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Restauratie interieur
Kaldenbroek
Huys Kaldenbroek in Lottum ondergaat momenteel een restauratie. Aan de binnenkant van het uit de 16e eeuw stammende gebouw worden onder andere verbouwingen uit de jaren
70 en 80 grotendeels ongedaan gemaakt.

Burgerbeweging laat van zich horen

Kronenberg verwijt wethouder nalatigheid
en valse beloftes
Volgens Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg en Evertsoord trekt wethouder Eric
Beurskens van de gemeente Horst aan de Maas zijn eigen plan omtrent de boskapdiscussie in
Kronenberg. Hij zou zijn afspraken niet nakomen en achter de rug om van de burgerbeweging
beslissingen nemen.
De gemeente Horst aan de Maas
kapte in 2020 6,6 hectare aan
natuurgebied in de Kronenbergse
Bossen ten gunste van de vijfsterren paarden/eventingroute
van Grandorse. De Kronenbergse
inwoners stonden perplex toen ze
hoorden dat een groot gedeelte
van het bos was gekapt, ze wisten niets af van de plannen.
De gemeente gaf toe dat er fouten waren gemaakt in de com-

municatie naar de inwoners toe
nadat een deel van het bos gekapt
was. Daarom zegde wethouder
Eric Beurskens toe dat Kronenberg
een compensatie van 25 hectare
aan natuurgebied terugkreeg.
Burgerinitiatief Leefbaarheid
Kronenberg en Evertsoord (BLKE)
trok aan de bel en er volgden
gesprekken, openlijke excuses,
beloftes voor een betere samenwerking en zouden inwoners wor-

den betrokken bij de plannen en
uitvoering in de toekomst.

Valse beloftes
De burgerbeweging is het zat.
“Onze gemeente ‘vergat’ te communiceren dat 6,6 (!) hectare goudgroene
natuur werd weggehaald en hoopte
dat we als inwoners van Kronenberg
en Evertsoord dit wel zouden slikken.
Lees verder op pagina 03

De restauratie wordt uitgevoerd in
opdracht van Stichting het Limburgs
Landschap, eigenaar van het gebouw
en de gelijknamige omliggende natuurgebied. In het huis zijn twee vakantiewoningen gerealiseerd, de vorige
eigenaar heeft naast Kaldenbroek een
nieuwe woning gebouwd. De renovatie
vindt voornamelijk binnen in het huis
plaats. Daarbij worden onder andere
de verbouwingen die in de jaren 70 en
80 van de vorige eeuw zijn uitgevoerd,
ongedaan gemaakt, licht Henk Heijligers
namens Het Limburgs Landschap toe.
“Zo is er bijvoorbeeld op bepaalde vloeren laminaat gelegd. Die halen we weg
om vervolgens de vloer te restaureren.
Ook wordt al het stucwerk vernieuwd,
waarbij oude bouwsporen die we nu
gevonden hebben, worden vastgelegd. We zorgen dat de oude uitstraling
behouden blijft. De twee vakantiewoningen worden samengevoegd tot één
grote woning met twaalf slaapkamers
en elf badkamers. Het wordt een groot-

schalige restauratie zodat het gebouw
weer voldoet aan de eisen van deze
tijd en natuurlijk met respect voor het
gebouw.” Volgens Heijligers kost het
project enkele tonnen. Stichting het
Limburgs Landschap is een officieel
erkende erfgoedorganisatie en kan
daardoor gebruikmaken van restauratiesubsidies van onder andere het Prins
Bernhard Cultuurfonds.
De restauratie is begin mei afgerond en
dan is er ook klein onderhoud aan de
buitenzijde en de tuin uitgevoerd.

We zorgen dat de oude
uitstraling behouden
blijft

Beeld: Het Limburgs Landschap,
Henk Heijligers
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Woningen op voormalige schoollocatie Meterik
Op de plek van de voormalige basisschool aan de Rector de Fauwestraat in
Meterik komen acht levensloopbestendige woningen. Het College van B&W
is voorstander van de plannen en vraagt de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan goed te keuren.
Sinds oktober 2018 zijn de leerlingen van basisschool Onder de
Wieken gevestigd in het oude
klooster. Het voormalige schoolgebouw wordt nu gesloopt en gaat
plaats maken voor acht levensloopbestendige woningen. Aan de
oostzijde van het plangebied zijn
vijf woningen gepland en aan de
noordzijde drie woningen. Aan de

noordwestzijde wordt een groenvoorziening met wadi aangelegd.
Aan de noordoostzijde en zuidzijde
zijn in totaal zestien parkeerplaatsen voorzien. In een toelichting zegt
het College van B&W het positief te
vinden dat er aangepakt wordt in
Horst aan de Maas en dat er ook in
de kleine kernen woningen worden
gerealiseerd.

Gemeenteraad vindt dat provincie Limburg inwoners Tienray en
Meerlo in de kou laat staan
Volgens de gemeenteraad van Horst aan de Maas moet de provincie haar verantwoordelijkheid op zich
nemen als het gaat over de provinciale weg N554 tussen Tienray en Meerlo. Veel vrachtverkeer zorgt voor
onveilige situaties voor de bewoners van de twee dorpen. De raad vindt dat de provincie de inwoners in de
kou laat staan.
De gemeenteraad zegt teleurgesteld te zijn in de provincie Limburg
omdat ze geen gehoor geeft aan de
zorgen van de inwoners langs de
N554. De provincie is immers eigenaar van deze weg. Daarom roept
de gemeenteraad het College van
B&W op om een gedegen, onderbouwde brief te sturen naar de
Gedeputeerde Staten en Provinciale

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

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

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

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 omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Staten om aan te geven dat de
gemeenteraad het gevoel krijgt
dat de provincie de inwoners van
Meerlo en Tienray in de kou laat
staan. Volgens de raad heeft de
veiligheid van de inwoners prioriteit. Deze oproep is samengesteld
tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 23 februari.
Alle partijen steunden dit voorstel.

“Het wordt tijd dat de provincie
haar verantwoordelijkheid neemt
over deze onveilige weg”, zei Kay
Thijssen (Essentie) tijdens de raadsvergadering als woordvoerder van
het voorstel. “De maat is vol na tien
jaar.” De VVD zag dat anders in.
“Misschien moeten we onze hand
ook in eigen boezem steken”, zei
Yvonne Douven. “We vinden het

te makkelijk om de provincie als
schuldige aan te wijzen. Misschien
kunnen we meebetalen.” Daar was
Thijssen het totaal niet mee eens.
“Als bij de buren de dakpannen eraf
vliegen, heb je toch ook geen potje
klaarliggen om de pannen terug te
leggen? De weg is van de provincie
en zij moet ervoor zorgen dat de
veiligheid wordt gewaarborgd en
dat is al jaren niet het geval.”
Verantwoordelijk wethouder Eric
Beurksens legde de situatie uit.
“We zijn al jaren in onderhandeling met de provincie”, zei hij.

“We waren zelfs bereid om bijna
een miljoen euro mee te betalen,
maar telkens kwamen we niet tot
een overeenkomst. We hopen dat
met dit signaal de provincie over de
streep te trekken en dat ze dan eindelijk maatregelen nemen. De snelheid moet gewoon omlaag op deze
weg.” Na het betoog van Beurskens
ging Douven toch mee met het
voorstel en werd het raadsbreed
ingediend.

Tekst: Niels van Rens

Geen toekomst meer voor Omroep Horst
aan de Maas
Omroep Horst aan de Maas is in de huidige vorm niet meer levensvatbaar. Die conclusie trekt de verkenner die in opdracht van gemeente
Horst aan de Maas de toekomst van de omroep heeft onderzocht.
Het advies is om de huidige organisatie te ontbinden en onderzoek te
doen naar een nieuwe omroep, met als werktitel Omroep Maasgaard,
die in mei van start moet gaan.
In december vorig jaar maakte de
Raad van Toezicht (RvT) bekend dat
Omroep Horst aan de Maas terug zou
gaan naar een vrijwilligersorganisatie.
Het businessplan van de omroep bleek
te ambitieus en de erfenis uit het
verleden speelde haar parten. Al snel
werd duidelijk dat de redactie het niet
eens was met de beslissing en nog
wel toekomst zag in de organisatie.
Enkele weken later werd bekend dat
de omroep tot 1 maart zou doorgaan
als professionele organisatie. In de tussenliggende maanden zou een verkenner in opdracht van de gemeente
onderzoeken in hoeverre er samenwerkingen met andere nieuwsmedia mogelijk waren en of de omroep
zelfstandig verder kan. De conclusie uit
het onderzoek is dat Omroep Horst aan
de Maas in de huidige vorm niet meer
levensvatbaar is. “Het businessplan
was gemaakt door het oude bestuur
van Omroep Reindonk en de directeur
bestuurder van Omroep Venlo”, staat
in de rapportage. “Toen de nieuwe
RvT ultimo 2019 aantrad heeft zij deze
plannen onvoldoende eigen gemaakt
en doorleeft.” Omdat de directeur/
bestuurder voor maar acht uur was
aangesteld, was er te weinig tijd om
de nieuwe omroep op te bouwen en

te beheren. “Aandacht voor bijvoorbeeld het coördineren van de vrijwilligers bleef daardoor achterwege.
Daarnaast had de directeur een sterke
verbondenheid/afhankelijkheid van
Omroep Venlo, waar de primaire aandacht naar toe is gegaan.”
Volgens de rapportage kleeft er
daarnaast een negatief imago aan
de omroep. Er wordt gesproken over
oubolligheid, hokjesmentaliteit en
ieder voor zich. “De ontstane situatie is
zeer precair. Er is te veel misgegaan, te
veel negatieve historie. Het fundament
is niet goed genoeg om daarop een
doorstart van Omroep HadM te maken,
ook niet uitgekleed als professioneel
journalistieke organisatie of als vrijwilligersomroep voor human intrest nieuwsgaring”, concludeert de verkenner.
Voor Leon Litjens, voorzitter van RvT,
geen verrassende conclusie. “Wij riepen in november al dat de situatie
niet meer haalbaar was. De coronacrisis heeft ons uiteindelijk de das
omgedaan. Eind februari is het geld
op en hebben we ook geen directeur/
bestuurder meer. We hebben nog een
klein beetje geld en dat hebben we
nodig om de zaken af te wikkelen.
Dat betekent dus inderdaad dat vanaf
1 maart de omroep op zwart gaat.

‘Het doet me gewoon pijn’
Voor Veronique Klaassen, vrijwilliger bij Omroep Horst aan de
Maas en co-presentator van De Wekkerradio, kwam het bericht als
een donderslag uit de heldere hemel. “We wisten natuurlijk dat het
onderzoek werd uitgevoerd en dat er dingen zouden gaan veranderen. Ik dacht dat er een oplossing zou komen, maar dat de conclusie is dat de omroep gaat stoppen, dat is wel schrikken.” Dat ze
het nieuws uit de media moest vernemen, daar is ze niet over te
spreken. “Dat is me toch wel in het verkeerde keelgat geschoten.
Om 22.00 uur die avond kregen we een mail van de Raad van
Toezicht en ik dacht: wat is dit nu? Ik ben al veertig jaar vrijwilliger bij de omroep en samen met Louis Vullings maak ik elke week
De Wekkerradio. Volgend jaar zouden we ons 25-jarig jubileum
vieren. Het doet me gewoon pijn. Ik heb gehoord dat sommige
medewerkers het niet op willen geven en eventueel alleen met de
radio door willen gaan. Het is afwachten wat er gaat gebeuren.
Hoe de laatste uitzending eruit gaat zien? Ik heb eerlijk gezegd
geen idee. Ik ben ook wel benieuwd naar hoe de luisteraars gaan
reageren. We hebben onze vaste items, zoals de Bloemenketting.
Waar moet de laatste schakel dan heen? Het is allemaal heel raar.”

Dat vind ik heel spijtig, want ik ben
er trots op hoe de omroep zich heeft
ontwikkeld. Maar als het geld er niet
meer is, dan houdt het op.” Hij zegt
verrast te zijn dat het nieuws dinsdagavond 23 februari al naar buiten kwam.
“Ons plan was om donderdag de vrijwilligers te informeren. Dus we balen hier
erg van.”

Taskforce
In navolging van de rapportage stelt
het College van B&W nu voor om een
taskforce in te stellen dat gaat onderzoeken of er toekomst is voor een

nieuwe omroep. Deze heeft als werktitel gekregen Omroep Maasgaard en
zou zich gaan richten op nieuws uit
Horst aan de Maas en het buitengebied
van Venray. In de taskforce nemen
afgevaardigden plaats van Omroep
Horst aan de Maas, Omroep Venray,
BiblioNu, Nieuws uit Horst aan de
Maas, gemeente Horst aan de Maas
en de gemeente Venray. Het streven
is om medio mei, als het vernieuwde
Gasthoês opent, met een plan te
komen voor een nieuwe omroep.
Tekst: Marieke Vullings
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Kronenberg verwijt wethouder nalatigheid en
valse beloftes
“Daarnaast blijkt dat de verplichte
compensatie van het gekapte bos
niet in directe verbinding met de nu
nog bestaande Kronenbergse bossen wordt aangelegd, zoals Beurskens
eerder beloofde, maar in de achtertuin
van Grandorse, Equestrian Centre de
Peelbergen (ECdP) en de Zuringspeel.
Met andere woorden, de veroorzaker van de schade wordt beloond met
prachtig nieuw aangelegde natuur,
terwijl de inwoners van Kronenberg
en Evertsoord het nakijken hebben.
Zelfs de belofte om een perceel dat
direct aan de bossen ligt in november
2020 aan te planten wordt niet nagekomen. De stikstofcrisis zou daarvan

de oorzaak zijn, maar ook daarbij zetten we inmiddels onze vraagtekens.”
Volgens de inwonersgroep komt de
wethouder zijn afspraken niet na.
“Hij luistert niet en gaat voor zijn
eigen plan. Wat drijft deze wethouder?
Maar nog belangrijker: wie stopt deze
wethouder?”

Vertrouwen geschaad
Naast de bomenkap kan ook attractiepark Toverland volgens Burgerinitiatief
Leefbaarheid Kronenberg en Evertsoord
vrijuit haar gang gaan. De gemeente
Horst aan de Maas en Toverland
hebben een pilot ingediend bij het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties voor een nieuwe
procedure voor een bestemmingsplan van 66 hectare om zo meer
speelruimte te bieden aan Toverland.
“Dit lezen we terwijl we als BLKE
samen met Toverland en gemeente in
een bemiddelingstraject zitten. Een traject, waarin met geen woord is gesproken over deze pilot, terwijl een open en
eerlijk gesprek met wederzijds respect
voor elkaars belangen het uitgangspunt
was. Opnieuw wordt ons vertrouwen
ernstig geschaad.”

Economisch belang voorop
Wethouder Eric Beurskens scoort
geen punten bij de burgerbeweging

nadat hij meerdere beloftes heeft
geschaad. “Bedrijven in dit gebied
hoeven zich blijkbaar niets aan te trekken van omwonenden en hun belangen. Dat lijkt ook te gelden voor onze
gemeente, het economisch belang
staat steeds voorop. “Kosten noch
moeite worden gespaard om Toverland
en Grandorse/ECdP te faciliteren:
voor de inwoners van Kronenberg en
Evertsoord rest de overlast. In ieder
geval trekt wethouder Beurskens zich
niets aan van fouten uit het verleden
en van uitspraken en beloften die hij
zelf doet, noch van de leefbaarheid in
Kronenberg en Evertsoord en het welzijn van de burgers.”

Wethouder Beurskens laat in een
reactie aan de HALLO weten dat hij
inhoudelijk niet in wil gaan op de
beschuldigingen van het burgerinitiatief.
Hij wil eerst in gesprek gaan met BLKE.

De wethouder trekt zich
niets aan van fouten uit
het verleden

Tekst: Niels van Rens

Te druk bij speeltuin Roeffen
Mart in Grubbenvorst
Speeltuin Roeffen Mart in Grubbenvorst was zondag 21 februari te
druk bezocht. De gemeente Horst aan de Maas riep iedereen in en
buiten de gemeente op om ‘s middags niet meer naar de speeltuin
te komen.

Bonus €5.000,- netto*
Onderhoudsmonteur
Ben jij een ervaren onderhoudsmonteur en op zoek naar een leuke
baan binnen de productie? Wil je graag een bonus van € 5.000,- netto
ontvangen? Dan is Nelipak in Venray op zoek naar jou!

Via een bericht op Facebook liet
de gemeente weten dat Roeffen
Mart vol was. Door de grote drukte
kon 1,5 meter afstand niet meer
goed worden gewaarborgd en was
de kans op verspreiding van het
coronavirus te groot. ‘Wil je naar de
speeltuin met je (klein)kinderen?
Kom dan niet meer naar Roeffen
Mart in Grubbenvorst. Het is er
momenteel te druk. Nieuwe bezoekers worden verzocht een ander
speelplekje te zoeken’, aldus de
gemeente. Op het Facebookbericht
kwamen tientallen wisselende
reacties. Zo was Yo Michiels
het niet eens met het besluit:
“Hopelijk puilt het de hele week
uit. Buiten bewegen is juist heel
gezond. De onzin... buiten word je
niet besmet en kinderen vormen
geen gevaar. Dus ga weg met die
handhavers ga gewoon boeven

vangen en laat de kinderen eindelijk genieten in plaats van ze te
beschadigen met al die angsten die
ze aangepraat worden.” Het besluit
kon ook op veel goede en begripvolle reacties rekenen. “Wij waren
er vanmorgen ook maar toen we
de drukte zagen zijn we weer
omgedraaid”, zegt Marielle Leijsten.
Jeroen Claasens had de drukte ook
gespot: “Ik kwam er met de fiets
langs, je had die rijen met auto’s
moetenzien, zo druk heb ik het er
nog nooit gezien.” Een week ervoor
kwam de gemeente Horst aan de
Maas met een zelfde soort bericht.
Toen riep de gemeente schaatsers
op niet meer naar Griendtsveen te
komen. Daar was het ook te druk.

Beeld: Gemeente
Horst aan de Maas

Je bent onder andere
verantwoordelijk voor:
• Het oplossen van storingen, analyseren
van onderhoud/storingen en het maken
van verbetervoorstellen;
• Preventief onderhoud, veiligheidsinspecties, reparatie en/of aanpassingen
aan alle voorkomende (productie)
machines, gereedschappen en gebouwen;
• Overleg met machinestellers m.b.t
storingen, onderhoud, proefdraaien en
veiligstellen van machines;
• Onderhouden van contacten met machineleveranciers;
• Administratief verwerken van storingsgegevens en onderhoudsdocumenten;
• Machine aanpassingen uitvoeren en
eventueel assisteren bij machinebouw;
• Voorraadbewaking.
Ben jij de professional die we zoeken?
Jij beschikt over een afgeronde MBO
technische opleiding (elektrotechniek,
mechatronica of werktuigbouwkunde).
Daarnaast heb je ervaring met meet- en
regeltechniek, pneumatiek, besturingstechniek
(PLC), NEN 3140 en onderhoudstechniek.
Het is belangrijk dat je een echte
probleemoplosser bent en zaken voor

elkaar krijgt. Je steekt graag de handen uit
de mouwen en kunt snel schakelen in een
dynamische werkomgeving. Je bent bereid
om te werken in een 2 ploegendienst en
consignatiedienst.
Wat biedt Nelipak?
Naast een goed salaris, minimaal
36 verlofdagen, winstuitkering, bedrijfsfysiotherapie, leuke personeelsactiviteiten en
een goed pensioen bieden wij volop ruimte
voor ontwikkeling. Bij Nelipak vind je een
mensgerichte, inspirerende werkomgeving
met een positieve, informele bedrijfscultuur
waarin trots, vertrouwen en plezier centraal
staat. Meer informatie over ons vind je op
www.nelipak.com.
* Bonus
Je ontvangt de bonus van € 5.000,- netto
na het succesvol doorlopen van je proeftijd
en het ondertekenen van de gerelateerde
bonusovereenkomst.
Solliciteren? Stuur je motivatie en CV naar
jobs@nelipak.com t.a.v. Herman Hendrix,
Facilitair Manager.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

www.nelipak.com
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Geboren

‘Ruste dudde ma as ge doëd ziet’

Fleur

Tinus

23 februari 2021
Dochter van
Peter Bouten
& Paulien Huijs
Zusje van Myrthe
Kamplaan 9
5963 HH Hegelsom

Motörhead - Iron Horse

Heden overleed, zacht en kalm

Martin Theodor Lenssen

Geboren

Pleun

uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

11 april 1985

13 februari 2021
Kees en Elly
Jaap †

Horst, 17 februari 2021

echtgenoot van

13 februari 2021
Dochter van
Ben Wijnhoven en
Astrid van Staveren
Zusje van Thijn
Stoktstraat 74, 5961 TN Horst

Jaap Hoogendoorn

‘Lenssen Tinus d’n Boekhouder’
Hegelsom, 19 juni 1929

bob noten

He rides a road that don’t have no end
An open highway without any bends
Tramp and his stallion, alone in a dream
Proud in his colours, as the chromium gleams

Riek Lenssen - Keijsers
lieve pap, schoonvader en trotse opa van
Elly en Toon
Dirk en Kim, Lot
Stan en Dani
Ilse en Joost

Hans en Ria
Martijn en Loes
Kim en Siem
Ans en Piet
Peter en Kasia
John en Wenke, Siem, Jans
Peter en Monica †, Ann
Maarten en Romy
Floris
Lennart
Charlotte en Stan
Camille en Arnoud

Marc en Ingrid
Maxime en Tom
Iris
Fleur
Suze

Correspondentieadres:
Langstraat 20b, 5963 NW Hegelsom
Op dinsdag 23 februari hebben we afscheid van Tinus genomen
in de parochiekerk van de H. Hubertus in Hegelsom.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van
Buurtzorg en Gooiendaag voor de liefdevolle verzorging.

Tom en Mara
Marjolein ♥ en Joran
Caspar
Liefdevol maatje Yvonne
De Hees 45
5976 NH Kronenberg
Wij hebben in besloten kring afscheid van Jaap genomen op
zaterdag 20 februari jongstleden.
Hartelijk dank aan alle belangstellenden en hulpdiensten
voor jullie steun en goede zorgen.
Wij zouden het fijn vinden als u uw persoonlijke herinnering
aan Jaap of een anekdote met ons wilt delen via:
www.goemansuitvaartzorg.nl/condoleanceregister.

Het aardse leven verlaten.
Voor haar gevoel weer herenigd met haar geliefde Jeu en Els.

Truus Bouten-Lenssen
“Truus van de Veldwachter”
Sevenum, 26 november 1925

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

Woensdag 17 februari bereikte ons het droevige bericht dat de heer

Martin Th. Lenssen
in januari 1962 grondlegger van Lenssen Advies,
op 91 jarige leeftijd is overleden.
In januari 1962 is de heer Martin Th. Lenssen in Hegelsom gestart
met de opbouw van destijds een overwegend agrarische praktijk
welke gaandeweg de jaren negentig is omgevormd naar een
adviespraktijk met een klantenkring in een grote verscheidenheid
van sectoren vanuit een viertal vestigingen in Horst aan de Maas,
Peel en Maas, Venray en Boedapest.
Tot op hoge leeftijd bleef de heer Martin Th. Lenssen, vader
van onze vennoten Marc en Peter Lenssen, betrokken bij de
ontwikkelingen van onze kantoororganisatie.
uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Wij wensen mevrouw Lenssen, haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen veel sterkte voor nu en de tijd die
komen gaat.

Horst, 18 februari 2021

Sevenum, Jeu †
Horst, Els † en Tom †
Roermond, Petra en André
Familie Lenssen
Familie Bouten
Familie van Nieuwenborg
Correspondentieadres:
Petra en André Pepers-Bouten
Jules Breukersstraat 2
6041 BP Roermond
Gezien de huidige omstandigheden heeft de plechtige
uitvaartdienst op 25 februari in besloten kring plaatsgevonden.
Aansluitend hebben wij Mam bij Pap te ruste gelegd op het
r.-k. kerkhof te Sevenum.
Met dank aan Marian voor de liefdevolle mantelzorg en aan
dr. Verbeek, de medewerkers en vrijwilligers van Proteion en
Hospice Doevenbos.

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Directie en Medewerkers Lenssen Advies
Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venray en Boedapest

Dankbetuiging

Dankjewel allemaal voor de erehaag en de vele kaarten,
mooie verhalen en bloemen bij het afscheid van mijn lieve
man, onze zorgzame pap, schoonvader en stoere opa

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

Beste mensen. Zaterdag 20 febr.
ben ik mijn PANDORA bedelarmband
verloren. Dit kan zijn Horst-MeldersloLottum-Broekhuizen terug naar Horst.
Mocht je de armband gevonden
hebben bel a.u.b. 077 398 56 98
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald. Tel. 06 52
85 93 48.

Gevraagd poetshulp voor kantine/
kantoor 4 uur of 2 keer 2 uur per week,
tijden in overleg.
Verloren in meijel gouden ketting
methangertje sterrebeeld stier .zeer
dierbaar tel 06 50 27 83 69
Gezocht Zundapp, mag ook een
opknapper zijn. Wie heeft er nog een
bromfiets staan? Bel 06 22 78 41 98

Piet Snellen
Mien, Kristel en Lily
Ellen, Rob, Stella en Noa
Liefdevol begeleid door Yvonne Vos en team

2502 \ nieuws
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Kuchschermen en crowdmanagers

Tweede Kamerverkiezingen vragen om extra
maatregelen
Dat de Tweede Kamerverkiezingen er dit jaar anders uitzien dan tijdens andere edities is natuurlijk vanzelfsprekend. Om het stemmen coronaproof te laten verlopen wordt er een aantal maatregelen genomen. Zo
mogen stemmers die in de risicogroep vallen eerder stemmen of per post en worden de stembureaus anders
ingericht.

Groof, projectleider verkiezingen, uit.
Vanaf oktober zijn de voorbereidingen voor de komende verkiezingen al
bezig. “Het was toen al duidelijk dat
vanwege corona er extra maatregelen
genomen moesten worden, die voor
extra werk zouden zorgen.”

pas en bij de tweede het stembiljet.
Pas als beide zijn ontvangen, kan er
worden gestemd. Daarnaast wordt
het aantal volmachten dat een kiezer
mag uitbrengen, uitgebreid naar drie.
Dit alles moet ervoor zorgen dat het op
woensdag 17 maart minder druk wordt.

Crowd-managers

Inwoners mogen bij het
tellen van de stemmen
aanwezig zijn.

Vervroegd stemmen

Wie dit jaar op 15, 16 of 17 maart
zijn stem gaat uitbrengen in één
van de stembureaus krijgt zijn eigen

rode potlood dat hij na het stemmen
weer mee naar huis mag nemen.
“We hebben er nog over gedacht om

elk potlood na gebruik te desinfecteren, maar ieder een eigen potlood
geven is praktischer”, legt Henri de

Eén van die extra maatregelen is het
vervroegd stemmen. Mensen die in
de risicogroep vallen, 70-plussers en
mensen met gezondheidsklachten,
mogen ook op maandag 15 of dinsdag 16 maart hun stem uitbrengen.
Daarvoor zijn op beide dagen vier
stembureaus geopend: in de kantine van de Dendron sporthal in Horst,
in het voormalige modecentrum
Theelen in Horst, in cultureel centrum
De Wingerd in Sevenum en in gemeenschapshuis ‘t Haeren in Grubbenvorst.
Daarnaast krijgen 70-plussers de
mogelijkheid om per post te stemmen.
Daarvoor krijgen ze twee aparte zendingen. In een zending zit de stemplus-

Ook de stembureaus zelf zijn aangepast. Zo is er een aparte in- en uitgang
en worden er kuchschermen geplaatst
tussen de stembureauleden en kiezers.
Ook mag er een maximum aantal kiezers tegelijk in het stemlokaal aanwezig
zijn. Zogenoemde crowd-managers gaan
daar toezicht op houden. Omdat het
gemeentehuis niet coronaproof ingericht kan worden, valt deze locatie af
als stembureau. In plaats daarvan is
het voormalige modecentrum Theelen
nu een stemlokaal. Ook het mobiele
stembureau, dat tijdens de vorige
verkiezingen afwisselend op station
Horst-Sevenum en in gemeenschapshuis
De Smêlentôs in Evertsoord stond, wordt
niet meer gebruikt.
Alle stemmen worden op woensdag
17 maart na 21.00 uur geteld. Dit vindt
plaats in de Mèrthal in Horst. Inwoners
mogen bij het tellen van de stemmen
aanwezig zijn.
Tekst en beeld: Marieke Vullings

Tour for Life

De Manne van Staal fietsen voor kanker
Rien van Engelenburg uit Horst en Henk Adams uit Bennekom (Gelderland) vertrekken onder de naam Manne
van Staal vanaf vrijdag 3 september vanuit Frankrijk richting Limburg met de racefiets. Ze gaan geld ophalen tijdens de Tour for Life voor het Daniel den Hoed Fonds dat onderzoek doet naar kanker.

Frankrijk en eindigt in Geleen. In
totaal gaan ze ruim 500 kilometer
fietsen en komen ze 4.500 hoogtemeters tegen. “We hebben er
ontzettend veel zin in. Natuurlijk
zijn we al begonnen met trainen,
al was het de afgelopen week
wat lastiger.” Door veel sneeuwval in Nederland konden de twee
heren niet op de racefiets stappen. “Helemaal niet trainen is geen
optie”, zegt Rien vastberaden.
“Dan maar het ijs op, zo blijf je toch
in beweging.”

De toch naar Geleen,
die gaat er komen

Afstand

Het is niet de eerste tocht voor de
twee heren. “We hebben allebei
al wat kilometers in de benen zitten”, zegt Rien van Engelenburg.
“Henk zit veel op de mountainbike
en ik op de racefiets. Samen hebben we ook al meerdere keren
gefietst en onder andere de Mount

Ventoux beklommen.” Rien en Henk
doen mee omdat bekenden van
hen tegen de ziekte kanker vechten. “Iedereen kent wel iemand die
vecht of heeft gevochten tegen kanker. Het is voor ons belangrijk dat er
zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor deze goede doelen.

Daarnaast is het voor ons een goede
drijfveer om ons honderd procent te
geven tijdens de Tour for Life.”

Het ijs op
De Tour for Life wordt gehouden
van 3 tot en met 5 september. De
route start in Xonrupt-Longemer in

Oorspronkelijk komt Rien ook uit
Gelderland, maar hij is jaren geleden naar Horst verhuisd. “Via een
vriend leerde ik Henk daar kennen”, vertelt Rien. “Ik heb regelmatig geholpen op de boerderij van
Henk en zo kwamen we met elkaar
in gesprek en raakten we bevriend.
We hielden allebei van sporten en
zo stapten we vaker samen op de
fiets.” De afstand tussen de twee
heren is lastig, zegt Rien. “We kunnen elkaar door de afstand niet elk
weekend opzoeken om samen te
fietsen. Daarom doen we dat vooral

individueel, maar we zullen elkaar
voor de tocht een aantal keer ontmoeten om te trainen.”

Rowwen Hèze
Rien en Henk noemen zich de
Manne van Staal. “Dat slaat natuurlijk op het nummer van Rowwen
Hèze. Het nummer gaat over fietsen en Henk zit in de bouw, dus
werkt regelmatig met stalen balken.
Manne van Staal vinden we ook een
mooi nummer.” Om geld op te halen
zijn de twee mannen nu ongeveer
twee maanden bezig. “Het is nu
best lastig om geld op te halen”,
vertelt Rien. “Door de coronacrisis kun je moeilijker speciale acties
houden of bijvoorbeeld de straat
opgaan. Daarnaast kun je in deze
tijd niet zomaar bedrijven om sponsoring te vragen, zij hebben het nu
ook moeilijk.” Wel hebben de twee
een actie in gedachten. “Dat houden we nog even geheim. Als alles
meezit met versoepelingen willen
we het zo snel mogelijk uitvoeren,
dus dat is even afwachten. Maar
die tocht naar Geleen, die gaat er
komen.”
Kijk voor meer informatie over de
inzamelactie op www.tourforlife.nl/
manne-van-staal

Tekst: Niels van Rens
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Belastingservice Horst start in
maart weer met hulp bij aangifte.
Vrijwilligers staan weer klaar om u te
helpen bij het invullen.
Voor info en aanmelden;
belastingservice.horst@gmail.com of
tel 077 398 47 88 of
06 12 44 60 49 Kijk website:
www.belastingservicehorst.nl
Zelfstandig Optidee Adviseur
Peggy Wismans www.optidee.nl/
peggy-wismans tel: 06-48550730
Gezocht... koopwoning met tuin of
huurwoning..of boerderijwoning.
71 en 58j aar. m. 06 44 84 09 27
Wij zoeken een koop of huurwoning
omgeving Horst-Melderslo.
Koopwoning bij voorkeur met ruime
tuin. Bel of Whatsapp naar
0619961607
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dankbare herinnering
aan
In
In dankbare
dankbare herinnering
herinnering aan
aan
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van Leuven
Leuven
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Jo --

m
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1 maart
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1938
m
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1
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Venlo, 17
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2021
Venlo,
17
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2021
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14 februari 2021
Dochter van
Hans en Jill Derix
Caeciliahof 5
5966 PB America

Wij willen iedereen bedanken
voor het medeleven rondom het overlijden
van mijn man, onze vader en opa



Pascal
en Susan,
Dirk, Hannah
Pascal
Pascal en
en Susan,
Susan, Dirk,
Dirk, Hannah
Hannah
Claudia
Claudia
Claudia

Henk Berg

Ties
12 februari 2021
Zoon van
Ruud en Margje
Alaerds-Swinkels
Broertje van Janne
Achter de Pastorie 27, Melderslo

Geboren

Ferre
15 februari 2021
Zoon van
Rick Wilms &
Sharon Verlinden
Custersweg 20
5961 RT Horst
Geboren
15 februari
2021

Gerda Berg - Hoogeveen
Kinderen & kleinkinderen

Geheel onverwacht ontvingen wij het bericht
dat ons gewaardeerde lid

Emile Schins
na een kort ziekbed overleden is. Wij wensen Erika en de
familie veel sterkte toe met dit verlies. Wij zullen Emile missen
en nog vaak aan hem denken.

Dankbetuiging

Graag willen wij via deze weg iedereen hartelijk bedanken
voor de mooie bloemen, de vele lieve kaarten en alle
overige blijken van steun en medeleven die wij mochten
ontvangen na het overlijden van ons mam, oma en omi

Corry Speijcken - van der Heijden
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de lieve woorden,
mooie kaarten en prachtige bloemen na het overlijden
van onze lieve mam, oma en oma Mien.

Mien Cox-Jacobs
Dit heeft ons veel steun en troost gegeven.
Jan en Sandra, Tiny en Geert, Peter en Anja,
kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Dankbetuiging
Dankbetuiging

Een hand... een woord... een kaart... een gebaar doen zo
goed als je iemand die je liefhebt verliezen moet.

Tiny Coppus - Willems
We willen u hartelijk danken voor alle blijken van medeleven,
de enorme hoeveelheid kaarten en bloemen.
Zoveel betrokkenheid en de wetenschap dat zij bij zovelen
geliefd was, geeft ons de kracht om door te gaan.
John Coppus
Kinderen en kleinkinderen.

24-02-2019

Dochter van
Bas en Sandra
Schurink - van Aken
Wouterstraat 16, 5966 PR America

Fibberwarie 2021

Biljartclub Boëms Jeu

Doortje
Mirte

Peter
Netty en Joep
Krissy en Ramon, Ryan, Owen
Wiel en Nel
Gerrie en Petra, Britt, Collin

Dit heeft ons goed gedaan.

Faas

Geboren

Mede door ôgge steun, in welke vorm dân ok, kaertjes,
weurdjes, bloome en kleine dinge wiej enne walgemeinde
blik in de auge gaeve ôs de krach um verder te gaon.
Weej veule ôs gesteund en getroëst door ôg meijlaeve.
En oprech dank ôg wel!

Correspondentieadres:
Correspondentieadres: Prinses
Prinses Irenestraat
Irenestraat 3,
3, 5961
5961 CP
CP Horst
Horst
Correspondentieadres:
Prinses
Irenestraat
3,
5961
CP
Horst

Geboren

20 februari 2021
Zoon van
Hans Hoeijmakers
en Kristy Mooren
Broertje van Juul
Pastoor Debijestraat13
Hegelsom

Ginny Peters

Miel
Miel Schreurs
Schreurs


Rosie

Aafscheid neme vân eemus waor-se vuül vân hels is moeilik.
Weej môtte de balans wir vinde zônder ôs geliefde

Weduwe
Weduwe van
van
Weduwe
van

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

Welkom lieve

Ginny, dich bis enne kanjer!

24-02-2021

Hay van Megen
Alle lieve woorden, vele kaarten en prachtige bloemen die
we mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man,
ózze geweldige (schoon)pap en fantastische opa hebben
ons goed gedaan. Hartelijk dank hiervoor!
Stien van Megen - Verheggen
Koos & Ilse, Peter & Fieke, Leo & Marianne
Thijs, Daan, Jet, Noor, Lize, Milou

Niet meer in ons midden maar voor altijd in ons hart
Uw woord, gebaar of kaart hebben ons goed gedaan bij
het afscheid van ôs Moe, ôs Oma en super Omi

Maria van Rens - Thielen

Al twee jaar verstreken.
Nog steeds onwerkelijk.
We missen je iedere dag.

Wij willen u graag bedanken voor uw medeleven,
in welke vorm dan ook.

Jacques en Suzanne

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
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Vreemde Franse vlaggen in Horst aan de Maas

Jongeren zetten zich in tegen eentonigheid corona
en starten Franse revolutie
Wordt Horst aan de Maas overgenomen door de Fransen? Welke
revolutie is er nu gaande en wat doen al die Franse vlaggen in Horst
aan de Maas? De initiatiefnemers noemen zichzelf La Resistance en
verzetten zich tegen de eentonigheid van de samenleving tijdens de
coronacrisis. Elke zaterdagavond gaan ze live.
Het is je vast niet ontgaan. Op enkele
plekken in Horst aan de Maas hangen
Franse vlaggen. Wat betekenen deze
vlaggen en wie schuilt er achter deze
‘ludieke’ en geheimzinnige actie.
De twee Horster jongens van 20 en
21 jaar van La Resistance vertellen
aan HALLO wat ze bezighouden. Het
doel van de beweging is om mensen samen te brengen. “Momenteel
doen we dat via Instagram, maar als
het weer kan graag ook op andere
manieren”, zeggen de twee jonge
heren, die graag anoniem willen
blijven. “We proberen in deze barre
en boze tijden zoveel mogelijk verzetsstrijders bij elkaar te krijgen die
in hetzelfde schuitje zitten als ons.”
Met hetzelfde schuitje bedoelen ze
de jongeren die alleen thuis zitten.
“Alles draait alleen maar om corona”,
vertellen ze. “Alles is zo eentonig en
daar zijn we op tegen.”

oog natuurlijk. In het weekend van
carnaval gingen ze al live. “We hebben toen een speciale carnavalseditie gehouden om toch een beetje
de carnavalssfeer in de woonkamer
te krijgen. Zo proberen we met de
actualiteit mee te gaan. Daarna hebben we de Franse vlag op de haan
gezet, de haan is weer van Frankrijk.”
De jongens doelen hiermee op een
van de symbolen van Frankrijk: de
Gallische haan. In de sport wordt de
Gallische haan veel gebruikt en het
dier staat voor geloof en licht, zoals
een haan elke morgen kraait voor
een nieuwe dag, met nieuwe hoop.
Dat wil La Resistance uitstralen.

Revolutie tegen eentonigheid

La Resistance heeft een hoop plannen voor de toekomst. “Maar daar
kunnen we verder niet veel over
uitlaten. De eerste verrassing is te
zien op zaterdag 27 februari via
Instagram.” Aan de jongeren in Horst
aan de Maas hebben de twee heren
een duidelijke boodschap: “Vind een
manier om plezier te hebben met
de vrijheid die je nog hebt. Viva la
Resistance!”

Maar vanwaar die Franse vlaggen en
waarom noemen de heren zichzelf
La Resistance? “Dat komt omdat we
beide Frans bloed hebben. We zijn
geïnspireerd geraakt door wat onze
voorouders hebben gedaan in het
verleden.” De twee doelen natuurlijk op de Franse Revolutie. Ze verzetten zich als een revolutie tegen
de eentonigheid van corona door
dit bespreekbaar te maken in de
livestreams die elke zaterdag worden
gehouden. Allemaal met een knip-

Vind een manier om
plezier te hebben

Tekst: Niels van Rens

Wegens uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar een enthousiaste:

WERKVOORBEREIDER TECHNISCHE DIENST
(LOCATIE GRUBBENVORST)
Doel van de functie:
In deze fulltime functie beheer je ons nieuwe onderhoudsprogramma en breng je alle
productielijnen in kaart. Je zorgt dat het periodiek en preventief onderhoud inzichtelijk wordt
en dat deze tijdig ingepland zijn. Je draagt zorg voor alle werkvoorbereiding (monteurs,
gereedschappen, reservedelen, aannemers en kennis) wat nodig is om onderhoud en reparaties
uit te kunnen voeren.
Competenties en vaardigheden:
• Je weet wat monteurs nodig hebben om hun werk goed uit te kunnen voeren;
• Beschikt over relevante technische kennis;
• Je bent secuur en nauwkeurig in je registratie;
• Weet overzicht te behouden;
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden, ook onder tijdsdruk.
Durf jij deze fulltime uitdaging aan? Dan hebben wij als werkgever veel te bieden. Zo hechten
wij waarde aan jouw persoonlijke ontwikkeling en stimuleren wij eigen inbreng en vrijheid om
de functie verder vorm te geven. Een goede sfeer en samenwerking staan bij ons hoog in het
vaandel met als resultaat dat mensen met plezier presteren!
Wil je meer informatie betreft deze functie neem dan contact op met Hugo Buitelaar
+31(6)147 97 000 of Marc Bussemakers: +31(0)77 -3669390.
Motivatie en CV graag per mail naar aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl.
www.kekkila-bvb.com / www.bvb-substrates.com

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

Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste leveranciers en producenten
van substraten. Met eigen merken en als private label producent zijn wij
expert als het gaat om het produceren en leveren van substraten voor
alles wat groeit en bloeit, zowel voor consumenten als voor professionele
kwekers en telers. Wij hebben al meer dan 100 jaar ervaring en leveren
onze producten aan meer dan 80 landen. We werken met meer dan 500
mensen in Nederland, Finland, Zweden, Duitsland, Estland en Spanje aan het
optimaal beleveren van onze klanten.
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Sloët de deur mâ...
Na een bewonderenswaardig, zelfstandig en betrokken leven
is na een kort ziekbed, op bijna 95-jarige leeftijd overleden,
onze lieve moeder, oma en superoma

Waar dag en nacht elkaar omhelzen,
het leven simpel is en fijn,
daar tussen dromen en ontwaken,
zul je altijd bij ons zijn.

Mien Eickmans - van den Bekerom
echtgenote van

50 jaar getrouwd

Piet en Marjo
Versleijen-Maes
Van harte gefeliciteerd!

Bedankt voor alle felicitaties,
kaarten, bloemen en cadeaus
die ik met mijn 90ste
verjaardag heb ontvangen.

Mart Linders

Wiel Eickmans †
Venlo Huub en Phil
Horst Henk en Wil
Willem en Lieke
Karlijn en Iris
Daan en Julia, Casper, Vera
Horst Ineke en Kees
Eindhoven Mariet en Bert
Sevenum Frank en Monique
Jan, Piet*, Fien, Sef

Gezien de omstandigheden heeft het afscheid en de crematie
in familiekring plaatsgevonden op maandag 22 februari j.l.

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele
bloemen en kaarten die wij
mochten ontvangen op ons 60
jarig huwelijksfeest. Ondanks
deze bijzondere Corona tijd
is het voor ons toch een
onvergetelijke dag geworden.

Samen plezier, samen op reis
Samen een eenheid, samen eigenwijs
Samen kwaad en samen goed
Samen verdriet en samen weer moed
Nu verder zonder jou, dat doet pijn
te weten nooit meer samen te zijn

Wiet en Gonnie
Linders - Wijnands

Pieter Dieteren

Zaerum

echtgenoot van

“Peter”

Marij Dieteren-Remie
Heerlen, 7 augustus 1949

Horst, 19 februari 2021

Marij
Ronald en Anne
Linde
Fleur

Wim Geurts &
Ell van Enckevort
ziên 2 maart 2021
50 JAAR GETROUWD
Proficiat
Richard
&
Michiel

Ger Willems
allerliefste van

Nellie Willems - Spreeuwenberg
lieve papa en trotse opa van
Daan en Anne, Lisa, Emma
Jaap en Hanneke , Rens
Klaartje en Fabian, Caspar, Simon

Meterikseweg 66, 5961 CX Horst

Hartelijk bedankt voor alles wat jullie voor haar betekend hebben.

Ózze pap en ós mam

Op dinsdag 16 februari 2021 overleed
in de leeftijd van 71 jaar

Nicole en Gijs
Lotte
Guusje
Nieke
Familie Dieteren
Familie Remie
Gasthuisstraat 75, 5961 GA Horst
Gezien de omstandigheden is de crematiedienst in besloten
kring op vrijdag 26 februari in Crematorium Boschhuizen.
Een speciaal woord van dank aan dr. De Weert en het team van
Proteion voor de goede zorgen.

Van Frezinstraat 7
5961 SV Horst
Wij hebben in besloten kring afscheid genomen.

Nooit meer jouw stem horen …
Jouw plek op de bank blijft leeg …
Nooit meer samen een wedstrijd kijken …
Voor altijd wel al die mooie herinneringen aan jou …
Liefde is loslaten met pijn in ons hart.
Na een periode van hoop moeten wij, sneller dan verwacht,
afscheid nemen van ‘mien moppie’ en ‘ôzze lieve pap’

Wim Gooren
Mariëlle Gooren - Janssen
Joris
Niels en Kim
Lars
Wim is 57 jaar geworden
Meester Hermansstraat 9, 5864 BS Meerlo
Wij hebben in besloten kring afscheid van Wim genomen
op Dinsdag 23 februari.
Een hartelijk woord van dank aan allen die Wim liefdevol
gesteund hebben, in het bijzonder aan alle medewerkers van
het UMC te Maastricht voor hun zorg in zijn laatste levensfase.

Samenwerking tussen gemeente, provincie en Cohesie

Raad stapt naar landelijke overheid voor goede huisartsenzorg
De voltallige raad van de gemeente Horst aan de Maas verzoekt het College van B&W om met de
gemeente Venray, de provincie Limburg en Cohesie om te gaan voor goed en bereikbare
huisartsenzorg. Ook wil de raad dat er een actieve lobby wordt gestart richting de landelijke overheid
om het doel te halen.
Eerder besloot Cohesie om de huisartsenpost (HAP) in Venray te sluiten. Daar was de raad van Horst
aan de Maas en het college het
niet mee eens. Met de sluiting zou
de kwaliteit en bereikbaarheid van
huisartsenzorg in Horst aan de Maas

achteruit gaan. Ook in de Venrayse
politiek waren dezelfde geluiden te
horen. Daarom dienden de fracties
van SP en VVD tijdens de raadsvergadering van dinsdag 23 februari
een motie in zodat het college actief
aan de slag gaat om er voor te zor-

gen dat hier goede en bereikbare
huisartsenzorg blijft. Het voorstel
werd raadsbreed aangenomen en
alle andere partijen wilden samen
met de SP en VVD de motie indienen. De verantwoordelijke wethouder Roy Bouten vond het een prima

idee. “Het is goed dat we hierin
samen gaan optrekken”, zei hij tijdens de raadsvergadering. “Ik heb
ook al contact gehad met mijn collega-wethouder Anne Thielen van
de gemeente Venray. Zij steunen
dit ook.” In de motie van SP en VVD
staat ook vermeld dat de optimale
huisartsenzorg een reistijd biedt
van maximaal 20 minuten, in plaats
van 30 minuten. “Dat hoeft voor mij
niet”, zegt Bouten. “Ik zie het als

het complete plaatje. Laten we een
vuist maken voor goede huisartsenzorg en de reistijd is even niet van
belang.” Even leek het of de motie
niet raadsbreed zou worden ingediend. Het CDA trok zich terug, maar
nadat alle andere partijen toezeiden, ging het CDA ook overstag.

Tekst: Niels van Rens
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Renovatie winkelcomplex

Opknapbeurt Kloosterhof is
begonnen
De eerste schop zit in de grond voor de renovatie van winkelcomplex Kloosterhof in Horst. Vastgoedontwikkelaar
Suyderland zei eerder aan de HALLO toe dat maart 2021 de deadline zou zijn, deze belofte is het bedrijf
nagekomen.

Kloosterhof kent een hele historie. Al sinds 2011 zijn er plannen
om het winkelcomplex op te knappen. Er zouden nieuwe winkels in
komen, horecaondernemers en
zelfs appartementen gebouwd worden op de locatie van de Horster
‘blokkendoos’. Jaren vervlogen en
allerlei beloftes werden gedaan
vanuit eigenaar Suyderland. Zo zou
de verbouwing na carnaval 2020
opgepakt worden. Maar de initiatiefnemer haalde ook deze deadline
niet. Het leek een eindeloze soap
te worden na vele toezeggingen.
Suyderland hield zich niet aan haar
woord en ook het vertrouwen vanuit de initiatiefnemer in een kwalitatief nieuw winkelcomplex leek als
sneeuw voor de zon te verdwijnen.
Maar achter de wolken scheen eind
2020 een positieve zon. Na tien jaar
is er een doorbraak.

Fases
Fase 1 wordt nu gerealiseerd. Hierin
wordt de zijde aan de Kerkstraat
opgeknapt. Onder andere de platanen worden momenteel verwijderd. Daarna wordt er doorgepakt
met fase 2: supermarkt Jan Linders
wordt volledig opgeknapt. Eerder zei
Marc Janssen van Suyderland tegen
de HALLO over de supermarkt dat het
gebouw voor een tijdje dicht moet.
“Voor ongeveer zestien weken. Dat is
natuurlijk niet fijn voor de eigenaar
en de trouwe winkeliers, maar de Jan
Linders krijgt er wel een volledig vernieuwde winkel voor terug.” In 2020
was Suyderland ook in gesprek met
verschillende ondernemers die interesse hebben in het plekje in het toekomstige opgeknapte winkelcomplex.
“We hebben een mooie lijst waar ook
horecaondernemers op staan”, zei
Janssen. Hij begrijpt dat deze geïnte-

resseerden vraagtekens hebben bij
het verloop van de plannen van het
Kloosterhof.

We hebben continu
vertraging gehad
“Zij willen wel zekerheid en dat
snap ik, gezien de hele geschiedenis
omtrent het Kloosterhof. We hebben continu vertraging gehad en dan
snap ik dat het vertrouwen geschaad
is. Dit keer zijn we er zeker van dat het
goed gaat komen.” Hoe de gesprekken er nu voor staan, is niet bekend.
Suyderland en de gemeente bespreken
nu de laatste afspraken en na verwachting volgt hier snel een uitspraak over.
Tekst: Niels van Rens

Leerlingen Dendron en Citaverde weer
welkom op school
De middelbare scholen in Nederland mogen per maandag 1 maart weer open. Dat maakte Mark Rutte dinsdag
23 februari bekend tijdens een persconferentie. Marlies Scheres, adjunct directeur van het Citaverde College
in Hegelsom, geeft aan dat een hele logistieke organisatie wordt.
Marlies Scheres is tevreden met het
besluit van de overheid. “Ik ben blij
onze leerlingen weer meer te zien”,
zegt ze. “Komende week gaan we in
dagdelen naar school. Het wordt een
hele logistieke organisatie.” Ook de
leerlingen binnen het mbo mogen
weer naar school. “Zij mogen minimaal één dag naar school in halve
groepen.” De anderhalvemeterregel geldt uiteraard ook binnen de
schoolmuren. “Daar waar het kan op
1,5 meter proberen we leerlingen
in hele groepen naar school te laten
komen. Ons werk in leergebieden en
dagdeelteams helpt ons al het hele

jaar om snel om te kunnen schakelen
naar digitaal of naar fysiek.” Voor een
aantal leerlingen in het Citaverde
College verandert er niet veel, zij
mochten naar school voor praktijklessen. “De examenklassen mogen nu
allemaal naar school”, zegt Scheres.
“De praktijklessen binnen het vmbo
hadden al twee dagdelen praktijkvakken.”

Schema
Ook het Dendron College is blij dat de
school weer open mag. “Daar zijn we
allemaal heel blij mee”, zegt rector
Zwanetta Por. “Fijn voor de leerlingen

dat ze elkaar en de docenten weer
kunnen zien en dat ze niet meer de
hele dag thuis achter de laptop hoeven te zitten.” Ook op het Dendron
College geldt net als in de rest van
Nederland de anderhalvemeterregel.
“Daarom kunnen niet alle leerlingen
tegelijk komen”, zegt Por. “Er wordt
een schema gemaakt waarbij ze om
de dag kunnen komen. De ene dag
gaan ze naar school en de volgende
dag volgen ze de lessen vanuit thuis.
In veertien dagen hebben ze dan alle
lessen een keer op school gehad.”
Tekst: Niels van Rens
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Vroeger in beeld

Maasbreeseweg
Sevenum
In deze serie duiken we in de archieven van de heemkundeverenigingen en brengen we vroeger in beeld. In deze aflevering de
Maasbreeseweg in Sevenum.

Op de bovenstaande foto staat
de splitsing MaasbreesewegDen Eigen afgebeeld die in 1986
werd geknipt. Van oudsher is de
Maasbreeseweg een onderdeel
van de (provinciale) weg van Horst
naar Maasbree geweest. Op de
kaart- en wegenlegger van 1729
en 1745 wordt deze weg al vermeld onder verschillende benamingen: Landtstraete van Sevenum
naer Bree (1729), Heerbaan van
Sevenum naer Bree (1745) en
Sevenumse weg naer Bree (1746).
Op de kadasterkaart van 1825 staat
deze weg vermeld als Chemin
de Bree á Sevenum. Later werd
het Maasbreeweg. Vroeger lag er
slechts een enkel huis aan deze

straat, maar in de loop der jaren is
de bebouwing flink toegenomen.
IN 1864 werd aan het begin van
deze straat een school gebouwd
(de latere St. Jozefschool). In 1877
vestigden zusters van de Goddelijke
Voorzieningheid zich in deze straat.
In 1909 openden zij hun eigen
klooster. In 1964 werd aan de zuidkant van het klooster bejaardenhuis Sevenheym gebouwd. Later
werd De Wingerd gebouwd, wooncomplex het Valdere en werd het
bejaardentehuis vervangen door
een nieuw verzorgingshuis.
Bron: boek ontwikkeling van
het Sevenumse wegennet I N.
Verstegen-Maessen

Last van
hooikoorts?
Het mengsel voor pollen geeft
verlichting en ondersteuning.
Mengsel voor pollen (300 gram)
van € 23,10 voor € 17,30
St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel:De077-3526885
Winkel
3Vrouwen is geopend.
Ook kunt u een bestelling
telefonisch doorgeven
en bij ons afhalen.

| 5964 AA Meterik | T 077 230 00 15
St. Jansstraat 5Edelstenen
Salon
Winkel
Etherische oliën
Boeken Bloesem remedies
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We Gaan Het Maken

BNNVARA maakt opnames in Meterik
BNNVARA start vanaf maandag 1 maart met het programma We Gaan Het Maken. In dit programma
helpen acht onderzoekers van de UT (Universiteit Twente) mensen met een beperking. Voor de eerste
aflevering zijn opnames gemaakt in het Bosbad Meander in Meterik.
Agnes en Gérard Spiegels kregen
op een zaterdag vorig jaar september een telefoontje van BNNVARA.
Of er die maandag een cameraploeg
langs kon komen? “Ze zochten een
klein zwembad met warm water en
waren zo bij ons uitgekomen”, vertelt Agnes Spiegels.
In het programma gaat presentator
Patrick Lodiers samen met mensen
met een beperking op zoek naar
een oplossing voor problemen waar

ze in het dagelijks leven tegenaan
lopen.
In de eerste aflevering komt de
elfjarige Juli aan het woord. Zij is
grotendeels verlamd en zwemt
heel graag. Uitvinder Renée maakte
voor haar een drijfsimulator om
haar te helpen. “Zij hebben die
dag van 12.00 tot 17.00 uur opnames gemaakt”, zegt Spiegels. “Niet
alleen in het bad, maar ook buiten. De planning was dat het eer-

der werd uitgezonden, maar door
corona is het verschoven.”
De uitzending is te zien op maandag
1 maart om 21.30 uur.

Ze zochten een klein
zwembad met warm
water en waren zo bij
ons uitgekomen

Uitbreiding woonwagenstandplaatsen
Uit onderzoek blijkt dat er in de gemeente Horst aan de Maas behoefte is aan twaalf extra standplaatsen voor
woonwagens. Vier van deze standplaatsen kunnen worden toegevoegd aan de bestaande woonwagenhofjes in
Sevenum en Meerlo. Voor de andere acht wordt een nieuwe locatie gezocht.
Het college B&W heeft het woonwagenbeleid vastgesteld. Dat is
onderdeel van het gemeentelijke
volkshuisvestingsbeleid, oftewel
het Masterplan Wonen. Het woonwagenbeleid is opgesteld in samenwerking met bewoners van de
verschillende woonwagenhofjes
en met Wonen Limburg. In maart
neemt de gemeenteraad een
besluit over het beleid. De standplaatsen worden toegewezen door
Wonen Limburg.
Wethouder Rudy Tegels: “Belangrijk
uitgangspunt voor ons vanuit het
Masterplan Wonen is ‘goed wonen
voor iedereen’. Het is goed dat er

nu voor deze groep inwoners duidelijkheid is over de uitbreiding van
standplaatsen. Aanvullend op de
vaststelling van dit beleid zullen we
op sommige locaties met woonwagenbewoners en omwonenden in
gesprek gaan om plannen concreet
vorm te geven.”

Behoefteonderzoek
Door adviesbureau Companen is
een behoefteonderzoek uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat er
in Horst aan de Maas behoefte is
aan twaalf extra standplaatsen.
Vier kunnen toegevoegd worden
aan al bestaande woonwagenhofjes

in Sevenum en Meerlo. De standplaatsen zijn volgens de gemeente
vrij eenvoudig te realiseren, omdat
beide locaties vroeger al extra
standplaatsen hadden. Voor de
andere acht standplaatsen wordt
voorgesteld een nieuw woonwagenhofje te realiseren. Deze bewoners wonen nu op recreatiepark De
Schatberg.

Belangrijk uitgangspunt
vanuit ons is: “Goed
wonen voor iedereen”

EnergieKronenberg presenteert
resultaten onderzoek
EnergieKronenberg onderzocht vorig jaar in samenwerking met
gemeente Horst aan de Maas en onderzoeksbureau
WarmteTransitieMakers drie scenario’s om Kronenberg van het
aardgas af te krijgen. De resultaten van het onderzoek worden
binnenkort bekendgemaakt.
Op zaterdag 27 februari wordt er
huis aan huis in Kronenberg een
speciaal magazine verspreid met
daarin de uitkomsten van het
onderzoek. Op woensdag 10 maart
is er een live-uitzending waarin
dieper op het onderzoek wordt
ingegaan. Daarnaast organiseert
EnergieKronenberg tot en met
woensdag 17 maart een dorpsraadpleging om zo samen met het dorp
een toekomststrategie te bepalen.
EnergieKronenberg wil in 2030 het
eerste energieneutrale dorp zijn.
De stichting zet zich daar al enkele
jaren voor in. Vorig jaar werden
drie scenario’s onderzocht. De
meest haalbare en betaalbare variant blijkt een ‘all electric’ scenario te zijn, waarbij alle warmte en
energie elektrisch wordt opgewekt.
De andere onderzochte opties, een
warmtenet- en waterstofscenario,
bleken allebei duurder en moeilijker te realiseren.

Dorpsraadpleging
EnergieKronenberg presenteert de
uitkomsten van het onderzoek aan
het dorp met een magazine en een
speciale live-uitzending op woensdag 10 maart. Tijdens die uitzending licht de stichting haar plannen
en het onderzoek verder toe.

Verder zijn te gast onder anderen
wethouder Thijs Kuipers en Floris
Mokveld van het onderzoeksbureau
dat de drie onderzochte scenario’s
mee heeft onderzocht en vergeleken. De presentatie is in handen
van Geert van den Munckhof en de
inwoners kunnen tijdens de uitzending hun vragen insturen via een
chatfunctie die tijdens de uitzending aan de aanwezigen voorgelegd wordt.
Om goed te kunnen bepalen voor
welk scenario uiteindelijk gekozen
wordt en wat de rol van de stichting
moet zijn in de uitvoering daarvan,
wil EnergieKronenberg de mening
van alle inwoners van het dorp peilen. Dat doet de stichting met een
dorpsraadpleging. Voorzitter Piet
Selen: “Als EnergieKronenberg zijn
we nu juist op zoek naar de manier
waarop we toch als dorp collectief
tot oplossingen kunnen komen, ook
al hebben die een sterk individueel
karakter. De aanpassingen spelen
zich immers vooral af achter ieders
voordeur.”
De live-uitzending op woensdag
10 maart is te volgen via
www.energiekronenberg.nl of
www.facebook.com/energiekronenberg De uitzending start om
19.30 uur.

Adver torial

* Huisinstallaties
* Verbouwen
* Zonnepanelen

ELEKTROTECHNIEK

* Industrie
* Utiliteit
* Panelenbouw

Reindonckweg 12, Kronenberg
Tel: 077 - 374 3825 | E-mail: info@sijberssupport.nl

Vacature

ParkHorecamedewerker M/V

Landgoed
de
Hilkensberg

Landgoed de Hilkensberg is een plek in
Broekhuizen waar mensen genieten van
de rust, ruimte & natuur. Ben jij een echte
gastheer of gastvrouw en ben je in staat
om de verwachtingen van onze gasten te
overtreffen. Kijk dan snel voor informatie op
www.hilkensberg.nl/vacatures
Hulp in de horeca
Wil je ons graag meehelpen in je vrije tijd en
zoek je een leuk bijbaantje? Dan kunnen we
je hulp goed gebruiken bij ontbijt, lunch en
receptie werkzaamheden.
Kijk snel op www.hilkensberg.nl/vacatures

Te hoge WOZ-waarde?

Gratis WOZ-scan!
U heeft hem wellicht al gezien: de aanslag gemeentelijke
belastingen met daarop de WOZ-waarde van uw woning of
bedrijfs-pand. Op basis van deze WOZ-waarde betaalt u onroerende zaak-, inkomsten-, waterschaps- en mogelijk ook vennootschapsbelasting.
In veel gevallen is de WOZwaarde door uw gemeente te
hoog vastgesteld of zijn er bijzondere omstandigheden die een
lagere WOZ-waarde rechtvaardigen. WOZ-Consultants is samen
met Groengoed Makelaardij
gespecialiseerd in het voor hun
cliënten GRATIS verlagen van de
WOZ-waarde. Als gevolg hiervan betaalt u als eigenaar van
een woning al snel honderden
euro’s per jaar minder belasting.
Voor eigenaren van grote en middelgrote bedrijven gaat dit al
snel om (tien)duizenden euro’s
per jaar.

Landgoed
de
Hilkensberg

kosten. Als de gemeente uw
WOZ-waarde niet verlaagt bent u
ons niets verschuldigd en dragen
wij de gemaakte kosten volledig.

Fantastisch, regel het maar…
Bezwaar maken tegen de hoogte
van de WOZ-waarde moet binnen
6 weken nadat u de aanslag
gemeentelijke belastingen
heeft ontvangen. Daarom is
het belangrijk dat u zo snel
mogelijk contact met Groengoed
Makelaardij opneemt om ervoor
te zorgen dat het bezwaarschrift
tijdig wordt ingediend.

Gratis. Hoe kan dat..?

Indien de gemeente de WOZwaarde verlaagt op basis van het
bezwaar van WOZ-Consultants en
het taxatierapport van Groengoed
Makelaardij worden de gemaakte
proceskosten via een regeling uit
de Wet vergoed. Deze vergoeding
dekt de door ons gemaakte

077 398 75 76
info@groen-goed.nl
www.groen-goed.nl
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Joost Vissers Meerlo
ële functie willen. Denk aan: sponsormanager, financieel directeur of
adviseur. Ook lijkt een spelersmakelaar zijn mij een erg interessant
beroep, dit is eigenlijk vooral het
bemiddelen tussen speler en club
en ervoor zorgen dat beide partijen
goed uit de deal komen.

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Teleportatie, dat lijkt me nou echt
superhandig. Je kan nooit meer
te laat komen en eigenlijk in één
keer op vakantie naar een ver land.
Dus dat lijkt me nou echt super
handig.

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd een bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
21 lijkt me wel een goede leeftijd
om voor altijd te zijn, want je kan
overal over de wereld alcohol drinken en het is eigenlijk een leeftijd
waarop je alles mag.

Hond of kat?
Hond, honderd procent. Ik ben
opgegroeid met een hond en heb er
nu nog steeds een. Een hond is erg
loyaal en vrijwel nooit lui. Ik heb
niks tegen katten, maar heb wel
echt een voorkeur voor honden.

Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie
zou je dan kiezen?
Ik zou denk ik wel Tony Stark (Iron
Man) willen zijn, want hij is ontzettend rijk en heeft een pak waarmee
je kan vliegen wat natuurlijk ook wel
geinig is. Daarnaast is hij, in de films
die ik gezien heb, wel echt een persoon in wie ik me kan inleven.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Joost Vissers
18 jaar
Meerlo
Fontys Economische
Hogeschool Tilburg

Ben je meestal te vroeg, precies
op tijd of te laat?
Ik ben eigenlijk altijd te laat.
Ik weet eigenlijk niet hoe dat kan
want voor mijn gevoel heb ik altijd
alles wel op tijd klaar om te gaan
maar toch kom ik op de een of
andere nog manier te laat, tenzij ik
echt een hele belangrijke afspraak
heb, dan zorg ik altijd dat ik op tijd
ben.

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik werk nu inmiddels al een
dikke twee jaar bij een supermarkt
in Wanssum. Dit doe ik verbazingwekkend nog steeds met veel
plezier. Haha, nee grapje ik heb
het ontzettend naar mijn zin daar.
Dus bij deze ook de groetjes aan
mijn altijd gezellige collega’s.

Wat is je favoriete game?
Mijn favoriete game op dit moment
is denk ik toch wel FIFA 21. Al haalt
het regelmatig het bloed onder

mijn nagels vandaan, het is het toch
wel een erg leuk spel waarvan ik
ieder jaar toch wel weer de nieuwe
versie van koop. Ook vind ik Call of
Duty en Formule 1 erg leuke spellen.

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Ik ben op een vrijdag- of zaterdagavond in normale tijden eigenlijk
altijd met een pilsje in de hand te
vinden. Is het niet in de soos in
Meerlo dan is het wel bij iemand
thuis in de keet of in de kroeg.
Ik vind het echt harstikke gezellig
om met mijn vrienden een lekker
pilsje te doen op een zaterdagavond
om vervolgens zondagochtend weer
lekker brak op het veld te staan bij
mijn team United 4. Volg ons trouwens even op Instagram, hier staan
altijd goede wedstrijdverslagen op.

Introvert of extravert?
Ik ben denk ik wel een beetje van
beiden. Ik kan niet zonder de mensen om mij heen en vind het ook
heel leuk om bij mensen te zijn,
maar ik vind het ook wel fijn om
af en toe lekker alleen te zijn, een
film of serie op te zetten en een zak

chips naar binnen te werken.

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou nog wel een keer naar de
Caribische eilanden willen of een
ander tropisch oord met helder
water, witte stranden en palmbomen. Lekker op een hangmatje liggen de hele dag. Het lijkt me het
leukste om dan op een cruiseschip
mee te varen en alle eilanden in die
buurt daar te bezoeken zodat je ze
allemaal kan zien.

Wat deed je als kind het liefst?
Spelen rondom slootjes deed ik
heel graag. Hier maakte ik samen
met mijn neefje en mijn vrienden
bruggen en dan sprongen we van
de ene naar de andere kant van de
sloot. Ik kwam dus vaak met volledig doorweekte kleren terug naar
huis omdat we weer eens in de
beek waren gekukeld.

Wat is je droombaan?
Ik studeer op dit moment SPECO
Sportmarketing in Tilburg, dit doe
ik om achter mijn droombaan aan
te gaan. Dat is namelijk werken bij
PSV. Ik zou daar vooral een financi-

Ik denk dat ik loyaliteit en humor
twee van de belangrijkste dingen
vind in een vriendschap, omdat ik
vind dat als je kan lachen om elkaar
en met elkaar dat je een hele
goede basis hebt voor een goed
vriendschap. Loyaliteit spreekt volgens mij voor zich.

Wat is je beste en slechtste
eigenschap?
Mijn omgeving zegt altijd dat mijn
beste eigenschap is dat ik met
bijna iedereen goed overweg kan.
Dat klopt ook, ik kan het ook vaak
met iedereen vinden. Mijn slechtste
eigenschap is denk ik dat ik af en
toe héél erg lui kan zijn. Vooral als
het iets met school is, dan maak
ik een werkstuk echt ‘last-minute’
omdat ik eerder niet echt de drang
heb om er aan te beginnen. Al is
dat op mijn hbo-studie wel minder
geworden.

Heb je een bijnaam?
Ik word door mijn vrienden vaak
‘Josso Johnny Jones’ of ‘Josso’
genoemd. Waar die naam vandaan
komt ben ik eigenlijk alweer vergeten maar hij is wel blijven hangen,
dus zal het wel een goede zijn.

Hoi

Column

Zelf
vertrouwen
Examens, eindtoetsen,
tentamens en alle andere
soorten prestatiegerichte
toetsen zijn in volle gang.
Ik heb ze er al opzitten, maar
voor de middelbare
scholieren moeten de
eindexamens nog beginnen.
Gaan jullie voor een
studententien of neemt jullie
prestatiedrang het over?
Onthoud dat er tussen jullie
een kunstenaar zit die geen
wiskunde hoeft te begrijpen.
Er een ondernemer is die niets
geeft om natuurkunde. Er een
muzikant is wiens chemiecijfers
er niet toe doen. Er een atleet
is wiens fitheid belangrijker
is dan het vak geschiedenis.
Als iemand hoge cijfers haalt is
dat geweldig. Maar als iemand
dat niet doet, neem dan niet
het zelfvertrouwen of de
waardigheid af. Een laag cijfer
neemt dromen en talent niet
weg. Het maakt niet uit wat je
scoort. Tijdens mijn middelbare
schooltijd was ik geen ster in
leren. Ik vond dat moeilijk.
Op mijn diploma stonden dus
echt geen hoge cijfers. Sterker
nog, ik ben met de hakken over
de sloot geslaagd. Nu heb ik
bijna mijn mbo-diploma gehaald
en ga ik zelfs door naar het hbo
volgend jaar. Vijf jaar geleden
had niemand dat verwacht,
maar toch heb ik iets gevonden
waar mijn talent ligt. Ik ben
nog steeds geen ster in leren,
maar ik ga wel mijn kwaliteiten
achterna. Dan is ‘moeten kunnen
leren’ niet eens belangrijk meer.
Zie je wel dat ik tijdens het
schrijven van deze column niets
van fysica hoef te begrijpen of
creatief met klei hoef te zijn.
Laat die cijferlijst straks gewoon
zijn wat het is: een cijfer op een
papiertje. Begin met een frisse
start aan jouw droom en talent.
Dan ga ik dat ook doen volgend
schooljaar. Afgesproken?

Ik heb iets
gevonden waar
mijn talent ligt

Lotte Thijssen
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De burgemeester van de gemeente Horst a/d Maas maakt het volgende bekend:

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

Er zijn diverse maatregelen getroffen om veilig

voor u stemmen

te kunnen stemmen in een stembureau. Meer

Kunt u zelf niet stemmen? Geef dan iemand

hierover op de achterzijde van de kandidatenlijst

anders een volmacht om voor u een stem uit

en op onze website.

Contact en
openingstijden
Moet u iets regelen aan de balie?
Maak dan eerst een afspraak.
Dat kan via www.horstaandemaas.nl
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

te brengen. Zie hiervoor de achterzijde van uw
stempas.

Briefstemmen:

• De gemachtigde kan iedereen zijn die in

Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen ook hun

de gemeente Horst aan de Maas woont en

stem per brief uitbrengen. Ze krijgen de stem-

ook een stempas heeft ontvangen. U kunt een

bescheiden hiervoor in twee zendingen per post

machtiging geven tot en met de dag van de

thuisgestuurd.

stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stem-

• Een briefstem doet u voor 17.00 uur vrijdag

men moet ook een kopie van uw ID-bewijs aan
de voorzitter te laten zien. 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 de gemeente Horst aan de Maas woont?

Food NL maakt werk van
voedselonderwijs
Namens Regio Greenport Venlo tekende wethouder Rudy Tegels onlangs een intentie-

gemeentehuis:

verklaring met de Regio Foodvalley en de Regio AgriFood Capital. De drie regio’s samen

o op werkdagen vanaf 10 t/m 16 maart

vormen Food NL en spreken met deze intentieverklaring af samen te werken op het

Dan dient u een schriftelijke volmacht aan te

tussen 09.00 en 17.00 uur;

vragen. Dat kan digitaal via onze website voor

Gezondste Regio

thema voedseleducatie.

o op woensdag 17 maart tussen
Met deze handtekening onderstreept

interactief meegenomen op het terrein van

wethouder Tegels het belang van voedsel-

milieu (voedselverspilling) en gezondheid

Vervroegd stemmen

educatie voor jonge kinderen. Een ambitie

(levensstijl/consumptie). Partners uit de

Een gemachtigde mag niet meer dan drie

Behoort u tot één van de risicogroepen van

die goed past bij onze doelstellingen als

voedselbranche sluiten hierbij aan, onder

machtigingen aannemen en hij/zij brengt de vol-

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

Gezondste Regio.

andere door bezoeken of het verzorgen van

macht stem gelijktijdig met zijn eigen stem uit.

16 maart 2021 in één van de vier geopende

Wethouder Tegels: “Als overheden onder-

kooklessen.

stembureaus uitbrengen. Een overzicht van deze

ling leggen we nu verbinding en daarmee

Stemmen met een kiezerspas / u wilt zelf

stembureaus en informatie over de locatie en

faciliteren we het onderwijs en bedrijfsle-

Door al jong dit bewustzijn te stimuleren

gaan stemmen in een andere gemeente in

openingstijden van het briefstembureau en de

ven. Door deze verbinding versterken we

is de kans dat je als volwassene de juiste

Nederland.

centrale tellocatie vindt u op de achterzijde van

onze positie op het gebied van Food, wat

keuzes maakt het grootst. Daarom is het

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

de kandidatenlijst die u uiterlijk 6 maart ontvangt.

bijdraagt aan de samenwerking tussen

goed dat kinderen zich van jongs af aan

bedrijven en wetenschap op het gebied

bewust zijn van die verantwoorde keuzes:

17.00 uur vrijdag 12 maart 2021. Maak eerst

07.30 en 21.00 uur.

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

in Nederland wilt stemmen, moet u een kiezerspas hebben. Zo’n kiezerspas kunt u uiterlijk voor

Brengt u uw stem op het stembureau uit? Doe

van gezonde en veilige voeding zoals nu

bij het kopen én eten van voedsel. Dit is niet

17.00 uur vrijdag 12 maart 2021 digitaal aanvra-

dan eerst de gezondheidscheck. Meer hierover

al gaande is op de Brightlands Campus

alleen goed voor het milieu, maar ook voor

gen via onze website of op het gemeentehuis.

vindt u op www.horstaandemaas.nl/verkiezin-

Greenport Venlo”.

ieders gezondheid, zeker op de langere
termijn. Dat vraagt om meer en eenduidige

gen en op de achterzijde van de kandidatenlijst.
Veilig stemmen in coronatijd

Bellen kan ook. Tel. 077 477 9777.

Bekendmakingen

Voedseleducatieplan

aandacht, onder andere door inbedding in

In het voedseleducatieplan worden kinderen

het onderwijssysteem.

1 t/m 7 maart 2021

omgevingsvergunningen

Kids, kleur mee voor jouw
Afvalheld!

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

Zet jouw Afvalheld in het zonnetje tijdens de Week van de AfvalHelden. Download het kleur-

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide

-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).

platenboek op onze website horstaandemaas.nl/afvalhelden en kleur een van de kleurplaten
in. Hang de kleurplaat voor je raam in de week van 1 tot en met 7 maart 2021.
Week van de AfvalHelden

openbare ruimte er netjes uitziet. De verwerker

De Week van de AfvalHelden is dé week waarin

die het afval veilig en duurzaam omzet in nieuwe

alle mensen die zich dagelijks inzetten om afval

grondstoffen en energie. En uiteraard mogen we

in te zamelen centraal staan. Deze mensen zijn

onze 212 ZwerfAfval Prikkers niet vergeten!

belangrijk voor het draaiende houden van de
Nederlandse samenleving. Begin 2020 werd dit

De AfvalHelden kijken nu al uit naar je inge-

Tienray

extra duidelijk toen de coronacrisis het dagelijks

kleurde kleurplaat!

Swolgenseweg 22

leven in Nederland op zijn kop zette.

Grubbenvorst

Melderslo

Vinkenpeelweg ongenum-

Blaktweg 10a

merd

Herenbosweg 38

Horst aan de Maas

Burg van Leentstraat 54

Meterik

Vertrokken naar

Helden met een hoofdletter H

Horst

St. Maartensweg 3

onbekende bestemming:

Een AfvalHeld is iedereen die zich dagelijks in

Kerkstraat 2 c

Sevenum

Oranjestraat 16 Horst

de praktijk inzet in de hele afvalketen. Wij zetten

Horsterweg ongenummerd

Dorperdijk Klaver 5 centrale

Nehobolaan 8a Tienray

ze deze week in het zonnetje. De chauffeur

Kreuzelweg 53

Helenaveenseweg 23

Vrouwboomweg 9 Horst

die samen met de beladers huis-aan-huis het

Deken Creemersstraat 79

Molenberg 20

Nieuwenbergweg 1

Hazenhorstweg 1-3

Verkiezing van de leden

andere afval ophalen zoals matrassen, glas,

’t Veldje 121

Swolgen

van de Tweede Kamer der

luiers, het klein chemisch afval of het tuinafval

Meerlo

Legert 6

Staten-Generaal

uit de bladkorven. Maar ook onze mannen van

Hogenbos 14

Donkstraat 11

afval ophaalt. De mannen en vrouwen die al het

de buitendienst die het groen onderhouden,
prullenbakken leegmaken of die zorgen dat de
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Digitale themabijeenkomst

Meldpunt Signaal

Gemeenteraad wordt bijgepraat
over arbeidsmigranten en
bestemmingsplan Californië 2

Is er iemand die niet goed
voor zichzelf zorgt?
Zijn de gordijnen van de buurman al weken dicht? Is er
iemand die niet goed voor zichzelf zorgt? Zondert iemand
zich af van vrienden of familie? Of kom je op straat in een

Op dinsdag 2 maart wordt de gemeenteraad bijgepraat over twee onderwerpen: integratie arbeidsmigranten en bestem-

situatie waarbij je niet weet wat je moet doen?

mingsplan Californië 2.
Door contact op te nemen met Meldpunt Signaal kun je een
Digitaal

Bestemmingsplan Californië 2

groot verschil maken voor degene om wie je bezorgd bent.

Vanwege de coronamaatregelen is een bijeenkomst in de

Naar aanleiding van de keuze van het bedrijf Hessing

Onze professionals zijn speciaal getraind om in te schatten wat er

raadzaal niet mogelijk. De (burger)raadsleden volgen via

Supervers voor een andere vestigingslocatie besprak de

nodig is om de situatie te verbeteren.

een videoverbinding presentaties en wisselen met elkaar

raad tijdens de voorbereidende raadsvergadering van 9

• We luisteren naar je verhaal (mag anoniem).

van gedachten over de verschillende onderwerpen. Deze

februari een tweetal ingekomen brieven. Eveneens kwamen

• Soms kunnen we je geruststellen.

themabijeenkomst is openbaar. Via horstaandemaas.nl en

over dit onderwerp twee insprekers aan het woord. Naar

• Als jij iets kunt en wilt doen, voor je naaste of voor jezelf, denken

facebook kan iedereen meekijken.

aanleiding van de vragen die hierbij aan de orde kwamen, is
afgesproken dat de ontwikkelingen m.b.t. bestemmingsplan

Arbeidsmigranten

Californië 2 toegelicht worden tijdens deze themabijeen-

Met het oog op het maatschappelijke debat over arbeidsmi-

komst.

we met je mee.
• Soms is er professionele hulp nodig om te voorkomen dat de
situatie erger wordt. We kunnen deze dan, in overleg, benaderen.

granten willen burgemeester en wethouders integratie en

Bij ons kun je jouw zorgen kwijt. Zo blijf je niet rondlopen met je

draagvlak op dit gebied verbeteren. Uitgangspunt is samen-

Meekijken

zorgen maar doe je er ook iets mee, dat is ook goed voor jouw

werking en gedeelde verantwoordelijkheid voor gemeenten,

Wilt u meekijken? Dat kan via horstaandemaas.nl.

eigen gemoedsrust.

werkgevers, huisvesters. Met het oog op het programmaplan

en de facebookpagina van de gemeenteraad (RaadHadM).

Arbeidsmigranten wil het college de aanpak met de gemeente-

De themabijeenkomst start op dinsdag 2 maart

raad afstemmen.

om 20.00 uur.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

SP Horst aan de Maas

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

De gedupeerden konden in de
meeste gevallen niet deelnemen aan
schuldsanering omdat ze bestempeld werden als fraudeur, waardoor
de schulden maar bleven oplopen.
Schuldeisers staan vaak meteen op
de stoep met de vraag wanneer ze
geld krijgen. Wat betreft de overheid

VVD Horst aan de Maas

077 - 477 9777

Steun voor gezinnen in toeslagenaffaire

In december vorig jaar diende de SP in de gemeenteraad een motie in om de getroffen gezinnen in de
toeslagenaffaire de garantie te geven dat er geen korting komt op de bijstands- of andere gemeentelijke
uitkeringen. Tegelijkertijd riep de SP het college op om de betrokkenen proactief te benaderen. De verantwoordelijk wethouder zei toe zijn best te gaan doen.
De groep gedupeerden lijdt al jarenlang onder geldzorgen. Het gaat
om de ouders die gebruikmaakten
van de kindertoeslag en door de
belastingdienst onterecht jarenlang
beschuldigd zijn van fraude. Ze werden betiteld als misdadiger door de
overheid die zelf de fouten maakte.

Meer informatie: https://meldpuntsignaal.nl/voor-inwoners/

is inmiddels toegezegd dat zij geen
betaling van schulden opeist.
Het kan ook zijn dat je door een bijdrage ineens een andere tegemoetkoming misloopt, of dat je ineens
meer (gemeentelijke) belasting moet
gaan betalen. Dat was voor de SP
reden om die motie in december in

te dienen. En dat heeft er nu mede
toe geleid dat ook in Horst aan de
Maas deze gezinnen geholpen worden. De gemeente heeft inmiddels
de gegevens gekregen van gedupeerde ouders in Horst aan de Maas,
zodat de gemeente contact met
hen op kan nemen. Samen met die
ouders kan dan bekeken worden wat
er nodig is om weer vooruit te kunnen.
De gemeente helpt gedupeerden om
weer grip te krijgen op hun financiën.

Ze gaan in gesprek met schuldeisers.
En de gemeente zorgt dat ouders en
kinderen de juiste hulp krijgen als dat
nodig is, zodat ze niet meer elke dag
bezig hoeven te zijn met ‘overleven’,
maar hun blik weer op de toekomst
kunnen richten.

Aniet Fonteyne

Eerst energie besparen, dan pas opwekken

Alles wat aan energie kan worden bespaard, hoeft niet te worden
opgewekt. Logisch toch? De focus ligt in Horst aan de Maas te veel op
de grootschalige opwek. Waarom? Simpel: het levert de gemeente geld
op wat ze kan uitgeven aan andere zaken. Het levert geen energiebesparing op.
Op hoofdlijnen is de samenleving het
er wel over eens dat het gewenst is
om de energieproductie en het energieverbruik te verduurzamen. We willen dat er ook een schone en mooie
toekomst is voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen. Over het ‘hoe’

zijn de meningen en opvattingen
verdeeld. Hoe stimuleer en enthousiasmeer je inwoners en bedrijven
om zelf te investeren in bijvoorbeeld
isolatie, zonnepanelen op dak of een
warmtepomp? Er zijn verschillende
overheidssubsidies en aantrekkelijke

financieringsmogelijkheden. Er zijn
loketten waar men terecht kan.
Waarom loopt het niet storm?
Dit komt omdat alle aandacht vanuit de gemeente gericht is op de
grootschalige opwek. Dit is de
gemakkelijke weg en in ruil voor
medewerking verlenen aan windmolens of zonneparken vraagt de
gemeente een financiële bijdrage.
Medewerking aan energiebesparing
kost de gemeente geld, maar levert
voor de samenleving wel het meeste

op namelijk een betere en gezondere leefomgeving. En dat was toch
het doel. De VVD gaat uitdagingen
niet uit de weg. Het is niet uit te leggen aan onze inwoners en ondernemers in onder andere Evertsoord,
Melderslo of Grubbenvorst dat zij de
lasten van grootschalige opwek krijgen en de gemeente de lusten. Eerst
maximaal inzetten op energiebesparing. Gewoon Doen.
Jeroen Achten

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.

Livestream

SP debatteert over arbeidsmigratie
De Limburgse SP organiseert op dinsdag 2 maart een livestream over arbeidsmigratie. Dit debat is na aanmelding te volgen van 19.30 tot 20.30 uur.
Het debat wordt gehouden naar
aanleiding van het rapport van
Emile Roemer ‘Geen tweederangs
burgers’. Naast Emile Roemer zijn
onder anderen SP-Tweede Kamerlid
Jasper van Dijk, FNV-bestuurder
Bart Plaatje en Paul Geurts, voorzit-

ter van de Werkgroep Huisvesting
Arbeidsmigranten uit Horst aan de
Maas te gast.

Voorstellen
In het rapport Geen tweederangs
burgers zijn voorstellen gedaan om

de rechten en leefomstandigheden
van arbeidsmigranten te verbeteren.
De SP vraagt zich af of en wanneer
de aanbevelingen uit het rapport van
Roemer worden overgenomen. Jasper
van Dijk heeft in de Tweede Kamer,
samen met de CU, voorstellen gedaan

om de komst van arbeidsmigranten
uit Oost-Europa beter te reguleren.
Bart Plaatje, van de FNV, is vanuit de
campagne ‘Kwestie van Beschaving’
al een tijd bezig om de uitbuiting van
arbeidsmigranten aan de kaak te stellen.
Veel gemeenten in Nederland hebben
te maken met een scala aan kwesties rondom arbeidsmigratie. Paul

Geurts houdt zich met die problematiek bezig. In Limburg en in Overijssel
komt er een initiatiefvoorstel van
de SP-fractie in Provinciale Staten.
Marc van Caldenberg (fractievoorzitter SP Limburg) en Simon Zandvliet
(SP Overijssel) vertellen er in de
livestream meer over.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op horstaandemaas.sp.nl
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CDA Horst aan de Maas

In het midden liggen de oplossingen

Over een paar weken zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer.
Zoals alles in deze tijd anders is, is de aanloop naar de verkiezingen
dat ook.
Enerzijds omdat campagne voeren
ook aan strikte voorwaarden moet
voldoen. Flyeren op weekmarkten,
bijeenkomsten organiseren: het is
allemaal niet mogelijk. Anderzijds
omdat de coronacrisis een belangrijke rol speelt in de wijze waarop de
verschillende politieke partijen zich
profileren in de strijd om de gunst

D66+GroenLinks

van de kiezers. De partijen die nu
het land besturen en verantwoordelijk zijn voor de coronamaatregelen, waaronder ook het CDA, worden
door oppositiepartijen stevig onder
vuur genomen. Natuurlijk, zo hebben
we dat in Nederland georganiseerd.
Besluiten worden er vaak beter van,
maar is dat altijd zo? Of staan soms

de beste stuurlui meestal aan wal?
De huidige ministersploeg heeft een
megaklus op haar bord gekregen,
die we een jaar geleden niet zagen
aankomen. Natuurlijk zijn er fouten
gemaakt. In welk land is dat niet
gebeurd?
De verkiezingen gaan wat mij betreft
vooral over de toekomst. Hoe komen
we uit de crisis en hoe zien we de
toekomst? Het CDA is een middenpartij, die de samenleving centraal stelt.
Niet de overheid, niet de economie,

maar de samenleving. Die samenleving zijn wij: volwassenen, kinderen,
ouderen, hulpbehoevenden, werknemers en werkgevers. Iedereen
heeft zijn plaats in die samenleving
en verdient aandacht en respect.
Politiek bedrijven is afwegingen
maken. Niet één thema, maar alle
thema’s. En dan liggen de oplossingen meestal in het midden. Daarom
kies ik CDA.

bijzondere combinatie van gezonde
natuur, landschappelijke diversiteit, cultuur- historische gebouwen en landschapselementen. Tegelijkertijd is het
opvallend dat de gekozen Plekskes niet
zijn bij de kassen, grote en stinkende
stal, industrieterrein, razend verkeer,
kille bebouwing, de monocultuur. Wat is
hiervan de conclusie? In ieder geval
dat we de Plekskes van Geluk moeten
koesteren. Dat we de rust, het landschapsbeeld, de geur, de gezonde lucht,
kortom de geluksfactoren versterken.

Wij als D66+GroenLinks willen dat alle
42.291 inwoners in onze gemeente, in
onze wereld, gelukkig zijn. Dat iedereen
een gelukkig plekje heeft. Een citaat
van Hemmingway: De wereld is een
mooie plek waar voor je moet vechten.
Daarom doe mee voor een mooie en
gezonde leefomgeving. Op 20 maart
worden de filmpjes gepresenteerd
en we zijn heel benieuwd naar alle
Plekskes van Geluk.

Henk Weijs

Plekskes van Geluk
Eén van de activiteiten van de werkgroep Plekskes van Geluk, is het maken
van een filmpje door onze 27 raadsleden op een Geluklocatie.
Nu zag ik het lijstje van deze gelukslocaties en ik zag onder andere Beukenhof,
St. Gewier, Eendekuule, kapelletjes, bankje Driekuilenweg, ’t Sohr,
Schuitwater, Kaldenbroek, Kruusboem,
Gebroken Slot, de Zandberg, de
Gortmeule, ’t Vlasven, Kruiswegpark, de
Driekuilenloop. Voor mij bekende locaties waar ik als IVN, als Groengroep, als
Landschap-, als natuurminnend inwoner

graag regelmatig kom. De complimenten aan Elly, Esther en de anderen van
deze werkgroep voor hun power: het
uitdragen van geluk. Heel begrijpelijk
zijn dat plekken waar mensen tot rust
komen, genieten van het open uitzicht,
gezondere lucht inademen, aantrekkelijke geuren opsnuiven, natuuractiviteiten te bekijken, luisteren naar het
kabbelende beekje. Het is dus vaak een

Ton Wismans, burgerraadslid

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

Problemen met
uw kunstgebit?
Bejo is een internationaal opererend Nederlands familiebedrijf, gespecialiseerd in veredeling,
productie en verkoop van groentezaden. Kwaliteit van ons product staat hoog in het vaandel.
Met zeer gemotiveerd en betrokken personeel werken wij wereldwijd aan de verdere groei van ons
innovatieve bedrijf.
De collega’s van de afdeling Trial Grounds & Seed Production Netherlands zijn verantwoordelijk
voor het zaaien, planten en verzorgen van de proeven ten behoeve van onder andere de afdelingen
Veredeling en Zaadproductie. Deze werkzaamheden vinden plaats in de kassen en op het veld. Door
de groei van Bejo is op onze moderne veredelingslocatie in Kessel (Limburg) een vacature ontstaan
voor een

T E E LT M E D E W ER K ER

FUNCTIE-INHOUD

( 3 8 u u r p er week )

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

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

Als teeltmedewerker is geen dag hetzelfde. Je werkt voor het grootste gedeelte ter ondersteuning
van onze afdeling veredeling in kassen en zo nodig verricht je werkzaamheden in de zaadproductie
kassen en op de proefvelden. Verder ondersteun je bij het oogsten en de verwerking van de zaden.
Je werkt in een klein enthousiast team en hebt daarnaast ook contact met onze collega’s van de
veredelingsafdelingen. Verder ben je proactief en je denkt mee over innovatie en verbeteringen om
samen tot de realisatie van de afdelingsdoelstellingen te komen en bij te dragen aan de verdere
professionalisering van jouw afdeling.

FUNCTIE-EIS EN
•
•
•
•
•

Een afgeronde opleiding op mbo niveau 3 of 4
Affiniteit met de agrarische sector
Nauwkeurig, flexibel en praktisch ingesteld en communicatief vaardig
Je bent een teamplayer en kunt zowel zelfstandig als in teamverband goed werken
Rijbewijs B

A ANBO D
•
•
•
•

Informeel familiebedrijf waar iedereen voor elkaar klaarstaat
Veel zelfstandigheid en waardering voor eigen initiatief
Voldoende mogelijkheden om jezelf vakinhoudelijk en persoonlijk te blijven ontwikkelen
Naast de CAO voor de Tuinzaadbranche nog vele extra’s

WIL JE MEER W E T E N?

Neem dan contact op met Jan Kempen, Teamleider kassen, telefoonnummer 06-22785843.

S O LL IC ITEREN

Ben je enthousiast? Solliciteer dan uiterlijk 7 maart 2021 en verzend je brief en CV t.a.v.
Jennifer Weijermans, HR Advisor, via de button ‘solliciteer direct!’ op onze site werkenbijbejo.nl.
Lees hier meer over deze vacature en bekijk de film

“Je toekomst begint bij Bejo Limburg”
Voor meer informatie over Bejo en contact:

Working down-to-earth

werkenbijbejo.nl

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos
Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een ﬁjne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

3 van de 4 slaagt!

WWW.MENS-EN-RELATIE.NL
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

De omroep moet blijven
Voor velen kwam het als een verrassing. Omroep Horst aan de Maas heeft volgens onderzoek geen toekomst meer en gaat daarom met ingang
van 1 maart op zwart.
Dat betekent dus geen Wekkerradio meer,
geen Café Reindonk en geen Wiekendproat.
De coronacrisis heeft de omroep de das omgedaan, zegt de Raad van Toezicht, er is geen geld
meer en daarom wordt de stekker eruit getrokken. Logisch, want aan een dood paard kun je
niet trekken. Er wordt nu gekeken of er toch een
nieuwe omroep, eventueel in samenwerking met

een andere organisatie, vormgegeven kan worden,
maar de vraag is of dat wel realistisch is. Je kunt je
zelfs afvragen of Horst aan de Maas wel een lokale
omroep nodig heeft. Lokaal nieuws halen we wel
van internet.
Maar een lokale omroep zorgt juist voor verbinding. Het is niet alleen het nieuws dat ze brengt,
maar denk ook eens aan artiesten van eigen bodem

die zo een podium krijgen. Een programma als De
Wekkerradio is onlosmakelijk met deze regio verbonden. Zoveel vrijwilligerservaring en verbondenheid gooi je niet zomaar weg.

De omroep moet blijven. Wat vindt u?

Bespreking poll week 07

Ik heb geld bespaard door de coronacrisis
Uit cijfers van De Nederlandsche Bank blijkt dat Nederlanders nog nooit zoveel hebben gespaard als in het jaar 2020, maar liefst 42 miljard euro.
Door de lockdowns was het merendeel van
het jaar de horeca gesloten, vele vakanties moesten worden geannuleerd en op het
einde van het jaar moesten zelfs alle nietessentiële winkels hun deuren sluiten. Geen
museum bezoeken, geen festival, niet je net
gekregen loon in de kroeg spenderen en ook
niet uiteten bij je lievelingsrestaurant. De

coronamaatregelen zorgden ervoor dat Nederlanders meer geld gingen sparen dan ooit tevoren. Of dat in Horst aan de Maas ook zo is, is nog
maar de vraag. Er zijn ook mensen die door de
coronacrisis er juist financieel op achteruit zijn
gegaan. Die problemen hebben gekregen, omdat zij bijvoorbeeld hun zaak moesten sluiten en
geen inkomsten konden genereren. Mensen die

juist hun spaargeld hebben moeten aanbreken
om te eindjes aan elkaar te knopen. Zo reageert
Monique Litjens op Facebook: “Door de hele toestand heb ik juist minder tot geen inkomen, dus
mijn persoonlijke spaarpot is geslonken.”

Ingezonden brief

Gezondste regio? Zal het college een rotzorg zijn
Bij Willems mestverwerking was het al duidelijk. Het college had er niet veel mee en wethouder Tegels gaf
ook aan: ‘Dat valt onder de provincie’. Geen gemeentelijke zorg voor de bewoners dus.
De provincie heeft, na een verzoek
van omwonenden om de vergunning voor het houden van circa
20.000 varkens door Willems in te
trekken, dit verzoek, voorlopig afgewezen. Met een aantal bijzonder
doorzichtige trucs denkt Willems de
vergunning te kunnen behouden.
Willems denkt aan geld en zichzelf.
Niks innovatief, maar hebzuchtig
op alle fronten. Al jaren stankoverlast. Een nieuwe wasser en nog
steeds stank. De wasser werkt, maar
de afgezogen lucht is minder dan

60 procent van wat het moet zijn.
En dus toch nog behoorlijke stank,
terwijl droger en pyrolyse nog niet
eens werken en op lage capaciteit
wordt gedraaid. Zover Willems mestverwerking. Als de varkenshouderij wordt gebouwd, wordt de stank
een ramp. De vergunning moet dus
worden ingetrokken. De stanklast is
in 2012 berekend op circa 12 odeur.
De wettelijke grens is 14 odeur,
veel hoger dan de GGD zou willen.
Die stank is berekend met een veel
te hoog rendement van de wassers.

In de praktijk zal de stank richting
30 odeur gaan. Een zwaar overbelaste stanksituatie dus. Logisch dat
er verzocht is de vergunning in te
trekken. De provincie heeft zowel
Willems als de gemeente om commentaar gevraagd. Willems heeft
niet gereageerd. Die begon meteen funderingen te storten terwijl
ze al jaren zeggen geen varkens
meer te willen houden. Misschien
een goede kandidaat voor de LTO en
daaraan schurende politieke partijen
om eens met deze ondernemer te

praten. De gemeente heeft, zoals
eerder aangetoond door wethouder
Tegels, geen zorg voor de burgers en
heeft dan ook geen enkele reactie
naar de provincie gestuurd. Er staat
nu nog geen stal. Omwonenden in
een toekomstige zwaar overbelaste
leefomgeving brengen door passief
handelen zou van zwaar onfatsoen
getuigen van gemeente en provincie. Dit kan alleen bij Willems, dit kan
alleen in een passief Horst. Gezondste
regio? In de praktijk een rotzorg voor
het Horster college. En de partijen?
Ger Janssen
Nieuwe Peeldijk, America

Ingezonden brief

Wordt glastuinbouw de doodsteek voor de regionale energie
strategie?
De regionale energie strategie zoekt naar mogelijkheden om tot 2030 30 procent energie te besparen.
Daarnaast wordt veel geïnvesteerd in vervangende duurzame energiebronnen om de fossiele brandstoffen als olie en gas te vervangen.
Genoeg investeren in duurzame
energie, zon en wind, is een behoorlijke opgave. Dat moet slagen om
ons te behoeden voor te snelle
opwarming en het onleefbaar maken
van Nederland door zeespiegelstijging en extreme weerfluctuaties.
Om daar succesvol in te zijn moet
overal bespaard worden. Niet een
beetje, maar veel, heel veel. De glastuinbouw is daarbij een extreme
energieverbruiker. In 2040 belooft
de sector energieneutraal te zijn.
Biomassa is daarvoor geen oplossing op de korte termijn. Nu bos-

sen opstoken en nieuw planten
spant het paard achter de wagen.
Dan warmen we de eerste 30 jaar
extra op en is het te laat. Bovendien
geeft het dashboard van Horst aan
de Maas aan dat eigen houtafval/
snoeihout , geen potentie heeft
om als alternatieve bron te dienen.
Biomassa werkt dus niet. Bovendien
moet volgens de plannen ook de
energie uit biomassa zelf met 30
procent worden teruggedrongen.
Hoe doen we dat dan? Deze grootverbruiker voorzien van zonne- en
windenergie spant het tweede paard

achter de wagen. Daarvoor is nauwelijks ruimte en maatschappelijke
acceptatie. Oplossing kan alleen zijn
dat een nieuwe kas zodanig weinig energie verbruikt dat er geen
extra duurzame energie taak voor
de gemeente bij komt. Zelfs met
zwaar gesubsidieerde geothermie
zal er bespaard moeten worden.
Conclusie is dan ook dat als we de
RES doelstellingen willen laten slagen er geen glastuinbouw meer bij
komt, tot het moment dat er energiearme en energie neutrale oplossingen voor de glastuinbouw zijn.

Oplossingen met heel hoge subsidies
remt in de glastuinbouw de behoefte
om te bezuinigen. Extra vergunningen en nieuwe bestemmingsplannen voor glastuinbouw zoals tussen
Hegelsom en Kronenberg (zuid van
het spoor), moeten de kast in. Eerst
de bestaande kassen energiezuinig
maken. Ongecontroleerde groei om
de groei is niet van deze tijd. Het
werken aan uitbreiding is uit de tijd.
Dat zou een dolksteek zijn in de rug
van de RES. Een stop op glas en meer
ruimte voor koude grond tuinbouw
kan helpen.

Streekemoties

Column

Limburgse
Nederlander
In een globaliserende wereld
kunnen we ons afvragen: wat is
eigenlijk mijn identiteit? Met
welk etiketje, welk labeltje, voel
ik me het meest aangesproken:
wereldburger, Europeaan,
Nederlander, Noord- of ZuidLimburger? Dorps- of wijkbewoner?
Om in harmonie met jezelf en
anderen te leven is het altijd
al belangrijk om je ergens
thuis te kunnen voelen. ‘Zoals
het klokje thuis tikt, tikt het
nergens’. Maar tikt het klokje
tegenwoordig nog hetzelfde als
vroeger? Het tikt nu meestal
digitaal, maar we voelen het
wel dichtbij. Hoe meer ons leven
wordt beïnvloed door globale
economie, globale communicatie,
globale immigraties, globale
klimaatveranderingen en globale
pandemieën, hoe meer een intens
verlangen in ons groeit naar een
warm, bekend en beschermend
nest. Het oeroude nestinstinct
in actie: de behoefte om ons
duidelijk te identificeren, voor
elkaar en tegenover anderen.
Dat merk je het beste in
muziek, van alle talen de meest
emotionele. Stel dat je in een ver
gelegen continent plotseling het
Europees volkslied hoort klinken.
Je voelt iets warms door je aderen
vloeien en begint misschien mee
te neuriën. Of je hoort, ergens ver
weg in Europa, het Wilhelmus.
Juist omdat je niet in je thuisland
bent raakt het je. Misschien heb je
wel de neiging om te gaan staan
en je rechterhand op je borst te
leggen. Of je hoort, terwijl je
ergens in Friesland bent, in volle
harmonie, het Limburgs volkslied
‘Waar in ‘t bronsgroen eikenhout’.
Ga je spontaan meezingen en
klopt je hart wat sneller? Of je
hoort ‘Wie sjoen os Limburg is’.
Misschien zing je meteen mee of
zegt: “Kom op Mien we gaon naor
HOES, het is nergens zo good as
THOES”.
De vraag: ben je dan een
Nederlandse Limburger of een
Limburgse Nederlander? Ik zou
voor het laatste kiezen en me toch
wereldburger voelen. En jij?

Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat Hegelsom

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

Theo Kerstjens
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Oh, zit dat zo!

Grondige verbouwing

Wat is er bij Welkoop allemaal gebeurd?
Na een grondige verbouwing is Welkoop donderdag 25 februari heropend. De klanten hebben wekenlang hun aankoop in een rommelige
winkel moeten doen. Want terwijl het bouwteam al gestart was bleef de winkel gewoon open. Op deze manier konden we Sevenum en
omstreken toch voorzien van al hun dierenbenodigdheden.
Samen met de kennis van onze
medewerkers willen we je helpen
bij het verzorgen van jouw tuin of
(huis)dier.

samen hoe we dit kunnen
oplossen. We kunnen ook meteen
de nagels en tanden van de hond
controleren.

welkom om veilig kennis te komen
maken in onze winkel.

Leon Elbers

Wist je dat één op
de twee honden te
zwaar is?

Neem je hond eens mee

In de nieuwe winkel kunnen
wij je nog beter van dienst zijn,
door middel van een breder
assortiment en door de (nieuwe)
services die we je bieden.

CMS Energie
systemen
neemt Baarloos
bedrijf over
CMS Energiesystemen uit
Horst neemt Ewalds Electro
Installaties uit Baarlo over.
Dat heeft het bedrijf dinsdag
23 februari bekendgemaakt.
CMS Energiesystemen, leverancier van duurzame energieoplossingen zoals zonnepanelen,
breidt met deze overname zijn
installatiecapaciteit uit. Peter
Feijen, commercieel directeur CMS
Energiesystemen, geeft aan dat
de vraag naar zonnestroominstallaties en andere duurzame energieoplossingen de afgelopen jaren
sterk is gegroeid. “De belangrijkste reden om Ewalds Electro
Installaties over te nemen is dan
ook om onze installatiecapaciteit te vergroten”, aldus Feijen.
“Met Ewalds uit Baarlo hebben we
een deskundige partij uit de regio
gevonden met gedegen kennis op elektrotechnisch gebied.”
Ewalds werd in 1937 opgericht.
Het elektrotechnisch installatiebedrijf heeft zich de laatste jaren
gespecialiseerd in innovatieve en
duurzame oplossingen. Bij Ewalds
Electro Installaties staan vader
en zoon Chris en Twan Hovens,
de tweede en derde generatie na oprichter Coen Hovens,
sinds 2014 samen aan het roer.
De leiding van Ewalds Electro
Installaties wordt overgenomen
door CMS Energiesystemen en
Twan Hovens zal zitting nemen in
het managementteam van CMS
Energiesystemen. Chris Hovens
gaat met pensioen.

Wist je dat één op de twee honden
te zwaar is? En wil je weten wat
het gewicht van jouw hond is?
Kom gerust met jouw viervoeter
bij ons langs om gebruik te maken
van onze hondenweegschaal.
Mocht het gewicht de verkeerde
kant uit slaan, dan kijken we

Zakje grond mee naar
de winkel

Welkom bij Welkoop

Welkoop Sevenum,
Horsterweg 68, 5975 NB Sevenum
077 467 22 22 www.welkoop.nl

Hart onder de riem

Bloemetje voor het onderwijs
Leden van de SP Horst aan de Maas hebben onlangs een bezoekje gebracht aan de basisscholen in onze
gemeente. Onder het motto ‘Hart onder de riem’ kregen alle personeelsleden, onderwijsgevenden en ondersteuners, van deze scholen een bloemetje aangeboden.

“De coronatijd is voor heel veel
mensen een lastige periode”, aldus
Wilma Kurvers, coördinator van de
actie. “Van met name de leerkrachten wordt er nogal wat gevraagd in
de vorm van, indien nodig, online

lesgeven, kinderen en ouders erbij
blijven betrekken en tussendoor
ook nog aan alle richtlijnen voldoen. Nu gaan de kinderen weer
naar school, maar ‘normaal’ is het
nog niet en dat wordt het voorlo-

Column

Blijven
leren!

Een gezonde bodem zorgt voor
groeirijke grond, wat ten gunste
komt van je planten, moestuin of
gazon. Neem wat grond uit je tuin
mee naar de winkel. Op basis van
een grondtest geven wij je een
persoonlijk bemestingsadvies.

Hoewel ons jasje is veranderd,
staat ons team met net zoveel
enthousiasme voor je klaar.
Vanwege de coronasituatie is
er geen grootschalige opening.
Maar natuurlijk ben je van harte

Binnenkijken bij...

pig ook niet. Met het bloemetje wil
de SP haar waardering uitspreken.”
Op de foto krijgt de directeur van
De Krullevaar in Sevenum een bloemetje overhandigd.

Ruim anderhalf jaar geleden
kreeg ik het verzoek eens in
gesprek te gaan met een man
die na een langdurig en heftig
ziekteverzuim voor zijn re-integratie bij ons vrijwilligerswerk
wilde doen. Hij had ruime
werkervaring in techniek en
was jarenlang vrijwilliger bij
jongerenactiviteiten. Iets voor
ons tienercollege? Met al die
dames, zou een mannelijk
rolmodel wat meer evenwicht
brengen. En ja, extra ogen en
handen in de klas? Altijd welkom! Zeker bij techniekprogramma’s voor groep 7 en 8,
waar veiligheid vóór alles gaat.
Reden genoeg voor een
afspraak met Thijs.
Onze eerste ontmoeting is meteen
bijzonder. Hij is lang, vriendelijk,
bescheiden, maar ook standvastig
en gedreven. We voeren een
openhartig gesprek waarin al snel
blijkt, dat we een groot hart voor
jongeren delen. Heel voelbaar is
zijn oprechte betrokkenheid, juist
bij kids die moeite hebben met
het vinden van hun plek in de
groep of wat minder in het gareel
lopen. Thijs wil graag bij ons aan
de slag. En vanaf dat moment
ondersteunt een heuse GVR (Grote
Vriendelijke Reus) elke dinsdag de
docent techniek. Geduldig en met
intens plezier werkt hij met onze
kinderen. Hij ligt goed bij hen en
praat het team regelmatig bij over
zijn bevindingen. Wij waarderen
zijn inzet en vooral ook zijn inzicht.
Thijs zoekt altijd naar het waarom
achter gedrag. Hij observeert en is
empathisch. En vanuit die basis denkt
hij mee in oplossingen. Ruim een jaar
later komt Thijs bij me met een brief:
een open sollicitatie. Hij wil dolgraag
een baan als onderwijsassistent.
Met pijn in het hart moet ik hem
meedelen, dat in het onderwijs
competenties pas tellen als je een
diploma kunt overleggen. Banen
gaan naar bevoegden en natuurlijk
moet er ook een vacature zijn. Thijs is
62! Een opleiding van vier jaar is
absurd! Maar er zijn alternatieven:
een opleiding van één jaar met
veel stages bijvoorbeeld. Thijs is
net gestart en gaat stagelopen op
het Dendron. Go, go Thijs! Wat een
voorbeeld voor een leven lang leren
ben jij!
Dorien Stals,
Dendron College
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Geplukt

Jarvin van de Ven Melderslo
Het liefst gaat hij buiten lekker wandelen en geniet hij gewoon lekker van het leven. Melderslonaar Jarvin van de Ven (30) duikt daarnaast graag de archieven in en in zijn vrije tijd
speelt hij op een draaiorgel. Deze week wordt hij geplukt.

Melderslo is altijd het dorp van
Jarvin van de Ven geweest. “Ik ben
hier geboren en heb nooit ergens
anders willen wonen”, vertelt hij.
“Het is een gezellig, klein dorp waar
ik mijn roots en vrienden heb.”
Jarvin groeide in Melderslo op als
oudste van de drie met een broer
en zus. “We waren een doorsnee
gezin”, zegt hij. “We hadden toen
een kalvermesterij. Later zijn we
uitgebreid, we hadden het goed
voor mekaar.” Meehelpen heeft
Jarvin nooit echt gedaan, vertelt
hij. “Nee, daar was ik eigenlijk te
jong voor. Want later, toen ik op een
leeftijd was om mee te helpen, is
het bedrijf verkocht.” Dat was voor
Jarvin wel even wennen. “Toentertijd
woonden we buiten de bebouwde
kom en verhuisden naar binnen de
bebouwde kom. Dat was wel een
verschil, maar het wende snel.”
Nadat Jarvin klaar was met zijn
periode op basisschool De Brink in
Melderslo, ging hij naar de middelbare school Blariacum in Blerick.
“Ik was een doorsnee puber”,
zegt Jarvin. “Ik maakte netjes
mijn huiswerk en haalde gewoon
mijn diploma, niks geks”, zegt hij
lachend. Na het Blariacum plakte
Jarvin nog een jaartje school bij in
Tegelen, daarna was hij klaar om
de grotemensenwereld in te gaan.

“Ik ben in Horst begonnen bij Dutch Pet
Products. Dat bedrijf verpakt voornamelijk diervoeding. Via een vakantiebaantje ben ik hier als vaste werknemer
ingerold. Daar werk ik nog steeds met
heel veel plezier. Ik heb leuke collega’s
en de sfeer is goed.” Na zijn vakantiebaantje mocht Jarvin aan de slag als
operator binnen de verpakkingsindustrie. “Ik moet bijvoorbeeld machines
afstellen en zorgen dat deze apparaten
voldoende en goede grondstoffen krijgen om goed te kunnen draaien.”
In Jarvins vrije tijd duikt hij het liefst
de archieven in. “Ik ben archivaris”,
vertelt hij trots. “Mijn bezigheden verricht ik voornamelijk voor stichting
Geschiedenis Melderslo, maar ik schuw
zeker niet om de geschiedenis op te
rakelen van andere dorpen. Zo ben ik
goed op de hoogte van de rest van de
gemeente Horst aan de Maas, maar
ook de gemeente Peel en Maas en
Venray.” Wat is er dan zo leuk aan al
deze geschiedenis? Daar is Jarvin resoluut in. “Ik vind het gewoon fantastisch
om mensen te laten zien waar we vandaan komen, hoe we vroeger leefden.
Het mooiste is als iemand zijn of haar
zolder heeft opgeruimd en ik mag snuffelen in alle papieren. Deze sorteer ik
dan op waarde en informatie en zo kom
je steeds meer en meer te weten over
deze regio. Mijn kennis en gevonden
informatie deel ik dan bijvoorbeeld op

verschillende Facebookgroepen.”
Eén van de grote dromen van Jarvin
is om een mooi koophuisje ooit op
zijn naam te zetten. “Uiteraard in
Melderslo”, zegt hij. “Momenteel zit ik
nog gehuurd, maar ik zou graag een
koopwoning willen. Ik houd mijn ogen
open.” Jarvin vertelt verder over zijn
kunstzinnige kant. “Een aantal jaar
geleden schilderde ik nog veel. Ik was
lid van de Hobbygilde in Horst. Helaas
is dit groepje gestopt. Ik vond het leuk
om schilderijen te maken van landschappen, kastelen en boerderijen.”
Een andere hobby van Jarvin is op stap
gaan met vrienden. “We houden erg
van terrasjes pakken. Door de coronacrisis heb ik hen al eventjes niet gezien,
dat is wel jammer.”
Een hobby die niet veel meer wordt uitgeoefend is met een draaiorgel op pad
gaan. “Eens in de zoveel tijd reis ik af
richting Zwolle waar een goede vriend
van mij woont. Dan gaan we in woonwijken met een draaiorgel draaien.
Ontzettend leuk om te doen. We hebben voor woonwijken gekozen omdat
midden in de stad het niet meer zo druk
is, vanwege de huidige winkelsluitingen. Je krijgt zoveel meer waardering in
zo’n woonwijk.” Of hij ook een keer met
het draaiorgel naar Horst aan de Maas
komt? “Wie weet”, zegt Jarvin lachend.
“Ik denk persoonlijk dat de mensen hier
er niet echt op staan te wachten, maar

het is het uitproberen waard, toch? In
het centrum van Horst op dinsdag tijdens de markt, ik sluit het niet uit.”
Tekst: Niels van Rens

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

BEKRO Horst
Installatietechniek

www.bekro.nl

Verwarming
■

■ CV-ketels ■
vervanging en onderhoud ■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

Crist Coppens
Alleen dinsdag 2 maart

Braadworst
Kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Bloemenlint voor bijen

Puzzel

Stichting Landschap Horst aan de Maas, provincie Limburg en landschapsorganisatie IKL maken zich samen sterk voor het realiseren van
een bloemenlint als leefplek voor insecten en andere dieren. Zo willen zij
de achteruitgang van het aantal bijen en insecten tegengaan.

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij Albert Heijn Horst!
Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@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 28 februari (12.00 u.) binnen zijn. De winnaar wordt
volgende week bekendgemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!
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Vanaf half maart start Stichting
Landschap Horst aan de Maas weer
met de inzaaiactie. Dit gebeurt in
samenwerking met Imkervereniging
Horst e.o. en Groen Groep Sevenum.
Particulieren en bedrijven die een
strook, overhoek of een groter perceel
ter beschikking willen stellen kunnen zich hier voor aanmelden. Er zijn
diverse mengsels verkrijgbaar.
Percelen die kleiner zijn dan 500 vierkante meter dienen door de deelne-

mers zelf zaaiklaar worden gemaakt.
Dit geldt ook voor percelen die groter zijn dan 500 vierkante meter.
Eventueel kan de stichting hier ook
voor zorgen. Aanmelden kan tot
21 maart via info@landschaphorstaandemaas.nl Neem voor meer informatie contact op met Ton Hoeijmakers
077 398 25 52, Louis van de Goor
077 467 19 90 of Peter Alards
06 25 14 31 84.

Flikken Melderse

Bloedige moord oplossen
in Melderslo
Net als veel andere verenigingen heeft KPJ Melderslo al een tijdje geen
activiteiten kunnen organiseren door de coronacrisis. De organisatie
wil niet bij de pakken neerzitten en heeft daarom Flikken Melderse in
het leven geroepen.
KPJ Melderslo heeft namelijk uit
bronnen vernomen dat er binnenkort een moord wordt gepleegd
in het dorp. Alle gekkigheid op
een stokje, dit gaat uiteraard niet
om een echte moord. In een speciale spelvorm kunnen kinderen
uit Melderslo toch meedoen aan
de activiteiten van de KPJ. Iris
Verlinden, bestuurslid KPJ en één
van de organisatoren van Flikken
Melderse, legt het uit: “We zien
heel veel online activiteiten voorbijkomen op de sociale media.
Het gaat van quizzen naar online
evenementen. Wij vonden het tijd
voor iets nieuws en komen daarom
met Flikken Melderse. Het is een
online moordspel. De deelnemers
halen het moordpakket op waarbij ze een link toegezonden krijgen waarin allerlei informatie is te
vinden.” Ergens in Melderslo zou
er een moord gepleegd zijn en de
deelnemers moeten als een soort
Sherlock Holmes ontrafelen wie de
moordenaar is. “Via de link is allerlei info te vinden over de mogelijke dader. De deelnemers moeten
op zoek naar zijn of haar alibi,

motief en codes. Het is een soort
escaperoom, maar dan online.”

We vinden het
belangrijk om ook
de Melderslose
ondernemers te sturen
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Horizontaal 1. Kraan. Snoekachtige vis. Deftig. Oplosmiddel. Bijbelse figuur 2. Paleis bij Apeldoorn. Nederlander.
Reisweg. Aldus. Winstgevend. Slee 3. Kroongoed. Spook. Teugel. Cosmetisch product 4. Regiment infanterie.
Onbedekt. Deel van dynamo. Luizenei. Droomland. Opstootje 5. Godin. Greppel. Muziekuitvoering. Arbeider.
Mayonaise(afk.) 6. Graansoort. Direct nadat. Familielid. Vervelend gedoe. Trekdier 7. Erfdeel. Drievoudig.
Heroptreden. Landbouwproduct. Bevlieging 8. Mengelwerk. Terug. Mannelijk dier. Grote woestijn. Stuk goed
9. Tropische vrucht. Geslacht. Afslagplaats. Leersoort. Constructie 10. Schoonmaakmiddel. Plaats in Overijssel.
Afgeknotte boom. Grammofoonplaat. Adreskaartje 11. Kleur. Eentonig. Visgerei. Niet veel. Zeewier 12. Europese
Commissie(afk.). Toiletartikel. Voordat. Bende. Oosteuropeaan 13. Stel mensen. Gezicht. Europese taal. Daarjuist.
Doctorandus(afk.) 14. Regionale Omroep Oost. Woedend. Rijstdrank. Litteken. Graansoort. Kanaalpeil
15. Plaatsbepaling. Grote werkplaats. Vloerbedekking. Zure kers 16. Koude lekkernij. Deelneming. Lidwoord.
Oxidatie. Zout water. Turkse titel 17. Kortaf. Kansspel. Nagerecht. Borstbeeld. Larve van de langpootmug.
Verticaal 1. Spoedig. Adrem. Gebroeders(afk.). Meisjespop 2. Drinkgeld. Alleenheerser. Ontvangstbewijs.
Windrichting 3. Praalgraf. En volgende(afk.). Italiaanse omroep. Hulpdienst(afk.). Duitse politieke partij
4. Stand. Oud gewichtje. Amerikaanse staat. Landbouwwerktuig 5. Kloosteroverste. Metaal. Palmmeel. Ogenblik
6. Gezel. Rijkswaterstaat. Bericht. Gewicht 7. Nauwe doorgang. Patient. Laan. Deel van de Bijbel 8. Tafelgast.
Speen. Europese Unie(afk.). Slingerplant. Modegek 9. Voorkeur. Opdracht. Nader overeen te komen. Belgische
zanger 10. Affiche. Vuurkoord. Soldatenkost. Rustplaats 11. Reiswagen. Vogel. Wereld 12. Luxemburgse omroep.
Kerkgebruik. Opruier. Deel van gebit 13. Gemeenschappelijke weide. Ontvangdraad. Flauw 14. Werelddeel.
Ouderwets. Eerbied bewijzen. Melkdier 15. Edel. Oogje van garen. Schouwburg 16. Brandgang. Getal. Spoorstaaf.
Veranderlijk 17. Uniform. Sluitmiddel. Kindermeisje. Oude naam postbedrijf 18. Slot. Deelteken. Geloof. Te dezer
zake. Dwaas 19. Tijdelijk. Soort koffie. Stopplaats. Zoogdier 20. Knol. Profeet. Honingdrank. Guitig
21. Antiblokkeerremsysteem. Bloem. Reeks tennisslagen. Met het genoemde 22. Zijne Excellentie. Fototoestel.
Stuk karton. Vette damp 23. Zoals. Raad eens. Koeienmaag. Chinese maat. Rangtelwoord 24. Vreemde. Japanse
oefeningen. Strijdmacht. Lichaamsdeel 25. Soort papegaai. Houding. Steunpilaar. Steenslag.

De oplossing van de puzzel in HALLO
Horst aan de Maas van 18 februari was:
En de winnaar is: Ramona Camps uit
Swolgen. Van Harte Gefeliciteerd met
de cadeaubon van € 50,- te besteden bij
Drankenhandel-Slijterij Weijs!

Moordenaar met avondklok
Om de horeca te steunen kunnen de
leden die deelnemen aan Flikken
Melderse een borrelmoordpakket
kopen en deze kunnen ze ophalen
bij een lokale horecaondernemer.
“We vinden het belangrijk dat we de
Melderslose ondernemers ook kunnen steunen in deze tijd”, zegt Iris.
Wanneer de moord plaatsvindt is nog
onbekend. “Dat ligt voornamelijk aan
de avondklok”, vervolgt Iris. “Het is
eigenlijk het leukste als groepjes bij
elkaar kunnen zitten om het moordspel op te lossen.”

Tekst: Niels van Rens

Sudoku

5

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

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

Apotheek
10.30

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Meerlo

zondag
Heilige mis
09.00
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Swolgen

dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

De Schuilplaats
zondag

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

175 kilo zwerfafval opgeruimd in
Sevenum
Een aantal vrijwilligers bracht op zaterdag 20 februari in Sevenum 175 kilo zwerfafval bijeen. De vrijwilligers
noemen zichzelf zwerfafvalprikkers (Zap-ers).

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

Professor Gelissensingel 20 Venlo
0900 88 18
cohesie.org
spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00-08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen
08.00-08.00 uur

Venray
(alleen na telefonische afspraak)

De Wieënhof 1
5802 EZ Venray
0900 88 18
cohesie.org
spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00-08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen
08.00-08.00 uur

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

Deze samenwerking is ontstaan vanuit
verschillende inwoners uit Sevenum
die zwerfafval een doorn in het oog
vinden en daarom hun handen uit de
mouwen steken. “We werkten deze
keer samen met Kafra Housing LH

Greenport, ook zij vindt een schone
natuur belangrijk en helpen mee”,
aldus de organisatie. “We gaan elke
maand op pad in Sevenum, wie mee
wil doen is welkom. Niet alleen in
Sevenum kun je meedoen. We zouden

het fantastisch vinden om een lint van
ZAP-groepen te maken zodat alle kernen in de gemeente aan elkaar geZapt
worden.”
Voor meer informatie stuur dan een
mail naar zap@horstaandemaas.nl

Rundje um ut Hundje weer afgelast
Het hardloopevenement Rundje um ut Hundje gaat ook dit jaar niet door. Vanwege de coronacrisis is het
evenement afgelast, meldt de organisatie op haar website.

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

Tandarts
Spoedgevallendienst

26 t/m 28 februari

Tienray
zaterdag
woensdag

Apotheek Maasdorpen
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kerkdienst

Tand Totaal Vallen
Oostsingel 6, 5802 AN Venray
0478 58 66 05

01 t/m 04 februari
10.00

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

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

Alle evenementen mogen tot 1 juni
niet doorgaan zegt het besluit van de
overheid. “Daarom hebben wij besloten dit jaar geen Rundje um ut Hundje
te organiseren”, aldus de organisa-

tie. “Het verschuiven van ons evenement naar een later tijdstip dit jaar is
volgens ons geen haalbare kaart. We
doen het goed, of we doen het niet.”
Dit jaar maakt Rundje um ut Hundje

de datum voor de zesde editie in 2022
bekend. Voor diegene die zich al hebben ingeschreven voor de hardloopwedstrijd geldt er geen incasso van
het inschrijfgeld.

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Priesternoodnummer

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

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

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Webinar met auteur Anne van den Dool
Auteur Anne van den Dool wordt woensdag 10 maart door Leny Manders-Thielen geïnterviewd over haar
roman Vluchthaven. Dit webinar is te volgen via de website van BiblioNu in Horst.
Anne van den Dool (1993) is tekstschrijver, auteur en cultureel journalist.
Ze studeerde film- en literatuurwetenschap en neerlandistiek aan de
Universiteit Leiden en de Université
de Lille. Ze schrijft voor onder meer
NRC Handelsblad, de Koninklijke
Bibliotheek en Het Nationale

Theater. Ook is ze curator bij het
Literatuurmuseum. In 2014 debuteerde ze met de roman Achterland.
Ook publiceerde ze poëzie in Tirade,
Poëziekant en DWB. Ze publiceerde
poëzie in Tirade, Poëziekrant en DWB.
Vluchthaven, haar tweede roman verscheen in augustus 2020.

Samenwerking
Het webinar is tot stand gekomen
door een samenwerking tussen de
Bibliotheek BiblioNu en de Bibliotheek
Helmond-Peel. Kijk voor meer informatie en aanmelden via de activiteitenshop op www.biblionu.nl
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Laptop
14S-DQ1013ND
• 14” FHD scherm
• Intel Core i5 processor
• 8 GB DDR4 werkgeheugen
• 256 GB SSD
• Windows 10

cm

GRATIS
BEZORGD!

649,-

48

’’
➞

12

2

619,4K OLED TV
48OLED935/12
• 48 inch (122cm)
• Vierzijdig Ambilight

GRATIS
BEZORGD!

• HDR 10+

2199,-

4K

1699,-

ULTRA HD

• Perfect natural motion

OLED

• Incl Bowers & Wilkins soundbar

8

KG

64
dB
INCL.
7 JAAR
GARANTIE!

779,-

679,Warmtepompdroger
WTW84400NL
• SelfCleaning Condensor: reinigt zichzelf automatisch

8

GRATIS
BEZORGD!

KG

49
dB
1400
T/PM

• AutoDry technologie voorkomt dat wasgoed krimpt
• SensitiveDrying System biedt optimale bescherming aan jouw kleding

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Wasmachine
WW8BM642OBW/EN
• Quickdrive: tot 2 keer zo snel wassen
• EcoBubble: krachtig wassen
zelfs op lage temperaturen
• Digital Inverter Motor met 10 jaar garantie

899,-

599,-

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
Shop 24/7 online | www.eptummers.nl

