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Hop, hop, hop, treintje
in galop
De Sint kwam zondagmiddag 14 november met zijn pieten weer naar America. Twee pieten waren al de hele dag naar de Sint aan het zoeken op de duofiets van America, maar ze
konden hem maar niet vinden. Maar met behulp van alle kinderen, door heel hard te zingen, wist de goedheiligman de weg naar America te vinden. Lees verder op pagina 03
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Ontwerp voor nieuwe sporthal in Meterik
gereed
De gemeente Horst aan de Maas is samen met betrokken partijen tot een ontwerp gekomen voor een
nieuwe sporthal. De sporthal komt op het bestaande sportpark in Meterik. Voordat de schop in de grond
kan, moet eerst het bestemmingsplan worden vastgesteld. Het college heeft ingestemd met het ontwerp
van het bestemmingsplan en dit ligt van 25 november 2021 tot 6 januari 2022 ter inzage.
Wethouder Han Geurts is blij dat de
plannen nu concreet zijn: “In 2019
hebben we samen met inwoners
plannen gemaakt voor onze
binnensportaccommodaties met
als belangrijk aandachtspunt het
tekort aan sporthalcapaciteit. Het
plan voor deze sporthal lost dit op.
Samen met de diverse partijen die
er hun thuis gaan krijgen en de
omgeving hebben we het verder

vorm gegeven. Ik ben blij met het
resultaat en kan niet wachten tot
begin 2022, wanneer de schop de
grond in kan.”

Ontwerp
De plannen zijn samen met de
sportverenigingen, het onderwijs,
dorpsraden en buurtbewoners tot
stand gekomen, waarbij er veel
oog was voor de invulling van het

sportpark, maar ook voor voldoende
parkeervoorzieningen en een goede
bereikbaarheid. De sporthal wordt
een multifunctionele accommo
datie. Binnensportverenigingen en
buitensportverenigingen maken er
samen gebruik van en delen verschillende ruimtes en de horeca.

Lees verder op pagina 05
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Online taalplatform moet dialect aantrekkelijker maken

Zef en Jaer lanceren online Sevenums
woordenboek
Het Sevenumse woordenboek is sinds zaterdag 13 november online te
vinden. Deze online tool is het initiatief van de broers Zef (26) en
Jaer (24) Mertens. Zij groeiden op in Sevenum, maar Zef verhuisde naar
Utrecht en Jaer naar Malta. Verder van huis bleek het toch lastiger om
bepaalde ‘Zaerumse’ woorden op te zoeken en zo was het idee voor een
online taalplatform van het Sevenumse dialect geboren.
De broers hebben beide een fascinatie
voor het dialect. Toen Zef met vrienden op vakantie was in Italië, hadden ze het over het woord ‘schûpe’.
“We hadden hier allemaal een andere
betekenis van en wilden dit opzoeken.
Er bestond al een Sevenums woordenboek, maar dit is een gedrukt
boek. We konden online niets vinden.
Voor onze generatie is het natuurlijk
vanzelfsprekend dat je dingen op wilt
zoeken op je telefoon en zo is het idee
eigenlijk ontstaan om hier een mooi
platform van te maken.”

Toegankelijkheid
De link met Jaer was snel gelegd.
Naast dat de broers allebei van het
dialect houden, heeft Jaer zijn eigen
bedrijf, hij maakt technische webapplicaties. “Hierdoor was het voor ons
mogelijk dit samen te doen”, legt
Jaer uit. “Daarnaast vinden we taal
geweldig. Je hebt hier in de regio best
veel coole dialectgerelateerde dingen, zoals ‘Zaerum Memes’.” Ondanks
dat het dialect erg leeft in Sevenum,

Colofon

merken de jongens dat steeds minder
kinderen het tegenwoordig aangeleerd krijgen van ouders. “Nog maar
28,5 procent van de ouders geeft
het dialect door aan hun kinderen”,
vertelt Zef. “Dat stukje taligheid en
de leuke dingen die je ermee kan
doen, lijkt in de toekomst een beetje
weg te ebben, terwijl een tweetalige
opvoeding juist veel voordelen kent.
We wilden daarom een medium vinden waarbij de taal heel toegankelijk
wordt. Ook willen we aansluiten bij de
jonge jeugd, een online woordenboek
is makkelijker dan een boek dat je bij
wijze van spreken moet afstoffen. Een
kind van 4 kan tegenwoordig al op
de iPad iets opzoeken, daarom is een
online woordenboek toegankelijker.”
De jongens hebben vervolgens zelf een
beetje gestoeid met een prototype.
“We zijn er af en aan twee jaar mee
bezig geweest. We begonnen met wat
woorden die we kenden, maar vervolgens hebben we de samenwerking
opgezocht met de lokale heemkundevereniging. Zij hebben het originele
woordenboek geschreven. We hebben
toen ongeveer zesduizend Sevenumse
dialectwoorden in het digitale woordenboek gezet.”

HALLO Horst aan de Maas

Willekeurig

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

Het online Sevenums woordenboek
moet het dialect aansprekender
maken, door de leuke manier waarop
het aangeboden wordt. Zef: “De gaafste functie vinden wij de knop ‘willekeurig’, als je hierop klikt krijg je
een random Sevenums woord. Het is
leuk om hier doorheen te bladeren, je
komt ook woorden tegen die je nog
niet kende en waar je creatief mee
aan de slag kan gaan. Zo krijgt het iets
speels.”
De achterliggende gedachte van de
website is het belang van taal om
te communiceren. “Taal is altijd het
doel zelf, de website is niet ons einddoel, maar een middel om op een
leuke manier met taal aan de slag te
gaan”, legt Zef uit. “Als daar andere
vette dingen uit voortvloeien die met
het dialect te maken hebben, zou dat
geweldig zijn.” Jaer voegt hieraan toe
dat de jongens de verbinding hebben opgezocht met lokale horeca en
carnavalsverenigingen. “Zo is er een
Sevenums café waar je een QR-code
kunt scannen en dan via onze website
kunt leren hoe je in het Zaerums kunt
bestellen. Het is gaaf dat ons woordenboek ervoor kan zorgen dat mensen meer met het dialect aan de slag
gaan. We hopen dat dit in de toekomst
gebruikt kan worden op scholen of in
bibliotheken, het educatieve ervan
vinden we ook belangrijk.”

Oplage 19.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.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 gemeld. 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.

Lancering
Het online Sevenums woordenboek
werd zaterdag 13 november feestelijk
gelanceerd in Jansen-Noy in Sevenum.

Tijdens de onthulling waren ook de
leden van heemkundevereniging
aanwezig. “De avond was top en we
hebben al heel veel positieve reacties
gehad”, vertelt Jaer. “Sevenum bestaat
uit ongeveer zesduizend inwoners en
binnen drie dagen is de helft van dit
aantal al op de website geweest. Dat
is superleuk om te zien.”
Tijdens het bouwen van de website
hebben Jaer en Zef alle dialectwoorden wel duizend keer gezien, maar
er zijn wel een paar favoriete woorden blijven hangen. “Er zijn echt veel
vrouwonvriendelijke woorden”, vertelt
Jaer. “Dat is kenmerkend voor iedere
taal, omdat mannen in principe altijd

de taal bepaald hebben. Hierdoor zijn
er proportioneel veel meer vrouwonvriendelijke termen en viel me een
bepaald positief woord juist op, namelijk ‘flabbedoêlie’. Dit staat voor een
positieve benaming voor een spontaan,
humorvol meisje of vrouw. Dit is echt
zo’n woord dat ik ontdekt heb door het
woordenboek.” Zefs favoriete woord
blijft toch ‘schûpe’. “Daarmee is dit
alles begonnen. Het is een woord dat
heel specifiek in onze regio gebruikt
wordt, het is iets heel eigens van deze
omgeving. Ik vind het een hele leuke
betekenis hebben. Het is het rondneuzen om iets bruikbaars te vinden of
het rondstruinen uit nieuwsgierigheid,

om allerlei nieuwtjes en geruchten te
vernemen. Daar kun je ook geen ander
woord voor gebruiken.”
Kijk voor het woordenboek op
www.sevenumswoordenboek.nl

Steeds minder kinderen
krijgen het dialect
aangeleerd

Tekst: Floor Velthuizen
Beeld: Marleen Wijnen

Oehoe oehoerend hard
Een moderne Sint Maarten bezocht Hegelsom tijdens de Sint-Maartensviering op woensdagavond 10
november. Op een heus crossmotor, bovenop een crosswagen werd Sint Maarten begeleid door het dorp.
Achter hem was een stoet met kinderen van Jong Nederland Hegelsom en andere dorpelingen te zien. Bij
het Sint-Maartensvuur op de Dingsstraat eindigde de stoet. Daar kreeg Robert Claessens uit handen van
Silvijn van Rens, voorzitter Jong Nederland Hegelsom, een gouden speldje ter ere aan zijn verdiensten voor
de vereniging. Ook werden de prijzen bekendgemaakt van de fakkelwedstrijd. / Beeld: Vivian Hesen
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High tea verwenpakket als blijk van waardering

Drive-thru voor mantelzorgers op het Dendron
College in Horst
Leerlingen van vmbo Zorg en Welzijn op het Dendron College in Horst organiseerden op de woensdagen 10 en
17 november een drive-thru voor mantelzorgers. Tachtig mantelzorgers gingen door de drive-thru om een
verrassingspakketje op te halen met daarin hapjes voor een high tea en een klein presentje. Er zou eigenlijk
een wellnessdag worden georganiseerd, maar door de aangescherpte coronamaatregelen bedachten de
leerlingen deze creatieve oplossing.

Het Dendron College krijgt vanuit Synthese jaarlijks de vraag iets
te organiseren voor de Dag van de
Mantelzorg op 10 november. “Dit doen
we dan ook elk jaar”, vertelt docent
Zorg en Welzijn Sanne Cruijsberg. “Zo
hebben we in 2012 een wellnessdag georganiseerd en dat is een heel
groot succes geweest. We wilden dat

succes evenaren en besloten dit jaar
weer een wellnessdag te organiseren.
Dit keer lieten we de leerlingen zelf
activiteiten bedenken, dit past bij de
nieuwe leerweg, waarin leerlingen
in opdracht van een organisatie iets
uitvoeren.” Synthese heeft een gastles
gegeven over wat mantelzorg inhoudt
zodat leerlingen passende activiteiten

konden bedenken. “Toen stroomden
de ideeën binnen”, vertelt Sanne. “Er
werden knutselwerkjes bedacht en er
werd gespard over wellnessactiviteiten zoals nagels lakken en handverzorging. Ook wilden we een high tea
organiseren, dit hebben we in 2018 al
eens gedaan. We hebben dus eerdere
activiteiten uit het verleden gecombi-

neerd en leerlingen hebben hier zelf
invulling aan gegeven.”

Corona
De leerlingen waren helemaal klaar
voor de wellnessdagen en de aanmeldingen stroomden binnen toen corona
roet in het eten gooide. “Toen moesten we schakelen”, legt Sanne uit. “We
hadden inmiddels al bijna tachtig aanmeldingen voor de twee woensdagen.
Dit was eigenlijk al meer dan we aankonden. We wilden niemand teleurstellen, dus probeerden een oplossing
te bedenken. Toen kwamen we op
het idee om alles in te pakken en via
een soort drive-thru aan de mantelzorgers mee te geven. Dit idee voor
het verwenpakketje werd heel goed
ontvangen, dus dit gingen we doen.”
De verwenpakketjes bestaan uit high
tea gerechtjes, een menukaartje, een
kaartje met een gedichtje en een
knutselwerkje. “Dit knutselwerkje
verschilt per pakket”, zegt Sanne. “De
leerlingen hebben namelijk, in plaats
van de activiteit met de mantelzorgers te doen, de knutselwerkjes zelf
gemaakt. Ieder pakketje bevat daardoor iets anders zoals een bloemstukje, een versierd theelichtje of een
bloempotje.” Leerlingen die een verwenactiviteit zouden organiseren, bijvoorbeeld de handmassage of nagels
lakken, pakken nu alle pakketjes in en
bemannen de drive-thru, die voor de
ingang van de school staat. Ook vmbo
3 basis en kader leerlingen schieten te

hulp om de grote hoeveelheid mantelzorgers te kunnen verrassen.
Er werden, verdeeld over de twee
woensdagen, ongeveer tachtig pakketjes afgegeven. De leerlingen hadden
niet verwacht dat er zoveel aanmeldingen zouden zijn, geeft Sanne aan.
“We waren heel verrast. Het is wel
fijn om te weten dat mensen blijkbaar
behoefte hebben om iets te gaan doen
en erop uit te gaan, vooral omdat de
mantelzorgers het extra zwaar hebben
gehad in deze tijden.”
Leerlingen van het Dendron College
kijken terug op een geslaagde activiteit. “Ze hadden er zin in, ondanks dat
ze het jammer vonden dat de wellnessdag niet door kon gaan. Bij het
uitdelen van de pakketjes kon je echt
de lach op het gezicht zien van zowel
leerlingen als ontvangers. Ook verliep
het eigenlijk perfect, vanaf 15.00 uur
konden de pakketjes opgehaald worden. Dit ging goed en rustig en mensen gaven elkaar ook de ruimte.”

Het is wel fijn om te
weten dat mensen
blijkbaar behoefte
hebben om iets te gaan
doen en erop uit te gaan

Tekst: Floor Velthuizen

Horster Nieuwjaarsduik
gaat niet door
De traditionele Nieuwjaarsduik in Horst gaat komend jaar
opnieuw niet door. Dit laat de organisatie weten via hun
Facebookpagina.
De duik vindt normaliter plaats bij
de recreatieplas in de Kasteelse
Bossen in Horst. Gezien de ontwikkelingen omtrent corona heeft
de organisatie dit jaar opnieuw
besloten om geen Nieuwjaarsduik

te organiseren. Vorig jaar kon de
Nieuwjaarsduik wegens de coronamaatregelen ook al niet doorgaan.
De organisatie hoopt dat de duik in
2023 wel plaats kan vinden.

Vervolg voorpagina

Hop, hop, hop, treintje
in galop
Sinterklaas liet zijn treintje de
goede kant op rijden, naar Het
Turfstèkersplein, waar de jeugdleden van muziekvereniging St.
Caecilia America sinterklaasliedjes
aan het spelen waren. Iedereen
wilde meteen met de Sint op de
foto. De Sint wilde de kinderen
meenemen naar openluchttheater Het Beukenhof. Alle kinderen
mochten mee in de trein en huifkar van Sinterklaas. Eerst werden
de oudste kinderen naar de soos
gebracht van OJC Cartouche, waar
zij spellen en sinterklaaskaraoke

gingen doen. De stoet maakte
daarna nog een extra rondje door
het dorp, totdat ze weer bij Het
Beukenhofje uitkwamen, waar de
Sint ook van harte welkom geheten werd. In Het Beukenhof werden
liedjes voor Sinterklaas en zijn pieten gezongen en kregen de kinderen een ‘Meet & Greet’ met de
Sint. De Sint had voor iedereen een
cadeautje meegebracht en bij vertrek kreeg iedereen ook nog eens
een zakje chips.
Beeld: Hay Mulders

Feestwerkdag Groengroep geeft
houtsingel verjonging
Stichting Groengroep Sevenum organiseerde zaterdag 13 november een feestwerkdag. Bijna dertig vrijwilligers staken de handen uit de mouwen en de zaag werd geslepen om de houtsingel langs het Oezzepedje uit
te dunnen. Er werd zorg gedragen dat deze werd verjongd en de vrijwilligers hadden ook nog de zaagklus
om de kikkerpoel open te maken. De groep was moe en voldaan toen ze aanschoven aan de feestelijke
jubileumlunch bij de stal van de Groengroep.
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Blik op groene vingers De tuin van Gon en Wiel Jenniskens

‘We genieten elk moment van onze tuin’

In de rubriek ‘Blik op groene vingers’ licht HALLO tuinen in de gemeente Horst aan de Maas uit die het
bekijken waard zijn en vertelt de eigenaar over zijn tuin. Hier komt aan bod wat de tuin voor de eigenaar
betekent en wat het favoriete plekje is. Deze week de tuin van Gon en Wiel Jenniskens uit Hegelsom.

Warm jasje
Inmiddels zijn Wiel en Gon gestopt
met het bedrijf, maar hun liefde
voor de natuur is er niet minder op
geworden. “Het is altijd feest in onze
tuin”, vertelt Wiel. “Iedere dag loop
ik er meerdere keren doorheen en
altijd vind ik wel wat om te doen.
Elke dag verandert het, want de
seizoenen veranderen ook. Zo heeft
de ene plant weer meer aandacht
nodig in de zomer en een andere
in de winter.” Het stel hergebruikt
groen ook om de tuin levend te
houden. “We krijgen elk jaar compost
van de gemeente Horst aan de Maas.
Zij krijgen de compost niet weg en
wij kunnen er wat mee in onze tuin.
Een win-winsituatie dus.” Ook de
bladeren die van de planten en
bomen vallen gebruiken Wiel en Gon.
“Er zijn plantjes die de winter niet
gemakkelijk overleven. We stoppen
deze planten dicht met bladeren
van andere planten en bomen en zo
blijven ze warm.”

Open tuin
Jaarlijks gaat de tuin van Gon en
Wiel een aantal keer open voor het
publiek. “Allerlei soorten mensen
komen dan langs”, vertelt Gon.

Als je van de natuur houdt, je gaat
graag op vakantie en je hebt keuzestress waarheen, dan kun je het
beste op visite gaan bij Gon en Wiel
Jenniskens in Hegelsom. Met een tuin
van zo’n twee voetbalvelden groot
is uren tuinplezier gegarandeerd.
Gon en Wiel onderhouden de tuin al
een tijdje samen. “We doen dit met
z’n tweeën”, zegt Wiel. “Niemand
anders dan Gon en mij onderhoudt
de tuin, want er staan heel veel speciale soorten tussen.” Het is niet dat
het stel niemand vertrouwt, maar
het kan al snel fout gaan bij speciale planten. “Er staan hier duizenden
soorten aan planten, bloemen, strui-

ken en bomen. Bij sommigen moet je
over speciale kennis beschikken om
ze te onderhouden. Doe je het fout,
dan kan het plantje zomaar binnen
een dag of twee er niet meer zijn.”

Alles is mooi
Dat de twee toegewijd zijn aan hun
prachtige tuin is te merken. Samen
lopen ze met een flinke glimlach
door hun pareltje. “Kijk, deze is
mooi”, zegt Wiel, waarop Gon weer
een andere soort aanwijst. Of ze een
lievelingsplant hebben, antwoordt
Gon “nee, alles is mooi hier.” Gon en
Wiel hadden in 1972 een groentetuin
van ongeveer 10 bij 10 meter. “Het is

allemaal heel klein begonnen”, legt
Gon uit. “We hadden eerst leghennen, maar na een tijdje hebben we
de stekker uit het bedrijf moeten
trekken. Het leverde niet op wat wij
in gedachten hadden.” Wiel werkte
bij een tuincentrum in Meterik en dat
beviel hem wel. “Dat bedrijf is hier
naartoe verhuisd”, zegt hij. “Daarna
is alles in een stroomversnelling
geraakt.” Zijn kennis had hij opgedaan bij het tuinbedrijf, deze kon hij
goed gebruiken in Hegelsom. Van het
één kwam het ander en jaren later
hadden Wiel en Gon ontzettend veel
soorten planten, bloemen, struiken
en bomen verzameld.

“Soms zijn het natuurliefhebbers,
dan weer echte verzamelaars, maar
ook zijn mensen vaak nieuwsgierig
naar onze tuin.” De twee gaan ook
vaak naar beurzen. “Zo hebben we er
heel wat gehad hier in Nederland”,
gaat Wiel verder. “Maar ook in
het buitenland hebben we er een
aantal bezocht. We hebben wel eens
meegemaakt dat iemand een plantje
aanbood van honderden euro’s. Dat
risico willen we niet nemen.” Gon
gaat verder: “Deze bloembol kun je
net zo goed in een kluis opbergen.
Stel je voor dat je hiervan een
aantal koopt en dat ze kapot gaan,
dat is toch ontzettend zonde? We
zijn ontzettend trots met wat we
nu hebben en we genieten ieder
moment van onze tuin.”

Iedere dag loop ik
er meerdere keren
doorheen en altijd vind
ik wel wat om te doen

Tekst en beeld: Niels van Rens
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Preventie moet ouderen helpen

Politie en Zorggroep geven samen presentaties om
weerbaarheid onder ouderen te vergroten
Gedurende de samenwerking tussen Judith Tielen (De Zorggroep) en Hans Nillesen (wijkagent politie Horst/
Peel en Maas) kwamen ze er al snel achter dat ze in hun vakgebied veel overeenkomsten vonden. Samen geven
ze presentaties aan ouderen over de kwetsbaarheid van deze doelgroep, vergrijzing, zelfredzaamheid en hoe
oplichting voorkomen kan worden.

Judith Tielen uit Horst en Hans Nillesen
uit Hegelsom vonden elkaar al snel.
“We vinden het beide belangrijk dat
de weerbaarheid onder ouderen wordt
vergroot”, zegt Nillesen. “Ouderen
wonen tegenwoordig langer thuis en
zijn daardoor sneller het slachtoffer
van babbeltrucs en andere criminele
zaken. De afgelopen jaren hebben we
daar meer meldingen dan voorheen
van gehad.” Tielen: “Tegenwoordig
gebruiken de oplichters steeds
nieuwere technieken. Digitaal zijn de
ouderen niet op de hoogte van de
moderne technieken.”

Babbeltrucs
Dat ondervonden de twee al tijdens
de presentaties die ze hebben gegeven in deze gemeente. “Tijdens de
presentatie behandelen we de problemen aan de hand van simpele
video’s”, vertelt Nillesen. “Daarna vragen we het publiek of zij dit soort dingen wel eens hebben meegemaakt.
Dan hoor je toch schrikbarend vaak
dat ouderen wel eens een babbeltruc
hebben meegemaakt of dat er een
oplichter aan hun deur is geweest.”
En daarom komen Tielen en Nillesen
met deze presentatie. “We hebben
wel gemerkt dat onze vakgebieden
veel raakvlakken hebben”, zegt Tielen.
“Zo komen wij met De Zorggroep vaak
bij ouderen thuis die bijvoorbeeld
dementie hebben en horen we dit

soort zaken.” Nillesen voegt daaraan toe: “En wij met de politie krijgen
vaker te maken met mensen met een
psychische aandoening. Door de veranderingen in de zorg komen minder
snel terecht op plekken zoals ggzinstelling Vincent van Gogh in Venray.”

Interesse
Inmiddels is er vanuit diverse dorpen interesse getoond in de presentatie van Tielen en Nillesen. Zo waren
de dorpen America, Broekhuizen en
Meterik geïnteresseerd. “We hopen dat
dit verhaal zich vanzelf rond spreekt”,
zegt Tielen. “Bij één van de voorgaande bijeenkomsten waren tachtig mensen aanwezig, er is dus zeker
vraag naar dit soort presentaties. Voor
ons is het belangrijk dat deze preventie de ouderen gaat helpen en dat
zij ook bewust worden van de gevaren.” Voor meer informatie over deze
presentatie, stuur dan een mail naar
judith.tielen@dezorggroep.nl

Voor ons is het
belangrijk dat deze
preventie de ouderen
gaat helpen

Tekst en beeld: Niels van Rens

Gemeente brengt papieren variant terug

Digitale formulier voor aanvraag evenementen niet duidelijk
Verenigingen, stichtingen, bedrijven en andere organisaties kunnen momenteel gewoon evenementen
aanmelden tijdens deze coronaperiode. Het digitale aanvraagformulier was niet altijd even duidelijk en
daarom kunnen organisatoren nu ook kiezen voor de papieren versie.
Wanneer organisaties evenementen aanmelden op de evenementenkalender van de gemeente, kan
de gemeente vroegtijdig signaleren of er meerdere evenementen
tegelijk zijn en of dat tot problemen

leidt. Ook kan de gemeente met
de o
 rganisator overleggen of het
evenement door kan gaan als de
coronaregels veranderen. De kalender is niet alleen voor organisatoren,
maar helpt ook in de afstemming

met hulpdiensten zoals politie en
brandweer.

Papieren formulier
Een heel groot struikelblok bleek
het digitale aanvraagformulier

voor evenementen. Dit werkte niet
prettig volgens de gemeente. Het
aanvraagformulier is aangepast en
het vertrouwde papieren formulier
(te downloaden via de website) is
terug. Ook is op de website een
evenementenchecker ingebouwd.
Deze geeft antwoord op de vraag of
een vergunning aangevraagd moet
worden of volstaan kan worden met

een melding. Verder geeft de checker
ook aan of een melding ‘brandveilig
gebruik’ en/of een verkeersplan en/
of ontheffingen, bijvoorbeeld voor
het schenken van alcoholhoudende
dranken, aangevraagd moeten
worden.
De informatie is te vinden via
www.horstaandemaas.nl/
evenementen

Vervolg voorpagina

Ontwerp voor nieuwe sporthal in Meterik gereed
Tevens wordt één van de natuur
grasvelden van RKSV Meterik o
 mgezet
naar een kunstgrasveld. Omdat de
gemeente duurzaamheid belangrijk vindt, wordt er, naast m
 ogelijke
toepassing van zonnepanelen,
bij de bouw zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van herbruikbare grond
stoffen.

Omgeving
Ook aan de verkeersveiligheid
is gedacht. De gemeente doet
een aantal aanpassingen aan
de Speulhofsbaan, zoals het
aanleggen van een voetpad vanuit
Meterik tot aan het sportpark.
Met het basisonderwijs is de
gemeente nog in overleg, om voor
de jongste kinderen aanvullend

sport- en spelvoorzieningen
te treffen dichterbij de school.
Het bestemmingsplan ligt vanaf
donderdag 25 november ter inzage
en geïnteresseerden kunnen
deze dan bekijken via
www.ruimtelijkeplannen.nl In februari
2022 wordt het bestemmingsplan
aan de gemeenteraad aangeboden
ter vaststelling. Naar verwachting
start de sloop van het huidige
gebouw in het eerste kwartaal
van 2022. Aansluitend wordt de
sporthal gebouwd, het kunstgrasveld
aangelegd en de directe omgeving
aangepakt (parkeerplaats en
Speulhofsbaan). De verwachting is
dat de nieuwe sporthal en omgeving
een jaar na aanvang van de
werkzaamheden, begin 2023, klaar is.
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Geboren

Jet

10 november 2021
Dochter van
Frank en Laura
Thijssen
Christinastraat 28
5864 AL Meerlo

Zoëmâr inens, zônder waarschuwing,
is van ôs vertrokke...

Gerda van Enckevort
van de Pasch
* 7 augustus 1940

† 15 november 2021

Groëte leefde van

Ger van Enckevort
Leeve mam van
Angela, Kaya *, Luca*
John
Eric en Marie-Louise, Kayleigh
Ôs gezinnetje op Bali
Agus, Arini, Gede en Dennis

Marie RamaekersReijnders
wordt op 18 november
90 jaar
Gefeliciteerd
Namens alle kinderen,
klein- en achterkleinkinderen

Fam. Van de Pasch
Fam. Van Enckevort
Professor Linssenlaan 2, 5971 CJ Grubbenvorst
Noëdgedwonge neme weej aafscheid in beslaote kring.
Ein groët dankjewel aan ut personiël van VieCuri,
aafdeiling Neurologie veur de hertverwermende zörg en
aandach vûr mam en ôs allemaol.

Soms is ’t beater iets moeis te verleeze.
Beater verleeze dan det ge ‘t noeit het gehad!
Op maandag 15 november 2021
overleed in de leeftijd van 70 jaar

Nellie Jacobs - Wennekers
Ger Jacobs
lieve mam en trotse oma van
America, Robbert en Marieke
Tom
Luuk
Sevenum, Monique en Roy
Suus
Hanna
Familie Wennekers
Familie Jacobs
Correspondentieadres:
Waterstraat 46, 5961 XJ Horst
Nellie is thuis. Op zaterdag 20 november is er van
15.00 - 17.00 uur gelegenheid om haar een persoonlijke
laatste groet te brengen.
Wij hadden graag samen met u afscheid genomen van Nellie.
Helaas is dit door de huidige omstandigheden niet mogelijk
en zijn we genoodzaakt dit in besloten kring te doen.
Nellie heeft aangegeven in plaats van bloemen, liever een
donatie aan het melanoomonderzoek van Dr. Speetjens en
Dr. Kapiteijn van LUMC Leiden, te wensen.
NL03 INGB 0657 9199 26 o.v.v. melanoomonderzoek Dr.Kapiteijn
t.n.v. Nellie Jacobs - Wennekers.

Altied unne glimlach,
altied un präötje make

Een speciaal woord van dank aan Dr. De Weert, de medewerkers
van Buurtzorg Team Horst aan de Maas Zuid en de V.P.T.Z. voor de
fijne begeleiding en liefdevolle verzorging.

Mie Janssen-Wismans
wordt 20 november
90 jaar!

Van harte gefeliciteerd, kinderen
en (achter)kleinkinderen.

Verdrietig, maar heel dankbaar voor de vele mooie gedeelde
momenten, hebben wij na een kort ziekbed onverwacht
snel afscheid moeten nemen van mijn lieve man, ózze pap,
schoonvader en opa

Sef Van Rens
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BEKRO Horst
Installatietechniek

Meterik, 7 augustus 1940

Venlo, 10 november 2021

Leen Van Rens – Cuppen
Meterik, Thea en Frans
Dirk en Kelly
Koen en Britt
Giel
Meterik, Geert en Nicole
Lincy
Jordi
Desi
Heerlen, Freddy en Monique
Vince
Mick
Billy
Familie van Rens
Familie Cuppen

www.bekro.nl

Verwarming
CV-ketels ■
vervanging en onderhoud ■
■

■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

Dwarsweg 2A, 5964 PG Meterik
Op dinsdag 16 november hebben we in uitvaartcentrum
Aerdehof afscheid genomen van Sef en hebben hem
aansluitend naar het crematorium begeleid.

’t Keumpt hoe ’t keumpt
Het leven in eigen hand houdend,
is toch nog onverwacht van ons heengegaan,
ôs mam en oma

Martha Lemmen-van Enckevort
* 2 februari 1932

† 15 november 2021

echtgenote van

Ger Lemmen †
Marièl en Gerry
Britt en Alexander
Tom
Jeanette en Peter
Joyce en Denis
Joey en Manou
Ellen en Mark
Joost en Ilse
Hans en Hennie
Gaby
Joey
Doolgaardstraat 46, 5961 TS Horst
We nemen op zaterdag 20 november in besloten kring
afscheid van ôs mam en oma.
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Aandacht voor iedereen

Liesbeth Peelen-Bartraij
echtgenote van

Peter Peelen
* Maarsseveen, 19 februari 1947
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Gemeente heeft het niet makkelijk
met vinden van nieuw personeel
De gemeente Horst aan de Maas heeft het intern niet heel gemakkelijk op het gebied van personeel.
Zoals in de landelijke tendens te zien is, staat de arbeidsmarkt onder hoogspanning. Horst aan de Maas heeft
al wat problemen verholpen, maar het is niet altijd gemakkelijk, geven burgemeester Ryan Palmen en
gemeentesecretaris Nardy Beckers aan.

† Veldhoven, 15 november 2021

Peter
Thomas en Hanneke
Luca, Sjoerd
Familie Bartraij
Familie Peelen
Westerholtsingel 13
5975 RE Sevenum
Gezien de huidige omstandigheden rondom Corona nemen
wij in besloten kring afscheid van Liesbeth.

Na een ziekbed van vijf maanden
met veel ups en downs
met het grote verlies van mam
met slechte lichamelijke vooruitzichten
is van ons heengegaan
Mijn lieve

Theo
* Horst, 5 januari 1962
† Venlo, 13 november 2021

Marcel
Correspondentieadres: Past. Debijestraat 4, 5963 AG Hegelsom
De afscheidsdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Dankbetuiging

“Waar de liefde groot is,
is het verdriet ook groot”
Zoveel warme woorden, zoveel troost.
Hartelijk dank voor alle steun na het overlijden
van ôzze pap, opa, opa XL.

Voor het eerst telt Nederland een
recordaantal openstaande vacatures. In juli, augustus en september
kwamen er 45.000 vacatures bij,
meldt het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS). Eind september stonden 371.000 vacatures open. Dit is nog
nooit zo hoog geweest in Nederland.
Dat heeft zo zijn voor- en nadelen.
Werkzoekenden kunnen eenvoudig aan een baan komen en hebben
een ruime keuze, terwijl de bedrijven moeite hebben met het vinden
van nieuw personeel. Ook Horst aan
de Maas kampt met dit probleem.
“In de wereld van de overheid vissen
we allemaal in dezelfde vijver”, zegt
Palmen. “Veel gemeentes hebben hier

last van.” Aan de andere kant is er
ook goed nieuws te melden. “Onlangs
hebben we twee nieuwe mensen
aangenomen voor de afdeling vergunningen”, zegt Beckers. Dat was ook
broodnodig volgens de twee, want
Horst aan de Maas wil binnen vijf jaar
tijd duizend woningen vergund hebben. “En daar heb je mankracht voor
nodig”, legt Beckers uit. “Om zulke
grote plannen te verwezenlijken heb
je meer personeel nodig. Dat zie je
vooral terug in cluster Ruimte.”
Dat de arbeidsmarkt zo onder
spanning staat, voelen de inwoners
van Horst aan de Maas ook. “Dat
resulteert weer in langere wachttijden
voor bijvoorbeeld aanvragen vanuit

de burgers”, zegt Palmen. “Het loopt
allemaal wat stroever als je minder
personeel tot je beschikking hebt.
Daarom proberen we zoveel mogelijk
personeel naar onze gemeente
te trekken.” Beckers gaat verder:
“En soms neem je ze dan mee vanuit
een andere gemeente. Daarnaast
proberen we ook te kijken naar
interessante personen die niet uit de
wereld van de overheid komen, hen
kunnen we ook opleiden.”
Voor meer informatie over de
vacatures binnen gemeentedeuren
van Horst aan de Maas, kijk dan op
www.banenpleinlimburg.nl
Tekst: Niels van Rens

Jacques Roebbers
Een speciaal woord van dank aan huisarts Van Merrebach,
zusters Groene Kruis en deken Spee.
Ineke, Lisette, Nicole, Chantal en familie
Grubbenvorst, november 2021

Het bericht dat ons bestuurslid Ger is overleden,
heeft ons diep geraakt.

Ger Gruntjens
Hij was actief binnen onze vereniging vanaf de oprichting in 2005.
Wij wensen de Familie véél sterkte
Namens bestuur en leden Stichting BES
(Bewegen en Sport voor mensen met handicap of functiebeperking)

Dankbetuiging

Via deze weg danken wij iedereen voor de aandacht
en steun bij het overlijden van

Hay Cox
Mie Cox-Van Rengs, kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind.

Horst aan de Maas ondertekent
landelijke Direct Duidelijk-Deal
Gemeentesecretaris Nardy Beckers tekende onlangs de landelijke Direct Duidelijk-Deal. Daarmee spreekt
de gemeente af dat ze extra aandacht gaat geven aan begrijpelijke taal. Beckers is blij met deze
handtekening vanuit de gemeente: “Horst aan de Maas is een gemeente met actieve inwoners en
ondernemers. Zij moeten allemaal wel eens iets regelen met de gemeente. Dat betekent veel contact in
gesprekken, brieven en e-mails. Dan is het belangrijk dat de gemeente duidelijke taal gebruikt.
Dat voorkomt vragen en verwarring. We werken daaraan en willen zo onze dienstverlening verbeteren.“
/ Beeld: Gemeente Horst aan de Maas
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Je was een man van weinig woorden,
duidelijk herkenbaar voor degenen die bij je hoorden.
Een man, vader en opa waar je op kon bouwen,
met een woord, waarop je kon vertrouwen.
Achter je ligt een leven van werken en plicht,
en juist dát bepaalde in alles jouw gezicht.
Zo bescheiden als je hebt geleefd,
zo bescheiden ben je gestorven.

Plotseling ziede ván os hin gegaon.
Dankbaar zíen weej vur alles wát geej os het gegaeve.
Nao ‘n moëi en prachtig leave, zoëas geej ‘t zelf ok aaltiéd het
gezag, ziede op 89 jaorige leeftiéd ván os hin gegaon.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Jan Verstegen
Echtgenoot van

Op maandag 8 november 2021
overleed in de leeftijd van 78 jaar

Mia Rongen
* Uden, 14 april 1932

Martin Janssen

† Horst, 10 november 2021

echtgenoot van

Mia
Theo en Elly
Jeroen en Pien
Luus
Moniek en Joop
Len

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

GERRIE
VAN DEN

H OEF

Dien Janssen - Vervoort
pap en opa van
Johan
Ronald en Crismaldy
Baudilio
Cristian
Boris en Petra

Correspondentieadres:
Gebr. van Doornelaan 43, 5961 BB Horst
De dienst heeft afgelopen woensdag 17 november reeds
plaatsgevonden.

Pr. Beatrixstraat 12, 5961 CM Horst
Wij hebben op zaterdag 13 november afscheid genomen.
Voor uw steun en medeleven, in welke vorm dan ook,
danken wij u hartelijk.

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van
Groene Kruis Thuiszorg voor de liefdevolle verzorging.

Verdrietig, maar zeer dankbaar voor zijn bijdrage als
vrijwilliger bij ons museum gedurende 31 jaar,
hebben wij afscheid genomen van

Jan Verstegen

Altijd
Ik streel mijn gedachten
die gemis dragen en leef
in vrede verder.
Altijd!

We houden hem in herinnering als een plezierige
collega die altijd goede zin had en zolang hij dat kon,
zeer betrokken was bij de Locht.

Anny B.J.

Alphons Baltessen

Jan kwam graag onder de mensen. Hij was een hele goede
rondleider die veel plezier beleefde aan het werken met
kinderen. Daarnaast was hij een goede stroopmaker.

* Melderslo, 2 maart 1934

echtgenoot van

We wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere
familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Anny Janssen

Bestuur en alle vrijwilligers van
Openluchtmuseum De Locht te Melderslo

Anny
Hans †
Natasja, Jennifer, Ricardo
Els en Willem
Angelique, Maurice en Sarah
John en Gerda
Denise en Ruud, Roy en Janneke
Carolien †
Anouschka †
Leon en Renata
Twan, Vera en Luuk, Sanne en Quinten

Enne verrekte schonne kel is ni miër
Nà en kleurvol laeve haet
de sni-jer ós verlaote

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Jan Joosten

† Sevenum, 13 november 2021

en opa’s achterkleinkinderen
Correspondentieadres: Dorperweiden 58, 5975 BD Sevenum
Het afscheid vindt in besloten kring plaats.

“Jan van Joëste Mies”

Horst * 23 oktober 1933

Horst † 9 november 2021

Dag én nacht bereikbaar

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Is uw stoel of bank doorgezakt,
deze kunnen wij opnieuw voor u
opvullen. Ook oud of bescha- digd
leer kunnen wij herstellen alsof het
weer nieuw is. Het reinigen van uw
stoffen en leren meubels. Of alle
andere meubelwerkzaamheden. www.
demeubelgeneratie.nl (06 8221 3072)
Optidee: boek een party bij u thuis
of persoonlijk advies: 06-48550730.
www.optidee.nl/peggy-wismans"

Mien Joosten - van Enckevort †
Familie Joosten
Familie van Enckevort
We hebben in besloten kring afscheid genomen van Jan op
zaterdag 13 november.
Een bijzonder woord van dank voor het geweldige personeel van
Hof Te Berkel dat hem, zoals hij altijd zei, tot en met verwende.
Correspondentieadres:
Burgemeester Steeghsstraat 59, 5961 RK Horst

Dankbetuiging

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

De vele lieve reacties en steunbetuigingen zijn een grote
steun voor ons bij de verwerking van het grote verlies van
mijn lieve man en miene pap

Ton van Ninhuijs
Het is ons duidelijk geworden dat Ton niet alleen voor
ons, maar ook voor anderen veel betekend heeft.
Hegelsom, november 2021

Nelly

Jimmy
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Inwoners Horst en Tienray zonder water door leidingbreuk
Zo’n tachtig huishoudens in het gebied aan en rond de Tienrayseweg tussen Horst en Tienray zaten
vrijdag 12 november zonder water. Dit kwam door een leidingbreuk op de Spoorstraat.
afgesloten om monteurs een veilige werkruimte te bieden. Toen de
weghelft eenmaal afgesloten was
rond 18.00 uur, werd de waterdruk

Op de kruising met de
Reijnbroeckerweg en Spoorstraat
was de hoofdwaterleiding gesprongen. Er moest een weghelft worden

afgesloten om herstelwerkzaamheden mogelijk te maken. Ongeveer
tachtig huishoudens zaten vervolgens zonder stromend water. Naast

de Reijnbroeckerweg en Spoorstraat
werden ook de straten Kreuzelweg,
Wevertweg, Doevenbosweg,
Nieuwenbergweg en Op De Kamp
getroffen door de storing.

Bedrijfsbussen leeggeroofd in Tienray
Inbrekers hebben zondag 14 op maandag 15 november twee bedrijfsbussen in een woonwijk in Tienray
vakkundig leeggeroofd. Uit één van de twee bussen is veel gereedschap gestolen.
De inbraken vonden plaats op de
Ringovenhof en Nieuwe Baan in

Tienray. Er is op camerabeelden
terug te zien dat er gereedschapskis-

ten uit één van de voertuigen worden gehaald en naar de overkant van

Binnenkijken bij...
de straat worden getild. Het is onbekend wat er bij de andere bedrijfsbus is meegenomen en of het om
dezelfde inbrekers gaat.

Veel tegenslagen gekend

Hengelsportvereniging Willem Een
hoopt op steun gemeente
Hengelsportvereniging Willem Een heeft de afgelopen tijd veel tegenslagen gekend. Afgelopen zomer stroomden tijdens het hoogwater hun visvijvers over en zwommen alle vissen de Maas in. Begin 2022 moet hun
nieuwe visvijver in Broekhuizen geopend worden, maar het waterpeil is zodanig gezakt dat de vijver nog niet
bevisbaar is. Er is echter hoop, de gemeente stelt mogelijk 165.000 euro vrij om de vijver te repareren.
Project Ooijen-Wanssum rondt af
met een positief projectresultaat.
Volgens de eindafrekening die de
stuurgroep Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum vaststelde, krijgt
de gemeente Horst aan de Maas een
bedrag van 530.796 euro toebedeeld.
Er is voorgesteld om een gedeelte
van dit bedrag te besteden aan de
nieuwe visvijver in Broekhuizen.
De oude visvijver van Willem Een
moest namelijk ooit wijken voor
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.
Daardoor is dan ook de nieuwe vijver
in Broekhuizen aangelegd. Dit moest
een mooie nieuwe plek worden, maar
de club loopt tegen verschillende
problemen aan. “Het waterpeil is de
afgelopen jaren enorm gedaald”, legt
bestuurslid Pascal Flink uit. “De vijver
loopt leeg en hierdoor is vissen nog
niet mogelijk.”

Kleilaag
De situatie is vervelend voor mens
en dier, geeft Flink aan. “De zijkanten
van de vijver bestaan uit zand, waardoor het niet mogelijk is om vissen
naar de kant te halen. Die worden

dan over het zand getrokken, dat is
niet de bedoeling. Ook voor mensen
is het vervelend, de vissen kunnen
niet geschept worden en voor oudere
mensen is het niet mogelijk om vissen
met een net uit het water te halen.”
Volgens Flink is de bodem niet goed
afgedekt. “Dit is een soort zandlaag
met kiezelsteentjes, daar gaat het
water gewoon doorheen. Om de
vijver bevisbaar te maken, dient de
bodem te worden behandeld met
een waterdichte klei. De kosten
hiervan bedragen 165.000 euro.
Dit is ontzettend veel geld en we
hopen dat de gemeente dit hieraan
wil besteden. Als er geen kleilaag
komt, dan moeten we de vereniging
opheffen. We hebben de afgelopen
jaren al verschrikkelijk veel werk
geleverd aan de vijver. We hopen
dat de gemeente zich realiseert
dat de 408 leden hopen dat er hulp
geboden wordt en dat zij niet in de
kou worden gezet.” Flink heeft goede
hoop. “Ik heb er wel vertrouwen
in, maar door alle tegenslagen van
de afgelopen jaren ben ik nog een
beetje gematigd. Ik vind het ook echt

Gussekuulke
officieel
opgeleverd
De bouwweg en overige infrastructuur
zijn aangelegd en de kavels in het veld
zijn gemarkeerd bij het Gussekuulke in
Melderslo. Daarmee is het nieuwe
woongebied officieel opgeleverd. Voor de
kopers van de kavels betekent deze
oplevering ‘groen licht’ om aan de slag te
gaan met de bouw van de woningen.
De realisatie van dit woongebied is
onderdeel van het masterplan Wonen,
waarbij de gemeente in de komende vijf
jaar duizend extra woningen wil
realiseren.

wel spannend, maar ik hoop dat we
het bedrag krijgen.”

Crowdfundingsactie
Omdat er al drie jaar niet gevist kan
worden op de nieuwe locatie, was
de visclub uitgeweken naar visvijvers in Swolgen en Tienray, maar
door het hoge water afgelopen zomer
zijn beide vijvers overstroomd. In
de vijvers zwommen zeker zeshonderd vissen, die overgeplaatst zouden worden naar de nieuwe vijver in
Broekhuizen. Deze vissen zijn door
het hoogwater allemaal overleden of
meegevoerd met de stroming en in de
Maas terechtgekomen. “We hebben
het laten nakijken, maar er zat geen
enkele karper meer in”, zegt Flink.
De vereniging startte vervolgens een
crowdfundingsactie, die 3.200 euro
heeft opgeleverd. “Hiervan moeten
nieuwe vissen gekocht worden, maar
één vis van 10 kilo kost al 200 euro.
Daar zijn we wel al mee bezig. Als we
in maart open willen dan moeten we
zorgen dat mensen die er willen vissen ook daadwerkelijk vissen kunnen
vangen. Gelukkig hebben we hier zelf

ook nog geld voor. De gemeente zou
ons met die 165.000 euro voor een
kleilaag enorm helpen. Dan blijft het
water tenminste staan. Dan hebben
we geen last meer van warme zomers
en kunnen we zelf de waterstand
reguleren. Als we het geld krijgen, dan
kunnen we blijven bestaan en zijn we
van de problemen af.”
De vereniging is al druk bezig met
de toekomst. “We kijken liever vooruit dan achteruit. We houden ons
bezig met duurzaamheid en zijn ook
in gesprek met een basisschool in
Broekhuizen om daar een stukje biologieles aan vast te koppelen. We willen
de jeugd meer naar de waterkant krijgen. Bij de vijver lopen reeën, ijsvogeltjes en een zilverreiger. Het is echt
niet alleen het vissen dat voor ons
belangrijk is. De vijver is mooi voor
jong en oud.”

Als we het geld krijgen,
dan kunnen we blijven
bestaan en zijn we van
de problemen af

Tekst: Floor Velthuizen

Column

Hoe zit je
erbij?
Ken je het? Dat je vaker op de
weg rijdt (of fietst), maar dat er
verschil is in hoe je erbij zit.
Zo rijd ik altijd dezelfde weg van
en naar mijn werk. Maar mijn
stemming is elke keer anders.
Ik kan me soms groen en geel
ergeren als ik achter een
vrachtwagen of een auto zit die
in plaats van 80 kilometer per
uur maar 70 kilometer per uur
rijdt langs het kanaal in Weert.
Vooral als ik tijdsdruk ervaar in
mijn agenda. Maar heb ik rust,
dan kan dezelfde vrachtwagen
of auto voor mij rijden en geef ik
er niets om. Dan kan ik zelfs
genieten van de veranderende
omgeving. Dat bracht mij op de
vraag: hoe zit jij erbij?
We leven in een drukke
maatschappij, waarin soms 24-7
iets van ons(zelf) verwacht wordt.
We sjeesen van de ene afspraak
naar de ander. Dan denk ik wel
eens: hoe zou het zijn als je nu
gepensioneerd was? Nou... ik
hoor dat zij het soms nog drukker
hebben dan toen ze aan het werk
waren. Maar de clou zit denk ik in
iets doen waar je passie ligt, waar
je bewust voor gekozen hebt.
Er wordt veel van ons verwacht,
zowel op het werk als privé.
Maar we kiezen er toch voor om
soms maar door te gaan. Maar
wat als je zelf nu even op de rem
trapt? Om even bewust stil te
staan waar je mee bezig bent?
En hoe je er op dat moment bij zit.
Ik merk aan mezelf dat als ik deze
momentjes pak, ik de drukte beter
aan kan. Maar is het dan nog wel
drukte? Of is het anders prioriteren
en plannen? Hoe dan ook, het is
goed om jezelf deze momentjes
te gunnen. Want de trein waarop
wij zitten, rijdt hoe dan ook verder,
maar kan veranderen van sneltrein
in de stoptrein.
Om ook van het uitzicht te
genieten, het gezelschap en de
ontmoetingen op het perron.
Dan kom ik weer terug op een
gezegde die vaker in mijn verhalen
terugkomt: het zijn de kleine
dingen die het hem doen.
Dus vanuit mij nu de vraag aan jou:
hoe zit jij erbij?

Mieke Cruijsberg
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Vriendschap voor het leven

Jos verzorgt dagelijks de duiven van zijn beste
vriend met ALS
Het leven met de spierziekte ALS is niet gemakkelijk. Al helemaal niet wanneer je je grootste hobby wil blijven
uitvoeren, maar je lichaam dat niet toelaat. Jos Hendriks uit Sevenum helpt zijn vriend Jo Jeurnick dag in,
dag uit met het verzorgen van zijn duiven.

Jo kant het allemaal niet meer alleen.
“Ik ben enorm blij met Jos”, zegt Jo.
“Al 3,5 jaar komt hij elke ochtend om
09.15 uur bij mij langs en voert hij de
duiven. Uiteraard eerst een kopje koffie vooraf. Niet alleen ik ben blij met
Jos, ook mijn duiven. Je merkt het aan
hen dat ze hem herkennen. Als Jos zijn
auto parkeert voor ons huis, dan gaan
de duiven al aan het ijzer hangen, ze
herkennen hem al van verre.”

Vriendschap
Jo en Jos zijn het perfecte team. “Al
zeggen we het zelf”, lacht Jos. “We
kennen elkaar door en door en samen
hebben we al heel wat in de duivensport meegemaakt. Bij het fokken

van de duiven zijn we op elkaar ingespeeld en vertrouwen we elkaar als de
één een risico wil nemen. Het belangrijkste is dat de duiven goed verzorgd worden, dan wordt de band met
de duif en de eigenaar heel hecht.
Mensen hebben vaak niet door dat het
ontzettend slimme beesten zijn.” Een
mooiere vriendschap dan die van Jo en
Jos bestaat bijna niet. Mensen krijgen
snel een lintje, mantelzorgers worden
in het zonnetje gezet, maar dit soort
vriendschappen komen niet snel aan
het licht. Duiven staan symbool voor
hoop, liefde en vrede en dat is precies
wat deze vriendschap samenvat.
Tekst en beeld: Niels van Rens

Ondernemersprijs Horst aan
de Maas verplaatst uitreiking
Innovatie Award 2021
De Ondernemersprijs Horst aan de Maas zou op donderdag
18 november tijdens het evenement ‘Prijs het Innoveren’ de
Innovatie Award uitreiken aan één van de vijf genomineerden.
Wegens de veranderde coronamaatregelen kan de uitreiking
donderdag niet doorgaan.
Voor Jo is dit gesprek niet makkelijk.
Hij zit momenteel in een vergevorderd stadium van de spierziekte ALS
en heeft daarom al zijn energie bijeen
geraapt om het verhaal te vertellen
van tientallen jaren trouwe vriendschap. Jo en Jos kennen elkaar al
bijna vijftig jaar. “We waren destijds
overburen”, zegt Jos. “Inmiddels is Jo
verhuisd naar een andere straat in

Sevenum. De liefde voor duiven houden bracht ons samen en nu zijn we
bijna vijftig jaar verder. Nog steeds
zijn we net zo’n dikke vrienden als in
het begin.”

Rollen omgedraaid
Als Jos terugkijkt op de tijd dat hij
samen met Jo het hele land, maar ook
buitenland, afreisde voor verschillende

duivenwedstrijden, verschijnt bij beiden een glimlach op hun gezicht. “Dat
was fantastisch”, zegt Jos. “Jo behoort
tot de allerbesten, ik heb altijd ontzettend van hem geleerd. Het is ongekend hoe goed hij met de duiven kon
omgaan en elk jaar weer perfecte
duiven wist te fokken.” Sinds 3,5 jaar
zijn de rollen omgedraaid. “Helaas
zorg ik nu voor Jo zijn duiven.” Want

Kerstsupermarkt

Een nieuwe datum is nog niet
bekend. Er wordt momenteel met
partijen gekeken naar een mogelijke datum in het voorjaar van
2022. De bestelde tickets blijven
geldig voor de volgende bijeenkomst en het programma blijft dus
ook hetzelfde.

Weer Horst aan de Maas

✃

Nu al genieten van de mooiste kerstartikelen tegen
lage prijzen i.p.v. wachten tot de uitverkoop na kerst!
De kerstsupermarkt maakt het waar.

“We hebben nagedacht over een
digitale variant, maar wij vinden
dat bij de verkiezing en uitreiking van de Innovatie Award een
fysieke bijeenkomst veel beter passend is. Daarom hebben we besloten de bijeenkomst te verplaatsen”,
aldus voorzitter Gerbert Vissers.

Duiz
vierkan enden
t
kerst- e e meters
ns
artikele feern

✓ Meer dan 2.000 verschillende artikelen
✓ 750 artikelen goedkoper dan € 2.00
✓ De collectie van 2021,
dezelfde als uw reguliere tuincentra
✓ Goedkoper dan reguliere tuincentra

Geen
verplichte r
aa
routing, m
im
ru
r
e
k
lek
winkelen.

Grijze deken

✃

Lever deze advertentie in op ma t/m vrij en ontvang

gratis koffie met
appelgebak
t.w.v. € 4.95

* actie loopt tot 1 december 2021

Exclusief bij
Budgetplant

Meer betalen
is een keuze!

Landweerweg 12A Venlo - 077-3542389 - 7 dagen in de week geopend

We liggen veelal onder een grijze deken. Dat komt doordat er weinig
luchtstroming is deze dagen. De zon heeft ook niet meer genoeg
kracht om eventueel ontstane mist weg te branden. De komende
dagen krijgen we echter te maken met een zachter weertype waarbij
het overdag 13 graden kan worden. Ook in de nacht koelt het niet veel
af en wordt het een graad of 8. Er staat tot en met het weekend een
zuidwestenwind en zondag valt er wat regen. Daarna draait de wind
naar het noordwesten. Begin volgende week wordt er beduidend
koudere lucht aangevoerd en halen we, met 7 tot 9 graden overdag,
geen dubbele cijfers meer. De zon komt er dan ook weer vaker door,
doordat de aangevoerde polaire lucht heldere condities meebrengt.
Het blijft grotendeels droog, maar later volgende week zien we misschien wel de eerste sneeuwvlokjes. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Buurgemeenten moeten één lijn trekken
wat betreft de sinterklaasintocht
In verschillende dorpen zoals Baarlo en Kessel gaat de sinterklaasintocht wel door. Maar in Horst is hij afgelast. Dit komt doordat er op vrijdag
12 november door het kabinet is besloten dat de burgemeesters zelf mogen bepalen of de sinterklaasintocht doorgaat of niet.
Het kabinet heeft besloten dat een gemeente
zelf mag bepalen of de optocht van Sinterklaas
doorgaat of afgelast wordt. Er zijn veel
verschillende besluiten genomen in het land.
Zo mag de optocht in Baarlo wel doorgaan,
maar in Horst niet. Ook de landelijke intocht is
doorgegaan. Van de ene kant is het goed dat
de burgemeesters zelf mogen beslissen hoe ze

met zulke buitenevenementen omgaan. Sommige
houden de intocht ook alleen met toegangsbewijs,
hierdoor wordt het wel op een veilige manier
georganiseerd. Wel is het voor de kinderen
natuurlijk heel verwarrend waarom Sinterklaas niet
hun gemeente binnen komt lopen, maar wel in
de gemeente ernaast. Ook is het door de nieuwe
maatregelen heel dubbel. Andere evenementen

worden wel afgelast, buiten en binnen. Dus waarom
zou de intocht wel doorgaan? En waarom zou
de intocht wel in het ene dorp en in het andere
dorp niet?

Buurgemeenten moeten een lijn trekken wat betreft
de sinterklaasintocht, wat vindt u?

Bespreking poll week 45

Sprekersplein moet ook in Horst aan de Maas komen
In de gemeente Venray wordt er één keer in de zoveel weken een Sprekersplein georganiseerd voordat de raadsvergadering begint. Omdat er
zoveel insprekers zich aanmelden, organiseert de gemeente daarom een speciale bijeenkomst voor hen. In de gemeente Horst aan de Maas
kennen we het idee van een Sprekersplein nog niet, maar door de vele insprekers is dit wellicht een goed idee.
Het grootste gedeelte van de respondenten
is het oneens met de stelling. Ook Evelyn
Yoga is het er niet mee eens. “Juist nu moet
iedereen de ruimte apart krijgen om zich te
laten horen. Anders wordt alles op een kluitje
gebracht en verliezen de individuele verhalen
hun waarde. Dan duren de vergaderingen
maar wat langer. Het is juist erg belangrijk hier

de tijd voor te nemen.” Tom Huijs vindt het ook
belangrijk dat inspreken mogelijk blijft tijdens
de raadsvergadering. “Het is belangrijk dat de
gemeentelijke bestuurders dicht bij de burger
blijven staan”, legt hij uit. Wil Roeffen is van mening
dat burgers op deze manier monddood worden
gemaakt als zij niet meer kunnen inspreken tijdens
de raadsvergadering.

Nieuw in Horst aan de Maas
Wij repareren ieder aanrechtblad
Van Fineer/HPL/composiet tot graniet.
Wij repareren de schade plaatselijk
waardoor vervanging niet nodig is.
Vraag naar de mogelijkheden
06 5050 7799

Uw huis weer opgefrist en hulp
nodig? Voor schilder-en texwerk bel
Huub 06 1411 5949.

Te huur zeer nette 2 onder 1 kap
woning in Horst 3 slpkm,garage,voor/
achtertuin vanaf 1 dec.2021,huurprijs
1.000 p.m.
Reacties naar janphlox@hetnet.nl,
minimaal voor 2 j"

t.k gevraagd land en
tuinbouwmachines o.a ploeg
frees spitmachine kipper mesttank
schudder hark weidebloter tractor enz
06 1907 6959

Kerstworkshops
www.atelier-destal.nl
Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 5285 9348.

Koene Rem geeft aan het wel een goed idee
te vinden. “Goed initiatief, blijkbaar is er veel
behoefte (aan weerzijden) om gehoord te worden
en te willen horen. Als de agenda’s onder druk
komen te staan, is het enkel nog een kwestie
van plannen en organiseren, dan komt iedereen
vanzelf aan de beurt.”

Samen staan we sterker.
Van angst terug naar vertrouwen!
www.artsencollectief.nl

Gevraagd Stallingsplaats voor
camper van 7 mtr lengte 3 mtr hoogte
Tel. 06 2505 0604

GEZOCHT: WONING met ruim perceel
(min. 3000m2) in Horst (+1km).
Bouwgrond kan ook. 06 1131 6164

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Angst voor Corona?
Zorg goed voor jezelf en voor je
lichaam. www.zelfzorgcovid.nl

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
HORST RONDOM CENTRUM
HORST RONDOM LOEVESTRAAT
HORST RONDOM NIEUWSTRAAT
HORST RONDOM AMERICAANSEWEG
LOTTUM RONDOM ZANDTERWEG
SEVENUM RONDOM STEEG
SEVENUM RONDOM GRUBBENVORSTERWEG

boeiboorden / platte daken
terrasoverkappingen / lood- en zinkwerk

WERKZAAMHEDEN

Voor informatie, een vrijblijvende offerte of een gratis dakinspectie:
dakwerkenlimburg.nl

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

06 38 64 67 61 / INFO@DAKWERKENLIMBURG.NL

Mail naar bezorgers@garcon.nl

INTERESSE OF INFORMATIE

Stadsefratse

Column

Vakantie
stress
Waar voor de meeste HALLOlezers de zomervakantie allang
verleden tijd is, moet die van
mij nog beginnen. Ik ben druk
bezig met het inpakken van
mijn backpack voor een solotrip van drie weken in Mexico.
Maar ik kan je vertellen dat
vakantie, zeker met de huidige
coronamaatregelen wereldwijd, bij mij voor de nodige
stress zorgt.
Normaal gesproken stress ik in mijn
vrije tijd niet snel. Maar als het om
vakantie gaat, dan gaat mijn hartslag omhoog door al het geregel.
Ik ga rondreizen, dus neem een
backpack mee. Hoewel ik weet dat
‘less is more’ en ikzelf het gewicht
moet dragen, blijft keuzes maken
lastig. Ik weet ook wel dat je op
vakantie altijd in dezelfde paar
kledingstukken rondloopt en je de
rest van de bagage volledig links
laat liggen, maar hoe kun je van
tevoren in godsnaam weten wat
die lievelingskledingsetjes zijn?
Niet inderdaad, dus pak ik alles
maar in. Ik ben zondag de stad
doorgeracet en kocht mijn laatste
vakantiebenodigdheden, van muggenspray tot shampoo en zonnebrand. Naarstig op zoek naar een
bikini bleek een fiasco: in november hangt er niks meer in de winkels. Dus bestel ik ze op het laatste
nippertje nog online, samen met
een berg zomerkleding en slippers,
in de hoop dat dit nog op tijd aankomt en überhaupt past. Ik moet in
de laatste week nog naar de kapper, mijn wenkbrauwen en wimpers verven bij een specialist en de
pedicure bezoeken. Ik verbaas me
over het bedrag dat ik uitgeef vóórdat ik überhaupt mijn reisbestemming heb bereikt. Als laatste maak
ik me druk om alle papieren die ik
moet regelen. Een QR-code heb ik
niet nodig, want met de volledige
vaccinatie die ik heb gehad, kan
ik Mexico gewoon in- en uitreizen.
Lees ik op het nippertje op een reisblog dat je in Amerika, waar ik op
de terugweg een overstap maak,
wél een negatieve coronatest nodig
heb. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik
dit nog oppik. Het heeft me een
hoop ellende bespaard. De vakantiestress is intens, maar vast ook
snel vergeten wanneer ik met een
piña colada in mijn hand op het
hagelwitte strand zit.
Roosje
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Ingezonden brief

Anoniem melden en beslotenheid
Iedereen kan klachten indienen bij overlast of als regels overtreden worden. Dit moet wel een doel dienen.
Pesten komt ook voor, maar lost niets op. Of de gemeente iedereen bij vergunning en handhaving een
eerlijke en neutrale behandeling geeft, wordt betwijfeld. Onder Cees van Rooij was er geen effectieve
aandacht voor het belang van particulieren. Tegenwoordig lijkt de menselijke maat zoek en heerst ook het
gevoel van partijdige behandeling.
Het handelen van het bestuur
is veranderd, maar niet beter
geworden. Veranderingen zonder
analyse. Burgers en ondernemers
hebben soms angst om
overtredingen te melden. Anoniem
melden van overtredingen kan,
maar of er iets mee wordt gedaan,
kun je alleen maar hopen. Normaal

kun je resultaten wel ergens
terugzien. Anoniem zie je hooguit
een aangepaste vergunning. Als het
een collegelid zou betreffen, mag
je er in een volwassen democratie
op rekenen dat dit in de raad in het
openbaar zal worden besproken.
Alleen dan is een collegelid
onomwonden vrij te pleiten.

Openbaarheid? Niet in Horst aan de
Maas.
Het voorval: er kwam een anonieme
brief met de opmerking dat een
collegelid zich niet aan regels
en vergunning heeft gehouden
en het verzoek aan de raad om
actie te ondernemen. Wonderlijk
genoeg stond deze brief niet bij

de ingekomen stukken. Toch lijkt
er wel, misschien in beslotenheid,
met een deel van de raad over
gesproken te zijn. Er kwam een
tweede anonieme brief met de
opmerking dat de betreffende
wethouder zou hebben toegegeven
dat hij niet geheel correct heeft
gehandeld. Tevens constateerde de
schrijver dat een andere wethouder
gegevens heeft aangeleverd die
belastend zijn voor de beschuldigde
wethouder. Collegialiteit lijkt in het
college, waar één wethouder steeds
door twee anderen uit de wind

wordt gehouden, niet tweezijdig.
Of de beschuldiging terecht is, is
onbekend. Het is de beslotenheid
rond deze zaak die de politiek kwaad
doet. Het gerucht zweeft al jaren
door de gemeente, net als de rol van
de collega. Waarom wordt dit niet in
de openheid van de raad besproken?
Waarom altijd dat halfslachtige
gedoe als er bestuurders bij
betrokken zijn? Verstoppen werkt
niet, haal die mist toch eens weg.

De keuze van onze burgemeester
wordt nog wranger als ik op de site
van de Veiligheidsregio een update
lees van vrijdag 5 november. Ik
citeer: “De vijftien burgemeesters
van Noord- en Midden-Limburg doen
een sterke oproep aan het moreel
besef van alle inwoners. We doen dit
om de druk op de zorg niet verder te
laten toenemen. Gebruik je gezond

verstand en zoek geen alternatieven
op die kunnen leiden tot meer
coronabesmettingen.” Het is dus een
kwestie van moreel besef?

van klein wild. Dus ook het vegen
van eikels in de berm is voor de
natuur goed. De CO2 wordt veel
langer vastgehouden als ze blijven
liggen, en als ze niet blijven liggen is
het goede voeding voor klein wild,
waar in de gemeente steeds minder
ruimte en voedsel voor is. De vierde
reden is dat eikels met enige moeite
om te zetten zijn in humaan voedsel,
maar zonder behandeling ook
prima voedsel zijn voor de varkens.
Kleine veeboeren zouden deze goed
kunnen gebruiken. Past ook binnen

een echte visie veehouderij. Je gaat
toch ook geen brood stoken als een
ander daar prima van kan leven.
Vier en een halve reden dus om een
andere verwarming te kiezen. Je gaat
toch geen goed voer verbranden?
Toch geen eikels? Leuk bedacht,
slecht nagedacht. Gezondste regio?
Wat een eikels.

Andries Brantsma
Reysenbeckstraat, Hegelsom

Ingezonden brief

Foto voorpagina HALLO
Zoals elke week plofte ook afgelopen donderdag de HALLO bij mij in de bus. Op de voorpagina stond een
onthutsende foto, genomen tijdens het concert van Rowwen Hèze. Juist op dat moment hoor ik ook op tv
de oproep van ziekenhuisdirecteuren om met name evenementen toch in godsnaam te schrappen.
Dat de ware Rowwen Hèze-fan
losgaat als dit geoorloofd is, snap ik.
Wat ik echter niet begrijp, is
waarom onze Veiligheidsregio
en met name burgemeester
Ryan Palmen de concerten van

Rowwen Hèze niet heeft gecanceld.
Welke argumenten hebben een rol
gespeeld om dit feest toch door te
laten gaan? Je mag van onze portefeuillehouder Openbare Orde en
Veiligheid verwachten dat hij met

de op dat moment al bekende cijfers
een verantwoorde, wellicht impopulaire keuze maakt, passend binnen
de kaders van het coalitieakkoord
‘Krachtig Horst aan de Maas, gezonde
blik op de toekomst’.

Jac. Truijen
Haammakerstraat, Horst

Ingezonden brief

Wat een eikels
In Horst aan de Maas moet een loods verwarmd worden door het stoken van eikels. CO2-neutraal?
Bijna omdat het kort cyclisch is, volgend jaar wordt er in nieuwe eikels weer evenveel CO2 vastgelegd.
Waarom dan geen goed plan van de gemeente?
Zoals op veel plaatsen te lezen is, is
het stoken van hout geen oplossing
om het dure gas te compenseren.
Behalve dan in de tuinbouw, waar
eigenlijk niet met hout wordt
gestookt maar met subsidie, de
enige manier om samen met hele
goedkope en tot alles bereid zijnde
migranten deze sector overeind
te houden. Ik ga ervan uit dat de

gemeente geen subsidie krijgt,
maar zelfs als dat wel zo is, is het
een slechte oplossing. Eerste reden:
bij deze stookinstallaties komt veel
meer fijnstof vrij, zeker bij deze
kleine, dan bij andere vormen van
verwarming en omdat de eikels
gratis zijn (afgezien van het werk)
voelt de noodzaak van besparen
veel minder. Rapen we gewoon wat

meer eikeltjes. Kans op stank is bij
eikels ook aanwezig. Tweede: de
gemeente vist zo in de vijver van
de biomassacentrales die eigenlijk
regionale brandstof zouden moeten
gebruiken. Dat is er onvoldoende
en aankoop van hout van complete
bomen van ver is makkelijker en
goedkoper. Derde: de eikels hebben
een behoorlijke rol in het voeden

Geert Ambrosius
St. Jansstraat Meterik, Horst

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

verschil maken
doe je samen
Horst

Rötjes Young Plants is een toonaangevende leverancier van
uitgangsmateriaal in de boomkwekerijsector. Het bewortelen
van stekken van sierheesters, bodembedekkende heesters
en rozen is onze core business. Hierbij staan een hoogst
haalbare kwaliteit en de wensen van de klant centraal.

Wij zoeken per direct:

2 Productie medewerk(st)ers
Een parttime baan van 24-38 uur met veel afwisseling
Voor de volledige vacature en mogelijkheid tot solliciteren, bekijk onze website
www.rotjes.com of neem contact op met Tobias Rötjes Tel. 06-12617178.
Rötjes young plants | Horsterdijk 116 | 5973 PR Lottum (NL) | T +31 (0)77 366 4080

Heb jij het in de vingers? Dan zoeken wij jou!

Wil jij ook samen het verschil maken in
het leven van mensen met een
verstandelijke beperking?
Dat kan bij de Twinkeling in Horst!
Als Begeleider gedrag bij de Twinkeling...
• werk je met enthousiaste kinderen/jongeren
vanaf 5 tot 21 jaar met een verstandelijke
en/of meervoudige beperking
• ga je aan de slag om samen competenties op
te bouwen
• ondersteun je bij het opstaan, het eten,
activiteiten en talentclubjes
• zorg je samen voor een waardevolle dag
• kom je in een gezellig team en ben je van
harte welkom
Zie jij het werken met kinderen en jongeren
en het begeleiden van hun talenten als een
mooie uitdaging?
Maak werk van je talent en solliciteer direct op
www.dichterbij.nl/twinkeling-horst

1813
11

GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

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

Telefoon
077 - 477 9777
Openingstijden gemeentehuis
Maandag: 8.00 tot 20.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 8.00 tot 17.00 uur
Openingstijden gemeentewerf
Maandag t/m vrijdag
Ochtend: 7.30-12.00 uur
Middag: 12.30-16.00 uur

Evenementenorganisators opgelet!

In 2022 een evenement organiseren?
Meld het vóór 12 december 2021!
Zolang er corona is, blijft het een onzekere periode. Toch willen we de evenementen die voor
2022 op de planning staan inventariseren en op de evenementenkalender plaatsen. Wanneer
je je evenement aanmeldt op deze kalender (vooraankondiging), kunnen wij vroegtijdig
signaleren of er meerdere evenementen tegelijk zijn en of dat tot problemen leidt. En kunnen we met u overleggen of het evenement door kan gaan als de coronaregels veranderen.
De kalender is niet alleen handig voor organisatoren, maar helpt ons ook in de afstemming
met hulpdiensten zoals politie en brandweer.

23 november 2021

Raadsvergadering

Weet je nog niet zeker of jouw evenement

evenement tot 12 december a.s. aanmelden

doorgaat? Kondig je evenement toch vast aan.

voor op de kalender.

Op dinsdag 23 november vergadert de gemeenteraad. Hierbij gaat

Wij kunnen dan alvast rekening houden met

het om een besluitvormende vergadering.

je evenement. Je zit nog nergens aan vast als

Dit kan via: www.horstaandemaas.nl/

je een vooraankondiging doet. Je kunt jouw

evenement-vooraankondigen

Agenda

tussen de aanwezigen wordt de

Op de agenda van de besluitvormende

publieke tribune gebruikt wordt door de

vergadering staan o.a. eindafrekening

vergaderdeelnemers. Hierdoor is er helaas

gebiedsontwikkeling Ooijen-

geen ruimte voor publiek. Geïnteresseerden

Wanssum, gemeentelijk rioleringsplan,

kunnen de raadsvergadering digitaal

uitvoeringsagenda klimaatadaptie,

volgen.

verordening starterslening, onderhoudsplan
gemeentelijke gebouwen en subsidie

Meer informatie

Omroep Horst aan de Maas.

Meer informatie leest u op de website
www.horstaandemaas.nl/raad.

Bekendmakingen

De indeling van de raadzaal aangepast

De openbare vergadering begint om

vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

als gevolg van de coronamaatregelen.

20.00 uur en u kunt de vergadering live

In verband met de vereiste afstand

volgen via www.horstaandemaas.nl/raad.

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

Publiek

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

omgevingsvergunningen
In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen,
-wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van

Corona-periode

Maak jij je zorgen over iemand?

(ontwerp)-bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar

We leven in een bijzondere tijd waarin het coronavirus kwetsbare mensen extra hard raakt.

Als digitaal inzien niet tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u een afspraak maken voor het

Juist nu kan een situatie ontstaan waarin mensen het gevoel ervaren de grip op hun leven te

www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van
uitgebreide omgevingsvergunningen verwijzen wij u naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het

verliezen. Dit vraagt erom dat we nóg meer oog hebben voor de mensen in onze omgeving.

algemene telefoonnummer van de gemeente (077) 477 9777).

Maak jij je zorgen over iemand? Én wil je iets

America

Melderslo

• Dorperpeelweg 12 (melding

• Gussekuulke 9 (nieuwbouw woning)

doen maar weet je niet wat?

• Als jij iets kunt en wilt doen, voor je naaste of
voor jezelf, denken we met je mee.
• Soms is er professionele hulp nodig om

Neem contact op met Meldpunt Signaal via

te voorkomen dat de situatie erger wordt.

0900-0116 (mag anoniem).

We kunnen deze dan, in overleg, benaderen.

Meterik

• Hoek Nusseleinstraat/Kabroekstraat

• Crommentuijnstraat 11a (plaatsen dakkapel)

(evenement intocht Sinterklaas)

• De Steegh ong. (Lottum) en Americaanseweg

Broekhuizenvorst

• We luisteren naar je verhaal.
• Soms kunnen we je geruststellen.

activiteitenbesluit)

Meer informatie: www.meldpuntsignaal.nl

99 (realiseren 2 bouwkavels/sloop kassen)

• Beerendonckerweg 3 (D nrs. 1135 en

• Americaanseweg 99 (ontwerp-

1034) (en Krienestraat 3 te Swolgen

Donderdag 25 november vanaf 12.00 uur

Geen paspoort, ID-kaart of
rijbewijs ophalen of met spoed
aanvragen
Donderdag 25 november zijn er vanaf 12.00 uur werkzaamheden aan systemen van
de gemeente. Hierdoor kunt u sommige zaken niet regelen, aanvragen of ophalen:

bestemmingsplan)

(K nr 78) (gedeeltelijke intrekking

Sevenum

omgevingsvergunning)

• Het Erf 1 (melding brandveilig gebruik)

Grubbenvorst

• Broekweg 18a (melding activiteiten besluit)

• Horsterweg 74a (melding activiteitenbesluit)

• Maasbreeseweg ong. (wijzigen bestemming)

• Lottumseweg 77 (bouw schuilstal)

• Maasbreeseweg ong. (procedure

• Lottumseweg 28 (verbouwen schuur)

geluidshinder)

• St. Jorisweg 45 (melding activiteitenbesluit)

• Pastoor Vullinghsstraat 31 (plaatsen reclame)

Hegelsom

Swolgen

• Langstraat 7 - Kogelstraat 25 (verwijderen

• Beerendonckerweg 3 (D nrs. 1135 en

opstallen, realiseren woning)

1034) (en Krienestraat 3 te Swolgen

• Langstraat ong. (oprichten 6 woningen)

(K nr 78) (gedeeltelijke intrekking

Horst
• Ligt er een nieuw paspoort, ID-kaart

• Wilt u een geboorte aangeven bij de

omgevingsvergunning)

• Ruttenweg 1 (plaatsen geluidsdemper)

Horst aan de Maas

of rijbewijs voor u klaar? Donderdag

balie in het gemeentehuis? Of een

• Herstraat 14 (uitbreiden woning)

• Vertrokken naar onbekende bestemming:

25 november kunt u het tot 12.00 uur

overlijden doorgeven? Doe dit

Kronenberg

• Horsterweg 5, Grubbenvorst

ophalen.

donderdag 25 november voor 12.00 uur.

• Meerweg 36 (verlengen beslistermijn)

• Herstraat 11, Horst

Na 12.00 uur zijn de balies gesloten.

Lottum

• Putterstraat 3, Horst

• Wilt u iets anders regelen aan de

• De Steegh ong. en Americaanseweg 99

• Haagweg 5, Horst

12.00 uur. Dan kunt u het de volgende

balie? Maak dan een afspraak via

(Meterik) (realiseren 2 bouwkavels/sloop

• Erik de Rodeweg 5, Sevenum

dag al ophalen. Na 12.00 uur kunt u

onze website.

kassen)

• Blaktdijk 44b, Kronenberg

• Wilt u met spoed een paspoort, ID-kaart
of rijbewijs aanvragen? Doe dit voor

geen aanvraag doen.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

• De Steegh ong. (ontwerp-bestemmingsplan)

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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Essentie

Groen in de wijk: een strakke mat of biodiversiteit?

Essentie wil dat het in Horst aan de Maas fijn wonen is. We werken daarom aan veel zaken waaronder
meer woningbouw, maar we investeren uiteraard ook in de bestaande wijken. Daarbij gaat het niet alleen
om woningen, maar ook om de woonomgeving zoals meer groen in de wijk en voldoende afwatering.
We hebben in de gemeente wijken
uit verschillende decennia. Dat
maakt dat de ene wijk ruim van
opzet is en er bij een andere in
het verleden misschien te dicht op
elkaar gebouwd is. Voor fijn wonen
is een goed evenwicht van groen
en woningbouw essentieel. Het
geeft letterlijk en figuurlijk ruimte:

VVD

zowel in de beleving, maar ook
voor directe recreatie in de wijk
zelf. Ook helpt meer groen overlast
van bijvoorbeeld hevige regenval
voorkomen.
Het groen dat wordt toegepast
door de gemeente is echter aan
het veranderen. Groen is goed
voor zogenaamde ‘klimaatadaptie’,

dit wil zeggen dat het zorgt
voor verkoeling en opvang van
regenwater. Daarnaast zien we
dat groen ook wordt ingezet voor
biodiversiteit. Daar zijn we zeker
niet tegen. Versterken van de natuur
is belangrijk. We moeten hierbij
echter ook de balans bewaken.
Groenstroken die compleet biodivers

voor groen. Uiteraard kost dit geld,
maar het betreft een investering
op de lange termijn. Een betere
woonomgeving betaalt zich altijd
uit. Letterlijk en figuurlijk eeuwig
zonde om daar nu niet in te
investeren!

deze politisering en framing van de
crisis ook door in onze gemeenteraad. Sommige partijen willen scoren
op het punt van corona en spelen
daarmee haarfijn in op de emotie en
(onderbuik)gevoelens van mensen.
Dat vind ik politisering in een zeer
negatieve zin, die uiteindelijk tot
niets leidt.
De zorg is extreem overbelast, de
reguliere zorg dient noodgedwongen uitgesteld te worden met alle
gevolgen van dien en in het debat

waar het écht over oplossingen moet
gaan, spelen partijen een spel dat
leidt tot polarisatie.
Het kwaad is al geschied: COVID-19
is van een gezondheidstragedie ook
een burgerschapstragedie geworden.
Toch roep ik iedereen op om met
elkaar in dialoog te blijven en je te
baseren op feiten en niet te laten leiden door emotie. Gewoon. Doen.

de QR-code voor ouders die hun
kinderen naar zwemles brengen,
zorgde voor veel rumoer en onrust.
Het is te gek voor woorden om
kinderen, waarvan de ouders niet
gevaccineerd zijn, te weigeren
bij zwemles. Een feit is dat het
hebben van een zwemdiploma de
veiligheid van kinderen vergroot.
Gaan sporten, winkelen of een dagje

naar Toverland met de coronapas is
te bizar voor woorden. Wij komen
op voor iedereen: geprikt, ongeprikt
of het medisch gezien niet mogen,
maar vooral voor kinderen. Hoe gaan
we er samen voor zorgen dat we
trots Horst aan de Maas aan onze
toekomst doorgeven?

Bram Hendrix

Het debat verloedert
Begin deze zomer leek het er allemaal rooskleurig uit te zien: een
groot deel van de coronamaatregelen werd losgelaten. Nu is de situatie helaas anders en daarmee slechter dan voorheen was verwacht.
Persoonlijk merk ik ook een verloedering van het debat omtrent
corona en de daarmee gepaarde vaccinatie en QR-code.
Begin 2020 ontstond in Nederland
eensgezindheid en verbroedering
om vooral sámen de coronacrisis aan
te pakken. Destijds was (en is overigens nu nog steeds) COVID-19 een
gezondheidscrisis. Naarmate de tijd
vordert en het ongenoegen bij som-

BVNL

worden, zijn niet wenselijk. Het
belemmert dan weer de recreatie
van bijvoorbeeld kinderen in de
wijk. Daarom hebben we in de
afgelopen raadsvergadering ook
opgeroepen om ook hier balans in
te vinden. Een goede groenstrook
is biodivers, maar óók ingericht
voor sport, spel en recreatie.
Buurtbewoners zelf willen graag
meedenken over de invulling.
Voor nieuwe wijken geldt in ieder
geval: maak voldoende ruimte

mige burgers en ondernemers groeit,
is helaas niet louter sprake meer
van een gezondheidscrisis, maar óók
van een politisering van de COVID-19
crisis.
Landelijk ziet men dit al een geruime
tijd in de Tweede Kamer en nu sijpelt

Luc Cuijpers

Vertrouwen in de politiek

Steeds meer mensen zien in hoe belangrijk de politiek, maar zeker ook de lokale politiek is. Uit onderzoek
blijkt dat het vertrouwen in de lokale overheid van 60 procent gezakt is naar 37 procent. Ik maak mij
zorgen als raadslid, maar vooral ook als moeder van een tweeling van 8 jaar.
We stevenen af op de verkiezingen
en mijn inziens is het niet altijd
het belang, maar de angst voor de
gemeenteraadsverkiezingen 2022
die regeert. Goede moties werden
verworpen op woorden of met

vreemde argumenten, zelfs moties
die landelijk overal raadsbreed zijn
aangenomen. Het accent ligt op een
woordkeuze en gaat mijn inziens
niet meer over het belang van onze
burgers. Als enige partij in de raad

zijn wij tegen de tweedeling. Een
stortvloed aan e-mails bereikte ons
afgelopen week door de nieuwe
maatregelen en een toekomst met
mogelijk het bizarre 2G in Horst aan
de Maas. Het verplicht tonen van

Imke Emons

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.

Boomkwekerij Coonen is op zoek naar een:

Fulltime medewerker
boomkwekerij m/v
Boomkwekerij Coonen is een bloeiend familiebedrijf dat zich de afgelopen
55 jaar heeft gespecialiseerd in de teelt van meer dan 800 verschillende
soorten sierheesters in pot. Deze heesters worden gekweekt in kassen,
folietunnels en containervelden op onze locaties in Baarlo en Kessel.
Wat bieden je:
• Een afwisselende baan bij een moderne kwekerij. Werkzaamheden
bestaan o.a. uit het vermeerderen en oppotten van planten,
gewasverzorging en het klaarmaken van bestellingen.
• Een gezellig team van 23 gemotiveerde full- en parttimers.
• 38-urige werkweek. Er worden bij ons geen overuren gemaakt.
• Salaris conform CAO Open Teelten en bij geschiktheid bieden we je een
vast contract.
• Het is ﬁjn als je ervaring of aﬃniteit hebt in de tuinbouwsector, maar met
een positieve instelling kom je er ook. Bij ons kan je het vak leren!
Bezoek www.boomkwekerijcoonen.nl voor meer informatie. Je sollicitatie
en CV kun je richten aan: René Coonen: info@boomkwekerijcoonen.nl
Boomkwekerij Coonen | Op den Bosch 10 | 5991 NE BAARLO
077 - 477 23 89 | www.boomkwekerijcoonen.nl

Heeft u een variabel energiecontact,
bent u contractvrij of loopt uw
energieovereenkomst binnenkort af?
Voorkom een hoge energienota!
Ik help u graag!
Martin Mooren
info@martinmooren.nl
06-14901891
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Crist Coppens
Alleen dinsdag 23 november

Varkens poulet
hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!

077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Biomassacentrales: vloek of zegen?
Moet er in Horst-Noord een biomassacentrale komen? In biomassacentrales worden planten en hout verbrand. De vrijkomende warmte
kun je gebruiken als vervanger voor aardgas. Volgens de wethouders
is een biomassacentrale duurzaam: net als de houtkachel thuis zou je
een biomassacentrale kunnen stoken met lokaal snoeiafval. Maar een
biomassacentrale is geen goed idee.
Binnen de regio kan niet genoeg
snoeiafval gevonden worden om
biomassacentrales te stoken. Er is
nu al meer dan tweemaal zoveel
brandstof nodig dan dat we kunnen vinden. Met die reden worden

D66+GroenLinks

op grote schaal volwassen bossen
in bijvoorbeeld Letland en Canada
gekapt. Daarnaast stoot een biomassacentrale enorm veel fijnstof uit. Dit
zorgt voor een slechte luchtkwaliteit.
Die vervuilde lucht heeft invloed op

gemeenschapsgeld naar één enkele
ondernemer. De wethouders zouden hier eerlijk over moeten zijn.
Het plan lijkt eerder een manier om
met grote hoeveelheden subsidie
goedkoop kassen te kunnen verwarmen. Voor echt duurzame oplossingen kunnen we beter focussen op
seizoensgebonden teelt of (veilige)
geothermie.

Thijs Lenssen

Toon respect voor de verplegenden

Tijdens de raadsvergaderingen van de dinsdagen 5 oktober en 9 november werden wij verrast door groepen burgers die hun ongenoegen uitten over de coronaoverheidsmaatregelen. Zij vroegen de raad om
afstand te nemen van die maatregelen. De raad heeft eerder al uitgesproken dat zij instemt met de maatregelen.
Tot zover niets aan de hand, maar
kwalijk vonden wij diverse uitspraken van de insprekers. Zij kwalificeerden de raadsleden met woorden
als ‘kritiekloze volgers’, ‘immoreel’
en erger. Ik vind dat respectloos en
een van onze goede omgangsvormen is dat wij respect tonen voor

SP

onze gezondheid. Ook financieel is
het geen goed idee. Voor een particulier is het financieel voordelig om
met snoeihout via een thuiskachel
warmte te genereren. Maar biomassacentrales vragen om subsidies die
kunnen oplopen tot een miljoen euro
per jaar.
Een nieuwe biomassacentrale is
geen goede oplossing voor het
klimaatprobleem. Bossen worden
vernietigd, het gaat ten koste van
de gezondheid en het sluist veel

elkaar en elkaars mening, ook al zijn
we het hartgrondig oneens. Dat is
belangrijk in onze democratie, naast
de afspraak dat iedereen zijn mening
mag uiten, zolang hij anderen niet
beledigt. Ook op lokaal niveau
geven wij burgers de ruimte om hun
mening te geven, maar wel met res-

pect voor elkaar.
Wij steunen, bijna raadsbreed, de
overheidsmaatregelen. Zonder deze
maatregelen krijgen we corona niet
onder controle. De ic-afdelingen
liggen vol met coronapatiënten.
Het merendeel van hen is niet
gevaccineerd. Wij zijn tegen een

vaccinatieplicht, maar doen wel
een dringende oproep, net als de
landelijke overheid, op iedereen, met
uitzondering van degenen die om
medische redenen geen vaccinatie
mogen, om zo’n prikje wel te halen.
Vooral om de pandemie onder
controle te krijgen, maar ook uit
respect voor de verplegenden. Zij
werken zich al maanden uit de naad.
Zij gaan om met besmette patiënten
met een grotere kans om zelf
besmet te worden. Tijdens de vorige

besmettingsgolf hebben ook wij hen
daarvoor met bloemen en applaus
bedankt.
Laten wij nu ons respect voor hen
tonen door ons wel te laten vaccineren en de overheidsmaatregelen niet
langer weg te zetten als immoreel.
Als we daarmee de pandemie onder
controle krijgen, geven wij hen wellicht een mooie, rustige kerst.

de gemeente een beroep doen op de
eigen kracht van de burger: sociale
netwerken, preventie enzovoort.
Het experiment start in America.
Deze kanteling van zorg en kosten
is volgens het college noodzakelijk,
omdat de zorg anders onbetaalbaar
zou worden. Dus eigenlijk gaat het
om bezuinigingen. De SP heeft
aangegeven dat het wel belangrijk
blijft dat de professional zijn/haar
werk moet (kunnen) blijven doen
en dat dit niet overgenomen moet

worden door vrijwilligers. Verder
vindt de SP het belangrijk dat er
vanuit de gemeente steeds contact
blijft met de burger en dat men
blijft uitleggen waarom er bepaalde
keuzes zijn gemaakt. Communicatie
en in gesprek blijven met elkaar
staan voorop.

Henk Kemperman

Veranderingen binnen Sociaal Domein

Alle inspanningen die de gemeente verricht rond onder andere werk, participatie en zelfredzaamheid,
zorg en jeugd behoren tot het Sociaal Domein. Daarin is een groot financieel tekort, met name voor jeugdhulp. De wethouder gaf aan dat hij zelfs 3 miljoen tekort had op dit terrein. Er komt 2,1 miljoen extra van
het Rijk om deze tekorten recht te trekken.
Tot grote verbazing van de SP wordt
dit bedrag niet alleen gebruikt om
jeugdhulp extra te ondersteunen,
maar ook om tekorten van de
afgelopen periode te compenseren.
Om dat laatste te voorkomen,
heeft de SP voorgesteld om het
geld te oormerken voor jeugdhulp,

helaas zonder steun van de andere
fracties. Die vertrouwen erop dat
de wethouder de tekorten in de
jeugdzorg wel gaat oplossen. Dit
wordt een zware taak voor de
wethouder, omdat de vooruitzichten,
ook volgens het college, niet zo
best zijn. Wel heeft de SP de gehele

CDA Horst aan de Maas

gemeenteraad kunnen overtuigen
van het feit dat er geen enkele
burger in de kou mag blijven staan.
Naast de financiering van jeugdzorg
speelt er meer. Zo wil het college
gaan experimenteren met de zorg.
Bij alle hulp- en zorgvragen waarvoor
geen aparte indicatie nodig is, gaat

Mariet Roelofs

Taken en rollen van de gemeenteraad

De taken van de gemeenteraad zijn grofweg in drieën op te delen: het
vormen van de volksvertegenwoordiging, het stellen van kaders en
het controleren van het college.
Het vormen van de volksvertegenwoordiging. Dit is een hele natuurlijke taak, omdat de gemeenteraad
door de inwoners is gekozen. Toch
brengt deze functie vaak lastige
dilemma’s met zich mee; elk besluit
kent voor- en tegenstanders.
De tweede taak is kaderstellen. Dit
houdt in dat de gemeenteraad op

hoofdlijnen bepaalt wat er nodig is
in een gemeente. Het college gaat
hier vervolgens mee aan de slag,
maar daarmee verdwijnt de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad nog niet. Hier komt namelijk de
derde taak om de hoek kijken: de
raad ziet erop toe of het college alle
plannen die zij hebben aangenomen

wel uitvoert en of deze naar behoren worden volbracht. Tussen het zijn
van volksvertegenwoordiging en het
controleren van het college zit vaak,
en dat geldt voor alle raadsleden
denk ik, een dilemma. Het college
neemt besluiten op basis van wet- en
regelgeving en de kaders die de raad
heeft meegegeven. En zoals gezegd,
elk besluit kent voor- en tegenstanders. We zien steeds vaker dat tegenstanders van een (voorgenomen)
besluit zich wenden tot de raadsfrac-

ties, om hun argumenten te delen.
Dat is begrijpelijk. De gemeenteraad
controleert tenslotte het college.
De vraag is dan? Moeten de kaders
worden aangepast? En moeten we
alle kaders op basis waarvan besluiten zijn genomen, waar geen consensus over is, heroverwegen? Een
keuze maken tussen twee alternatieven die beiden (on)aantrekkelijk zijn?
Een duivels dilemma.
Annemie Craenmehr-Hesen

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.
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Handballer Melle van Katwijk
op bezoek bij basisschool De Doolgaard

Hegelsom bekert verder
ten koste van IVO Velden

De kinderen van de groepen 6 en 7 van basisschool De Doolgaard in Horst kregen op donderdag 11 november
bezoek van een topsporter. Handballer Melle van Katwijk van Herpertz Bevo HC was aanwezig om een gastles
te verzorgen met als thema ‘De Held’.

De generale repetitie had beter gekund, maar zondag 14 november
stond dan toch de volgende bekerronde op het programma voor
voetbalclub VV Hegelsom. In de eerste wedstrijd zonder publiek
kwam Hegelsom thuis niet echt in de problemen en zette IVO knap
aan de kant. Het werd uiteindelijk 4-1 voor de thuisploeg.

Tijdens de gastles ging Melle samen
met de kinderen in op pestgedrag.
Nadat Melle zich had voorgesteld en
iedereen alles had mogen vragen wat
hij wilde, werd er eerst een woordweb
gemaakt rondom het thema pesten.
Melle vertelde over pesten in de topsport en wat de invloed van negatief
en positief commentaar is tijdens het
handbal. Hij vertelde een verhaal over

een dag in zijn leven en bij elke negatieve opmerking in het verhaal kreukten de kinderen een blaadje. Daarna
vertelde hij hetzelfde verhaal maar
dan met positieve opmerkingen erin.
Bij elke positieve opmerking mochten de kinderen het blaadje een keer
glad strijken. Aan het einde van het
verhaal was het blaadje weer recht,
maar waren de kreukels nog zichtbaar.

Zo ontdekten de kinderen dat pesten
gevolgen heeft en littekens achterlaat.
Ze ervaarden ook hoe fijn het is om
een compliment te krijgen, maar ook
om te geven.
Als laatste werd er een groepsfoto
gemaakt samen met Melle.
Een leerzame, maar ook leuke ochtend
werd hiermee afgesloten.

Binnen 30 seconden na de aftrap
wist Guido Kauffeld een voorzet van Marc van Rens op waarde
te schatten: 1-0 voor de thuisploeg. Na deze droomstart hield
Hegelsom het veldoverwicht en het
spel speelde zich vooral af op de
helft van de gasten uit Velden.
Af en toe klopten de IVO-naren wel
op de deur van de Hegelsomse
doelman Sjors Witt. Een tweetal
sterke aanvallen eindigde in de
handen van keeper Witt of naast
de goal. In de 33e minuut werd
IVO een vrije trap toegekend. Deze
listige vrije trap werd door Niels
aangeraakt en verdween langs
doelman Witt. Of het nu een voorzet of een gerichte doelpoging was,
het werd 1-1.
Hegelsom herpakte zich en bleef
druk zetten op de achterste linie
van de rood-zwarten. IVO moest af
en toe aan de handrem trekken, dit
resulteerde in twee gele kaarten.

Net voor rust werd dit beloond:
de Veldense keeper kwam ver zijn
doel uit bij een poging om de bal
weg te werken, maar schoot deze
bij Guido Kauffeld in de voeten.
Met een boogbal wist Kauffeld de
terugrennende keeper te verschalken: 2-1.
In de 65e minuut speelde Thom
Derks zich vrij en schoot met links
op het Veldense doel. De keeper
had moeite met het verwerken van
de bal. Denny Bongers was scherp
en maakte er 3-1 van. In de 83e
minuut vonden ze elkaar weer, al
was Bongers toen de aangever en
Derks de afmaker: 4-1. De wedstrijd
lag daarmee in het slot.
De volgende tegenstander in de
beker is nog niet bekend. In de
competitie mogen de rood-witten
zich melden in Panningen tegen de
plaatselijke FC.
Tekst: voetbalclub VV Hegelsom

FNV-jubilarissen
persoonlijk aan huis
gehuldigd
Vanwege corona heeft Lokaal Federatie Nederlandse Vakbeweging
(FNV) Limburg-Noord besloten over de jaren 2020 en 2021 geen
huldiging feestavonden te organiseren. Daarom hebben ze het
plan opgepakt om alle 305 FNV-jubilarissen persoonlijk thuis te
bezoeken om hen een attentie te overhandigen.

Er zijn veel kilometers afgelegd.
De route liep vanaf Milsbeek
tot Wellerlooi, van Wanssum tot
Grubbenvorst, van Horst aan de
Maas tot Griendtsveen en van
Venray tot Vredepeel. “Deze actie
werd door de jubilarissen erg op
prijs gesteld”, zegt Carel Jeuken,
voorzitter werkgroep Jubilarissen
Lokaal FNV Limburg. “Velen keken
verrast op, maar als je de blije
gezichten zag van onze jubilarissen,

dan vergeet je snel de vele
kilometers die je hebt afgelegd.
Wij als Lokaal FNV Limburg Noord
zijn van mening dat dit bijdraagt
aan een goede ledenbinding van
zowel onze oudere trouwe leden
als onze jonge instromers. Maar
toch hopen we in de toekomst onze
huldigingavonden voor jubilarissen
weer te kunnen organiseren zoals
dit al vele jaren gebruikelijk is.”

1811 \ jongeren
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15-vragen aan

Tobbe de Raat Horst
moment. Als ik het maar mooi en
comfortabel vind, dat is voor mij het
belangrijkste.

Heb je een bijnaam?
Mijn bijnaam is eigenlijk gewoon
mijn game-naam ‘Tobbbzzz’.

Wat is je beste en wat is je slechtste eigenschap?
Mijn beste eigenschappen zijn dat
ik goed met mensen kan omgaan
die ik nog niet zo lang ken en dat ik
behulpzaam en zorgzaam ben. Mijn
slechtste eigenschap is dat ik me
snel laat meeslepen met de lolletjes
in de klas.

Wat is je favoriete game?
Apex Legends op de Playstation 4,
omdat ik er veel plezier in heb en
veel van mijn vrienden het ook spelen.

Waar zouden anderen zicht het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Tobbe de Raat
13 jaar
Horst
Dendron College

Wat deed je als kind het liefst?
Ik bouwde vroeger graag hutten in
de huiskamer. Ik gebruikte de bank
met dekens en de tafel en stoelen. Mijn moeder moest de dekens
altijd vastmaken met wasknijpers
en dan gingen ik en mijn zusje in de
hut spelen. Mijn moeder vond het
vast niet altijd leuk wanneer we de
huiskamer weer op de kop hadden
gezet.

Wat zou je nooit weggooien?

In de film Black Panther zou ik graag
meespelen, want dat is één van mijn
favoriete films. De actie in de film
vind ik geweldig. Ik heb deze film al
een keer of zes gezien en ik ben er
nog niet op uitgekeken.

Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou
je dan kiezen?
Woody uit de film Toy Story. Woody
is een speelgoed cowboy, die in de
film tot leven komt. Ik vind Woody al
leuk sinds ik de film voor het eerst
zag als klein mannetje.

Ben je meestal te vroeg, te laat of
precies op tijd?

met mijn team samen te spelen. Ook
gooi ik graag zo hard mogelijk op de
goal van de tegenstander. Laat de
keeper van de tegenstander maar
flink bibberen!

Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Dat is het liedje ‘Weg van de meeste
weerstand’ van de Heideroosjes.
Hier heb ik speciale herinneringen
aan, want dat heb ik van kinds af
aan kapot geluisterd en ik ken de
hele tekst uit mijn hoofd. Het liedje
heeft een sterke boodschap: dat je
alles kunt bereiken wat je wilt. Ik
vind de Heideroosjes sowieso geweldig en ik ben in 2019 bij een concert
van Heideroosjes in de Melkweg in
Amsterdam geweest. Echt supergaaf.
Dat is toch wel een heel bijzonder
moment in mijn leven geweest.

Alle tekeningen en foto’s van bijzondere momenten in mijn leven. Ze
hangen op een rekje in mijn slaapkamer. Ik kijk er nog vaak naar en dan
denk ik weer aan de leuke dingen
die ik heb meegemaakt.

Ik ben iemand die graag op tijd
wil zijn en zeker niet te laat komt.
Ik vind het ook niet fijn als ik op
iemand moet wachten, daar word ik
een beetje chagrijnig van.

In welke bestaande film zou je
zelf willen spelen?

Wat is je favoriete hobby?

Hoe zou je je eigen stijl omschrijven?

Ik handbal bij HC Wittenhorst. Ik vind
het erg leuk, want ik hou ervan om

Qua kleding draag ik eigenlijk wat
ik wil, ook al is het niet hip op dit

Wij zijn op zoek naar logistieke medewerkers!
(fulltime/parttime/flex)

Ben jij op zoek naar een
afwisselende logistieke baan in
een gezellig team? Dan hebben
wij misschien wel een leuke
nieuwe baan voor je!
Wat ga je doen?
Pick & pack van klant- en
webshoporders, inkomende
goederen sorteren en inruimen,
retourzendingen controleren en
verwerken en voorraadcontroles
uitvoeren.

Wat bieden wij?
Een professionele en snel
groeiende werkomgeving
met informele sfeer en leuke
collega’s. Je komt te werken
in ons inspirerende magazijn
in Grubbenvorst. Wij bieden
uiteraard marktconforme
arbeidsvoorwaarden en een
aantrekkelijke kledingregeling.
Sollicitaties kunnen verstuurd
worden naar: hr@10days.nl

Mijn klasgenoten van de basisschool
weten het wel, maar de nieuwe klasgenoten van het Dendron niet. Een
paar jaar geleden heb ik een hele
lange tijd lange haren gehad. Ik kon
er zelfs een staartje van maken.
Sommige mensen vonden het mooi,
anderen vonden het wat minder.
Toen mensen te vaak zeiden of vroegen of ik een meisje was, was ik er
klaar mee en heb ik het weer kort
laten knippen.

Als je terug in de tijd kon gaan,
wat zou je jezelf dan als advies
mee geven?
Als kind was ik altijd heel vroeg
wakker. Ik werd eigenlijk elke dag
tussen 05.00 en 05.30 uur wel wakker. Dus ik zou dan tegen mezelf
zeggen: je hoeft nog niet op te
staan, ga nog lekker even slapen.

Als je een topsporter kon zijn,
waar zou je dan heel goed in
willen zijn?
Dan zou ik bij het Nederlandse
herenteam willen handballen en
dan echt de beste handballer willen
zijn. Ik zou dan het hardste schot van
iedereen willen kunnen gooien.

Wat ligt er onder je bed?
Dat is heel simpel: een matras voor
als er iemand komt logeren bij mij.

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

Hoi

Column

Kamer te huur
Het is dan eindelijk zo ver. Na
een hele poos zoeken en een
hoop mailtjes te hebben
gestuurd heb ik eindelijk een
kamer gevonden in Nijmegen:
een kamer, 10 minuten fietsen
van de universiteit, 5 van het
centrum, 14 vierkante meter
oppervlakte, voor een prima
prijsje.
Ik krijg toegang tot een gemeenschappelijke keuken en gemeenschappelijke badkamers. Ik had het
bijna niet beter kunnen wensen en
heb er superveel zin in. Nog heel
even wachten. 26 december krijg
ik de sleutels. Na een kleine tijd
de hoop om een kamer te v inden
te hebben opgegeven, komt het
allemaal heel snel dichtbij dat op
mezelf wonen. En ik weet nog
maar weinig van hoe het wonen er
precies uit gaat zien.
Ik heb namelijk de kamer met
een loting gewonnen bij SSH&,
dus ik heb, naast wat ik zie op de
plattegrond en de locatie, geen
flauw idee wat me te wachten
staat als ik in het gebouw kom
wonen. Zoals ik al zei, zijn veel
faciliteiten gedeeld. Zo weet ik
dat ik naast keuken en badkamers
ook bijvoorbeeld een wasmachine
deel. Wat ik echter niet weet,
iets waar ik heel benieuwd
naar ben, is met wie ik deze
faciliteiten deel. Omdat je je voor
een loting bij SSH& simpelweg
hoeft in te schrijven, zonder
enige hospiteeravond of kijkuur,
heb ik geen idee hoe de sfeer in
het gebouw is. Zijn de veertien
ganggenoten een beetje gezellig,
of juist heel ingetogen? De tijd zal
het leren.
Naast de ganggenoten ben ik
erg benieuwd naar het dak. Je
leest het goed. Het dak. Wat ik
in mijn haast bij het inschrijven
niet heb gezien, is dat de kamer
op de tweede verdieping onder
een schuin dak ligt. Het dak ziet
er behoorlijk schuin uit. In ieder
geval kan ik het plaatsen van
een ruimte-efficiënte hoogslaper
wel vergeten. Denk echter niet
dat deze onzekerheden mijn
pret kunnen drukken. Ik kijk al
heel lang uit naar het op kamers
gaan. Bovendien, weet je wel niet
hoeveel reistijd ik met een kamer
vermijd? Ik kan er nu al goed van
slapen en binnenkort onder een
eigen dak.

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01
Teun
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Jan Linders Horst is
compleet vernieuwd!
Vers belegde broodjes, pizza's en
meer uit de keuken van Jan LInders

Elke zaterdag
Pizzaterdag

alle pizza's

2E halve

prijs
=tot

Coca-Cola,
Fanta, Sprite
of Fuze Tea
alle varianten
fles 1000-1250 ml

/1,65 - /1,99

Jan Linders Horst
Kerkstraat 3D
(077) 398 28 66
janlinders.nl/horst

49%
KORTING

1,00

Alle vleesvervangers
pak 150500 gram

/1,49 - /5,29

Openingstijden
Maandag t/m zaterdag
Zondag

1gratis
+1
8.00 - 21.00 uur
9.00 - 19.00 uur

Het voordeel van het zuiden

Korengoud
reuze
rozijnen-,
muesli- of
kaas-uien
bollen
zak 4 stuks

/1,84 - /1,99

1gratis
+1

blijf altijd op de hoogte!

2e HALVE PRIJS: je ontvangt 25% korting op de totaalprijs van 2 producten.

Een slijterij met een ruim drankassortiment en scherpe acties

Actie geldig van maandag 22 november
t/m zondag 28 november 2021.

Meer winkelgemak: Zelfscan, een
stomerij en Post-NL pakketpunt

1811 \ enzo
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Geplukt

Koene Rem Horst
Pas twee maanden is hij inwoner van de gemeente Horst aan de Maas. Toch weet hij nu al dat hij hier niet
meer weggaat. Hij heeft geen minuut hoeven wennen en voelt zich er al helemaal thuis. Deze week wordt
Koene Rem (59) uit Horst geplukt.

Het is niet terug te horen aan
zijn accent dat Koene het grootste gedeelte van zijn leven in
Limburg heeft gewoond. Hij werd
geboren in Heeze en zijn ouders
komen uit Alkmaar. “Van huis
uit kreeg ik het Brabants dialect
niet mee, maar wel de Hollandse
tongval”, lacht Koene. Samen met
zijn broer en zus groeide hij op
in Heeze. Op zijn 19e ging hij in
dienst, dat was toen nog verplicht.

Verpleegkundige
Na zijn diensttijd was hij zoekende in
wat hij wilde gaan doen. Hij bracht
mensen naar de dagbesteding en
kwam tot de keuze dat hij in de verpleging wilde gaan werken. Hij was
toen 23 en woonde in Helmond. Koene
solliciteerde bij het Psychiatrisch
Ziekenhuis in Venray voor de opleiding
B-verpleegkundige. “Na mijn opleiding wilde ik verder studeren, maar
dan meer richting Maatschappelijk
Werk. Hiervoor meldde ik mij aan bij

Puzzel

de Hogeschool in Eindhoven. In het
propedeutische jaar kwam ik in aanraking met wat toen nog personeelswerk
heette. De naam van dit vak is inmiddels veranderd naar Human Resource
Management (HRM)”. In dat jaar heeft
hij de verpleging achter zich gelaten en
is hij de opleiding personeelswerk gaan
volgen. “De ervaring die ik als verpleegkundige had opgedaan over wat mensen motiveert en het sociale aspect, heb
ik in het beroep als HR Adviseur altijd
goed kunnen toepassen.”

Gezin
Tijdens zijn opleiding tot verpleegkundige verhuisde Koene van Helmond
naar Venray. Op zijn 26e ontmoette
hij zijn vrouw José. “Voor mij was het
meteen liefde op het eerste gezicht”,
lacht hij, waarna ze snel genoeg
samen zijn gaan wonen.
Nadat hun zoon werd geboren, zijn ze
verhuisd naar Oostrum. “We hadden
daar een eengezinswoning gekocht.
Hier is onze dochter ook geboren. De
kinderen werden groot, waardoor
we het plan oppakten om het huis
naar onze wens te gaan verbouwen.
Uiteindelijk hebben we besloten om
toch maar een nieuw huis te kopen.
Dit huis werd in 2003 opgeleverd en
zo kwamen we na tien jaar terecht
in Maasbree.” Hier woonden ze ruim
achttien jaar, en afgelopen augustus namen ze de stap om naar Horst
te verhuizen. “De kinderen waren
het huis uit en we wisten wel dat we
op den duur in een ander huis wilden gaan wonen. José keek dan ook
al regelmatig naar woningen waar
we misschien zouden kunnen gaan
wonen. Toen we dit appartement in
Horst tegenkwamen, zijn we toch
maar eens gaan kijken. Want kijken
is nog geen kopen, toch? Nou, dat
liep toch net iets anders”, lacht hij.
“We vonden het appartement op zich
al prachtig, maar toen we het ruime
terras opliepen, keken we elkaar aan
en wisten we het gewoon: dit gingen
we kopen! Dat hebben we dus ook
gedaan.”
Inmiddels wonen Koene en José nu
twee maanden in Horst. “Het bevalt
ons uitstekend. Horst is een levendig
dorp met veel voorziening. Er is hier
veel te doen en er wordt veel georganiseerd. We hebben eigenlijk niet eens
hoeven te wennen, het voelde meteen als thuis.”

geweldig”, zegt Koene glunderend. Hij
werkt nu in Nijmegen en werkt twee
dagen per week op kantoor. “Ik fiets
dan altijd naar mijn werk, ‘s ochtends
1 uur en 40 minuten heen en ‘s avonds
1 uur en 40 minuten terug. Tot januari deed ik dat met de wielrenfiets,
maar tegenwoordig pak ik de speed
pedelec, een extra snelle e-bike. Dit
kost me net zoveel energie als op de
wielrenfiets, maar ik ga wel een stuk
sneller.”
Sinds kort is Koene ook lid van de
Peelrunners, waar hij op dinsdag en
donderdag in de avond mee traint.
“Dit zijn de dagen dat ik ook naar kantoor fiets, dus dat is soms wel heftig”,
legt Koene uit. “Ik heb dan al zo’n
120 kilometer fietsen in de benen,
en dan wordt het wel eens te veel.
Ik word een dagje ouder en heb dan
ook wat langer nodig om te herstellen. Dat is ook echt het risico van mijn
enthousiasme: dat ik te graag wil en
maar doorga, ook al moet ik eigenlijk
rust nemen. Knarsetandend ga ik dan
soms maar niet naar de training of
skip ik een fietssessie.”
In Maasbree gaf Koene regelmatig mountainbike-trainingen. “Dat
doe ik nog steeds en ik wil kijken of
ik deze trainingen ook in Horst kan
gaan organiseren. De trainingen zijn
bedoeld voor beginnende mountainbikers die nog op zoek zijn naar de
vele mogelijkheden met zo’n fiets.”
Om de fietshobby compleet te maken,
is Koene ook nog lid van het bestuur
van Limburg Cycling. Dit is een initiatief van de provincie, hierbij wordt het
sportieve fietsen binnen de hele provincie gestimuleerd.
Naast dat Koene graag met zijn vrouw
fietst, vindt hij het ook heerlijk om
samen met haar te wandelen. “José is
wel meer wandelaar dan ik, maar ik
ga graag met haar op pad.”

Liefde voor het fietsen
Zijn vrije tijd besteedt Koene graag
aan wielrennen en mountainbiken.
“Dat is echt mijn lust en mijn leven.
Sinds een aantal jaren fietst José ook
met me mee. We deden eerst aan
wielrennen, maar nu is het vooral
mountainbiken. Ik vind het zelf allebei

Voor mij
was het liefde
op het
eerste gezicht

HET IS TIJD VOOR

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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VOOR BINNEN ÈN
BUITEN. 9% BTW

Vestiging Sevenum

Van Vlattenstraat 169
5975 SE Sevenum

T 077 467 23 25

E info@dirckxgroep.nl

W www.dirckxgroep.nl
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Wegens groei zoeken ACE Wikkeltechniek en
REMADE in HOLLAND collega’s!
ACE Wikkeltechniek en Remade in Holland beiden uit! WIJ zoeken
collega’s die mee willen groeien. Wij repareren elektrotechnische
componenten, wikkelen motoren, spoelen en transformatoren en
met Remade in Holland doen wij dit ook nog eens seriematig.
Voel jij je aangesproken bij het lezen van onderstaande
omschrijvingen? Reageer dan door je motivatie en cv te sturen naar
info@acewikkeltechniek.nl , ter attentie van Kim Vaessen.

Productiemedewerker
Transformers & Coils
Wat ga je doen?
• Wikkelen van spoelen;
• Solderen;
• Lichte assemblagewerkzaamheden;
• Je verricht jouw werkzaamheden vooral zittend.
Wat breng jij mee?
• Je hebt een ﬁjne motoriek om de spoelen te wikkelen;
• Je hebt aﬃniteit met techniek;
• Je spreekt Nederlands. En je vindt het geen probleem dat er
Limburgs dialect gesproken wordt;

Productiemedewerker
Repair/Remanufacturing
Wat ga je doen?
• Jouw taak is om elektrotechnische componenten van onze klanten
een tweede leven te geven. Zodat deze langer mee gaan en niet op
de afvalberg terecht komen.
• De werkzaamheden zijn repeterend maar divers: demonteren,
reinigen, monteren, testen en inpakken.
• De werkzaamheden worden staand verricht.
Wat breng je mee?
• Je hebt aﬃniteit met techniek;
• Na een inwerkperiode ben je in staat om zelfstandig te kunnen werken;
• Je spreekt Nederlands. En je vindt het geen probleem dat er
Limburgs dialect gesproken wordt;
• Je denkt probleemoplossend, iets dat geregeld van pas komt in
jouw werk.
Wat bieden wij?
• Een baan met uitzicht op een vast dienstverband. Ons bedrijf groeit
en als jij ook graag bij ons werkt zijn er mogelijkheden.
• Er is incidenteel sprake van overwerk.
• De werktijden zijn van ma-do van 8.00-16.45 en op
vrijdag 8.00-16.00. Op tijd het weekend in!
• We beginnen met een tijdelijk contract. Bevalt het van beide kanten?
Dan wordt dit uiteindelijk omgezet in een vast contract.

Elektrotechnisch
medewerker
Waar hou jij je mee bezig?
• Repareren en reviseren van electromotoren, aandrijvingen en
mechanische componenten, in onze werkplaats of op klantlocatie;
• Storingen repareren en een inschatting maken van de reparatiekans,
versus de te maken kosten;
• Je werkt erg oplossingsgericht;
• Opstellen van reparatie rapportages.
Wat krijg je van ons?
• een contract op fulltime basis met uitzicht op een vast contract;
• een meer dan marktconform salaris, afhankelijk van leeftijd,
opleidingsniveau en opgedane werkervaring- een ﬁjne, schone
werkplek, verantwoordelijkheid en doorgroeikansen
Wat breng jij mee?
Jij bent de collega die wij zoeken, als:
• Jij graag jouw klanten tevreden houdt met draaiende motoren,
ventilatoren, alle elektrotechnische componenten;
• Jij denkt altijd in creatieve oplossingen, geen reparatie is hetzelfde;
• je gestructureerd kunt werken;
• jij een opleiding in de electrotechniek op zak hebt of werkervaring in
het vakgebied;
• je aﬃniteit hebt met elektro en graag het vak van wikkelaar wilt leren.
Voor meer informatie over ons kijk op www.acewikkeltechniek.nl
en www.remadeinholland.nl
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LLTB presenteert jubileumdocumentaire
met boer uit America
Vier boerenfamilies staan centraal in een documentaire die in opdracht van de Limburgse Land- en
Tuinbouwbond (LLTB) is gemaakt. De film is dit jaar tot stand gekomen tijdens het jubileumjaar van de LLTB,
die 125 jaar bestaat. Paul van der Hulst uit America staat centraal in de docu.
Een kijk in het leven van boerenfamilies, waarin de kijker kennis maakt met
de passie en trots op het boerenerf.
Een jaar lang zijn vier agrarische ondernemers, leden van de LLTB, gevolgd
op het bedrijf, en is de documentaire
‘Vanaf de velden’ tot stand gekomen.
De film is gemaakt door documentairemaker Pieter-Nic van den Beuken uit
Sevenum, in samenwerking met cameraman Ruud Geuijen uit Roggel.

Hoofdrolspelers
In de 45 minuten durende jubileumdocumentaire staat de mens achter de
boer of tuinder centraal. Wat beweegt
hem of haar om boer of tuinder te
worden? Hoe staan zij in het leven?
Wat zijn de mooie maar ook de minder mooie kanten van het boerenbestaan? Eén van de hoofdrolspelers is
Wim van den Eertwegh. Wim heeft
een gemengd bedrijf gevestigd in
Kessel, op steenworpafstand van de
Maas. Een jaar lang is hij in zijn doen
en laten gevolgd. In de stal, op de
tractor maar ook toen het Maaswater

tot aan z’n knieën stond tijdens de
watersnood die Limburg teisterde in
de zomer van 2021. Ook Paul van der
Hulst speelt een hoofdrol in de video.
Paul is een jonge rozenkweker uit
America. In zijn jonge jaren verhuisden zijn ouders van Zuid-Holland naar
tuinbouwgebied Reindonk om daar
hun bedrijf verder uit te bouwen. Hoe
vond hij zijn plek in het kleine NoordLimburgse dorp? Waarom koos hij
ervoor om samen met zijn broers en
zus het ouderlijk bedrijf voort te zetten? En wat maakt rozenkweken zo
mooi? Rebecca Steinbusch-Lacroix is
de derde hoofdpersoon in de documentaire. Rebecca is meewerkende
echtgenote binnen het gemengde
agrarische familiebedrijf, met melkvee
en fruitteelt, van de familie Steinbusch
in Sint Geertruid. Waar de mannen zich
vooral focussen op het agrarisch werk,
neemt Rebecca alle andere taken op
zich. Denk daarbij aan de zorg voor het
gezin, maar ook de zorg voor verbinding met de omgeving. Door zitting
te nemen in het LLTB-regiobestuur,

schoolklassen rond te leiden op het
bedrijf en door middenin de gemeenschap te staan, zorgt Rebecca ervoor
dat burgers en boeren verbonden blijven met elkaar. De vierde hoofdpersoon is Koen van Eijk. Hij runt, samen
met zijn vader, een varkens- en pluimveebedrijf in Nederweert. Koen is
een jonge boer, die graag het bedrijf
van zijn opa en vader wil voortzetten.
Zijn ideeën hierover komen aan bod
in de documentaire ‘Vanaf de velden’. Op donderdag 18 november gaat
de documentaire in première in het
digitale LLTB Jubileumcongres. Leden
van de LLTB zien dan als eerste deze
unieke beelden.
Vanaf zaterdag 20 november tot en met
donderdag 25 november wordt ‘Vanaf
de velden’ uitgezonden op televisie. L1
besteedt in haar programmering aandacht aan de documentaire en laat de
kijker kennis maken met het leven op
de boerderij. Na uitzending op L1 wordt
de documentaire online getoond en is
er voor andere media de mogelijkheid
om de beelden uit te zenden.

Video voor bespreekbaar maken van werkstress
De week van de Werkstress wordt gehouden van maandag 15 tot en met vrijdag 19 november. Het doel van
deze week is om werkenden en werkgevers bewust te maken van de mogelijkheden om serieus werk te maken
van mentale kracht. Wethouder Roy Bouten, voormalig profvoetballer Dirk Marcellis en zangeres Nienke
Wijnhoven vertellen waarom het belangrijk is om werkstress bespreekbaar te maken.
Werkstress speelt op allerlei niveaus
en in allerlei sectoren. In een video
die de gemeente Horst aan de
Maas heeft gepubliceerd vertellen
Bouten, Marcellis en Wijnhoven alles
over werkstress, ook geven zij tips.
Zelfhulpplatform Evie biedt mensen de

mogelijkheid om zelf met werkstress
en belasting aan de slag te gaan. De
modules ‘Ontspannen naar je werk’
en ‘Grenzen aangeven’ helpen daarbij
en biedt de gemeente aan. Daarnaast
zijn meerdere modules beschikbaar
over bijvoorbeeld beter slapen, een

gezonde leefstijl, mindfulness en
somberheid. Evie is anoniem en gratis beschikbaar voor alle inwoners
van de gemeente Horst aan de Maas.
Voor meer informatie, kijk dan op
www.evie.nl

Meerlose popquiz dit jaar online
De organisatie van de Mieëlderse Popkwis heeft het besluit genomen om de negende editie van haar regionale
muziekquiz digital te laten plaatsvinden. De Meerlose popquiz vindt online plaats op zaterdag 20 november.
De quiz vindt traditioneel plaats op
de derde zaterdag van november
en wordt normaal gesproken georganiseerd in het gebouw van de
Muziekfabriek, Fanfare en KBO in
Meerlo.
Ruim twintig teams nemen plaats
aan een vaste tafel om zich te onderwerpen aan een breed scala muziekvragen, met als inzet de titel ‘Beste
popmuziekkenners van de regio’ voor

een heel jaar.
De organisatie vindt het jammer
dat het evenement voor de tweede
keer online moet plaatsvinden, maar
bekijkt het van de positieve kant. “Er
is al zoveel dat dit jaar niet mocht. Dus
als wij de deelnemers thuis digitaal
een leuke en gezellige avond kunnen
bezorgen, dan zullen we dat niet nalaten. Daarnaast nemen we de ervaringen van vorig jaar graag mee om

het dit jaar nog beter te doen,” vertelt
Hans Sijbers een van de organisatoren.
Op de Facebookpagina van Mieëlderse
Popkwis wordt deze week hoogstwaarschijnlijk de link van de
livestream publiek gedeeld. Zo kunnen ook mensen die zich niet hebben
opgegeven thuis meedoen aan de
muziekquiz om zo hun eigen muziekkennis te testen. De quiz start zaterdag 20 november om 20.00 uur.

Kinderworkshop vilten in museum
De Kantfabriek
In museum De Kantfabriek in Horst wordt op woensdag 24 november een kinderworkshop vilten
georganiseerd. De workshop duurt van 14.30 tot 16.30 uur en is voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Vilten is al een oude techniek: de oudste bewaarde viltresten dateren van
ongeveer 6.500 jaar voor Christus.
In deze workshop wordt een kiezelsteen of een zeepje gevilt met wol.
Verschillende kleuren schapenwol wor-

den er omheen gewreven met zeep
en water. Door het wrijven klitten de
wolvezels aan elkaar en vormen tenslotte een soort jasje om de steen of
het stukje zeep. De kinderen mogen
het resultaat mee naar huis nemen.

Ouders of begeleiders van de deelnemende kinderen zijn niet aanwezig in
het cursuslokaal tijdens de workshop.
Zij kunnen de kinderen voor 14.30 uur
brengen en om 16.30 uur weer ophalen in de kantine van het museum.

1811 \ cultuur

Rootsmuziek bij Sunday
Folk &more in Sevenum
Bij Sunday Folk &more in De Wingerd in Sevenum vindt op zondag
21 november een concert plaats van de Cooder Connection. De zaal
is open vanaf 15.30 uur en de aanvang van het concert is 16.00 uur.
Bij het concert staat de muziek van Ry Cooder in het middelpunt.

The Cooder Connection is ontstaan
uit liefde voor de muziek van Ry
Cooder. Meestergitarist Pieter
Vermeulen is de Heerlense
frontman van de band. Samen
met Ron Bormans (zang),
Angelo Bombrini (accordeon),
Geert Roelofs (drums) en zijn

basspelende broer Simon speelt
The Cooder Connection de muziek
intens. Bormans doet de bekende
Rootsmusician Lowell George
van de band Little Feat herleven.
Dit levert een aparte muzikale
kruisbestuiving.

Comedytalent Janneke de Bijl
te zien in ‘t Gasthoês
Cabaretière Janneke de Bijl is op vrijdag 19 november in ’t
Gasthoês in Horst te zien met haar voorstelling ‘Dit is het nou’.
Ze beschrijft wat ze ziet, legt de
logica daarvan bloot en fileert wat
gefileerd dient te worden, schrijft
stichting Kukeleku. En dat allemaal
in haar eigen stijl: zwartgallig,
herkenbaar en doorspekt met
onderkoelde humor. Janneke de Bijl
studeerde filosofie in Groningen.
Daarover vertelde ze eerder:
“Daar bekeken we de functie
van taal, tijd, liefde maar ook het
leven. Je kan die thema’s van
zoveel kanten bekijken dat ik de
conclusie trok: ‘uiteindelijk heeft
niets zin.’ Dat klinkt depressief
maar voelde ook als opluchting.
Ik kan doen waar ik zelf gelukkig
van word.” Na haar studie begon
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ze aan een theateropleiding in
Amsterdam, waar ze in 2012 cum
laude afstudeerde. In 2017 won
ze bij Cameretten zowel de juryals de publieksprijs, en in 2019
riep de Volkskrant haar uit tot
‘comedytalent van het jaar’. In de
pers worden haar voorstellingen
omschreven als scherpzinnig
en vilein, vol met liefdevolle
observaties over zichzelf en haar
omgeving, vol van zelfspot en
engagement. De voorstelling
begint om 20.15 uur. Voor meer
informatie, kijk dan op de website
van ‘t Gasthoês. Toegang is
enkel mogelijk met een geldig
coronatoegangsbewijs.

Kempen Creëert groeit en daarom zoeken
wij versterking binnen ons media team,
iets voor jou?
Kansen zien is één, ze realiseren is twee. Loop jij voor
beide warm en ben je op zoek naar een dynamische salesrol bij een tof bedrijf? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat ga je doen?
Je gaat samen met ons nieuwe verkoopstrategieën voor
nieuwe mediaconcepten ontwikkelen waarbij je zelf
verantwoordelijk bent voor de sales en de uitvoering die
daarop volgt. Hierbij weet jij als geen ander organisaties
te helpen bij het maximale uit hun adverteerbudget
te halen.
Wie ben je?
Heb jij een sales-hart, affiniteit met de regio NoordLimburg en denk je in zowel off- als online mogelijkheden?

Horst prominent aanwezig
op NOVA filmfestival
Horster filmmakers Arie Stas en Theo Linssen zijn aanwezig op het
NOVA filmfestival dat zaterdag 27 en zondag 28 november plaatsvindt in Zeist. Hun films werden namelijk genomineerd voor het
landelijke filmfestival van videoamateurs.
Op het Limburgs Filmfestival van
de Limburgse Organisatie Video
Amateurs eerder dit jaar zijn kortere versies vertoond van de films
van Stas en Linssen. De film van
Linssen, ‘Wiesje Wie???’, won de
prijs voor het beste scenario. Stas
vertoonde zijn films ‘De verdwenen
grafkelder’ en ‘Islamitische Iran’.
De drie films werden allemaal

genomineerd voor het landelijke
filmfestival van videoamateurs van
de NOVA. De jury heeft vervolgens
de drie films uitgekozen voor vertoning op het Film Gala van de NOVA.
In de categorie non-fictie worden
24 films vertoond. Acht daarvan
komen uit Limburg en maar liefst
drie daarvan komen dus uit Horst.

Dan is dit dé functie voor jou. Ambitie en drive vinden
wij belangrijker dan ervaring. Laat ons dus vooral weten
waarom jij geschikt bent voor deze functie!
Solliciteren doe je door een e-mail met cv en motivatie
te sturen naar vacature@kempencreeert.nl.
Wil je graag wat meer informatie over deze vacature
ontvangen? Bel met Mike op 077 396 13 50, hij kan je er
alles over vertellen!

#kempencreëert
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Boomfeestdag bij Basisschool
Megelsheim in Meerlo
Bij de basisschool Megelsheim in Meerlo zijn er met Nationale
Boomfeestdag op woensdag 10 november door de leerlingen bomen
geplant. Er zijn negen verschillende drachtbomen en twaalf wilgenstaken geplant die nectar leveren aan bijen en insecten.

Puzzel

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij
PLUS Bloem & Zo in Horst! Deze cadeaubon wordt ter beschikking
gesteld door Accountantskantoor Verstraelen uit 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 14 november (12.00 uur) binnen zijn.
De winnaar wordt volgende week bekendgemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!
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Op termijn zullen de bomen schaduw
geven, zodat de temperatuur tijdens warme dagen op de speelplaats
en in de leslokalen minder hoog zal
stijgen. De school heeft samen met
Stichting Landschap Horst aan de Maas
en de gemeente hiermee een eerste
stap gezet om rondom de school een
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Tekst: Basisschool Megelsheim, Meerlo
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Gewoën Grubbevors heeft besloten om de Grubbevorster Kwis op zaterdag 20 november af te gelasten. De organisatie is tot dit besluit gekomen
vanwege de aangescherpte coronamaatregelen.
Grubbevorster Kwis mogelijk op een
latere datum plaats kan vinden, maar
kan daar nog geen uitspraken over
doen. Men is daarbij onder andere
afhankelijk van de verdere ontwikkelingen op het gebied van corona en de
planning van andere dorpsactiviteiten.
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Wij bieden:
• een opleiding PO (scope 1 en 2)
• een opleiding EBI (scope 1 en 2)
Die kennis mag je gaan toepassen in de praktijk door het onderhoud
en inspecties uit te voeren bij onze klanten. Natuurlijk krijg jij
hiervoor het nodige gereedschap en een bus mee en staat hier
ook een groep collega’s klaar om jou daarbij op weg te helpen.
Een goed salaris hoort hier vanzelfsprekend ook bij.
Wat zouden wij daarvoor graag terugkrijgen?
• Een collega die enthousiast wordt van ons innovatieve
familiebedrijf, onze werkzaamheden en klanten, maar natuurlijk
ook onze collega’s en de gezellige vrijdagmiddag borrels.
Heb jij interesse of zou je nog wat willen vragen? Neem dan contact
op met Karen Flipse via service@vtihorst.nl of 077 - 398 51 00.

www.vtihorst.nl
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5 Letters
CHINA
HAITI
MALTA
POLEN
6 Letters
ANGOLA
CANADA
EGYPTE
GAMBIA
ISRAEL
MEXICO

PANAMA
TURKYE
YSLAND
7 Letters
ALGERYE
ANDORRA
BAHAMAS
ECUADOR
ESTLAND
FINLAND
GRENADA
IERLAND
LETLAND
MAROKKO
NIGERIA
OEGANDA
SOMALIE
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4 Letters
CUBA
IRAK
LAOS

Zou jij graag onderhoud en inspecties willen uitvoeren aan
stook technische installaties, maar heb jij hiervoor niet de
juiste papieren? Dan willen wij jou graag helpen!

S O P O L

T G R Y U R M O A N P N E N W A D D O L

E G Y P T E G A M B

Wij bieden jou een
opleiding aan!

S
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natuurlijkere speelplaats en een leertuin te realiseren. Daarvoor wordt de
komende maanden een plan gemaakt
samen met de leerlingen, die hierin
ook inspraak hebben. Zij zullen ook helpen om dit plan verder uit te voeren.

Grubbevorster Kwis afgelast

Bijna vijftig teams waren zich al aan
het verheugen op een nieuwe dorpsquiz en de voorbereidingen waren zo
goed als klaar. De oplopende besmettingscijfers en druk op de zorg gooien
echter ook dit jaar roet in het eten.
De organisatie bekijkt nog of de
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8 Letters
BULGARYE
COLOMBIA
ETHIOPIE
FRANKRYK
HONGARYE
JORDANIE
ROEMENIE

lO Letters
DENEMARKEN
MADAGASKAR
MOZAMBIQUE
ZUIDAFRIKA

9 Letters
BOEROENDI
IVOORKUST
MAURITIUS
NOORWEGEN
OOSTENRYK
SCHOTLAND
SLOWAKIJE

13 Letters
LIECHTENSTEIN

11 Letters
NIEUWGUINEA

17 Letters
BOSNIE
HERCEGOVINA

De overgebleven letters vormen de oplossing:

De oplossing van de puzzel in HALLO Horst aan de Maas van 11 november 2021 was:
‘Lege vaten bommen het hardst’
En de winnaar is: Renske Hermkens uit Horst.
Van Harte Gefeliciteerd met de cadeaubon van € 50,- te besteden bij Albert Heijn in Horst!
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Religie

Medische zorg

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

Hegelsom
zondag

woensdag
donderdag
vrijdag

Heilige mis

09.30

Huisartsenpost

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

11.00

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Meerlo

zondag
Heilige mis
09.00
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Swolgen

dinsdag
Heilige mis
19.00
		
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
woensdag

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

19.00

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst

Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

Sevenum

Apotheek Maasdorpen

19.00

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Apotheek

Heilige mis

Heilige mis

Grubbenvorst
zaterdag

10.30

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

Griendtsveen
zondag

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

Sint Maarten werd woensdag 10 november gevierd in America. Veel kinderen uit America hadden, net als
voorgaande jaren, lampions gemaakt om daarmee langs te deuren te gaan en mee te doen aan de lampionnenwedstrijd. De lampionnen werden bij Blokhut Ôs Thoês van Jong Nederland in America beoordeeld door
de jury, bestaande uit Prins Geert II en Prinses Christine, Erik Roelofs en Wilmie Geurts. Zij hadden de taak
om de allermooiste lampionnen uit te zoeken. De avond bestond uit de voordracht van het verhaal van
Sint Maarten, het ontsteken van het Sint Maartensvuur, de prijsuitreiking en de erwten- en tomatensoep.

Gebiedsteams

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

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

Tandarts

Spoedgevallendienst

19 t/m 21 november
Tandartsen Praktijk Venray
Wilhelminastraat 17a, Venray
0478 58 07 00

22 t/m 25 november
Tand Totaal Vallen
Oostsingel 6, 5802 AN Venray
0478 58 66 05

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

10.00

Lampionnenwedstrijd America

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

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

Industriestraat 11, Horst
Pastoorstraat 23, Wanssum
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
077 398 14 50
danure.nl

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

AAN DE BAK
BIJ EUROSTEEL

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas
06 55 40 80 23
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MET GRATIS
LENOVO SLEEVE!

-23%
649,-

A
SAMSUNG WASMACHINE
WW90T534ATW

499,-

• Vulgewicht 9 kg • 1400 tpm • EcoBubble • AI Control •
Autodose • Slimmer wassen via de SmartThings app

INVENTUM MAGNETRON
MN239S

-31%

-18%

109,-

219,-

75,-

• 800 Watt • Inhoud van 23 liter • 5 Magnetronstanden
• 8 Automatische programma’s

LENOVO TABLET
TAB M10+

179,-

• 10.1 Inch • 4 Gb geheugen • 64 Gb opslag • Full HD •
Android 10

’’ m
5
6 c

’’
43 cm

-41%

5

9

16

10

-28%

-38%
779,95

389,-

TOSHIBA SMART TV
43LL2C63DG

279,-

• LED • Full HD • HDR10 • Google Assistent

459,-

1599,-

PHILIPS AMBILIGHT TV
65PUS9435/12

999,-

• LED • 4K Ultra HD • Driezijdig Ambilight • Bowers &
Wilkins-luidsprekers • P5 Perfect Picture Engine
• Android TV

AEG ROBOTSTOFZUIGER
RX9-2-4STN

€100 GIFTCARD*

• 3D Vision • EG Wellbeing app • Reservoir inhoud van
0,7 liter * Met €100,- ICI Paris XL giftcard

VRAAG JOUW BLACK FRIDAY DEAL AAN
OOK ONLINE EN VIA DE TELEFOON!
NIEUWE
MEGAS
TORE

ROERMOND • WEERT • PANNINGEN • TEGELEN • ECHT • HEYTHUYSEN • HORST • SITTARD-GELEEN

@tummerselectro
@eptummers
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl
8 Winkels in Limburg

