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11e van de 11e
toch gevierd
Net als veel andere activiteiten werd ook de 11e van de 11e, de start van het carnavalsseizoen, noodgedwongen dit jaar in een ander jasje gestoken. Met z’n allen feesten op het
Vrijthof in Maastricht ging dit jaar niet vanwege de coronamaatregelen. In veel dorpen werd wel de carnavalsvlag uitgehangen. Carnavalsvereniging Kroeënekraan en
Pieëlhaas uit Kronenberg en Evertsoord hield zelfs een speciale persconferentie. Daarmee wilde de vereniging haar inwoners informeren over een aantal maatregelen en
besluiten. “Carnaval kan dus niet op de manier gevierd worden zoals we dat de laatste jaren gewend zijn. Maar we zitten niet stil en zijn achter de schermen druk bezig met een
alternatieve invulling”, was de boodschap. / Beeld: Carnavalsvereniging Kroeënekraan en Pieëlhaas

‘Buurt had beter geïnformeerd moeten worden over Californië 2’
Wethouder Roy Bouten van Horst aan de Maas erkende tijdens de raadsvergadering van dinsdag 10 november dat de buurt eerder betrokken had moeten worden bij de plannen voor ontwikkelgebied Californië 2. Hij
gaf toe dat de omwonenden beter geïnformeerd hadden moeten worden.
Het plangebied Californië 2 is onderdeel van Klavertje 4 en ligt tussen de St. Jorisweg in Hegelsom en
Dijkerheideweg in Horst. Dinsdag werd
bekend dat het groente- en fruitverwerkende bedrijf Hessing Supervers
zich wil gaan vestigen in het gebied.
In een interview met dit blad gaven
omwonenden van de St. Jorisweg en
Van Elzenweg eerder aan de ontwikkelingen in het gebied met lede ogen
aan te zien. Zij vreesden onder andere
een toename van sluipverkeer en verkeersoverlast. Ook namen zij het de
gemeente kwalijk dat zij niet geïnformeerd waren over de plannen en
er volgens gemeentelijk beleid pas

een omgevingsdialoog zou plaatsvinden, nadat het bestemmingsplan
vastgesteld zou worden. Tijdens de
voorbereidende raadsvergadering van
dinsdag 27 oktober sprak één van de
omwonende namens de buurt nogmaals zijn zorgen uit. Hij gaf toen aan
dat de bewoners zich overvallen voelden en het gevoel hadden dat de plannen er doorgedrukt werden.
Tijdens de raadsvergadering van
dinsdag 10 november hekelden
diverse politieke partijen de gang
van zaken. Volgens Thijs Lenssen
(D66+GroenLinks) waren de belangen
in de verkeerde volgorde afgewogen
en leek het erop alsof het bestem-

mingsplan op maat gemaakt werd
voor het bedrijf dat zich er wil vestigen. “De onrust in de buurt is alle
betrokkenen niet in de koude kleren gaan zitten”, merkte Kay Thijssen
(Essentie) op. Wethouder Roy Bouten
gaf desgevraagd toe dat het proces
beter had moeten verlopen. “Het vertrouwen van de buurt heeft een deuk
opgelopen.” Hij voegde eraan toe dat
er inmiddels gesprekken met de buurt
hebben plaatsgevonden en dat als
gevolg daarvan enkele omwonenden
hun bezwaren hebben ingetrokken.
Uiteindelijk is het bestemmingsplan
in gewijzigde vorm aangenomen.
Door twee woon-werkkavels uit het

plan te halen, ontstaat er ruimte voor
een groene buffer. Ook is de wijzigingsbevoegdheid geschrapt waardoor het mogelijk maken van logistiek
en maakindustrie wordt voorkomen.
Daarnaast riep de gemeenteraad door
middel van een motie het college op

voor een goede verkeersafwikkeling
te zorgen. Met een tweede motie is
het college opgeroepen om te zoeken
naar een andere locatie voor de huisvesting van arbeidsmigranten.
Tekst: Marieke Vullings
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Sevenumse in tv-programma Over Winnaars

Jamai laat droom Yvonne uitkomen
De 28-jarige Yvonne Buyssen uit Sevenum reisde in november 2019 samen
met zanger Jamai Loman af naar Indonesië voor het tv-programma Over
Winnaars. Eigenlijk zou Yvonne al eerder naar Indonesië gaan, maar bij
haar werd een hersentumor geconstateerd waardoor alles in duigen viel.
Samen met Jamai maakte ze haar droom toch nog waar.
Het was voor Yvonne een droom die in
duigen viel, het cancelen van de reis
die ze zou maken naar Indonesië in
2014. Ze had er zich zo op verheugd,
maar het kon niet meer. “Ik was ontzettend ziek”, vertelt ze openhartig.
“Na vele huisartsbezoekjes was mijn
moeder het beu. Dit kon niet meer, ik
was niet zomaar ‘even’ ziek, er was
meer aan de hand. Uiteindelijk verwees
de huisarts mij door naar de dokter in
Venlo waar ik een MRI-scan kreeg.”
Uit deze test werd meteen duidelijk dat
het niet goed was. “Ik had een hersentumor en moest meteen richting
Maastricht gaan om daar geopereerd te
worden. De dokter vertelde dat de kans
groot was dat ik deze operatie niet
zou overleven. Dat autoritje richting
Maastricht was zo gek. Ik keek naar
buiten en dacht: is dit de laatste keer
dat ik de natuur zie?”

Opgesloten
Gelukkig ging de operatie goed en
herstelde Yvonne gedeeltelijk. “Na de
operatie, toen ik weer wakker werd,
moest ik herstellen. In het begin kon
ik niet praten of bewegen, er kwamen alleen maar wat geluiden uit mijn
mond. Dat is heel gek, want je herse-
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nen werken nog prima en je weet wat
je wil zeggen. Het komt er alleen niet
uit. Het fijne is dat je familie vaak bij
je is om je te steunen. Toch voel je je
zo ontzettend eenzaam, je bent als het
ware opgesloten in je lichaam.”
In de maanden daarna knapte Yvonne
redelijk goed op. Ze deed mee aan
het behandelprogramma van Hersenz
Jongvolwassenen. “Ik werkte aan
mijn herstel. Tijdens een bijeenkomst,
maanden na de operatie, vroeg een
begeleider of er iemand van de cliënten in mijn groep een droom had.
Ik riep meteen ‘ja’, namelijk een reis
naar Indonesië. Ze gaven mij op voor
het tv-programma ‘Over Winnaars’
met Jamai Loman. Daarna hoorde ik
eigenlijk niets meer. Ik dacht dat ik niet
geselecteerd was.”

Verrassing
Totdat op een zondagmiddag Yvonne
bij haar ouders werd uitgenodigd
voor een brunch met aansluitend een
familiefotoshoot. “Ik vond het een
beetje raar”, vertelt Yvonne. “De vriend
van mijn oudste zus moest werken,
waarom zouden we dan een familiefotoshoot houden? Maar goed, ik op
visite en zat daar een beetje met mijn
mobiel te spelen. Opeens klonk de
deurbel, ging het tuinpoortje open en
stond Jamai daar met een hele cameracrew in de tuin. Ze kwamen voor
mij!” Yvonne’s geluk kon niet op. Jamai
kwam voor Yvonne om haar mee te
vragen naar Indonesië. “Daar zei ik een
dikke ‘ja’ op natuurlijk.”

Spotlights
De reis en daarmee het uitkomen van
haar grootste droom was fantastisch,
vertelt Yvonne. “Ik mag er helaas niets
over zeggen”, legt ze uit. “De tv-uitzending is nog niet geweest en het is
zonde om nu alles te verklappen. Jamai
en ik hebben het echt leuk gehad.
Wat is dat een superleuke man. Hij is
heel charismatisch en sympathiek.
Soms heb ik nog wel contact met hem,

hoe het met mij is. Maar ik snap ook
wel dat hij het heel druk heeft. Ik heb
mijzelf tijdens de reis leren kennen.
Ik sta nu sterker in mijn schoenen.
Mijn doorzettingsvermogen heeft een
flinke boost gekregen.” Yvonne gniffelt een beetje. “En ik ben er ook achter
gekomen dat ik het leuk vind om in de
spotlights te staan, ik had er echt plezier in.” Yvonne is vooral dankbaar om
haar positiviteit. “Ik snap ook niet als
mensen zich druk maken om bijvoorbeeld een stoeptegel die niet goed ligt.
Kom op, denk ik dan. Ik was bijna dood
en jij maakt je druk om zoiets stoms?
Geniet van elk moment!”
Yvonne zegt dat ze niet meer volledig
herstelt. Haar motoriek en spraak zul-

len nooit meer zo goed zijn als vroeger,
maar ze is prima verstaanbaar en aan
de buitenkant is niets te zien, ze is een
knappe vrouw. “Soms is dat wel moeilijk”, zegt ze. “Aan de buitenkant zie je
niet aan mij dat ik een zware tijd heb
gehad, maar wel als ik wat wil zeggen of ik mij beweeg. Soms negeren
mensen mij dan, dat vind ik ontzettend
jammer.”

Sexy fotoshoot
De droom van Yvonne is meer bekendheid te creëren rondom een Niet
Aangeboren Hersenletsel (NAH).
Daarnaast vindt ze het fantastisch om
in de spotlights te staan. “Onlangs
deed ik nog mee aan een project

genaamd Panty Pushers, waarmee geld
wordt opgehaald voor een goed doel.
Samen met zeven andere meiden was
ik model tijdens een fotoshoot in sexy
kleding. Al deze modellen hebben te
kampen met een fysieke beperking.
In deze shoot laten we zien dat ook
mensen met een beperking sexy zijn.
Wij verdienen ook om in de spotlights
te staan, wij mogen er ook zijn.”
Yvonne hoopt in de toekomst dat ze
nog meer van dit soort projecten mag
meemaken. De aflevering van Yvonne
Buyssen en Jamai Loman is te zien op
woensdag 18 november om 21.15 uur
op RTL4.
Tekst: Niels van Rens
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Vraagtekens bij lokaal verbieden

Horster politiek wil landelijk vuurwerkverbod
Zoals het er nu naar uitziet beslist het kabinet vrijdag 13 november over een landelijk vuurwerkverbod voor
oud en nieuw. Al eerder pleitten GroenLinks en Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer voor zo’n verbod.
Het merendeel van de politieke partijen in Horst aan de Maas pleit ook voor een landelijk verbod. Zij stelt
echter vraagtekens bij het invoeren van een lokaal verbod.
Alle partijen zijn het erover eens
dat een verbod op vuurwerk de
druk op de zorg kan verlichten. Kay
Thijssen (Essentie). “Deze extra druk,
boven op de corona-uitbraak, maakt
het nog zwaarder voor de zorg.
Desondanks zijn we als Horst aan de
Maas maar één van de 355 gemeenten. Dat maakt een lokaal verbod
erg lastig. Als we in Horst aan de
Maas vuurwerk verbieden, betekent dat weinig voor de druk op de
Nederlandse zorg. We zijn maar een
klein onderdeel. Daarnaast ontstaat
er een lappendeken over Nederland
waar wel of geen vuurwerkverbod
is. Dat is niet eenduidig en praktisch.”

Landelijk regelen
Ook D66+GroenLinks vindt een landelijk verbod logischer, zegt Maarten
Voesten. “Wij zien door corona een

enorme druk op het personeel dat
werkzaam is in de zorg en bij politie.
Het verbieden van vuurwerk is dan
een logische stap zijn, hierdoor voorkomen we een extra belasting. Een
lokaal verbod zou ook een oplossing
kunnen zijn maar wij denken dat het
duidelijker is als het landelijk wordt
geregeld.” “Als er landelijk beleid
komt, geldt dat voor het gehele land
en dus ook voor Horst aan de Maas”,
zegt Yvonne Douven (VVD). “Een
plaatselijk verbod dient geen doel,
dan worden de grenzen opgezocht
naar buurgemeenten en is het niet
te handhaven.”

Vuurwerkshow
PvdA en SP denken dat lokaal verbieden wel een goede optie is,
mocht het kabinet toch niet voor
een landelijk verbod gaan. “Mocht
er geen landelijk verbod komen

dan zijn wij voorstander van een
lokaal verbod”, zegt Richard van der
Weegen (PvdA).
“Richting toekomst zou het mooi zijn
wanneer we op centrale plaatsen een
(bescheiden) vuurwerkshow hebben.”

situatie voor mensen die daar bevattelijk voor zijn, snel doen verslechteren. Ook om die reden zou het goed
zijn vooralsnog vuurwerk niet toe te
staan tijdens het komende oud op
nieuw. Het zou onze voorkeur hebben als de landelijke politiek hierover
besluit. Want anders heb je kans op
vuurwerktoerisme. Maar als de landelijke politiek het niet doet, moet de
gemeenteraad dat maar doen.”

Het CDA wacht liever de reactie van
het kabinet af, meldt Loes Wijnhoven.
“Het veiligheidsberaad, waarin de burgemeesters vertegenwoordigd zijn, is
hier al lang en breed over in gesprek.
We mogen ervanuit gaan dat het kabinet op basis van de diverse belangen
een zorgvuldige afweging maakt.
Deze zullen wij dan ook respecteren.”
Tekst: Marieke Vullings

Vuurwerk zorgt voor
veel fijnstof
De SP geeft bij monde van Wilma
Kurvers aan niet alleen zorgmedewerkers, politie en brandweer te willen
beschermen. “Ook de luchtvervuiling,
gezondheidsklachten en dierenleed
zijn aanleiding om met het vuurwerk
te willen stoppen. Vuurwerk zorgt voor
enorme hoeveelheden fijnstof in de
lucht en tast de luchtwegen aan en
dat in combinatie met corona kan de
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Guerrilla-actie

L1-directeur Peter Elbers beschuldigt
werknemers van intimiderend gedrag
De directeur van omroep L1, Peter Elbers uit Grubbenvorst, zegt in een videoboodschap dat een aantal werknemers gedrag vertoont dat niet door de beugel kan. Hij heeft het onder meer over het weghalen van zijn
bureaustoel en tekeningen maken op zijn kantoorraam.

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 geldig zolang de voorraad strekt

Elbers spreekt van een guerrilla-actie.
“Het waren acties die ik totaal niet tolereer”, laat de Grubbenvorstenaar desgevraagd weten. “Dit soort intimiderend
gedrag tolereer ik niet. Hier volgen dan
ook consequenties op.”

Iedereen is
gewaarschuwd
In een videoboodschap aan het personeel zei de directeur: “Begin van
deze week werd ik geconfronteerd
met gedrag van collega’s dat absoluut
niet door de beugel kan. Ik bedoel het

weghalen van mijn bureaustoel, het
plaatsen van een kruis op het raam
van mijn kamer en het ophangen van
uitroeptekens tegen mijn raam.”

Guerrilla
Maar niet alleen intimiderende acties
naar hem kwamen voor, ook naar
andere collega’s. “Ook andere werknemers hebben zich gemeld met
dit soort verhalen.” Als het nodig is
neemt Elbers maatregelen om dit
bestrijden. “Ik wil daar heel duidelijk
over zijn: ik tolereer dit soort intimiderend gedrag absoluut niet. Deze guerrilla hoort niet thuis in een organisatie
en ook niet bij ons. Ik zal er alles aan
doen om dit te bestrijden en goede

maatregelen te nemen. Iedereen is
dus gewaarschuwd. Helaas het is niet
anders.”

Geen pestgedrag
Elbers heeft veel reacties ontvangen op de video. “Het waren vooral
positieve reacties”, zegt hij desgevraagd. “Ik heb de werknemers op dit
gedrag aangesproken. Dit soort dingen
moeten veranderen.” Verschillende
media zeggen dat Elbers gepest wordt.
“Nee, dat klopt niet”, zegt hij. “Het is
geen pestgedrag, dat maken de media
ervan.”

Tekst: Niels van Rens
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ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING

Je was een vrouw van weinig woorden,
herkenbaar voor degenen die bij je hoorden.
Een moeder en oma op wie je kon bouwen,
op wiens woord je kon vertrouwen.
Zo bescheiden als je hebt geleefd,
zo bescheiden ben je gestorven.
Op zondag 8 november 2020
overleed in de leeftijd van 86 jaar

Truus Verrijdt - Linders
echtgenote van

Jeu Verrijdt †
mam en kleine oma van
Petertje †
Tiny en Huub Gommans - Verrijdt
Rob en Karen
Mieke en Danny
Moniek en Robin
Peter en Marlie Verrijdt - Breukers
Elize
Correspondentieadres:
Mgr. Joostenstraat 16, 5971 BM Grubbenvorst
Geheel naar wens van mam hebben wij in familiekring
afscheid genomen.

Draag mij nog lang mee in jullie herinnering...
Na een gelukkig leven, vervuld van liefde en zorg voor haar gezin,
is van ons heengegaan ós mam, oma en omi

Theresia Schatorie - Rademaker
* Overloon, 10 februari 1928

† Blerick, 8 november 2020

echtgenote van

Harrie Schatorie †

Discussie rondom uitbaters
De Wingerd nog niet gedaan
Nu de deadline steeds dichterbij komt, gaat het er toch om spannen of de gemeente Horst aan de Maas
doorgaat met uitbater Theo en Dian van Gasteren van evenementencentrum De Wingerd in Sevenum.
Van Gasteren wil heel graag een goed contract afsluiten, maar toch is er nog een aantal pijnpunten voor
de gemeente.
De gemeente Horst aan de Maas
besloot eind 2019 het huurcontract
met de huidige exploitanten Theo en
Dian van Gasteren met ingang van
23 december dit jaar op te zeggen.
Volgens de gemeente zou de manier
waarop het centrum nu wordt geëxploiteerd niet voldoen aan de doelstelling. Zo zou uitbater Van Gasteren
de sociaalmaatschappelijke functie
niet goed vervullen en moest er wat
gedaan worden aan het onderhoud
van het pand.

Stomheid geslagen
Dit nieuws kwam bij Van Gasteren
vorig jaar als donderslag bij heldere
hemel. “Wij waren een paar dagen
op vakantie en zouden een aangetekende brief hebben ontvangen van
de gemeente”, vertelt Van Gasteren.
“Van de KBO, één van de verenigingen
in ons centrum, kreeg ik twee dagen
later een telefoontje. Ook zij hadden
informatie over de opzegging ontvangen. Ik was met stomheid geslagen.
Wat doen wij nu fout in De Wingerd?”

In gesprek
De uitbater organiseerde daarom
een informatieavond in De Wingerd
om alle klachten en onduidelijkheden onder de gebruikers aan het licht
te brengen. “Deze avond was juist
zeer positief, we hebben geen klachten gehoord.” Niet lang daarna nam
de gemeente het initiatief en organiseerde zij ook een infoavond, in
de raadszaal in het gemeentehuis.
“Ook tijdens deze avond werd voor

mij niet duidelijk wat wij fout deden.”
Van Gasteren ging in gesprek met de
gemeente. “Samen hebben we meerdere dingen doorgenomen. Er was
onder andere een onderzoek gedaan
naar de staat van onderhoud van
De Wingerd. Uit een rapport van zeven
A4’tjes scoorde het onderhoud op een
vijftal punten matig en één onderdeel was de luchtbehandelingsinstallatie waarvan de filters nog moesten
worden vervangen. Enkele van deze
ondermaatse onderdelen waren
bovendien voor rekening van de
gemeente. Dus ik begrijp echt niet wat
wij fout doen, dit kan nooit de reden
zijn om de huur op te zeggen.”

Stress
Inmiddels zijn de gemeente en
Van Gasteren bijna een jaar in gesprek
rondom het contract van De Wingerd.
“Het lijkt wel een soap te worden”, zegt
Van Gasteren. “Gelukkig gaan de laatste
gesprekken redelijk goed.” Wethouder
Geurts bevestigt dit. “De afgelopen
gesprekken verliepen inderdaad constructief. Elke twee weken gaan we in
gesprek. Op expliciete zaken ga ik niet
in.” Van Gasteren heeft zelf zijn twijfels of de deadline van 23 december
haalbaar is. “De uitkomst is belangrijker
dan de deadline”, zegt Geurts daarover.
Van Gasteren vindt het ongelofelijk dat
de wethouder nu met deze uitspraak
komt. “We zijn inmiddels bijna een
jaar verder. Je wilt niet weten hoeveel
stress, naast de hele coronasituatie dit
voor mij, mijn vrouw en ons personeel
oplevert, het vreet aan je.”

Koude soep
Ook zou volgens de gemeente de sociaalmaatschappelijke functie ondermaats zijn. Ook dit punt begrijpt de
uitbater niet. “We houden ons gebouw
voor niemand dicht, iedereen is welkom. Onze huur is maar 60 procent van
de gemeentelijke tarieven en we zijn
hiermee één van de weinigen die zo
weinig huur vragen in deze gemeente.
Ik zou werkelijk niet weten wat wij
fout doen. Ook zouden er klachten zijn,
maar wij weten niet waar die vandaan komen. Vanuit wethouder Geurts
krijgen wij hier ook geen informatie
over. Als we weten wat die klachten
zijn, dan kunnen we er wat aan doen.
Dat is hetzelfde als in een restaurant
een soep serveren die niet warm is.
Dat zeg je toch direct tegen de ober?
Dan wordt er wat aan gedaan. Niet
de dag erna, of tegen iemand anders.
Je weet dan toch ook niet waar die
klacht vandaan komt?” Ook op deze
punten wil Geurts niet verder ingaan.
“We hopen dat we de deadline
gaan halen”, vervolgt Van Gasteren.
“Maar ik heb er een hard hoofd in.
We zijn echt nog niet klaar voor
23 december.” Mocht de gemeente
Horst aan de Maas niet verder gaan
met Van Gasteren, dan blijven de
gemaakte afspraken met de gebruikers van het centrum staan. “We gaan
niet verder kijken dan dit”, zegt
Geurts. “Eerst deze contractbesprekingen afronden, ik heb hoop dat dit
goedkomt.
Tekst: Niels van Rens

Frans en Marian
Jos en Rita
José en Geert
Mariet en John
Truus †
John en Valérie
Klein- en achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
Gasthuisstraat 81, 5961 GA Horst
Het afscheid vindt in besloten kring plaats.

Geen gewonden

Dronken automobilist crasht
in Melderslo
Een bestuurster van een personenauto is op zaterdagavond 7
november van de weg geraakt op de Herenbosweg in Melderslo.
Zowel de bestuurder als de bijrijder raakten niet gewond.
Het ongeluk gebeurde rond 22.30
uur. Volgens de politie hebben beide
personen veel geluk gehad. “Dit had
heel anders af kunnen lopen”, meldt
de politie via Instagram. Eerder
deze avond waren beiden betrokken bij een conflictsituatie. Op het

moment dat de politie arriveerde
bij het ongeluk, waren de slachtoffers al vertrokken. De bestuurster
van het voertuig bleek na onderzoek onder invloed van alcohol. Uit
voorzorg kwam ook de brandweer
ter plaatse.

Verjaardagsgetoeter voor 90-jarige
Mia Heldens
Voor Mia Heldens uit Horst was zondag 8 november wel een hele speciale dag. Naast dat ze haar 90e
verjaardag vierde, werd ze verrast met een verjaardagsstoet. Familie, vrienden en bekenden kwamen al
toeterend voorbij om de jarige Jet te feliciteren met deze mijlpaal. ‘s Avonds bracht trompettist Leo de
Mulder nog een serenade onder het balkon van Mia Heldens. Een verjaardag om nooit te vergeten.
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Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Lintje voor Gert Benders
Gert Benders uit Grubbenvorst heeft vrijdag 6 november een
Koninklijke onderscheiding ontvangen. Benders kreeg het lintje
vanwege zijn vrijwilligerswerk voor volleybalvereniging SV
Aspargos.
Gert Benders (54) is vanaf 1982
als vrijwilliger verbonden aan
volleybalvereniging SV Aspargos
Grubbenvorst. Hij was onder
meer trainer, scheidsrechter, commissielid en secretaris. De Grubbenvorstenaar wordt

omschreven als een uitermate
betrokken en toegewijd persoon,
die altijd voor iedereen klaar staat
en hulp biedt waar dat kan.
Benders is benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau.

Actieplan

Raad wil alcoholgebruik
jongeren verder ontmoedigen
De gemeenteraad van Horst aan de Maas wil dat het College
van B&W een actieplan opstelt dat er voor moet zorgen dat het
alcoholgebruik onder jongeren in 2023 verder gedaald is.
Die oproep deden D66+GroenLinks en Essentie, gesteund door
CDA, SP en PvdA, tijdens de raadsvergadering van dinsdag
10 november.
Jongeren in Horst aan de Maas
drinken minder alcohol, maar
nog steeds beduidend meer dan
hun leeftijdsgenoten in de regio.
Dat bleek uit cijfers van de vierjaarlijkse Gezondheidsmonitor
Jeugd die de GGD eind 2019 heeft
uitgevoerd en onlangs werden
gepubliceerd. “Wij zijn geschrokken van de cijfers van de GGD”,
zei Jos Gubbels (D66+GroenLinks)
tijdens de raadsvergadering.
“We hebben nog heel wat te winnen.”

Alcoholverbod
In een motie riepen
D66+GroenLinks en Essentie het
college op een actieplan op te
stellen met als doel dat het alco-

holgebruik onder jongeren in
2023 sterk is gedaald ten opzichte
van 2019. Ook willen de partijen dat wordt onderzocht of het
mogelijk een alcoholverbod in te
stellen bij openbare bijeenkomsten die bezocht worden door
zowel volwassenen als minderjarigen. Annemie Craenmehr (CDA)
merkte daarbij op dat verbieden
waarschijnlijk niet haalbaar is in
de praktijk. “Verbieden kan inderdaad lastig zijn”, gaf Bianca van
den Berg (Essentie) toe. “We zetten in dat geval dan in op het ontmoedigen van alcoholgebruik.”
De VVD vond dat de motie te ver
ging en stemde tegen.
Tekst: Marieke Vullings

Champginonkweker dumpt
door storing afvalwater in
beek Hegelsom
Een champignonkweker aan de Stationsstraat in Hegelsom
heeft maandag 9 november door een storing afvalwater
gedumpt in een aanliggende beek. Het begin van de beek is
vervuild. Waterschap Limburg heeft dit probleem samen met
het bedrijf opgelost en het vervuilde water uit de beek gepompt.
Een inwoner van Hegelsom trof
de vervuilde beek maandagochtend 9 november aan en deed
een melding bij Waterschap
Limburg. “Het waterschap
was snel ter plekke”, zegt hij.
“Daarna heeft het bedrijf meteen watermonsters genomen.”
Volgens hem was er geen kikker meer in leven tot aan de
Molenbeek. Waterschap Limburg
laat desgevraagd weten dat er
geen dieren zijn omgekomen
door de storing. “We hebben
gelukkig geen kikkers of andere
beesten dood aangetroffen”,
zegt een woordvoerder. “De oorzaak van de storing bij een pomp
van de champignonkweker is

onbekend. Na het aantreffen van
het defect, is de pomp meteen
vervangen.” Het waterschap
spreekt van een ongelukkige
lozing. “Dit is natuurlijk niet de
bedoeling, maar apparatuur gaat
nu eenmaal na een tijdje stuk.
Gelukkig is het vervuilde water
in het begin van de beek blijven
hangen.” Het vervuilde water is
inmiddels weggepompt en ook
zijn er watermonsters genomen. “De uitslag van deze monsters komt over enkele weken.
We gaan ervan uit dat er niets
ernstigs uit deze test komt.”

Tekst: Niels van Rens
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Binnensportaccommodatie

Raad stemt in met nieuwe
sporthal Meterik
De gemeenteraad van Horst aan de Maas stelt het College van B&W 8,1 miljoen euro beschikbaar voor het
realiseren van een nieuwe sporthal op sportpark De Vonckel in Meterik. Daarmee lijkt volleybalvereniging VC Trivia verzekerd van een eigen binnensportaccommodatie.
In de voorbereidende raadsvergadering van 27 oktober bleek dat de
gemeenteraad nog veel vragen had
over het collegevoorstel. Tijdens de
besluitvormende vergadering
van dinsdag 10 november merkte
Richard van der Weegen (PvdA) op
dat het voorstel van het college nog
steeds te mager was. Daarom werd
samen met CDA, D66+GroenLinks en
Essentie een amendement ingediend.

De politiek
moet nu
doorpakken

De voorgestelde airdome, waar buitensportverenigingen in de winter-

maanden binnen kunnen trainen,
is voorlopig geschrapt. Daarnaast
moet het college twee scenario’s uitwerken: een minimale variant voor
de realisering van een sporthal met
minimale tijdelijke voorzieningen
voor de buitensport en een maximale
variant voor de realisering van een
sporthal met optimale voorzieningen
voor de buitensport.
De nut en noodzaak voor een sporthal is hoog, zei CDA’er Alex Janssen.
“De politiek moet nu doorpakken.
Wel moet er rekening worden gehouden met de voetbalclubs (RKSV
Meterik en AVV America, red.) en
hen tijd en ruimte geven.” Hij doelde
daarmee op de impasse die is ontstaan tussen de twee voetbalverenigingen. AVV America weigert om
naar Meterik te verhuizen en wil dat
er een centraal gelegen accommodatie komt tussen de dorpen in.

Citaverde
VVD en SP stemden tegen het collegevoorstel. De VVD vond dat er
te weinig rekening werd gehouden met het feit dat er drie scholen
straks gebruik moeten maken van
de nieuwe sporthal, waaronder twee
basisscholen. Door de sporthal in
Hegelsom te situeren, bijvoorbeeld
naast het Citaverde College, hoeven
er minder leerlingen vervoerd te
worden met bussen. Volgens Yvonne
Douven was daarnaast Citaverde
niet betrokken bij de plannen voor
de sporthal. Wethouder Han Geurts
bestreed dit. Hij gaf aan dat er met
de voorganger van de huidige directeur gesprekken waren geweest.

Tekst: Marieke Vullings

Ter ondersteuning van onze afdeling Finance zijn wij op zoek naar een

Administratief Medewerker (m/v)
24 uur per week

De werkzaamheden
Als Administratief Medewerker verricht je diverse administratieve werkzaamheden, zoals het verwerken
en archiveren van inkoop- en verkoopfacturen, het boeken van (voorraad)ontvangsten en het bijhouden
van het kasboek. Ook het bijhouden en beantwoorden van de e-mail en het bijhouden van de urenregistratie horen bij de werkzaamheden. Je beantwoordt de telefoon, verwerkt de inkomende en
uitgaande post, staat klanten en leveranciers te woord en ontvangt bezoekers. Daarnaast bestel je
kantoorartikelen en relatiegeschenken. Je denkt mee over het optimaliseren van de bedrijfsprocessen
en je communiceert helder en direct naar alle betrokkenen binnen de organisatie.
De standplaats is Grubbenvorst. Je werkt in een klein team binnen een grote organisatie. De werktijden
zijn in overleg vast te stellen.
Wij zoeken iemand die
• een administratieve opleiding heeft en op minimaal MBO-niveau denkt en werkt;
• enige jaren relevante werkervaring heeft in een soortgelijke functie;
• kennis van Microsoft Office en Exact heeft;
• een goede beheersing van Nederlandse, Engelse en Duitse taal heeft;
• een flexibele en dienstverlenende instelling heeft;
• proactief, accuraat en zelfstandig opereert, maar ook een teamspeler is.
Wat bieden wij
Een afwisselende en uitdagende functie met een salaris en arbeidsvoorwaarden die passen bij de functie.
Een informele bedrijfscultuur met gemotiveerde collega’s in een professionele organisatie waar
innovatie, klantgerichtheid en collegialiteit centraal staan.
Werken bij
Van der Knaap Groep is een familiebedrijf met productielocaties over de hele wereld. Samen met onze
klanten ontwikkelen we duurzame en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor beworteling en groei.
Sollicitaties
Ben jij de Administratief Medewerker die wij zoeken? Dan nodigen wij je van harte uit om te reageren.
Stuur jouw CV en een korte motivatie naar Nicole Koreman via HR@vanderknaap.info. Neem voor
informatie over deze functie contact op met Dave Martens via telefoonnummer 077-3661373.
Op deze vacature en op ons selectietraject is ons privacy statement van toepassing.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt nadrukkelijk niet op prijs gesteld.
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...‘Ik heb un moei leave gehad’

’t Onbekende makt ‘m bang...

Na een mooi laatste samenzijn in haar eigen omgeving heeft onze
moeder en oma rustig afscheid van ons kunnen nemen.

André Alards

Dientje van den Heuvel - Hoeijmakers

lieve man van

Christien Alards-Muysers

* 9 november 1934

trotse pap van

Horst

7 november 2020

Echtgenote van

Anique en Patrick

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Piet van den Heuvel

Plotseling is André, Pap in de leeftijd van 63 jaar
van ons heengegaan.
Melderslo, Christien
Anique
Patrick en Michelle
Nijmegen, 5 november 2020
Pastoor Teeuwenstraat 18
5962 CB Melderslo

Hans & Paulien
Eva en Jens, Mees, Joos
Jannis en Chantal
Esmée en Gijs, Sef, Pip
Marian & Theo
Tom en Sanne
Krissy en Pim
Dirkje

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

Henriëtte & John
Jop en Kim
Gijs
Pleun en Maan, Wolf

Wij hebben woensdag 11 november in besloten kring
afscheid genomen van André, Pap in Crematorium Boschhuizen
te Oostrum-Venray.

Een leven vervliegt... de herinnering blijft
Het doet ons veel verdriet dat we afgelopen week heel plotseling
afscheid hebben moeten nemen van onze broer, schoonbroer en oom

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

Wij nemen vrijdag 13 november in besloten kring afscheid van Dientje,
onze moeder en oma.
Doolgaardstraat 22a
5961 TS Horst

Het mooiste wat oma ons heeft achtergelaten, is haar liefde en zorg.

Dientje van den Heuvel - Hoeijmakers
We laten je los intens verdrietig
maar voor altijd verbonden

André Alards
We wensen Christien, Anique, Patrick en Michelle heel veel sterkte.
Broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
Familie Alards
Familie Muysers

Een goed begin is prachtig, een goed einde maakte het compleet
.......‘Oma, wij houden van je’

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

#kempencreëert

creatieve
ideëen

Eva Jens Jannis Chantal Esmée Gijs Tom Sanne Krissy Pim Dirkje
Jop Kim Gijs Pleun Maan Mees Joos Sef Pip Wolf

André
Voorgoed uit ons midden
maar nooit uit ons hart

Nieuw Christoffel-kapelletje in Broekhuizen

Wij wensen Christien, Anique en Patrick veel sterkte met dit verlies.
Jos, Riet, Ger, Patricia, Jac, Mia, Hans, Coby, Jos, Conny

Verdrietig, maar dankbaar voor zijn bijdrage als
vrijwilliger bij ons museum hebben wij afscheid genomen van

André Alards
In onze herinnering leeft hij voort als een betrokken vrijwilliger
die wekelijks zorgde dat het champignonpaviljoen en de
kapel goed verzorgd werden. Hij was een rustige collega
die genoot van het samenzijn in ons museum.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie
veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.
Bestuur, directie en alle vrijwilligers van
Openluchtmuseum de Locht te Melderslo

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

H OEF

Aan de Veerweg in Broekhuizen werd onlangs een nieuw Christoffel-kapelletje geplaatst. Deze is in
plaats gekomen van het oude kapelletje dat vorig jaar werd afgebroken in verband met de Maaswerken.
Het nieuwe kapelletje staat zo’n
50 meter verder van de plek waar
het oude stond. “De keuze voor de
nieuwe plek heeft vooral te maken
met de intentie van de kapel”, zegt
Sjaak Achten namens het kerkbestuur.
“Er staat een Christoffelbeeld in, de
patroon van de reizigers, en er is een
plaquette geplaatst als herinnering
aan de 61 personen uit Broekhuizen
en Broekhuizenvorst die in de oorlog langs die weg werden afgevoerd
naar de werkkampen in Duitsland.
De inzegening van beeld en plaquette in 2004 werd verricht door
pater Marcel Noten van St. Paul, die
zelf in 1943 vanuit Blitterswijck ook
langs diezelfde weg gedeporteerd is.

Om die reden moest de nieuwe kapel
op dat stukje Veerweg teruggeplaatst
worden. De plek is een gezamenlijke keuze van het kerkbestuur en de
dorpsraad.”
Het oorspronkelijke Christoffelkapelletje werd in de jaren 60 van
de vorige eeuw gebouwd, weet
Jeu Derikx van de Historische Kring.
“We hebben ergens nergens in de
archieven terug kunnen vinden door
wie en waarom het is gebouwd.
Vroeger stond er aan de Genenberg
ook een kapel die al voor de oorlog is
afgebroken. Er wordt gezegd dat deze
kapel daar een vervanging voor was.”
De nieuwe Christoffel-kapel is geen
kopie van de vorige. Derikx: “De oude

was gemaakt van mergelsteen en
daardoor onstabiel. Daarom konden
we die ook niet oppakken en op een
andere plek neerzetten.” Het kapelletje zou in eerste instantie gebouwd
worden door Bouwmensen. Achten:
“De school heeft ook de voorbereiding
gedaan, de betonnen voet, tussenstuk
en spits van het dak. Ten gevolge van
corona kon de school hier niet meer
verder aan meewerken. Het metselwerk is toen gemaakt door metselaars in opdracht van Mooder Maas.
Het idee om met leerlingen te werken
komt oorspronkelijk van Mooder Maas
en wij vonden dat een goed idee om
op die manier zoveel mogelijk mensen hierin te betrekken.”

Nog een nertsenbedrijf in Sevenum besmet
Bij een tweede nertsenfokkerij in Sevenum is het coronavirus vastgesteld. Dat heeft de Rijksoverheid
donderdag 5 november bekendgemaakt.

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

Het bedrijf in Sevenum heeft
ongeveer 1.800 moederdieren.
De besmetting is aan het licht gekomen via een melding van verschijn-

selen bij nertsen. Het bedrijf wordt
zo snel mogelijk geruimd. In totaal
zijn nu 69 nertsenbedrijven in
Nederland besmet. Dit is het tweede

Sevenumse nertsenbedrijf waarbij een besmetting is gevonden.
Eerder werd een bedrijf geruimd
met ongeveer 7.000 moederdieren.

1211 \ enzo
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Geplukt

Pim Bergs Grubbenvorst
Al op jonge leeftijd raakte deze Grubbenvorstenaar geïnteresseerd in geschiedenis. Zijn droom is dan ook
om ooit nog eens boek te schrijven over de Grubbenvorster historie. Zijn andere grote hobby is volleybal,
zowel naast de lijn als coach als in het veld. Deze week wordt Pim Bergs (46) uit Grubbenvorst geplukt.

kwijt aan de Grubbenvorster historie.
“Een jaar of vijftien geleden kreeg ik
voor mijn verjaardag een boek van de
Historische Kring Grubbenvorst-Lottum
met daarin allemaal advertenties van
vóór 1900. Ik was heel erg benieuwd
naar de mensen en gebouwen die in
die advertenties werden beschreven,
maar kon daar niets over op internet
vinden. Toen ben ik zelf een website
gaan bouwen. Daarna ben ik benaderd door de Historische Kring of ik lid
wilde worden. Ik vind het leuk om de
archieven in te duiken en te ontdekken hoe Grubbenvorst er in de 19e en
begin 20e eeuw uitzag en de verhalen achter de mensen die er woonden. Ooit wil ik nog een keer een boek
schrijven met allemaal verhalen over
de historie van Grubbenvorst. Geen
moeilijke kost, maar makkelijk leesbare verhalen.”

Spelletje

Het was de boekenkast van zijn
oom die bij Pim de interesse
voor geschiedenis aanwakkerde.
“Als kind las ik veel. Mijn oom
had thuis veel boeken over met
name de Tweede Wereldoorlog
en daar snuffelde ik graag tussen. Vanaf mijn 16e begon ik ook
boeken te lezen over andere perioden in de Nederlands geschiedenis. Met name de Bourgondisch/
Habsburgse tijd, tussen 1350 en
1500, vind ik een interessante tijd.
De manier hoe onze samenleving

in elkaar steekt, is toen ontstaan.”
Geschiedenis was zijn lievelingsvak op
school, maar toch koos Pim na de middelbare school voor een andere studie. “Ik was heel slecht in talen, maar
juist weer goed in de exacte vakken.
Op advies van mijn decaan ben ik toen
de opleiding tot technisch tekenaar
gaan volgen.”

Boek
Pim groeide samen met zijn jongere broer op aan de Kloosterstraat in
Grubbenvorst, waar zijn ouders een

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
5
2
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan
t!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hors

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

bloemenwinkel hadden. “Ik heb een
leuke jeugd gehad. Er kwamen altijd
veel mensen bij ons over de vloer.
Als kind was ik veel bezig, bouwen
met LEGO bijvoorbeeld. Naar school
ging ik niet graag, ik vond het veel
leuker om in de bossen te spelen”,
lacht hij. “Ik was eigenlijk een normaal kind, met één ‘afwijking’”, zegt
hij met een knipoog, verwijzend
naar zijn interesse voor geschiedenis. Hij mag er dan wel niet zijn
beroep van hebben gemaakt, door
de week is Pim toch heel wat uren

Maar het is niet alleen maar geschiedenis wat de klok slaat in huize Bergs.
Via zijn twee dochters belandde Pim
enkele jaren geleden bij volleybalvereniging SV Aspargos. Eerst als
coach en later ging hij ook zelf spelen.
“Ik breng inderdaad heel wat uren in
de sporthal door”, beaamt hij lachend.
Daarnaast is hij lid van de organisatie
van de Grubbenvorster Kwis. Ook daarvoor werd hij benaderd vanwege zijn
interesse voor Grubbenvorst en haar
geschiedenis. “Het verzinnen van
de vragen is erg leuk om te doen.
Vooral als mensen proberen je van tevoren de vragen te ontfutselen. Of ik het
niet jammer vind dat ik niet zelf mee
kan doen? Nee, hoor het is juist leuk om
mensen een beetje voor de gek te houden en het spelletje mee te spelen.”
Hij is niet zo’n wereldreiziger, zegt
Pim. Door een zware hartoperatie die
hij enkele jaren geleden heeft ondergaan vanwege een aan aangeboren
hartafwijking, kan hij ook niet alle landen bezoeken. Italië is echt zijn land.
Als het even kan gaat hij daar elk jaar
samen met zijn echtgenote Chantal
en hun dochters heen. “Het weer en
de cultuur spreken mij echt aan. En je
vindt er uiteraard veel geschiedenis.” Naast het boek dat hij ooit nog
een keer hoopt te schrijven, heeft Pim
verder geen grote wensen. “Ik ben
blij met dat alles gaat zoals het gaat.
Ik ben een tevreden mens.”
Tekst: Marieke Vullings

AKTIE

3 + 1 GRATIS

ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL
AKTIE 13 NOVEMBER TOT 13 DECEMBER 2020

Kerkstraat 20a • Horst
077 398 72 50
www.cleopatralingerie.nl

Binnenkijken bij...

Column

Nog meer luxe
problemen
Tijdens de laatste beeldbelvergadering van vandaag, zie ik uit
mijn ooghoek een geel briefje
onder de deur doorkomen. Met
een korte, doch duidelijke boodschap: Honger. Vervolgens wordt
de WhatsApp-terreur opgestart.
“Mammmm”, “Mammie”,
“Mama!”. Met als finale een
telefoontje uit de woonkamer
naar mijn mobiele telefoon.
Nu denkt u waarschijnlijk dat mijn
opvoedkwaliteiten ernstig tekortschieten. In algemene zin klopt dit.
Maar in dit specifieke geval ben ik
ook nog eens de oorzaak van het
probleem. Het is namelijk mijn beurt
om te koken. We hebben de kookbeurten in ons gezin verdeeld om
de eeuwige discussies over wat we
eten te beëindigen. Mijn man houdt
van rood vlees. Bij voorkeur in een
hoeveelheid dat dit het enige maaltijdcomponent is. De twee pubers
eten het liefste grote hoeveelheden
pasta. En mama eet graag vegan.
Stelt u zich dit dilemma nu eens
voor in een huis waar acht mensen
wonen. Terwijl u kookt wordt uw
aandacht gevraagd door acht mensen die hulp nodig hebben. Onze
zorghelden gaan deze uitdaging
elke dag aan. Dit inzicht vraagt om
een gesprek. Samen met medewerkers en bewoners zijn we op zoek
gegaan naar alle dromen en wensen rondom eten en drinken. Deze
dromen bleken nét even anders dan
mijn tafereel thuis. Er zijn drie overeenkomsten: bewoners eten graag,
zijn het liefste bezig met hun talent
en genieten van samen zijn met
anderen. Om deze dromen te verwezenlijken gaan we samen een eetexperiment aan. De eerste bewoners
zijn hiermee al gestart. Als gloednieuwe servicemedewerkers staan
ze in de keuken. Koks Leon en Ben
helpen ze een handje mee. Samen
koken ze in de woningen en in ons
nieuwe (tijdelijke) restaurant. Ook
bezorgen ze maaltijdboxen en zorgen zelf voor de boodschappen.
Bewoners kiezen zelf óf en hoe ze
willen meewerken. Wat je eet, waar,
wanneer en met wie is ieders eigen
keuze. Dat is ons doel.
Ik ga maar snel naar de keuken,
voordat het huis wordt afgebroken.
Het zal wel weer pasta met rood
vlees worden.
Smakelijk eten!
Marcia Adams
Directeur Dichterbij
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Boven de wolken
moet de vrijheid wel
grenzeloos zijn.
Alle angsten, alle zorgen
Blijven daaronder verborgen.
Dan wordt wat hier groot
en belangrijk is,
plotseling onbelangrijk en klein.
Erg verdrietig, maar dankbaar voor al het goede
dat hij ons gegeven heeft, hebben wij afscheid
moeten nemen van onze broer, zwager en oom

Wiel Peeters
* Melderslo, 22 april 1938

Een mooi mens is heengegaan.
Als je moeder sterft en je vader lang geleden,
hoop dat je hun liefde erft,
want kind zijn is nu verleden.
Dankbaar dat zij zo lang in ons midden mocht zijn,
delen wij u mede dat toch nog onverwacht
van ons is heengegaan

Miet Arts-Berents
echtgenote van

Harrie Arts †
5 Boekel, 8 november 1928

† Venray, 4 november 2020
Tiny en Franca
Ben en José
Sjraar en Tilly
Carla en Piet
Silvia en Frank
Arie en Judith

† Horst, 6 november 2020
Jan † en Mia †
Jeu en Mia †
Jo † en Hay †
Antoon en Anny
Sraar en Irene
Riek en Piet †
Hay † en Els
Maria † en Piet †

Correspondentieadres:
Hofstede 16, 5754 HX Deurne

Neven en nichten

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden op maandag 9 november 2020.

Correspondentieadres:
Riek Beelen - Peeters, Zwingellaan 17, 5962 BD Melderslo
Door de beperkingen rondom het coronavirus heeft de uitvaart van
Wiel in besloten kring plaatsgevonden.

Je keek graag buiten naar de vogels,
nu kun je zijn zoals zij, helemaal vrij.
We hebben helaas vrijdag 6 november afscheid moeten nemen van

Wiel Peeters

Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

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

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

Fietsreparatie Piet Kusters
Stuksbeemden 9 Horst. Graag eerst
bellen 077 398 60 16.

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

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade.
Direct geld en vrijwaring, snel
opgehaald. Tel. 06 52 85 93 48.

Huis te koop!
2-onder-1-kapwoning.
Gebroeders van Doornelaan 47, Horst
Interesse of vragen? 06 11 07 63 48.
Garageverkoop i.v.m. verhuizing
14 en 15 november van 11.00 tot
15.00 uur Venrayseweg 25 Horst.

Stations
kwartier
klaar voor
bouwvak
2021
Het appartementencomplex
Stationskwartier in
Hegelsom zal volgens verwachting van initiatiefgroep
Futurum Hegelsom voor de
bouwvak van 2021 de eerste
bewoners verwelkomen.
Dat meldt de initiatiefnemer
in een nieuwsbrief.
Inmiddels heeft de gemeente de
vergunning van de verbouwing
van het voormalige Rabobankpand verleend. De bouw kan
dus starten. In totaal komen 49
appartementen in het complex.
Voorheen was de streefdatum
dat vanaf begin 2021 de eerste bewoners welkom waren.
Door vertragingen in de politiek
en door de coronacrisis moest
de initiatiefgroep haar deadline
verlaten.

Huurprijzen
Ook de huurprijzen zijn bekendgemaakt. Jongeren betalen
tussen de 663 en 735 euro per
maand voor een appartement.
Inschrijven kan tot en met
1 december. Voor Kerstmis laat
de initiatiefgroep weten wie de
gelukkigen zijn.

Wiel is 82 jaar mogen worden.
Wij wensen de familie van Wiel, huisgenoten en medewerkers van
Hof te Berkel 43 veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Cliënten en medewerkers
management en Directie
Dichterbij Zuid

Erg verdrietig, maar dankbaar voor al het
goede dat hij ons gegeven heeft, hebben wij
afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
onze zorgzame vader en trotse opa

14 november

Bert & Anny Sikes - Hendrix
50 jaar getrouwd

Jan Claes

Hay en Nel
Driessen-Bouten
50 jaar getrouwd
Kinderen en kleinkinderen

50 jaar getrouwd!

echtgenoot van

Truda Ceelen
* Maarheeze, 15 februari 1938

† Horst, 6 november 2020

Truda
Josée
Kevin, Sophie
Jan en Karin
Tuur, Sep, Juul
Frans
Correspondentieadres:
Familie Claes-Ceelen
Westerholtsingel 10
5975 RE Sevenum
De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Op 15 november is het 65 jaar geleden dat
Thei en Toos Hesen-Keijsers elkaar het ja-woord gaven
Kinderen, kleinkinderen, partners
p.a. Molenstraat 4, 5961 EP Horst

Hartelijk Gefeliciteerd

Peter en Nelly
Geelen
Van harte gefeliciteerd met
jullie gouden huwelijk!
Veel liefs, kinderen en
kleinkinderen

1211 \ jongeren
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15-vragen aan

Elise van der Velde Sevenum
Ben je bijgelovig?
Nee, eigenlijk niet. Ik geloof niet dat
bijvoorbeeld een zwarte kat ongeluk brengt. Ik geloof wel in toeval.
Het lijkt mij eerder toeval dat je eerst
een zwarte kat ziet en dan valt, dan
dat het door die zwarte kat komt dat
je valt.

Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?
Toen ik net zes jaar was, zijn wij naar
Euro Disney in Parijs geweest. Daar is
een achtbaan die er heel leuk uitziet. Hij heet de Crush’s Coaster, in het
thema van Finding Nemo. Mama zei
nog dat hij vast niet eng zou zijn,
omdat er meer kleine kinderen in de
rij stonden. In de achtbaan kwam ik er
al snel achter dat hij wel heel eng was.
Zeker omdat hij stil gezet werd voor
iemand met een rolstoel. Toen hingen
wij even achteruit, stil in het donkere
gedeelte met links van ons een hele
grote 3D-haai. Dat was echt heel eng.

Wat ligt er onder jouw bed?
Verdwenen sokken, een stuiterbal en
vast ook wel knikkers of een uit bed
gevallen knuffel. Want aan mijn voeteneind staan een paar knuffels die ik
’s nachts nog wel eens van mijn bed af
trap in mijn slaap.

Optimist, pessimist of realist?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Elise van der Velde
11 jaar
Sevenum
Blariacum College

Als je terug in de tijd zou gaan, wat
zou je jezelf voor advies meegeven?
Geloof in jezelf en geef niet te snel
op, dan kun je heel veel. Ik denk soms
wel eens dat ik iets niet kan, omdat
ik het nog nooit heb gedaan of het
er heel moeilijk uitziet. Nu leer ik op
het Blariacum dat iets nieuws ook iets
leuks kan zijn en vaak moeilijker lijkt
dan dat het is. Als ik maar rustig en
goed nadenk dan lukt het wel.

andere legger kan springen. Op tv kijk
ik soms ook naar turnwedstrijden als
die toevallig op tv zijn. Dan vind ik de
vloer heel gaaf om te kijken. Dan doen
ze veel trucjes.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik zou met Maan willen ruilen, want ze
zingt heel mooi en ik vind haar er ook
leuk uit zien. Het liedje ‘Blijf Bij Mij’
zing ik graag mee, maar alleen als niemand het hoort. Want zo’n zangtalent
ben ik niet.

Welk fictief figuur doet jou denken
aan jezelf?

Als je een topsporter zou zijn, waar Pluto past wel bij mij. Hij is heel
actief en eigenwijs, dat ben ik ook
zou je dan heel goed in willen zijn?
Ik zou graag een goede turnster willen
zijn. Ik sport bij Hosema en vind het
heel erg leuk om te doen. Vooral de
brug vind ik erg leuk, omdat je dan
kunt zwaaien en van de ene naar de

wel. Soms is hij wat onhandig of een
beetje ondeugend. Ook dat past bij
mij. Ik houd ook heel veel van honden
en vind Pluto’s oren altijd zo grappig
bewegen als hij rent.

Crist Coppens
Alleen geldig op dinsdag 17 november

varkenspoulet
halve prijs

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Ik denk dat ik wel een pessimist ben,
want als iets even niet lukt word ik
wel eens boos. Nu ik op het Blariacum
zit, is dit wel een heel stuk minder en
zie ik moeilijke dingen steeds meer als
een uitdaging, in plaats van een stom
probleem. Ik ben hier wel blij mee,
want anders was wiskunde nu een
heel groot probleem. Wiskunde is nog
steeds niet leuk, maar het lukt steeds
beter om de opdrachten zelf te maken.

Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Ik zou graag een hond willen zijn,
want ik vind honden hele lieve en
mooie dieren. Vooral de Old English
Sheepdogs van onze lieve buurvrouw.
Die zijn zo knuffelbaar. En met hond
Dior doe ik graag kunstjes, knuffelen en spelletjes. Als ik een hond zou
zijn, zouden wij dikke BDFF’s zijn: Best
Doggy Friends Forever.

Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Miracoulus. Dit gaat over een jongen
en een meisje die in superhelden kun-

nen veranderen. Dan heten zij Cat Noir
en Ladybug. Natuurlijk mag niemand
weten wie zij in het echt zijn. Er is een
slechterik die van onschuldige mensen
schurken maakt. Cat Noir en Ladybug
moeten iedere aflevering de onschuldige mensen redden en zorgen dat de
slechterik niet wint. Ik vind het grappig
dat de schurken steeds heel creatief
zijn bedacht.

Welke emoji gebruik je het meest?
De emoji die huilt van het lachen.
Vooral in onze klassenapp van HV-1V.
Daar worden grappige filmpjes
gedeeld en grappige dingen verteld
aan elkaar. Maar het duimpje omhoog
gebruik ik ook vaak, zodat ik geen
heel verhaal hoef te typen en toch kan
laten weten dat het goed is.

Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst ontmoeten?
Als een behulpzame meid die van eerlijkheid houdt. Ik kan er namelijk niet
zo goed tegen als mensen niet eerlijk zijn of gemeen tegen elkaar doen.
Iedereen hoort erbij en pesten is niet
oké. Ik vind het ook fijn om anderen te
kunnen helpen. Ik hoop dat ik dit ook
uitstraal.

Dag of nacht?
Dag. Daar hoort actief zijn bij. Dat past
bij mij. In de nacht hoor je te slapen en
dat lukt niet altijd even goed of ik heb
er geen zin in.

Festival of discotheek?
Ik ben nog nooit in een discotheek
geweest. Op een muziekfestival ben
ik ook nog nooit geweest. Waar ik
wel graag heen ga is een weekend
weg met de vriendengroep van papa
en mama. Samen rondrijden in oude
Volkswagens en ’s avonds lekker
marshmallows en knakworstjes boven
de vuurkorf roosteren en natuurlijk
superlaat naar bed.

Wat is het laatste cijfer dat je op
school hebt gekregen?
Een 8 voor mijn aardrijkskunde SO.
Het ging over de verschillen tussen Nederland en Irak. Ook moest je
bevolkingsdichtheid berekenen en een
kaart kunnen lezen. Het was een lastig
hoofdstuk om goed te kunnen leren.
Gelukkig was het SO niet zo moeilijk.

Tekst: Jélena Bours

Met een glimlach goed kauwen!

MollKunstgebit.nl
Bel voor een afspraak 077 35 153 21

Hoi

Column

Presidents
verkiezingen
Het is eindelijk zo ver. Na vier
jaar wachten zijn we eindelijk
af van de oranje Oempa Loempa
die Amerika heeft bestuurd.
Wat een man is dat toch ook.
Donald Trump. Het begint al
met zijn naam. Je hoeft nog niet
eens te weten wie hij is of hoe hij
er uit ziet en het is al gek.
Laat ik het eens hebben over zijn
naam. ‘Donald’, het eerste dat
in mij opkomt is Donald Duck.
En laten we eerlijk zijn, bij wie
niet? Goed begin al. En dan zijn
achternaam, ‘Trump’. Alsof het
een soort afkorting is van trompet. Dus dan heb je al een eend
die trompet speelt. Dan hebben
we het nog niet eens gehad over
zijn uiterlijk. Een altijd chagrijnige Oempa Loempa die zijn eigen
haar weg heeft gebrand. Het is
toch te gek voor woorden dat
die man vier jaar lang de meeste
macht had van heel de Aarde? Hij
begon al met een muur plaatsen,
wat leidde tot het stoer doen over
een knop voor kernraketten, die
de hele wereld kan opblazen. En
dat is niet het enige wat hij heeft
gedaan. Hij heeft rechten afgepakt
en zelfs tot het laatste moment
deed hij zijn best om alles nog te
verpesten. Mensen ontslaan, ‘fake
news’ verspreiden, zelfs zo erg
dat nieuwszenders hem moesten
onderbreken en afkappen. Maar nu
dat is geweest komt er eindelijk
een nieuwe leider. Wat ook apart
was, want er is zelfs nog gestemd
op Kanye West. En voor wie hem
niet kent of het niet had meegekregen, door zijn mentale ziektes
heeft hij online getweet dat hij
mee zou doen met de presidentsverkiezingen, en nog wel veel
meer onzin. Maar voor zover ik
weet is dat het enige dat hij echt
heeft gedaan. En toen nog getweet
dat hij toch niet meer zou mee
doen. En hij heeft alsnog enorm
veel stemmen gekregen. Dan ga je
toch het verstand van de gemiddelde Amerikaan betwijfelen?
Hopelijk is het ergste voorbij en
komt er een nieuw hoofdstuk aan,
met een nieuwe president én de
eerste vrouwelijke vice-president.

Jélena
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Digitale themabijeenkomst

Gemeenteraad wordt bijgepraat
Op dinsdag 17 november wordt de gemeenteraad bijgepraat over drie onderwerpen:
Plan van aanpak Omgevingsvisie, Actieplan Sociaal Domein en ontwikkelingen vrijetijdseconomie. Vanwege de coronamaatregelen is een bijeenkomst in de raadzaal niet mogelijk.

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

De (burger)raadsleden volgen via een videoverbinding presentaties en wisselen met elkaar

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

van gedachten over de verschillende onderwerpen. Deze digitale themabijeenkomst is
openbaar. Via horstaandemaas.nl en facebook kan iedereen meekijken.

Gemeentewerf

20.00 uur: Omgevingsvisie

21.30 uur: Vrijetijdseconomie

In het kader van de nieuwe Omgevingswet

Jaarlijks wordt de gemeenteraad bijgepraat

wil het college van B&W zo snel mogelijk een

over de toeristische ontwikkelingen in

gemeentelijke Omgevingsvisie opstellen als

Horst aan de Maas. Onderwerpen die

opvolger van de structuurvisie. Na een korte

tijdens deze themabijeenkomst aan de

inleiding wordt een eerste Plan van Aanpak

orde komen: toeristenbelasting, de positie

besproken.

van het toeristisch platform en de visie op

Is jouw emmer of container kapot? Neem dan jouw kapotte emmer of container mee

de vrijetijdseconomie lokaal en regionaal.

naar de gemeentewerf, dan ruilen we hem gratis om. Vergeet niet om de oude emmer

Emmer of container
kwijt of kapot?
of container even schoon te maken voordat je hem komt brengen, dan laten wij er weer

20.30 uur: Sociaal domein
In oktober 2019 besprak de raad het actieplan

Meekijken

Sociaal Domein. Inmiddels zijn er enkele acties

Wilt u meekijken? Dat kan via

toegevoegd aan het actieplan, waaronder actie

horstaandemaas.nl. en de facebookpagina

Is jouw emmer of container kwijt of gesto-

Gemeentewerf:

10: Signaal naar inwoners over gebruik van eigen

van de gemeenteraad (RaadHadM).

len? Doe dan online met je DigiD aangifte

Americaanseweg 43, 5961 PC Horst.

bij de politie. Je ontvangt dan een proces-

Openingstijden:

nieuwe van maken.

kracht. Tijdens deze themabijeenkomst krijgen
de (burger)raadsleden aan de hand van een

De themabijeenkomst start op dinsdag

verbaal. Neem een kopie of een scan van

07.30 – 12.00 en van 12.30 – 16.00 uur.

aantal voorbeelden een toelichting op deze actie.

17 november om 20.00 uur.

het proces-verbaal mee naar de gemeente-

Wij vragen je om een mondkapje te dragen

werf. Je krijgt dan gratis een nieuwe emmer

als je naar de balie van de gemeentewerf

of container mee.

gaat. Alvast dank voor je medewerking!

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

Venrayseweg 143 a

Swolgensedijk 18

Wouterstraat ongenummerd

Ruttenweg 1

Meterik

Lorbaan 23

Americaanseweg 43

Dr.Lemmenstraat 1

Zwarte Plakweg 48a

Schoolstraat 7a

Sevenum

Broekhuizenvorst

Venloseweg 17

Horsterweg ongenummerd

Swolgenseweg 10

Lottum

Luttelseweg 13

Grubbenvorst

Horsterdijk 35

Frankrijkweg 17 a

Past. Zegersstraat 5

Horsterdijk 102

Grubbenvorsterweg 66

Gekkengraaf

Meerlo

Swolgen

De Leeuwerik ongenummerd

Mgr. Aertsstraat 42

Kloosterstraat 6

Julianastraat 58 en 60

Horst aan de Maas

Mercuriusweg 6

De Cocq van Haeftenstr 46

Vertrokken naar onbekende

Horst

Melderslo

bestemming:

Smitsstraat ongenummerd

Vlasvenstraat 41

Stationsstraat 80 Horst

Grubbenvorst (L 458)

De afgelopen weken bezocht burgemeester Ryan Palmen weer diverse 60-jarige huwelijksjubilea.
In Horst het echtpaar Van den Beuken-Rubens en in Sevenum het echtpaar Aerts-Kersten.
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Samen op weg naar duurzame energie (1)
Het is inmiddels bekend: Horst aan de

Vier sporen

tot woningen en aanwezige structuren.

Maas staat voor een grote uitdaging.

In KODE staan vier sporen beschreven om

Er wordt gedacht aan een verdeling van

Ons energiesysteem gaat de komende

het doel van de benodigde (1.150 TJ (Terra

25% windturbines en 75% zonneweides.

30 jaar veranderen, fossiele brandstoffen

joule)) duurzame elektriciteitsopwek in

Op basis van deze verdeling zou er in

maken plaats voor duurzame energie.

Horst aan de Maas te realiseren:

Horst aan de Maas 350 hectare (1 ha

Hierover zijn wereldwijd en ook in

1. De gemeente geeft de voorkeur aan

is 100 x 100 meter) aan zonne-energie

Nederland en in de regio afspraken

het opwekken van elektriciteit door

en 233 TJ aan windturbines (voor het

gemaakt. Dit gaat ook iets betekenen voor

zonnepanelen op daken, dubbel

beeld: 7 turbines) gerealiseerd moeten

jou als inwoner want het landschap gaat er

ruimtegebruik op bijvoorbeeld taluds

worden. Deze getallen geven een beeld

Vragen?

op een aantal plaatsen anders uitzien.

of parkeerplaatsen en kleinschalige

maar zijn afhankelijk van vele factoren.

Heb je als grondeigenaar of

projecten. Dit is echter onvoldoende om

4. Met het oog op de toekomst kijken we

projectontwikkelaar vragen over KODE en

Het is belangrijk om afspraken te maken over

aan de opgave te voldoen. Er zijn meer

ook naar innovatieve mogelijkheden om

wat dit wel of niet voor jou kan betekenen,

hoe we die duurzame energievoorziening in

maatregelen nodig.

energie op te slaan en andere vormen

neem dan contact met ons op via

van energie-opwek.

wijgaangroen@horstaandemaas.nl.

Horst aan de Maas realiseren. Het college

2. Daarom maken we ruimte voor het

van B&W stemde daarom onlangs in met het

inrichten van enkele middelgrote

Kader voor Opwek van Duurzame Elektriciteit

zonneweides in onze gemeente

KODE is een eerste stap in de transitie

Meer weten over zon- en windenergie?

(KODE). Op 8 december a.s. besluit de

op die plekken waar dit het beste

ofwel overstap naar een duurzame

Kijk op www.horstaandemaas/

gemeenteraad over KODE. De komende vier

in het landschap past. De plannen

energievoorziening in Horst aan de Maas.

wijgaangroen. Daar vind je ook aanvullende

weken nemen we je mee in wat KODE is,

van initiatiefnemers beoordelen

Met de kaders in KODE wordt er gewerkt

informatie over de landelijke en regionale

hoe KODE tot stand is gekomen en wat het

en vergunnen we op basis van

aan een energietransitie die past binnen het

afspraken die zijn gemaakt over duurzame

belang er van is.

beoordelingscriteria: dat zijn richtlijnen

landschap van Horst aan de Maas, waarbij

energie.

waar een plan aan moet voldoen en

de opbrengsten in Horst aan de Maas

waar we een score aan kunnen geven.

landen en inwoners kunnen meeproﬁteren.

Wil je op de hoogte blijven nieuws

De weg naar KODE

Dat kan bijvoorbeeld gaan over de

In de volgende editie aandacht voor het

over duurzaamheid, geef je dan op via:

Om te komen tot KODE zijn een aantal

participatiemogelijkheden: kun je als

belang van participatie bij het realiseren

wijgaangroen@horstaandemaas.nl o.v.v.

inwoners voldoende meedenken of

van energielandschappen.

inschrijven nieuwsbrief duurzaamheid.

stappen gezet:

de koppeling met andere opgaven in

• Deze zomer gaven inwoners hun mening
over zon- en windenergie door middel
van enquêtes. De uitslagen hiervan vind
je terug op www.horstaandemaas.nl/
wijgaangroen

het gebied, zoals natuurontwikkeling.
Ook moet een project goed passen
in het landschap. Inwoners krijgen bij
deze projecten de mogelijkheid om
mede-eigenaar te worden. Hierbij is
een belangrijke rol weggelegd voor de
energiecoöperatie.

• Belanghebbenden deelden inzichten en
meningen tijdens drie bijeenkomsten
• Het energiepanel heeft kritisch
meegedacht over uitgangspunten en het
proces

3. Voor het realiseren van een of
meerdere grotere energielandschappen
start een verkenning waarin een
onafhankelijk gebiedsverkenner met
inwoners en andere belanghebbenden
in gesprek gaat om te onderzoeken

• Landschappelijk onderzoek naar

wat de concrete mogelijkheden
zijn. We overwegen twee

mogelijkheden en onmogelijkheden voor

verkenningsgebieden aan te wijzen: het

zon- en windenergie vond plaats.

gebied tussen de A73 en de Maaslijn

• De resultaten van deze stappen
vertaalden we naar KODE.

en het gebied tussen Mariapeel en
Middenpeelweg. Deze gebieden lijken
het meest gunstig vanwege het soort
landschap, de koppelkansen, afstanden

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

Plan Beekherstel Lollebeek
‘Castenrayse Vennen’ ter inzage
In 2021 gaat Waterschap Limburg verbeteringen aanbrengen aan de Lollebeek en de
Castenrayse Vennen. Van 3 november tot en met 14 december 2020 is het projectplan te
bekijken in het waterschapsgebouw aan de Maria Theresialaan 99 in Roermond en via de
website van Waterschap Limburg. Voor het inzien van de fysieke stukken in Roermond dient
een afspraak te worden gemaakt.

Beekherstel Lollebeek ‘Castenrayse Vennen’
Het doel van dit project is het realiseren van de water- en natuuropgaven tussen Horst en
Castenray. Deze opgaven betreffen allereerst het verleggen van de Lollebeek om de beek een
meer natuurlijke ligging te geven en om de Castenrayse Vennen te versterken. Ten tweede betreft
dit het combineren van natuur met agrarische functies. Dit alles wordt gedaan met behoud van
een duurzame positie van de rundveehouderij ten noorden van het projectgebied.
Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen tot en met 14 december schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.
Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het dagelijkse bestuur van Waterschap Limburg,
Postbus 2207, 6040 CC Roermond. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een
afspraak maken met omgevingsmanager Lara Savelkoul via het telefoonnummer +31 6 1900 0280
of per e-mail naar l.savelkoul@waterschaplimburg.nl.

077 - 477 9777

Leuke
geschenksets
voor de
feestdagen
St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885

| 5964 AA Meterik | T 077 230 00 15
St. Jansstraat 5Edelstenen
Salon
Winkel
Etherische oliën
Boeken Bloesem remedies
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Opnieuw ‘onbedoeld’ cluster arbeidsmigranten
Binnenkort zal de gemeenteraad besluiten over het bestemmingsplan ‘Californië 2’. Mogelijk is dan de komst
van een groenteverwerkingsbedrijf met zo’n 1.500 werknemers en de huisvesting van 300 arbeidsmigranten.
Voorspelbaar: dit plan krijgt de goedkeuring. Opnieuw zal er een ‘onbedoeld’ cluster van arbeidsmigranten
ontstaan, gevolg van jarenlang beleid
dat agrarische bedrijven werknemers
op hun eigen terrein mogen huisvesten. Onderdeel van dat beleid:
‘Arbeidsmigranten zijn onmisbaar
in onze lokale economie en maken
daarom integraal onderdeel uit van
onze arbeidsmarkt’.
Dit is mogelijk door de macht van het

CDA in de Horster politiek. Macht spiegelt zich aan gehoorzaamheid.
Wie macht heeft, wordt gehoorzaamd.
Dissidenten binnen de fractie van
het CDA zijn niet te vinden en dissidenten binnen het college evenmin.
Voor het CDA immers is de agrarisch
sector leidend voor de Horster samenleving. ‘Agro-economie blijft speerpunt.
Onze boeren en tuinders behoren tot
de beste en meest duurzame agrarische ondernemers.’ En dat moet

zo blijven, want ‘Nederland zonder
boeren is als het Rijksmuseum zonder
Rembrandts’. Wel naar kijken, niet aanraken. Nog een steun: het voornemen
van het CDA zich fors in te zetten op de
regio: een minister voor regionale ontwikkeling en investeren in ‘regionale
ecosystemen, zoals Food- en Energy
Valley’. Evenwel: niet alles is goud wat
er blinkt. Volgens de inspectie Sociale
Zaken en Werkgelegenheid staat onze
landbouwsector aan de top van pro-

ductiviteit en oneerlijk werk.
Er bestaan wantoestanden voor degenen die de productie realiseren en onze
voedselzekerheid waarborgen: indirecte arbeidsovereenkomsten via vaak
niet geregistreerde uitzendbureaus,
slechte arbeidsvoorwaarden, lage
lonen, hoge inkomens- en arbeidsonzekerheid, nog afgezien van hun miserabele huisvesting aan de rand van de
echte samenleving. Roemer spreekt
hier van de ‘Sociale Kwestie van de 21e
eeuw’. Zijn uitgangspunt: we moeten arbeidsmigranten behandelen als
gelijkwaardige en volwaardige deelne-

mers aan onze samenleving en niet als
economische noodzaak. Gelukkig: er
zijn in toenemende mate boeren, die
arbeidsmigranten zelf in dienst nemen
en geen huisvesting regelen. Horst
aan de Maas weet niet eens hoeveel
arbeidsmigranten er in de gemeente
werken en volstaat in wezen met de
constatering dat arbeidsmigranten
onmisbaar zijn voor onze lokale economie. Kapitaal meer waard dan arbeid.

adviseur en de nieuwe wethouder van
dezelfde partij en een ondernemer.
De buurt mag nog wat zeggen maar
daarna wordt verwacht dat ze zonder
tegenspraak accepteren wat wethouder
en adviseur hebben bepaald dat goed
is. Toenemend verkeer, niet bedoeld
gebruik van grond volgens het bestemmingsplan en de structuurvisie, het
doet er niet toe. Eigen partij zwijgt,
andere politici moeten op de barricaden. De adviseur regelt het wel, alle
wegen en de bestuurders kennende.
Uiteindelijk kost het de burgers handen

vol geld en woongenot. Ook in het uit
elkaar drijven van verenigingen kunnen dit soort rollen gespeeld worden.
Een weg wordt gevonden. De kosten,
risico’s en woongenot van de burger
in ruil voor soms eigen gewin in plaats
van maatschappelijk belang als vroegere bestuurder.
Zegen of een vloek? Ondanks de, ook
goede kanten bij de juiste inzet, neig ik
hier meer naar vloek.

Henk Steenbekkers,
Gussekuulke, Melderslo

Ingezonden brief

Oud-bestuurders als adviseur: zegen of vloek?
Oud-bestuurders, wethouders of gedeputeerden worden soms adviseurs. Ze kennen de wet, de weg en het
ambtenarenapparaat, weten hun partijgenoten te vinden, de regels te gebruiken, op te laten rekken of te laten
veranderen.
Die oud-bestuurders kennen we ook
hier, oud-gedeputeerden en wethouders. Door ondernemers en soms
verenigingen gebruikt en betaald om
zaken te regelen. Soms een semi vaste
baan bij ruimte voor ruimte, gekoppeld
aan adviseurschappen, scherp lettend
op risico’s van belangenverstrengeling. Er blijven door de vele contacten
risico’s. Is die machtspositie van erva-

ren oud bestuurders/adviseurs voor de
gemeenschap een zegen of een vloek?
Beide kan.
Uiteraard hangt dit af van hoe de activiteiten worden uitgevoerd. Gericht op
het algemeen belang kan het een
zegen zijn, maar indien vooral gericht
op ondernemers, eigen of partijbelang
kan het voor de burgers een bedreiging, een vloek zijn.

Aan de Kleefsedijk werd duidelijk hoe
adviseurs vrijwel uitsluitend in het
belang van een ondernemer werkten,
geheel tegen het belang en wens van
burgers in. Ditzelfde risico was in het
verleden aanwezig bij de afhandeling van een mestverwerker. Nu speelt
Californië 2. Hier lijken, geheel tegen
de wens van de buurt in al zaken geregeld te zijn tussen een oud-wethouder/

Andries Brantsma
Reysenbeckstraat, Hegelsom

Ebony and Co is een toonaangevend internationaal bedrijf,

ONLINE

dat zich specialiseert in het maken van bijzondere houten vloeren

OPEN
DAG

15

zondag
november

voor het luxe segment van de markt.
In onze locatie in Panningen verzorgen wij de productontwikkeling,
de behandeling en de internationale logistiek van houten vloeren
voor levering wereldwijd. Voor onze werkplaats zoeken wij:

Medewerker
Fijnhoutbewerking v/m
In deze fulltime functie zijn jouw taken zeer gevarieerd. Je werkt
in een enthousiast team aan het behandelen en verwerken van
hoogwaardige houten vloerstalen en panelen voor top designers in
de wereld. Je houdt onze voorraad samples op peil en verzorgt de
verzendingen wereldwijd. Je helpt mee in het toezicht op de kwaliteit
van onze stalen en het assortiment in Panningen.
Je hebt een voorliefde voor houtproducten en een fijn oog voor kleur
en materiaal en hebt aantoonbare ervaring in houtbewerking of
vergelijkbaar maatwerk waarbij kennis van machines en precisie een
vereiste zijn. Je werkt graag in een klein team en draagt graag actief
je steentje bij aan een groepsresultaat.
Geïnteresseerd?

Meld je aan
www.roc-teraa.nl/opendag

Op onze site, www.ebonyandco.com kun je meer lezen over ons bedrijf.
Ben je overtuigd en wil je solliciteren? Mail je motivatiebrief en je CV
naar John de Wert : production@ebonyandco.com

Maasbreeseweg 2 | 5981 NB Panningen | www.ebonyandco.com
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Nertsenfokkerijen nu al verbieden
In Sevenum is bij een tweede nertsenfokkerij het coronavirus vastgesteld. Dat heeft de Rijksoverheid donderdag 5 november bekendgemaakt.
Al eerder werd ook bij fokkerijen in Meerlo en
Evertsoord het virus vastgesteld. Het kabinet
maakte een tijd geleden bekend dat in maart
volgend jaar alle nertsenhouderijen in Nederland
moeten stoppen. In november begint de ‘pelsperiode’ en als alle nertsen daarna zijn gedood en
van hun pels zijn ontdaan mogen de fokkers geen

nieuwe dieren meer in hun kooien zetten. Je kunt
je afvragen of het niet beter is om de fokkerijen nu
al te verbieden. Denemarken heeft onlangs besloten om alle bijna 17 miljoen nertsen in het land te
doden. De regering wil daarmee de volksgezondheid
beschermen tegen het coronavirus. Wie weet hoe het
virus zich nog verder gaat ontwikkelen? Dan is het

toch beter om de dieren nu al te ruimen en niet te
wachten tot maart volgend jaar. Aan de andere kant is
het sluiten van deze bedrijven een proces dat zorgvuldig moet verlopen. Ondernemers moeten de kans krijgen om de zaken goed af te handelen.
Nertsenfokkerijen nu al verbieden. Wat vindt u?

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?
“Dronken ouders vind ik niet kunnen”, reageert
Marina Koster op Facebook, “maar gewoon gezellig wat drinken, tuurlijk kan dat.” Dat vindt ook Ans
van den Bogart. “Moet kunnen. Zo leert een kind dat
niet alles voor iedereen mag.”

Ingezonden brief

Zwarte Piet
In de HALLO van 15 oktober stond het artikel Gemeente Horst aan de Maas neemt geen standpunt in over uiterlijk Zwarte Piet. De gemeente
gaat er vanuit dat het een respectvol feest is voor iedereen, zo lees ik in het artikel.
Onze grotere zustergemeente Venlo
heeft inmiddels in beeld hoe je het
sinterklaasfeest tot een feest voor
alle kinderen een flink handje kunt
helpen. Zij kiezen voor een neutrale

kleur op de gezichten van de pieten.
Zo blijft het magische karakter van
het sinterklaasfeest behouden en wel
voor elk kind. Nou verder maar hopen
dat Sint voor elk kind wat meebrengt.

Hopelijk neemt de gemeente hierover
wel een standpunt in.
Francine Thielen-Tonnaer
Gebr. Van Doornelaan, Horst

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

Ben jij de persoon die een zelfstandige functie met
eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen
een team van professionals ambieert?
Dan hebben wij voor jou een passende functie.

BEZORGERS
GEZOCHT!

ADMINISTRATEUR
38 UUR

Dings Seed & Food Holding BV, gestart in 2012, heeft 2 dochterondernemingen: Semsearch BV, veredelt
groentegewassen en Novisem BV
produceert, bewerkt en verkoopt
de zaden. Vanaf de eerste dag van
ons bestaan concentreren wij ons
op generieke groentegewassen en
creëren wij door veredeling, onze eigen gekweekte groenterassen. Meer
dan de helft van de in heel Europa
en daarbuiten verkochte zaden zijn
inmiddels afkomstig van eigen gekweekte groenterassen. Doordat we
de komende jaren zaden van steeds
meer eigen gekweekte groenterassen op de markt zullen brengen,
verwachten we onze omzet snel te
verdubbelen en in een flink tempo
verder te groeien.

Column

Mezelf

Bespreking poll week 45

Een respectvol feest voor iedereen?
Hoe kan het dat worden als volwassenen blijven vasthouden aan hun stereotype voorstelling van de helpers
van Sinterklaas?

Marieke ment...

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

JOUW ROL
Je neemt de verantwoordelijkheid
voor de begrotingen, de financiële
administratie en de rapportages,
de verzekeringen, de belastingen,
de ICT- en applicatiebeheer en onderhoudt o.a. de contacten met de
externe relaties zoals de accountant,
de belastingdienst en het pensioenfonds.
INTERESSE?
Bekijk de uitgebreide vacaturetekst
op novisem.nl/vacatures
Novisem BV
De Berckt 8 | 5991 PD Baarlo
0031 (0) 77 203 0322
hr@novisem.com
www.novisem.nl

Sevenum rondom Van Vlattenstraat

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

‘L1-directeur: medewerkers
pesten me’ en ‘Pestgedrag richting nieuwe directeur Elbers’
kopten enkele media de afgelopen week. Bureaustoelen
zouden verdwenen zijn, ramen
afplakt en hij zou geconfronteerd zijn met gedrag ‘dat
absoluut niet door de beugel
kan’.
Dat de sfeer bij de provinciale omroep L1 momenteel niet
al te best is, is geen verrassing.
Elbers werd door de raad van
commissarissen onlangs benoemd
tot nieuwe directeur zonder daar
de ondernemingsraad over te
informeren. Dat zette kwaad
bloed, met een rechtszaak en
blijkbaar nu dus ook pestgedrag
tot gevolg. Diep triest vind ik dit.
Volwassenen die zich als kleuters
gedragen en in plaats van met
elkaar in gesprek te gaan, zich
verlagen tot kinderachtig gedrag.
Alsof we weer op het schoolplein
zijn en Jantje bewust overslaan
bij verstoppertje spelen omdat hij
‘zo raar’ is. Of in mijn geval: alsof
we weer op de middelbare school
zijn. Als verlegen puber had ik het
niet gemakkelijk op de mavo en
was ik een makkelijk doelwit voor
pesterijen. Het liefste wilde ik
gewoon met rust gelaten worden,
maar ja, iemand uitlachen omdat
ze slecht is in gym, maar goed in
Engels, is natuurlijk leuker. Een
waarschijnlijk door de school goed
bedoeld gesprek tussen één van
de pesters en mij, werkte averechts. Regelmatig fietste ik na
school in tranen naar huis.
In de loop der jaren heb ik geleerd
van me af te bijten of, nog beter,
kinderachtige opmerkingen
te negeren. Maar als ik zie dat
iemand wordt uitgesloten of ik
lees een bericht over pesten, dan
voel ik wel weer die onmacht van
vroeger.
Mijn moeder zei me later dat ze
het zo knap van me vond dat ik
wel altijd mezelf bleef en niet met
de meute meeliep om er maar bij
te horen. Ze zeggen dat mensen
die anderen pesten alleen maar
onzeker zijn. Dus niet zichzelf durven te zijn. Best wel zielig eigenlijk. Ik durf wel mezelf te zijn.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
Marieke
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BEKRO Horst

Ingezonden brief

Statige boerderij verkwanseld

Installatietechniek

Allround
medewerker
logistiek &
zagerij

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

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

Ben je op zoek naar
een écht toffe en
afwisselende baan?

Fulltime - 40 uur

Zo eentje met veel vrijheid en
de leukste collega’s? Wacht
dan geen seconde langer
en reageer. Je kunt meteen
beginnen!

Je helpt mee met de productie
van maatwerk in onze zagerij

Reageren?

Je maakt bestellingen klaar
en brengt ze weg

Stuur je CV en motivatiebrief
per e-mail naar:
nickee@totaaltegel.nl

Je laadt en lost vrachten
Je controleert inkomende
en uitgaande goederen

Je zorgt voor een opgeruimd en
gestructureerd opslagterrein

Stationsstraat 162, 5963 AC Hegelsom
077 851 4973 | www.totaaltegel.nl

Seismisch onderzoek gemeente
Horst aan de Maas
In november dit jaar en in 2021 doet Energie Beheer Nederland (EBN) onderzoek naar
de ondergrond in de omgeving van Horst aan de Maas. Dit heet seismisch onderzoek.
Daarmee wordt de ondergrond in beeld gebracht en kan nauwkeuriger ingeschat
worden of aardwarmte als duurzame energiebron ingezet kan worden.

In de omgeving van Horst aan de Maas wordt langs twee onderzoekslijnen gewerkt,
lijn 29 (november) en lijn 20 (begin 2021). U kunt op de website https://scanaardwarmte.nl/
waar-doen-we-onderzoek/ kaartjes van deze onderzoekslijnen vinden.
Seismisch onderzoek
Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven vanaf 20 meter diepte de ondergrond in
gestuurd. Hiermee wordt de dikte en de ligging van verschillende aardlagen in beeld
gebracht. In de directe omgeving kun je een doﬀe plof horen en wellicht lichte trillingen
voelen. Omwonenden worden via een brief op de hoogte gebracht van het onderzoek.
Aardwarmte
Het onderzoek naar de Nederlandse ondergrond wordt uitgevoerd onder de naam SCAN
(Seismische Campagne Aardwarmte Nederland). De rijksoverheid heeft opdracht gegeven
tot het onderzoek, zodat er meer informatie beschikbaar komt over de inzetbaarheid van
aardwarmte als duurzame energiebron. Na SCAN is aanvullend onderzoek nodig of
aardwarmte ingezet kan worden in deze omgeving.
Meer informatie
Het seismisch onderzoek brengt de ondergrond in beeld, er wordt geen locatie onderzoek
gedaan naar aardwarmte. Wilt u meer weten over SCAN? Kijk op www.scanaardwarmte.nl

In Heierhoeve en Californië stonden mooie hoeves en boerderijen.
Door de grootschaligere landbouw worden deze meer bewoond
door burgers die ruimtelijk willen leven. Ook gepensioneerde
agrariërs blijven op hun stek en bedrijfsgebouwen vinden een
bestemming bij startende kleine ondernemers. Gebouwen blijven
zo in stand en worden onderhouden.
Wat helaas ook aan de orde is
dat onder het mom van de ‘vooruitgang’ die per se moet en ‘stilstand is achteruitgang’ boerderijen
vervallen. Een boerencultuur
gaat verloren en enorme agrarische kapitaalvernietiging is het
gevolg. In het gebied Trade Port en
Californië zijn veel boerderijen aan
hun lot overgelaten omdat glastuinbouw en logistieke blokkendozen, waarin veelal multinationals,
vrij spel moeten hebben volgens
onze bestuurders. Omwonenden
en regionale organisaties hebben
via klankbordgroepen mee mogen
praten. Nu de bestemmingsplannen gewijzigd zijn worden zij
genegeerd, niet gevraagd en teruggedrongen in hun woningen.
De coronacrisis is ook een excuus
om de dialoog te pareren. De resultaten liegen er niet om. Er zijn
duizenden banen gecreëerd voor
een vergrijzende bevolking. Om de
belofte aan multinationals voor
arbeidskrachten gestalte te geven
worden duizenden arbeidsmigranten uit armere EU-landen gehaald
en in gestapelde containers,
verbouwde stallen, boerderijen,
stacaravans, campings en barakken gehuisvest. Dit allemaal voor
40 uur arbeid per week. De andere
128 uren moeten arbeidsmigran-

ten het maar uitzoeken. Als dan
door corona werkeloosheid dreigt,
contacten vermeden moeten
worden et cetera, dan geeft die
bekrompen huisvesting te denken.
Verveling, vereenzaming, psychische nood, drankmisbruik en criminaliteit liggen op de loer. Zo wordt
er door de zogenaamde vooruitgang aanspraak gemaakt op veel
maatschappelijk geld en bestuurlijke capaciteit en vervolgens op
sociale regelingen, ziektekosten,
huisvesting, infrastructuur, justitie, et cetera. Arbeidsmigranten
zijn gebonden aan hun werkgever,
woning en blijven zelfs tegen hun
zin bij een werkgever omdat ze
onlosmakelijk verbonden zijn. Hun
droom om veel voor hun thuisfront
te verdienen en daar een leven en
een bestaan op te bouwen gaat
veelal in rook op. Helemaal niets
duurzaams aan deze hele situatie.
Het landschap is volgeplempt met
damwand platen, glas en tijdelijke
huisvesting. De agrarische cultuur,
met zijn diversiteit en ruimtelijke
landschap en met statige boerderijen die eeuwen meegaan zijn in
enkele tientallen jaren verkwanseld.
André Vollenberg
Behoud de Parel

Ingezonden brief

Wie is er koppig?
AVV America wordt in de publiciteit weggezet als koppig, maar
heeft een jaar lang geprobeerd te zoeken naar oplossingen om
het plan, samen met RKSV Meterik tussen de beide dorpen een
locatie te vinden voor een gezamenlijk sportpark.
Wethouder Geurts, die in november 2019 de opdracht kreeg om op
zoek te gaan naar een geschikte
locatie tussen America en Meterik,
stelde een mediator aan om de
door hemzelf gecreëerde verdeeldheid te repareren en beide
verenigingen er eerst “samen
uit te laten komen”. Een afleidingsmanoeuvre van de wethouder, want hij had allang besloten
dat hij wilde inzetten op sportpark De Vonckel. Jammer, want
AVV America gaat niet naar De
Vonckel, is gebleken uit een stemming onder de leden.
De koppigheid van deze wethouder om aan zijn plan vast te
houden gaat zorgen voor een uitzichtloze situatie voor zowel AVV
America als RKSV Meterik. Een
volledig nieuw sportpark op De
Vonckel voor Meterik (AVV komt
niet) met twee velden (meer
ruimte is er niet) is niet reëel en
de investering is buitenproportioneel, aangezien Meterik alleen
geen bestaansrecht heeft op de
langere termijn. Dus wethouder
Geurts, gebruik je gezond verstand, ga een beetje verstandig
om met overheidsgeld en vervul

de opdracht die aan jou gegeven
is in november 2019. AVV America
is niet koppig, maar bezorgd
om de leefbaarheid in America.
De wethouder en Geert van
Rensch denken dat uit de Afhang
nieuwe aanwas komt (die voetbalt
bij Wittenhorst, heren) vanwege
de geringe afstand, en vergeten
de leden van AVV America die aan
de peelrand wonen en nu al 4 tot
5 km afleggen naar het sportpark.
De korfbalclub is opgegaan in
Oxalis, de volleybalclub in Trivia,
de voetbalclub weg, dan wordt
het wel erg stil in America. Als we
dan ook nog eens meenemen
dat AVV America bij het seniorenvoetbal meer actieve leden
heeft en een groot aantal leden
bij het dames- en veteranenteam (Meterik heeft geen dames
en veteranenafdeling), dan is
het toch op zijn minst een voorwaarde dat de fusievereniging
niet in Meterik gehuisvest wordt,
maar op een locatie tussen beide
dorpen in?

Ger Peeters
Dissel, America
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Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Grubbenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.00

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
donderdag

dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum

dinsdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Tienray
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst

10.00

Puzzel

Apotheek

Puzzelwedstrijd

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

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij Albert Heijn Horst!
De puzzel: Zoek alle vermelde woorden in de woordzoeker en streep deze door.
De overgebleven letters vormen de oplossing!

Apotheek Maasdorpen

deze in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement (t.a.v. Marion van Issum), Steenstraat 2, Horst.
Vergeet niet uw naam, tel.nr. en mailadres te vermelden. Het is niet meer mogelijk de oplossing naar ons 06-nr.
te appen.

Apotheek Horst

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

Huisartsenpost

Swolgen

zaterdag
zondag
maandag

15

1211 \ service

Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

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

Venray
(alleen na telefonische afspraak)

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

Zo doet u mee: Los de puzzel op en mail de oplossing naar info@horst-centrum.nl, of doe

Oplossingen moeten vóór maandag 16 november binnen zijn. De winnaar wordt volgende week bekendgemaakt
op deze pagina, www.horst-centrum.nl en via de social-media kanalen. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

O V N E

4 Letters

GOLF
JUDO

G E
E

5 Letters

F

F U L B N E R E K O J A A S

E K A L A L P

I

N

I

L G O R O E M N E

L

E G E K T H N A

T D G T A G A N L

BINGO
FARAO
KOTEN
TAROK
WHISK

A L O E O K E H N E
R O J N N T
T O R E
S P

6 Letters

I

T T T

BANKEN
BOBBEN
BOKSEN
BOWLEN
BRIDGE
CASINO
DOMINO
HOCKEY
JOGGEN
RIKKEN
TIKTAK
VISSEN
WICKET

N E

B O B O N

E

T

T

Z

E P S K N

N E P O L

I

N E

K S

F

F

I

L A B G A L
N E M M I

I

I

R T

E N

I

I

L

S A C S R E
I

N

S A D O O O A S

E

E P R T K H L C S

H O R L

E A A T T H S

K S R E H P E
S

T T

L C E G E R N B

L W O B N P N Z

N L

I M O D E K E

K E

E

P E N E K N A B E

L

T A E

I

I

I

H W K K S N K R K E V

T

I

R R E

L A B T

T R

I

N E

S K O B E G D

T

S

I

A C T O

E O V T M I

E D

K T R A K N E B B O B E N W N U

STERRIT
TRIMMEN
VOETBAL

7 Letters

I

E U A C O N

S

F O P E G E N

E D O R K R K D

O K L

I

R B Y

E K C O H J
STRATEGO
TIENKAMP
TRIKTRAK
VELDLOOP
WANDELEN

HOEPELEN
MARATHON
PETOETEN
PIKETTEN
PUZZELEN
SCHERMEN
SCHIETEN
SKILOPEN
SPRINTEN

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

De overgebleven letters vormen de oplossing:

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

I

L

E N P B A P

BALSPEL
BLUFFEN
JOKEREN
KEGELEN
POFSPEL
RODELEN
SKIFFEN
SLAGBAL

Gebiedsteams

E P S

S M E N H C W

8 Letters

BACCARAT
GRENSBAL
HINKELEN
HINKSPEL

9 Letters

ALPINISME

Tandarts
Spoedgevallendienst

13 t/m 15 november
Tand Totaal Vallen
Oostsingel 6, 5802 AN Venray
0478 58 66 05

De oplossing van de puzzel in de HALLO van 5 november was:

16 t/m 19 november

14

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

1

L
S

2

C

15

Z

3

K

16

R

4

Q

17

M

5

J

18

P

6

IJ

19

W

7

A

20

T

8

B

21

X

9

10

E

22

U

23

I

G

11

F

12

13

25

26

D

24

O

V

N
H

En de winnaar is: Jolanda Clevis uit Grubbenvorst.
Van harte gefeliciteerd met de cadeaubon van € 50,- te besteden bij Keurslagerij Coppens!

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

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Sudoku

2

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

6

9

5

2

8

7

1

8

5

9

7

1

6

2

4

3

2

7

1

4

8

3

9

5

6

1

6

7

3

2

8

5

9

4

9

4

5

1

6

7

3

2

8

3

2

8

5

4

9

6

1

7

7

9

2

6

3

1

4

8

5

5

8

3

2

7

4

1

6

9

6

1

4

8

9

5

7

3

2

4

8

7
2
1

8
4
1

6

6

1
6
2

5

9

5
3

3

5

6

2
9

1
9
4

3

8
1

2

Tummers

16

daar word ik vrolijk van

!
E
I
T
C
A
L
I
U
R
N
I
TV
ing!
Minimaal €300,- kort
op alle tv's vanaf 995,-

16 65
5 ’’
cm

13 55
9 ’’
cm

LAATSTE WEEK!
GRATIS
BEZORGD!

GRATIS
BEZORGD!

400,inruil
korting

SMART

QLED

4K QLED TV QE65Q67

1399,-

999,-

inruil
korting

4K

SMART

ULTRA HD

OLED

4K TV OLED55CX6

• 65’’ (165 cm) • 4K Ultra HD • QLED
• Quantum Processor 4K • Quantum HDR
• Ambient Mode • AI Upscaling

10 43
9 ’’
cm

4K

GRATIS
BEZORGD!

449,-

SMART

1349,-

• 55’’ (139 cm) • 4K Ultra HD
• OLED • Dolby Vision IQ en Dolby Atmos
• a9 Gen3 AI Processor 4K

GRATIS
BEZORGD!

499,-

ULTRA HD

1699,-

14 58
7 ’’
cm

4K

ULTRA HD

350,-

4K TV UE43TU7170
• 43" (109 cm) • 4K Ultra HD • Smart TV • Crystal Display

949,-

799,-

4K

ULTRA HD

4K TV 58PUS8535/12

*

*Na €100,- cashback
via Philips

• 58" (147 cm) • 4K Ultra HD • Smart TV • Driezijdig Ambilight

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

