Uw foto op de

HALLO kalender 2021?
Stuur deze met naam en adresgegevens naar
adverteren@kempencreeert.nl

29
10

WK44 \ 2020

#kempencreëert

02 Politiek Horst aan

de Maas tegen sluiting
HAP Venray

02 De Locht

ontvangt forse bijdrage

07 Nog veel vragen

van raad over sporthal
Meterik

07 IJsbaan in Horst van 09 Gemeentenieuws

de baan

Horst aan de Maas

The Aezel Has Landed
Daar staat ‘ie eindelijk. D’n Zaerumsen Aezel schittert op z’n sokkel. Bedenker en maker Erik van der Hulst onthulde samen met burgemeester Ryan Palmen op zondag 25 oktober het
kunstwerk op de rotonde aan de Venloseweg in Sevenum. De werkgroep Zaerums kunstwerk presenteerde ongeveer twee jaar geleden haar plannen voor het kunstproject. Het idee
voor het beeld kwam van Van der Hulst die vond dat het dorp een kunstwerk nodig had dat het wij-gevoel symboliseert. / Beeld: Stefan Faust Fotografie

AVV America heeft plan voor accommodatie in Hegelsom
Volgens AVV America is een perceel aan de Bosstraat in Hegelsom de meest geschikte locatie voor een gezamenlijke accommodatie voor de sportclubs in Meterik en America en in de toekomst misschien Hegelsom. De
voetbalvereniging heeft zelf een onderzoek uitgevoerd naar deze locatie en zegt dat de plek geschikt is voor
zowel binnen- als buitensport.
Voetbalverenigingen AVV America en
RKSV Meterik spraken in 2017, onder
de noemer SAAM, de intentie uit te
willen gaan fuseren. Onlangs werd
bekend dat het College van B&W
een aantal projecten gaat uitstellen, waaronder de nieuwe buitensportaccommodatie voor de beide
sportverenigingen in America en
Meterik. Daarvoor in de plaats wordt
het plan om een binnensportaccommodatie te bouwen voor de dorpen
Hegelsom, America en Meterik naar
voren geschoven. De beoogde locatie
daarvoor is sportpark De Vonckel in
Meterik. Al eerder gaf de gemeente

aan dat het sportpark van Meterik
ook haar voorkeur heeft als het gaat
om de gezamenlijke accommodatie
voor de beide voetbalverenigingen.
VV Hegelsom zou hier op termijn dan
ook bij aan kunnen sluiten. De leden
van AVV America blijven echter bij hun
standpunt dat ze niet naar Meterik willen verhuizen. “Naar aanleiding van
de raadsvergadering op 25 augustus,
waarin wij hebben aangegeven dat
er sinds de toezegging in november
2019 geen enkele locatie is onderzocht, hebben we zelf het initiatief
genomen, om in overeenstemming
met het samen opgestelde convenant

verder te zoeken waarna door anderen werd gesproken van een eenmansactie”, aldus woordvoerder Jelle
Houben. “Waar AVV America en RKSV
Meterik begin 2017 een intentieverklaring tekenden en gezamenlijke plannen hadden, is door het handelen van
de wethouder Meterik losgeweekt
uit het samenwerkingsverband, en is
AVV America er inderdaad alleen voor
komen te staan.”

Alternatief
De Americaanse voetbalclub komt nu
met een alternatief: een perceel op de
hoek van de Bosstraat en Spoorweg in

Hegelsom. Volgens de vereniging ligt
deze locatie centraal tussen de drie
dorpen en is hij goed bereikbaar, ook
voor het Citaverde College.
Door de aanleg van de Greenport
Bikeway ontstaat er een veilige fiets-

Parkhotel Horst

Sl a aepr in
l ekeki ge n
!
regi o

verbinding naar het park. Het stuk
grond is 5 hectare groot en er is ook de
mogelijkheid om in de toekomst eventueel uit te breiden naar 11 hectare.
Lees verder op pagina 03

Wild&Wijn
79,50

ZATERDAG 31 OKTOBER

AVOND

Meer info:
077-3976000

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

Politiek Horst aan de Maas
tegen sluiting HAP Venray
Een meerderheid van de huisartsen van Noord-Limburg stemde maandag 26 oktober in met het voorstel van
de raad van bestuur van Cohesie om de huisartsenpost (HAP) in Venray te sluiten. Over twee weken volgt er
een definitief besluit. De politiek in Horst aan de Maas maakt zich zorgen over de voorgenomen sluiting.
Vorige week werd bekend dat de
raad van bestuur van Cohesie,
het samenwerkingsverband van alle
113 huisartsen in Noord-Limburg,
van plan is de HAP in Venray te sluiten. Volgens Cohesie dringt de zorgverzekeraar aan op meer efficiency.

Politiek tegen
De gemeenteraad van Venray
heeft zich fel uitgesproken tegen
het voorstel en ook de politieke
partijen in Horst aan de Maas zijn
niet te spreken over de sluiting.
Het merendeel van de inwoners van
Horst aan de Maas maakt gebruik
van de huisartsenpost in Venray.
“Een sluiting van de HAP Venray
betekent een verdere verschraling
van het zorglandschap in NoordLimburg”, stelt Loes Wijnhoven
(CDA). De SP sluit zich hier bij aan.
Aniet Fonteyne: “Recentelijk werd
de HAP in Venray al gesloten voor
de nacht. Met het sluiten van de
volledige HAP wordt in Venray
goede basiszorg steeds meer uitgekleed. Naar de huisarts gaan, doe je
niet voor je plezier, zeker niet in de
avond of de nacht. Juist dan is het

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

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

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

belangrijk dat je snel terecht kunt
bij een arts.”

Naar gemeente
Huisartsenzorg moet in de directe
omgeving zijn georganiseerd,
vindt ook Richard van der Weegen
(PvdA). Hij pleit zelfs voor een huisartsenpost in Horst aan de Maas.
“Reizen naar Venlo en, nu nog,
Venray is al erg ver voor basiszorg.”
Dat zegt ook Yvonne Douven van de
VVD. “Inwoners van Meerlo of uiteraard andere dorpen zijn veel sneller
bij Venray dan Venlo, dus het heeft
zeker gevolgen voor inwoners als
deze huisartsenpost gesloten zou
worden.” De reistijd voor inwoners
van Horst aan de Maas zou op kunnen lopen naar 30 minuten. “Als je
’s avonds acuut hulp nodig hebt,
moet die snel binnen je bereik liggen”, zegt Stef van Loo (Essentie).

Kwalitatieve zorg
moet dichtbij en
bereikbaar worden
georganiseerd
Consequenties
Wethouder Roy Bouten heeft inmiddels contact gehad met wethouder Anne Thielen van de gemeente
Venray. “We zijn tegen de moge-

Bouten geeft aan dat het College
van B&W vindt dat zorg dichtbij
moet zijn. “Onze dorpen en wijken krijgen steeds meer uitdagingen. Denk aan mensen met een
GGZ-uitdaging of mensen die langer thuis wonen. Maar ook aan de
toestroom van onze nieuwe buren.
Daarom vindt het college dat kwalitatieve zorg dichtbij en bereikbaar moet worden georganiseerd.
Daar hoort wat ons betreft een
actieve huisartsenpost in Venray bij.
We hopen dat de Noord-Limburgse
huisartsen dit meenemen in hun
standpunt.”

Vanwege de coronamaatregelen vindt de wijding plaats in een
besloten viering, waarbij maar
een beperkt aantal gasten aanwezig kan zijn. De viering wordt
wel live via de website van het
bisdom gestreamd. Danny Horsch
(37) wordt gewijd tot diaken van
parochiefederatie Horst-Sevenum.
Horsch komt uit Landgraaf. De wijding tot transeunt diaken, zoals
het officieel heet, is een belangrijke stap op weg naar het priesterschap. Het is de bedoeling dat de
zes kandidaten die nu de diakenwijding ontvangen volgend jaar tot
priester worden gewijd. Het is voor
het eerst in vele jaren dat er weer

een groter aantal diakens voor het
bisdom Roermond wordt gewijd.
Alle zes de kandidaten hebben
afgelopen jaren de priesteropleiding gevolgd aan het grootseminarie Rolduc in Kerkrade. De anderen
die naast Horsch tot diaken worden
gewijd zijn John Ashirvadam (31),
Arockia Austin Joseph (30), Nicholas
Pethuru (32), Shaiju Selestin (30)
en Ranil Weerawarna (31). Zij gaan
onder andere werken voor de
parochies Maastricht, Geleen,
Simpelveld en Sittard.
De wijdingsplechtigheid begint op
zaterdag 31 oktober om 10.30 uur
en is live te volgen via
www.bisdom-roermond.nl

De Locht ontvangt forse
bijdrage van Kickstart
Cultuurfonds
Openluchtmuseum de Locht in Melderslo krijgt van het Kickstart
Cultuurfonds een bijdrage van bijna 48.000 euro. Met dat budget
gaat het museum verschillende voorzieningen treffen om toegankelijker en veiliger te zijn in coronatijd.
Het amfitheater krijgt een afdak
zodat er meer buitenactiviteiten
plaats kunnen vinden. Ook komen er
langs de looproute die uitgestippeld
is nieuwe horecapunten op het terrein. Zo kan het openluchtmuseum
meer bezoekers bedienen dan nu het
geval is. Mark van Rensch, één van

de directeuren van De Locht reageert
enthousiast. “Deze donatie maakt
het mogelijk om ook tijdens de
coronaperiode de bezoekers gastvrij
te ontvangen en ze te laten genieten van ons horeca-aanbod en onze
exposities.” De maatregelen worden
in de komende maanden uitgevoerd.

Tekst: Marieke Vullings

Samenwonen zonder iets te regelen:
een spannende zaak!
Als u geld investeert in het vermogen van uw partner, bĳvoorbeeld in diens woning, krĳgt u dan bĳ een
relatiebreuk uw geld terug? Als u geen samenlevingsovereenkomst hebt, dan wordt dat lastig. In de wet is
namelĳk niets geregeld voor samenwoners en de wettelĳke regeling voor gehuwden is niet van toepassing op ongehuwd samenwonenden.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.

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

Meer uitdagingen

Bisschop Harrie Smeets van het bisdom Roermond wijdt zaterdag
31 oktober zes nieuwe diakens in. Onder andere Danny Horsch
wordt dan de nieuwe diaken van parochiefederatie Horst-Sevenum.

Oh, zit dat zo!

Bezorgklachten garcon.nl

Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

lijke sluiting”, laat hij desgevraagd
weten. “Een groot deel van Horst
aan de Maas moet verder reizen
voor goede huisartsenzorg buiten
de kantoortijden. Dat is voor ons
geen wenselijke situatie. Voor sommige van onze inwoners gaat dat
zelfs betekenen dat ze naar een
andere huisartsenpost gaan dan
de HAP in Venlo. Die andere huisartsenposten liggen soms dichter bij
een ander ziekenhuis. Dit kan dus
consequenties hebben voor VieCuri,
een partner waar we op het gebied
van preventie en gezondheidszorg
juist steeds intensiever mee samenwerken.”

Danny Horsch nieuwe
diaken Horst-Sevenum

Een man had kort voordat hij ging
samenwonen, een woning gekocht,
die alleen op zijn naam stond.
Een paar jaar later werd de woning
verbouwd. Een deel van de kosten werd betaald door de moeder
van de vrouw en de rest van de

verbouwingskosten van in totaal
90.000 euro werden door de vrouw
zelf betaald.
Na het verbreken van de relatie
wilde de vrouw haar geld terug.
De rechtbank wees haar vordering
toe, maar het Hof wees de vordering van de vrouw in hoger beroep
af. De Hoge Raad bepaalde in cassatie dat de regels die gelden voor
gehuwden niet van toepassing zijn
op ongehuwden. Bij samenwoners
moet er sprake zijn van een overeenkomst. Dat kan een schriftelijke, uitdrukkelijke of stilzwijgende
overeenkomst zijn; de afspraak kan
ook worden afgeleid uit het gedrag
van de samenwoners. Ook de redelijkheid en de billijkheid was van
belang. Omdat de vrouw onvoldoende feiten en omstandigheden hierover had gesteld, vond de

Hoge Raad dat zij geen recht had
op terugbetaling van haar investering.
De vraag of de woning in waarde
was gestegen door de verbouwing is niet aan de orde gekomen.
Wellicht was de uitkomst anders
geweest als dat wel was gebeurd.
Stel dat u toch een vergoedingsrecht heeft (bijvoorbeeld omdat u
dat op papier hebt gezet) dan is de
volgende vraag of dit recht op het
moment van de relatiebreuk niet is
verjaard.
Vergoedingsrechten voor echtgenoten verjaren pas zes maanden na
de echtscheiding. Voor ongehuwden is in de wet niets geregeld en
de regeling voor echtgenoten is
niet van toepassing op samenwoners. In de meeste gevallen geldt
dan de algemene verjaringster-

mijn van 5 jaar (na de investering).
Dit betekent dat uw vergoedingsrecht al tijdens uw relatie kan verjaren, terwijl u zich hiervan niet
bewust bent.
Samenwonen zonder overeenkomst
is dus een spannende, maar vooral
ook onverstandige zaak. Deze spanning op het moment dat u uit elkaar
gaat, kunt u voorkomen.
Wilt u weten hoe u dat aanpakt,
neem dan contact met mij op.
Door: Marion van den Aker-Groffen,
advocaat en vFAS-scheidingsmediator, Van der Putt Advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 72 | www.putt.nl
vandenaker@putt.n
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Maatschappelijk probleem aankaarten

Vervolg voorpagina

Dendron-leerlingen onderzoeken
huisvesting arbeidsmigranten
De huisvesting van arbeidsmigranten is momenteel een actueel onderwerp in Horst aan de Maas. Dendronleerlingen Jordy Pouwels en Robbert van Bommel onderzoeken voor hun profielwerkstuk waar het negatieve
beeld ten opzichte van huisvesting voor arbeidsmigranten vandaan komt.
Jordy Pouwels uit Meerlo en Robbert
van Bommel uit Lottum zitten beide in
vwo-6. Voor hun profielwerkstuk werden zij gekoppeld aan uitzendbureau
Sun-Power, dat graag wil weten waar
het negatieve beeld vandaan komt
als het gaat om arbeidsmigranten en
huisvesting.

Het probleem
is complexer dan
ik dacht

“Wat je vaak hoort is dat voordat de
huisvesting gerealiseerd wordt, er
veel verzet is in de buurt. Wonen de
mensen er eenmaal, dan hoor je er
niet zoveel meer over”, legt Jordy
(17) uit. Het uitzendbureau vroeg hen
een onafhankelijk onderzoek naar
het onderwerp te houden. “Het is
een groot maatschappelijk probleem

dat we aankaarten.” De twee startten afgelopen mei met hun onderzoek en hebben daarvoor inmiddels
met het uitzendbureau en wethouder
Roy Bouten gepraat. “Hij heeft ons
de problematiek rondom het onderwerp goed uitgelegd”, zegt Jordy.
De derde fase in hun onderzoek, dat
in januari afgerond moet zijn, bestaat
uit gesprekken met buurtbewoners.
“We willen met mensen praten in
buurten waar huisvesting is gepland
en van wijken waar al langer arbeidsmigranten wonen, zodat we dit met
elkaar kunnen vergelijken. Ook gaan
we kijken naar de rol van de media.
Zij plaatsen wel artikelen als er iets
misgaat, maar positieve berichten
komen niet zo vaak in het nieuws.
Hiermee proberen we uiteindelijk
een compleet beeld te schetsen en
het mooiste is als we ook een oplossing kunnen aandragen.” Het is geen
gemakkelijk onderwerp, erkent Jordy.
“Ik ben erachter gekomen dat het probleem complexer is dan ik dacht.“
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Vicieuze cirkel
Een voorzichtige conclusie die Jordy
nu al wil trekken is dat er volgens
de twee sprake is van een vicieuze
cirkel. “De buurt gaat in verzet tegen
voorgenomen plannen van huisvesting. Gevolg is dat het langer duurt
voordat het bestemmingsplan gewijzigd kan worden, waardoor het voor
een huisvester niet aantrekkelijk
is om te investeren en er dus niet
de huisvesting komt zoals een uitzendbureau dat voor ogen heeft.
Daarnaast wees onze docent maatschappijwetenschappen ons nog op
een interessant aspect, namelijk
dat er sprake is van wij-zijgevoel.
Dat wordt veroorzaakt door een
stukje angst voor verandering en
vooroordelen die er zijn. Maar als de
arbeidsmigranten er eenmaal wonen,
verandert dat in een wij-gevoel en
ebt het verzet weg.”

AVV America heeft plan voor
accommodatie in Hegelsom
AVV America heeft een planbureau
naar het voorstel laten kijken die
concludeert dat er vanuit planologisch oogpunt geen onoverkomelijke bezwaren zijn. Wel
moet er verder onderzoek worden gedaan naar onder andere de
verkeersafwikkeling en licht- en
geluidshinder. Volgens Houben is
het plan inmiddels ook gedeeld
met de voetbalverenigingen van
Hegelsom en Meterik.

Incompleet
Tijdens de voorbereidende raadsvergadering van dinsdag 27
oktober riepen onder andere
D66+GroenLinks en SP wethouder Han Geurts op het voorstel
van AVV America op te pakken. “Het alternatief spreekt mij
wel aan”, reageerde Jos Gubbels
(D66+GroenLinks). “Er zit een
aantal goede dingen in dit plan.”
Ook Jeroen Brouns (Essentie) verzocht Geurts het plan serieus te
onderzoeken. “Er zou dan eventueel een loskoppeling gemaakt
kunnen worden tussen binnen- en buitensport.” De voorzitter van VC Trivia, Ben Kleuskens,

die insprak tijdens de raadsvergadering, liet desgevraagd weten
dat een andere locatie dan Meterik
voor de club niet bespreekbaar is.
Sjaak Jenniskens van CDA merkte
op dat de locatie Bosstraat al eerder in beeld is geweest, maar toen
door RKSV Meterik werd afgewezen. Zijn partijgenoot Alex Janssen
voegde daaraan toe dat hij niet
begrijpt waarom America wel
op de Bosstraat wil voetballen,
maar niet 1 kilometer verderop in
Meterik. “We moeten ons als raad
niet laten leiden door de emoties
die er spelen.”
Wethouder Han Geurts liet weten
dat het plan is ontvangen en
bekeken. “Maar het is een incompleet plan, waar we nogal wat
bedenkingen bij hebben. Zo ligt de
locatie in een glastuinbouwontwikkelgebied en is er geen veilige
fietsverbinding vanuit Meterik.”
Na enig aandringen zegde hij uiteindelijk toe de locatie serieus te
gaan bekijken als optie voor de
buitensportaccommodatie.

Tekst: Marieke Vullings

Tekst: Marieke Vullings

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik

Als uitbreiding van ons team in Grubbenvorst zijn wij op zoek naar een enthousiaste

Productiemedewerker met heftruckcertificaat

Vele soorteienrs
najaarsbloe
2.500 leibomen op voorraad
De laagste prijzen

40 uur per week

De werkzaamheden
Als Productiemedewerker kom je te werken binnen een klein team in ons substraatproductiebedrijf in
Grubbenvorst. Hier draag je in teamverband zorg voor diverse werkzaamheden, waaronder het
verpakken van substraten, het laden en lossen van de vrachtwagen en het verplaatsen van pallets met
verpakt product/kisten met behulp van de heftruck of pompwagen.
Een flexibele werkmentaliteit en een klantgerichte houding zijn op jou van toepassing. Vroeg beginnen
is voor jou geen probleem. Evenmin om op zaterdagochtend te werken wanneer de omstandigheden dit
vereisen, bijvoorbeeld tijdens het hoogseizoen. Je werkt vanuit onze vestiging in Grubbenvorst.
Wij zoeken iemand die
• minimaal een afgeronde VMBO-opleiding heeft;
• een geldig heftruckcertificaat heeft of bereid is dit te halen;
• bij voorkeur relevante werkervaring heeft in een soortgelijke functie;
• affiniteit met en kennis heeft van de tuinbouwsector;
• communicatief vaardig, klantvriendelijk en een teamspeler is binnen een klein en hecht team;
• de Nederlandse taal goed beheerst.
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 en doorgroeimogelijkheden in een
professionele organisatie waar innovatie, klantgerichtheid en collegialiteit centraal staan.

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

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

PERCEEL
LANDBOUWGROND
ca. 9.60.80 ha

Gelegen aan de Nieuwenbergweg te Horst.
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met de heer J. Pijnenburg.

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 productiemedewerker 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 meer
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.

Spoorweg 4, 5963 NJ Horst • tel. 077-3982921 • info@pijnenburgadvies.nl

www.pijnenburgadvies.nl
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Onze filosoof denkt niet meer.

Vincent Duijf
Geheel onverwacht hebben wij afscheid
moeten nemen van ôzze Vince.
Hij overleed in de leeftijd van 33 jaar.
Jan en An
Jules
Janne en Bart
Fleur
Julia
Cas
Emile
Hélène en Dennis
Oma Duijf - Van Megen
Venlo, 21 oktober 2020

Intens verdrietig laten wij weten
dat mien vrouwke, ós mam, oma en oma Leen
op 87-jarige leeftijd is ingeslapen

Leen CraenmehrSpreeuwenberg
echtgenote van

Jan Craenmehr
Horst

Sjaak en Ria †
Bianca en Ruud, Lara, Roan
Sandra

Hegelsom

Wil en Jacqueline
Fenna en Guus
Fleur

Horst, 23 oktober 2020

Correspondentieadres:
Kloosterstraat 19
5961 GE Horst

Aardappelen te koop (ras Frieslanders).
Makkelijk afhalen d.m.v. zelfbediening!
Bosstraat 63 Hegelsom.
Hortensia’s (veel srt.) e.a. heesters
(ook op stam), rhodo, taxus, beuken
enz. Open za. 31 okt. van 9.30-16.30
uur. In november alleen open na tel.
afspraak via 06 40 32 71 08 op vrijza. Oude Heldenseweg (Naast 13a)
Maasbree. www.veld-tuinplanten.nl
Vragen over de toekomst of
wil je contact maken met
overleden dierbaren?
Contact@angelabartonmedium.nl
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.

Heijnenstraat 10
5963 NL Hegelsom

Maandag 26 oktober 2020 hebben wij Vincent begraven
op de Natuurbegraafplaats Venlo-Maasbree.

Iedere dag werd de wereld kleiner
De mogelijkheden minder
De levenswil bleef
Het leven niet...

Nelly van der Zanden - van der Rijt
Nuenen, 21 maart 1941

Deurne, 23 oktober 2020

echtgenote van

Harry van der Zanden †
Panningen: Henriëtte en Lambert
Jamey en Sidney
Robin en Nina
Griendtsveen: Ernie en Daan
Anouk
Bente
Carlijn
Maasbree: Herman en Evelyn
Mayra
Alex
Veulen: Marinke en Ton
Michaëla en Devon
Alice
Lars

Wij hebben Leen voor het laatst in ons midden op donderdag
29 oktober tijdens de afscheidsdienst in besloten kring.

Urgend op en bênkske
Niemus wet wao ’t stiët
Zitte geej nou oët te r�ste
Mit ow wer�te steeds geriëd
Geej ziet dao, mit wie weej misse
En geej blieﬅ ok aalt beej os
Want weej blieve án ow dênke
Op en bênkske in ’t bos
Ter herinnering aan

Tr�us Neessen-Huys
† 10-03-2020

Op zaterdag 10 oktober 2020
hebben wij Tr�us met een beperkt gezelschap herdacht.

Bedankt voor jullie steun en medeleven!
Jac Neessen
Caroline en Jos, Annemarie, Stijn
Linda en Erick, Sjoerd, Jens

Correspondentieadres: Ericaweg 4, 5766 PL Griendtsveen
De uitvaartdienst heeft in verband met de huidige coronamaatregelen in besloten kring plaatsgevonden.

60 jaar getrouwd

Jan & Maria
Nabben - Reintjes
1960 - 2020
Op 4 november zijn ons
Pap en Mam, Opa en Oma
en overgrootouders 60 jaar
getrouwd. Heel blij zijn wij en
super trots op dit prachtig paar.
Wij wensen jullie nog vele
mooie jaren samen.
Bertie & Fred
Chantal & Luuk
Maartje
Paul & Krista
Bregje
Hans & Sylvia
Kiki
Sjors & Naomi
Paul

50 jaar getrouwd!

Esther & Ruud

Proficiat van alle (klein)kinderen

En alle achterkleinkinderen
Saar, Tijn, Mya, Fynn, Ella,
Jan, Seff

Dankbetuiging

Wij danken iedereen hartelijk voor de vele bloemen, kaarten en
steun bij het afscheid van mijn lieve vrouw, ôs mam en oma

Jeannie van Rensch - Stax
Het heeft ons goed gedaan!

Melk Bertje
oet d’n Haegelsum

Gerd van Rensch, kinderen en kleinkinderen

90 jaor

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Gezocht poetshulp
voor 4 uur per week.
Omgeving zwembad Horst. Inzicht en
initiatief zijn van belang. Reacties en
info aan huijsw@xs4all.nl.

Te huur 2 opslagloodsen, 12x30m
en 20x45m. Goed bereikbaar voor
vrachtauto’s. America 06 38 64 67 49.
Nog 2 plaatsen! Soc. weerbaar
heidstraining start in Horst voor
9 t/m 12 jr. Info: zelfverzekerdkind.nl
Te koop 11 kaartjes voor
Thermaalbad in Arcen, 4 uur zwemmen
voor € 9,- p/s. Tel. 077 467 30 64.

Peter en Nel
Speijcken
Piet en Fien Derix-Thijssen
Meister Rongenstraat 7
5966 RX America

van harte gefeliciteerd met
jullie gouden huwelijk!
Veel liefs,
kinderen en kleinkinderen

Proficiat vaan
Kiender en kleinkiender

2910 \ nieuws

05

Vijf agenten Horst/Peel en Maas ontslagen na misdragingen
Vijf medewerkers van het basisteam Horst/Peel en Maas zijn ontslagen na de uitkomsten van het disciplinair
onderzoek dat vorig jaar april startte en in juni dit jaar is afgerond. De agenten bleken te hebben meegedaan
aan pesterijen, schending van het ambtsgeheim en misbruik van bevoegdheden.
De betreffende agenten zijn op donderdag 22 oktober over het definitieve besluit op de hoogte gesteld.
Bij zes andere medewerkers, eveneens onderzocht in dit disciplinair
onderzoek, zijn straffen opgelegd die
variëren van terugzetten in rang en
functie, overplaatsen naar een ander
team of het inleveren van verlofuren
of salaris.

Ernstig plichtsverzuim
De vijf agenten wordt ernstig

plichtsverzuim verweten. Dit blijkt
onder andere uit WhatsAppberichten en informatie in de
politiesystemen die tijdens het
disciplinair onderzoek zijn bekeken.
Het gaat om gedragingen die niet
door de beugel kunnen. Pesterijen,
ondermijnend gedrag, intimidatie,
schending van het ambtsgeheim,
misbruik van bevoegdheden.
De medewerkers hebben zich
individueel aan één of meerdere
gedragingen schuldig gemaakt. De

gedragingen hadden volgens het
onderzoek een grote impact op het
team.
Waarnemend politiechef eenheid
Limburg, Inge Godthelp-Teunissen:
“Dit soort gedragingen zijn
onacceptabel en dat is ook de reden
waarom we zo stevig optreden.
De samenleving waarvoor wij
werken, moet kunnen rekenen op
een betrouwbare politie. Dat is één
van de pijlers waarop we een veilig
Limburg bouwen.”

Radio Naodôrs komt met kerstplaat
De mannen van Radio Naodôrs komen in december met een kerstplaat. Aan het nummer werken diverse
artiesten uit de regio mee. Het wordt ‘een ludiek kerstnummer met een echt Naodôrs-sausje, beloven Koen
Versleijen, Dirk Jeurissen, Nick van Rens, Niek Litjens en Bas Peeters.
Het idee voor het kerstnummer ontstond spontaan tijdens een uitzending,
geeft Koen Versleijen aan. “In onze
uitzending hebben we iedere week
het item ‘Lokaal kabaal’ waar artiesten uit de gemeente komen vertellen
over hun muziek en die ten gehore
brengen.” Nadat het plan voor een
kerstnummer werd geopperd, hebben verschillende muzikanten uit de
regio aangeboden om mee te werken.
“Het liefst zouden we een Band Aidachtig nummer maken met heel veel
muzikanten die bij ons in de uitzending zijn geweest. Vanwege corona

lijkt ons dit op dit moment niet echt
haalbaar maar dit blijft nog in de koker
zitten. Enkele muzikanten die we al
in de uitzending hebben gehad gaan
ons helpen met het lied en we mogen
het bij een studio in de buurt op gaan
nemen. Het zal een ludiek kerstnummer worden met een echt Naodôrssausje.” De makers schrijven de tekst
van het nummer zelf en gaan ook het
achtergrondkoor verzorgen. “Het is
een ludiek project maar we willen
wel graag dat het er leuk uitkomt
en dus krijgen we met de leadzang
hulp van Joep Vullings en Eva Wijnen.

De muziek wordt gemaakt door Emiel
Ketellapper en daarbij gaan Bregje
Deckers en Noah’s Orc ondersteunen.
Bregje Deckers komt uit America en
speelt voornamelijk saxofoon. Noah’s
Orc is een band met leden uit verschillende dorpen van de gemeente.
Artiesten die ook al eerder bij ons zijn
geweest. Zo wordt het een lied met
betrokkenheid van muzikanten uit de
buurt die een connectie met ons radioprogramma hebben.” De verwachting
is dat het nummer met bijbehorende
clip begin december gepresenteerd
kunnen worden.

Bezwaar

en leidinggevenden gehoord. De ontslagen medewerkers kunnen tegen
de definitieve besluiten bezwaar
aantekenen. Het Openbaar Ministerie
heeft de Rijksrecherche opdracht
gegeven om een strafrechtelijk
onderzoek in te stellen naar mogelijk
gepleegde strafbare feiten. Dit onderzoek is momenteel nog niet afgerond.

Het onderzoek richtte zich op de individuele gedragingen van elf (voormalig) medewerkers van het basisteam
Horst/Peel en Maas. Twee van de
elf waren bij de start van het onderzoek niet meer werkzaam binnen het
basisteam. Naast de elf medewerkers
zelf werden 160 (oud-)medewerkers

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!

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

Met een glimlach goed kauwen!

Echtgenote vrijgesproken

Edelsteentherapeut uit Swolgen de cel in
voor betasten vrouwen
Paul van M. (80) uit Swolgen is veroordeeld tot vijftien maanden cel, waarvan vijf maanden voorwaardelijk,
voor het plegen van ontucht met vier vrouwen. Hij was werkzaam als edelsteentherapeut en zou tijdens
massages de vrouwen hebben betast.
De rechtbank in Roermond bepaalde
dat Paul van M. deze straf kreeg.
Van M. was tussen januari 2010 en
maart 2016 werkzaam als edelsteentherapeut. Met edelstenen
beweerde hij zijn patiënten te helpen met psychische en lichamelijke
klachten. Daarvoor waren massages nodig waarbij hij de edelstenen
gebruikte. Vrouwen moesten deze
massages naakt ondergaan. Van M.
betaste hen op borsten, billen en
geslachtsdelen.

Vrijspraak
Ook de vrouw van Van M. werd voorgeleid tijdens de rechtspraak. Zij werd
onschuldig bevonden. De vrouw van
de edelsteentherapeut is psycholoog
en verwees haar patiënten door naar
Van M. Volgens de rechtbank was er
geen bewijs dat de psychologe afwist
van de handelingen van haar man.
Tijdens de rechtszaak was er ook
sprake van vermindering van de straf
van de man. Zijn hoge leeftijd was uiteindelijk geen reden om af te zien van

MollKunstgebit.nl
Bel voor een afspraak 077 35 153 21

een gevangenisstraf. Een derde van de
straf is wel voorwaardelijk. Die hoeft
de edelsteentherapeut pas uit te zitten
als hij weer de fout ingaat. De rechtbank acht deze kans klein. Van M. mag
namelijk ook vijf jaar lang het beroep
van hulpverlener niet uitoefenen.
De officier van justitie eiste eerder
een straf van negen maanden celstraf,
waarvan zes voorwaardelijk. Ook zou
hij volgens de officier 160 uur taakstraf moeten verrichten. De straf viel
uiteindelijk hoger uit.

Ondernemers Horst-centrum

Prijspuzzels Centrummanagement
In samenwerking met het Centrummanagement Horst verschijnt vanaf donderdag 5 november elke week in
de HALLO een prijspuzzel. Lezers van het blad maken daarmee wekelijks kans op een prijs, beschikbaar
gesteld door ondernemers van Horst-centrum.
Het initiatief van de puzzel is afkomstig van het Centrummanagement.
“We zien dat, zeker in deze tijd, puzzelen weer erg populair is onder mensen”, geeft centrummanager Anita
Rongen aan. “Door de puzzels spelen
we op deze trend in en bieden we

de lezers wat extra vertier. En dat de
centrumondernemers zo ook aandacht krijgen is mooi meegenomen.”
De ondernemers stellen elke week
een prijs beschikbaar voor de winnaar.
De oplossing van de puzzel kan zowel
digitaal als via de app worden ingele-

verd. Rongen: “Dat kan dan via
info@horst-centrum.nl of een appje
naar 06-19766835.” De winnaar wordt
in de daaropvolgende editie bekendgemaakt en ook op de sociale media
van het Centrummanagement.

IETS TE VIEREN?
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Herinner mij
niet in sombere dagen
Herinner mij
in de stralende zon
Herinner mij
hoe ik was toen ik alles nog kon

Met droefheid ontvingen wij het bericht
van het overlijden van ons lid

Op maandag 19 oktober 2020
overleed in de leeftijd van 85 jaar

Jan van der Sterren

Jan van der Sterren
echtgenoot van

Ell van der Sterren - van Issum
pap en opa van
Ton en Astrid
Kevin en Yori
Joyce en Kevin
Rob en Trudy
Etiënne
Correspondentieadres:
Smidseplein 2d, 5961 XA Horst
Vanwege de huidige omstandigheden heeft het afscheid
in besloten kring plaatsgevonden.
Een bijzonder woord van dank aan alle betrokken
medewerkers van Proteion Thuiszorg en Hof te Berkel 21
voor de liefdevolle zorg.

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

Jan, 62 jaar lid van Wittenhorst, was tussen 1958
en 1966 actief als speler van Wittenhorst 1.
Als voorstopper stond Jan bekend om zijn
ijzersterke onverzettelijkheid, enorme inzet en
niet aflatend enthousiasme.
In de jaren 70 wist Jan jarenlang, samen met zijn
echtgenote, als kantinebeheerder van Wittenhorst de
kantine voor veel leden tot een echt thuis te maken.
Tot op 85-jarige leeftijd bleef Jan zeer geïnteresseerd
in de verrichtingen van alles wat met Wittenhorst te
maken had en bleef de club in zijn hart.

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Met veel respect gedenken wij zijn grote
inzet voor en betrokkenheid bij Wittenhorst.
Wij wensen zijn vrouw Ell, Ton en Astrid,
Rob en Trudy, kleinkinderen en verdere familie
veel sterkte toe bij dit grote verlies.

“Om nooit te vergeten”
Op vrijdag 23 oktober hebben we helaas afscheid moeten
nemen van onze allerliefste en dappere mam en oma

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

Marij Cremers
‘Geej kunt neet muuij zien’
Zo moedigde Jan ons aan
En sleepte ons door menig moeilijk moment
Nu was het lichaam het zelf moe
Geschokt hebben wij kennisgenomen van het
toch nog plotselinge overlijden van ons erelid

De Pitser

(Jan van der Sterren)
Jan stond - samen met Ell - aan de basis van onze vereniging. In hun
café aan de Herstraat werd het idee van een eigen voetbalteam
geboren en werden in 1978 de Sterren Boys opgericht. Enthousiast
stond Jan jarenlang langs de lijn om ons aan te moedigen, om
ons daarna achter de tap fijntjes uit te leggen hoe ze dat in zijn
tijd deden. Menigmaal hebben we tot in de late uurtjes daarover
stevig van gedachten gewisseld, rijkelijk voorzien van een natje en
een droogje. Later herhaalde dat zich bij het biljarten, waar hij de
daad nog lang zelf bij het woord kon voegen. Nee, Jan overtuigen
was niet gemakkelijk, maar altijd scholen achter zijn woorden zijn
onvoorwaardelijke steun en oprechte betrokkenheid.

* Eindhoven 12 mei 1945

† Sevenum 23 oktober 2020

levenspartner van

Piet Keulards †
Ingrid en Peter

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

Lau en Yvonne
Job, Renske en Mats
Correspondentieadres:
Familie Verheijen, Veenpluis 12, 5975 TN Sevenum
Mam kon de strijd helaas niet winnen.
Samen met haar hebben we een hele intense
en waardevolle periode achter de rug.
Met veel liefde, vol bewondering en respect
kijken we terug op haar leven.
We hebben op woensdag 28 oktober in besloten kring
afscheid van mam genomen.

Jan, hartstikke bedankt!
Wij wensen Ell, Ton, Rob en familie
veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
Bestuur en leden
Sterren Boys

In herinnering Riny Verheijen-Gubbels
1995-2020
wanneer je iemand missen moet
niet voor even, maar voorgoed
nooit meer samen kunnen praten
een leegte die is achtergelaten
verdriet en een groot gemis
als je dierbare er niet meer is
Mart en Coby Verheijen
Joost, Chantalle, Julie en Daan Verheijen
Horst

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

Geboren

Liz

26 oktober 2020
Dochter van
Loek Philipsen
en Nicole Aarts
Pastoor Jeukenstraat 11
5966 NL America

Geboren

Marij
Wij zullen je,
net als voorheen
bij je naam blijven noemen,
alleen wat zachter.
Hoewel de stilte
zelden zo hard valt.
We koesteren de herinneringen.

Pip

21 oktober 2020
Dochter van
René Thielen en
Pauline Meuwissen
Veldlaan 19
5963 HG Hegelsom

Geboren

Renske, Li-yen, Tess, Vana, Joop
Charles, Rita, Petra
Tijn, Puck, Nicky

r e s t a u r a n t

Floor

21 oktober 2020
Dochter en zusje van
Leon, Hanneke en Lotte
Jeucken
Lottumseweg 8
5872 AB Broekhuizen

2910 \ nieuws

Crist Coppens
Alleen geldig op dinsdag 3 november

Braadworst

hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Sevenum rondom Beatrixstraat
Evertsoord

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

Nog veel vragen van raad
over sporthal Meterik
Als de gemeenteraad van Horst aan de Maas niet instemt met een
nieuwe sporthal in Meterik, dan treedt voorzitter Ben Kleuskens
van VC Trivia af. Die ‘belofte’ deed Kleuskens tijdens de voorbereidende raadsvergadering van dinsdag 27 oktober waar een nieuwe
sporthal in Meterik werd besproken.
De nut en noodzaak voor een eigen
sporthal voor VC Trivia is hoog, zei
Kleuskens. Bij de presentatie van
de begroting werd duidelijk dat het
College van B&W een binnensportaccommodatie wil bouwen voor
onder andere de volleybalclub bij
sportpark de Vonckel in Meterik. Al
eerder sprak de voorzitter van Trivia
de gemeenteraad toe om duidelijk te
maken dat een eigen accommodatie
noodzakelijk is. “Het laatste woord
is echter aan de gemeenteraad”, zei
Kleuskens tijdens de vergadering
van dinsdag 27 oktober. “Als de raad
het voorstel niet volgt, dan zie ik mij
genoodzaakt mijn functie neer te
leggen.” Om daaraan toe te voegen
dat dit geen dreigement was, “maar
er is door de kartrekkers zoveel tijd
en energie in gestoken. We hunkeren naar een stip aan de horizon.”
Een voorstel van AVV America om
aan te sluiten bij hun plan voor een
gezamenlijke accommodatie aan
de Bosstraat in Hegelsom wees hij
resoluut van de hand. “Een andere
locatie is niet bespreekbaar.”
Tijdens de vergadering bleek dat de
gemeenteraad niet zomaar akkoord
wil gaan met het voorstel van het

college. Onder andere de PvdA vond
het maar een summier plan. Richard
van der Weegen. “Twee A4’tjes voor
een uitgave van 8 miljoen euro. Dit
is echt te weinig onderbouwd. Is
het niet beter om met een voorstel
te komen exclusief kunstgrasveld,
airdome en kleedlokalen?” Volgens
wethouder Han Geurts had de raad
er juist op aan gedrongen om zo snel
mogelijk met een oplossing voor een
binnensportaccommodatie te komen.
“Daarom hebben we gekozen voor
een kort en bondig voorstel.”
Jeroen Brouns (Essentie) wilde weten
of de bouw van een sporthal op deze
plek niet impliciet erop wees dat de
locatie voor de buitensportaccommodatie al was gekozen. Wethouder
Geurts antwoordde daarop dat als er
kleedlokalen worden gebouwd bij de
sporthal het reëel is dat Meterik nog
enkele jaren op deze plek blijft voetballen. “Maar dat houdt een andere
locatie niet tegen.”
De gemeenteraad neemt op dinsdag
10 november een besluit over het
voorstel.

Tekst: Marieke Vullings

IJsbaan in Horst van de baan
Handelstraat 17 5961 PV Horst

Er komt dit jaar toch geen ijsbaan in het centrum van Horst.
In verband met de strengere coronamaatregelen kan gemeente
Horst aan de Maas geen evenementenvergunning verlenen,
waardoor de ijsbaan in december niet door kan gaan.
In september maakte Stichting
IJsbaan Horst bekend dat er plannen
waren om ook dit jaar in de kerstvakantie een ijsbaan te realiseren
op het Wilhelminaplein. Dit keer zou
dit samen opgepakt worden met de
horecaondernemers door het creëren van een winterterras. De aangescherpte coronamaatregelen gooien
echter ook hier roet in het eten.
“Als het standpunt ingenomen wordt
dat er geen toestemming wordt

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

verleend, dan zijn wij uitgedaan”,
reageert voorzitter Paul van Rengs.
Een alternatieve activiteit is volgens
hem niet mogelijk. “Ook als de maatregelen versoepeld zouden worden, waar het nu alleszins niet naar
uitziet, zal de tijd eenvoudigweg
het knelpunt vormen. Ook voor een
alternatief. We hebben voor de realisatie van dit alles nu eenmaal een
bepaalde voorbereidingstijd nodig.
Die hebben we straks niet meer.”

Tweede Kamerverkiezingen 2021

Raymond Knops op nummer
5 kieslijst CDA
Raymond Knops staat op de vijfde plek van de kieslijst van het CDA
voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. In 2017 stond de
Hegelsommer nog op nummer zes van de kieslijst.

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
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Al langer duidelijk was dat vicepremier Hugo de Jonge de lijsttrekker is en Pieter Omtzigt de
volgende plek inneemt op nummer 2. Daarna volgt opvallend
Inge van Dijk. Zij is een nieuwkomer in de lijst en is momenteel wethouder bij gemeente
Gemert-Bakel en voorzitter van
de Brabantse partij-afdeling.

Eerder werd bekend dat de staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties de
campagneleider is van het CDA.
Een andere opvallende kandidaat
op de kieslijst is oud-Lingo-presentatrice Lucille Werner, zij staat op
nummer 10. De stemdag van de
Tweede Kamerverkiezingen is op
woensdag 17 maart 2021.

Binnenkijken bij...

Column

Hart en hoofd
“Dorien, het maakt geen bal uit
wat je kiest, werk is er toch
niet.” Dat was het advies van
mijn decaan toen ik lang geleden voor de keuze van een
vervolgopleiding stond.
‘Gurpie’ gaf me hiermee carte
blanche. Ik kon écht kiezen
wat ik leuk vond.
We zaten middenin een enorme
crisis met een ongekend hoge
werkeloosheid. Ik koos voor de
lerarenopleiding Nederlands, maar
het duurde na mijn afstuderen nog
achttien jaar, voordat ik daadwerkelijk aan de slag ging als docent
op het Dendron College. In de tussentijd had ik de bakens verzet en
jarenlang op een accountantskantoor gewerkt. Een keuze met het
hoofd, inderdaad.
Juist voor de herfstvakantie maakte
ik een praatje met een leerling
van havo 5 over vervolgopleidingen. Ze bouwt aan een portfolio
voor selectie bij de opleiding van
haar keuze. Het is voor leerlingen
lastig om de moed erin te houden
nu. En zo’n selectie is eigenlijk een
jurysport. Wil je opties openhouden, dan moet je daarnaast ook
nog voor drempelloze opleidingen
inschrijven. En daar zat nu juist
haar dilemma. Dat wilde ze wel,
maar hoe kun je nou inschrijven
voor iets waar je niet echt voor
voelt? Ik vertelde haar, dat leven
altijd ontwikkeling is en dat je uiteindelijk komt waar je wilt zijn, óók
als de weg niet recht is. Iets wat je
nu op achterstand zet, levert later
zelfs vaak voordeel op. Als je straks
achterom kijkt, klopt alles, verzekerde ik haar. En ik vertelde haar
mijn verhaal van studiekeuze en
beroep. Een keuze die wél met het
hart werd gemaakt, maar waarbij de belofte van die droombaan
pas laat werd ingelost. En nu voel
ik me vooral bevoorrecht omdát ik
die omweg langs het bedrijfsleven
heb gemaakt. Juist dat is helpend
in mijn baan. En het kwam meer
dan goed.
In deze crisis gaat mijn hart uit
naar leerlingen die onder coronabeperkingen keuzes moeten
maken. “Pak die kans op allerlei
ervaringen en vind uit wat bij jou
past,” zou ik hen toe willen roepen,
en tegen werkenden in alle sectoren in onze regio: “Geef hen juist
nu een blik op jouw baan!”

Dorien Stals,
Dendron College
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Poll

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

‘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 zwoegen al sinds het begin van de coronapandemie
om mensenlevens te redden. Daarom verdienen
zij 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.
Aan de andere kant heeft het Rijk dit soort inkomsten hard nodig om andere projecten te financieren.
Het zorgpersoneel werkt inderdaad superhard en

verdient een bonus, maar nu is nog niet het goede
moment. Elke inkomst in de schatkist is momenteel mooi meegenomen. Daarnaast is de vraag of al
deze boetes genoeg zijn om het zorgpersoneel in de
vorm van een fatsoenlijk bedrag te compenseren.
‘Opbrengsten’ van coronaboetes doneren aan
zorgpersoneel. Wat vindt u?

Bespreking poll week 43

Publieke figuren dienen zich extra bewust te zijn van
hun voorbeeldfunctie
Koning Willem-Alexander zwichtte onder de druk en keerde, een dag na aankomst, al weer terug van zijn ‘vakantie’ naar Griekenland.
Minister Grapperhaus werd op zijn vingers getikt
nadat de gasten op zijn bruiloft niet de anderhalvemeterregel naleefden en burgemeester Ryan
Palmen oogstte naast lof ook veel kritiek toen
hij zijn twijfels uitsprak over het kabinetsbeleid. Allemaal figuren met een voorbeeldfunctie.

Je zou dus denken dat zij zich daar extra bewust van
zijn wanneer ze iets zeggen of doen.
Jacq Driessen ziet dat iets anders. Op Facebook
reageert hij: “Tussen publieke figuren, en publieke
figuren met een hoge functie is een groot verschil.”
Ook mensen met een voorbeeldfunctie zijn maar

gewoon mensen en maken fouten. Alleen maar
omdat zij publieke figuren zijn wordt er extra op hen
gelet en krijgen ze, als ze de fout ingaan of een niet
zo’n handige opmerking maken, bakken met kritiek over zich heen. Je kunt je afvragen of dat wel zo
terecht is.

Fietsreparatie Piet Kusters
Stuksbeemden 9 Horst. Graag eerst
bellen 077 398 60 16.
Camperstalling gevraagd,
omgeving Horst. Minimale lengte 7
en hoogte 3.5 m. Tel. 06 22 36 69 54.
Voor allerheiligen, vele kleuren
pluischrysanten en bloeiende
viooltjes. Vrijdag gesloten.
Hay Cox Molengatweg 4 Horst
tel. 06 54 30 69 64.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

BEKRO Horst
Installatietechniek

Last van ernstig
overgewicht?
Met een operatie
en onze begeleiding pakt
u het aan!

Online voorlichting over obesitas
De Nederlandse Obesitas Kliniek in Venlo organiseert online informatiebijeenkomsten
over de behandeling van obesitas (ernstig overgewicht). Tijdens een zoomsessie krijgt u
informatie over het leefstijltraject en de operatie. Na aanmelding volgt een bevestiging

www.bekro.nl

Verwarming

met een uitgebreide instructie. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen met
obesitas, hun naasten en anderen belangstellenden.
We hopen u binnenkort online te ontmoeten!

CV-ketels ■
■ vervanging en onderhoud ■
■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

De komende online voorlichtingen vinden plaats op:

dinsdag 3 november & donderdag 26 november
Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 - Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

18.30 - 20.30 uur
Aanmelden via www.obesitaskliniek.nl/agenda

Marieke ment...

Column

Zeep
The Bold & the Beautiful, kent
u deze soapserie? Het is één
van mijn ‘guilty pleasures’.
Toen ik een jaar of 16 was keek
ik trouw elke dag naar de
drama’s die Ridge, Brooke,
Thorne en Stephanie telkens
weer het hoofd moesten
bieden. Doodgewaande zussen
die ineens na jaren weer
opdoken, Brooke die eerst met
Ridge trouwde, daarna met
diens vader om vervolgens
weer bij Ridge te eindigen.
Heerlijke popcorn-tv en het
leuke is: als ik er nu met zappen
weer eens bij blijf hangen
kan ik het verhaal zo weer
volgen. In al die jaren is er niets
veranderd. Wat ook een soap
aan het worden is, de zoveelste
in Horst aan de Maas, is het
gezamenlijke sportpark voor
America en Meterik. We hebben
twee ‘families’ die elkaar nog
net niet naar het leven staan en
eigenlijk ook niet zonder elkaar
kunnen. De jeugdteams van de
twee voetbalverenigingen spelen
al langer samen, maar tot een
definitieve fusie lijkt het maar niet
te komen. Sterker nog, ik denk dat
die er überhaupt niet meer komt.
Waar gaat het ook al weer om?
Enkele jaren geleden spraken
AVV America en RKSV Meterik de
intentie uit om te gaan fuseren.
Omdat Meterik niet naar America
wilde en andersom America er
niet aan moest denken om in
Meterik te voetballen, werd er
besloten dat er een gezamenlijke
accommodatie moest komen
op een centraal gelegen locatie
tussen de dorpen in. Er werd nog
net niet met liniaal gemeten wat
dit meest centrale punt zou zijn.
Een aantal locaties passeerde
de revue, maar werd door de
gemeente van tafel geschoven.
Volgens haar was Meterik de
meeste logische keuze, waarop
America op haar achterste benen
ging staan en daar nog steeds
staat. Inmiddels zijn we in een
patstelling beland. Het maakt niet
uit wat de verenigingen nu ook
zeggen, alles wordt met argwaan
bekeken. Het is wachten totdat
één van beide de stekker eruit
trekt.

Meer informatie: obesitaskliniek.nl/agenda
077 - 30 30 630 - info-venlo@obesitaskliniek.nl
Marieke
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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.

3 november 2020

Voortzetting voorbereidende
raadsvergadering
Vanwege een volle agenda kon de gemeenteraad de raadsvergadering op 27 oktober niet
in zijn geheel afwerken.
Informatieve behandeling van de raadsinformatie
Op dinsdag 3 november wordt deze

brieven van de raadsvergadering van 10

voorbereidende digitale vergadering vervolgd.

november 2020.

Tijdens deze extra raadsvergadering behandelt

U kunt de extra voorbereidende raadsvergadering

de raad alsnog de laatste twee agendapunten:

via het raadsportaal en facebook volgen vanaf

Vragen / spreekrecht (burger)raadsleden en

20.00 uur.

Aardwarmte

Onderzoek in ondergrond

De afgelopen weken bezocht burgemeester Ryan Palmen weer diverse 60 jarige huwelijks-

Vanaf 3 tot en met 26 november vindt in een gedeelte van Horst aan de Maas onder-

jubilea. In Horst feliciteerde hij het echtpaar Ernst-Lemmen en in Meterik bezocht hij het

zoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte. Dit is een seismisch onderzoek en

echtpaar van Lieshout-Fattori.

maakt onderdeel uit van het landelijk SCAN programma.
SCAN verzamelt in opdracht van de rijks-

de dikte en ligging van de onderliggende

overheid informatie over de ondergrond

aardlagen in beeld te brengen. Wanneer de

om nauwkeuriger in te kunnen schatten

geluidsgolven de grond in worden gebracht,

waar de winning van aardwarmte mogelijk

kan in de directe omgeving een doffe plof

is. Bewoners en bedrijven in de directe

te horen zijn. Van dichtbij kunnen mogelijk

omgeving van de werkzaamheden

ook lichte trillingen worden ervaren.

ontvangen hierover een brief aan huis van

De bewoners en bedrijven in de directe

SCAN. De planning van de werkzaamheden

omgeving worden altijd voorafgaand aan en

kan veranderen bij slecht weer.

tijdens de werkzaamheden geïnformeerd
door SCAN.

Seismisch onderzoek
Bij seismisch onderzoek worden geluids-

Kijk voor meer informatie en de locaties op

golven de ondergrond in gestuurd om zo

www.scanaardwarmte.nl.

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

3 november 2020

Commissie bezwaren en
klachten

(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).

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag
3 november 2020 in de b&w-kamer bij elkaar voor een hoorzitting.

Broekhuizen
Genenberg 8

Burg. Steeghsstraat
ongenummerd

Tienray
Kloosterstraat 10a t/m 10j

Hoorzitting om 18.30 uur

van 14 personen toegestaan in de b&w-kamer.

Evertsoord

Bezwaar tegen een exploitatievergunning in

Wij vragen u zich aan te melden als u bij een

Kerkkuilenweg 15

de Leliestraat in Grubbenvorst.

hoorzitting aanwezig wilt zijn. Aanmelden kan

Kanaalweg (l96 en l142)

Afhangweg 57

Horst aan de Maas
Vertrokken naar onbekende

Gebr. Douvenstraat
ongenummerd

Boerenovenweg
(sectie C, nr. 2363)

door uiterlijk vrijdag 30 oktober een mail te

Grubbenvorst

Meerlo

Coronamaatregelen

sturen naar: gemeente@horstaandemaas.nl.

Californischeweg 10b

Veestraat 5

bestemming:

De commissie brengt advies uit over te nemen

t.a.v. secretaris commissie bezwaarschriften

Horst

Sevenum

Nehobolaan 8a, Tienray

besluiten op bezwaarschriften. De hoor-

en klachten

Noordsingel 52

Grubbenvorsterweg 66

St. Lambertusplein 8, Horst,

zittingen vinden plaats in het gemeentehuis

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

Venrayseweg 89

Veenpluis 1

Burg. van Leentstraat 44,

van Horst (ingang via hoofdingang). Vanwege

met de secretaris van de commissie,

Smitsstraat 21

Deckersgoedtweg 2

coronamaatregelen is een maximum aantal

tel. 077 - 477 9777.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777

Grubbenvorst
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VVD Horst aan de Maas

Een schouderklopje voor de jeugd

Je zult toch maar ergens in maart tot nu 16, 18 of 21 jaar zijn geworden. Je zult je examen maar gehaald
hebben. Je zult maar alles in huis hebben gehaald voor je galafeest. En bovenal er zo naar toe hebben
geleefd. En terwijl ik deze column schrijf, zijn de Covid-19 maatregelen weer aangescherpt. Helaas hard
nodig om het virus in te perken en om ernstige gezondheidsproblemen te voorkomen.
Het Covid-virus raakt iedereen en
we kunnen er gewoonweg niet
meer omheen. We moeten het ook
samen doen, de hamer om het virus

plat te slaan moet groot genoeg zijn.
De weekenden elkaar opzoeken en
erop uit gaan gebeurt in ieder geval
in heel andere samenstelling als dat

SP Horst aan de Maas

we het graag gepland hadden.
En inderdaad gaat het op plekken
soms fout en worden de regels niet
nageleefd. Dan is het ook goed en

2018 waarschuwde de SP voor de
grote toestroom aan arbeidsmigranten naar onze gemeente. Dat was
toen aanleiding om de Werkgroep
Huisvesting Arbeidsmigranten op te
richten. Inmiddels zijn we ruim twee
jaar verder en aan de toestroom is
geen halt toegeroepen. Sterker nog,

CDA Horst aan de Maas

het aantal arbeidsmigranten in Horst
aan de Maas kan de komende tien
jaar nog verdubbelen. Aanvankelijk
kreeg de gemeenteraad informatie
over de plannen om het bestemmingsplan ‘Californië 2’ te wijzigen
met de mededeling dat die informatie niet openbaar was op verzoek

dat en dan energiezuiniger, moderner, voldoen aan de eisen van de tijd
/zwembond/gebruikers en dichtbij
andere sportlocaties/scholen binnen Horst aan de Maas (Afslag10).
Makkelijker bereikbaar voor alle
kernen, een veiligere ontsluiting en
minder parkeeroverlast. Bij de invul-

D66+GroenLinks Horst aan de Maas

ling van de achterblijvende locatie is
de vraag of deze geld gaat kosten of
opleveren.
In 6,5 jaar raadslidmaatschap is de
financiële huishouding veranderd.
Fikse kortingen vanuit de landelijke
overheid en dus op de kleintjes letten.
Dit alles maakt dat ook ik, fervente

van het groenteverwerkingsbedrijf.
Dat schoot de SP in het verkeerde
keelgat. Reden om in augustus
jongstleden een brief te schrijven
aan het College van B&W. Tot nu
toe is er nog geen reactie op die
brief gekomen. Naast de bezwaren
van omwonenden tegen de plannen zijn er meer bezwaren tegen de
bestemmingsplanwijziging. Zo maken
omwonenden zich grote zorgen over
de verkeersoverlast die het groenteverwerkingsbedrijf met zich mee zal

brengen en vrezen ze insluiting van
nabijgelegen natuurgebied ‘t Ham
door industrie. De SP pleit ervoor
om eerst een zogeheten omgevingsgesprek tussen omwonenden en
initiatiefnemer te laten plaatsvinden
vóórdat er over gegaan kan worden
tot al dan niet vaststellen van het
bestemmingsplan. Dan laat je zien
wat een echte dialoog inhoudt.

voorstander van een nieuw zwembad, het eens ben om voorlopig af
te zien van nieuwbouw en het huidige bad op te knappen. Thuis zou ik
eenzelfde afweging maken in financieel lastige tijden. Als we het doen
moeten we het ook in één keer goed
doen. Als we toekomstig een zwembad willen behouden zullen we hoe
dan ook nieuw moeten gaan bou-

wen. Blinde ambitie? Nee, verstandig
omgaan met geld en de keuze om
voor de lange termijn een bad voor
onze inwoners en de prachtige zwemclub te behouden. Echt bezuinigen
betekent: geen zwembad in Horst aan
de Maas. Als CDA willen we echter dat
‘Un zwembad môt blieve’.

Michael van Rengs

John Jenniskens,

Gemeenteraad in coronatijd

Vanaf maart heeft corona en alle daarbij behorende maatregelen zijn intrede gedaan in ons land. Voor de
gemeenteraad hield dit in dat alle vergaderingen en ook andere bijeenkomsten zoveel als mogelijk digitaal
gingen plaatsvinden.
Waar het niet anders kon werden
vergaderingen gehouden in kleinere
groepen om de 1,5 meter goed te
kunnen waarborgen. In het begin ook technisch - nog even zoeken hoe
dat allemaal werkt.
Een digitale manier van vergaderen
maakt het echt in gesprek gaan met
elkaar lastig. Je pikt elkaars non-ver-

Imke Emons

Un zwembad môt blieve

Steeds weer aanvullende vragen, aanvullende wensen en aanvullende eisen vanuit de raad.
Let wel: als het over zoveel geld gaat
dan vraagt dit ook om een zeer zorgvuldige afweging.
Als woordvoerder zijn er voor mij
drie vragen: willen we een zwembad in Horst aan de Maas hebben, zo
ja: wat voor zwembad en waar dan?
Antwoorden: ja, als CDA willen we

deze tijd vooral naar onze oudere
en kwetsbare inwoners. Terecht!
Maar laten we onze jeugd zeker niet
vergeten, onze toekomst. Want ook
dit is een groep die het sociale leven
hard nodig heeft en het ook vreselijk
mist. Gewoon. Doen.

Onrust over huisvesting arbeidsmigranten in ‘Californië 2’

De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over het bestemmingsplan ‘Californië 2’. Dit plan maakt het
mogelijk om in het gebied een groenteverwerkingsbedrijf met zo’n 1.500 werknemers te vestigen en nabij het
bedrijf huisvesting te realiseren voor 300 arbeidsmigranten. De plannen hebben voor grote onrust gezorgd
in onder andere Grubbenvorst (Horsterweg en omstreken), Sevenum en Hegelsom (Jorisweg en omstreken).
Deze huisvestingsplannen komen
bovenop de al eerder geplande huisvesting van grote groepen arbeidsmigranten in hetzelfde gebied,
ongeveer 2.500. Daarmee komen
de draagkracht en het draagvlak
van de bewoners stevig onder druk
te staan. Al in het voorjaar van

nodig dat er gehandhaafd wordt,
dit in het belang van al onze inwoners. Als ik dan de beelden op
televisie zie, zijn het mensen van
alle soorten, maten en leeftijden
die de regels overtreden. Maar we
mogen en moeten onze jeugd ook
een schouderklop geven als het
wel goed gaat. Onze zorgen gaan in

bale signalen en emoties toch lastiger op in een digitale vergadering.
De gemeente krijgt dit jaar te maken
met grote financiële uitdagingen.
Dit komt onder meer door stijgende
uitgaven en fiks minder inkomsten
in verband met corona. Het is onduidelijk of het rijk de gemeente hierin
(gedeeltelijk) gaat compenseren.

Tevens wordt de gemeente geconfronteerd met stijgende kosten in het
sociale domein zonder dat dit wordt
gecompenseerd door de landelijke
overheid. Op dinsdag 10 november
2020 gaat de gemeente de begroting
voor 2021 vast stellen.
Als D66+GroenLinks vinden wij dat
bij ingrijpende financiële keuzes

vooral een onderscheid moet worden
gemaakt tussen nut en noodzaak van
te nemen maatregelen. Dus is het
logisch dat het zwembad niet wordt
verplaatst naar het gebied Afslag10
en dat sporthal de Berkel blijft
bestaan op de huidige locatie.
Investeringen die wij wel verantwoord vinden moeten de leefbaarheid, het welzijn en de gezondheid
van onze inwoners ten goede komen.
Dus wel investeringen in onderwijs,
gemeenschapshuizen, leefbaarheid

in wijken en duurzame maatregelen.
D66+GroenLinks kiest voor een blijvend leefbare, gezonde, groene en
duurzame leefomgeving om door te
geven aan onze kinderen en kleinkinderen.
Interesse in de behandeling van de
begroting? De vergadering hierover is
op 10 november vanaf 19.00 online
te volgen via de site van de
gemeente Horst aan de Maas.
Mascha Tijssen, burgerraadslid

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.

Ingezonden brief

Goede contacten, beeldvorming, probleem oplossing
Willen bestuurders echt een probleem oplossen of zijn ze vooral bezig met hun eigen beeldvorming?
Die beeldvorming lijkt erg belangrijk. Dat blijkt bijvoorbeeld uit opmerkingen uit een stuk bij de provincie,
waar genoteerd staat: ‘Beide dossiers liggen (sinds jaren) door geuroverlast en overtredingen onder
een politiek vergrootglas en bij de omgeving.’ Dit slaat op Willems mestverwerking en waarschijnlijk
ook Ashorst.
Dat beeldvorming leidend is, mag
duidelijk worden uit het gedrag van
gedeputeerde Housman. Die stelde
in een commissievergadering over
Willems dat met de dwangsommen het doel bereikt was en dat de
wassers nu goed werkten. Daar valt
veel op af te dingen. De stank is
nog helemaal niet weg en het goed

functioneren van de wassers is niet
aangetoond. Maar goed, voor de
meesten, behalve de omwonenden,
is dat niet te controleren. Hij suggereert een beeld van de goede betrokken bestuurder. Niet verteld wordt
dat hij jaren niets heeft gedaan met
de stankklachten terwijl alle overtredingen en overlast al jaren bekend

waren. Hij heeft al die jaren op zijn
handen gezeten. Maar hij is tevreden met het door hem gevormde
beeld. Probleem oplossen had voor
hem geen prioriteit. Niet voor gedeputeerden Housman en Mackus, noch
voor wethouder Tegels, die als vertegenwoordiger van de gemeente wel
een werkbezoek aan Willems bracht.

Hij verschool zich voor de burgers
achter zijn machteloosheid (wat een
sterk beeld) dat de provincie handhaver was. Ook de gemeente zat jaren
op zijn handen en liet de omwonenden barsten. Ook gedeputeerde Burlet
geeft alle steun aan de volgens de
provincie structureel overtredende
mestverwerker. Regionaal betekent
voor hem zo groot als economisch
noodzakelijk. De mestverwerker was
vol vertrouwen en verspreidde het
beeld dat hij goede bestuurlijke contacten had. En uit beschikbare stukken blijkt dat ook het geval. Willems

had diverse contacten met de huidig
nog gedeputeerde Mackus, per mail
en telefoon op een familiaire toon
waarbij Willems zijn beklag deed dat
controleurs nu veel strenger waren
dan voorheen en moeilijker dingen te regelen waren. Kon Mackus
daar niets aan doen was de teneur.
Hij klaagde dus over ambtenaren die
naar eer en geweten hun werk deden.
Daarvoor zijn goede contacten nodig.

Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat, Hegelsom
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Ingezonden brief

Ontwerp bestemmingplan Californië 2
In de raadsvergadering van 10 november staat voornoemd bestemmingsplan op de agenda. Voorafgaand
deelt het college van burgemeester en wethouders mee, dat pas na de behandeling door de gemeenteraad
een ‘omgevingsgesprek’ (omgevingsdialoog) door de initiatiefnemer dient worden georganiseerd.
Het lijkt vooropgesteld volstrekt misplaatst om een initiatiefnemer van
een deelgebied de verantwoordelijkheid te laten nemen voor een omgevingsgesprek in welk geval voor de
totale impact van dit bestemmingsplan. Waar het echter nu vooral om
draait is de volstrekte ‘schijnbetrokkenheid’ van de omgeving.
De gemeente doet al tijden verwoede
pogingen het begrip ‘omgevingsdia-

loog’, de balans tussen initiatief en
zijn/haar omgeving, handen en voeten te geven. De omgevingsdialoog
is een term, die wordt ontleend aan
de aanstaande Omgevingswet. Het
is de bedoeling dat aan een omgevingsdialoog uiteenlopende (omgevings)partijen als belanghebbenden
deelnemen. Daarbij dienen ook de
rechten en de plichten van de deelnemers (juridisch) geborgd te worden.

De gemeente staat daarvoor aan de
lat. Wat nu echter gebeurt is, dat de
gemeente te pas en te onpas wel de
term omgevingsdialoog hanteert om
initiatieven (mede) te legitimeren,
maar de vraag van deelnemers in het
proces over bijbehorende rechten en
plichten telkenmale terzijde schuift
met de standaard mededeling, dat de
omgevingsdialoog nog niet juridisch
is gekaderd. Kortom: “wel meepraten,

maar feitelijk geen recht van spreken.” Schijnbetrokkenheid waardoor
de wrevel zichtbaar toeneemt.
Dit terwijl de gemeente wel degelijk
al lang over instrumentarium beschikt
om, als men dat oprecht wenst, een
en ander in balans te brengen via
de bestaande Crisis- en Herstelwet.
Hiervan maken momenteel al meer
dan 200 gemeenten en een drietal
provincies gebruik.
Zij zien de aanstaande Omgevingswet
als een codificering van de huidige
maatschappelijke ontwikkeling met
alle ingewikkelde transities, die ons

te wachten staan. Zij vinden het zinvol om de verbrede reikwijdte van de
aanstaande Omgevingswet nu al in te
zetten voor de weging van initiatieven. In juridisch opzicht kan hiervoor
een nieuwe ‘verordening’ worden
opgesteld, waarmee de kloof tussen
vorm, inhoud en brede(re) rechtmatigheid eenvoudig kan worden gedicht.
Burgerparticipatie, omgevingsdialoog:
waar een wil is, is een weg!

ren organiseren voor jongeren onder
de 18 jaar, met eventueel extra aantrekkelijke voorzieningen voor deze
doelgroep, helpt. Samen met nieuwe
inkomsten en het gereserveerde geld
uit het meerjarenonderhoudsplan dat
afgelopen jaren niet is uitgegeven,
kunnen dit soort zaken bekostigd worden. En ook de duurzaamheid van het
gebouw kan extra aandacht krijgen
door het plaatsen van zonnepanelen op de sporthal en zonnepanelen
en zonnecollectoren op de daken van

beide baden. Deze investering verdient zichzelf ook weer terug.
Ongetwijfeld zijn er nog meer mogelijkheden. Breng ideeën van onderuit
in beeld, samen met het zwembadpersoneel, de zwem- en duikclub en
ander doelgroepen. En wat ook heel
belangrijk is: voorkom in de toekomst
uitstel van onderhoud.

Sjaak Rambags (Oikia advies),
extern adviseur buurtcollectief
Horsterweg e.o.

Ingezonden brief

Behoud De Berkel maakt extra’s mogelijk
Comité ’t Zwembad mót Bliêve is aangenaam verrast door het voorstel om zwembad en sporthal De Berkel
te behouden. Dinsdag 10 november weten we of de gemeenteraad daar mee instemt. Naast het noodzakelijke achterstallige onderhoud is er volgens het comité ruimte om tegen geringe extra kosten verdere
verbeteringen toe te passen zodat de gebouwen maximaal rendement opleveren.
De gebouwen kunnen langer mee dan
tien jaar. Nu zijn de onderhoudskosten
in kaart gebracht om weer tien jaar
door te draaien. Daarna kan bekeken
worden wat weer nodig is voor een
daaropvolgende periode. Dan hoeft
de raad nu voor nieuwe investeringen
niet uit te gaan van ‘maar’ 10 jaar.

Bovenop het achterstallig onderhoud
kan er een uitbouw gerealiseerd worden aan de zijkant langs het wedstrijdbad. Dat biedt ruimte voor een
tribune (voor publiek tijdens zwemles,
diplomazwemmen en wedstrijden
van HZPC) én voor een ‘swimstream’bad (Perfect voor oefening en ple-

zier, alsmede serieuze duur en sprint
training). Het huidige zwembad biedt
extra mogelijkheden om de wat
‘oudere’ jeugd (10-16 jaar) te stimuleren meer te gaan zwemmen.
In Alblasserdam trok bijvoorbeeld een
simpele mobiele trampoline deze
doelgroep aan. Ook speciale zwemu-

Comité ’t Zwembad mót Bliêve,
Paul Geurts en Ronald Craenmehr

Voor iedereen een plekje in de keuken

Ook binnen jouw budget
een extra groot werkblad

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

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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15-vragen aan

Mick Claessen Horst
van belangrijke personen in mijn
leven of cadeaus die ik heb gekregen
met een betekenis.

Wat zou de beste uitvinding zijn?
De beste uitvinding die nog gedaan
moet worden is een apparaat dat
alles voor je doet. Zowel je huiswerk
maken als geld verdienen.

Hond of kat?
Ik ben meer een hondenliefhebber.
Ik zou graag zelf een Duitse herder
willen hebben of een golden retriever. Als ik op mezelf zou wonen had
ik er al lang een gehad.

Als je terug in de tijd zou gaan,
wat zou je jezelf voor advies
meegeven?
Ik zou mijzelf het advies geven om
eerst over een situatie na te denken
in plaats van meteen te reageren.
Verschillende situaties rustiger aanpakken door mezelf meer tijd te gunnen. Ik ben nogal impulsief.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Mick Claessen
20 jaar
Horst
HAN Nijmegen

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik zou nog graag meer van de wereld
willen zien. De verschillende culturen
in de wereld interesseren me en ook
de verschillende bouwstijlen in alle
landen vind ik interessant. Ook zou
ik graag meer willen leren over de
sport in de toekomst. Hoe gaan wij
sporten over tien jaar? Worden er
andere technieken ontwikkeld die
het sporten makkelijker en toegankelijker maken? Op mijn opleiding
Sportkunde leer ik hier veel over.

Wat zou je nog willen doen in
je leven?
Ik zou graag veel sportactiviteiten willen doen in mijn leven.
Bergbeklimmen of parachutespringen lijken mij supergaaf! Ik zou ook
nog graag verschillende landen willen bezoeken zoals China of Amerika
om andere culturen te leren kennen.

lende kampen die ik op het Dendron
College heb meegemaakt opnieuw
willen beleven. Dit wil ik graag
omdat de sfeer, de mensen en de
locaties top waren.
We hadden een hele leuke groep
en de school had veel dingen goed
geregeld. Hierdoor heb ik een paar
weken gehad in mijn leven die ik
nooit meer zal vergeten.

Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is voetbal.
Ik voetbal al sinds mijn 6e en tot op
heden ben ik nog steeds aan het
voetballen. Ik vind teamsporten de
leukste sporten die er zijn. Je komt
namelijk veel mensen tegen met
wie je kennis maakt. Dat je op elkaar
kan bouwen vind ik een belangrijk
aspect. Zelf geef ik ook nog voetbaltrainingen aan de jeugd in mijn vrije
tijd wat ik ook heel leuk vind.

Heb je een bijbaantje?
Ik werk al vier jaar als medewerker
in de Action Horst. Dit doe ik nog
steeds met veel plezier omdat wij
een heel gezellig team hebben

Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?

Ik zou nog heel graag verschil-

Ik zou graag een reis rondom de

wereld willen maken. Het lijkt me
zeer interessant om de verschillende
leefstijlen te ervaren en te ontdekken hoe verschillend mensen leven.
Dit zou ik ook graag willen doen om
meer uit mijn comfortzone te stappen.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Toen ik nog wat jonger was en voor
het eerst naar een musical toe mocht
gaan zoals ‘Joseph and the Amazing
Technicolor Dreamcoat’ of ‘Soldaat
van Oranje’. Ik kreeg door de grootte
van zo’n musical kippenvel doordat
dit een nieuwe ervaring voor mij
was. Nooit gedacht dat ik zo onder
de indruk kon zijn van een musical.

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd een bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik 30 willen zijn. Ik zou die
leeftijd pakken omdat ik dan nog
veel mogelijkheden heb om verschillende kanten op te gaan in mijn
leven.

Wat zou je nooit weggooien?
Ik zal nooit iets weggooien wat aan
mij is gegeven met een betekenis of
emotionele waarde. Zoals een foto

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
De beslissing over welke studie ik
ging doen. Ik zat heel erg te twijfelen om opnieuw de ALO (gymdocent)
te doen of sportkunde op de HAN in
Nijmegen. Uiteindelijk heb ik voor
sportkunde gekozen om nieuwe vakgebieden te ontdekken.

Ben je meestal te vroeg, precies
op tijd of te laat?
Als ik heel eerlijk moet zijn ben
ik meestal te laat. In onze familie
noemen we de tijd die we te laat
zijn ook wel ‘het Lijnders kwartiertje’, naar mijn moeders achternaam. Eigenlijk een variant op het
‘Limburgs kwartiertje’.

Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou
je dan kiezen?
Het is een cliché, maar ik zou dan
kiezen voor Superman. Ik kies voor
hem omdat hij kan vliegen en zeer
sterk is. Het lijkt mij enorm cool om
te kunnen vliegen en gaan waar je
naartoe wilt zonder grenzen. Ik kies
voor Superman ook omdat hij vecht
voor rechtvaardigheid. Oneerlijkheid
daar kan ik slecht tegen.
Tekst: Teun van Zon

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

Hoi

Column

Wintertijd
De wintertijd is afgelopen
weekend weer in gegaan.
Voor de mensen die het niet
weten, de wintertijd houdt in
dat de klok naar achter wordt
gezet, niet dat de winter in
gaat. De winter begint namelijk
pas 21 december. Toch associëren heel veel mensen de winter
met de wintertijd.
Best logisch eigenlijk, er komt
allebei het woord winter in voor.
En dat is toch wel een probleem
als we de zomer- of wintertijd
willen gaan afschaffen. Het idee
is best prettig, nooit meer de
klok verzetten en een mini jetlag te ervaren. Toch is het best
onhandig. Onze ‘normale tijd’ is
namelijk de wintertijd. Ook klopt
dat niet helemaal. Eigenlijk horen
we in de tijdzone van Engeland te
zitten. Maar dat zou erg onhandig
zijn vergeleken met Duitsland.
Doordat Duitsland ons buurland is
hebben wij ons ooit lang geleden
aangepast aan die tijd. Ook al
loopt die dan eigenlijk een uur te
ver vooruit. Maar dan over een
tijd afschaffen. Wintertijd associëren mensen met winter, het
depressieve weer, kou lijden en
nog veel meer. Dit betekent dat
er waarschijnlijk wordt gepleit
voor de zomertijd, wat dus ten
koste gaat van ons. Onze biologische klok wordt ongeveer gebaseerd op de setting van de zon.
Maar onze zomertijd wijkt dan
wel bijna twee uur af van ons
biologisch ritme. Niet erg handig
natuurlijk. Persoonlijk zou ik één
tijd voor altijd wel fijn vinden, als
die klopt. Af van dat verslapen en
mini jet lags iedere keer dat de
tijd wordt verzet. Wie onthoudt
dit eigenlijk iedere keer? Ik vergeet het altijd totdat opeens mijn
wekker een heel uur verschilt
met de tijd op mijn telefoon of
laptop. Maar ik ben bang dat de
juiste tijd vinden en houden de
aankomende tijd niet één van
de prioriteiten is van de Tweede
Kamer en als dat wel is, doen ze
iets verkeerds. Na mijn mening
moet nu alle tijd besteed worden
aan de maatregelen en het dealen met het virus.

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

Gerard Gubbels Lottum
Zijn eerste drumstel was gemaakt van waspoederdozen en het duurde
niet lang voordat hij los kon gaan op een ‘echt’ drumstel. Muziek
maken is dan ook zijn grootste passie. Hij speelt onder andere in twee
tributebands, is betrokken bij diverse grote muzikale projecten en is
bestuurslid van Stichting De Muzikantine. Deze week wordt Gerard
Gubbels (44) uit Lottum geplukt.

Gerard werd geboren in Boekend,
een klein gehucht of zoals hij
zelf zegt ‘een deuk in de weg’.
Hij groeide op in een tuindersgezin samen met zijn één jaar oudere
broer, ouders en een inwonende
oom. “Mijn ouders wonen daar nog
steeds, samen met mijn oom”, vertelt hij. “Ik ben opgegroeid tussen
de planten. We hadden buiten wat
asperges en kool en in de kassen
werden komkommers en sla geteeld.
Van jongs af aan hielpen mijn broer
en ik mee in het bedrijf, dat mijn
vader had. Als kind was ik veel buiten en wist ik volgens mijn moeder
alles kapot te krijgen”, lacht Gerard.
Het plan was dat Gerard samen met
zijn broer het familiebedrijf uiteindelijk zou overnemen. Het lot had
echter wat anders in petto. Want de
jonge Gerard had één grote passie:

muziek. “Toen ik een jaar of 10 was heb
ik van dozen waspoeder een drumstel
gemaakt. Zat ik daar op zolder tussen
de was te drummen. Uiteindelijk kreeg
ik van Sinterklaas een echt drumstel.”
Dat wakkerde zijn liefde voor muziek
aan. Hij volgde muziekles, maar stapte
na problemen met zijn pols na enkele
jaren over op de basgitaar. “Ik houd van
stevige rockmuziek en dacht vroeger dat
dit betekende dat je dan ook flink moest
slaan op de drums. Terwijl je als je juist
een ontspannen houding aanneemt,
veel beter speelt.”

Andere dynamiek
Ondanks dat muziek maken zijn passie
is, ging Gerard na de middelbare school
toch naar de tuinbouwschool in Horst
en daarna door naar Helmond, waar
hij meer leerde over bedrijfseconomie.
“Mijn vader zei: voordat je het bedrijf

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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overneemt, is het goed om eerst zelf
voor een baas te werken. Ik kwam bij
een paprikakweker in Melderslo terecht
en kwam er al snel achter dat mijn passie niet tussen de planten lag, maar bij
muziek.” Hij sloot zich aan bij coverband V-Male. “We hadden zo’n honderd optredens per jaar en waren dus
semiprofessioneel. Daarnaast bouwde
ik websites en dat heeft uiteindelijk
geleid tot het oprichten van een online
marketingkantoor dat inmiddels zeven
man telt.” Hoewel V-Male begon als
coverband, schreef de band ook eigen
muziek. “We hebben echt te gekke dingen gedaan en stonden steeds op het
punt van doorbreken, maar het lukte
toch niet.” De band stopte, maar dat
betekende niet het einde van Gerards
muzikale leven. Momenteel speelt hij
bij twee tributebands: Harris, met werk
van Iron Maiden, en Parris, vernoemd
naar Thin Lizzy-frontman Philip Parris
Lynott. “Ook ben ik bij diverse andere
muziekprojecten betrokken, zoals de
TOP2000-concerten in Grenswerk en
This is Jackson, waarvan ik projectleider
ben. Daarnaast ben ik bestuurslid bij
Stichting De Muzikantine.” Al deze projecten staan momenteel echter op een
laag pitje. “Logisch, ook de poppodia
willen nu geen risico lopen. We hebben
wel een paar optredens gedaan, voor
een man of dertig. Dat zijn concerten
met een compleet andere dynamiek.
Het publiek zit dan aan tafeltjes, de setting is veel kleiner en daardoor intiemer. Daar kun je als muzikant ook weer
voldoening uit halen.”

Luchtig
Als Gerard behoefte heeft om af te ontspannen, kijkt hij tv. “Wat dat betreft
ben ik een beetje een nerd. Maar ik
kijk geen reguliere tv en ik volg ook
niet actief het nieuws. Ik schakel ook
bewust af van sociale media. Ik heb
een Facebookaccount, maar dat houd ik
luchtig en ik probeer me niet in discussies mee te laten voeren.”

Tegenpolen
Sinds tien jaar is Gerard samen met zijn
vriendin Wendel. Ze leerden elkaar kennen op de sportschool. “Maar dit is niet
zo’n cliché sportschool-verhaal”, grapt
hij. “Wendel gaf daar spinningles en ik
zat bij haar in het klasje. Onze spinningfietsen kwamen misschien niet
dichter bij elkaar, maar wij wel”, zegt
hij lachend. Ze zijn elkaars tegenpolen.
“Ik ben rationeel en analytisch, een
wetenschapsaanhanger. Ik wil bewijzen zien of die zelf vinden. Wendel
heeft een meer spirituele kijk op het
leven. Waar ik de neiging heb om alles
zwart-wit te bekijken, helpt ze mij de
middenweg te zien. We vullen elkaar
goed aan.” Na enkele jaren in Horst
samengewoond te hebben, verhuisden ze twee jaar geleden naar Lottum.
“In Horst hadden we een knus huis,
maar we hebben meerdere honden
en die hebben toch wel ruimte nodig.
Zodoende zijn we op zoek gegaan naar
een groter huis en kwamen in Lottum
terecht. Nu hebben we een huis met
een flink stuk grond waar de honden
lekker kunnen rennen.”
Tekst: Marieke Vullings
Beeld: Rob van Dalen

Isoleren,
in alle comfort
profiteren

Verduurzaam je huis met een
lening van de Provincie Limburg.

duurzaamthuislimburg.nl

Moe? Futloos?
Breng je energie weer in balans
met dit celzoutmengsel.
Energiemengsel (300 gram)

Van € 23,10 voor

€ 18,50

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
Sieraden Schüssler celzouten

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
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Ger Wijnen erelid van
GFC’33
In het bijzijn van zijn jongens van het derde is Ger Wijnen op zondag
25 oktober door het bestuur van voetbalvereniging GFC’33 uit
Grubbenvorst benoemd tot erelid van de club. Wijnen is meer dan
51 jaar actief lid van de club. Naast een carrière als speler bij alle
geledingen van de voetbalclub heeft hij verschillende teams getraind
en begeleid. Dat deed hij meerdere jaren bij de jeugd, veteranen en
senioren. “Er is bijna geen speler bij GFC’33 te vinden die niet met Ger
gevoetbald heeft of hem als trainer heeft gehad. Meer dan verdiend”,
aldus het bestuur. / Beeld: voetbalvereniging GFC’33

Rowwen Hèze houdt alternatieve editie Slotconcert
Rowwen Hèze komt met een alternatief Slotconcert in America. Het jaarlijkse Slotconcert zou dit jaar niet
doorgaan vanwege het coronavirus, toch gaat de band in samenwerking met L1 en Omroep Brabant een
alternatieve activiteit organiseren.
Het Slotconcert zou plaatsvinden in het
weekend van vrijdag 6, zaterdag 7 en
zondag 8 november. Bij L1 staat dat

weekend helemaal in het teken van
Rowwen Hèze. Er wordt een speciaal
Slotconcert opgenomen en er worden

interviews gehouden met de bandleden. Dit alternatieve Slotconcert werd
maandag 26 en dinsdag 27 oktober

opgenomen in een kleine tent op het
Slotconcertterrein in America (zonder
publiek). De band bouwde zelf de tent
op. Uiteindelijk wordt het concert uitgezonden op vrijdag 6 november op
L1 TV. Dan verschijnt tevens de nieuwe
single van Rowwen Hèze met de titel

Onderaan beginne. Het zou dit jaar
een speciale editie worden. De band
bestaat in 2020 35 jaar. Daarom zou er
dus eigenlijk een speciale editie van
het Slotconcert plaatsvinden.

Wittenhorst stopt met samenwerking hoofdtrainer Kosterman
Voetbalvereniging RKsv Wittenhorst stopt met de samenwerking met hoofdtrainer Ton Kosterman. Aan het
eind van dit seizoen neemt Kosterman afscheid van het Horster team.
Het bestuur van RKsv Wittenhorst
en de technische commissie hebben onlangs gesprekken gevoerd
met Kosterman over zijn toekomst bij
Wittenhorst. In gezamenlijk overleg en

met respect voor elkaars inzichten is
besloten de samenwerking te beëindigen. “Ton heeft zich drie jaar met hart
en ziel ingezet voor onze vereniging
en daar zijn we Ton ontzettend dank-

Audi A3 Sportback
Private lease

399,- p.m.

baar voor. Ondanks dit denken wij dat
het goed is om na drie jaar met een
nieuwe trainer aan een nieuw hoofdstuk te beginnen”, aldus het bestuur
van de Horster voetbalvereniging.

Periodetitel en districtsbeker
Het afscheid is aan het eind van dit
seizoen. “We zijn ervan overtuigd dat
Ton er samen met het team alles aan
zal doen om zijn laatste seizoen succesvol voort te zetten. De start was in
ieder geval prima, maar het is nog te
vroeg om te zeggen waar het team

staat vergeleken met de andere clubs.
We hopen dat Ton met het team in
ieder geval mee kan strijden om een
periodetitel en de districtsbeker en dat
het team lang mee kan strijden om
het kampioenschap.”

ŠKODA KAMIQ
Private lease

309,- p.m.

Verkoopspektakel bij

500 auto’s direct uit voorraad leverbaar
Volkswagen Polo
Private lease

299,- p.m.

wealer.nl

29 oktober t/m 1 november
SEAT Arona
Private lease

Inruilpremie tot wel € 2750,KOOPZONDAG 1 november
11.00 tot 17.00 uur

309,- p.m.

Vestigingen in: Venray - Venlo - Roermond - Sittard - Heerlen
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Religie

Medische zorg

America
zondag

Apotheek
Heilige mis

11.00

19.15

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

15.30

Apotheek Maasdorpen

Broekhuizen
zondag

Allerzielenlof 15.00

Broekhuizenvorst
zaterdag
Heilige mis
zondag Allerzielenlof
en grafzegening

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

Lottum
zondag

Heilige mis

09.00

Meerlo
zondag
Heilige mis
10.30
Allerzielenlof
en grafzegening
10.30
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Melderslo

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

Meterik

zaterdag
Heilige mis
19.00
		

Swolgen

dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum

(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
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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
zondag Allerzielenlof
en grafzegening
woensdag
Heilige mis

18.00

Spoedgevallendienst

14.00
19.00

30 oktober t/m 1 november

donderdag
vrijdag

Tienray

zondag

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

kerkdienst

Horstenaar Geert van den Munckhof brengt een tweede boek uit. De werktitel is ‘Waar het hart vol van is…’.
Naar verwachting verschijnt het boek volgend jaar.
Het eerste boek van Van den Munckhof
met columns, korte verhalen en
gedichten kwam in 2016 uit. Dit boek,
Tijd heelt alle woorden, ontstond door
middel van een crowdfunding-actie.
Ook voor dit project heeft hij een actie
gestart. “Er is in vier jaar tijd veel
nieuw materiaal bijgekomen”, vertelt
hij. “Bovendien lag er ook nog heel
veel uit het verleden, waarvan ik vind
dat het een ander podium verdient.

Anders dan alleen maar op internet.
Sinds 2006 bewaar ik namelijk alles
wat ik schrijf op mijn website geertvandenmunckhof.com En niet alleen wat
ik schrijf is daar te vinden. Vaak draag
ik mijn teksten of gedichten voor op de
muziek van mijn buikorgel. Filmpjes en
geluidsopnames daarvan wil ik nu via
het boek ook toegankelijk maken, door
gebruik te maken van QR-codes.”
Vorig jaar won Geert van den Munckhof

nog de Rooje Roos publieksprijs
van de poëzie- en prozawedstrijd
De Raadselige Roos, met zijn gedicht
‘Voorbij’. Van den Munckhof: “Een eervolle onderscheiding, die met name
recht doet aan een hele belangrijke
reden dat ik schrijf: voor het publiek.
Het gedicht krijgt zeker een plek in mijn
nieuwe boek.”
Kijk voor meer informatie op
www.voordekunst.nl

Landweerweg 12A, 5915PC Venlo
budgetplant.nl | 077 354 23 89

Nieuw concept
Groot assortiment
Ruime opzet
ORDELIGER!
ROM VEEL VO
A
A
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,
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O
SH
R GEEN
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DEZELFDE AR

P
OP=O

OP=OP

OP=OP

is afgelopen zondag 25 oktober onthuld
door burgemeester Ryan Palmen en
hulpburgemeester Jeroen Gommans
en de maker Erik van der Hulst.

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

Tandarts

De Schuilplaats

Tweede boek Geert van den Munckhof

Venlo

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

dinsdag

‘Waar het hart van vol is’

Huisartsenpost

(alleen na telefonische afspraak)

zaterdag
Heilige mis
17.30
		

zaterdag
zondag
maandag

Apotheek Horst

15

Martens
Gebr. van Doornelaan 3, Horst
077 398 62 27

Graag willen wij iedereen bedanken
die dit mogelijk heeft gemaakt !
Werkgroep De Zaerumsen Aezel
Je kunt alles nalezen, filmpjes en foto’s bekijken
op facebook zaerumskunstwerk.

10.00

2 t/m 5 november

Foto: Stefan Faust Fotografie

Tandenz
Sint Annalaan 6, Venray
0478 58 45 04

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

Begunstigers
Sevenum

gesubsidieerd door de Provincie Limburg

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

Dion Stoop
Metaalbouw

Hubo
De Rijk

Ralf v/d Beele
Wanten Bouw

Trompettist Henk Sturme
Drum Sam Kersten

16

Tummers
10 43
8 ’’
cm

daar word ik vrolijk van
8

KG

899,-

1400
T/PM

599,-

GRATIS
BEZORGD!

Wasmachine WW8BM642OBW/EN
• Energieklasse A+++ • Inhoud: 8 KG • 1400 tpm
• QuickDrive • EcoBubble • Super Speed • Samsung Q-rator

GRATIS
BEZORGD!

FullHD

SMART

399,-

FHD TV 43PFS6855

339,-

• 43" (108 cm) • Full HD • Smart TV
• Pixel Plus HD • HDR

PROFITEER NU VAN FEESTELIJKE OPENINGSACTIES, OOK ONLINE!

(HER)OPENING
WINKEL PANNINGEN
ZONDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
30 OKTOBER 31 OKTOBER 1 NOVEMBER

8

KG

799,-

GRATIS
BEZORGD!

399,-

599,Wasdroger WT45RV90NL

• Energieklasse A++ • Inhoud: 8 KG • Warmtepomp

295,Volautomaat ECAM20.110B
• Voor de lekkerste koffiespecialiteiten • Automatisch ontalken • Stoompijpje

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

