderen
Broekhuizerweg 24, 5973 NX Lottum

Onze dank gaat uit naar alle hulpverleners die zo liefdevol voor
Mia hebben gezorgd.

Tonny en Lam
Ron en Mieke, Stan
Evelien en Leon, Jara
Riek en Toon
Kim en Frank, Angelina
Mike en Saskia, Jesse, Sem
Correspondentieadres:
Kievitstraat 68, 5961 VM Horst
Zaterdag 31 oktober 2020 hebben wij in besloten kring
afscheid genomen van Bert.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers van
Hof te Berkel voor de goede zorg.

Heel gewoon
Heel bijzonder
Gewoon een heel bijzonder mens
Op dinsdag 3 november 2020
overleed in de leeftijd van 88 jaar

Piet Kemmelings

Proficiat van de kinderen en kleinkinderen.
Steijvershorst 9, 5976 PS Kronenberg.

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Pap en schoonvader van

Edwin en Diana
Familie Kemmelings
Correspondentieadres: Lisdodde 23, 5966 TG America
Geheel naar wens van pap nemen wij op
zaterdag 7 november afscheid in kleine kring.
Een bijzonder woord van dank aan het team van
Maasbreeseweg 6 voor de liefdevolle verzorging.

Te koop set winterbanden Continental
195-65-R15 5 gaats voor Renault
Megane of Nissan. 06 27 57 12 01.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

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

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

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Pim

Op 6 november zijn

50 jaar getrouwd.

U I T VA A R T Z O R G

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Wij, a.s. opa en oma, zijn op zoek
naar een woning dichtbij ons
kleinkind. Kenmerken: vrijstaand,
levensloopbestendig (te maken), grote
tuin, rustig gelegen ergens rondom
Lottum. Bel ons op 06 15 13 78 46.

Jac en Mien van Enckevort

HAN-MARK
ARENDSE
Samen onderweg naar een mooie herinnering

Bert van de Ven
Henk en Wies
Stefan en Bianca
Angelique en Tom, Shene

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Jac Henderikx

Op maandag 2 november hebben wij in besloten kring in uitvaartcentrum Aerdehof in Venlo-Blerick afscheid genomen van Mia.

bijzondere broer, schoonbroer en oom van

24 uur bereikbaar

levenspartner van

In plaats van bloemen willen wij u een vrijwillige bijdrage vragen
voor activiteiten in La Providence voor de bewoners. Hiervoor staan
collectebussen in het afscheidscentrum en crematorium.

Dinsdag 27 oktober 2020
overleed in de leeftijd van 80 jaar

06 51 16 07 58 | 0478 57 14 42

Theo Seuren † 1974

Jan is in afscheidscentrum Saldersbron, Venloseweg 1, waar u
vrijdag 6 november van 19.00 tot 20.00 uur persoonlijk afscheid
van hem kunt nemen.

Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers en vrijwilligers
van La Providence voor hun liefdevolle verzorging.

&

Toon & Toos
Hofmans-Vervoort
50 jaar getrouwd!
Kinderen en kleinkinderen

Mia Heldensvan Rengs
90 jaar
Hartelijk gefeliciteerd,
kinderen en (achter)kleinkinderen

Geboren
29 oktober 2020
Zoon van
Niels Mertens & Loes Weijs
Kerkbosweg 51
5966 NP America
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Een glaasje alcohol drinken in
bijzijn van je kind moet kunnen
Alliantie Alcoholbeleid Nederland en reclamebureau Schepens zijn de campagne ‘Zien drinken, doet drinken’ gestart. In deze campagne
wordt bewustwording gecreëerd over de invloed van alcoholgebruik door ouders op het gedrag van kinderen. Kinderen kopiëren
uitspraken, routines en dus ook het drinkgedrag van volwassenen.
Uit studies is gebleken dat kinderen die
volwassenen alcohol zien drinken, positiever
gaan denken over het drankje. Dit heeft het
gevolg dat zij op jongere leeftijd gaan drinken
en op latere leeftijd ook meer gaan drinken.
Voor veel mensen is het volstrekt normaal
om op verjaardagen een biertje te doen met
vrienden en familie in het bijzijn van kinderen.
Maar eigenlijk is dat niet oké.

Kinderen kopiëren dit gedraag sneller en raken
dan op vroegere leeftijd aan de alcohol. Aan de
andere kant kun je dit voorkomen door je
kinderen goed voor te lichten over de gevaren
van alcoholische versnaperingen. Een wijntje
tijdens een lekkere pasta op zondagavond moet
toch gewoon kunnen? Pamperen we de jeugd
niet teveel?
Maar wat is nu het probleem om dat drankje

voor even in de koelkast te laten staan? Als de
kinderen naar bed zijn, schenk dan een wijntje
in. Kinderen zijn makkelijk beïnvloedbaar.
De hersenen zijn nog niet volop ontwikkeld om
deze dingen te begrijpen.

Een glaasje alcohol drinken in bijzijn van je kind
moet kunnen. Wat vindt u?

Bespreking poll week 44

Opbrengsten van coronaboetes doneren aan zorgpersoneel
De coronacrisis is al een tijdje bezig. Inmiddels zijn de meesten enigszins gewend aan de maatregelen. Toch houdt een aantal mensen zich niet
aan de regels die opgelegd zijn door het kabinet, zij ontvangen een coronaboete.
Al maanden pleiten meerdere politieke
partijen voor een bonus voor het
zorgpersoneel. Zij verdienen volgens een
aantal partijen een extra zakcentje als
bedankje. Tot nu toe zegt het kabinet dat daar
geen plek voor is. Nederland heeft het zwaar
in deze crisis en daarmee lijkt een bonus van
de baan. Door de maatregelen zijn er al veel
coronaboetes uitgedeeld. Is het daarmee een
goed idee om deze ‘opbrengsten’ in een fonds
te stoppen en dit bedrag te verdelen onder het

zorgpersoneel? Dan komt het op een goede plek
terecht.
Nee, zegt Wilma Bussemakers op Facebook:
“Het zorgpersoneel is meer geholpen met het
oppassen wat we doen. Blijf zeker 1,5 meter
van elkaar. Blijf thuis als je in quarantaine
moet. Zorg en help mee dat we de ziekenhuizen
ontlasten zodat ze niet in een korte tijd alles vol
ligt.” Ook Winnie Robles vindt het geen goed idee
als de coronaboetes naar het zorgpersoneel gaan.
“Nee, hier ben ik niet voor. Het zorgpersoneel is

al twee keer een bonus beloofd, én de Tweede
Kamer heeft bepaald dat de salarissen structureel
omhoog moeten. Dat moet dus gewoon gebeuren
en uit algemene middelen betaald worden.
Vergoeding voor verzorgenden hoort niet
afhankelijk te zijn van de opbrengst van boetes.
Deze boetes vloeien gewoon in de staatskas.
Overigens ben ik van mening dat feestvierders
die op illegale feesten betrapt worden verplicht
tien dagen in quarantaine moeten.”

Streekemoties

Column

Hoe plat is
‘ut plat’?
Op de wereld worden naar ruwe
schatting zo’n zevenduizend
talen gesproken en daarnaast
nog enkele tienduizenden
dialecten of streektalen, waaronder ons Noord-Limburgs
‘plat’. Men zou kunnen denken:
is dat niet wat overdreven?
Het lijkt misschien wat onzinnig, maar het volgende kort verhaaltje verklaart waarom het
in feite helemaal in ‘onze zin’ is.
Zelf was ik meer dan vijftig jaar
onderweg op deze wereld, wonend
en werkend in verschillende landen.
In die halve eeuw sprak ik nauwe
lijks mijn streektaal/moedertaal: het
Noord-Limburgse ‘plat’. Om efficiënt
te kunnen werken was het nodig om
in vijf verschillende talen te kunnen
communiceren. Bij mijn terugkeer in
deze regio, zes maanden geleden,
werd ik me bewust van een mense
lijk fenomeen: ik was mijn moeder
taal niet verloren. Ik sprak het alsof
ik nooit was weggeweest. Dat is het
wonderbaarlijke van een moeder
taal: het is meer dan alleen taal.
Wie zijn moedertaal verliest, verliest
een flinke scheut van zijn karakter.
Men zegt ook wel: ‘zijn cultuuriden
titeit is aangetast’. Een spreuk die, in
krachtig dialect, het belang onder
schrijft, is ‘de moedertaal zit meer
in onze kloëte dan in ons vaderland’.
Met excuses voor het wellicht wat
grove taalgebruik. Dat heb je met
krachtige woorden, ze zijn soms wat
ruw, maar zeggen meer dan te plat
gestreken woorden.

Meer dan een taal

721 verenigingen | 11.000 leden van Rabobank Noord-Limburg hebben gestemd
Op donderdag 26 november om 20.00 uur maken wij de uitslag van Rabo ClubSupport bekend, uiteraard
volledig corona-proof. Samen met de lokale omroepen uit Horst, Venlo en Venray maken we een unieke
televisie-uitzending.
ClubHuis &Co is een programma van en voor verenigingen, met muziek, interviews en mooie verhalen uit
onze eigen regio. Uiteraard maken we ook het bedrag bekend dat jouw club opgehaald heeft met Rabo
ClubSupport. Zet alvast de datum in je agenda voor de uitzending op de lokale omroep!

Ziggo kanaal: 42
KPN kanaal: 1367

Ziggo kanaal: 40
KPN kanaal: 1345

Ziggo kanaal: 45
KPN kanaal: 1397

‘Ôs plat is ôs leef’, maar het is goed
om er verstandig mee om te gaan.
Als rasechte Limburger ben ik toch
ook Nederlander en wereldbur
ger en dat is geen tegenspraak.
In de 21e eeuw zijn we allemaal
een beetje talenmix, dat valt niet
te vermijden. Laten we met elkaar
ervoor zorgen dat niemand onze
moedertaal platloopt, maar wij
ook anderen, die niet in ‘ôs plat’
geboren zijn met AGN (Algemeen
Gestandaardiseerd Nederlands)
respecteren. We zijn beschaafd en
historisch meertalig in deze grens
streek. Hier is taalmuziek gewoon.
Hoije!
Theo Kerstjens
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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.

November 2020

Inzameling klein
chemisch afval
Maandag 9 november 2020
09.00 - 10.55 uur

Broekhuizenvorst

Kerkstraat, nabij Koetshuis

11.00 - 12.00 uur

Broekhuizen

Naesenhof

Dinsdag 10 november 2020

10 november 2020

Raadsvergadering

09.00 - 12.00 uur

Grubbenvorst

parkeerterrein langs ’t Haeren, Irenestraat 20

13.00 - 16.00 uur

Lottum

Markt

Woensdag 11 november 2020

Op dinsdag 10 november is de volgende videovergadering van

09.00 - 12.00 uur

Hegelsom

Past. Debijestraat, nabij gemeenschapshuis

de gemeenteraad. Hierbij gaat het om een besluitvormende

13.00 - 16.00 uur

Meterik

St. Jansstraat, nabij kerk

vergadering.
Donderdag 12 november 2020
Digitaal vergaderen

Reservedatum

09.00 - 12.00 uur

Horst

Wilhelminaplein

Aanvankelijk was het de bedoeling dat deze

De agenda toont veel onderwerpen die

13.00 - 14.00 uur

Griendtsveen

Helenaveenseweg, nabij kerk

besluitvormende vergadering in de raadzaal

mogelijk om een uitgebreide behandeling

14.15 - 16.00 uur

America

Past. Jeukenstraat/Nusseleinstraat nabij kerk

plaats vindt. De fractievoorzitters hebben

door de gemeenteraad vragen. Wanneer

alsnog, met het oog op de maatregelen

niet alle agendapunten binnen de

rond het coronavirus, besloten om deze

afgesproken tijd afgehandeld kunnen

09.00 - 09.55 uur

Evertsoord

vergadering digitaal af te handelen.

worden, wordt deze raadsvergadering

10.00 - 12.00 uur

Kronenberg

Parkeerplaats hoek Meerweg/Peelstraat/de Hees

De raadsleden en de burgemeester

voortgezet op donderdag 12 november.

13.00 - 16.00 uur

Sevenum

Luttelseweg, bij brandweerkazerne/gemeentewerf

hebben via een videoverbinding contact

Deze vervolgvergadering wordt eveneens

met elkaar en geïnteresseerden kunnen de

digitaal afgehandeld.

Maandag 16 november 2020
09.00 - 11.00 uur

Meerlo

Meer informatie

11.00 - 13.00 uur

Swolgen

Mgr. Aertsstraat (parkeerplaats)

Agenda

U kunt de digitale raadsvergadering live

14.00 - 16.00 uur

Tienray

Zwanenweg

Op de agenda van de vergadering staat o.a.

volgen via horstaandemaas.nl/raad en de

diverse bestemmingsplannen waaronder

facebookpagina van de gemeenteraad

Californië 2, sporthal Meterik en zwembad

(RaadHadM). De vergadering van

/ sporthal de Berkel en de begroting

10 november begint om 19.00 uur.

2021. Kijk voor een volledige agenda op

De eventuele vervolgvergadering op

horstaandemaas.nl/raad.

12 november begint om 20.00 uur.

vergadering volgen via internet.

Vrijdag 13 november 2020
Paterstraat, parkeerplaats bij sportveld

Julianastraat (tussenberm)

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

Rubensplein 10

Sevenum

Wouterstraat 7b

Venloseweg 17

perceel Z167 Sevenum

Kerkbosweg 32

Venrayseweg 128A

Broekhuizen

Noordsingel 52

Van Renessestraat 10

Genenberg 8

Lottum

Grubbenvorsterweg 31

Griendtsveen

Zandterweg 14

Tienray

Deurneseweg 23

Meerlo

Donkerhofsteeg 11

Hegelsom

De Cocq van

Horst aan de Maas

Spoorweg 2

Haeftenstraat 46

Horst

van Myrlaerstraat 22

Westsingel 102 en 104

Melderslo

Witveldweg 108

Blaktweg 71

Songertweg 13

Meterik

Broekweg ong.

Dr. Droesenweg 1

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

(langevense loop)

Vertrokken naar onbekende
bestemming:
Aartserfweg 34,
Grubbenvorst
Herenbosweg 25, Melderslo

Postbus 6005, 5960 AA Horst

De afgelopen weken bezocht burgemeester Ryan Palmen weer diverse 60-jarige huwelijksjubilea.
In Meerlo de familie Steeghs–Rongen, in Sevenum de echtparen Cox–Billekens en
Bovee-Rutten en in America het echtpaar van Herpen Lepoutre.

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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Informatie over wegafsluitingen

Werk in uitvoering

33 november
november 2020
2020
3 november 2020

Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op
www.horstaandemaas.nl. De komende periode zijn wij voor u op de volgende locaties
aan het werk:

3 november
3 november
2020 2020

31 augustus tot medio

5 oktober - eind november

december 2020

Afsluiting in fases De Hees Kronenberg

Venloseweg - Horsterweg verbreed.

12 oktober - 18 december

Het betreft het gedeelte tussen de

Afsluiting Schoolstraat in Horst

Dijkerheideweg tot aan de

10 november - 13 november

Sevenumseweg.

Afsluiting Deurneseweg Griendtsveen

Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown
Tijdelijke
verzwaring
van
de
gedeeltelijke
lockdown
Samen
is
het
ons
gelukt
om
de
stijging
van
het
aantal
coronabesmettingen
te
doorbreken.
Samen is het ons gelukt om de stijging van het aantal coronabesmettingen te doorbreken.

Tijdelijke
Tijdelijke
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van
van
de22.00
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de
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lockdown
lockdown
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Om
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versnellen,
gelden
van
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november tijdelijk
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is het
gelukt
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te doorbreken.
Om de daling
teisSamen
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gelden
van
4 november
22.00
uur t/m
18 november
tijdelijk
krachtigere maatregelen:

Samen is het ons
Om de daling
Om detedaling
versnellen,
te versnellen,
gelden van
gelden
4 november
van 4 november
22.00 uur
22.00
t/muur
18 november
t/m 18 november
tijdelijk tijdelijk
krachtigere
krachtigere
maatregelen:
maatregelen:Om de daling te versnellen,
Heb
Heb je
je klachten?
klachten?

Heb jeBlijf
klachten?
thuis.
Heb je klachten?
Heb thuis.
je klachten?
Blijf
Blijf
thuis.
Blijf
thuis.
thuis.
Laat
jeBlijf
testen.
Laat
je
testen.
Ben
ook
benauwd
en/of
Laat
jeLaat
testen.
je testen.
je heb
testen.
Ben je
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ook
benauwd
en/of
heb
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koorts?
Dan
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alle
je koorts? Dan moeten alle
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thuisblijven.
Ben
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en/of
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heb heb
en/of heb
Ben
je ook
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en/of
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Dan
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moeten alle
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thuisblijven.
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Werk
Werk thuis,
thuis, tenzij
tenzij het
het
niet
anders
kan.
niet
Werkanders
thuis, kan.
tenzij het
Werk thuis,
Werk
tenzij
thuis,
het tenzij het
niet anders kan.
niet anders
niet
kan.
anders kan.

Was
Was vaak
vaak je
je handen.
handen.
Wasje
vaak
je handen.
Was vaak
Was
handen.
vaak
je handen.

Vermijd
Vermijd drukke
drukke plekken.
plekken.
je klachten?
Vermijd drukkeHeb
plekken.

Houd 1,5
1,5 meter
meter afstand.
afstand.
Houd
Houd 1,5 meter afstand.

Houd 1,5 meter
Houd afstand.
1,5 meter afstand.
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en nies
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Hoest en nies in je
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Draag een
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in thuis.
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=
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maatregelen t.o.v.
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november
gaan
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19
gaan
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ingegaan.
= Extra maatregelen t.o.v. van de gedeeltelijke lockdown.

= Extra maatregelen t.o.v. va
Per 19 november gaan we ter

Per 19 november
Per 19 november
gaan we terug
gaannaar
we terug
de gedeeltelijke
naar de gedeeltelijke
lockdown die
lockdown
op 14 oktober
die op 14
is oktober
ingegaan.
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Per 19 november gaan we terug naar de gedeeltelijke lockdown die op 14 oktober is ingegaan.

Groepen
Groepen
Groepen
Binnen en buiten: max. 2

Thuis
Thuis
Thuis Blijf zoveel mogelijk thuis.
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Blijf zoveel
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Maak
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CDA Horst aan de Maas

Fietsen maar

Na lange tijd hopen op een veiligere fietsverbinding langs de
Hoebertweg/Spoorweg tussen station Horst-Sevenum en
America lijkt het er nu dan toch echt van te komen. Alle seinen
staan op groen.
Al heel veel jaren is een fietspad
langs deze route onderwerp van
gesprek, gelukkig komt de stip op de
horizon nu snel dichterbij. Daar waar
we gehoopt hadden dat dit fietspad
sneller gerealiseerd zou worden,
gaan we hier op dinsdag 10 novem
ber een besluit over nemen. De hob

VVD Horst aan de Maas

bels die hiervoor genomen moesten
worden in de aanloop naar dit
besluit bleken toch wat groter dan
gedacht. Elke verandering of aan
passing van de geplande route
moest dan door diverse partijen
weer opnieuw bekeken en beoor
deeld worden en dat kost veel tijd,

Als er veel internationale mede
werkers voor nodig zijn (omdat we
simpelweg te weinig Nederlanders
hebben die dit werk willen of kunnen
doen) dan snappen we dit allemaal.
Alleen niet in mijn achtertuin. Dus we
zeggen liever dat we dan maar het

hele bedrijf zien gaan in plaats van
internationale medewerkers in onze
buurt. Dat is pas welkom.
Toerisme en recreatie zijn ook groot
geworden in Horst aan de Maas.
Daar zijn we dan ook enorm trots op.
Iedere vakantieganger of dagtoe

van het coronavirus, zoals de heer
sende politieke stroming zal zeggen.
Het is de schuld van opeenvolgende
colleges die structureel de algemene
reserve hebben gebruikt om begro
tingen rond te krijgen. Waarvoor?
Voor prestigeprojecten zoals
‘t Gasthoês? Voor het ‘pleasen’ van

D66+GroenLinks Horst aan de Maas

grote bedrijven? Om degenen die het
toch al goed hebben aan hun kant te
houden?
De coronacrisis is een tijd waarin
een aantal zaken akelig bloot wordt
gelegd. Bijvoorbeeld dat het virus
meer schade toebrengt aan men
sen die wonen in wijken waarin veel

rist dient vanaf 1 januari 2021 (zoals
het college nu voorstelt) ook mee
te gaan betalen aan de belastingen.
Je maakt tenslotte toch ook gebruik
van onze voorzieningen, wordt dan
geschetst. Inderdaad. En zouden ze
dat niet doen, ligt onze recreatieve
sector stil, wat we met zijn allen niet
willen. Verwelkomen we onze toeris
ten op deze manier?
Dan houden we graag onze studen
ten hier. Daarom moet huisvesting
geregeld worden en snel. Hier werkt

de gemeente met man en macht
aan. Als ze haar initiatieven voorstel
len worden ze door lokale partijen
onnodig vertraagd, waarom? Zeggen
we op deze manier jongeren en stu
denten jullie zijn welkom? Kortom
hoe verwelkomen wij eigenlijk onze
nieuwe inwoners of bezoekers.
Gewoon. Doen.

bewoners een lagere sociaalecono
mische status hebben. De SP heeft
altijd gewezen op dit risico en wil
de wijken waar dit gaande is echt
ondersteunen. Dat kan door bijvoor
beeld niet te bezuinigen op jeugd
zorg. En, zeker niet onbelangrijk, dat
we op een beschaafde manier om
moeten gaan met elkaar in ons stink
rijke landje. Eerlijk delen van lusten
en lasten. Doen wat nodig is voor
onze inwoners, de rest komt later.
Voor de SP zal de nadruk bij de

begroting 2021 liggen op wat
nodig is voor alle Horster inwo
ners. Om deze crisis te overleven en
daarna samen en op eerlijke wijze
alles weer op te bouwen.

Yvonne Douven

Sonja van Giersbergen

Wie nadenkt heeft geen glazen bol nodig

In de herfstzon liep ik naar buiten voor een lunchbreak in het Schuitwater. Maar in plaats van een koude
bries werd ik verwelkomd door een warme lucht van 20 graden. Huh! Dat verwacht je niet! Of wel? Hadden
we kunnen weten dat het vandaag de warmste novemberdag ooit zou worden?
Ja, klimaatverandering is een
trend. Voorspellen van de toe
komst is soms best mogelijk.
D66+GroenLinks vindt dat het onze
taak is om na te denken over de
langetermijngevolgen van keuzes
die we maken voor Horst aan de
Maas.
Dat geldt ook voor de komst van

Frenk Peeters

kiezen voor wat nodig is

Al jaren strijdt de SP Horst aan de Maas, met het comité ’t Zwembad mót Bliêve voor behoud van
zwembad De Berkel. Volgens onderzoeken kan het nog vijftien jaar mee en gebruikers waarderen de
voorzieningen ook zeer. Het prestigeproject van een nieuw zwembad binnen Afslag 10 hebben wij dan
ook altijd afgewezen.
Gelukkig gaat de bouw hiervan dan
ook niet door. Maar schijn bedriegt.
In de begroting, die op dinsdag
10 november behandeld wordt,
staat vanaf 2024 weer een bedrag
geraamd voor een nieuw zwembad.
Dat er op dit moment geen geld is
voor allerlei zaken, is niet de schuld

fietspad wordt doorgetrokken naar
Deurne, zodra de financiële midde
len weer toereikend zijn zal dit tra
ject gestart gaan worden.

Welkom in Horst aan de Maas (?)

We zijn trots op onze gemeente. Want wie wil er nou niet wonen en
werken in Horst aan de Maas. En iedereen is welkom. We zijn van
oudsher een agrarische, getinte gemeente, waaraan innovatieve
vooruitstrevende bedrijven gekoppeld zijn, maar ook de logistiek.
Dit levert ons veel werkgelegenheid op.

SP Horst aan de Maas

denk hierbij aan energieleidingen in
de grond, waterlopen en grondaan
kopen. Ik ga er vanuit dat we straks
met recht kunnen zeggen dat we
Horst aan de Maas weer een stukje
veiliger hebben gemaakt, want een
positief besluit staat niets meer in
de weg. Veel fietsers gaan via deze
weg naar school, het station of door
over de Greenport Bikeway richting
Venlo. De Greenport Bikeway lijkt
voor alsnog (tijdelijk) te stoppen in
America. De bedoeling is dat het

een nieuw bedrijf bij Californië, op
het eerste gezicht een dikke deal,
maar wat gebeurt er over tien
jaar als het logistiek wordt? Wie
zich inleest weet dat het allang
bekend is dat logistiek niet zoveel
hoogwaardige arbeid oplevert.
Ook weten we dat migratie pro
blemen geeft als je er niet van te

voren goed mee omgaat. We moe
ten mensen echt welkom heten:
integreren en inschrijven.
Liever eerst denken, dan pas doen.
Regionale samenwerking klinkt
goed, nieuwe initiatieven die nor
maal niet van de grond komen
krijgen dubbel zo geld van andere
overheden. Alleen weten we van het

verleden ook dat het lastig is voor
gemeenteraden om grip te houden
op regionale samenwerkingsverban
den. Daar moeten we bij stil staan
voordat we geld overmaken, want er
wordt een hoog bedrag gevraagd in
tijden van crisis.
Dinsdag moeten we de begro
ting vaststellen. Hoewel we bij de
gemeente helaas geen astroloog
in dienst hebben, kunnen we wel
voorspellen dat we in de toekomst
rekening moeten houden met tekor

ten van het Rijk en de gevolgen van
de coronacrisis. Als je het mij vraagt
staat dat in de sterren geschreven.
Als we van te voren nadenken heb
ben we helemaal geen glazen bol
nodig.

Eveline Baas

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.

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Week van de Acupunctuur 2 t/m 6 november
Thema: ‘Ondersteuning bij Kanker’
Herstel na ziekte, Pijn, Vermoeidheid

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

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

Ivo Poels Horst
Hoi

Column

Coronasleur
Voor de zomer kende ik nog
niemand met corona, ik had
gehoord op het nieuws dat het
bestond en dat er ineens allemaal maatregelen genomen
moesten worden.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Ivo Poels
19 jaar
Horst
Summa college
Eindhoven

Wat voor reis zou je ooit
willen maken?
Ik zou het echt cool vinden om nog
een keer een verre reis te maken.
Het liefst naar een Afrikaans land.
Ik heb met mijn ouders en mijn
twee zusjes al een reis naar Costa
Rica gemaakt en naar Tanzania.
Die reizen waren allebei super
gaaf en we hebben daar heel veel
verschillende soorten wilde dieren
gezien. De reizen waren ook heel
verschillend, niet qua temperatuur
maar wel wat betreft de regenval,
de dieren, het eten en de cultuur.

Wat deed je als kind het liefst?
Wat ik het liefst deed als kind was
gewoon buiten spelen. Hutten bou
wen met mijn vrienden of lekker
een potje voetballen. Ik kwam altijd
thuis met vieze kleren en wanneer
ik net weer schone kleren aan had,
waren ze al heel snel weer vies.

Wat zou je nog een keer willen
doen in je leven?
Het liefst zou ik ook nog een keer
een reis maken met de vrienden
groep. Als we met de groep gaan
dan is het denk ik leuker om naar
de Verenigde Staten te gaan, vooral
naar Las Vegas.

Van welke herinnering krijg je
echt kippenvel?
Ik krijg echt kippenvel als ik denk
aan carnaval. Ik was samen met
mijn vriend Koen adjudant van prins

Stef in 2018. In december wer
den we opgebeld door de voorzit
ter met de vraag of we adjudant
wilden zijn. Natuurlijk zeg je dan
ja. Daarna gingen we onze mut
sen passen en foto’s maken enzo
voorts. Na de proclamatie ga je naar
recepties en andere activiteiten.
Dan komt carnaval. Bijna een week
lang “vaan ‘s merges vroeg tot ‘s
aoves laat” ben je in pak aan het
feesten. Tot slot op dinsdagavond na
een intensieve week sluit je af met
tranen in je ogen.

We dachten voor dat het seizoen
begon dat we alles dik zouden ver
liezen in de kelderklasse, maar dat
valt reuze mee. We staan in iedere
geval niet laatste. Verder geef ik
nog trainingen aan de JO10 samen
met Mick. Mick en ik trainen al
een aantal jaar met veel plezier de
jeugd bij Wittenhorst.

Heb je een bijbaan?

Sinds dit jaar kwam het woordje
‘tommenog’ in de groep, een soort
‘verdomme nog’. Al snel nam bijna
iedereen in de groep dat woordje
over, dit zorgt vaak voor grappige
momenten.

Ik heb een bijbaan bij het Meerdal in
America. Ik werk daar in de logis
tiek. Wat ik daar vooral doe is spul
len aanvullen in huisjes en klachten
oplossen. Ik werk er meestal op de
zaterdagen. Wanneer ik vrij heb bij
het Meerdal ga ik in de kantine staan
bij Wittenhorst, dat doe ik nu al twee
jaar. Normaal gesproken sta ik er ook
op dinsdag, maar op het moment
gaat het helaas niet.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?

Aan welk nummer heb je een
speciale herinnering?

De laatste foto die ik heb gemaakt
is op het terras in de 3e helft.
Die dag hadden we Coen geadop
teerd voor in de 3e helft. We zaten
met Wittenhorst 12 bij Jan en het
viel ons op dat we al veel blessu
res hadden. Een paar kleine maar
ook langdurige. Toen hadden we
een “contract” opgesteld voor onze
Coen zodat hij volgend seizoen naar
12 komt. En dat hebben we even
vastgelegd.

Een liedje met een speciale herin
nering is ‘de Vastenoaves Sturm’.
Dan moet ik denken aan onze keet
en op de tafel staan terwijl we zo
hard mogelijk meezingen.

Heb je een stopwoordje?

Wat is je favoriete hobby?
Mijn hobby’s zijn voetbal en training
geven. Ik speel als centraal verde
diger bij ‘’t twelluft’. We zijn daar
een groep met bijna twintig jon
gens. We zijn pas vanaf dit seizoen
gestart en het bevalt ons heel goed.

Wat is je droombaan?
Ik doe nu de opleiding onderwijsas
sistent aan het Summa college in
Eindhoven. Ik zit nu in mijn derde en
laatste jaar, daarna wil ik de pabo
doen, dus als leerkracht voor de klas
komen te staan. Dat is mijn droom
baan.

Heb je een bijnaam?
In onze groep hebben er een paar
personen een bijnaam: Sjans, Márt,
Daf. Maar ik heb er geen. Meestal is
het ‘Poels!’.

Vele kleuren pluischrysanten en
bloeiende viooltjes. Vrijdag gesloten.
Hay Cox Molengatweg 4 Horst tel. 06
54 30 69 64.

Huis te koop!
2-onder-1-kapwoning.
Gebroeders van Doornelaan 47, Horst
Interesse of vragen? 06 11 07 63 48.

Vragen over de toekomst of
wil je contact maken met
overleden dierbaren?
Contact@angelabartonmedium.nl

Aardappelen te koop (ras Frieslanders).
Makkelijk afhalen d.m.v. zelfbediening!
Bosstraat 63 Hegelsom.

Wil jij bij ons komen poetsen, tussen
de 4 en 6 uur per week? Bel of app dan
met 06 31 04 67 81.

Te huur gemeubileerde woningen in
Meijel voor urgente woning zoekenden.
Vanaf €1300 incl. T 06 11 34 41 78.

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Wat ik het liefst doe in de weeken
den is met mijn vriendengroep V.C.
Noeïts Gezeik naar de keet gaan.
Daar gaan we meestal een potje
kaarten en lekker biertjes drinken.
Jammer genoeg mogen we nu even
vanwege corona niet in de keet maar
dat is even niet anders. Nu spreken
we gewoon in groepen van drie bij
iemand thuis af en zo komen we de
weekenden door.

Wat is je favoriete videogame?
Mijn favoriete game is een spel
genaamd ‘Heroes & Generals’. Dat is
een oorlogsspel over de Tweede
Wereldoorlog op de pc en dat heb
ik een hele tijd gespeeld. Ik game
nu niet meer zo vaak. Ik ga liever
met vrienden een potje biljarten of
kaarten.

Als je een topsporter kon zijn,
in welke sport zou dat dan zijn?
Als ik een topsporter zou zijn zou
ik graag een hele goede voetballer
willen zijn. Je verdient veel geld en
voetbal is gewoon een hobby voor
me. Beter kan bijna niet. Er is wel
een nadeel, je moet er bijna iedere
dag voor trainen en dat zou het min
der leuk maken denk ik.

Festival of discotheek?
Ik kies 100 procent zeker voor een
festival. Een festival kan je uitzoeken
op muziekstijl en/of artiesten. In een
discotheek wordt heel vaak dezelfde
muziek gedraaid en die muziek vind
ik ook niet altijd even leuk.

Tekst: Teun van Zon

Poetshulp gezocht vrijdagochtend in
Sevenum, 2-3 uur p.w. Vergoeding in
overleg. Interesse? 06 25 49 06 45.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Na de zomer had een vriend van
een vriend van een kennis het, na
haar een moeder van een vriend,
een collega een vriend en nog
een vriend. Het leek allemaal zo
snel te gaan. Met de scholen nog
open was het slechts een kwes
tie van tijd totdat ik het zou oplo
pen. Mijn moeder wilde ons bijna
niet geloven, de ochtend dat mijn
tweelingbroer en ik haar vertel
den dat we beiden positief getest
waren. Ze dacht dat we een grapje
maakten. De grap was juist dat zij
later ook positief werd getest.
In een gezin van vijf personen
waarvan drie leden positief getest
zijn moeten er een hoop aanpas
singen worden gedaan om de
toko veilig draaiende te houden.
Vanaf die vrijdagochtend zitten
mijn broer en ik allebei bijna 24 uur
per dag op onze kamer opgesloten.
Uitzonderingen zijn er voor toilet
momenten natuurlijk. Waarvoor
we alvorens onze handen grondig
ontsmetten en achteraf het toilet
ontsmetten met doekjes. De rest
van mijn tijd slijt ik tokkelend op
de gitaar, als ik concentratie heb
werkend aan school, maar vooral
kijk ik een ongezonde hoeveelheid
YouTube-video’s. Meestal op mijn
bureaustoel achter de computer,
maar soms ook voor de variatie
in mijn luie stoel met de telefoon.
Oeh wat spannend! Ik ben ook,
dit mogen jullie aan niemand ver
tellen, een paar keer, ’s avonds,
wanneer er weinig mensen op
straat zijn, een wandeling gaan
maken. Heftig hè?
Met het overschot aan avontu
ren de ik de afgelopen week heb
beleefd kun je je misschien wel
voorstellen dat het niet al te mak
kelijk is om een onderwerp voor
deze column te vinden. Corona is
een erg makkelijk onderwerp.
Het is het onderwerp dat de media
constant bezighoudt. Ik ben niet
alleen corona, maar vooral het
zeuren over corona zat. Ik wil graag
columns schrijven over leuke din
gen, de vakantie die we hadden
gepland of iets over de spanning
van het examenjaar, niet de nu wel
heel snel oud wordende corona
sleur.
Teun
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www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik

Vele soorteienrs
najaarsbloe
2.500 leibomen op voorraad
De laagste prijzen

Puzzel

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een cadeaubon van €50,00 te besteden bij: Keurslagerij Coppens
De puzzel: Alle letters van het alfabet krijgen een cijfer van 1 t/m 26. Getracht moet worden
de letters bij de bijbehorende cijfers te vinden met behulp van de reeds ingevulde letters in
het diagram. Uiteindelijk zal er dan een compleet ingevuld kruiswoordraadsel ontstaan.
Zo doet u mee: Lose de puzzel op en mail de oplossing en uw naam naar info@horst-centrum.nl of app naar
06 19 76 68 35. Oplossingen moeten voor maandag 9 november binnen zijn. De winnaar wordt volgende week
bekendgemaakt op deze pagina en via de website www.horst-centrum.nl en social media van Horst centrum
op Facebook en Instagram.

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

Crist Coppens
Alleen geldig op dinsdag 10 november

4 gepaneerde schnitzels
halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
Kijk voor de oplossing
volgende week in
de HALLO.
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Geplukt

Fleur Coenen America
Of het nu schrijven, schilderen of toneelspelen is: deze Americaanse
is graag creatief bezig. Geen wonder dus dat ze studeert aan de
Hogeschool voor de Kunsten. Daarnaast bezoekt ze graag Europese
steden. Deze week wordt Fleur Coenen (19) geplukt.

Vorig jaar schitterde Fleur in de rol van
Duena, een gek in het roze gekleed
karakter, in de voorstelling Sieranoo
van toneelvereniging De Vrije Spelers
in America. Ze wordt er nu soms nog
op straat over aangesproken, zegt ze
lachend. Sinds twee jaar is ze lid van
de Americaanse toneelclub, waar ook
haar vader speelt, daarvoor speelde ze
bij jeugdtoneel Tovri. Performen zit in
haar bloed. “Als kind schreef ik al mijn
eigen toneelstukjes en die voerde ik
dan voor pap en mam op. Voor ons huis
stond een boom en daar zat ik vaak in.
Dan floot ik naar de mensen die voor
bijkwamen om te kijken hoe ze rea
geerden.” Niet zo vreemd dus dat Fleur
koos voor een opleiding waar ze haar
creativiteit in kwijt kan: de opleiding
docent beeldende kunst en vormge
ving aan de Fontys Hogeschool voor
de Kunsten. Al deed ze eerst auditie
voor de opleiding docent theater. “In de
eerste ronde moest ik een schrijfop
dracht doen en daarna twee keer twee
dagen spel en regie. Ik kwam erach
ter dat schrijven me meer ligt, dan zelf
spelen. Hoewel ik door twee audi
tierondes ben gekomen, ben ik toch
overgestapt naar Beeldende Kunst en
Vormgeving.” Dat ze les wilde geven,
stond voor haar al langer vast. “Op de
middelbare school heb ik wel eens met
docenten meegelopen en in eerste
instantie wilde ik docent maatschappij
leer worden. Het lijkt me heel leuk om
tieners iets bij te brengen. In je puber
tijd is een leraar in van de belangrijkste
personen waar je bij terecht kunt of die
je iets kunnen bijbrengen. Maar maat
schappijleer is een theoretisch vak en
ik wil juist de expressie in mensen naar
boven halen.”

Laagdrempelig
Fleur is eerstejaars en krijgt net als veel
andere studenten nu voornamelijk digi
taal les. Haar stijl omschrijven is niet zo
eenvoudig. “Ik ben nog zoekende en

Erica Tuinen is een modern hoveniersbedrijf dat zich bezig
houdt met de aanleg en het onderhoud van tuinen bij
particulieren en bedrijven.
Wij zijn ter versterking van ons team op zoek naar een

hovenier m/v

wil alles uitproberen, mijn stijl is zich
nog aan het ontwikkelen. Wat ik pro
beer met mijn werk is iets bij mensen
los te maken. Het zijn vaak herinnerin
gen die ik verbeeld of maatschappelijke
kwesties. Ik denk dat je mijn werk nog
het beste kunt herkennen aan de bij
schriften die ik erbij maak. De teksten
vind ik bijna net zo belangrijk als de
kunst zelf. Ik wil zo een instap creëren
voor mensen die minder bekend zijn
met het kunstbeschouwen. Dat pro
beer ik zo laagdrempelig mogelijk te
omschrijven, met ruimte voor eigen
interpretatie. Als ik op het toneel sta
vind ik het leuk om mensen te prikke
len en te zien hoe ze reageren. Dat doe
ik met mijn kunst ook. De kunst is niet
het werk wat ik maak, het is hoe de
toeschouwer het beschouwt en wat het
met hem doet.”

Marina Abramovic
Eén van haar grote voorbeelden is
Marina Abramovic, een performance
kunstenares. Op haar Instagramaccount
postte Fleur een recensie van deze
kunstenares. Zij zat drie maanden lang
tijdens openingstijden van het Museum
of Modern Art in New York op een
stoel. Bezoekers konden tegenover
haar plaatsnemen en haar recht in de
ogen kijken. “De relatie tussen artiest
en publiek, wat centraal staat bij een
performance, kan voor mij op geen
betere manier worden tentoongesteld”,
zegt Fleur. “Deze performance en de
gehele performancekunst is een com
binatie van drie van mijn grootste inte
resses: kunst, theater en psychologie.
Hoe een publiek zal reageren op een
werk, wat voor gevoel ik op kan wek
ken en hoe ik iemand kan prikkelen zijn
voor mij erg interessant.”
Voor school is Fleur momenteel bezig
met een project in de kunststroming
enviroment. “Hiervoor wil ik een ruimte
inrichten als een beeldend werk.
Je krijgt een verhaal te horen, waar

er op je beeldend vermogen in wordt
gespeeld doordat je zelf de personages
voor je gaat zien.” De opleiding duurt
vier jaar. Of ze daarna in America blijft
weet Fleur nog niet zeker. “De stad
trekt me ook, maar aan de andere kant
lijkt het me ook juist een uitdaging om
deze vorm van kunst te ontwikkelen in
deze regio.”

Kunstgeschiedenis
Als Fleur niet aan het schrijven of schil
deren is, kijkt ze graag films, waarbij
haar voorkeur uitgaat naar fantasy- en
kostuumfilms. “Als ik naar een film kijk
let ik vooral op de details, zoals de set,
decors en kostuums. Zelf ben ik ook
één jaar scare actor geweest bij attrac
tiepark Toverland. Dat was erg leuk om
te doen, maar helaas ging dat dit jaar
niet.” Op zonvakantie gaan naar een
land als Thailand, daar is Fleur de per
soon niet voor. Veel liever bezoekt ze
Europese steden als Londen, Rome en
Parijs. “Dat zijn steden met een grote
historie en kunstgeschiedenis. Ook de
architectuur in zulke steden vind ik
interessant. Ik haal uit zo’n reis heel
andere dingen dan een doorsnee toe
rist.” Momenteel is een expositie van
haar werk te zien in de bibliotheek in
Horst. Het is haar eerste tentoonstel
ling. Spannend? “Nee, hoor, dat valt
wel mee. Of dat betekent dat ik zo’n
nuchter persoon ben? Dat wil ik ook
weer niet zeggen. Maar ik ben wel
tevreden met mezelf.”

De teksten vind ik bijna
net zo belangrijk als de
kunst zelf

Tekst: Marieke Vullings
Beeld: Evie Linskens

VAN DEN ELZEN PLANTS
ZOEKT NIEUW TALENT!
Naast de hoofdvestiging in Erp heeft VDE Plants sinds 2013 een
belangrijke locatie in Maasbree. Deze vestiging is in 2019 uitgebreid
met een 43 hectare grond in glastuinbouwgebied Siberië.
Ter uitbreiding zoeken wij voor de vestiging Maasbree een:

Functie-inhoud:
Jouw taken zijn het aanleggen en onderhouden van tuinen zowel
in teamverband als zelfstandig.

AANKOMEND BEDRIJFSLEIDER

Functie-eisen:
• werkervaring als hovenier is
een pre;
• goede sociale vaardigheden;
• in het bezit van rijbewijs B
(voorkeur BE);
• moet zowel zelfstandig als in
een team kunnen werken.

Je begint als rechterhand van de bedrijfsleider in
Maasbree en zorgt gezamenlijk voor een kwalitatief
hoogwaardige teelt van onder andere frambozen en
aardbeien planten.

Wij bieden:
• fulltime dienstverband
(37 uur per week);
• een prettige werkomgeving in
een klein team;
• afwisselend werk;
• arbeidsvoorwaarden
conform cao;
• een goed salaris.

Interesse? Neem dan contact op met Henry Mulders 06 - 221 328 70
Nieuwe Peeldijk 7 | 5966 NA America | info@ericatuinen.nl

www.ericatuinen.nl

Je bent een organisatorisch talent, bent ambitieus en wil
graag doorgroeien in een snel groeiende organisatie.
Ben je geïnteresseerd?
Bekijk de vacature op onze website:

WWW.VANDENELZENPLANTS.COM
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Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade.
Direct geld en vrijwaring, snel
opgehaald. Tel. 06 52 85 93 48.

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.
Happy Feet Voetbehandelingen voor
ontspanning, verzorging en klachten.
www.mayproosten.nl

Adver torial

Bewegend leren, ook binnen

De beweegvloer bij KDV Bende
In de buitenkeuken maken de kinderen herfstsoep van bladeren. Door het herfstweer gaan ze binnen verder
met soep maken op de beweegvloer. Bĳ het soepspel vegen de kinderen samen etenswaren in de soep.

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
apk-keuringen aan
personen- en bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

actieactieactie
Strakke benen/buik
12 behandelingen van 40 minuten
van € 80,- voor

€52,- per keer*

Locatie kindcentrum Bende in Horst
spring-kinderopvang.nl, klantteam 1: 088 2088 301
klantteam1@spring-kinderopvang.nl

Kom jĳ ook bewegen op Gasthuisstraat 56?

*Zie actievoorwaarden op de site

COSMETISCH CENTRUM HORST

Deze beweegvloer is nieuw, maar nu al een
kinderfavoriet. Hierop wordt bewegen, spelen,
ontdekken, sociale interactie en leren gecombineerd:
het bewegend leren. Dit heeft een positief effect
op de fysieke en mentale gezondheid van kinderen.
Zo stimuleren we ze bij ons om gezond en met
plezier op te groeien!

Industriestraat 15
bell of app: 06 - 20 41 45 01

Adver torial

TE KOOP: Tongerlostraat 7, Sevenum
Instapklare en verrassend ruime vrijstaande woning

Van Fysiotherapie
Westsingel naar Kr8
Voor de meeste zijn we in de afgelopen jaren bekend geworden als Fysiotherapie Westsingel.
Een bedrijf dat inmiddels met een uitgebreid team aan fysiotherapeuten zorg biedt voor het herstel
van klachten. In de afgelopen jaren zijn ergotherapie en osteopathie hieraan toegevoegd voor nog
meer verdieping en een bredere kijk op deze zorg.
Adver torial
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Echter vonden we dat hetgeen
met specialisten. Om deze lij
maar door je op eigen benen te
waar wij voor staan en hetgeen
nen zo kort mogelijk te maken
laten staan. Samen kijken we
wat we uitstralen nog onvol
vind je tegenwoordig meer
naar jouw verhaal, jouw wensen
doende op een lijn lag met
dere personen en specialisaties
en behoeften en op basis daar
elkaar. Dat heeft ons aan het
bij ons. Osteopathie
Danique
van
maken wevan
een
persoonlijk
denken
gezet en gemotiveerd
In
de buitenkeuken
maken de kinderen
herfstsoep
bladeren.
Door het herfstweer
gaan ze binnen
verder
(osteopaat),
Diëtistepraktijk
plan
aanpak.
En dat
is dus
om eens
teop
gaan
naar de
met
soep terug
maken
de beweegvloer.
Bĳ
hetvan
soepspel
vegen
de kinderen
samen
etenswaren
in de soep.
Eefje Smits (diëtist) en Madeleine
precies de kern waar wij voor
kern van ons verhaal. Dit heeft
Schuurmans (Verpleegkundig
staan.
uiteindelijk geresulteerd in een
overgangsconsulent en ortho
Je hebt wellicht verspreid door
nieuwe naam en nieuwe huis
moleculair therapeut) zijn hier
Horst de afgelopen tijd een aan
stijl...
voorbeelden van. Samen streven
tal symbolen gezien. Voor de
Voor ons is gezondheid name
wij als team met jou naar duur
een makkelijk te plaatsen en
lijk meer dan alleen de fysieke
zame gezondheid.
voor de andere geheel onbe
gezondheid. Zit je lekker in je
kend. Deze symbolen vormen
vel, ben je tevreden met je soci
Wij zijn Kr8: en wij zorgen
samen het concept van ‘’posi
ale leven, kom jij nog graag je
pas echt voor jou als zorg
tieve gezondheid’’. Een con
bed uit om je dag te beginnen?
duurzaam is!
cept met zes pijlers die samen
Voor de één heftige vragen,
gezondheid vorm en waarmee
voor de ander precies de vinger
wij onze persoonlijke aan
op de zere plek. Fysieke klach
pak meer verdieping geven.
ten kunnen zich ook uiten op het
Onderstaand spinnenweb laat
moment dat we op een ander
deze zes thema’s zien.
vlak niet in balans zijn. En de
Vanuit deze gedachten staat er
juiste aanpak? Die is per persoon
een krachtig team om jou deze
verschillend. Daarom is persoon
begeleiding
te bieden. Zowel
lijke zorg
voor ons een
belang
Deze
beweegvloer
is nieuw,
maar nu al
een
persoonlijkheid als de kennis
rijke pijler!
kinderfavoriet.
Hierop wordt bewegen,despelen,
jouw coach vormen samen
Wij werken sociale
niet vanuit
sympen leren van
ontdekken,
interactie
gecombineerd:
een unieke
toombehandeling,
maar
kijkeneen positief
het
bewegend leren.
Dit heeft
effect combinatie: iedereen
waar hij of zij goed in is en,
altijd
de en
dieperliggende
op
de naar
fysieke
mentale gezondheid doet
van kinderen.
onbelangrijk, wat ze
oorzaak.
Niet alleen
vanuit
het gezondniet
Zo
stimuleren
we ze bij
ons om
en geheel
met
077 398 28 34
leuk vinden.
verhelpen
van
klachten, maar
plezier
op te
groeien!
Whatsapp
06 44
44 23
Locatie kindcentrum
Bende
in 92
Horst
Wij geloven dat we niet
alle
ook vanuit onze missie om klach
info@kr8horst.nl
spring-kinderopvang.nl,
klantteam
1: 088 2088 301
kennis56?
in huis hebben en zijn klantteam1@spring-kinderopvang.nl
ten tejĳvoorkomen.
Nietop
door
je
kr8horst.nl
Kom
ook bewegen
Gasthuisstraat

Bewegend leren, ook binnen

De beweegvloer bij KDV Bende

Perceel 1.919 m2. Gelegen aan natuurgebied
Op nog geen kilometer van het centrum

Voor Info: 06-34766435

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!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hor

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01
fdgfgdfgdfgdfgdfgdfgfd
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Mind Mystery heeft nieuw directieteam
Park Mind Mystery in Horst heeft
een nieuw directieteam.
Teun Dielesen wordt algemeen
directeur en Ankie Maessen operationeel directeur. Samen met
commercieel directeur Petra
Dinghs-Siebers gaan zij het park
gereedmaken voor een nieuwe fase.
“Onze ambitie is om het toonaan
gevende centrum te worden op het
gebied van optische illusies. De raak
vlakken met educatieve thema’s zoals
wiskunde, natuurkunde, neurolo
gie en scheikunde zijn grote kansen
om deze droom te verwezenlijken”,
aldus Dinghs-Siebers. Deze volgende
stap vraagt om ander leiderschap
en daarom heeft Mind Mystery Teun
Dielesen en Ankie Maessen aangetrok
ken om als respectievelijk algemeen
directeur en operationeel directeur
samen met Dinghs-Siebers het park
naar deze volgende fase te bege
leiden. Dielesen was voorheen de
jongste pretparkdirecteur ooit in de
Benelux, onder hem viel attractiepark
Toverland. Maessen werkte ook jaren
lang voor het pretpark.

Binnenkijken bij...

Column

Virtueel
bezoek
Virtueel bezoek... Dat klinkt
alsof we een aflevering van de
legendarische Chriet Titulaer
zitten te kijken.

Oh, zit dat zo!

Contant geld, hoe lang nog?
Gedurende de Coronacrisis is het gebruik van contant geld drastisch teruggelopen. Nu ligt er ook nog een
wetsvoorstel om beroeps- en bedrĳfsmatige contante betalingen voor bedragen vanaf 3.000 euro te
verbieden. Het einde van het contante geld lĳkt in zicht te komen.
tingadviseurs bestaat een uitge
breide meldplicht. En omdat een
girale overschrijving altijd een spoor
achterlaat is het goed mogelijk deze
meldplicht te handhaven.

Contant geld is namelijk bij crimine
len en witwassers nog steeds popu
lair. Anders dan overschrijvingen
via de bank is contant geld lastig te
volgen. Banken zijn al verplicht om
verdachte transacties te melden en
ook voor andere financiële instel
lingen, notarissen, makelaars en
bijvoorbeeld accountants en belas

De afgelopen jaren hebben banken
(en ook andere financiële instel
lingen en adviseurs) flinke boetes
gekregen omdat ze niet altijd aan
hun meldplicht voldoen. Let wel: het
gaat er dan niet om dat de banken
zelf zich bezighouden met wit
wassen, maar dat ze onvoldoende
maatregelen hebben genomen om
criminele betaling te identificeren, te
melden en eventueel tegen te hou
den. Inmiddels houden zich duizen
den werknemers van banken zich
uitsluitend nog bezig met opsporen
van verdachte transacties.
Ook voor transacties met con
tant geld geldt een meldplicht.

VanVan
nieuwe
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Van nieuwe deurtjes
tottot
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complete
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tot
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complete
renovatie
Vanuit onze
in Roggel
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gaan.
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gaan.
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van uw
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van
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voor
een geheel
nieuwe
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Of u keuken
nu
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deover
vele
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van
bestaande
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een geheel nieuwe keuken.
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Wij adviseren u graag over de vele mogelijkheden....
• NIEUWE
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• KEUKENRENOVATIES
• NIEUWE
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• NIEUWE
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Vrijkenstraat
3 Roggel
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3 Roggel
- 0475-520489
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3 Roggel - 0475-520489
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deVoor
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van van
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actuele
van
onze
onze website
bezoeken.
onze
showroom kunt u onze website
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bezoeken.

Allereerst wederom voor banken.
Opnames en stortingen van grote
bedragen dienen door de banken
gemeld te worden bij de FIU (Financial
Intelligence Unit). Ook autohandela
ren en andere handelaren in goederen
van grote waarde hebben een meld
plicht indien betalingen in contant
geld plaatsvinden. Deze meldplicht is
uiteraard lastiger te controleren, maar
bijvoorbeeld boekhouders hebben
een afgeleide meldplicht, wat wil zeg
gen dat zij controle moeten uitoefe
nen op de meldplicht van hun klanten
en het niet melden moeten melden
bij de FIU.
Toch is dat kennelijk niet genoeg,
want er is een wetsvoorstel in de
maak dat nog verder gaat. Daarbij
worden contanten betalingen
boven de 3.000 euro geheel ver
boden. Handelaren mogen dan dus
dit soort bedragen niet meer aan

Maar, het is anno 2020 toch wer
kelijkheid geworden. In Grave
is in het kader van ‘het nieuwe
normaal’ als gevolg van de coro
namaatregelen een virtuele
bezoekerszaal ingericht. De man
nen kunnen kiezen tussen bezoek
achter glas of virtueel bezoek via
Skype (beeldbellen via de iPad).
Veel mannen kiezen voor de laat
ste optie omdat ze dit fijner vin
den. Geen reistijd voor het bezoek
en een inkijkje in hun eigen leven
thuis. In PI Grave is een ruimte
nemen op straffe van en boete.
ingericht waarin tien mannen,
Daardoor probeert de overheid crimi
via een Skypeverbinding, con
nele wederom een stukje de pas af
tact hebben met de buitenwereld.
te snijden en tevens het gebruik van
De ruimte is afgeschermd met
contant geld, met name de grotere
scheidingswanden. De iPad is aan
coupures, te beperken.
de wand gemonteerd. De mede
werker zorgt dat de vooraf door
Voorlopig kunt u uw halfje volkoren
gegeven en gecontroleerde
waarschijnlijk nog wel met harde
Skypeadressen zijn ingevoerd.
euromunten of biljetten blijven beta
De mannen mogen per persoon
len, maar een cashloze samenleving
twee adressen doorgeven waar
is zeker niet meer ondenkbaar.
mee ze mogen beeldbellen. En dan
kan het beginnen. Koptelefoon op
Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
en inbellen maar. De mannen bel
Hooijmaijers RB
len vaak met het thuisfront, de
vrouw, de vriendin, vriend of de
kinderen. Op deze momenten zien
ze hun eigen leven thuis, buiten
de gevangenis. Ze kunnen tijdens
het gesprek met meerdere mensen
tegelijk of met hun kinderen in de
Vestiging Horst
thuisomgeving praten, ze kunnen
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
de kamer van hun kind zien, een
T 077  398 46 00
verhaal voorlezen of gewoon een
Vestiging Roggel
tour door de tuin krijgen.
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
Kortom, ze zijn weer voor heel
T 0475  49 46 28
even verbonden met het leven
www.innovista.nu
‘buiten’. De mannen keren vaak
opgelucht of vol goede moed en
net iets ‘minder stoer’, terug naar
hun eigen cel. Ze hebben gezien
hoe het thuis gaat en dat geeft
rust. Deze vorm van communicatie
WIJ LOSSEN
HET OP!
WIJ LOSSEN
HET OP!
is echter niet voor iedereen weg
WIJ LOSSEN HET OP!
gelegd. Sommige mannen zijn
uitgesloten vanwege hun delict
✓ Snel
✓ Snel
of hebben beperkingen opgelegd
✓ Snel
gekregen van de rechter. Voor hen
✓ Betaalbaar
✓ Betaalbaar
is het niet toegestaan om te sky
✓ Betaalbaar
✓ Effectief
✓ Effectief
pen. Beeldbellen zouden snel nor
Effectief
✓✓
Effectief
✓
Effectief
✓ Effectief
maal worden heeft Chriet Titulaer
✓ Duurzaam
✓ Duurzaam
Duurzaam
✓✓
in de jaren 80 voorspeld... En dat
✓ Duurzaam
Duurzaam
✓ Duurzaam
is precies wat er nu in Grave ook
advies
✓ Vrijblijvend
advies gebeurt.
✓ Vrijblijvend
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LOSLATENDE
FOLIE
LOSLATENDE FOLIE OP
UW
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✓ Vrijblijvend advies
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• Telefoon:
06-29316150
• www.defoliedokter.nl

Carla Wijnhoven
PI Grave
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Aftrap KERNgezond in Sevenum
De groepen 6 van de drie Sevenumse basisscholen trapten op donderdag 29 oktober het KERNgezond schooljaar af. Wethouder Han Geurts en tophandballer Jeroen van den Beucken waren aanwezig om de eerste
KERNgezond-activiteit in Sevenum officieel te openen.

Agro Servicemonteur &
Allround installatiemonteur
Agro Servicemonteur:
• Heb je ruime ervaring in de elektrotechniek
• Een passie voor de agrarische sector
• Ben je bekend met klimaatapparatuur van
Stienen, Fancom & Hotraco
• En spring je niet op storing bij het
inregelen van een klimaatcomputer?
Allround installatiemonteur:
• Ben je in het bezit van een diploma
Elektro-installatietechniek
• Een passie voor mooie projecten
• Ben je breed georiënteerd in de agrarische
sector, utiliteit en/of woningbouw
• En ben je een echte teamplayer

Dan zoeken wij JOU!
Ben of ken je iemand die aan
deze omschrijving voldoet,
neem dan contact met ons op!
RH@electrogommans.nl
0478-578200

Word jij onze nieuwe collega?
HOOFDSTRAAT 37, OIRLO • TEL. 0478-578200
WWW.ELECTROGOMMANS.NL • INFO@ELECTROGOMMANS.NL

Alle drie de scholen hadden zich
verzameld op de speelplaats van
basisschool De Krullevaar. Na een
openingswoord van de wethouder
werd deze dag actief gestart met

een warming-up op muziek. Na deze
opwarming zocht iedereen zijn plek
op in het gebouw van De Krullevaar
en De Horizon. Hier stonden ontbijtjes
klaar. In de tussentijd kregen zij uit

leg over de activiteit van KERNgezond
en kwam Bevo Hc- en Oranje-speler
Jeroen van den Beucken vertellen
waarom ontbijten nu zo belangrijk is.

Expositie Fleur Coenen in bibliotheek Horst
De 19-jarige Fleur Coenen uit America staat met een expositie in de bibliotheek van Horst. Deze tentoonstelling is tot en met zaterdag 14 november te bezichtigen.
Fleur Coenen is student aan de aca
demie voor de beeldende vorming in
Tilburg. Veel van de getoonde schil
derijen en tekeningen gebruikte ze
voor haar toelating. Ook speelt Coenen
bij toneelvereniging De Vrije Spelers

in America. Haar werk is volgens
bibliotheek Horst gevarieerd en vaak
persoonlijk van aard. Herinneringen,
maatschappelijke kwesties en beelden
die ze om haar heen verzamelt zijn
onderwerpen die veelal terug te zien

zijn in haar werken. Naast schilderen
en tekenen maakt Coenen ook graag
gedichten. Deze zijn geïnspireerd op
haar werk. De expositie is tijdens ope
ningstijden van de bieb te bezichtigen.

najaars
actie

Heerlijk opgeladen
wakker worden
Bespaar tot 250,op de aanschaf
van een oplaadbaar
hoortoestel
Vraag naar de voorwaarden.

Raevyn knutselt griezeligste raam
van Horst
Kerkstraat 17 • 5961 GC Horst
T 077 398 26 61 • E info@kruytzerhoren.nl • www.kruytzer.nl

De 4-jarige Raevyn uit Horst heeft de Halloween ramenwedstrijd gewonnen vanuit Samen Thema Jagen.
Ze had volgens stemmers op Facebook het mooiste Halloweenraam van Horst en kreeg een prijs uit handen
van organisator Joyce Riswick.

0511 \ service
Religie

Medische zorg

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

Apotheek
10.30

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

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

Grubbenvorst

Apotheek Maasdorpen

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

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Meerlo
donderdag

Heilige mis

09.00

zondag
Heilige mis
09.00
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

zaterdag
woensdag

zondag

Venray
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

09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Gemeente Horst aan de Maas

10.00

Tandarts

De Schuilplaats
kerkdienst

Gebiedsteams
Hulp nodig bij werk,
inkomen of zorg?
Vraag een gesprek aan
077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Spoedgevallendienst

06 t/m 08 november
Tandartspraktijk Hamminga
Jan Poelsweg 1d, Ysselsteyn
0478 54 14 93

09 t/m 12 november
Veerle Gorter
Tuinstraat 9, Venray
0478 58 34 78

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

Priesternoodnummer

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

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

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

Diegene die het raam het mooiste
versiert, wint een leuke prijs. Opgeven
kan door je aan te melden. Dit kan
tot en met dinsdag 10 november.
Via een inschrijfformulier op de web
site van Jong Nederland Hegelsom

(alleen na telefonische afspraak)

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

Tienray

Jong Nederland Hegelsom organiseert van donderdag 5 tot en met zaterdag 21 november een speciale
Sint Maarten/Halloween activiteit. Onder de naam ‘Griezelen door het Tuuteriek’ roept Jong Nederland
Hegelsom de inwoners van Hegelsom op om thuis de ramen te versieren in het thema.
kun je meedoen. Ook kun je je opge
ven door je adresgegevens door te
geven via Facebook Messenger van
Jong Nederland Hegelsom. De organi
satie van de activiteit laat op Google
Maps zien waar de huizen zijn waar

deelnemers de ramen hebben ver
siert. Dit linkje wordt ook gedeeld op
de sociale media zodat iedereen in en
rondom Hegelsom deze ramen kan
bezichtigen. Kijk voor meer informatie
op www.jnhegelsom.nl

Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

Swolgen

Griezelen door het Tuuteriek

Huisartsenpost
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

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

19

•
•
•

Welkom
opdeze
Landgoed
Speciaal
zomer:en
Een unieke boswandeling over landgoed en natuurbegraafplaats
Natuurbegraafplaats
Weverslo

Weverslo langs verborgen plekken die normaal niet toegankelijk zijn
Beleef de
natuur en geniet
van de rust
Geniet van•prachtige
houtsculpturen
en pakkende
verhalen in
woord en beeld
• Maak op uw gemak een wandeling
Dé gelegenheid om een eigen grafplek te reserveren!

• Dé gelegenheid om een eigen grafplek te reserveren

De Boswandeling: mei t/m augustus dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur,
Vrije toegang
tussen zonsopgang
en zonsondergang.
routebeschrijving
bij het informatiecentrum.
Informatiecentrum
is van dinsdag
t/m zondag
geopendopvan
13.30 tot 16.30 uur.
Gedurendehet
de Boshuis
openingstijden
zijn wij telefonisch
te bereiken
06-29248698
Natuurbegraafplaats
Weverslo • Janslust
11 Heide,
in de Peel•tussen
Deurne en Venray•• www.weverslo.nl
Natuurbegraafplaats
Weverslo
11, Heide
www.weverslo.nl
natuur@weverslo.nl
• Janslust

Shoppen
in Venlo
Voor de mooiste cadeaus
en feestelijke outfits
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Tummers
daar word ik vrolijk van
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Minimaa
op alle tv's vanaf

995,-

16 65
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GRATIS
BEZORGD!

800,inruil
korting

4K

ULTRA HD

SMART

QLED

1399,-

4K TV QE65Q9OT

GRATIS
BEZORGD!

2399,-

*

*Na €200,cashback via Samsung

• 65’’ (165 cm) • 4K Ultra HD • QLED
• Quantum Processor 4K • Quantum HDR • Direct Full Arrray 16x
• Q-Symphony • One Remote Control

500,-

ULTRA HD

4K OLED TV KD55A
• 55’’ (139 cm)’ • 4K Ultra HD’ • OLED
• Picture Processor X1 Ultimate
• Smart TV met Android
• Dolby Atmos en Acoustic Surface Audio

inruil
korting

80 32
cm’’

4K

OLED

2099,-

1499,*Na 100,- cashback
via Sony, geldig t/m
22-11-2020

GRATIS
BEZORGD!

*

FullHD

SMART

FHD TV 32PFS6855/12

329,-

299,-

• 32’’ (80 cm) • Full HD
• Pixel Plus HD • HDR 10

Nog veel meer acties in de winkel!
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

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

