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Horst aan de Maas

Natte voeten
Verschillende veerdiensten van veerbedrijf Ton Paulus waren vorige week buiten werking vanwege hoogwater.
Onder andere Broekhuizen-Arcen en Lottum-Lomm mochten geen diensten varen.
Voor Ton Paulus, eigenaar van het
bedrijf, is het probleem gemakke
lijk aan te wijzen. “Het is niet zo
dat het allemaal komt omdat het
de afgelopen dagen veel heeft
geregend”, legt hij uit. “Het heeft
allemaal te maken met de
Ardennen. Als het daar veel heeft
gesneeuwd en deze sneeuw smelt,
dan komt het allemaal in de Maas
terecht. Daar hebben wij dan weer
last van.”

ingecalculeerd. Elk jaar sta je een
tijdje stil door hoog water, daar zijn
we op voorbereid; het is het risico
van het vak.” Het is niet zo dat
Paulus dan geen werk heeft.
“Dan moeten we vaak op pad om
aan het onderhoud te werken.
Want als er hoog water is, gaat er
logischerwijs sneller iets kapot.
Zo hadden we afgelopen week last
van rotzooi op onze kabels en was
er een gierbootje omgekanteld.”

Risico van het vak
De veerponten kunnen prima
varen, zegt Paulus. “Maar als de
opstapplaatsen geblokkeerd zijn of
als het water zo hoog staat dat
mensen het veer niet kunnen
bereiken, dan besluiten we om het
veer buiten werking te zetten.”
Dat betekent automatisch verlies.
“Het is niet zo dat het voor ons
ernstig is als dit gebeurt. Natuurlijk
is dat niet goed voor de portemon
nee, maar we hebben dit jaarlijks

Nu valt het
enorm mee

Corona
Als Paulus naar het verleden kijkt,
heeft hij door de jaren heen alleen
maar minder last van hoogwater
gehad. “Alleen in 1995 toen de
Maas buiten haar oevers trad”, zegt

Paulus. “Toen was het wel extreem
en hebben we er vijf weken uitge
legen. Nu valt het enorm mee.
Je zou dat eigenlijk niet zeggen als
we naar de klimaatsveranderingen
kijken. Daarover heb ik soms ook
wel mijn twijfels.” Niet de stijging
van het waterpeil, maar de corona
cijfers heeft een flinke invloed op
de portemonnee van Paulus.
“Vooral in het begin van de lock
down”, zegt hij. “Toen hadden we
zo’n 40 tot 50 procent omzetverlies.
In juli tot en met september leek
het wat beter te gaan, maar daarna
zakte het totaal in. Daarnaast heb
je nog de vaste lasten, dus het is
allemaal niet zo gemakkelijk.”
Voor Paulus dus van belang dat de
coronacijfers dalen en er meer
ruimte komt voor recreatie.

Tekst: Niels van Rens
Beeld: Gemma Baltussen

LLTB vindt huidige termijn te kort

Werkgroep wil huisvesting
arbeidsmigranten maximaal
vijf jaar toestaan
De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten pleit voor een
maximale termijn van vijf jaar voor de tijdelijke huisvesting van
arbeidsmigranten. Zij reageert daarmee op het ontwerpbestemmingsplan Parapluplan Internationale werknemers van de
gemeente Horst aan de Maas.
In het ontwerpbestemmingsplan
staan de regels opgenomen voor
de huisvesting van arbeidsmigran
ten. Bij de gemeente Horst aan de
Maas zijn een tiental zienswijzen
binnengekomen naar aanleiding
van het ontwerpbestemmingsplan.
De Werkgroep Arbeidsmigranten
maakt onder meer bezwaar tegen
het vaststellen van de termijn
van tien jaar dat arbeidsmigran
ten gehuisvest mogen worden.
Tien jaar is volgens de werkgroep

niet tijdelijk. Zij pleit daarom voor
een maximale termijn van vijf
jaar, met een onder voorwaarden
eenmalige verlenging van vijf jaar.
“Waarbij één van de voorwaar
den is dat de voorgaande vijf jaren
geëvalueerd worden met de omge
ving, waarbij ook teruggekeken
wordt op het nakomen van de bij
het omgevingsgesprek vastgelegde
afspraken”, zegt de werkgroep.
Lees verder op pagina 02
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Horstenaar schrijft rockopera
Voor Horstenaar Hans Lenssen komt dit jaar een droom uit: zijn eigen rockopera ‘Eve, storm is coming’ verschijnt op plaat. Op dit moment wordt de muziek opgenomen, binnenkort volgen de zangpartijen. En hij heeft
meer op de planning staan. Hij wil het verhaal ook in boekvorm uitbrengen en het liefst ook op film.

plaat uit te brengen. Het liefste had hij
de rockopera ook op de planken willen
uitvoeren. Corona gooide echter roet
in het eten. “Maar ik heb nog ideeën
genoeg. Zo wil ik ook een boek aan
de hand van de opera schrijven en het
liefste er ook nog een film van maken.

Dit is echt een heel lang gekoesterde
wens van me en het is geweldig dat die
nu uitkomt.”
Kijk voor meer informatie op
www.facebook.com/Everockopera/
Tekst: Marieke Vullings

Vervolg voorpagina

Werkgroep wil huisvesting
arbeidsmigranten maximaal
vijf jaar toestaan
Als de evaluatie negatief blijkt, dan
zou de gemeente moeten kunnen
besluiten de termijn niet te ver
lengen.

Termijn te kort

“Ik maak al mijn hele leven muziek en
speel in diverse bandjes”, zegt Hans
Lenssen. “Het was mijn droom ooit nog
eens rockopera te schrijven. Een jaar of
drie geleden dacht ik: nu moet het er
maar eens echt van komen.” Al impro
viserend schreef hij enkele nummers
en al snel ontstond er een verhaal.
“Ik kreeg de smaak te pakken. Het voor
deel van alleen nummers schrijven is
dat je geen concessies hoeft te doen

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.

aan anderen. Je hebt de vrije hand
en het is echt jouw muziek. Nadat er
enkele nummers af waren, heb ik een
luisterpanel verzameld. Zij vonden dat
het verhaal en de muziek klopten.”

Regionaal talent
De naam van de rockopera is ‘Eve,
storm is coming’. Hans wil nog niet
te veel verklappen van het verhaal.
“Het start met een meisje dat een
ongeluk krijgt en daaraan overlijdt.
Vervolgens volgt er een verhaal dat dui
zend jaar omspant, met een finale die
in de verre toekomst speelt. Het draait
om de evolutie in de mensheid. Wat de
muziek betreft moet je denken aan
bands als Pink Floyd en Muse en arties
ten als David Bowie.” Vorige week dook
Hans de studio in voor het opnemen

van de muziek. Hij krijgt daarbij hulp
van muzikanten uit de regio. “Ik wilde
er heel graag muzikanten uit Horst aan
de Maas bij betrekken. Zo spelen onder
anderen Gerard Gubbels en Roel van
Helden mee. Pianist Egbert Derikx is
natuurlijk bekend met de muziekwereld
en gaat proberen om enkele muziek
coryfeeën te strikken voor een gast
rol. Hij heeft ook een theaterschool in
Heerlen getipt en zij wil er misschien
ook iets mee gaan doen.” Ook voor
de zangpartijen put Hans uit regionaal
talent. “Eva Wijnen zingt de hoofd
rol. Sandra Peeters vertolkt de rol van
de moeder en Sef Classens die van de
vader. Het zijn precies de stemmen die
ik in gedachten had. Dat zoveel mensen
enthousiast is natuurlijk fantastisch.”
Hij hoopt in elk geval dit jaar nog de

te koop gevraagd land en
tuinbouwmachines o.a ploeg frees
kieper mesttank hark schudder
spitmachine bloter tractor enz tel
0619076959

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

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

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandig
heden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Naast de Werkgroep Huisvesting
Arbeidsmigranten heeft ook LLTBregio Noord-Limburg ook haar
bedenkingen bij het parapluplan.
Ook zij is het niet eens met de tij
delijkheid van omgevingsvergun
ningen voor een periode van tien
jaar. Zij vindt echter, in tegenstel
ling tot de werkgroep, deze periode
veel te kort. “Als u (terecht) eist dat
huisvesters investeren in de kwa
liteit van de huisvesting dan is het
wenselijk dat huisvesters deze lan
ger dan tien jaar kunnen benutten”,
stelt de LLTB in haar zienswijze aan
het College van B&W. Zij verwijst
daarbij naar een onderzoek van
Decisio uit 2020 waaruit blijkt dat
de behoefte aan arbeidsmigranten
zal toenemen waarbij de vergrij
zing van de bevolking als belang
rijke oorzaak wordt aangegeven.
Ook enkele agrarische bedrijven die
een zienswijze hebben ingediend,

Voor versterking van haar team is Jan Arts transporten BV op
zoek naar enthousiaste medewerk(st)ers voor het verzorgen
van dag- en/of avond/nachttransporten.

chauffeurs
m/v
fulltime/parttime

Wat wij van je verwachten

- Je zorgt voor een correcte afhaling en levering van de goederen.
- Je denkt mee met onze klanten en de planners, je zorgt voor een
accurate afhandeling van de administratie.
- Daarnaast heb je een ﬂexibele instelling en ben je niet vies van
aanpakken.
- Collegialiteit, betrouwbaarheid en betrokkenheid staan bij ons hoog in
het vaandel.Verder beschik je over alle rijbewijzen en code 95.

Wat wij je bieden

Een transportfunctie in een bedrijf met een informele werkomgeving
waarin kwaliteit en service belangrijke sleutelwoorden zijn.
Salarisvoorwaarden conform cao Transport en Logistiek Nederland.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met

Jan Arts Transporten BV

via telefoonnummer 0493-539436 of stuur direct je sollicitatie
naar info@arts-transporten.n
Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst.

Te koop gevraagd. Vrijstaande woning
in Horst of in de nabije omgeving.
Oud/nieuw/bedrijfswoning min
1000mtr perceel. Heb geen haast.
Ricktielen@gmail.com. 06-54337000

vinden de periode van tien jaar
niet lang genoeg. Zij stellen dat de
investeringen die gedaan zijn voor
het realiseren van huisvesting niet
in tien jaar terugverdiend kunnen
worden. Ook vragen zij zich af wat
er na de periode van tien jaar met
de gebouwen moet gebeuren en
hoe ondernemers ná die tien jaar
hun werknemers moeten huisves
ten.

Actueel
De Werkgroep Huisvesting
Arbeidsmigranten vraagt zich ook
af of het ontwerpbestemmings
plan wel voldoende rekening heeft
gehouden met actuele ontwik
kelingen, zoals het rapport van
het Aanjaagteam Bescherming
Arbeidsmigranten en de nog vast te
stellen omgevingswet. Daarnaast
vindt de werkgroep dat er, als het
gaat om het maximaal te vestigen
aantal van vier personen, geke
ken moet worden naar de soort
woning. Een seniorenwoning is
bijvoorbeeld niet geschikt om vier
personen te huisvesten, zegt zij.

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

Crist Coppens

Dun Ezelskop Sevenum
De scepter die verdween, de optocht die niet door kon gaan vanwege een sneeuwstorm, maar ook die ene
onvergetelijke prins. Carnaval is bij uitstek een periode van anekdotes en sterke weet-je-nog-verhalen.
We schoven aan de bij de stamtafel van de carnavalsverenigingen en tekenden hun verhalen op. In deze
aflevering Ton Hermans, oud-prins, van carnavalsvereniging Dun Ezelskop uit Sevenum.
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Alleen dinsdag 9 februari

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

www.coppens.keurslager.nl

Ebony and Co is een leidend internationaal bedrijf, gespecialiseerd
in bijzondere houten vloeren voor het topsegment van de markt.
In onze locatie in Panningen verzorgen wij de productontwikkeling,
de behandeling en internationale logistiek van houten vloeren voor
levering wereldwijd. Voor deze werkplaats zoeken wij:

Spoedvergadering
Feest was het eigenlijk al jaren voor
dat Ton prins werd. In 1996 werd
Ton door Piet Minten gevraagd of
hij zijn adjudant wilde zijn. “Bij het
traditionele open huis bij de prins
aan huis op maandagavond direct
na het uitkomen zie ik Piets vader
Tinus nog zitten op een klein krukje,
trots als een pauw op z’n eigen

zoon en genietend van een cog
nacje”, vertelt Ton. “Dat geluksmo
ment was helaas van korte duur.
Donderdagavond, voor het carna
valsweekeinde, is Piets vader Tinus
plotseling overleden. ’s Nachts
hebben we nog een spoedvergade
ring gehad met een delegatie van
het bestuur, vorst en wij als trio.
Carnaval ging door natuurlijk maar
met een trio op meer dan gepaste
afstand. Geen scholenbezoek, geen
optocht en ook geen receptie toen
voor ons als trio. De receptie werd
verplaatst naar halfvasten zes
weken later. Nou, dat hebben we
geweten. Het was net of de hele
Sevenumse gemeenschap zoiets
had van ‘dat willen we graag even
komen goedmaken voor Prins Piet
VI.’ Wat een fantastische dag werd
dat. Onvergetelijk blijft dat. Peet,
Piet en ik zijn vanaf toen steeds
actief gebleven voor de carnavals
vereniging.”
De onvergetelijke band van de
ezels, die is voor Ton heel speci
aal. “Zaerumse carnaval is er altijd
van iedereen en voor iedereen
geweest”, legt hij uit. “Ook ieder
een op zijn of haar eigen manier.
Een grote saamhorigheid en betrok
kenheid is daarin een vaste basis en
kracht. Is er eens ooit wat gedoe om

wat dan ook, dan wordt dat altijd
ook weer van binnenuit opgepakt
en uiteindelijk komt de vereniging
er steeds weer sterker uit.”

een voorliefde voor houtproducten en oog voor detail en kwaliteit.

Carnaval is het moment van genie
ten, zegt Ton. “Als ik aan carna
val denk, denk ik nog vaak aan de
woorden die Lomme Chrit, onze
allereerste prins uit 1954, ooit tegen
me sprak: ‘Ton, denk d’r mar aan.
Carnaval is als unne lach en un traon
en besef mar good det ze din lach
keihard nuudig hes um die traon un
plats te gaeve.’ Ik kon toen nog niet
vermoeden dat die woorden zo ont
zettend waar zouden blijken te zijn.”
Trots is Ton op de oud-prinsen van
Sevenum. De mannen vormen een
hechte club. “Een niet te onderschat
ten club mag ik zeggen. Dat kun je
bijvoorbeeld zien aan de uitgebreide
notulen an de belangrijke vergade
ringen. Zo werd tijdens een rond
vraag geopperd om nooit meer de
eindtijd te notuleren. Zo is het ook
wel eens voorgekomen dat de notu
len eerder thuis in de mail waren
dan sommige deelnemers. Of dat
men de krant al zelf mee naar bin
nen kon brengen bij het huiswaarts
keren. Van horen zeggen dan”,
sluit Ton met een knipoog af.

Om een goed beeld te krijgen van ons bedrijf kijk op onze site

Het Dendron College en Citaverde College in Horst hebben samen met de gemeente Horst aan de Maas een
brief gestuurd aan de leerlingen en ouders. Zij roepen de leerlingen daarop zich niet mee te laten slepen door
berichten op sociale media.
“We snappen dat jongeren, die niet
kunnen sporten of carnaval vieren of
uitgaan met vrienden, het moeilijk heb
ben”, schrijven ze in de brief. Sommigen
zien in de maatregelen een aanleiding
om de straat op te gaan. De gevolgen
voor jongeren die deelnemen aan de
rellen kunnen echter groot zijn. “Ze kun
nen een boete krijgen of een andere

aan het behandelen van hoogwaardige houten vloeren. Je hebt

Wijze boodschap

Scholen roepen leerlingen op niet te gaan rellen

Het instellen van de avondklok zorgde
vorige week voor veel onrust. In diverse
steden braken rellen uit, waar veel werd
vernield en relschoppers zich tegen de
politie en andere hulpverleners keer
den. In een brief aan ouders en leerlin
gen uiten de twee middelbare scholen
in Horst samen met de gemeente
hun zorgen over de ontwikkelingen.

De werkzaamheden zijn zeer divers. Je werkt in een klein hecht team

straf. Als ze daardoor een strafblad krij
gen, heeft dat veel gevolgen voor hun
mogelijkheden in de toekomst.” Ze roe
pen de leerlingen daarom zich niet mee
te laten slepen door sociale media.
“Wij willen graag samen met de jon
geren van Horst aan de Maas bouwen
aan een mooie toekomst, in deze mooie
gemeente en op onze mooie scholen.”

www.ebonyandco.com
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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Voor Ton Hermans is carnaval voor
namelijk het moment van plezier,
humor en genieten. Hij werd in 2004
tot prins uitgeroepen van ‘de Aezels’
en maakte daarvoor en daarna heel
veel onvergetelijke momenten mee,
vertelt hij. Zijn mooiste herinnering
is toen de toenmalige vorst Peter
Erkens op de stoep stond. “Ik was
meerdere jaren voorzitter geweest
van de vereniging en had net de
voorzittershamer overgedragen aan
Ben Raedts. Met Peter had ik uiter
aard een intensieve relatie gehad
in de voorbije jaren.” Niet vreemd
dus dat hij bij Ton op visite kwam.
“Het bleek dat ze mij op het oog
hadden als nieuwe prins voor ‘ut
Aezelsriëk’ voor 2004. Samen met
Wim Vercoulen en Maikel Willems
als adjudanten hebben we met onze
dames en kids een fantastische tijd
gehad.”

Productiemedewerker
Fulltime m/v

3 10 24
www.ogvo.nl/ontmoet
OGVO

Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken
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Háj ik ma kaarte gaon make…

Nel van der Coelen-Hendriks
echtgenote van

Cor van der Coelen †
Kessel, 16 februari 1932

Venlo, 28 januari 2021

America

Peter en Thea
Kim en Karel

America

Ger en Rikie
Dennis en Mieke
Wendy en Johan
Rudy

Horst

Thea en Martien
Ron en Frauke
Mark en Anne

Horst

Annemie en Lei
Patrick en Anke
Stefan en Jessica

America

Martha en Kees
Mieke en Mitch

America

Nelly en Eric

Meterik

Leo en Mariet
Roel en Simone
Sanne en René

Melderslo

Huub en Christa

Oma-Oma van Daan, Fenne, Suus, Lizzy, Roy,
Daphne, Sophie, Nora, Joëlle

Gerard Smuldersstraat 46
5966 NT America
Op woensdag 3 februari hebben wij in besloten kring
afscheid van ôs Mam, Oma, Oma-Oma genomen in
Crematorium Boschhuizen te Oostrum-Venray.

Toch sleuteloverdracht in
Grubbenvorst
Eigenlijk was het maandag 1 februari Gekke Maondaag in Grubbenvorst. Voor alle Plaggehouwers een dag
van gezelligheid, verbondenheid en saamhorigheid. Dit jaar is alles anders door het coronavirus en
daarom wil de gemeente Horst aan de Maas toch haar steentje bijdragen aan het carnavalsgevoel.
Het College van B&W werkt namelijk mee aan de bouw van een loods aan de Witveldweg in Grubbenvorst.
Na een lange zoektocht voor een geschikte locatie kan nu gebouwd worden aan een nieuwe loods voor de
bouw en opslag van wagens en decors. Wethouder Rudy Tegels overhandigde symbolisch de sleutel over
aan prins Timo (I) Verhaag. De loods wordt niet alleen door de Plaggehouwers gebruikt, maar is ook
beschikbaar voor andere verenigingen en groepen.

Opvolger Hans van der Noordt

Nieuwe gemeentesecretaris bekend
De 53-jarige Nardy Beckers wordt de nieuwe gemeentesecretaris van Horst aan de Maas. Zij gaat met ingang
van 15 maart aan de slag.

Je uitgesproken karakter maakte jou uniek
Je persoonlijke betrokkenheid maakte jou bijzonder
Door jou was ons huis een warme plek voor velen
Op dinsdag 26 januari 2021 is op 75-jarige leeftijd overleden,
onze lieve moeder, schoonmoeder en trotse oma

Lous Oostdam - van Aarssen
Pierre Oostdam †
Grubbenvorst, Kirsten en Maurice
Mathijs
Jasmijn
Amsterdam, Jorg en Saskia
Familie van Aarssen
Familie Oostdam
Wij hebben zondag 31 januari 2021 in besloten kring afscheid
genomen.
Correspondentieadres:
Venloseweg 1
5971 CG Grubbenvorst
T.a.v. Mw. L. Oostdam - van Aarssen
familieoostdam@hotmail.com

De uit Echt afkomstige Beckers is de
opvolger van Hans van der Noordt,
die eind vorig jaar vertrok als gemeen
tesecretaris. In deze positie is zij de
eerste adviseur van het college van
B&W en directeur van de ambtelijke
organisatie. “Met haar enthousiasme
en ervaring is Nardy een goede ver
sterking van ons team. Ze gaat ons
helpen om onze ambities en doe
len waar te maken en de volgende
stappen te zetten in het belang van
de 43.000 inwoners van Horst aan
de Maas,” aldus burgemeester Ryan

Palmen. “Ze heeft laten merken dat
ze de gemeentelijke organisatie en de
gemeenschap van Horst aan de Maas
als één geheel ziet en daar zichzelf
en de organisatie optimaal voor in wil
zetten. Bovendien hebben we in de
sollicitatiegesprekken al gezien dat ze
makkelijk contact maakt. We verwach
ten dat ze dat straks ook gaat doen
met de mensen die hier werken en
voor wie we werken.”
Nardy Beckers: ”Met plezier wer
ken in een gemeente, dat is wat ik
mijn hele carrière al doe. Kansen

pakken en gaan voor de inwoners
en medewerkers, dat is wat ik ook
in de gemeente Horst aan de Maas
ga doen. Het is een mooie, onder
nemende gemeente en ik kan niet
wachten om er te gaan beginnen.”
Beckers werkt nu nog als directeur
sociale zaken Maastricht Heuvelland
bij de gemeente Maastricht. Daarvoor
werkte ze onder andere bij de
gemeente Alphen aan den Rijn en de
gemeente Schoonhoven.
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Onderzoek maatschappelijke footprint leden O-twee
Een ruime meerderheid van de leden van netwerkorganisatie O-twee uit Horst aan de Maas vindt het belangrijk dat hun eigen organisatie een maatschappelijke bijdrage levert aan de lokale gemeenschap. Vooral de
thema’s onderwijs samenwerking en betrokkenheid bij maatschappelijke initiatieven spelen een belangrijke
rol. Dit blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Toponderzoek uit Horst.
Ruim 60 procent van de leden van
netwerkorganisatie O-twee deed in
oktober van dit jaar mee aan de raad
pleging, waarbij bijna elke deelne
mer aangeeft dat het zetten van een
maatschappelijke footprint belangrijk
is. Deze kan divers zijn, zoals sponso
ring van een vereniging, het bieden

van werkgelegenheid of het opleiden
van studenten. Martijn Hulsen van
Toponderzoek in Horst: “Een ruime
meerderheid van de leden denkt mee
over uiteenlopende vraagstukken die
spelen in hun omgeving. Je ziet grote
betrokkenheid, die ze in dialoog met
de gemeente en gemeenschap verder

Verbinding
Uit de ledenraadpleging van O-twee
Horst aan de Maas blijkt eveneens

Beleef de natuur en geniet van de rust
● Maak op uw gemak een wandeling
● Dé gelegenheid om een eigen grafplek te kiezen
●

Een 17-jarige jongen uit Horst aan de Maas is maandag 25 januari
in Venray aangehouden voor opruiing. De jongen wordt ervan
verdacht opruiende berichten verspreid te hebben.
was voor zover bekend maar zeer
beperkt gedeeld. De verzender van
de berichten, een 17-jarige inwo
ner van Horst aan de Maas, werd
dezelfde dag aangetroffen in het
centrum van Venray en is aange
houden. De verdachte is daarop
overgedragen aan de recherche.

Veerponten uit de vaart

Maak een afspraak via natuur@weverslo.nl voor
meer informatie in een persoonlijk gesprek.
Vrije toegang tussen zonsopkomst en zonsondergang.
Informatiecentrum Het Boshuis is dagelijks geopend van
13:30 tot 16:30. Bezoek onze website www.weverslo.nl
voor uitgebreide informatie.
Natuurbegraafplaats Weverslo • Janslust 11 Heide, in de Peel tussen Deurne en Venray • 0478 - 515721

De veerponten van Broekhuizen-Arcen en Lottum-Lomm konden
enige tijd niet varen door hoogwater in de Maas. De forse stijging
komt door veel sneeuw- en regenval in de Ardennen. De sneeuw
smelt en komt uiteindelijk in de Maas terecht.
Twee diensten van veerbedrijf Ton
Paulus konden daarom niet varen
omdat zijn klanten het veer niet
konden bereiken. Het is voor Ton
Paulus lastig te voorspellen of de
ponten de komende tijd last krijgen
van meer hoog water. “Het water
is nu aan het zakken”, zegt hij.
“Regenval is niet te voorspellen,

Ben jij gepassioneerd over alles
wat te maken heeft met applicaties
en gebruikers?
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CITAVERDE College Horst

Opnieuw beoordeeld
als Superschool
Elsevier Weekblad vergelĳkt middelbare scholen op basis van
‘harde’ onderwĳsresultaten van de Inspectie van het Onderwĳs.
Elsevier heeft CITAVERDE College Horst voor de derde keer het
predikaat ‘Superschool’ toegekend, voor de vmbo Gemengde/
Theoretische leerweg. De vmbo Basis - en Kaderberoepsgerichte
leerweg werd beoordeeld met ‘Goed’.
CITAVERDE College onderscheidt
zich van andere scholen door
het werken in leergebieden.
Leerlingen krijgen vakken als taal,
mens en maatschappij en exacte
vakken aangeboden in blokken
van een halve dag. Deze blokken
worden gegeven door een vast
team van docenten.
In het onderwijsprogramma
staan aandacht voor mens, dier
en omgeving centraal. De school
werkt samen met onderwijspartners, gemeenten en bedrijven
in de regio.

Sta jij voor kwaliteit en streef jij
ernaar om het maximale uit jezelf
en het team te halen?

daar heb je een glazen bol voor
nodig. Als het de komende dagen
weer flink gaat regenen in de
Ardennen, hebben we binnen een
paar dagen daar last van.” Door het
hoogwater moest op meerdere
plekken rotzooi van de kabels wor
den gehaald en kantelde er een
gierbootje om.

0402 \ nieuws

bedrijven ook door onze maatschap
pelijke verantwoordelijkheid in onze
regio. De leden ervaren het netwerken
als belangrijk, net als het delen van
kennis, maar ook belangenvertegen
woordiging en informatievoorziening.
Je kunt stellen dat O-twee het onder
nemersklimaat in Horst aan de Maas
stimuleert: ze zoeken actief de verbin
ding en trekken gezamenlijk op om
kennis te delen.”

Welkom op Landgoed en
Natuurbegraafplaats Weverslo

Jongen aangehouden
voor opruiing

Op Instagram meldt de politie dat zij
veel berichten en informatie ont
vangt over opruiing en mogelijke
ongeregeldheden die plaats zullen
gaan vinden. Zo ook op maandag
25 januari. Na onderzoek was al snel
duidelijk wie het bericht had opge
maakt en verzonden. Het bericht

willen verstevigen. Samen komen ze
tot de volgende stap.”

dat ze gemiddeld meer dan tachtig
arbeidsplaatsen in Horst aan de Maas
realiseren, jaarlijks meer dan zeven
stagiairs van een plek voorzien en
drie mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt aan het werk helpen.
De leden geven daarnaast ook gast
colleges. Mart Verheijen, voorzitter
O-Twee: “We staan niet alleen voor
de belangen van ondernemers, maar
onderscheiden ons als gezamenlijke

Reageer dan nu!

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van technisch hoogstaande bedrijven. We zijn een snelgroeiende,
toonaangevende organisatie die zich toelegt op het ontwikkelen en produceren van op besturingstechniek georiënteerde
oplossingen voor de agri- en de industriesector. We onderscheiden ons door innovatie, kwaliteit en onze hoogstaande
technische kennis van de sectoren waarin we actief zijn. Bij de Hotraco Group werken circa 250 medewerkers en in het
Hotraco Development Center (R&D) circa 25 personen. Onze gedreven medewerkers maken het verschil in onze organisatie.
Ter versterking van ons R&D team zijn wij per direct op zoek naar een gedreven en enthousiaste:

Software Engineer (fulltime)
Als Software Engineer draag jij bij aan het realiseren
van een hoogwaardig uitbreidbaar software product.
Je levert een bijdrage aan de productarchitectuur en
specificaties door deel te nemen aan gezamenlijke
design sessies, het schrijven van ontwikkeltaken
en het maken van designs middels UML of andere
modelleertalen.
Daarnaast schrijf je je technische documentatie
weg op onze Wiki. Hier vind je overigens ook alle
documentatie welke je collega’s hebben vastgelegd.
Je volgt het ontwikkelproces op de voet en rapporteert dan ook op tijd wanneer er eventuele vertragingen of uitdagingen plaatsvinden. Afhankelijk van
je opgedane ervaring coach en begeleid je collega’s
in het team.
We proberen ieders kwaliteiten zo goed mogelijk te
benutten en behalen daarmee gezamenlijk een optimaal resultaat. We zoeken daarom gemotiveerde
vakmensen met kennis, kunde en durf, iemand die
ernaar streeft om zichzelf, collega’s, het ontwerp én
het eindproduct naar een hoger niveau te tillen.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Spoorweg 8, 5963 NJ Horst
T 077 398 16 20, E horst@citaverde.nl
I www.citaverde.nl

Wij vragen:
• Je beschikt over afgeronde Bachelor/Master informaticasoftware engineering of Business Informatics opleiding,
of van vergelijkbaar niveau;
• Ervaring in 1 of meerdere programmeertalen;
• Je beredeneert logisch en bent analytisch ingesteld;
• Je bent een pragmatische perfectionist die houdt van een
goede samenwerking in het team;
• Je communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels
zijn goed te noemen.
Wij bieden:
• Een marktconform maandsalaris;
• Uitzicht op een dienstverband voor onbeperkte duur;
• Uitdaging en samenwerking binnen het netwerk van
de Hotraco Group;
• Prettige werksfeer en een hecht team;
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf waaronder 25 vrije dagen en
13 adv dagen bij een fulltime dienstverband.
Meer informatie over Hotraco Group kun je vinden
op www.hotraco.com.

Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com t.a.v. Guido de Swart (HR Manager).
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Geboren

Tygo
28 januari 2021
Zoon en broertje van
Marjolein Cox, Johan Scholing
en Femm
Alb. van Daatselaarstraat 18b
7915 BA Alteveer

Vele mooie en dankbare herinnering aan
En een mooi leven
Met mooie en minder mooie momenten

Jeu Janssen
(mökke Jeu)
Oirlo, 18-01-1930

Horst

Peter en Marianne Janssen – Roefs
Bart
Paul en Laura
Hans en Arianne, Nola Sophie
Erik

Horst

Jan Janssen en Maria Zanders
Mischa en Bas

Horst

Jack en Mirjam Janssen – de Groot
Mark en Karin
Evelien en Sraar, Isa en Kyan
Mariska

Meerlo

Nellie en Wiel Verhaeg – Janssen
Tom en Evy
Daan

Horst

Willie en Miranda Janssen – Hendriks
Joyce
Demy en Stijn

Meerlo

Anja en Toine Bastiaans – Janssen
Ivo
Lars

Correspondentieadres:
Pr. Margrietstraat 10
5961BL Horst
Pap is voor het laatst in ons midden op zaterdag 6 februari
in het Crematorium Boschhuizen te Oostrum-Venray
waar we in besloten kring na een kort afscheid, hem in
Gods handen geven.

60 Jaar getrouwd.
Van Harte Gefeliciteerd van
Theo & Elly.
Jeroen & Pien en Luus.
Moniek & Joop en Len

echtgenoot van

Drika Driessen-Schoeber †

An van der Sterren

Wiet en Gonny
Linders - Wijnands

Hay Driessen

Horst, 29-01-2021
weduwnaar van

Op 8 februari zijn pap en mam,
(super) opa en oma

Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt

Melderslo, 6 november 1934

Horst, 28 januari 2021

Ozze Pap, Opa overleed na een liefdevolle verzorging
in Buurtzorghuis Hospice Doevenbos.
Veulen, Ans en Wim van Staveren-Driessen
Bianca en Guido, Sefke, Funske
Horst, Dien en Frans van Rensch-Driessen
Brigitte en Ron, Roan
Merlin en Arjan
Michelle en Ron
Melderslo, Frans en Patricia Driessen-van der Vleugel
Jesse en Max
Stef
Correspondentieadres: Kranestraat 23, 5961 GW Horst
Wij zijn voor het laatst met ôzze Pap in besloten kring
samen geweest in Crematorium Boschhuizen te Venray op
dinsdag 2 februari.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar de megjes van de
Thuiszorg voor de liefdevolle verzorging.

Tot het laatste toe wilde je leven,
door je sterke wil hiertoe gedreven
Je geest nog op volle kracht,
maar over je lichaam had je geen macht
Intens verdrietig zijn wij, nu wij afscheid hebben moeten
nemen van onze lieve mama en oma. Wat moeten wij nu
zonder jou vandaag en morgen.....

Anny Zanders - van den Munckhof
Enige en algemene kennisgeving
Op 23 januari is in Swellendam (Zuid Afrika)
overleden oud Meerlonaar

Carel van Elst
echtgenoot van

Esther Marais
* Oeffelt, 3 februari 1936

† Swellendam, 23 januari 2021

* 11 oktober 1929

† 25 januari 2021

weduwe van

Sef Zanders
Margret en René
Casper en Giah
Nikki en Joshua

Eric en Ania
Kim en Adam
Lara

Mama werd in besloten kring begraven.
Corr. adres: Margret Zanders, Bankven 19, 5051 BA Goirle

Familie van Elst
Correspondentieadres: Stationsweg 79, 5803 AA Venray
Ôs mam, oma en super-oma

Koos Jacobs - Rutten
wuurdt op 5 februari 2021 90 joar
Proficiat van ôs allemoal

Graag willen wij iedereen heel hartelijk bedanken
voor alle lieve woorden, mooie kaarten
en prachtige bloemen na het overlijden van

Piet Wijnhoven
Dit heeft ons veel steun en troost gegeven
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Kleding veranderen & repareren.
Atelier Helga Verheijen. Meterikseweg
119 5961CV Horst 077-3989139
Zelfstandig Optidee Adviseur Peggy
Wismans www.optidee.nl/peggywismans tel: 06-48550730
Te huur opslagruimte: In Melderslo,
84m2 (6x14m), hoogte 4m,
toegangsdeur 1,4x2,3m(bxh), vorstvrij.
Voor meer info, bel 0612847592.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald. Tel. 06 52
85 93 48.

Je hoeft niet sterk te zijn om iets vast te houden,
Maar je moet wel sterk zijn om los te laten.
We zijn verslagen en verdrietig door het vrij plotseling
overlijden van onze broer, schoonbroer en oom

Leo Driessen
Nooit meer hier, maar altijd bij ons.
Wiel en Nel
Ger en Mariet †
Jan en Mien

Nell en Ger
Diny en Frans
Neven en nichten
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Giel houdt eigen Gekke Maondaag-optocht
Er trok maandag 1 februari, Gekke Maondaag, toch een optocht door
Grubbenvorst. Weliswaar een kleine optocht met maar één wagen,
maar dat mocht de pret niet deren.

De 5-jarige Giel van Brakel uit
Grubbenvorst houdt erg veel van car
naval én knutselen. Als zijn ouders aan
het werk zijn, is hij bij zijn opa’s en
oma’s. “Bij de ene opa en oma wordt
veel vastelaovendsmuziek gedraaid
en bij de andere knutselt hij veel”,
vertelt zijn moeder Karin. “Toen hij
een jaar of 2 was, was hij prins bij de
kinderdagopvang en sindsdien vindt
hij prins worden helemaal gewel
dig.” Giel, die in groep 2 van OBS de
Samensprong zit, keek dan ook erg uit
naar de Gekke Maondaag van dit jaar.
Toen zijn ouders zeiden dat vanwege

corona de optocht niet door kon gaan,
besloot hij niet bij de pakken neer te
zitten en zelf een optocht te houden.
“Samen met zijn nichtje Nina heeft
hij alle versieringen gemaakt: slingers
en met de perforator confetti. Daar
zijn ze weken mee bezig geweest.
Ook heeft hij snoepjes opgespaard om
uit te kunnen delen, maar het trom
meltje is uiteindelijk thuisgebleven.”
Op een geleende bolderkar werd een
wagen gebouwd en in een heus prin
senpak trok hij maandag samen met
zijn twee zusjes Iva en Nikki, nichtje
Nina en neefje Nik door Grubbenvorst.

“We hebben niet de officiële route
gelopen, hoor”, zegt Karin lachend.
“We zijn vanuit thuis vertrokken en
eerst naar het huis van de ene opa en
oma en daarna naar dat van de andere
gelopen.” Giel heeft samen met Nina
alle voorbereidingen zelf gedaan.
“Hij is gewoon heel erg creatief en
ondernemend. Ik vind het knap dat hij
dit zelf heeft bedacht”, zegt zijn moe
der, “en wie weet, komt zijn droom
om de ‘grote’ prins van Grubbenvorst
te worden ooit uit.”

Adver torial

Brian Thĳssen, filiaalleider Tummers Roermond:

‘De kunst is dat klanten zich
ook nu gehoord voelen’
“Ik werk al tientallen jaren in de wereld van bruin- en witgoed. Het is een dynamische branche; je hebt
namelĳk continu te maken met nieuwe producten en technieken. Dat maakt het werk interessant, net
zoals het feit dat je elke dag - voor en achter de schermen - met mensen bezig bent.

Vroeger in beeld
Bij het artikel Vroeger in beeld- Kogelstraat Hegelsom in de editie
van vorige week, is de foto helaas niet goed geplaatst. Op de foto
uit 1959 is nu wel links de frietkraam te zien aan de Kogelstraat.

Verkopen kan iedereen wel, maar
de kunst is om ervoor te zorgen dat
klanten terugkomen. Ze moeten zich
door ons gehoord voelen. Daarom
is doorvragen zo belangrijk. Wat wil
iemand nu precies, wat vindt hij of
zij belangrijk? De persoonlijke
benadering staat bij ons voorop.
Mijn aanpak in klantcontact is bij
iedere klant weer anders. De één
houdt van een grapje, de ander
wordt vrolijk van een directe
benadering. Vertrouwen is voor
iedereen belangrijk. Helaas zijn
onze winkels nu tijdelijk gesloten,
maar ook nu gaan we voor een
persoonlijke benadering. Klanten
kunnen op verschillende manieren
contact met ons opnemen. Zo kunnen
ze ons natuurlijk altijd bellen met
een vraag, of wanneer ze hulp nodig

hebben bij een aankoop. Ook videobellen met
een verkoper uit de winkel is mogelijk. Een
bestelling plaatsen via onze webshop kan op elk
moment van de dag, tijdens de openingsuren
zijn er ook collega’s aanwezig die klanten
kunen helpen via de chat functie op
de website. Iets nieuws dat wij
introduceren is ‘persoonlijk advies
aan huis’. Klanten kunnen nu
een afspraak maken met onze
verkoopspecialist! Deze komt
vervolgens bij de klant thuis
voor een gratis en vrijblijvend
adviesgesprek.

Tummers
www.eptummers.nl
Altijd
deskundig
of bel
085 105
44 44

advies op maat.

Voor al je vragen en bestellingen kun je bij ons
terecht via online chat, videoshopping of telefoon.
Voor 14.00 uur besteld? Vandaag nog geleverd!

Jeroen

In mei 2021 openen wij onze deuren en daarom
zijn we nu druk bezig om een team samen te stellen.
Wij hebben diverse vacatures openstaan:

Bedrijfsmanager
Marketing medewerker
Administratief medewerker
Diverse horecamedewerkers
en schoonmaakmedewerkers
Ga naar www.gasthoes.nl
en solliciteer op de vacature die bij jou past.
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849,-

INCL. 5 JAAR
GARANTIE

QLED

SMART

999,-

Kom
www.eptummers.nl
je ook
online? 45%
4K TV QE65Q67TASXXN

• 65 inch (165 cm) • 4K Ultra HD • Quantum HDR • Ultra Viewing Angle

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

Allround coördinator instructeur buitensport
Outdoor en recreatie
Voeding- en leefstijladviseur
Dier en gedrag
Dier en ondernemen
Paraveterinair/dierenartsassistent
Wildlife management

opendagen.helicon.nl

4K

ULTRA HD

* Na 11000 ccaashback vviia SSaamsung
Geldig tt//m 77--3-320221

Wasmachine WW80T734AWH/S2

• A+++ • 8 KG • 1400 tpm • EcoBubble • AutoDose

Zondag 7 februari

1399,-

*

649,-
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Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Ik wil jullie nog niet missen…
zorgzaam en dapper
tot het einde.

Geej hedt zao dapper gestreeje
wies op d’n aallerlátste zucht.

Als een donderslag bij heldere
hemel kwam het nieuws.
Vol mooie herinneringen laten we
met veel verdriet weten dat Aly,
mam en lieve oma voorgoed uit
ons midden is, maar altijd in ons
hart zal blijven.
0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

‘t Moëiste dát geej kunt achterlaote
zien spaore ván liefde.
Weej laote ów los, intens verdreetig,
ma vur aaltied verbonge.

Jan van den Bekerom
* 03-01-1951

Aly Peters-de Wit
* Midwoud, 19 februari 1952

† Horst, 31 januari 2021

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

GERRIE
VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING

Mariska en Dennis
Mirthe, Naomi, Guido
Erik
Karin en Joris
Isa, Daan
Hertog van Gelresingel 26
5961 TB Horst
Het afscheid van Aly heeft op donderdag 4 februari
plaatsgevonden.

Yvonne Vos

“Ginny, dich bis enne kanjer!”
Ut maximale oét ût laeve gehaald,
dât sterkt ôs in ut verdreet en gemis.
28 jannewarie 2021 op 46 jaorige laeftiéd
hes dich dien geliefde laeve los môtte laote….

Met liefde en passie

Ginny Peters

Tel. 077 - 302 11 40

soulmate vân

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Uitvaarten

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

Correspondentieadres: Schansstraat 18, 5961 DC Horst
Op donderdag 4 februari hebben wij in besloten kring afscheid
genomen van ózze Pap in Crematorium Boschhuizen te Venray.

“ozze” JAN
de strijd niet heeft kunnen winnen.
Wij zullen hem zeer missen.
Broers, zus en schoonzussen van den Bekerom

Peter Driessen
Dochter en zus vân
Joep en Netty
Krissy en Ramon

&

Petra
Coen en Lisette
Job
Claudia en Piet
Isa en Finn
Jolanda en Stef
Jens en Luca

Woensdag 27 januari 2021 stond de wereld even stil.
Ons bereikte het droevige bericht dat

Uniek eigen Afscheidshuis

uit vaar t verzorging

Els van den Bekerom - Duijkers

Wanneer u nog een persoonlijke herinnering of anekdote
aan Aly met ons zou willen delen dan kan dat op
www.goemansuitvaartzorg.nl/condoleanceregister.

Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
T 06 - 19 08 28 14
www.gerrievandenhoef.nl

lieve man van

geweldige vader, schoonvader en trotse opa van

Hans

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

† 27-01-2021

Schoëndochter en schoënzuske vân
Wiel en Nel
Gerrie en Petra
Toptante vân
Ryan, Owen
Britt, Collin

De allerliefste opa, onze superheld!

Jan van den Bekerom
We gaan je zó erg missen.
Weej halde vaan ów! ❤
Ontelbaar veel knuffels en kusjes
van je grote trots:
Jens, Isa, Luca, Finn en Job.

24 uur bereikbaar

Burg. vân Leentstraot 16, 5971 AH Grubbevors
Weej zulle gezeen de Corona maatregele in beslaote
kring aafscheid neme op vriedig 5 fibberwarie 2021.

Neet miër beej ôs, mà vur altied in ôs hart .
Hoije wah,
leeve, stoere, grappige, moodige, sterke

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

GINNY
Weej wense Peter en femilie
hièl vuul sterkte.
Vriendengroep Hôrs

Tot ôs groëte verdreet ontvinge weej ’t bericht
dát ôs lid en carnavalsvriend

Jan van de Bekerom
is aoverleeje
Jan is 47 jaor lang lid gewès ván D’n Dreumel en waas actief
beej de optochtkèmissie, archiefkèmissie en de senaat.
Weej herinnere Jan aas ’n ziër waardig lid en zulle ziën betrokkenheid dán ok enorm gaon misse.
Els, Petra, Coen en Lisette, Claudia en Piet, Jolanda en Stef,
kleinkiender en familie wense weej hiël veul sterkte toe met dit
groëte verlees.
Besteur en leeje Carnavalsveriëniging D’n Dreumel Hôrs

0402 \ winkel en bedrijf
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Residence le Garage

Autobedrijf Jos Willems wordt definitief
appartementencomplex
De voormalige garage van autobedrijf Jos Willems aan de Van Douverenstraat in Horst gaat definitief verdwijnen. In februari begint de verkoop van de twaalf levensloopbestendige appartementen. Het appartementencomplex gaat de naam Residence le Garage dragen.

Binnenkijken bij...

Levensloopbestendig

Column

Ook ik ben
erin getrapt
Ja, ook mij is het overkomen.
Na weken speuren vond ik het
leuke vakantiehuisje waar ik
naar zocht. Het lag op een
mooie plek in Zeeland, was nog
beschikbaar in de kerstvakantie en onze hond was ook
welkom. We hebben snel
geboekt en meteen de aanbetaling gedaan. Ik verheugde me
er al enorm op.
Al snel ontdekte ik dat er iets niet
klopte… en jawel hoor, ook ik ben
erin getrapt. De verhuurder bleek
een oplichter, deze vakantiewo
ning was niet van hem. Mijn geld
was dus ‘foetsie’. Jeetje, hoe
had ik nu zo stom kunnen zijn?
Waarom had ik niet eerst gekeken
naar recensies?
Toen ik over de eerste schrik heen
was, vond ik online al snel een
groep met lotgenoten. Iedereen
deed meteen aangifte bij de poli
tie. We ontdekten dat de oplich
ter zijn eigen naam had gebruikt,
een bekende was bij de politie
en zelfs voorwaardelijk vrij was.
Dan denk je, met zoveel bewijs
dat hij weer de fout in is gegaan,
wordt hij vast in zijn kraag gegre
pen. Nee dus… hij is nog steeds
op vrije voeten.
Het contrast met de gezinnen die
lijdend voorwerp in de kinder
opvangtoeslagenaffaire zijn, kan
niet groter zijn. Als je bij de aan
vraag van een toeslag bewust of
onbewust iets hebt ingevuld wat
niet correct is, liggen de brieven
over terugbetaling met al snel
grote boetes op de mat. Je staat
meteen als fraudeur geregistreerd
in allerlei digitale systemen bij de
overheid. Lukt het je niet terug te
betalen, dan krijg je bezoek van
de deurwaarder. De schulden en
geldzorgen stapelen zich snel op.
De man die mij heeft opgelicht
heeft geen boetes, er staat geen
deurwaarder aan de deur om het
geld terug te vorderen of beslag
te leggen op zijn bezit. Althans,
vooralsnog nog niet...
Met het boeken van een vakan
tiehuisje ben ook ik erin getrapt.
Ik heb het geluk dat ik niet afhan
kelijk ben van toeslagen en dat
ik hier dus niet de fout in ben
gegaan. Een goede les richting
toekomst: Bezint eer ge begint.
Annie Korstjaans,
Coördinator Thuisadministratie
Synthese

het enthousiasme, hebben we de hele
bestemmingsplanprocedure binnen
een half jaar kunnen doorlopen met
een definitief bestemmingsplan als
gevolg.”

Projectontwikkelaar DAKO gaat aan de
slag met het plan. Dave Koster, van
projectontwikkelaar DAKO, zegt dat de
bedrijvigheid niet meer aansloot bij

de rest van de buurt. “Een herontwik
keling van deze locatie komt dus ten
goede aan de hele wijk. Een dergelijke
transformatie zorgde direct voor ‘com

mitment’ ook bij de gemeente”, aldus
Koster. “Daarom werd er voor deze
herontwikkeling speciaal een pilot
ingezet. Dankzij die ‘commitment’ en

Het appartementencomplex krijgt
twaalf levensloopbestendige apparte
menten, waarvan twee penthouses.
Het gebouw heeft een opvallend ont
werp met inspringende vormen, traps
gewijze bebouwing, grote terrassen en
een parkeerkelder onder het gebouw.
Het complex wordt voorzien van een
warmtepompinstallatie en krijgt zon
nepanelen op het dak. Voordat er met
de bouw wordt begonnen, wordt na
de sloop eerste de grond gesaneerd.
Na het saneren kan de omgevingsver
gunning worden verleend en kan er
verder worden gegaan met de tweede
stap, de aanleg van de parkeerkel
der. Vooraf en tijdens de bouw is er
intensief contact met de direct omwo
nenden. “Zo weet iedereen waar hij
aan toe is en zijn de lijnen kort”, zegt
Koster. Voor meer informatie, kijk dan
op www.residencelegarage.nl

Heb jij al ruime ervaring als
informatie analist?

Café Croes
wordt
trapperie

Ben jij gepassioneerd over
alles wat te maken heeft met
specificaties schrijven?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Café Croes in Sevenum gaat
verder als een zogenoemde
‘trapperie’. De eigenaren
zijn daarvoor een
samenwerking aangegaan
met Lommen Tweewielers.
Café Croes werd vorig jaar
overgenomen door vijf
enthousiastelingen die
een nieuwe concept willen
gaan voeren: een café
gecombineerd met een
fietsenmakerij. Tren van
Enckevort, mede-eigenaar:
“Deze periode heeft ons
gemotiveerd om te zoeken
naar iets wat past in het hier
en het nu, iets dat aanspreekt
en geheel eigen is.”
Deze gedachtegang heeft
geleid tot een café waar
iedereen terecht kan en waar
overdag extra mogelijkheden
zijn voor de fietser en de
wielrenner. Hugo Steeghs,
Lommen Tweewielers: “Voor
ons bedrijf is dit de uitgelezen
kans om naast het repareren
en verkopen van tweewielers
een nog uitgebreidere service
voor onze klanten aan te
bieden, en dat midden in het
centrum van Sevenum met
lokale ondernemers.”
De nieuwe naam van het café
wordt nog bekendgemaakt.
De verbouwing is inmiddels
van start en duurt tot medio
april.

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van technisch hoogstaande bedrijven. We zijn een
snelgroeiende, toonaangevende organisatie die zich toelegt op het ontwikkelen en produceren van op
besturingstechniek georiënteerde oplossingen voor de agri- en de industriesector. We onderscheiden ons door
innovatie, kwaliteit en onze hoogstaande technische kennis van de sectoren waarin we actief zijn. Bij de Hotraco
Group werken circa 250 medewerkers en in het Hotraco Development Center (R&D) circa 25 personen. Onze
gedreven medewerkers maken het verschil in onze organisatie.
Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een:

Requirements Engineer
Als Requirements Engineer schrijf je heldere ondubbelzinnige functionele en non functionele specificaties die door
hardware en software engineers kunnen worden gebruikt
om een product te realiseren. Jij gaat ervoor zorgen dat
deze specificaties getoetst zijn met de verantwoordelijke
product manager en product specialist. Hierbij ben jij
verantwoordelijk voor het vastleggen van de specificaties
in de door Hotraco gekozen informatie systemen.
Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• Het schrijven van ondubbelzinnige functionele en non
functionele specificaties
• Het met de product manager wegen van de business
value van features
• Het structureren van de functionele en non
functioneel werkpakketten
• Het begeleiden van het ontwikkeltraject in de rol van
Requirement Engineer
• Het beheren van de product en ontwikkelbacklog
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wij vragen:
• Afgerond HBO of WO opleiding
• Minimaal 2 jaar ervaring in een vergelijkbare functie
• Uitstekende communicatieve en didactische
vaardigheden
• Jij kunt adviseren op de gevraagde momenten
• Jij gaat planmatig te werk
Wij bieden:
• Een marktconform maandsalaris
• Een uitdagende functie waarin jouw ontwikkeling
centraal staat;
• Uitdaging en samenwerking binnen het netwerk van
Hotraco Group;
• Prettige werksfeer in een hecht team.
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf waaronder 25 vrije dagen en
13 adv dagen bij een fulltime dienstverband.
Meer informatie over Hotraco Group kun je
vinden op www.hotraco.com.

Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com t.a.v. Guido de Swart (HR Manager).
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Contact en
openingstijden
Moet u iets regelen aan de balie?
Maak dan eerst een afspraak.
Dat kan via de website of bel ons.

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

Geert Rasing starter van
het vierde kwartaal 2020

De burgemeester Horst a/d Maas maakt het volgende bekend:

Op 17 maart zijn er
Tweede Kamerverkiezingen
Stemmen bij volmacht/ iemand anders gaat

Veilig stemmen in coronatijd

voor u stemmen

Er zijn diverse maatregelen getroffen om

Kunt u zelf niet stemmen? Geef dan iemand

veilig te kunnen stemmen in een stembureau.

anders een volmacht om voor u een stem uit

Meer hierover op de achterzijde van de

te brengen. Zie hiervoor de achterzijde van uw

kandidatenlijst en op onze website.

stempas.
• De gemachtigde kan iedereen zijn die in

Briefstemmen:

de gemeente Horst aan de Maas woont en

Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen ook

ook een stempas heeft ontvangen. U kunt

hun stem per brief uitbrengen. Ze krijgen de

een machtiging geven tot en met de dag

stembescheiden hiervoor in twee zendingen

Geert Rasing van Hendrix-Rasing Aardbeien is de Starter van het vierde kwartaal geworden.

van de stemming zelf. De kiezer die voor u

per post thuisgestuurd.

Met de verkiezing van de Starter van het Kwartaal geeft gemeente Horst aan de Maas, samen

gaat stemmen moet ook een kopie van uw

• Een briefstem doet u voor 17.00 uur vrijdag

met gemeente Venray, Rabobank Noord-Limburg, de Horster ondernemersvereniging O-twee

ID-bewijs aan de voorzitter te laten zien.

en het Venrays Ondernemers Platform, startende ondernemers een steuntje in de rug.

Geef deze dus mee.

12 maart 2021 op de post of
• U levert ‘m in op het inleverpunt in het

• Wilt u iemand anders machtigen die niet in

gemeentehuis:

de gemeente Horst aan de Maas woont?

- op werkdagen vanaf 10 t/m 16 maart

Dan dient u een schriftelijke volmacht aan

tussen 09.00 en 17.00 uur;

te vragen. Dat kan digitaal via onze website

- op woensdag 17 maart tussen 07.30 en

voor 17.00 uur vrijdag 12 maart 2021. Maak

21.00 uur.

eerst een afspraak als u persoonlijk een
aanvraag op het gemeentehuis wilt doen.

Vervroegd stemmen

Een gemachtigde mag niet meer dan drie

Behoort u tot één van de risicogroepen van

machtigingen aannemen en hij/zij brengt

het RIVM? Dan kunt u uw stem ook op 15 of

de volmacht stem gelijktijdig met zijn eigen

16 maart 2021 in één van de vier geopende

stem uit.

stembureaus uitbrengen. Een overzicht
van deze stembureaus en informatie

Stemmen met een kiezerspas / u wilt zelf

over de locatie en openingstijden van het

gaan stemmen in een andere gemeente in

briefstembureau en de centrale tellocatie vindt

Nederland.

u op de achterzijde van de kandidatenlijst

Als u op 17-03-2021 zelf in een andere

die u uiterlijk 6 maart ontvangt. Brengt u uw

gemeente in Nederland wilt stemmen, moet u

stem op het stembureau uit? Doe dan eerst

een kiezerspas hebben. Zo’n kiezerspas kunt

de gezondheidscheck. Meer hierover vindt

u uiterlijk voor 17.00 uur vrijdag 12 maart 2021

u op www.horstaandemaas.nl/verkiezingen

digitaal aanvragen via onze website of op het

en op de achterzijde van de kandidatenlijst.

gemeentehuis.

Bellen kan ook. Tel. 077 477 9777.

Wethouder Rudy Tegels: “We stimuleren met

(H)eerlijk en gezond

deze prijs mensen om een onderneming te

Hendrix-Rasing aardbeien heeft zich volledig

starten. Met Geert Rasing hebben we gekozen

gespecialiseerd in de teelt van aardbeien

voor een jonge, gedreven ondernemer die

onder glas. Iedere dag zijn ze bezig met het

gestart is in de prachtige zachtfruitsector.

zo verantwoord en duurzaam mogelijk telen

Het is een sector die enorm in beweging is

van de beste kwaliteit Hollandse aardbeien.

en dan is het mooi om te zien dat deze sector

Zodat de consument kan genieten van een (h)

ook jonge ondernemers zoals Geert aantrekt.

eerlijk en gezond bakje aardbeien. Met hun

Dat is ontzettend belangrijk voor het toekomst-

jarenlange ervaring, aangevuld met kennis van

Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide

perspectief voor het zachtfruit in onze regio!”

trends en innovaties, hoopt Geert de continu-

omgevingsvergunningen

iteit van de organisatie te waarborgen en ook

In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen,

Aardbeienteelt

in de toekomst topkwaliteit aardbeien te blijven

Het bedrijf uit Melderslo wordt vanaf januari

produceren. “Het telen van aardbeien blijft je

2020 geleid door de ondernemers Geert

uitdagen, geen dag is hetzelfde en dat houdt

Rasing en Rob en Conny Hendrix. Rob en

het interessant”, aldus Geert.

Conny hadden in Leunen een gemengd agrarisch bedrijf. In de loop van tijd is het bedrijf

Al met al genoeg redenen voor de jury om

zich steeds meer gaan specialiseren richting

deze ambitieuze, enthousiaste ondernemer uit

de aardbeienteelt. In 2003 hebben zij het

te roepen tot starter van het vierde kwartaal

bedrijf in Melderslo gekocht. Gedurende de

van 2020!

Bekendmakingen

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

-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

Veestraat 5

Snelkensstraat 16

afgeschaald, waardoor momenteel op 2,3

Ook meedoen?

Pastoor Jeukenstraat 6

Elshout 6

Piri Reisweg ongenummerd

hectare glasaardbeien wordt geteeld. Nadat

Bent u onlangs een onderneming gestart en

Kerkbosweg ongenummerd

Melderslo

Plangbeid Klaver 5 fase 1

Geert in 2018 afstudeerde aan de HAS, is hij

wilt u meedoen aan deze verkiezing? Kijk dan

Griendtsveenseweg 69

Steegstraat ongenummerd

Horst aan de Maas

bedrijfsleider geworden bij Hendrix Aardbeien

op www.horstaandemaas.nl/starter-van-het-

Griendtsveenseweg 41

Sint Odastraat 17

Verkiezing van de leden van

B.V. In deze periode hebben Rob, Conny en

kwartaal. Aanmelden voor de verkiezing van

Horst

Koppertweg 15 t/m 25

Geert samen een plan opgesteld waaruit

de Starter van het eerste kwartaal 2021 kan tot

Melatenweg 23a

Meterik

Hendrix-Rasing Aardbeien V.O.F. is ontstaan.

uiterlijk dinsdag 9 maart 2021. De verkiezing

Songertweg 13

Crommentuijnstraat 38

Stemmen bij volmacht

Deze samenwerking is 1 januari 2020 van start

voor de Starter van het jaar 2020 staat (digi-

Gebr. van Doornelaan 63

St. Jansstraat 37

Stemmen met een kiezerspas

gegaan. Als alles volgens plan verloopt, hoopt

taal) gepland op 11 maart 2021. Tijdens deze

Kerkstraat 17

Sevenum

Plangebied gemeente Horst

Geert binnen enkele jaren het hele bedrijf over

verkiezing maken alle starters van het kwartaal

Meerlo

De Sondert 9

te nemen.

uit 2020 kans op een prijs van € 1500,-.

jaren is op deze locatie uitgebreid en in Leunen

de Tweede Kamer der
Staten-Generaal

aan de Maas
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Videovergadering

Voorbereidende
raadsvergadering 9 februari
Op dinsdag 23 februari is de volgende besluitvormende vergadering van de
gemeenteraad. Tijdens de voorbereidende videovergadering op 9 februari kunt u gebruik
maken van het burgerpodium om in te spreken over de geagendeerde besluitpunten.
Gemeenteraad vergadert digitaal

(burger)raadsleden en de informatieve

Als gevolg van de coronamaatregelen

behandeling raadsvoorstellen en ingekomen

vergadert de gemeenteraad digitaal. De

brieven. Ook wordt het Parapluplan

voorbereidende raadsvergadering vindt

Internationale werknemers opiniërend

daarom via een videoverbinding plaats en

besproken. Aan de voorbereidende

geïnteresseerden kunnen de vergadering

vergadering kunnen ook burgerraadsleden

volgen via horstaandemaas.nl/raad en

deelnemen.

facebook. Inwoners die gebruik maken van
het burgerpodium kunnen de gemeenteraad

Digitaal burgerpodium

toespreken via de videoverbinding.

Onderwerpen voor het burgerpodium
mogen ook gaan over zaken die niet op de

Besluitvormende vergadering

agenda staan. Wilt u gebruik maken van het

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering

burgerpodium? Neem dan uiterlijk 24 uur vóór

op 23 februari komen o.a. de volgende

de voorbereidende vergadering contact op

agendapunten aan de orde: diverse

met de grifﬁer, de heer R. Poels (tel. 06 51

bestemmingsplannen en de kosten voor

85 28 91 / grifﬁer@horstaandemaas.nl). Na

opsporen en ruimen van niet gesprongen

aanmelding krijgt u een uitnodiging om deel

explosieven. Kijk voor een volledige agenda

te nemen aan de videovergadering.

op horstaandemaas.nl/raad.
Meer informatie
Voorbereidende vergadering

Meer informatie leest u op de website

Tijdens de voorbereidende videovergadering

horstaandemaas.nl/raad. U kunt de

van 9 februari kunt u gebruik maken van

digitale raadsvergadering live volgen via

het digitaal burgerpodium om in te spreken.

horstaandemaas.nl/raad en facebook (raad-

Verder komen aan de orde: spreekrecht

HadM). De vergadering begint om 20.00 uur.

Tijdens Carnaval

Geen inhaalroutes
afvalinzameling

Gun jij een kind een écht thuis?

Heb jij ruimte in jouw huis
en hart? Dan kun jij iets
betekenen
Veilig opgroeien in een liefdevol gezin is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Maar
liefst 23.000 kinderen in Nederland kunnen niet thuis wonen. Ondanks alle geweldige

Op carnavalsmaandag 15 februari en carnavalsdinsdag 16 februari wordt er ‘gewoon’ afval

pleeggezinnen, gezinshuizen en zorggezinnen die zich op dit moment met alle liefde

opgehaald. De op de kalender aangegeven inhaaldagen gaan niet door.

inzetten voor kwetsbare kinderen, zijn er nog steeds veel kinderen voor wie nog geen
geschikt gezin is gevonden. Ook in Noord-Limburg!

• Inwoners die normaal gesproken hun afval

U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken op

op zaterdag 13 februari (inhaalroute) zouden

uw eigen digitale afvalkalender via

Help ook mee. Op www.thuisdoorjou.nl kun

Bijzonder Jeugdwerk en William Schrikker

aanbieden, kunnen dit nu ‘gewoon’ op maandag

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

je zien wat jíj kunt doen.

Gezinsvormen met Thuis door jou de

In de regio Noord-Limburg hebben de

handen ineengeslagen om alle kinderen zo

gemeenten Bergen, Peel en Maas, Gennep

thuis mogelijk op te kunnen laten groeien.

15 februari (vóór 07.00 uur) aan de straat zetten.
• Inwoners die normaal gesproken hun afval
op zaterdag 20 februari (inhaalroute) zouden

Bovenstaande aanpassing is (nog) niet verwerkt

en Horst aan de Maas en de jeugdzorgaan-

Om een kind ook echt de plek te bieden

aanbieden, kunnen dit nu ‘gewoon’ op dinsdag

in de digitale afvalkalender. Dit geldt ook voor de

bieders ’s Heeren Loo, Rubicon jeugdzorg,

waar hij kan groeien en bloeien.

16 februari (vóór 07.00 uur) aan de straat zetten.

afval app.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777

VACATURES
• Magazijn medewerker junior
• Montage medewerker

wij zijn op

• Productie medewerker

zoek naar

jou

Meer informatie of solliciteren? Ga naar
www.bouten-kozijnen.nl/over-ons/vacatures
of scan de QR code.

Edisonweg 4 | 5991 EL Baarlo | T. 077-4777200 | info@bouten-kozijnen.nl | www.bouten-kozijnen.nl
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INFORMATIE VAN EN OVER

DE GEMEENTERAAD VAN HORST AAN DE MAAS

Jongeren en
gemeentepolitiek
De betrokkenheid van jongeren bij de gemeentepolitiek heeft voortdurend de aandacht

Nieuw burgerraadslid:
Jarno Cox

van de gemeenteraad. In december besprak de raad bijvoorbeeld mogelijkheden voor een

Hoe de huidige jongerenprojecten van de gemeenteraad bijdragen aan de betrokkenheid

kinderburgemeester of kinderraad.

van jongeren aan de gemeentepolitiek, bleek weer eens op 12 januari. Tijdens de
eerste videovergadering van de gemeenteraad van het jaar werd Jarno Cox beëdigd als

Het overgrote gedeelte van de jongeren heeft

bereiken? Om hier meer duidelijkheid over te

nieuw burgeraadslid. Dit was niet het eerste optreden van Jarno in de raadzaal. Hij was

amper een beeld van de manier waarop

krijgen liet de gemeenteraad in het najaar van

eerder lid van het debatteam van het Dendron College tijdens een debatwedstrijd met

de gemeenteraad besluiten neemt. En dat

2020 een onderzoek uitvoeren naar jongeren

raadsleden. Sinds januari is Jarno burgerraadslid voor de CDA-fractie. Wij wensen hem

terwijl een aanzienlijk deel juist wel betrokken

en gemeentepolitiek. Het onderzoek is door

veel succes.

wil worden. Onderwerpen waar men bij

TopOnderzoek uit Horst aan de Maas uitgezet

betrokken wil worden: Jongeren, school,

o.a. via de middelbare scholen, sociale

sport, evenementen/horeca en wonen.

media en inwonerpanel TipHorstaandeMaas.

Gevraagd naar de manier waarop jongeren

In totaal deden 2.213 mensen mee aan het

betrokken willen worden, is het antwoord

onderzoek.

vaak: via sociale media en via de scholen.
Dit zijn de resultaten van een onderzoek

Resultaat onderzoek

naar de betrokkenheid van jongeren bij

Uit de rapportage blijkt dat we een deel van

gemeentepolitiek, dat de gemeenteraad heeft

de jongeren nog niet bereiken. Veel jongeren

laten uitvoeren.

hebben amper een beeld van de manier
waarop de gemeenteraad besluiten neemt

Jongeren en gemeentepolitiek

terwijl een aanzienlijk deel wel betrokken

De gemeenteraad probeert op verschillende

wil worden. Onderwerpen waar men over

manieren jongeren te betrekken bij de

geïnformeerd wil worden: Jongeren, school,

gemeentepolitiek. Leerlingen van de

sport, evenementen/horeca en wonen.

basisscholen worden in de raadzaal

Gevraagd naar de manier waarop jongeren

uitgenodigd om met elkaar te debatteren over

betrokken willen worden, is het antwoord

verbeteringen in hun eigen dorp. Leerlingen

vaak: via sociale media en via de scholen.

van het Dendron College ontwikkelen jaarlijks
samen met (oud)raadsleden concrete

Wat gaan we er mee doen?

projecten over thema’s zie ze zelf belangrijk

De resultaten van het onderzoek

vinden (Zinnige Zaken) en de debatclub

worden verwerkt in de toekomstige

van het Dendron College gaat elk jaar met

communicatieaanpak van de raad.

een aantal raadsleden de strijd aan om de

In eerste instantie wordt bijvoorbeeld een

titel ‘Debater van het jaar’. Daarnaast is

methode ontwikkeld voor het uitvoeren

er met het CITAVERDE College een start

van ﬂitspeilingen onder jongeren m.b.t. de

gemaakt met een jaarlijkse ontmoeting tussen

genoemde onderwerpen. De aanpak van dit

leerlingen en raadsleden in het kader van het

onderzoek biedt goede aanknopingspunten

lesprogramma politiek.

voor een dergelijke methode.

Opzet onderzoek

Tenslotte

De betrokken scholen en deelnemers

Op horstaandemaas.nl kunt u de resultaten

reageren positief op de bestaande projecten.

van het onderzoek naar jongeren en

Maar hoe kunnen we onze jongeren nog beter

gemeentepolitiek raadplegen.

CDA Horst aan de Maas voelt zich

enthousiast.

12 januari om 20.11

omst. Welkom Jarno Cox als
Wie de jeugd heeft, heeft de toek
l plezier en succes !
burgerraadslid van onze par tij. Vee

Werk in uitvoering in
de raadzaal
Het politiebureau verhuist komende zomer naar het gemeentehuis. Daarvoor wordt de
benedenverdieping naast de raadzaal aangepast. Begin januari zijn de verbouwwerkzaamheden gestart. Een klein deel van de raadzaal is inmiddels verdwenen achter een
bouwschutting, maar de raadsleden merken er niets van omdat we digitaal vergaderen.

Helaas kon het project Zinnige Zaken in 2020 niet doorgaan. Hopelijk kunnen we de leerlingen van
het Dendron College in 2021 wel weer ontvangen in de raadzaal. Deze foto geeft een impressie van
Zinnige Zaken 2019.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

grifﬁer@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

@RaadHadM
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Ik vind het verantwoord dat de
basisscholen opengegaan
Basisscholen mogen vanaf maandag 8 februari weer open. De basisscholen en kinderopvang zijn sinds half december dicht.
Veel ouders hadden een zware dobber aan de
tweede lockdown. Thuisonderwijs en digitale
lessen, zowel kinderen als ouders hadden
er intussen genoeg van. De rek was eruit
en er werd dan ook halsreikend uitgekeken
naar het moment dat de scholen weer open
mochten gaan. Het Outbreak Management
Team schreef in een advies aan het kabinet
dat de scholen en opvang open kunnen, maar
dat de versoepeling wel ‘een reëel risico’ met

zich meebrengt voor het aantal ziekenhuis- en
IC-opnames. Je kunt je dan ook afvragen of het
wel zo verantwoord is om de leerlingen weer
naar school te laten gaan. Kunnen we niet beter
nog een aantal weken wachten, wanneer er
meer mensen zijn gevaccineerd en er ook meer
bekend is over de nieuwe coronavarianten die
rondwaren? We weten immers dat ook kinderen,
hoe klein de kans dan ook is, het virus kunnen
overdragen.

Daarom neemt het kabinet ook extra maatregelen
om de veiligheid zo groot mogelijk te maken. Zo
komen er sneltesten voor leraren. Ook moet de hele
klas vijf dagen in quarantaine als een leerling posi
tief is getest. Je kunt dus wel stellen dat de scholen
gerust weer open kunnen gaan.

Ik vind het verantwoord dat de basisscholen opengegaan. Wat vindt u?

Bespreking poll week 04

Minimaal bezoek is een groter probleem dan de avondklok
De overgrote meerderheid van de stemmers op de poll van vorige week vindt het feit dat er nu maximaal één persoon op bezoek mag komen een
groter problemen dan de avondklok die om 21.00 uur ingaat.
Al bijna een week gaat Nederland na 21.00 uur
de avondklok in. Een drastische maatregel
om het coronavirus in te dammen. Tijdens de
persconferentie van Mark Rutte op woensdag
20 januari werd medegedeeld dat Nederlanders
maximaal één persoon mogen ontvangen per
dag.
I&O Research deed een onderzoek in opdracht
van de NOS wat nu voor Nederlanders een groter
probleem was: de avondklok of het minimaal

bezoek. Uit het onderzoek bleek dat onze inwoners
het minimale bezoek moeilijker vonden. Dat vinden
ook degene die reageerden op Facebook. Zoals Jan
Timmermans: “Dit is een veel groter probleem dan
een avondklok vanaf 21.00 uur. 95 procent van
de Nederlanders, jong en oud, zit normaliter na
21.00 uur thuis voor de buis, achter een schermpje,
een biertje/wijntje of achter de PlayStation. En men
sen die na 21.00 uur ‘s avonds werken of iets derge
lijks mogen gewoon ‘na negenen’ op straat zijn.”

Aan de andere kant is het voor veel jongeren wel
een struikelblok. Zij willen graag naar een vriend of
vriendin een drankje doen en dat kan nu niet meer.
Zo is Mark van Enckevort het er absoluut niet mee
eens. “Avonden die ik als vrijgezel normaal door kon
brengen elders worden zo door mijn neus geboord.
En kom niet aan met dat kan ook overdag. D’r moet
ook nog gewerkt worden... thuis.”

Streekemoties

Column
Veranderingen
door verandering
De wijze mensen uit het verre
verleden, maar ook die van het
heden, laten er geen twijfel over
bestaan dat veranderingen
principieel aan onze beschaving
hebben bijgedragen.
Het gezegde ‘de enige constante
is de verandering’ schijnt een
wetenschappelijk feit te zijn.

Aan deze theorie en werkelijkheid
hebben we te danken dat we niet
meer op vier benen lopen maar op
twee. Dat we niet meer honder
den kilometers moeten lopen om
voedsel te vinden maar dit dichtbij
vinden. Dat we in plaats van zwaar
lichamelijk werk graag steeds meer
overlaten aan machines die niet
moe worden. Dat we meer toegang
Ingezonden brief
hebben dan ooit tot de wereld
kennis. Dat we globaal kunnen
communiceren vanaf onze smart
Het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas heeft zienswijzen opgesteld. De raad heeft
argumenten. Gezondheidsbelangen
phones. Iedere verandering leidt
tot andere, nieuwe veranderingen.
gedebatteerd. Versterkingen zijn slechts door een enkele partij ingebracht. Het college heeft geen verster- van omwonenden zijn ondergeschikt.
Hoe dit verder zal gaan mag blijken
In feite is het de kern van onze evo
kingen uit de raad overgenomen.
uit het vervolg binnen de provincie.
lutie. Een positief natuurwonder?
buitengebied en de bestemming van of niet aanvragen van een VVGB,
De provincie schrijft: ‘Zienswijzen
Zo eenvoudig is het niet. Alle grote
De brief met zienswijzen is twee
te beantwoorden. Dat zal alles te
de grootschalige mestverwerking
zullen opnieuw worden voorgelegd
veranderingen vorderen een prijs,
slachtig. Misschien is daarmee de
maken hebben met de bestuurlijke
met elkaar in gesprek te gaan. En
aan de portefeuillehouder’. Burlet:
die van ‘winners en losers’. Het is
geest van het college weergevend.
risico’s die gezien worden bij dit
nu, na acht maanden worden half
“Indien dit noodzakelijk mocht blij
een natuurlijk verschijnsel. Niet elk
Het college beargumenteert dat
dossier die, natuurlijk, ook niet door
ken zal de definitieve besluitvorming
levend wezen heeft een flexibel
Willems niet aan de Hoebertweg een slachtige zienswijzen ingediend en
de provincie worden vrijgegeven.
wordt onderdanig geprobeerd met
op de aanvraag dan via het college
aanpassingsvermogen. De con
grootschalige mestverwerking mag
De gemeente gaat dus in gesprek
van Gedeputeerde Staten verlopen.”
gaan exploiteren. Dit alles nog afge de provincie in gesprek te komen.
sequenties: zwakkeren worden
met een provincie die angstvallig
Het zal dus niet om recht gaan, maar
zien van de vele overtredingen/eco In die tussenliggende periode is er
afgezwakt en sterkeren gesterkt.
haar beweegredenen geheim houdt. om de betrokkenheid van de provin
wel contact geweest tussen wet
nomische delicten en stankoverlast
Klinkt een beetje ruw, maar de
Duidelijker dan het handelen van de cie in dit project en direct politieke
die door het bedrijf zijn gepleegd en houder Tegels en gedeputeerden
natuur is op zich niet vreedzaam
Burlet en Mackus over Willems, maar gemeente en de provincie kan niet
belangen. Mogelijk zijn dan toch de
veroorzaakt volgens de provincie.
of rechtvaardig. Toch is er goed
aangegeven worden dat het hier niet goede bestuurlijke contacten van
de inhoud van dat gesprek wordt
In de afgelopen acht maanden zijn
natuurnieuws: de sterken heb
gaat om regels en wat juridisch juist
angstvallig geheim gehouden. Ook
Willems doorslaggevend.
de provincie en de gemeente ken
ben een aangeboren medeleven
is, hoewel het bestuursrecht niet
weigert de provincie om de heldere
nelijk niet in staat geweest om over
waarmee ze in gemeenschappelijke
altijd met rechtsgevoel te maken
vraagstelling die is voorgelegd aan
Andries Brantsma
hun verschillende interpretaties
solidariteit de zwakkeren kunnen
heeft, maar om geheime bestuurlijke
gedeputeerde Burlet over het wel
Reysenbeckstraat, Hegelsom
betreffende het bestemmingsplan
ondersteunen en beschermen in
hun aanpassingscapaciteit. In deze
tijd vloeien twee fenomenen van
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
verandering samen: de explosieve
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
digitalisering en de nu heersende
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.
globale pandemie. Die pandemie
beïnvloedt onze samenleving in
denken en doen. We ondervinden
met lijf en hart hoe dit de wereld
even op zijn kop zet, maar hopelijk
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Zienswijze Willems mestverwerking
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Stof tot nadenken

Laat ons eerlijk zijn, ‘hou vol’, klinkt mooi, maar hoe langer deze
onzekerheid duurt, hoe meer stress we ervaren. Dat is niet raar.
We kunnen er stoer over doen, maar iedereen die op een gegeven
moment zijn inkomstenbronnen ziet opdrogen, zal angstig worden en
daarmee zijn stresshormonen omhoog zien gaan.
Langdurige stress heeft enorme
gevolgen voor je immuunsysteem,
dan zal dit systeem juist extra goed
en hard moeten werken. Daarom
hebben we, naast de maatregelen
van de overheid, met elkaar de ver
antwoordelijkheid om te doen wat

D66+GroenLinks

we kunnen, om zelf goed met deze
stress om te gaan. Zoals goed eten
en slapen en voldoende te bewegen.
Het is niet jouw probleem, het is ons
probleem.
Ook heel belangrijk is dat we nu tijd
nemen voor zelfreflectie. Juist de

komende weken moeten we eens
goed nadenken over ons antwoord
op dit soort gebeurtenissen, de dis
cussies en voorbarige conclusies die
getrokken worden, de emoties en
het onbegrip, de rellende jongeren,
de rol van de overheid, hoe onze
gezondheidszorg gereageerd heeft,
of aan welke doelgroep we het vac
cin het eerst geven, en ga zo nog
maar even door. Dit is een periode
die naast alle ellende en onzekerheid
ook heel veel moois gaat brengen

en waar we nog veel van gaan leren.
Maar bovenal hoop ik dat we er als
mensheid wat nederiger van worden.
We zijn er bijna, hou vol.

Patrick Bierens

Hoofdpijndossier: Willems en mestverwerking

De afgelopen jaren hebben met name de inwoners van America en omstreken regelmatig hoofdpijn gehad
vanwege de slechte luchtkwaliteit, veroorzaakt door een mestverwerker aan de Hoebertweg.
Daar wordt al jaren veel meer mest
verwerkt dan vergund zonder dat de
provincie ingreep. Gezien de grootte
van het bedrijf is de provincie en niet
de gemeente verantwoordelijk voor
de handhaving. Het bedrijf heeft
een vergunning voor de verwerking
van 80.000 ton, waarvan 22.000
ton van de eigen varkenshouderij.
Het bedrijf verwerkt echter al jaren

zo’n 220.000 ton. Die mest kwam
ook nog geheel van derden, omdat
de varkenshouderij inmiddels gestopt
is. Dat betekent dat het bedrijf ruim
160.000 ton meer verwerkte, dan
toegestaan, zonder dat de provincie
ingreep tot verdriet (en hoofdpijn)
van de omgeving.
Nu heeft het bedrijf een uitbreiding
gevraagd tot 450.000 ton per jaar.

Daarvoor is een milieuvergunning en
een omgevingsvergunning (beide
van de provincie) vereist. De eerste
is inmiddels gegeven, de tweede wil
de provincie ook verlenen, maar de
gemeente wil dat niet. De gemeente
is van mening dat eerst een VVGB
(Verklaring Van Geen Bedenkingen)
moet worden gevraagd. Zo’n VVGB
zal de gemeenteraad echter niet ver

lenen, waardoor de vergunning niet
wordt verleend. Eén van de belang
rijkste overwegingen daarbij is dat
met die uitbreiding in Horst aan de
Maas ruim vijf keer zoveel meer mest
verwerkt zou worden dan geprodu
ceerd. Dat is voor ons niet acceptabel.
Wij zijn niet tegen mestverwerking,
maar wel als die mest van heinde en
verre moet worden aan- en afge
voerd. Wij willen niet het afval
putje van Limburg worden, maar de
gezondste regio. Het college heeft

in verband daarmee een zienswijze
ingediend en binnenkort zal er met
de provincie worden overlegd over
dit hoofdpijndossier. Wordt vervolgd.

Henk Kemperman

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

Wij Wij
zijn zijn
een
Wij
een
laanboomkwekerij
zijn
laanboomkwekerij
een laanboomkwekerij
metmet
eeneen
gezellig
met
gezellig
een
team
gezellig
team
in de
inteam
gemeente
de gemeente
in de gemeente
Venray
Venray
dieVenray
die
op 60
op die
60 op 60
Wij
zijn
een
laanboomkwekerij
met
gezellig
team
inen
de
gemeente
Venray
die op 60
hectare
hectare
laanbomen
hectare
laanbomen
laanbomen
teeltteelt
samen
samen
teelt
met
samen
met
15een
collega’s
15met
collega’s
15en
collega’s
een
en een
modern
modern
een
machinepark.
modern
machinepark.
machinepark.
hectare laanbomen teelt samen met 15 collega’s en een modern machinepark.

WijWij
zijnzijn
Wij
opop
zijn
zoek
zoek
opnaar:
zoek
naar:naar:
Wij zijn op zoek naar:

Teamleider
Teamleider
Teamleider
boomkwekerij
boomkwekerij
boomkwekerij
Teamleider
boomkwekerij
fulltime
fulltime
fulltime
Wij zijn een laanboomkwekerij
met
een gezellig team in de gemeente Venray die op 60
fulltime
hectare laanbomen teelt samen
met 15 collega’s en een modern machinepark.

HebHeb
jij kennis
jij Heb
kennis
van
jij kennis
van
de boomkwekerij,
devan
boomkwekerij,
de boomkwekerij,
organiseren
organiseren
organiseren
en het
en het
aansturen
en
aansturen
het aansturen
van van
eeneen
team.
van
team.
een team.
Wijjeorganiseren
zijn
op
zoek
naar:
Heb jij
kennis
dejij
boomkwekerij,
en
het
van een team.
Ben
Ben
jij een
jijvan
Ben
een
aanpakker
aanpakker
een aanpakker
en werk
en werk
en
graag
jewerk
graag
injeteamverband.
in
graag
teamverband.
in aansturen
teamverband.
Ben
jijben
een
werk
jeen
graag
in teamverband.
Als teamleider/voorwerker
Als teamleider/voorwerker
Als teamleider/voorwerker
ben
je
dejeaanpakker
verbinder
ben
de verbinder
je de verbinder
en verantwoordelijk
en verantwoordelijk
verantwoordelijk
voorvoor
de aansturing
devoor
aansturing
de aansturing
vanvan van
teamleider/voorwerker
ben
jeop
dehet
verbinder
en
verantwoordelijk
voor
aansturing
van
de medewerkers,
deAls
medewerkers,
de medewerkers,
uitvoering,
uitvoering,
uitvoering,
planning
planning
planning
op
het
land
op
land
enhet
het
enland
het
waarborgen
en
waarborgen
het waarborgen
vanvan
de kwaliteit.
dede
van
kwaliteit.
de kwaliteit.
fulltime
de medewerkers, uitvoering, planning op het land en het waarborgen van de kwaliteit.

Teamleider boomkwekerij

Heb
jijervaring
organiseren en het aansturen van een team.
o o
Je hebt
Je ohebt
kennis
Je kennis
hebt
enkennis
enkennis
ervaring
envanervaring
indede
inboomkwekerij,
(laan)boomkwekerij
de (laan)boomkwekerij
in de (laan)boomkwekerij
Ben
jij
een
aanpakker
en
werk je graag in teamverband.
Je Je
hebt
kennis
en
(laan)boomkwekerij
oo
o o
Je denkt
Je
denkt
proactief
denkt
proactief
proactief
mee
mee
inervaring
de
in
mee
optimalisatie
de optimalisatie
inindedeoptimalisatie
en innovatie
en innovatie
en innovatie

Als teamleider/voorwerker ben je de verbinder en verantwoordelijk voor de aansturing van
o ohebt
Jeervaring
denkt
proactief
mee
in deplanning
optimalisatie
en innovatie
o o
Je hebt
Je
Je
ervaring
hebt
ervaring
als als
leidinggevende
leidinggevende
als
leidinggevende
de medewerkers,
uitvoering,
op het land en het waarborgen van de kwaliteit.

o Je hebt ervaring als leidinggevende

o
Je hebt
en
ervaring
inende
(laan)boomkwekerij
Wij Wij
bieden
bieden
Wij
ruimte
bieden
ruimte
voor
ruimte
voor
(persoonlijke)
(persoonlijke)
voorkennis
(persoonlijke)
groei
groei
en
ontwikkeling
en
groei
ontwikkeling
ontwikkeling
en uitzicht
en uitzicht
en
opuitzicht
een
op een
vast
op
vast
contract.
eencontract.
vast contract.
Wij
bieden
ruimte
groei
en
ontwikkeling
enen
uitzicht
op eenbedrijf!
vast contract.
Kortom
Kortom
een
Kortom
een
leuke
leuke
een
functie
leuke
een
functie
in (persoonlijke)
een
gezellig
in
gezellig
een
team
gezellig
team
bij een
bij
een
gezond
bij
gezond
een
engezond
duurzaam
en duurzaam
eninnovatie
duurzaam
bedrijf!
bedrijf!
ofunctie
Jeinvoor
denkt
proactief
mee
inteam
de
optimalisatie
Kortom een leuke
in een gezellig
team bij een gezond en duurzaam bedrijf!
o Jefunctie
hebt ervaring
als leidinggevende
 
Daarnaast
Daarnaast
 Daarnaast
zijn zijn
wij ook
wijzijn
ook
opwij
zoek
opook
zoek
naar
opnaar
zoek
medewerkers
medewerkers
naar medewerkers
in de
inboomkwekerij
de boomkwekerij
in de boomkwekerij
 Daarnaast zijn wij ook op zoek naar medewerkers in de boomkwekerij
VoorVoor
meer
meer
Voor
informatie
informatie
meer informatie
of voor
of voor
je sollicitatie
ofjevoor
sollicitatie
je sollicitatie
kunkun
je contact
je kun
contact
je
opnemen
contact
opnemen
opnemen
metmet
Caroline
Caroline
metJanssen
Caroline
JanssenJanssen
Wij bieden ruimte voor (persoonlijke) groei en ontwikkeling en uitzicht op een vast contract.
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kuninfo@boomkwekerij-michels.nl
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Kortom een leuke functie in een gezellig team bij een gezond en duurzaam bedrijf!
Michels via tel: 0478-581436 of mailen naar info@boomkwekerij-michels.nl
 Daarnaast zijn wij ook op zoek naar medewerkers in de boomkwekerij

Voor meer informatie of voor je sollicitatie kun je contact opnemen met Caroline Janssen
Michels via tel: 0478-581436 of mailen naar info@boomkwekerij-michels.nl

Als uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een fulltime:

Magazijnmedewerker m/v
•
•
•
•
•

Fotograferen van auto-onderdelen
Het inboeken van auto-onderdelen
Helpen bij afhaalbalie
Het inwegen van metalen
Aanvullen van locaties

Wat bieden wij jou:
Autorecycling Kuijpers biedt jou een fulltime functie op onze locatie in
Beringe binnen een prettige werksfeer. In eerste instantie bieden wij
een contract van 1 jaar inclusief een proeftijd van 2 maanden, met
de mogelijkheid tot verlenging bij gebleken geschiktheid.
Heb jij interesse in deze vacature?
Spreekt deze vacature jou aan of heb je een vraag?
Neem dan contact op met Marcel,
info@ar-kuijpers.nl of bel 077 303 15 70
Wil je meer informatie over ons bedrijf?
Bezoek ons dan op www.autorecyclingkuijpers.nl
Rieten 6, 5986 PH Beringe

15

0402 \ sport
SP Horst aan de Maas

Solidariteit?

In het kader van de (tekorten in de) Wmo gaat B&W een oproep richten aan burgers. Als ze voldoende
inkomen hebben om voorzieningen zelf te betalen, zouden ze af moeten zien van een beroep op de Wmovergoeding. Die ‘oproep’ wordt, volgens het college, ingegeven door de solidariteit met burgers die de
kosten moeilijk zelf kunnen betalen. Maar de oproep lijkt vooral ingegeven door het huishoudboekje
van de gemeente.
Er wordt al vanaf het begin, in 2015,
door de gemeente een beroep
gedaan op ‘eigen kracht’. Nu krijgt het
een moreel sausje. De ‘rijken’ moe
ten zelf maar de Wmo-voorziening
betalen. Op zich terecht. Maar het
probleem zit in de w
 etgeving, zoals

bij zoveel wetten die de gemeente uit
moet voeren. Er wordt geen rekening
gehouden met inkomensverschillen,
dus mensen met een laag inkomen
betalen hetzelfde als de hogere inko
mensgroepen.
De gemeente weet niets van de

VVD Horst aan de Maas

financiële situatie van aanvragers.
Als iemand een aanvraag indient,
kan in een gesprek vastgesteld wor
den of iemand voldoende financiële
draagkracht heeft om de voorzie
ning zélf te betalen. Maar door de
morele oproep kunnen mensen die

feitelijk de ondersteuning hard nodig
hebben, toch terugdeinzen en geen
aanvraag indienen. Bijvoorbeeld uit
(onterechte) schaamte, terwijl hun
situatie ondersteuning wél zou recht
vaardigen.
Al in het begin van de Wmo in 2015
heeft de SP gewaarschuwd voor de
negatieve effecten van de wet. Maar
B&W omarmde de wet die mede tot
stand is gekomen door de PvdA, die
toen deel uitmaakte van de regering
Rutte.

Gelukkig gaat B&W nu samen met
andere gemeenten de regering
aanschrijven met de vraag de wet
rechtvaardiger te maken. Maar er
zijn nog wel wat andere wetten die
de gemeente uit moet voeren en die
onrechtvaardig zijn en in het nadeel
werken voor mensen met een laag
inkomen. Dáár zou B&W nou ook
eens over moeten schrijven aan de
regering: de wetten eerlijker maken.
Paul Geurts en Aniet Fonteyne

Gooi je eigen spullen maar kapot

De huidige maatregelen om het Covid-19 virus tegen te gaan zijn voor
niemand prettig. De avondklok die onlangs is ingevoerd, is bij velen in
het verkeerde keelgat geschoten. Dat is begrijpelijk. Iedereen zou vrij
moeten zijn om te gaan en staan waar hij wil en nu kan dat niet.
Met ontzetting heb ik de beelden in
Eindhoven, Venlo en andere steden
gezien. Verschrikkelijk wat daar is
gebeurd. Wat deze, gelukkig kleine,
groep mensen heeft gedaan gaat
gewoon te ver en ik hoop dat ze daar
verantwoordelijk voor wordt gehou
den door ze te laten opdraaien voor

de kosten. Natuurlijk mag je het
oneens zijn met de regels en het is
begrijpelijk dat er frustratie heerst,
maar ga dan een rondje rennen, koop
een boksbal of gooi je eigen spullen
kapot. Van andermans spullen blijf
je af.
Gelukkig houden de meeste men

sen zich wel aan deze maatregelen.
Dat is nodig. Misschien niet voor
jezelf. Maar wel voor de mensen die
in de zorg werken en al bijna een jaar
ontzettend hun best doen om alles
rond te krijgen. Dat is nodig voor de
ouderen en andere kwetsbare groe
pen. Dat is nodig voor ouders die
nu hun kinderen les moeten geven
en dat moeten zien te combineren
met hun werk en huishouden. Dat is
nodig voor onze ondernemers in
onder andere de horeca die al maan

den geen omzet draaien. Dat is nodig
voor onze samenleving.
Gelukkig blijft bijna iedereen Gewoon
Doen.

Tom Obers

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.

PARTTIME PLANTEN INPAKKERS
BIJ GREEN4RETAIL, FLORA TRADE PARK IN VENLO

Werk je het liefst de hele dag met je handen en lekker tussen
de planten? Heb je een goede conditie en zoek je een ﬂexibele,
parttime baan? Dan hebben wij een leuke vacature voor jou.
Wat ga je doen?
Als parttime inpakker ben
jij verantwoordelijk voor het
ompakken van prachtige
bloemen en planten zoals violen,
primula’s, perkplanten en diverse
tuinplanten.

Wat wij bieden
• Per direct een bijbaan als
planten inpakker voor 8 tot max.
20 uur per week
• Een bruto uurloon van
>21 jaar = €10,70
• Werken in een klein gezellig team.

Jouw taak?
Samen met een klein en
gezellig team pak je in
onze geconditioneerde
verwerkingshal de planten over
op plantenkarren en maak je
bestellingen voor onze retail
klanten klaar. Het klinkt als een
vrij simpele baan, maar het vergt
wel wat inspanning, handigheid
en nauwkeurigheid.

Wat wij vragen
• Minimaal mbo werk- en
denkniveau en het spreken van
de Nederlandse taal.
• Je bent een harde en ﬂexibele
werker en enthousiast om aan
de slag te gaan.
• Minimaal beschikbaar van
1 maart tot 1 juli
• Ook vitale 65 plussers zijn
welkom.

Werkdagen en -tijden
Jij bent dinsdag, woensdag en
evt. donderdag beschikbaar en
ﬂexibel inzetbaar. Jouw werktijden
zijn van 08.00 - 17.00 en in
overleg kun je een ½ uurtje later
beginnen, en ben je bereid om
soms langer door te werken.

Solliciteren
Ben jij de perfecte kandidaat voor
deze vacature en voldoe je aan de
eisen? Stuur dan voor 15 februari
een mail met je motivatie en CV
naar: info@green4retail.nl
en we nemen zo snel mogelijk
contact met je op!
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Bob Schobbers Horst
zijn, oftewel iemand die veel rod
delt en op alles dramatisch reageert.
Daar heb ik echt een hekel aan.

Wat is je favoriete game?
Mijn favoriete game is denk ik
Skyrim. Dat spel heb ik op drie plat
forms en ik heb er echt veel te veel
uren is gestopt. Op de tweede plaatst
staat UNO, ik houd gewoon van UNO.
Ben ik er goed in? Nee, zeker niet.

Hond of kat?
Ik word echt gek van deze vraag.
Ik heb thuis een hond en een kat.
Daardoor kwam ik erachter dat je ze
echt niet kunt vergelijken. Ze zijn leuk
om heel verschillende redenen, maar
in alle eerlijkheid vind ik honden net
iets leuker, net zoals veel mensen.

Als je terug in de tijd kon gaan,
wat zou je jezelf dan als advies
mee geven?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Bob Schobbers
18 jaar
Horst
Wageningen
University and
Research (WUR)

Wat zou je heel graag opnieuw
willen beleven?
Ik zou graag mijn reis naar Senegal,
West-Afrika, opnieuw willen beleven.
Daar ben ik met mijn goede vriend
Mees en een aantal andere scholie
ren van het Dendron college in 2018
heen gegaan. Die reis was een van de
mooiste ervaringen van mijn leven.

Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou
je dan kiezen?
Shrek, ik zou sowieso Shrek wil
len zijn. Ja 100 procent zeker, Shrek.
‘Waarom?’, vraag je je misschien af.
Kijk naar hem. Hij is in alle opzichten
geweldig.

Welk verhaal vertelt je familie
altijd over jou?
Het verhaal over die ene keer dat ik
soort van met kerst-gourmet mijn
familie rauwe kip heb voorgescho
teld waardoor er misschien wel,
misschien ook niet, mensen ziek zijn
geworden. Ze lijken het maar niet te
vergeten.

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?
Ik denk niet dat ik zo iemand uit de
vriendengroep kan aanwijzen als
beste vriend, maar ik ben al het lang
ste bevriend met Jasper. We hebben
elkaar ontmoet toen we met de buurt
paaseieren gingen zoeken. Ik kon er
geen vinden dus besloot ik er een
aantal van Jasper te ‘lenen’. Hij krijgt
ze ooit nog wel terug, hoopt hij.

Heb je een verborgen talent?
Mijn verborgen talent is tekenen in
het computerprogramma Microsoft
Paint. Je moet eens zien wat voor
kunst ik daarin kan maken.

Wat is je favoriete hobby?
Mandoline spelen is denk ik wel mijn
favoriete hobby. Ik heb ooit op een
rommelmarkt een banjoline (kruising
tussen banjo en mandoline) gekocht,
maar had geen idee hoe ik het moest
bespelen. Via Youtube heb ik een
aantal liedjes leren spelen en toen
besloten een mandoline aan te schaf
fen. Heb overigens vorige week ook
een banjo gekocht, niet te verwarren
met de banjoline.

Heb je een bijbaantje?
Ik werk al 3,5 jaar bij Jumbo Phicoop
in Sevenum als trotse medewerker
van de cascadeploeg. Dat is de ploeg

die verpakt vlees en kaas overziet.
Shout-out naar mijn favoriete mede
werker, je weet wie je bent.

Heb je een bijnaam?
Daar moest ik even over naden
ken. ‘Smeerkaas chef’, ‘Boswachter’,
‘Verse pizza Funghi’, ‘lekker
ding’, ‘Sjemmer’, ‘Schob Bobbers’,
‘Boswachter Bob’ en vast nog wel
een paar waar ik nu niet op kan
komen. Deze namen zijn allemaal
dingen die ik regelmatig door ver
schillende mensen wordt genoemd.
Ik ga (en kan) ze niet allemaal uit
leggen, maar men noemt me vaak
Boswachter Bob omdat ik altijd hele
maal in mijn element ben als ik in
het bos ben. Ik studeer bovendien
de opleiding Bos- en Natuurbeheer.
De eerste vraag die je krijgt wanneer
je zegt dat je die studie volgt is: ‘oh,
dus je wordt boswachter?’ Maar dat
hoeft niet per se en dat ga ik ook niet
worden.

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Gezelligheid is superbelangrijk.
Volgens mij moet je met je vrienden
kunnen lachen. Verder vind ik eer
lijkheid ook heel belangrijk, ik kan
er echt niet tegen als mensen tegen
me liegen. Ik vind het ook essenti
eel dat mensen geen drama-queen

‘Gast ik weet dat die chili echt lek
ker is, maar je gaat er spijt van krij
gen, geloof me.’ Ik had er spijt van.
Ik heb me namelijk zo volgegeten
dat ik bijna niet meer van de bank af
kwam.

Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?
Dat is een leuk verhaal. We gingen
ooit met vrienden een soort tikker
tje doen in een lege varkensstal, het
was superdonker en ongelooflijk eng.
Daarbij komt nog dat de tikker een of
andere vaag groen masker op had,
waardoor de sfeer niet bepaald ver
beterde. We liepen in groepjes van
twee man door dat donkere complex,
hopend dat we de tikker niet tegen
komen. Op dat moment bedacht Cas,
degene bij wie de stal stond, dat
het grappig was om in alle stilte en
spanning het alarm af te laten gaan.
Ik vond het niet grappig. Ik vond het
helemaal niet grappig.

Wat ligt er onder je bed?
Drie zwaarden, een bijl, een dolk
en een hoodie met Shrek erop.
Geen vragen stellen.

Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Tijd voor Avontuur vind ik echt gaaf.
Er is wel één voorwaarde, kijk hem in
het Engels, dan is ie echt goud.
Tekst: Teun van Zon

Problemen met
uw kunstgebit?
Professionele
asbestverwijdering
Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling
compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar

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

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com

Hoi

Column

Nieuwe
maatregelen
Elke paar weken komen er
weer nieuwe maatregelen, of
het er nou veel zijn of niet, en
of het nou versoepelingen of
verscherpingen zijn. Nu zitten
we in een tijd dat er weer
scherpere maatregelen zijn
genomen, zoals de avondklok,
de regel van één bezoeker per
dag en daarvóór onder
andere de sluiting van de
scholen.
Vlak voor de kerstvakantie werd
er namelijk besloten dat de scho
len dichtgingen en dat er online
les zou worden gegeven. En dus
zijn er op onze school nu online
lessen voor het grootste deel van
de leerlingen. Over het alge
meen heb ik er geen problemen
mee, omdat ik niet zo’n lange
lesdagen heb en ook af en toe
naar school mag. Ik kan persoon
lijk niet veel negatiefs zeggen
over deze variant van school, bij
mij is namelijk het enige lastige
dat me nu is overkomen dat mijn
laptop midden in de les uitviel,
dat ik de link van een paar les
sen niet kon vinden en dat ik
een keer slechte verbinding had,
waardoor ik het scherm niet kon
zien. Tja, dat zijn nu een beetje
mijn schoolproblemen. Ten
opzichte van de online lessen
zijn de rellen die na de invoering
van de avondklok kwamen wel
van een ander kaliber. Dat was
namelijk ook een van de maat
regelen, die avondklok. En dat
zullen veel mensen wel gemerkt
hebben. Buiten het feit dat je
vrijwel niemand meer buiten
ziet of hoort na negenen, zal het
weinig mensen zijn ontgaan dat
er een heleboel rellen waren.
Ook van de maatregel dat je
maar één bezoeker per dag mag
ontvangen merk ik veel, ook
al zou ik het niet zo snel door
hebben gehad als de maatregel
niet bestond. Pas toen die regel
inging merkte ik dat ik in mijn
eentje niet ergens op bezoek ga.
Met de regel van twee bezoe
kers kon ik nog weleens met
een van mijn ouders mee, nu
gaat dat niet. Dus ja, die laatste
paar maatregelen zijn me in het
dagelijks leven vaak opgevallen.
Ik ben dan ook benieuwd wat er
deze week wordt afgekondigd.

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

Agata Siwek Evertsoord
De Peel was voor haar liefde op het eerste gezicht, niet in de laatste plaats omdat het haar aan thuis doet
denken. De natuur vormt dan ook een belangrijke inspiratiebron voor haar kunst. Deze week wordt Agata
Siwek (48) uit Evertsoord geplukt.

zien aan de kunstacademie, maar
kreeg daar te horen dat haar achter
stand te groot was. Ze gaf echter niet
op en mocht van haar ouders privéles
volgen. “Het is in Polen heel moei
lijk om aangenomen te worden op de
kunstacademie. Veel mensen moeten
meerdere keren toelatingsexamen
doen. Toen ik me aanmeldde waren
er zes kandidaten voor één plaats.
In totaal werden er maar zeventien
mensen aangenomen op onze afde
ling. In Polen kun je op de middelbare
school voor een kunstprofiel kiezen.
Zij hebben al vijf jaar modeltekenen
en schilderen achter de rug en dat
had ik niet als gymnasium-leerling.
Daarom werd me geadviseerd om
privéles te volgen en vooral niet ont
moedigd raken. Omdat ik heel goed
was in theorie, zoals kunstgeschiede
nis, cultuurwetenschappen, filosofie
en Engels, dit zijn allemaal onderdelen
voor het examen voor kunstacade
mie, kon ik mijn achterstand inhalen.”
Uiteindelijk werd ze op haar 18e aan
genomen op de academie in Krakau.
De nadruk daar lag op het verbeteren
van de techniek. “Het lessysteem was
erg traditioneel. Voor een uitwisse
lingsprogramma ging ik naar de aca
demie in Glasgow. Daar werd juist veel
aandacht besteed aan de inhoud en
het verhaal achter de kunst. Hoe sta je
als kunstenaar in de wereld en wat wil
je met je kunst zeggen? Dat was best
wel een omschakeling.”

Souvenirs
Aan een zijweggetje van de
Patersstraat in Evertsoord ligt de
woning van Agata en haar part
ner Leo. De voormalige boerderij
ondergaat een grote verbouwing,
waardoor Agata en Leo tijdelijk in
een tuinhuisje wonen. Al is tuin
huis niet de juiste benaming voor
het huisje dat achter de oude
schuur is gebouwd. De tijdelijke
woning is ontworpen en gebouwd
door Agata en Leo en voorzien van
alle gemakken. Buiten mag de
regen dan gestaag naar beneden
vallen, binnen is het lekker warm.
Ze verhuisden twee jaar geleden
vanuit Liessel, waar Leo een bedrijf
heeft, naar het Peeldorp. “De Peel
doet me denken aan vroeger, aan
de plek waar ik ben opgegroeid.
Voor mij was de Peel liefde op
het eerste gezicht”, vertelt Agata.
Haar naam verraadt al dat de

wieg van Agata niet in Nederland
stond. Ze werd namelijk geboren in
een klein dorpje op zo’n 250 kilome
ter van Krakau. “We woonden in een
blok met woningen en hadden daar
een volkstuintje aan de andere kant
van het moeras. Dat was ongeveer
3 kilometer lopen. Maar als het heel
nat was overstroomde het en moes
ten we helemaal omlopen”, vertelt
ze. Agata groeide er samen met haar
jongere broer op in een volgens haar
warm nest. Haar vader was weten
schapper en haar moeder werkte
als advocaat. De verhuizing naar
Nederland was dan ook klein drama,
herinnert ze zich. “Maar ik ging voor
de liefde. En ik was ook wel nieuws
giering naar Nederland, vooral naar
de musea en de kunst.” Ze omschrijft
zichzelf dan ook als een onderzoekend
kind dat alles deed wat niet mocht.
“Als mijn ouders wilden dat ik iets

zou doen, zeiden ze juist dat het niet
mocht”, zegt ze lachend. Ze waren
met z’n vieren veel in de natuur te
vinden en gingen vaak naar het bos.
Ook bezochten ze concerten en musea.
Toen Agata naar de middelbare school
ging, verhuisde het gezin naar Krakau.
“Daar was beter onderwijs en waren
er meer voorzieningen. Ook had mijn
vader daar een goede baan. Al was
het wel erg wennen om die ver
trouwde omgeving achter te laten.”

Kunstacademie
Hoewel ze op de basisschool al talent
voor tekenen liet zien, ging Agata naar
het gymnasium. “Mijn ouders wil
den dat ik een goede opleiding zou
gaan volgen en een taal ging stude
ren zodat ik later bijvoorbeeld tolk
kon worden.” Haar talent voor teke
nen bleek echter toch groter te zijn.
Ze besloot haar tekeningen te laten

Ze studeerde ook enkele maanden
aan de Rijksakademie van beeldende
kunsten in Amsterdam. Het was tij
dens deze periode dat één van haar
kunstprojecten voor internationale
commotie zorgde. Agata: “Als mensen
naar Polen gaan, willen ze altijd het
concentratiekamp in Auschwitz bezoe
ken. Voor sommigen is het bijna een
dagje uit. Als maatschappelijk betrok
ken kunstenaar heb ik besloten dat ik
daar mijn mening over moest uiten.
En zo is een kioskje met souvenirs
van Auschwitz ontstaan. Het was een
kunstproject dat op een winkel lijkt,
het was geen winkel op zich. Samen
met enkele andere kunstenaars expo
seerde ik in een leegstaand pand in
Den Bosch met deze ‘souvenirs’, her
inneringen aan Auschwitz.” Het doel
Agata was om mensen te waarschu
wen dat de geschiedenis niet vergeten
mag worden. “Maar de pers pakte het
helemaal verkeerd op en schreef dat

Voor uitbreiding van ons team, zijn we op zoek naar een
betrokken technisch allrounder:

ALLROUND ENGINEER
Wil je meer weten over deze functie en wat wij bieden?
Ga naar onze site www.rensautomation.nl.

Solliciteren?
Stuur een mail naar info@rensautomation.nl of neem
telefonisch contact op met Johan van Rens, 077 - 230 00 05.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

er souvenirs van Auschwitz te koop
waren. Ze maakten er een sensatie
verhaal van. Mijn moeder durfde zelfs
niet meer over straat.” Haar pro
ject kreeg echter ook veel positieve
reacties en werd opgenomen in een
educatief programma van de stichting
Kunst en Cultuur Noord-Holland.

Vliegtuig
Intussen had ze tijdens een skivakan
tie in Polen een Nederlandse jongen
leren kennen. “Hij liep daar stage en
we kregen een relatie. In de zomer
kon ik gebruikmaken van zijn kamer in
Amsterdam. Polen was toen nog een
communistisch land en elk raam naar
buiten was interessant.” Ze verhuisden
naar Deurne en trouwden uiteinde
lijk ook. Maar Agata miste haar fami
lie en voelde zich niet echt thuis in
Nederland. “Ik wilde heel graag terug.
Nu pak je het vliegtuig en ben je zo
in Polen. Toen ging er één keer per
maand een bus heen. Omdat ik niet
wist hoe ik al mijn spullen weer naar
Polen zou kunnen verhuizen, besloot
ik te blijven.” Het huwelijk strandde
uiteindelijk na een paar jaar. Agata
reed paard in Liessel en leerde daar
Leo kennen. Ze verhuisden twee jaar
geleden naar Evertsoord. “We hadden
een fijn huis in Liessel, maar kwamen
ruimte tekort voor alle dieren. Ook
had ik er een atelier waar ik niet kon
blijven. Omdat het voor Leo belang
rijk is dat hij niet te ver van zijn bedrijf
woont, hebben we op Funda in een
straal van 10 kilometer naar een
woning gezocht. En zo kwamen we in
Evertsoord terecht.” Hun woning kijkt
uit over het ruige landschap van de
Peel. “In Liessel kon ik te voet naar de
Peel lopen, hier hoef ik alleen maar uit
het raam te kijken.”

Ontmoetingsplek
Ze wisten toen ze het huis koch
ten dat er veel aan moest gebeuren.
“We hadden alleen niet verwacht dat
het zoveel werk zou zijn. In de voor
malige koeienstal alleen al lagen vier
betonen lagen op de vloer.” Gelukkig
zitten ze voorlopig droog en warm in
hun ‘tuinhuisje’. “Hoelang het duurt
voordat de verbouwing klaar is, maakt
dus niet uit.” Agata hoopt dat de boer
derij uiteindelijk een ontmoetingsplek
wordt voor kunstenaars. “Het is mijn
droom om mijn kennis en faciliteiten
te delen.”
Tekst en beeld: Marieke Vullings

AUTOBEDRIJF

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

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

Speuren naar carnavalsmaksers
KnopenLopen Sevenum heeft speciaal voor carnaval voor de kinderen een
speurtocht uitgezet. Onderweg kunnen de kinderen maskers spotten.
Omdat kinderen al zolang thuis moe
ten zijn, heeft KnopenLopen voor
jonge kinderen en hun ouders/ver
zorgers een speurtocht gemaakt door
het centrum van Sevenum. Onderweg
kunnen de kinderen zoeken naar
carnavalsmaskers met een num
mer. De maskers zijn nog tot en met

dinsdag 16 februari te vinden voor
ramen van huizen en winkels. Er zijn
in totaal twintig maskers verstopt.
De speurtocht duurt ongeveer een
uur. Kijk voor meer informatie op de
Facebookpagina van KnopenLopen of
www.knopenlopen.nl

Puzzel

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een Horeca Cadeau Bon van € 50,- te besteden bij de
deelnemende horecaondernemers in de Gemeente Horst aan de Maas! Deze
cadeaubon wordt ter beschikking gesteld door het Centrummanagement Horst-centrum.
Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar info@horst-centrum.nl, of doe 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.
Oplossingen moeten vóór zondag 7 februari (12.00 u.) binnen zijn. De winnaar wordt volgende week bekend
gemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

Een nieuwe locatie
hetzelfde vertrouwde
gevoel
Pal aan de A73 ligt ons spiksplinternieuwe, moderne bedrijfspand.
De nieuwe locatie beslaat maar liefst 1.950 m² en is voorzien van
de laatste technieken. Heb je vragen? Neem contact met ons op,
onze vakmensen nemen graag de tijd voor je.
Oude adres
Doolgaardstraat 10B
5961 TS Horst

Nieuwe adres
Songertweg 13
5961 NG Horst

24 uur per dag bereikbaar:
Tel: 077 - 398 13 00
Spoed: 06 - 206 225 62
www.recarshorst.nl

Autoschade
Herstel Groep

Scholieren gezocht
voor de oogst
van cherrytomaten
Westburg is op zoek naar scholieren die het leuk vinden
om zaterdag ochtend en in de vakanties iets bij te verdienen
op één van onze drie locaties!
Wat hebben wij jou te bieden?
• Je eerste werkervaring!
• Een beloningssysteem waardoor hard werken wordt beloond!
• De mogelijkheid om samen met je vrienden te werken
maar ook om een heleboel nieuwe vrienden te maken!
Ben jij:
• Na het lezen van deze advertentie enthousiast geworden?
• Ouder dan 13 jaar en groter dan 1.50m lang?
• Enthousiast, gemotiveerd en houd je van aanpakken?

Bezoek onze website www.westburgbv.nl
of bel naar 06 - 81 80 35 68!

Bereikbaar: ma t/m do van 8:00 – 16:30 / za van 8:00 – 13:00
Nieuw Erf 4,
5971 PL Grubbenvorst

De oplossing van de puzzel in HALLO Horst aan de Maas van 28 januari was:
Alle hout is geen timmerhout
En de winnaar is: Ilse Hagens uit Horst. Van Harte Gefeliciteerd met de Horeca Cadeau Bon van € 50,- te besteden
bij de deelnemende horecaondernemers in de Gemeente Horst aan de Maas!

Sudoku

7
1

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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Religie

Medische zorg
Heilige mis

Ook de Klosoverdracht vindt dit jaar in een ander jasje plaats. Op zaterdag 6 februari wordt de nieuwe Klos, de
carnavalskrant van carnavalsvereniging D’n Dreumel in Horst, gepresenteerd op Omroep Horst aan de Maas.

19.15

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

De opzet van deze Klosoverdracht is
net wat anders dan andere jaren: er
is geen prins en er zijn geen onder
scheidingen, er is geen boerenbruiloft
en er zijn geen jubilarissen. Wel lezen
mensen voor uit eigen en andermans

19.00

Huisartsenpost

11.00

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

Grubbenvorst
zaterdag

Heilige mis

Kronenberg
zaterdag
Heilige mis
19.15
		

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Venray

Lottum
zondag

09.00

donderdag
Heilige mis
09.00
		

Melderslo

zaterdag
Heilige mis
17.30
		

Meterik

zaterdag
Heilige mis
19.00
		

Swolgen

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

zondag
Heilige mis
10.30
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Gebiedsteams

zaterdag
zondag
maandag

Sevenum

donderdag
vrijdag

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Gemeente Horst aan de Maas

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

8 t/m 11 februari

De Schuilplaats
zondag

Vervoersservice naar vaccinatielocatie
Ouderen die niet op eigen gelegenheid naar de vaccinatielocatie kunnen gaan, kunnen een beroep doen op de
KBO in Sevenum. Zij wil ouderen, met inachtneming van de coronaregels, naar de locaties gaan vervoeren.
KBO Sevenum nam vorig jaar het
initiatief voor het vervoersproject
AutoMaatje. Door corona is dit pro
ject nog niet van start kunnen gaan.
KBO Sevenum wil zich ervoor inzetten
dat alle ouderen uiteindelijk vervoer
hebben naar de vaccinatielocatie.

Dit geldt voor ouderen die geen eigen
vervoer hebben en ook geen beroep
kunnen doen op familie of vrien
den. Er geldt per kilometer een vast
bedrag. Dit is exclusief eventuele par
keerkosten. De deelnemer is net als de
chauffeur verplicht om een mondkapje

kerkdienst

In de les maken de kinderen kennis met
het ambacht van de mandenmaker. Er
wordt verteld wat er nog meer kan met

vlechtwerk en kinderen kunnen zelf aan
de slag gaan met een vlechtwerk van
papier. Een inlogcode en stappenplan

Heb jij al ruime ervaring als
Test Engineer
Ga jij ervoor zorgen dat onze
software vrij is van defecten?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

5 t/m 7 februari
Veerle Gorter
Tuinstraat 9, Venray
0478 58 34 78

Tandenz
Sint Annalaan 6, Venray
0478 58 45 04

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

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van technisch hoogstaande bedrijven. We zijn een snelgroeiende,
toonaangevende organisatie die zich toelegt op het ontwikkelen en produceren van op besturingstechniek georiënteerde
oplossingen voor de agri- en de industriesector. We onderscheiden ons door innovatie, kwaliteit en onze hoogstaande
technische kennis van de sectoren waarin we actief zijn. Bij de Hotraco Group werken circa 250 medewerkers en in het
Hotraco Development Center (R&D) circa 25 personen. Onze gedreven medewerkers maken het verschil in onze organisatie.
Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een Test Engineer:

Test Engineer
In deze functie wordt jij verantwoordelijk gehouden
voor het functioneel en technisch testen van producten.
Als Test Engineer zorg je ervoor dat de software
vrij is van defecten teneinde van het opleveren van
hoogwaardige producten. De Test Engineer neemt hierbij
het eigenaarschap over alle activiteiten die nodig zijn om
deze hoge kwaliteitstandaard te valideren.
Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• Het schrijven van product testplannen
• Automatiseren van deze tests op basis van moderne
frameworks en oplossingen
• Het opzetten van een (automatische) teststraat op basis
van een afgestemd testplan
• Software ontwikkelaars betrekken bij het continue
verbeterproces
• Proactief coördineren en uitvoeren van testgevallen,
controles en onderzoeken
• Het beoordelen van de testresultaten en registreren
van bevindingen

06 55 40 80 23
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

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

kan worden aangevraagd via
schoolprojecten@delocht.nl Kijk voor
meer informatie op www.delocht.nl

Spoedgevallendienst

Danure Verloskundigen

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

Openluchtmuseum De Locht in Melderslo heeft speciaal voor kinderen een online les manden vlechten ontwikkeld. De workshop is bedoeld voor kinderen van groep 6, 7 en 8.

Tandarts

10.00

Priesternoodnummer

Manden vlechten voor kinderen

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Verloskundige zorg

06 19 42 26 21

te dragen. Per rit wordt maar één
persoon vervoerd, uitgezonderd echt
paren na overleg. Neem voor meer
informatie contact op met
Frans Steyvers via 077 467 23 06,
Hay Coopmans via 077 467 16 23 of
Piet Thijssen via 077 467 1545.

Online les De Locht

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

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

Tienray
zaterdag
woensdag

Op de website van D’n Dreumel is
de digitale versie van De Klos terug
te vinden. Het bestellen van een
papieren versie is niet meer mogelijk.
Kijk voor meer informatie op
www.dreumel-horst.nl

(alleen na telefonische afspraak)

Heilige mis

Meerlo

dinsdag

werk, er is een (coronaproof) optreden
en ook wordt d’n Hannes van 2020
bekendgemaakt. De uitzending begint
om 19.30 uur en is achteraf ook terug
te kijken via uitzending gemist en
Facebook.

(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

woensdag
donderdag
vrijdag

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

Apotheek Maasdorpen

Venlo

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag

Tv-uitzending Klosoverdracht

Apotheek

America
zondag
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Wij vragen:
• Afgeronde MBO of HBO opleiding op het gebied van
ICT of Electrotechniek
• Minimaal 3 tot 5 jaar relevante werkervaring in een
vergelijkbare rol
• Ervaring met regelsystemen en de agrarische sector
is een pré
• Communicatief vaardig in woord en geschrift
• Jij bent een teamplayer en een pragmatische perfectionist
Wij bieden:
• Een uitdagende functie waarin jouw ontwikkeling
centraal staat;
• Uitdaging en samenwerking binnen het netwerk van
Hotraco Group;
• Prettige werksfeer in een hecht team.
• Salariëring is in overeenstemming met de zwaarte van
de functie;
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf.
Meer informatie over Hotraco Group kun je
vinden op www.hotraco.com.

Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com t.a.v. Guido de Swart (HR Manager).
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Jij maakt ‘m super

Bijna
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Verras eens
iemand met
een heerlijke
appeltaart

Recept:

Porties: 10 tot 12 personen (24 cm vorm)
Ingrediënten

Ben je op zoek naar een
leuke baan in Horst?
Assistent bedrijfsleider
Ervaren keukenadviseur
Junior keukenadviseur
Geïnteresseerd? Laat het ons weten!

Kijk voor meer informatie op: www.werkenbijimg.nl/vacatures
Heeft een van bovenstaande vacatures je interesse gewekt? Mail dan je
motivatiebrief en cv naar: sollicitatie@superkeukenslimburg.nl

200 gram ongezouten roomboter
200 gram witte basterdsuiker
400 gram zelfrijzend bakmeel
1 ei
8 gram vanillesuiker

Instructies
Klop het ei los verdeel in twee delen. De ene is voor het deeg, de ander voor het bestrijken.
Meng boter, basterdsuiker, zelfrijzend bakmeel, het halve ei, vanillesuiker en een snufje zout
tot een stevig deeg en verdeel in 3 delen.
Schil nu de appels en snij deze in plakjes. Vermeng in een kopje de suiker met kaneel.
Vet de springvorm in en bestuif met bloem.
Gebruik één deel deeg om de bodem van de vorm mee te bedekken. Een tweede deel deeg
gebruik je voor de randen. Strooi het paneermeel op de bodem van de beklede vorm.
De paneermeel neemt het vocht van de appels op.
Doe de helft van de appels in de vorm en strooi hier 1/3 van het kaneel-suiker mengsel
overheen. De overige appelschijfjes kun je nu ook in de vorm doen, strooi de rest van het
kaneel-suiker mengsel erover.
Rol het laatste deel deeg uit tot een dunne lap en snij stroken van ongeveer 1 cm breed.
Leg de stroken kruislings op de appeltaart. Met wat extra deegstroken werk je de rand
rondom af. Gebruik het halve ei om de stroken in te smeren.
Zet de taart iets onder het midden van de oven. Bak in 60 minuten op 170 °C (boven- en onderwarmte) gaar en goudbruin.
Laat de taart afkoelen in de vorm voordat je de ring verwijdert.
Nog een klein beetje warm met een toef slagroom is deze taart heel erg lekker.
Maar de volgende dag is hij eigenlijk nóg lekkerder, als de smaken lekker zijn doorgetrokken.

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,3

snuf zout
1,5 kilo zoetzure appels (ongeschild)
75 gram kristalsuiker
3 tl kaneel
15 gram paneermeel

HORST

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

ROERMOND

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

Elke zondag geopend

