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Bankje met een missie
Groengroep Sevenum heeft woensdag 30 december een houten bankje bij een rij esdoorns aan de Olieslagerstraat in Sevenum geplaatst om aandacht te vragen voor
het behoud van bomen.
Dit heeft de organisatie gedaan
omdat de bewoners van de straat
al een geruime tijd last hebben
van de bomen. Er zouden luizen in
de bomen zitten die voor afscheiding zorgen. De gemeente Horst
aan de Maas wilde de bomen
niet rooien en vroeg daarom om
hulp bij Groengroep Sevenum.
De organisatie gebruikt knoflook
bij de esdoorns om de afscheiding tegen te gaan. De bomen
nemen namelijk door de knoflook
een stofje op waardoor de luizen
het blad niet meer lekker vinden.
Samen met buurtbewoners heeft
Groengroep Sevenum een houten
bankje geplaatst om meer aandacht te vragen voor het behoud
van bomen. Op het bankje staat
de toepasselijke tekst: ‘Buuëm, de
gezóngdheidszörg vör os toekomst’.
Beeld: Ron Janssen

Huisvestingslocatie arbeidsmigranten nog onderzocht

Groente- en fruitverwerker niet naar Californië 2
De fabriek van Hessing Supervers komt toch niet in het ontwikkelgebied Californië 2 in Hegelsom. De plannen stuitten op veel bezwaren van
de buurt, reden voor de groente- en fruitverwerker om uit te wijken naar een andere locatie op Greenport Venlo. Het bedrijf blijft daarmee
wel in Horst aan de Maas.
Het plangebied Californië 2 is onderdeel van Klavertje 4 en ligt tussen de St. Jorisweg in Hegelsom
en Dijkerheideweg in Horst. Enkele
maanden geleden werd bekend dat
een groenteverwerkingsbedrijf zich
wilde gaan vestigen in het gebied,
met daarbij de huisvesting van
arbeidsmigranten. Omwonenden
van de St. Jorisweg en Van Elzenweg
kwamen in het verweer tegen de
plannen. Zij vreesden onder andere
een toename van sluipverkeer en
verkeersoverlast.

Uit gesprekken met de omwonenden en gemeente heeft Hessing
geconcludeerd dat de bezwaren
niet zomaar van tafel gehaald kunnen worden, schrijft directeur Frank
Hessing in een brief aan het College
van B&W. Dat zou betekenen dat de
bouw van de fabriek vertraging op
zou lopen.

Motie
Hessing heeft daarop besloten de
snijderij op één van de werklocaties van Greenport Venlo in de

gemeente Horst aan de Maas te
gaan realiseren. “Hessing gaat zich
vestigen in Klaver 5 in Greenport
Venlo”, licht een woordvoerder van
de gemeente toe. Deze locatie in
Klaver 5 ligt ook binnen het grondgebied van Horst aan de Maas.
Het bedrijf wordt gerealiseerd aan
de Maarten de Vriesstraat, dit is
een nieuwe straatnaam voor de
Dorperdijk in Sevenum.” In november vorig jaar nam de gemeenteraad een motie aan waarin het
college werd opgeroepen een alter-

natieve locatie te verkennen voor
de huisvesting van arbeidsmigranten, in plaats van de beoogde locatie in het plangebied. “Dat proces
moet nu in gang gezet worden”,
aldus de woordvoerder. “Mocht
de alternatieve locatie uiteindelijk
niets worden, dan staat de mogelijkheid open alsnog naar Californië
2 te gaan door gebruik te maken
van de afwijkingsmogelijkheid die
in het bestemmingsplan is opgenomen.”
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Moed om verder te gaan
Voor nertsenhouders was 2020 een ware hel. Omdat de dieren extra vatbaar zijn voor het coronavirus besloot de regering dat alle farms dit jaar al moesten sluiten.
In het bedrijf van familie De Kleijne in America
sloeg het noodlot toe op 20 september.
“Hier in de buurt was een van de eerste
uitbraken, dus we knepen hem wel”, vertelt
vader Willy de Kleijne. “Aan het begin van de
coronatijd was bekend dat fretachtigen het
virus bij zich konden houden, maar we wisten
niet dat het ook zó besmettelijk zou zijn.
Vanaf maart zeiden we al, er komt niemand
op de farm, zelfs veel personeel en familie
niet. Je zit de hele tijd vol spanning, want je
ziet het overal om je heen bij collega’s die
geruimd worden. Het ging bij ons een lange
tijd goed, tot ik op zondagmorgen midden op
de farm een zieke nerts zag. Dinsdagochtend
belde mijn zoon Hayke mij op en zei: ‘ja pap,
dit is foute boel’.” Twee dagen later stond de
ruimploeg al voor de deur. “Het was pijnlijk.
We hebben 33 jaar nertsen gehad. Nadat de
nertsen waren geruimd loop je een hele tijd
met je ziel onder je arm, daar heb je wel een
paar weken last van.”

Nieuwe doelen
Naast de nertsenfarm heeft het familiebedrijf
altijd al meerdere takken gehad, waaronder
een blauwebessentak, een groentetak en
een stuk horeca/beleving voor erbij. Willy:
“We zijn blij dat we gelukkig niet helemaal

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

Oplage 19.400 exemplaren

AUTOMOBIELBEDRIJF

alles kwijt zijn. Het is klote, want van het
ene op het andere moment is het leeg, maar
met die andere takken heb je tenminste nog
een reden om op te staan. We hebben weer
een doel waar we met volle energie naartoe
kunnen.” In 2021 willen ze de huidige takken
verder uitpakken en gestructureerder maken.
“Je moet kansen zoeken, ze komen niet
aangewaaid.”

Je moet kansen zoeken,
ze komen niet aangewaaid
“2020 is niet helemaal een rukjaar geweest.
Qua nertsen natuurlijk wel, maar als ik kijk
naar de andere takken, dan hebben we het
toch best netjes gedaan. Dat geeft moed om
verder te gaan. Er zijn collega’s die alleen
nertsen hadden en die helemaal moeten
omswitchen. Voor ons is het makkelijker om
door te gaan. Dat het glas halfvol is betekent
nog niet dat het leeg is. Dit jaar wordt het
weer vol.”

Tekst en beeld: Koen van Meijel

Nieuwjaarswens

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

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

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Cornel Linders uit Horst

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

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

HET OVERZICHT KWIJT IN JE
PERSOONLIJKE ADMINISTRATIE?
WETEN OF JE RECHT HEBT OP TOESLAGEN
OF MINIMA-REGELINGEN VAN DE GEMEENTE?
De vrijwilligers van de Thuisadministratie kunnen je
kosteloos helpen alles op orde te krijgen.

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

Neem contact op met thuisadministratiehorst@synthese.nl
T 077 397 85 00 | www.synthese.nl

Cornel Linders uit Horst wenst iedereen een gezond en een
gelukkig 2021 met veel geluk , oprechte liefde en oprechte
vriendschappen. “Ik wens iedereen wijsheid bij alle beslissingen en
veerkracht om tegenslagen te overwinnen, ervan te leren en er
beter van te worden. Ik hoop dat iedereen zijn eigen familie kan
voorzien in de eerste levensbehoeften en daarnaast heel veel
andere mensen kan helpen.” Graag zou Cornel met anderen bij
elkaar willen komen en samen erover nadenken hoe we een betere
wereld kunnen creëren voor alle bewoners van deze planeet.

Meerdere woninginbraken
Op enkele plekken in Horst is in het weekend van 2 en 3 januari
ingebroken. De politie is op zoek naar eventuele getuigen.
De inbraken vonden plaats op de
Pr. Irenestraat en Noordsingel, tussen zaterdag 2 januari 17.30 uur en
zondag 3 januari 21.00 uur. Volgens
de politie zijn daarbij ramen ver-

nield. Mensen die iets verdachts
hebben gezien of gehoord kunnen
contact opnemen met de politie via
0900 88 44.
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Van chocomelk naar G-debat
Op de chocomelk bij de burgemeester en dan vragen of hij samen met jou een debat wil organiseren voor mensen met een beperking, je moet het maar durven. Jeroen Gommans
uit Sevenum deed het en dat resulteerde in het allereerste G-debat van Nederland.
Jeroen kijkt in ieder geval wel met een goed
gevoel terug op 2020. Althans, op politiek
gebied, want daar heeft hij het ver geschopt.
Hij is bijna een bekende Horstenaar geworden, al zegt hij het zelf. “Het was fantastisch
wat het afgelopen jaar gebeurd is”, zegt Jeroen.
“Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en
heb gewoon aan burgemeester Ryan Palmen
gevraagd of ik een debat kon organiseren voor
mensen met een beperking: het G-debat.”
Deze vond plaats op dinsdag 18 februari in de
raadszaal van de gemeente Horst aan de Maas.
“Iedereen was op tijd binnen, helaas begon
de vergadering wel 10 minuten later, maar dat
mocht de pret niet drukken.”

Ik hoop op een vervolg
Volgens Jeroen was het een heel goedlopend
en interessant debat. “Alle debatleden werden
gekoppeld aan een begeleider. De gesprekken
waren heel inhoudelijk. Uiteindelijk werden er
tien toezeggingen gedaan en daar ben ik heel
trots op.” De functie van Jeroen was voorzitter,
die normaal gesproken de burgemeester ver-
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vult. “Dat ging mij goed af. Soms gaf de burgemeester mij een por, want we moesten ook op
de tijd letten”, zegt Jeroen lachend. Een vervolg
gaat er heel zeker komen volgens de debat
leider. “Ik hoop zo snel mogelijk. Helaas door
het coronavirus is dat lastig te zeggen. Ik hoop
nog dit jaar, misschien eind dit jaar.”
Het initiatief van Jeroen zette ook echt zoden
aan de dijk. “Onlangs heb ik van wethouder
Roy Bouten een document ontvangen van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hierin
zeggen alle 355 gemeenten van Nederland
dat ze ook een dergelijk initiatief willen gaan
organiseren. Dus dat is echt ontzettend mooi en
geeft heel veel erkenning.” Maar is Jeroen zijn
idee bij al deze gemeenten terechtgekomen? “Ik
heb goede connecties”, zegt hij stoer. “Ik heb
contact gezocht met een aantal wethouders van
bijvoorbeeld Peel en Maas en Venray. Ik stuur
hen dan via Facebook Messenger een bericht en
leg mijn ideeën uit. Zo is het balletje gaan rollen.” In de toekomst zou Jeroen nog veel meer
van dit soort evenementen willen organiseren.
“En wie weet ligt er nog een baantje als burgemeester voor mij in het verschiet”, zegt hij
lachend.
Tekst: Niels van Rens

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

Wil je starten met een nieuwe uitdaging, zoek jij een afwisselende baan
en werk je graag met een natuurproduct?
Wij zijn op zoek naar een (fulltime of parttime)

Medewerker
tuinplantenkwekerij
Als medewerk(st)er kwekerij ben je medeverantwoordelijk voor
werkzaamheden op de kwekerij.
Activiteiten:
• Verzorging, onderhoud en snoeien
• Oppotten en verzendklaar maken
• Werken met heftruck en div. andere machines
• Aansturen van seizoen medewerkers
• Alle voorkomende werkzaamheden

Kempen is een ondernemend en ambitieus communicatiebedrijf
in Horst. Bij ons creëren communicatieprofessionals, vormgevers
en productiemedewerkers samen passende oplossingen voor
onze opdrachtgevers. Wij zijn per direct op zoek naar een
communicatieadviseur. Lijkt het je leuk om ons team te versterken?
Lees dan verder op www.kempencreeert.nl/vacature

#kempencreëert

Wij vragen voor deze functie:
• MBO of HBO werk en denkniveau
• Enthousiaste, betrokken en flexibele houding, geen 8 tot 5 mentaliteit.
• We bieden je een leuke afwisselende baan in een professioneel
hardwerkend en gezellig team.
Ben je gemotiveerd en heb je interesse om in een
bloeiende sector werkzaam te zijn reageer dan snel.
Wil je meer weten neem dan telefonisch contact
op met Mark Leenders 06 51 98 90 98
Voor een impressie van ons bedrijf
zie de website of maak een afspraak.
Je kunt schriftelijk reageren per mail.
Stuur je CV en/of diploma’s mee
voor 16 januari 2021.

www.leendersplants.nl | info@leendersplants.nl
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Achter elke traan van verdriet
schuilt een herinnering
Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, goedheid,
bezorgdheid, eerlijkheid en liefde, is van ons heengegaan mijn lieve
man, onze pap en opa

Lowie van Lier
* Maasbree, 17 mei 1941

† Venlo, 22 december 2020

echtgenoot van

Proficiat Vader/Opa/Super Opa

Annie Hendericks

Jan Reijnders
met je 100e verjaardag!

Meriam en William
Floor en Lars
Finn
Nicole en Geert
Lincy
Jordi
Desi
Contactadres: Campagneweg 15, 5964 PH Meterik

Graag willen wij
via deze weg onze
lieve opa en superopa,

Jan Reijnders
Feliciteren met de bijzondere
leeftijd van 100 jaar.
Hele fijne dag gewenst
van de kleinkids.
Bart & Ilona
Thijs
Bram & Anouk
Aniek & Robbert, Nijs
Freek & Janice
Evely
Daan
Kim & Siem
Martijn & Loes
Michel & Door
Sandra & Sil, Pleun, Jip

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

Wij zijn erg verdrietig, maar ook blij dat hij zo lang in ons
midden heeft mogen zijn en verdere pijn hem bespaard is
gebleven. Met pijn in ons hart nemen wij afscheid van mijn
lieve man, ‘ôzze pap’, schoonvader en fijne opa

Hay de Swart

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Monuta St. Martinus Venlo

Vol verdriet over zijn overlijden maar dankbaar voor zijn
bijdrage als vrijwilliger bij ons museum gedurende ruim 27 jaar,
hebben wij afscheid genomen van

Lowie van Lier
In onze herinnering zal hij voortleven als een bevlogen rondleider
die met veel humor zijn grote kennis deelde met onze bezoekers.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie
veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.
Bestuur, directie en alle vrijwilligers van
Museum de Locht te Melderslo

Met diep respect en grote bewondering voor de
dapperheid waarmee zij haar strijd heeft gestreden
geven wij kennis van het overlijden van

Mia de Swart - Van de Ven
* Swolgen, 1 september 1936

† Horst, 23 december 2020

Marc en Aldy, Gertie †
Anouk en Luuk
Richelle en Niek
Devin
Rudy en Henk
Bart en Esther
Stan en Iris
Broekhuizerweg 2, 5866 BA Swolgen
Op maandag 28 december hebben wij in besloten kring
afscheid van Hay genomen in de aula van Crematorium
Boschhuizen te Venray
Een hartelijk woord van dank aan allen die Hay in zijn laatste
levensfase met zorg omringd hebben en alle medeleven bij
zijn afscheid.

Geertje Groot
* Sevenum, 9 mei 1956

† Horst, 28 december 2020

echtgenote van

Wiel Rutten

AUTOBEDRIJF

zus en schoonzus van

Bedankt

ome Hay
dat je zo’n fijne peetoom was.
Toos †, Hans, Marianne, Marieke

Marijke Groot
Marcel Messing

Voor al uw onderhoud en
apk-keuringen aan
personen- en bedrijfsauto’s

Jan Groot
Marie Louise Dijns
Siem Groot †

Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

Nooit meer jouw ‘dankjewel’ horen...
Nooit meer genieten en bezig zijn op het sportpark...
Nooit meer jou fietsend of tuinierend zien...
Altijd blijven voor ons die vele mooie herinneringen...

familie Groot
familie Rutten
Parklaan 11, 5961 KZ Horst
Geertje is op 2 januari 2021 in besloten kring gecremeerd.
Onze grote dank gaat uit naar de medische staf van
Maastricht UMC+, Maastro Maastricht, de huisartsen en de
medewerkers van Groene Kruis Thuiszorg, voor hun enorme
toewijding en voortreffelijke zorg.

Zelfstandig Optidee Adviseur
Peggy Wismans
www.optidee.nl/peggy-wismans
tel: 06-48550730
Te koop gevraagd. Vrijstaande
woning in Horst of in de nabije
omgeving. Oud/nieuw/bedrijfswoning
min 1000mtr perceel. Heb geen haast.
Ricktielen@gmail.com. 06-54337000

Van Roy Kasseien Grashoek
06 18 92 50 99 Historische bouwmat/
tuin/home/deko. Elke vr en za 9-17 u
Open dagen 26, 31 dec en 2,3 jan
10-17 u.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van ons erelid

Hay de Swart
Vanwege de vele verdiensten als leider en als onderhoudsman
bij SV Swolgense Boys werd Hay in 2010 benoemd tot erelid van
SV Swolgense Boys en na de fusie ook van Sporting ST.
Wij herinneren Hay als een zeer betrokken lid van onze vereniging.
We wensen de familie sterkte met het dragen van dit verlies.
Bestuur en Leden Sporting ST

Mindfulness Centrum Panningen
verzorgt v.a. 13 januari een mindfulness
training die geheel online is. Je hoeft
hiervoor geen specifieke kennis van
computers te hebben. Je ontvangt
duidelijke instructies. T: 06-13747529.
Info: mfcentrump@ziggo.nl.
Tijdstip: 20.00 uur.

Te koop gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploeg frees
kieper mesttank hark schudder
spitmachine bloter tractor enz
tel. 06 19 07 69 59.
Trap bekleden incl. tapijt en leggen
va €350,00 bel: 0616374514 voor
info. Woningstoffeerderij vd Broek

0701 \ nieuws
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‘Mixed feelings’ over 2021
Hele hoge pieken en hele diepe dalen. Zo wil documentairemaker Ruud Lenssen 2020 samenvatten. Hij werd voor het eerst vader van dochter Guusje, maar moest enkele maanden
later afscheid nemen van zijn vader die hij samen met zijn moeder portretteerde in de succesvolle film Wei.
Een geboorte en een overlijden in een jaar, het
geeft maar weer eens aan hoe bijzonder en
broos het leven kan zijn, zegt Ruud Lenssen.
Corona bracht hem ook de rust die hij nodig
had na het succes van Wei. “Het is ongelooflijk
hoeveel impact de film heeft gehad. Het komt
niet vaak voor dat een documentaire zoveel
losmaakt. Je hoopt dat je een film maakt die
mensen aanspreekt en toen ik de crowdfunding
startte, kreeg ik al zoveel positieve reacties. Maar
dit ging alle verwachtingen te boven. Dat de
film op IDFA in première ging, was al een droom
die uitkwam. De film behaalde de Kristallen
Film-status, wat betekent dat meer dan 10.000
mensen hem hebben gezien. En het ging maar
door. Alles wat ik als filmmaker op mijn bucketlist
had staan heb ik af kunnen vinken. Ik besef nu
pas hoe cool dat is. Het was een heftige periode
en ik had de rust even nodig.”

Dementie
In de documentaire portretteerde Lenssen zijn
vader, die aan dementie leed, en zijn moeder
die balanceert tussen de rol van echtgenote en
mantelzorger. In augustus overleed zijn vader,
twee maanden na de geboorte van Ruuds dochter Guusje. “We waren wel op zijn overlijden

De volgende
adverteerders
wensen u
veel plezier met
de HALLO kalender
en wensen jullie
een gezond 2021

Driessen Grondwerken BV
Handelstraat 5, Horst
Tel. 077 397 80 02
Driessen Recycling
info@driessen-horst.nl
Hamweg 6, 5961 PS Horst, 077 398 85 40
www.driessen-horst.nl
Driessen Grondwerken
Handelstraat 5, 5961 PV Horst, 077 397 80 00
info@driessen-horst.nl
www.driessen-horst.nl

voorbereid, maar op zo’n moment word je dan
toch weer op de feiten geduwd. De eerste keer
dat ik de film weer zag na zijn overlijden, tijdens
de dorpentour in Kronenberg, stond ik er met
tranen in mijn ogen. Gelukkig heeft hij Guusje
nog wel een paar keer gezien en je kon zien dat
hij daar van genoot.”

Alles wat ik als filmmaker op
mijn bucketlist had staan heb
ik af kunnen vinken

Over 2021 heeft hij ‘mixed feelings’. Op zakelijke vlak heeft hij allemaal ideeën voor nieuwe
films. Op persoonlijk vlak heeft hij minder positief nieuws moeten verwerken. “Mijn moeder
is ongeneeslijk ziek. We weten niet wat er gaat
gebeuren, maar het wordt een zwaar jaar. Wat
dat betreft is Guusje echt een enorme troost.
Heel bijzonder nieuw leven en afscheid nemen
bij elkaar komt.”
Tekst: Marieke Vullings

SAMEN
maken we
HORST aan
de MAAS!
Gemeente Horst aan de Maas
Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst
077 477 97 77
gemeente@horstaandemaas.nl
www.horstaandemaas.nl

Melderslo
077 398 12 66
www.vdlisdonk
.nl Lisdonk
Installatiebedrijf
Sint Odastraat 11, 5962 AV Melderslo
077 398 12 66
info@vdlisdonk.nl
www.vdlisdonk.nl

óók voor inzaaien en opfrissen
van uw gazon en
gronden graafwerk in uw tuin
Jenniskens Tuinbouwloonbedrijf
& Cultuurtechniek

Meterik Elektro

077 398 12 16
info@loonbedrijfjenniskens.nl
www.loonbedrijfjenniskens.nl

Dwarsweg 8, 5964 PG Meterik
077 398 2399
info@meterikelektro.nl
www.meterikelektro.nl

www.loonbedrijfjenniskens.nl
Afhangweg 51, 5961 EA Horst

Centrummanagement Horst
Steenstraat 2, 5961 EV Horst
info@horst-centrum.nl
www.horst-centrum.nl

Kempen Media • Handelsstraat 17, 5961 PV Horst • 077 208 32 00 • adverteren@kempencreeert.nl • www.hallohorstaandemaas.nl
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GERRIE
VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

Pap, Opa, pet op, handen op de rug en wandel ze,
je nieuwe toekomst tegemoet.
Verdrietig,
maar dankbaar voor al het goede wat hij ons gegeven heeft,
hebben wij afscheid moeten nemen van

Gerrit van den Munckhof
25-11-1931

Horst

25-12-2020

Helma c & Frans
Grad & Vivian
Thei & Evelien
Joep
Elly & Hans
Iza

Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

Totaal onverwacht en veel te vroeg moeten wij afscheid nemen van

Peter Raeijmaeckers
partner van

Maartje Snijders
op de veel te jonge leeftijd van 56 jaar
Breda 2 januari 2021
Timo Raeijmaeckers en Heidi Anda, River
Miriam Raeijmaeckers en Jordy Bot
Anny en Thijs Raeijmaeckers
Christian en Miriam Raeijmaeckers, Reno
Thera en Charles Oortman-Raeijmaeckers, Viveka

Wij hebben op donderdag 31 december
in besloten kring afscheid genomen
van Gerrit.

&

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

De uitvaart vindt in besloten kring plaats.

U kunt ons condoleren en/of uw
herinneringen aan Gerrit met ons
delen via: https://herinnering.dela.nl/
gerritvandenmunckhof

Correspondentieadres:
E. Dorsstraat 29, 5971 VE Grubbenvorst

Correspondentieadres:
Kortestraat 6, 5961 JT Horst

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

Wij danken iedereen voor de
hartverwarmende belangstelling,
de mooie woorden, kaarten en
bloemen. Dit doet ons goed.
Een bijzonder woord van dank aan alle
medewerkers en vrijwilligers van Hof
te Berkel 23 voor hun liefdevolle verzorging.

Cis Sanders - van den Berg
Moe, oma en overgrootmoeder.

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos

Ruim 51 jaar echtgenote van

Met liefde en passie

Fon Sanders †

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

Oirlo, 31 december 1925

Roermond, 29 december 2020

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

Fön † en Mei
Yang Xiao en Luo Yun
Yang Ze Lin
Nelleke en Michel
Mariska en Martin
Noor, Jan, Siem
Mischa en Sanne
Ivy
Ilona en Lars
Tem, Sofie, Gwen
Ton en Ineke
Fon en Mieke
Noortje
Rob † en Els
Jeroen
Pim

Ruud † en Liesbeth
Freek en Chantal
Raf, Sem
Sef en Shila
Marie-Louise en Jan
Jolanda en Luc
Jip, Ted
Hanneke en Ronald
Emma, Bram, Maud
Tineke en Willem
Ties, Jan
Frans en Marloes
Kees
Jan
Jet en Dirk
Roel en Leonie
Anouk en Gawein

Na de dienst in de Letse Geulde op 5 januari 2021, waarin wij
in kleine kring moe herdacht hebben, zij wij aansluitend naar
de r.-k. begraafplaats te Horst gegaan waar wij haar bij pap te
ruste hebben gelegd.

Zij, die we liefhebben en verloren.
Zijn niet meer, waar zij waren.
Maar zijn altijd waar wij zijn.
Met liefde herdenken wij;
ons mam en oma

Ida Claessens-van Dierendonck
Zij overleed op 17 december 2020
en ons pap en opa

Teng Claessens
Hij overleed op 25 december 2020
Horst:
Wanssum:
Leunen:
Tienray:

Betty, Leon en kinderen
Mirjam, Frank en kinderen
Rudy, Francis en kinderen
Eric

Correspondentieadres:
Betty en Leon Kleuskens, Rietbos 28, 5961 RB Horst
Wij hebben van mam op 21 december en van pap op
31 december in besloten kring afscheid genomen.

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

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

Geboren

Len
18 december 2020
Zoon van
Joop Driessen en
Moniek Verstegen
Het Veldje 24
5961 LA Horst

Beste mensen,

Welkom klein menke!

Welkom stoere vent!

Geboren

Geboren op
23 december 2020

Jesper
18 december 2020
Zoon van:
Wouter en Sanne
Cox
Nieuwstraat 65
5961 HJ Horst

Noud
Zoon en broertje van
Tom, Laura en Sem
Vullings
Venloseweg 32
5961 JD Horst

Dank jullie wel!
Wij zijn overdonderd door de warme
belangstelling in welke vorm dan
ook bij ons 50 jarig huwelijk.
De vele kaarten, bloemen,
felicitaties en de drive-thru,
fantastisch!
Tevens wensen wij iedereen een
gezond en hoopvol 2021!

Jac en Net
Clabbers- Clabbers

0701 \ nieuws
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Uitspraak rechtbank

Gemeente moet vergunning Pets Place opnieuw beoordelen
Gemeente Horst aan de Maas moet opnieuw een besluit nemen op de omgevingsvergunning voor de
Boerenbondwinkel met Pets Place en Vets Place in Horst. Dat oordeelt de Rechtbank Limburg. Volgens de
rechtbank heeft de gemeente niet voldoende gemotiveerd waarom de winkel wel in het bestemmingsplan past
en waarom er geen verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig is.
Het College van B&W verleende in
september 2019 een vergunning

voor de winkel aan de Bremweg.
In het bestemmingsplan is het per-

Een verzorgkoe voor Do
Je ziet ze regelmatig op Facebook voorbijkomen: meiden die op
zoek zijn naar een verzorgpony- of paard. De 10-jarige
Do Schoonderbeek uit Broekhuizen is echter op zoek naar een
verzorgkoe. Ze wil later namelijk boerin worden en zo alvast
wat ervaring opdoen in het verzorgen van koeien.

ceel bestemd als bedrijventerrein,
specifiek detailhandel-land- en tuinbouwcentrum. Volgens het bestemmingsplan mag er geen detailhandel
in de vorm van speciaalzaken plaatsvinden. Eerder startte de gemeente
een handhavingsprocedure tegen
de vergunninghouder, waarop die
een omgevingsvergunning aan heeft
gevraagd voor de legalisering van de
winkel. De gemeente concludeerde
daarop dat er sprake is van één winkel waarbinnen drie winkelconcepten
worden geëxploiteerd. Boerenbond,
Pets Place en Vets Place hanteren één

kassasysteem en hebben één personeelsbestand. Volgens de gemeente
kunnen de activiteiten binnen het
winkelconcept Boerenbond daarom
worden aangemerkt als een tuincentrum in de zin van het geldende
bestemmingsplan. Een verklaring van
geen bedenkingen van de gemeenteraad zou bij het verlenen van de
vergunning niet nodig zijn. Een dierenspeciaalzaak in Horst heeft bezwaar
gemaakt tegen de verleende omgevingsvergunning. Volgens de ondernemer is er op de Bremweg geen sprake
van een land- en tuinbouwcentrum
zoals dit in het bestemmingsplan is
vastgesteld. Dat er sprake is van één
kassa en een winkel-in-winkel-principe, waardoor er geen sprake meer
zou zijn van een speciaalzaak, maakt

volgens de bezwaarmaker niets uit,
omdat detailhandel op grond van het
bestemmingsplan en gemeentelijk en
provinciaal beleid niet is toegestaan.
Volgens de rechtbank staat in de regionale detailhandelsvisie een tuincentrum met dierbenodigdheden alleen
als voorbeeld genoemd van branches
die zich vaak aan de rand van een centrum vestigen. Er staat niet vermeld
of deze vorm van detailhandel wel
wenselijk is. De rechtbank vindt dat de
gemeente Horst aan de Maas onvoldoende heeft gemotiveerd dat de winkelformule Boerenbond met Pets Place
en Vets Place in het door de gemeente
gevoerde beleid past. De gemeente
Horst aan de Maas moet daarom de
vergunningsaanvraag opnieuw beoordelen.

Wij zijn een bedrijf gespecialiseerd in horizontale en verticale transporten met
de inzet van diverse type verreikers, mini-kranen, autolaadkranen en glasrobots.
Scheepens werkt met bedrijven in vrijwel alle sectoren van de bouwwereld.

Als uitbreiding op ons team zoeken wij een:

ASSISTENT VESTIGINGSLEIDER
verreikerverhuur- en transportbedrijf (fulltime)

Heb je ervaring als assistent vestigingsleider in horizontaal en verticaal transport en ben
je op zoek naar een nieuwe afwisselende uitdaging in een snel groeiend specialistisch
logistiek bedrijf? En werk je graag in een innovatieve omgeving waar de sfeer collegiaal
en informeel is? Dan hebben wij de functie voor jou!

Net als veel andere meiden van
haar leeftijd speelt ook Do veel met
haar telefoon en kijkt ze graag tv.
Maar alleen maar op de bank zitten, dat is ook niets vonden haar
ouders. “Toen zei ik dat ik het wel
leuk vond om iets met koeien te
doen”, vertelt Do. “Ik heb al vaker
de koeien mogen melken bij een
vriendin van mama en bij de stal
waar mijn zus paardrijdt hebben
ze ook koeien en daar heb ik ook
wel eens mogen helpen.” Koeien
zijn dan ook haar favoriete dieren,
zegt ze. Zo spaart ze onder andere
beeldjes van het Duitse merk
Schleich. “Ik heb paardenbeeldjes
en ook koeien.”

Favoriet
Koeien zijn niet alleen haar favoriete dieren, ze wil er later ook
graag mee gaan werken. “Ik wil
koeienboerin worden. Dus wil ik
er ook meer over leren. Ik ga naar
SOOOOL 10-14 in Horst en heb
laatst een Quest (een soort eigen
onderzoek, red.) gedaan over
koeien. Nee, we hebben er jammer genoeg thuis geen. We hebben maar een klein tuintje, daar
past geen koe in”, lacht ze. “We

hebben wel twee konijnen en een
kat.” Koeien komen in allerlei kleuren voor doceert Do: “Er zijn rode,
Belgische blauwe, zwarte en witte.
De Belgisch blauwe vind ik erg
mooi, want die zie je niet zo vaak,
maar de rode vind ik de allermooiste. Je hebt ook nog dat soort met
die lange haren (schotse hooglanders, red.). Ik weet nog dat we toen
ik een jaar of 3 in het bos aan het
wandelen waren en toen zo eentje
zijn tegengekomen. Hij had hele
grote hoorns met van die spitse
punten. We zijn toen heel voorzichtig weggelopen.”

Oproep
Haar grote zus Kiki plaatste onlangs
een oproep op Facebook waarin ze
op zoek was naar een boer waar
Do mag gaan helpen. Dat heeft
al veel reacties opgeleverd zegt
Do. “Volgens mij hebben we zo’n
28 reacties gekregen. We gaan
even kijken wat er precies tussen
zit en of het past met school. Maar
ik kan inderdaad binnenkort waarschijnlijk wel aan de slag.”

Tekst: Marieke Vullings

Als assistent vestigingleider bij Scheepens zal je de leiding hebben over complexe
kortstondige horizontale en verticale transporten, je bent verantwoordelijk voor een
diversiteit aan administratieve afhandeling, en je geeft heldere instructies aan onze
machinisten/chauffeurs.
Taken en verantwoordelijkheden
• Het reageren op offerteaanvragen van klanten en het maken van offertes
• Het onderhouden van veiligheids-, en kwaliteitssystemen
• De afhandeling van de facturatie
• Het verwerken van opdrachten van klanten
• Het voorbereiden van niet reguliere opdrachten voor uitvoering
(werkvoorbereiding, planning en werkuitgifte) in overleg met de planner.
• Het aanvragen van vergunningen en onthefﬁngen
• Het behandelen en afhandelen van schades met verzekeraars en klanten
• Het indirect leidinggeven aan personeel
• Het voeren van gesprekken met personeel of deze bijwonen
• Het onderhouden en uitbreiden van het klantenbestand
De ideale kandidaat
Wij zoeken iemand met dan wel een HBO opleiding technische bedrijfskunde of
logistiek zonder of met enige ervaring, dan wel een MBO’er met praktijkervaring en het
juiste werk- en denkniveau. Een aanpakkers- en samenwerkingsmentaliteit is een must.
Daarnaast is kennis van de Duitse taal vereist en kun je goed met computersystemen
omgaan. Je bent van nature stressbestendig en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.
Wat bieden we jou?
Een afwisselende en uitdagende fulltime functie bij een prettig en groeiend
specialistisch bedrijf, waaraan jij je actieve bijdrage kan leveren. Naast goede
arbeidsvoorwaarden in de CAO, is er voldoende ruimte om jezelf te ontplooien en te
ontwikkelen.
Lijkt deze functie je interessant?
Mail dan je sollicitatiebrief en CV naar Dirk Scheepens, info@scheepens.info

Scheepens Verreikers • Rouwkuilenweg 27 Ysselsteyn • Tel: 06 45 49 02 96
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‘Ens is ’t op’
Chris
In het bijzijn van zijn gezin is van ons heengegaan

Chris Janssen
Sevenum, 10 december 1934

Venlo, 29 december 2020

Ik bin zö múj, ik wil slaope.
Ut is good zoë Mam.
Het verlies was er al eerder, voordat het afscheid kwam,
omdat een onzekere verwarring,
bezit van haar gedachten nam.
Langzaam gleed zij van ons weg en
is het kaarsje opgebrand.
Op 26 december 2020 overleed in de leeftijd van 84 jaar
ons mam en onze lieve oma

An Janssen - Spreeuwenberg †

Corrie Huijs-Craenmehr

lieve pap, schoonvader en trotse opa van

(Cor ván Craenmehrs Fried)

Peter en Helmy
Tim en Nicole
Koen
Job en Femke
Ger
Hans en Christel
Rozan
Niek

echtgenote van

Martin Huijs 4
Anita
Maartje en Bart
Fender, Nox
Brigitte en Louis
Elke en Jeffrey
Noah 8
Tom

Hackfoirtstraat 6, 5975 XP Sevenum
Wij hebben afscheid genomen van ozze pap op maandag
4 januari 2021.

Correspondentieadres:
Vinkenstraat 84, 5961 XE Horst

Een speciaal woord van dank aan alle hulpverleners die zo
liefdevol voor hem gezorgd hebben.

De afscheidsdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden
in crematorium Boschhuizen, te Venray.
Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Sevenheym
en Hof te Berkel, die haar de afgelopen jaren met zoveel
zorg, aandacht en liefde verzorgd hebben

Dankbetuiging

Graag willen wij jullie heel hartelijk bedanken voor alle vriendelijke
woorden, mooie kaarten en hartverwarmende reacties na het
overlijden van mijn man, ôzze pap en opa

Grad Kurvers
Het heeft ons allemaal heel goed gedaan.
Stien Kurvers-Verheijen
Kinderen en kleinkinderen
Sevenum, januari 2021

Sterker dan het verlies
is de herinnering die blijft
Ôs mam, ôs lieve oma heeft het leven,
waar zij erg aan gehecht was,
uiteindelijk losgelaten

Nieuwjaarswens

echtgenote van

Venray, 31 december 2020

Hegelsom Petra en Ger Cuenen - Lamers
Renée
Fleur en Joep
Horst Theo en Karin Lamers - Derksen
Vicky en Bob
Kay en Marloes
Familie Geurts
Familie Lamers

Op dinsdag 5 januari hebben wij in besloten kring afscheid
genomen van Mia.

De Beste wensen voor 2021
Voetreflex Ireen Weijs.
www.voetreflex-ireen-weijs.nl

Gezocht: stuks grond/landbouwgrond
+-1500m2 omgeving Horst/Melderslo,
06 28 54 88 18

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Te koop kleine pakken hooi
0478-691857

Een woordvoerder van de
politie geeft desgevraagd aan
dat een automobiliste, die
op de Hazenkampweg reed,
een auto komende van rechts
op de Dwarsweg over het
hoofd gezien. Een opgeroepen
ambulanceteam heeft de
bestuurders nagekeken.
“Behalve flinke schade aan
betrokken voertuigen, mankeren
de bestuurders gelukkig niets”,
aldus de politie.

Brandhout
weggenomen
bij eetcafé
Eetcafé Ber in Swolgen is
het slachtoffer geworden van
een houtdief. In de nacht
van vrijdag 1 op zaterdag
2 januari werd er tot
twee keer toe brandhout
weggenomen bij
de horecazaak.
Op facebook deelt de eigenaar
beelden van de diefstal. Daarop
is te zien hoe iemand op een
fiets twee keer hout wegneemt.
De eigenaar vermoedt dat de
dief uit de buurt komt, aangezien deze om 04.27 uur toesloeg
en daarna een kwartier later
weer.

Een aantal drempels en
varkensruggen op de Zeesweg
in Sevenum is op zondag
3 januari vernield. De politie
vermoedt dat dit met opzet is
gedaan en vraagt getuigen
zich te melden.

Wim Lamers

Rubensplein 25, 5961 AN Horst

Twee auto’s botsten zondag
3 januari tegen elkaar op de
kruising Hazenkampweg/
Dwarsweg in Meterik.
Daarbij raakte niemand
gewond.

Drempels
Zeesweg
vernield

Mia Lamers - Geurts
Hegelsom, 16 mei 1936

Auto’s botsen
in Meterik

Bep Driessen uit Horst
Bep Driessen Horst houdt het kort maar krachtig. Ze zegt dat ze maar
één ding wenst voor iedereen en dat een coronavrij jaar in 2021. En oh
ja, er is nog wel iets dat ze graag anders wil zien, namelijk dat alle
winkels en horeca weer open gaan. “Want dan kan ik tijdens mijn
dagelijkse wandeling weer lekker een kopje koffie halen in het dorp”,
aldus Bep. Ze is enthousiast over het feit dat ze in de HALLO komt met
haar nieuwjaarswens. “Ik ga lekker niks tegen mijn man zeggen, eens
kijken of hij het opmerkt”, zegt Bep lachend.

Volgens de politie zijn op zondag
3 januari tussen 16.35 en
18.00 uur meerdere drempels en
varkensruggen op de Zeesweg
vernield. Zij denkt dat dit
doelbewust gedaan door een
bestuurder van een bulldozer,
merk Caterpillar, type 938K,
voorzien van ronde witte sticker
op het achterraam.
De politie is op zoek naar naar
getuigen om de identiteit van
de verdachte te achterhalen.
Zij kunnen zich melden via
0900 88 44 onder vermelding
van het registratienummer
2021001258.
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Terugblik 2020

‘Criminelen’ uit Grubbenvorst hebben naam
Kevin en zijn broertje Devi Faessen werden in Grubbenvorst verdacht van allerlei zaken waaronder vernielingen en handelen van drugs. Ze besloten een YouTube-kanaal te starten om hun naam te zuiveren.
Een aantal maanden en veel kijkers op YouTube
verder kijkt Kevin Faessen ontzettend positief terug op 2020. “Ik kan zeggen dat door ons
YouTube-kanaal, Never Clever, onze naam gezuiverd is”, zegt hij. “Ik ben gestopt met blowen,
heb werk gevonden en we hebben niet meer te
maken met de politie.” Want de jongens zeiden last te hebben van een slecht imago. “In
het verleden hebben we dingen gedaan die
niet altijd door de beugel konden. We waren
kwajongens en hebben heel wat gekke dingen
uitgevreten. Daar hebben we spijt van. Helaas
blijven we deze status houden en de mensen in
Grubbenvorst zijn bang voor ons. Om de haverklap wordt de politie erbij gehaald, terwijl we
niets verkeerd doen.” Om te laten zien dat de
gebroeders Faessen ‘gewone’ jongens zijn, willen
ze aan iedereen laten zien dat ze geen criminelen zijn via YouTube. Het is duidelijk, al snel
hadden de twee gebroeders een vaste fanbase.
Het YouTube-kanaal was een succes. “Inmiddels
hebben we bijna 4.000 abonnees. Het gaat
hard. Als we in 2021 de 10.000 aantikken, verf
ik elk haartje in mijn rastakapsel in een andere
kleur, beloofd.” Kevin lijkt zo te horen inderdaad
op het goede pad terechtgekomen. Hij ziet nu
in dat hij voorheen niet altijd goed bezig was.

“Nee, ik was geen lieverdje. Door YouTube ziet
Grubbenvorst wie wij echt zijn. Ouders spreken ons nu aan en geven een complimentje en
kinderen in het dorp willen met ons op de foto.
Fantastisch toch.” Als Kevin naar 2021 kijkt, ziet
hij het jaar rooskleurig in. “Ik zit nog steeds
boordevol ideeën om op te pakken met onze
video’s. Ik moet wel zeggen dat het langzamerhand steeds lastiger wordt om met ideeën te
komen. We hebben al zoveel gefilmd.”

Ik verf elk haar in mijn
rastakapsel in een andere
kleur

Voor 2021 heeft Kevin nog een boodschap die
hij al eerder heeft uitgesproken: “Luister niet
alleen naar de geruchten die verspreid zijn”,
zegt Devi. “Eerst zien dan geloven. Spreek ons
een keer aan als je ons tegenkomt in het dorp.
We staan altijd open voor een gesprek.”
Tekst: Niels van Rens

#kempencreëert

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

creatieve
ideëen

Spoorstraat 56 - Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
Als uitbreiding van ons team in Grubbenvorst zijn wij op zoek naar een enthousiaste

Productiemedewerker met heftruckcertificaat
40 uur per week

De werkzaamheden
Als Productiemedewerker kom je te werken binnen een klein team in ons substraatproductiebedrijf in
Grubbenvorst. Hier draag je in teamverband zorg voor diverse werkzaamheden, waaronder het
verpakken van substraten, het laden en lossen van de vrachtwagen en het verplaatsen van pallets met
verpakt product/kisten met behulp van de heftruck of pompwagen.
Een flexibele werkmentaliteit en een klantgerichte houding zijn op jou van toepassing. Vroeg beginnen
is voor jou geen probleem. Evenmin om op zaterdagochtend te werken wanneer de omstandigheden dit
vereisen, bijvoorbeeld tijdens het hoogseizoen. Je werkt vanuit onze vestiging in Grubbenvorst.
Wij zoeken iemand die
• minimaal een afgeronde VMBO-opleiding heeft;
• een geldig heftruckcertificaat heeft of bereid is dit te halen;
• bij voorkeur relevante werkervaring heeft in een soortgelijke functie;
• affiniteit met en kennis heeft van de tuinbouwsector;
• communicatief vaardig, klantvriendelijk en een teamspeler is binnen een klein en hecht team;
• de Nederlandse taal goed beheerst.
Wat bieden wij
Een afwisselende en uitdagende functie met een salaris en arbeidsvoorwaarden die passen bij de
functie. Een informele bedrijfscultuur met gemotiveerde collega’s en doorgroeimogelijkheden in een
professionele organisatie waar innovatie, klantgerichtheid en collegialiteit centraal staan.
Werken bij
Van der Knaap Groep is een familiebedrijf met productielocaties over de hele wereld. Samen met onze
klanten ontwikkelen we duurzame en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor beworteling en groei.
Sollicitaties
Ben jij de productiemedewerker die wij zoeken? Dan nodigen wij je van harte uit om te reageren. Stuur
jouw CV en een korte motivatie naar Nicole Koreman via HR@vanderknaap.info. Neem voor meer
informatie over deze functie contact op met Dave Martens via telefoonnummer 077 3661373.
Op deze vacature en op ons selectietraject is ons privacy statement van toepassing.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt nadrukkelijk niet op prijs gesteld.

Gezocht

ervaren
tractorchauffeur
teeltmedewerker
fruitteelt
en/of

Werk je graag buiten en heb je ervaring als tractorchauffeur?
Leeftijd, geslacht en of je Nederlands, Duits of Engels spreekt
maakt niet uit.
We vinden het belangrijk dat je voorzichtig bent met machines,
graag in en om de boomgaarden werkt en een fijne collega
bent.
Wij bieden fulltime mogelijkheden, afwisselend werk en
goede arbeidsvoorwaarden.
Voor meer info stuur een e-mail naar: info@fruitboerderij.com

fruitboerderij.com
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Bloemen vol dartelende vlinders en wind,
die zachtjes ruist door de bomen.
Ik zie mijn bloementuin en weet de tijd
van rust is nu gekomen
Bedroefd, maar ook dankbaar dat aan zijn lijden een einde is gekomen,
delen wij u mede dat op woensdag 23 december is overleden
mijn goede en zorgzame man, mijn kanjer

Wiel Titulaer
* Maasbree, 23 augustus 1936

† Horst, 23 december 2020

echtgenoot van

As ‘t laeve is gelèfd,
En niks miêr is wat ‘t oeët waas,
Blieve herinneringe leefdevol bewaard in ozze harte.

Gonny Haegens
weduwnaar van

In ‘t beejziên van zien gezin is van os haergegaon

Nellie Roosen †

Huub Rijs
Sevenum, 22 november 1949

Familie Titulaer
Familie Haegens

Venlo, 23 december 2020

Contactadres: Herstraat 12, 5961 GJ Horst

Diny Rijs - Berkers

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Monuta St. Martinus Venlo

leeve pap, schoeënvader en opa van
Pieter en Inge, Joes, Sep
Maarten
Michel en Leonie
William en Petra

Open voor mij de deur van Zijn huis
ik wil binnengaan Hem danken.
Psalm 118:19

Klassenweg 41
5975 PR Sevenum
Weej hebbe aafscheid genaome van Huub op zaoterdig
2 jannewari 2021.
Weej wille gaer ‘n herinneringsboôk make en zujje ‘t fijn vinge
as geej daoväör herinneringe aan Huub, os Pap op ‘n kartje
schrîeve en daeze nar bouvestaond adres stäöre.

In vrede

In vrede en liefde van Christus, is na een
leven van toewijding en dienstbaarheid
aan God en de medemens, gesterkt door
het H. Sacrament van de Zieken,
van ons heengegaan, onze geliefde
medezuster, zus, schoonzus en tante,

Zuster Marie-Francoise
Henriëtte Huberdina Gerarda Muijsers

“Hoije”
Op woensdag 30 december is overleden
onze allerliefste Mam, Schoonmoeder,
Oma, Kleine Omi

Fien Lenssen
echtgenote van

Martin Simons a

Geboren 2 januari 1929 te Horst.
Geprofest in de Congregatie van ‘De Kleine
Zusters van de H. Joseph’ op 19 maart 1950.
Overleden in Heerlen op 4 januari 2021.
Zusters Huize De Berg
Zusters Bergweide
Anita van Remoortere
Familie Muijsers
Gasthuisstraat 45, 6416 AM Heerlen

Zij overleed in de leeftijd van 93 jaar.

Kinderen,
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Een speciaal woord van dank aan Huisartsen praktijk Lottum
en alle medewerkers van La Providence voor de liefdevolle
verzorging.
Tevens dank voor alle kaarten, bloemen en berichten die wij
hebben ontvangen, deze geven ons veel steun.
In verband met de COVID-19 maatregelen hebben wij
woensdag 6 januari in besloten kring afscheid van haar
genomen.
30 december 2020
Correspondentieadres:
Pastoor Kesselsstraat 2, 5976 NP Kronenberg

Studenten gevraagd voor
veebedrijf America.
Ook op zaterdag. Ben jij een aanpakker?
Bel 0653868247.

Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade.
Direct geld en vrijwaring, snel
opgehaald. Tel. 06 52 85 93 48.

Ger Linders
uit Sevenum
Ger Linders uit Sevenum wenst
iedereen in de gemeente veel
gezondheid en plezier in het
jaar 2021. “Laten we hopen dat
we in de loop van het nieuwe
jaar weer kunnen feesten,
op vakantie kunnen gaan en
mogen genieten van het leven.”
En bovenal hoopt Ger vooral dat
dit jaar de corona verdwijnt,
zodat er het volgend jaar weer
gewoon carnaval kan worden
gevierd. Dan kan zijn ezel
Theike, de mascotte van de
Zaerumse carnavalsvereniging
‘Dun Ezelksop’, eindelijk weer
uit de weide worden gehaald en
meelopen in de Zaerumse
optocht.

Nieuwjaarswens

SP: financiële
bijdrage voor
bieb en omroep
SP Horst aan de Maas wil dat het
College van B&W de bibliotheek en
Omroep Horst aan de Maas
tegemoet komt in de kosten voor
de verhuizing naar ‘t Gasthoês in
Horst. Zij wil dat het college de
eerder door de bibliotheek
gevraagde 66.000 euro toekent en
daarnaast de omroep financieel
ondersteunt bij de verhuizing.
De SP verwijst in haar oproep naar
een interview dat directeur-bestuurder Fons Steggink van de bibliotheek onlangs gaf. Daarin stelt hij
dat het bedrag dat Horst aan de
Maas per inwoner bijdraagt laag is
in vergelijking met andere gemeenten. Daarnaast vroeg de bibliotheekorganisatie eerder om een bedrag
van 66.000 euro voor de verhuizing
naar ‘t Gasthoês. In het gevraagde
bedrag waren onder andere de kosten voor de verhuizing meegenomen, net als de aanschaf van een
uitgebreider keukenblok, de aanleg
van wifi-punten, het realiseren van
extra werkplekken en de aanschaf
van planten. Het college wilde echter
maximaal 10.000 euro bijdragen, het
uitgangspunt bij de verhuizing naar ’t
Gasthoês is namelijk dat organisaties
zo veel mogelijk zelf zorg dragen voor
de kosten. “De bibliotheek kampt al
jaren met tekorten”, stelt de SP in
haar brief aan het college. “Toch wil
de wethouder dat, koste wat kost,
de bibliotheek meeverhuisd naar het
Gasthoês. Eerder is steeds gezegd dat
de bibliotheek terug moest komen
naar gemeenteraad en wethouder als
zij het financieel niet meer zouden
redden. Nu doet de bibliotheek dit
en geeft de wethouder niet thuis.”
Zij vraagt het college dan ook om de
gevraagde 66.000 euro alsnog toe te
kennen. Ook wil de politieke partij
dat Omroep Horst aan de Maas financieel geholpen wordt, nu zij twee
maanden de tijd heeft om te onderzoeken of zij door kan gaan als professionele organisatie. De SP vindt dat
de omroep in elk geval ondersteund
moet worden bij de verhuizing.

0701 \ jongeren
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15-vragen aan

Tim Martens Horst
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby’s zijn hockey,
gitaar spelen, gamen, windsurfen en
tekenen.

Wat is je beste en wat is je slechtste eigenschap?
Mijn slechtste eigenschap is dat
ik erg verlegen ben en mijn beste
eigenschap is dat ik eerlijk, oprecht
en betrouwbaar ben.

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Het is denk ik erg belangrijk dat
iemand eerlijk en betrouwbaar is. Ik
vind het dus belangrijk dat je echt op
iemand kan bouwen.

Hond of kat?
Ik heb liever een hond want wij
hebben een hond, Shasta een
Labradoodle. Hij is echt een superlieve en eigenwijze hond en echt een
knuffelbeest.

In welke situatie was je het meest
zenuwachtig?
We waren op Corsica op vakantie
en we gingen met zijn allen canyoningen. Ik moest van een rots van
6 meter hoog springen. Als je weet
dat ik hoogtevrees heb, dan begrijp
je natuurlijk dat ik erg zenuwachtig
was.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Tim Martens
14 jaar
Horst
Dendron College

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou best veel willen reizen. Er
zijn zoveel mooie plekken op de
wereld en er is zoveel te zien. Op
dit moment lijkt Japan mij erg mooi.
De natuur is supermooi en er is een
indrukwekkende cultuur.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik zou graag nog meer talen willen leren, zoals Japans, Spaans of
Chinees. Dat lijkt mij gewoon leuk
en ook handig als je naar één van
die landen gaat. Ook zou ik nog veel
beter gitaar willen leren spelen. Ik
ben pas een jaar bezig en ik kan niet
wachten tot ik echt gave solo’s kan
spelen.

Als je ervoor kon kiezen om
voor altijd één bepaalde leeftijd
te hebben, welke zou dat dan
zijn?

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

30 jaar lijkt me wel een goede
leeftijd om voor altijd te zijn,
aangezien ik dan alles mag, maar
ook nog jong ben.

Ik ben meestal te vroeg. Ik vind het
prettig om ‘s morgens tijd genoeg te
hebben en rustig aan te doen voordat ik naar school ga. Ook wanneer
ik ergens heb afgesproken ben ik
eerder te vroeg dan te laat.

Wat zou je graag nog willen
doen in je leven?

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?

Diepzeeduiken en
parachutespringen zijn dingen die
ik nog heel graag een keer wil
doen.

Mijn goede vriend Julian heb ik leren
kennen toen ik net geboren was. Mijn
moeder en ik lagen toen allebei in het
ziekenhuis en Julian lag er toen ook
kort in. Omdat we achterburen zijn en
onze moeders vriendinnen, zijn we
min of meer met elkaar opgegroeid.
We hebben in ieder geval samen veel
gedaan en meegemaakt en we zijn
nog steeds super goede vrienden.
Mijn andere goede vriend Peet, die
ken ik vanaf groep vier. Wij lijken erg
veel op elkaar; we zijn beiden rustig
en we hebben dezelfde humor.

Wat vind je het leukste en wat
het stomste vak op school?
Het leukste vak op school
vind ik geschiedenis omdat ik
geschiedenis erg interessant
vind, daardoor wordt het vak
ook automatisch makkelijker.
Wiskunde vind ik een moeilijker
vak en daardoor ook minder leuk.

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

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

Wat was het laatste boek dat je
erg leuk vond?
‘De grijze jager’ van John Flanagan.
Het boek is makkelijk te volgen en
het is erg spannend met erg leuke
karakters.

Als je een topsporter kon zijn,
waar zou je dan heel goed in
willen zijn?
Ik speel hockey, dus dat zou ik ook
wel op hoger niveau willen doen.
Ook een hele goede sprinter zijn lijkt
me leuk, want ik kan hard rennen.

Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze jou voor het eerst
ontmoeten?
Ik hoop dat ze mij als een vriendelijk,
betrouwbaar en eerlijk persoon zien
en zeker als iemand met veel humor.

Tekst: Teun van Zon

TE HUUR:

Monumentale hoevewoning,
Pastoor Kerboschlaan 2C
te Lottum (Knopkeshof)
Begane grond: hal, woonkamer,
luxe keuken, toilet, slaapkamer en
luxe badkamer.
1e Verdieping: overloop,
c.v.ruimte/bergruimte en zeer
ruime slaapkamer. Verder grote
garage langs woning, eigen terras
met tuin.

Inlichtingen: J. Seuren
Tel. 06 - 51 29 91 50

tuin

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

Hoi

Column

Profiel
werkstuk
Aankomende week moeten we
onze eerste versie van het
profielwerkstuk inleveren. Een
profielwerkstuk is een onderzoekswerkstuk dat je in de
examenklas moet maken over
een onderwerp dat je zelf mag
kiezen. Het onderwerp sluit
aan op een bepaald vak, dat jij
en degene met wie je samenwerkt, allebei volgen. Het punt
dat je voor het profielwerkstuk
krijgt telt mee voor je examen,
dus het is best belangrijk.
Ongeveer een jaar geleden zijn
we begonnen met het kiezen
van het onderwerp (en bijbehorende vak) en het opstellen van
de hoofd- en deelvragen. Vanaf
dat moment hadden we de tijd
om deze vragen te gaan beantwoorden door middel van onderzoek. Ons profielwerkstuk gaat
over Jane Austen. Onderdeel van
ons onderzoek was het lezen van
twee boeken van Jane Austen
en aan de hand van die boeken zouden we dan dus dingen
te weten komen over de tijd
waarin de schrijfster leefde en de
maatschappelijke rollen die toen
bestonden. Je moet minstens 80
uur aan je onderzoek voor het
profielwerkstuk besteden en van
die 80 uur heb ik ongeveer iets
meer dan de helft in de afgelopen maanden en met name de
afgelopen twee weken gestoken.
Dat betekende dat ik vooral de
tweede week van de kerstvakantie helemaal had volgepland
en soms wel meer dan zes uur
op een dag tijd eraan besteedde
om mijn doelen te bereiken. Niet
bepaald de handigste manier om
het in te plannen denk ik, maar
goed. Deze week is de deadline,
daarna volgt de feedback van
onze begeleider (een docent van
school) en aan de hand daarvan
kunnen we eventueel nog iets
aanpassen, waarna we in maart
de tweede (en definitieve) versie inleveren. Als afronding van
het profielwerkstuk is er nog een
avond op school waarop iedereen
zijn of haar onderzoek presenteert. Ik hoop dan dat alle inzet
en energie van het afgelopen
jaar wordt beloond met een mooi
punt!

Lisa
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Videovergaderingen

Voorbereidende raadsvergadering op 12 januari

...om dichter
bij elkaar
te komen...
Graag had ik
u persoonlijk
de hand
geschud, maar
de omstandigheden laten
dat nu
niet toe.

Vorig jaar rond deze tijd kon het nog. Bij elkaar
komen met veel mensen, elkaar de hand geven,
elkaar omhelzen. Hopelijk kan het ergens dit
jaar weer…
Wat dat betreft hopen we dat het komende jaar
betere tijden brengt dan afgelopen jaar.
Velen van ons zijn door het virus persoonlijk
geraakt. Gezondheid, geluk en/of geld stonden
onder druk. En dat is niet makkelijk. Want soms
zijn de gevolgen absoluut en onomkeerbaar.

Daarom deze
digitale kaart,
om u zo
het allerbeste
voor 2021 te
wensen.
Zeker nu...

Graag had ik Vorig jaar rond deze tijd kon het nog. Bij elkaar
u persoonlijk komen met veel mensen, elkaar de hand geven,
elkaar omhelzen. Hopelijk kan het ergens dit
de hand jaar weer…
geschud, maar
de omstandig- Wat dat betreft hopen we dat het komende jaar
heden laten betere tijden brengt dan afgelopen jaar.
Velen van ons zijn door het virus persoonlijk
dat26
nujanuari
geraakt. Gezondheid,
geluk en/of geld
stonden
Op dinsdag
is de volgende
besluitvormende
vergadeniet toe. onder druk. En dat is niet makkelijk. Want soms
ring van de gemeenteraad.
Tijdens
de
voorbereidende
videoverzijn de gevolgen absoluut en onomkeerbaar.
gadering
12 januari
kunt
u gebruik
makenveel
van het burgerpoEn ontbreekt
perspectief.
Ik heb ontzettend
Daaromop
deze
respect voor de manier waarop we, ondanks dat,
dium
om in
te spreken
over de geagendeerde besluitpunten.
digitale
kaart,
daar in Horst aan de Maas mee om gaan.
om u zo
Want wat gelukkig niet verandert, is het grote
het allerbeste vergadert
Gemeenteraad
digitaal
voorbereidende
voor 2021 te ‘wij-gevoel’ dat hier altijd al heerste. We waren,
Als gevolg van de zijn
coronamaatregelen
vergavergadering
én blijven er voor elkaar. Laten
we de lessen
wensen. van de afgelopen tijd benutten voor de komende
dert de gemeenteraad
digitaal. De voorbereicontact op met de grifﬁer, de heer R. Poels (tel.
tijd. Opdat die beter wordt. Niet om terug te
dende
raadsvergadering
vindt
daarom
via
een
Zeker nu... gaan naar hoe het was, maar om daar een betere 06 51 85 28 91 / grifﬁer@horstaandemaas.nl).
versie van
maken. Betere tijden… Daar geef ik
videoverbinding plaats
entegeïnteresseerden
Na aanmelding krijgt u een uitnodiging om deel
u graag, als het weer kan, de hand op.
kunnen de vergadering volgen via horstaante nemen aan de videovergadering.
Namens
demaas.nl/raad
en facebook. Inwoners die
het bestuur
gebruik
maken van het burgerpodium kunnen
Meer informatie
van gemeente
de gemeenteraad
Meer informatie leest u op de website horstaanHorst aan toespreken via de videoverbinding. de Maas Ryan Palmen | burgemeester
demaas.nl/raad.
U kunt de digitale raadsvergadering live volgen
Besluitvormende vergadering
via horstaandemaas.nl/raad en facebook (raadTijdens de besluitvormende raadsvergadering
HadM). De vergadering begint om 20.00 uur.
op 26 januari komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde: diverse bestemmingsplannen, zonneproject in Griendtsveen en
samenwerking bedrijfsvoering met gemeente
Venray. Kijk voor een volledige agenda op
horstaandemaas.nl/raad.
Voorbereidende vergadering
Tijdens de voorbereidende videovergadering
van 12 januari kunt u gebruik maken van het
digitaal burgerpodium om in te spreken. Verder
komen aan de orde: spreekrecht (burger)
raadsleden en de informatieve behandeling

En ontbreekt perspectief. Ik heb ontzettend veel

raadsvoorstellen en ingekomen brieven. Ook

respect voor de manier waarop we, ondanks dat,

wordt er een toelichting gegeven op de regio-

daar in Horst aan de Maas mee om gaan.
Want wat gelukkig niet verandert, is het grote
‘wij-gevoel’ dat hier altijd al heerste. We waren,
zijn én blijven er voor elkaar. Laten we de lessen
van de afgelopen tijd benutten voor de komende
tijd. Opdat die beter wordt. Niet om terug te

deal Noord-Limburg. Aan de voorbereidende
vergadering kunnen ook burgerraadsleden
deelnemen.
Digitaal burgerpodium
Onderwerpen voor het burgerpodium mogen
ook gaan over zaken die niet op de agenda
staan. Wilt u gebruik maken van het burgerpodium? Neem dan uiterlijk 24 uur vóór de

gaan naar hoe het was, maar om daar een betere
versie van te maken. Betere tijden… Daar geef ik
u graag, als het weer kan, de hand op.

Namens
het bestuur
van gemeente
Horst aan
de Maas

Ryan Palmen | burgemeester

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

Aan het einde van het jaar 2020 bezocht burgemeester Ryan Palmen nog twee 60 jarige
huwelijksjubilea. In Lottum feliciteerde hij het echtpaar Rütten-Mulders. En in Horst het
echtpaar Joosten-Hendrix. Uit handen van de burgemeester ontvingen zij een boeket
bloemen en het gebruikelijke persoonlijke cadeau.
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Deel je (geld)zorgen!

Ik heb geen geld voor benzine
om naar afspraken te gaan...
Veel Nederlanders hadden al geldzorgen. Door de coronacrisis hebben nu nóg meer
Nederlanders geldzorgen. Denk niet; het komt wel goed. Veel mensen wachten te lang met
hulp zoeken.
Voorkom dat je (verder) in de problemen komt

Tussen 8:00 en 12.00 uur kom je direct met

Heb je geldzorgen of schulden? Weet je niet

de juiste collega in gesprek om over jouw

hoe je de ﬁnanciële problemen moet oplossen?

probleem te praten.

Lukt het niet meer om de rekeningen te betalen
of heb je een betalingsachterstand?

Deel dit bericht gerust. Wellicht herkent iemand

Aarzel dan niet en neem contact met ons op:

zichzelf die met deze worsteling zit. Weet dat je

077 - 477 9777. Of stuur een mailtje naar

niet alleen bent. Wij helpen je graag!

postbusschuldhulpverlening@

Lees meer op: https://www.horstaandemaas.nl/

horstaandemaas.nl.

geldzorgen-schulden

Jubilarissen brandweer Horst
aan de Maas 2020 toch in het
zonnetje gezet!
Door de coronamaatregelen kon de traditionele feestavond van brandweer Horst aan de Maas niet door gaan. Brandweer Horst aan de Maas
bestaat uit de posten Horst, Lottum, Meerlo en Sevenum. Tijdens de
feestavond worden alle jubilarissen persoonlijk toegesproken door de
burgemeester, waarna ze in het zonnetje gezet worden. Nu dat niet op
de gebruikelijke manier kan, doet burgemeester Ryan Palmen het op
deze manier:
“De brandweer is als een testament, als een

waar we niet genoeg waardering voor kun-

verzekering. Dat sluit je een keer af. Je weet

nen hebben. Bedankt en proﬁciat aan de

dat je het hebt, maar je leeft je leven zonder

jubilarissen. Heel graag weer tot gauw op

dat je er actief bij stil staat. Je weet ook niet

bijvoorbeeld een oefenavond!”

precies wat er geregeld is, maar het zal wel

Bekendmakingen

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

Dit zijn de jubilarissen van 2020! Kent u ze,

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

feliciteer ze dan met het mooie en goede

omgevingsvergunningen

En dan heb je de brandweer een keer nodig.

werk dat ze belangeloos voor de inwoners

En dan blijkt hoe waardevol de brandweer is.

van Horst aan de Maas in weer en wind en

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

Hoeveel hun hulp voor je betekent. De sterke

dag en nacht doen.

goed zijn. Toch?

-wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van
(ontwerp)-bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar

arm. Of de zachte schouder.

www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van

Post Horst
Voor de brandweervrouw of -man is het

Rob Schippers

12,5 jaar

misschien wel andersom. Veel oefenen,

Peter Kleuskens

30 jaar

zorgen dat je vakbekwaamheid op peil blijft.

Ton Hoeijmakers

30 jaar

Beschikbaar zijn, uitrukken. Mooie klussen

Pieter Smeets

35 jaar

uitgebreide omgevingsvergunningen verwijzen wij u naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
Als digitaal inzien niet tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u een afspraak maken voor het
inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het
algemene telefoonnummer van de gemeente (077) 477 9777).

waarin je echt iets voor mensen kunt betekenen. Maar ook vreselijk werk, waarin je

Post Lottum

America

Kerkstraat 17

Snelkensstraat ong

midden in zeer ingrijpende gebeurtenissen

Guus Muijsers

12,5 jaar

Wouterstraat 9

Venrayseweg 81

Molenveldweg 59

terecht kunt komen. Zeker als je de betrok-

Leon Vergeldt

20 jaar

Kerkbosweg ong.

Vrouwboomweg 16

De Sondert ong. ( kavel 18 )

kene kent. Traumatisch. Tekenend. En

Marc van Helden

25 jaar

Wouterstraat 42

St. Josephstraat 10

Horsterweg 64

Wouterstraat 16a

Broekweg ong.

Krouwelstraat 4

Wouterstraat 16b

Americaanseweg ong.

Peperstraat 38

Broekhuizenvorst

Douverenstraat 5a

Helenaveenseweg 8 b

Ganzenkampstraat 1

Stationsstraat 80

Maarten de Vriesstraat ong.

Toon Reijndersstraat ong.

Kronenberg

Berghemweg 10

toch doorgaan. Kameraadschap bij elkaar
vinden. Steun. Begrip. En ook professio-

Post Meerlo

nele feedback. Elkaar de waarheid zeggen.

Johan Peelen

25 jaar

Omdat je op elkaar moet kunnen blijven
rekenen.

Post Sevenum
Clint Coppers

12,5 jaar

(kavel 4)

Simonsstraat / Meerweg

Meerweg ong.

Net zoals wij op de brandweer rekenen

Marco Daemen

12,5 jaar

Grubbenvorst

Meerlo

Maarten de Vriesstraat ong.

als we ze nodig hebben. Het is fantastisch

Wim Everts

25 jaar

Burgemeester van

Julianastraat ong. Plan de

Greenport kavel 5c en 5d

alles-behalve-vrijblijvend vrijwilligerswerk,

Bas Ewals

25 jaar

Kempenstraat 30

IJsvogel

Swolgen

Vinkenpeelweg

De Cocq van Haeftenstraat 5

Mgr. Aertsstraat ong.

Horst

Melderslo

Vertrokken naar

Americaanseweg 52

St. Odastraat ong.

onbekende bestemming

Hoek Venloseweg - Dr.vd

Vlasvenstraat ong.

Horst aan de Maas

Meerendonkstraat

Meterik

Kleefsedijk 22 Sevenum

Akkerweg ong.

Oude Peeldijk 25

Doolgaardstraat 2 Horst

Kranestraat 49

Sevenum

Grad Roosenstraat ong.

Maasbreeseweg 39

Horst

George Vancouverstraat 15

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst
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CDA Horst aan de Maas

2021, alweer een nieuwjaar

Inmiddels liggen de feestdagen weer achter ons. Ieder voor zich heeft
kerstmis en Oud en Nieuw dit jaar op eigen wijze gevierd, zeker
anders dan andere jaren en in kleinere kring. Opvallend rustig was
het op oudjaarsnacht, waarbij de klokken het nieuwe jaar wel goed
ingeluid hebben. Af en toe wat geknal en een sporadische vuurpijl die
de lucht in ging.
Het was een aparte gewaarwording
dit jaar. In ieder geval willen we u
allen namens het CDA Horst aan de
Maas de beste wensen toewensen en
alle goeds voor het nieuwe jaar.
Politiek gezien gaan we volgende

VVD Horst aan de Maas

week weer volop van start, via de
digitale weg in eerste aanleg maar
hopelijk ook snel weer in de raadszaal en met de fractie op locatie
vergaderen. Fysiek contact maakt het
namelijk toch wat makkelijker alle-

Hoe dan ook, we zijn met velen die
elkaar kunnen helpen. En geloof me,
zodra het mag zitten we weer op
een terrasje of gaan we uit eten met
vrienden. Of gaan we weer naar de
kapper. Maar dat is allemaal niets

vergeleken met de mensen die dierbaren hebben verloren en hun naasten niet van dichtbij konden troosten.
Geen afscheid konden verzorgen
zoals ze graag wensten. De afstand
was overal letterlijk en figuurlijk

Loes Wijnhoven

voelbaar.
Maar er zijn ook positieve effecten
door Covid. En die nemen we graag
mee naar 2021. Zoals het vanuit huis
werken, waardoor minder files en
CO2-uitstoot. En ook meer tijd aan je
gezin en vrienden besteden.
Ik hoop dat 2021 voor ons allen een
mooier jaar zal worden. Gezondheid
staat voorop en met wandelen en
sporten kunnen we deze stimuleren. Ook alle sportverenigingen en
sportscholen zullen straks weer volop

draaien. En na het sporten voldaan
genieten van een (gezond) hapje of
drankje.
Mede namens de voltallige (steun)
fractie van de VVD Horst aan de Maas
wens ik iedereen een gezond en
sprankelend 2021 toe.

Nederland, waar toch zo’n grote
verschillen zijn. Tussen rijk en arm,
tussen gezond of beperkt zijn, tussen
wit en gekleurd, tussen meelopers
en critici. Een land ook waarin een
voedselbank keihard nodig is, waar
gezinnen in de ellende zijn gestort
door de overheid in de toeslagenaffaire. We wonen in een gemeente
waar de afvalstoffenheffing wordt
verhoogd voor iedereen, waar grote
jongens veel macht hebben, en die
macht stevig gevestigd is.

Wat de SP betreft wordt die wereld
anders: echt solidair en eerlijker.
Want ieder mens telt en dan moet
het niet uitmaken waar je wieg heeft
gestaan. Wij maken er, samen met u,
een mooi en virusvrij 2021 van.

Yvonne Douven
Fractievoorzitter

Hallo 2021

2020 ligt achter ons. En wat een jaar was het. Begon het nog gewoon met vuurwerk en oliebollen, na de
carnaval werd alles anders.
Het coronavirus heeft onze maatschappij behoorlijk op zijn kop gezet.
Restaurants en cafés moesten een
paar uur na de eerste persconferentie sluiten. Scholen gingen dicht en
halsoverkop moest er thuisonderwijs
geregeld worden voor elk kind. Er
mocht nauwelijks nog gereisd worden. We gingen massaal thuiswerken.

in gesprek gaan. Op de raadsagenda
van dinsdag 26 januari staat onder
andere een aantal bestemmingsplannen en ook het voorstel voor een
garantstelling voor de financiering
van een zonneveld in Griendtsveen.
Een initiatief opgepakt door inwoners van Griendtsveen in samenwerking met Reindonk Energie. Genoeg
te doen en graag gaan we weer met
frisse energie voor u aan de slag.

Een sprankelend 2021 gewenst

De kerstdagen zijn alweer voorbij en we sluiten 2020 af. En ook het
boek over Covid sluiten we dan gelukkig ook bijna. Helaas kan het nog
niet geheel dicht en hopen we met zijn allen dat dit ‘hoofdstuk’ zo snel
als mogelijk afgesloten kan worden. De vraag blijft natuurlijk wat de
effecten zullen zijn. Hoe zal het de retail, dienstverlening en horeca
vergaan. En wat zijn de effecten op onze verenigingen?

SP Horst aan de Maas

maal. Jarno Cox zal volgende week in
de voorbereidende raadsvergadering
namens het CDA voorgedragen worden als burgerraadslid. Jarno heeft in
het verleden al regelmatig een keer
deelgenomen aan fractie-overleggen
en wil graag actiever deelnemen aan
de politiek, waarbij het burgerraadslidmaatschap een uitgelezen kans is.
Daarnaast zijn de Regiodeal en de
voorbereiding van de raadsvergadering van dinsdag 26 januari de onderwerpen waarover we volgende week

In de zomer leek alles weer een
beetje (het nieuwe) normaal te worden. We gingen wat meer eropuit.
Er werd meer gewinkeld en sportclubs gingen weer draaien. Dat
gaf even lucht. Maar met de herfst
kwam het coronavirus keihard terug.
Met als gevolg dat we nu weer in
een lockdown zitten. En weer treft
het degenen met weinig midde-

len en mogelijkheden het hardst.
Grote gezinnen in kleine huurhuizen hebben moeite met thuisonderwijs. Ouders weten niet altijd hoe ze
alle taken uit kunnen voeren nu de
kinderopvang dicht is. En de hulpbehoevende medemens is veelal afhankelijk van liefdadigheid van zijn of
haar omgeving.
We zijn een rijk land, hier in

Sonja van Giersbergen

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.

Vacatures
Pro Sea�ng® is een moderne
no-nonsense onderneming
gespecialiseerd in zitcomfort
en produceert een compleet
assor�ment rolstoel zit- en
rugsystemen en kussens voor
medische behandelstoelen.
Binnen ons groeiende bedrijf
bestaat een mooie balans tussen
vakmanschap en automa�sering.
Kijk voor de volledige vacatures
op www.prosea�ng.nl/vacatures

Door aanhoudende groei zoeken wij nieuwe collega’s die bij ons team passen:

- CNC OPERATOR HOUTWERKPLAATS (BIESSE)
- CNC OPERATOR SNIJDERIJ (LECTRA)
- (ERVAREN) STOFFEERDER
- PRODUCTIEMEDEWERKER STOFFEERDERIJ
Wat wij doen:
We werken order-gestuurd volgens orderbonnen
We werken samen aan kwaliteit en leverperformance
Onze werk�jden zijn van 08:00 uur tot 17:00 uur
Voor alle func�es vragen wij:
Bij voorkeur 40 uur per week beschikbaar
Aanpakker met twee rechter handen
Secuur en eﬃciënt
Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschri�
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

De bieb kan niet zonder
gemeentelijke subsidie
BiblioNu vroeg enkele weken geleden een bijdrage aan het College van B&W als tegemoetkoming voor de kosten die er gemaakt moeten worden
voor de verhuizing naar ‘t Gasthoês in Horst.
De gevraagde 66.000 euro zou niet alleen
gebruikt worden voor de verhuizing maar onder
andere ook voor het realiseren van extra werkplekken en de aanleg van wifi-punten. Het college wees de aanvraag af, met als argument
dat alle organisaties zelf voor de verhuiskosten
naar ‘t Gasthoês moeten zorgdragen. In plaats
daarvan stelde het college 10.000 euro beschik-

baar. De SP vindt dat het college op dit besluit moet
terugkomen, mede omdat de bibliotheekorganisatie
al met tekorten kampt. Voor de SP staan taalontwikkeling en informatievoorziening hoog in het vaandel, schrijft ze in een persbericht.
Aan de andere kant: wordt het niet tijd dat BiblioNu
de broek zelf weer weet op te houden? De organisatie heeft de afgelopen jaren verschillende keren

subsidie gekregen, waaronder in juni 60.000 euro
voor de transitie van het bibliotheekwerk. Er zijn
meer organisaties en verengingen die te kampen
hebben met teruglopende inkomsten.

De bieb kan niet zonder gemeentelijke subsidie.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 52

Ik meng mij in openbare ruzies en discussies
Mensen hebben tegenwoordig een kort lontje, zeker in deze tijden waarin we vinden dat onze vrijheid wordt ingeperkt door allemaal regels.
We zijn verplicht een mondkapje te dragen,
mogen nog maar twee gasten thuis ontvangen
en dan is het vuurwerk afsteken met Oud en
Nieuw ons ook nog eens afgenomen. Geen wonder dat we geïrriteerd zijn en af en toe uit onze
slof kunnen schieten. Begrijpelijk natuurlijk. Maar
het wordt een ander verhaal als een buiten-

staander daarvan dan de dupe is. Winkelpersoneel
dat de huid vol gescholden wordt omdat ze een
klant aanspreekt op het feit dat hij weigert een
mondkapje te dragen. Asociaal gedrag waar we ons
best mogen bemoeien als we dat zien gebeuren. En
als iemand in het nauw wordt gedreven, dan helpen
we degene toch een handje?

Zo denkt Monique Litjens er in elk geval wel over.
Op Facebook reageert ze: “Het ligt eraan. Als de
twee partijen tegen elkaar opgewassen zijn...
zoek het lekker uit. Maar als het ongelijke strijd
is, zal ik er wel wat van zeggen. Maar wel proberen de rust te bewaren en het vuurtje te doven.
Belangrijk dat we elkaars mening respecteren.”
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boeiboorden / platte daken
terrasoverkappingen / lood- en zinkwerk
Voor informatie, een vrijblijvende offerte of een gratis dakinspectie:
dakwerkenlimburg.nl
06 38 64 67 61 / INFO@DAKWERKENLIMBURG.NL
Ingezonden brief

Sp’er Geurts mag blijven meepraten
De Horster raad vond dat SP-burgerraadslid Paul Geurts als lid van actiegroepen, overigens zonder
eigen belang, niet mocht meepraten in de raad. Zou een raadslid dan ook niet mogen spreken over zaken
waar zijn partij voor staat?
Zeker zou dan een partijlid niet
mogen stemmen en proberen een
onderzoek betreffende bijvoorbeeld
Ruimte voor Ruimte tegen te houden. Geen actiegroep. Wel belang
voor de eigen partij en betrokken
eigen partijgenoten. Is het tot zwijgen brengen van boodschappers
belangrijker voor de raad? Liever
geen kritische opmerkingen en vragen? Tegenspraak en waarschuwingen kunnen juist helpen. Liever alles
verstoppen voor het grote publiek?
Het lijkt er wel op, zoals een fractie-

voorzitter van een grote coalitiepartij in de HALLO liet optekenen. Zelf
als partij of raadslid proberen mooi
weer te spelen, moet wel kunnen,
met naam en foto liefst, maar een
voor de partij ongewenste rectificatie
op onjuiste of eenzijdige voorlichting
wordt niet op prijs gesteld of werkt
demotiverend? Zo snel raakt een
gedreven politicus toch niet gedemotiveerd? Een goed voorbeeld van
mooi weer spelen is dat sporthal de
HAM in Meterik een hoogtepunt voor
haar is. Corrigeren mag dan niet?

Een schitterend resultaat voor de
volleybalvereniging, maar het door
de wethouder en door een adviseur
mee gestuurde proces en raadsvoorstel waren van een vreselijk laag en
ongestuurd niveau, waarbij America
verweesd werd achtergelaten. Het
meest duidelijk dat niet alles voor de
burger gezien hoeft te worden, blijkt
uit de behoefte van de fractievoorzitter dat ze pas graag na de vergadering in ‘de alcohol schenkende’
kantine van een ander raadslid echt
wil horen wat hem/haar beweegt

een bepaalde richting te kiezen. Is
dat nu juist niet al in de raadszaal
nodig vóór een juist besluit wordt
genomen? Het lijkt duidelijk dat het
proberen om Paul Geurts of een
enkel raadslid de mond te snoeren
meer was dan een vergissing. De
achtergrond was een heel weloverwogen actie om anderen de mond te
snoeren. Gelukkig draaide Den Haag
deze blunder terug.
Laat democratische principes en
openstaan voor andere meningen
in alle partijen landen. Gelukkig en
gezond nieuwjaar.
Andries Brantsma
Reysenbeckstraat, Hegelsom

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

Marieke ment...

Column

Pindakaas
“Er is helemaal niets om naar
uit te kijken”, sprak mijn collega terneergeslagen tijdens de
lunchpauze. Ze doelde daarmee
op het feit dat door de lockdown de komende maanden er
geen activiteiten zijn, waaronder het (voor sommigen) feest
der feesten: carnaval.
Nu is januari sowieso al zo’n saaie
maand. Je hebt net de drukke
feestdagen achter de rug (deze
keer grotendeels thuis op de bank
doorgebracht, maar hé die nieuwe
serie op Netflix telt acht afleveringen, daar was je de hele kerst
wel mee zoet) en hoewel Oud
en Nieuw ook een feestje was in
petit comité, het was in elk geval
een comité. Normaal gesproken
gebruik je januari natuurlijk om
die oliebollen-en-kerstkranskilo’s
eraf te sporten. Helaas zijn de
sportscholen nog steeds gesloten
en in het donker hardlopen is ook
al weer zoiets. Andere jaren had
je dan nog carnaval in het vooruitzicht. Het was even doorbijten tot februari, maar dan kon je
enkele dagen helemaal losgaan
en er weer even tegenaan totdat
het kermis- en festivalseizoen zou
losbarsten. Hoe lang de lockdown
deze keer gaat duren, is nog niet
zeker, maar dat het nog even gaat
duren voordat we weer met z’n
allen mogen feesten, dat weten
we wel.
Betekent dat dan dat er echt niets
leuks in het vooruitzicht is? Nou,
dat valt gelukkig reuze mee. Op 17
januari is het bijvoorbeeld de dag
van taal, kunst en cultuur. Omdat
we dan toch nog niet naar het
theater kunnen, boek het theater
dan gewoon bij u thuis. Vraag of
de buurman, op 1,5 meter afstand
uiteraard, een toneelstukje wil
opvoeren in de voortuin, dan verrast u hem met een serenade
voor het raam. En wat te denken
van 27 januari: pindakaasdag? De
hele dag boterham met pindakaas
eten. En vooruit, als u nu geen
pindakaas lust, mag het chocoladepasta zijn. Het is tenslotte uw
feestje. Op 5 februari is het warmetruiendag en op 12 februari
vieren we gewoon nog een keer
nieuwjaar, maar dan de Chinese
versie. Ziet u wel, er is nog genoeg
leuks in het vooruitzicht.

Marieke
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Geplukt

Mees Stevens Horst
Deze 18-jarige Horstenaar staat nog in het begin van zijn leven, maar weet al goed wat hij wil: een echte rockster worden. Mees heeft al meerdere keren opgetreden bij verschillende bands en hoopt ooit een doorbraak te maken. Deze week wordt Mees Stevens geplukt.

in Utrecht. “Helaas werd ik niet toegelaten. Ik denk dat het lag aan mijn
leeftijd, ik was 15 jaar, dus nog erg
jong.” Daarom besloot de drummer
om er nog een jaartje bij te plakken
op het Dendron College in Horst. “Toen
ik mijn diploma had wilde ik graag
naar een muziekopleiding. Ik besloot
te gaan voor Rock City Institute in
Eindhoven.” Mees werd aangenomen
en zit inmiddels in het tweede schooljaar. Zijn droom? “Ooit bekend worden
in een band. Tja, dat is de droom van
iedere muzikant. De kans is natuurlijk
niet heel groot, maar ik geloof erin.
Als je er maar voor vecht en laat zien
dat je het wil en kan, dan kom ik er
wel.”

Ik houd wel van het wat
hardere werk

Zang

Zijn hele leven heeft Mees doorgebracht in Horst. Hij groeide op met
zijn vader, moeder en één oudere
broer. “We waren een normaal
gezin, heel gezellig en niks mis
mee”, vertelt hij vanuit zijn eigen
repetitieruimte in Horst. “Helaas
zijn mijn ouders later gescheiden,
maar gelukkig kunnen we het met

z’n allen nog goed vinden.” Mees hield
van voetbal en heeft de sport een
aantal jaar uitgeoefend. Maar na een
tijdje begon een andere hobby bij hem
meer interesse op te wekken: muziek.
“Ik drum al sinds jonge leeftijd”, vertelt
hij. “Momenteel speel ik vooral de wat
harde muziek als metal, maar het is
allemaal begonnen bij Marco Borsato.”

Drumles van Borsato
Mees keek heel vaak naar shows
van Marco Borsato. “Ik vond zijn
muziek toentertijd heel tof. Dan
zat ik op de bank tv te kijken en
ondertussen had ik met een aantal
kussens een drumstel gebouwd. Ik
drumde er helemaal op los en zo
is het bij allemaal begonnen. Als ik

Momenteel speelt Mees niet alleen
drums. De laatste tijd is hij ook meer
geïnteresseerd in zang. “Ik vind het
ook niet erg om eens op de voorgrond
te staan”, zegt hij eerlijk. “Ik schrijf
de laatste tijd meer nummers en ik
vind dat ook erg leuk. Ook werk ik
steeds meer aan mijn stem.” Zijn
sterke punten in zang zitten vooral aan
de metalkant. “Ik houd wel van het
wat hardere werk”, zegt hij. Als Mees
uiteindelijk zijn brood kan verdienen
met zijn muziekkunsten, is hij tevreden. “Het hoeft niet allemaal groot,
maar wereldwijd bekend worden is
ook niet verkeerd.” Verder is Mees
druk bezig met een project vanuit zijn
opleiding. “We brengen zo snel mogelijk nieuw materiaal uit. Daarnaast zit
ik ook nog bij verschillende bandjes,
dus wie weet komen we met nieuwe
nummers.” Het is in deze coronaperiode erg lastig voor artiesten om op
te treden. “Daarbij heb ik wel enorm
veel pech. Deze business leer je door
op te treden en dat gaat nu even niet.
Maar ik heb goede hoop.”

achteraf erop terug kijk, moet ik wel
lachen. Want nu heb ik eigenlijk niets
meer met Marco Borsato.” Mees’
muzieksmaak veranderde nadat zijn
vader hem muziek liet horen van de
band Slipknot. “Dat was wel andere
koek”, zegt hij lachend. “Ik vond het
fantastisch en zo begon ik mij steeds
meer in te lezen in harde muziek.”
Wat Mees heeft met harde muziek?
“Tja, moeilijk uit te leggen. Er zit
zoveel emotie in, heerlijk gewoon.”

Audities
Mees begon drumlessen te volgen, maar al snel had hij het zelf
door. “Ik deed veel ervaring op door
bij bandjes te drummen. Dan ga je
zoveel sneller vooruit.” Een logische
stap voor Mees daarna was auditie
doen bij de Herman Brood Academie

Tekst en beeld: Niels van Rens

Puzzel
Het Annapark in Venray wordt omgetoverd tot een unieke plek voor wonen,
werken, recreatie, zorg en meer. Het park
wordt gerevitaliseerd, karakteristieke
gebouwen blijven behouden en krijgen
andere functies.
Een van de nieuwe deelplannen wordt
de woonwijk Annahaeghe. Hier worden
onder andere riante Parkvilla’s op zeer
ruime kavels gerealiseerd. Interesse?

UNIEK WONEN IN HET MONUMENTALE
ANNAPARK TE VENRAY
• Riante lichte woonkamer met dubbele openslaande deuren naar de tuin
• Woonkamer met een erker of grote ramen met luiken
• Zeer ruimtel�ke, open keuken met mogel�kheid voor een kookeiland
• Toch nog extra ruimte nodig? Een uitbouw op de begane grond is mogel�k
• Een ruime, aangebouwde berging direct naast de woning
• 3 ruime slaapkamers op de verdieping
• Badkamer met ligbad en douche, separaat toilet op de verdieping
• Een vaste trap naar de 2e verdieping
• 2e Verdieping met ruimte voor extra slaap-, werk- of speelkamer en berging

Enkel Parkvilla 50 beschikbaar! Geïnteresseerd?
Neem snel contact op met Peelrand Makelaardij
0478 56 88 46 of kijk op www.annahaeghe.nl

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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Binnenkijken bij...

Column

2021 ‘happy’
new year
Oudjaarsavond was anders
dan andere jaren. Waar ik
voorgaande jaren kon genieten van culinaire gerechten
die mijn vriendinnen maakten, moest ik het dit jaar
doen met een diepvriespizza
en een wijntje.
Ik had het liefst nog mijn
pyjama aangetrokken, maar om
er nog het beste van te maken
heb ik mijzelf toch nog in een
jurk weten te hijsen. Alsof het
nog niet erger kon ging de rits
van dat jurkje met grof geweld
net dicht. Thanks coronakilo’s!
Geen alcohol, minder pizza en
meer sporten en bewegen:
dat zijn toch ieder jaar weer
mijn voornemens (typ ik terwijl
ik nu aan mijn tiende oliebol
zit). Meer zelfdiscipline, corona
uitzwaaien staat genoteerd.

Thanks
coronakilo’s
Gelukkig heeft de jeugd in
Horst aan de Maas meer
zelfdiscipline dan ik. Op een
paar vuurpijlen en nitraten na
hebben de jongeren zich deze
avond weten te gedragen.
Men was bang dat jongeren
misschien in opstand zouden
komen, maar de jeugd in
onze gemeente was gelukkig
verstandig genoeg om geen
auto’s in de brand te steken.
Keurig jongens.
Waar ik inmiddels aan mijn
laatste oliebol begin maak
ik mijn lijstje van goede
voornemens verder af en hoop
ik op oudjaarsavond 2021 wel
in mijn jurkje te passen en te
genieten van de chefwaardige
gerechten van mijn vrienden,
maar bovenal hun gezelschap.

Vol goede moed zijn we begonnen aan 2021! Een jaar waarin we
mooie, heldere en creatieve communicatieboodschappen gaan creëren.
Maar we hopen vooral op een jaar waarin we weer vooruit kunnen kijken
en elkaar weer mogen ontmoeten. Wij gaan ervoor!
Kempen wenst u een voorspoedig en gezond 2021!

#kempencreëert

Professionele
asbestverwijdering
Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling
compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar

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

We zoeken naar een nieuwe collega’s voor de functie

TREKKER OPLEGGER/CONTAINERAUTO
CHAUFFEUR (FULLTIME)
Functieomschrijving:
Wij zoeken een nieuwe chauffeur (m/v) voor transport
van agrarische producten en losgestorte goederen.
Geen 9 tot 5 mentaliteit hebben en flexibel zijn
in verband met seizoenwerk.
Je hebt een affiniteit met agrarisch en grondverzet werk
en kunt goed in een team samenwerken.

Men was bang dat
jongeren misschien
in opstand zouden
komen

Caroline Keizer
jongerenwerker Synthese

Functie eisen:
Rijbewijs CE
In bezit van bestuurderskaart
HEB JE BELANGSTELLING VOOR DEZE FUNCTIE?
Stuur of mail dan jouw cv naar info@peetersmols.nl
onder de vermelding vacature chauffeur.
Transportbedrijf Peeters-Mols
Steeghoek 10, 5975 NR Sevenum | Tel: 077 - 467 1522

Bamboo Giant Nederland is reeds
27 jaar gespecialiseerd in het kweken en
verhandelen van tuinbamboes,
met export door geheel Europa.
Daarnaast is het kweken van bamboes
voor panda’s een specialisme.
We werken met een gemotiveerd en
betrokken team.
Per direct zijn wij op zoek naar:

administratief/
verkoopmedewerk(st)er
38 uur/week

Functie inhoud:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het aannemen en verwerken van orders in software
Transport plannen
Helpen/ ontvangen van klanten en chauffeurs
Vrachtwagens laden en invullen vrachtbrieven
Spil tussen kantoor en loods
Overleg met klanten en leveranciers
Prijsaanvragen beantwoorden
Voorraad beheer

Uw profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•

U kunt goed plannen, overzicht houden en organiseren
U heeft goede contactuele eigenschappen
U werkt snel en secuur
U heeft enige beheersing van de Duitse, Engelse (Franse) taal
U bent bereid te schuiven met werktijden afhankelijk van drukke/ rustige perioden.
U bent handig met computers
U bent stressbestendig
U bent bereid om bij te springen in de loods

Wij bieden u:

Een afwisselende zelfstandige baan binnen een klein enthousiast team, een uitstekend
pakket arbeidsvoorwaarden en een flexibele houding. Honorering is conform het
functiepakket en de werkervaring van de sollicitant. Werken in een groene omgeving.

Interesse ?

Uw schriftelijke reactie kunt u sturen aan:
BAMBOO GIANT NEDERLAND BV
T.n.v Dhr. B. Nielen
Kleine Heitrak 10, 5721 SC Asten (N-Br.)
Tel. +31 (0)493 34 27 91
Fax. +31 (0)493 34 17 03
E-mail: info@bamboogiant.nl
Voor meer vragen omtrent deze functie
kun je je wenden tot dhr. B. Nielen, tel. 0493 34 27 91

Algemene informatie op www.bamboogiant.nl
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Swolgenaar maakt docu-serie

Documentaire
Wiek Lenssen op tv
De documentaireserie ‘Bouwen aan het paradijs’ van Swolgenaar
Wiek Lenssen is vanaf donderdag 14 januari om 18.20 uur te zien
op NPO2. De serie is in zes afleveringen te zien tot donderdag 18
februari.
De documentaire-reeks gaat over
het duurzaamheidsexperiment van
Stichting Phien in Noord-Limburg:
hoe zelfvoorzienend te overleven
op 1 hectare grond, op het gebied

van voedsel, water, wonen en
energie? Voor deze serie volgde
Wiek Lenssen een aantal deelnemers over een periode van vier
jaar.

Categorie amateurfilm

Horstenaar genomineerd voor
Limburg Film Festival
Arie Stas uit Horst is met zijn film De verdwenen grafkelder genomineerd voor het Limburg Film Festival. Zijn film is genomineerd
in de categorie amateurfilm.
De verdwenen grafkelder verhaalt over de zoektocht naar de
grafkelder van de familie Van
Wittenhorst die zich onder de
Lambertuskerk in Horst zou bevinden. In verband met de coronamaatregelen is er dit jaar geen
fysiek festival. In plaats daarvan
worden van vrijdag 15 tot en

met 17 januari 2021 de geselecteerde films van het Limburg Film
Festival geprogrammeerd op L1.
Op zondag 17 januari om 17.00
uur maakt de jury op live op tv
de prijswinnaars bekend. Het is
de vijfde keer dat het Limburg
Film Festival wordt georganiseerd.

Tweede Limburgse club

Wittenhorst landelijke status
lokale jeugdopleiding
Voetbalvereniging RKsv Wittenhorst uit Horst heeft de landelijke erkende status van ‘lokale jeugdopleiding’ ontvangen van
de KNVB. De erkenning is het resultaat van een inspectie die
afgelopen seizoen doorlopen is. Dat meldt de voetbalclub op haar
website.
Volgens de inspectie heeft
Wittenhorst aangetoond aan de
kwaliteitseisen te voldoen voor de
status van lokale jeugdopleiding.
Wittenhorst is, na EVV Echt, de
tweede Limburgse club met deze
erkenning. In Nederland mogen in
totaal slechts 46 vereniging deze
status voeren. Uit de inspectie
blijkt dat Wittenhorst een ambitieuze vereniging is met een goed
georganiseerde jeugdopleiding.
De vrijwilligers zijn betrokken en
zetten stappen in het ontwikkelen
van de jeugdopleiding.

Trots
Bestuurslid technische zaken Joop
Theunissen: “Als vereniging willen we een hoogwaardige jeugdopleiding bieden. Dit past bij onze
ambitie om de aantrekkelijkste
voetbalvereniging in de regio te
zijn, maar ook bij ons streven om
selectiespelers vanuit de eigen
jeugd op te leiden. Ik ben erg trots
op de vrijwilligers die zich inzetten
voor onze jeugdopleiding. Dit is
een geweldig resultaat.”

Nieuwe uitdaging

Trainer AVV America vertrekt
naar Blerick
Na twee seizoenen stopt Mikel Heumassej aan het eind van het
seizoen als hoofdtrainer bij voetbalvereniging AVV America. Dat
meldt de Americaanse sportclub op haar website.
Heumassej heeft zelf besloten te
vertrekken bij de club. Hij gaat op
zoek naar een nieuwe uitdaging. Die
heeft hij gevonden bij zijn thuisclub
SV Blerick. Hier wordt hij trainer bij

SVB 2. AVV America is Heumassej
dankbaar voor de samenwerking
van de afgelopen twee seizoenen.
De club wenst hem veel succes bij
zijn volgende uitdaging.
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Religie

Medische zorg

America
zondag

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

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

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Puzzelwedstrijd

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

Puzzel mee en win een Horeca Cadeau Bon van € 50,- te besteden bij de deel
nemende horecaondernemers in de Gemeente Horst aan de Maas! Deze cadeaubon

Huisartsenpost
(alleen na telefonische afspraak)

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

Venray

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

(alleen na telefonische afspraak)

zondag

Heilige mis

09.00

Meerlo
zondag
Heilige mis
10.30
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Melderslo

zaterdag
Heilige mis
17.30
		

Meterik

zaterdag
Heilige mis
19.00
		

Swolgen

zondag
Heilige mis
09.00
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Tienray
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst

Heldens Dental Care
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
077 398 12 44

11 t/m 14 januari
Tandartspraktijk Hamminga
Jan Poelsweg 1d, Ysselsteyn
0478 54 14 93

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Priesternoodnummer

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

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

Horizontaal
1. Sieraad 6. Rendement 13. Rendier 19. Uitgestorven dier 21. Gelofte 22. Lidwoord 24. Grote schop 25. Uitroep
van afkeer 27. Plant 29. Knaagdier 32. Koninklijke Landmacht 33. Bouwland 35. Brandstof 36. Vogelbek 38.
Gaaf 39. Lichaamsdeel 40. Oude munt 41. Inwendig orgaan 43. Afmeting 45. Aanhang 47. Kledingstuk 48.
Keukengerei 49. Langzaam 51.Afgelopen 53. Ondeskundige 54. Zet 55. Darmuitmonding 56. Gescheiden
58. Wielerwedstrijd 60. Navigatiemiddel 62. Reiszak 64. Persoonlijk vnw. 65.Aanspreektitel 67. Vochtig 68.
Tennissterm 69. Boom 70. Motorraces 71. Alleen 72. Kleine ader 73. Voorzetsel 75. Pasvorm 76. Snijwerktuig
78. Opstootje 79. Vereniging 81. Inhoudsmaat 82. Veter 84. Grootst 86. Voordat 89. Driekroon 91. Rondrit 92.
Europese trein 93. Voedingsstof 95. Plak 97. Tuin 99. Ongesteld 100. Naar aanleiding van 101. Deurvlak 103.
Vrucht 105. Drietal 106. Gewicht 107. Slokje 108. Angstig 109. Europeaan 111. Balk 113. Lidwoord 114. Gewicht
115. Evenwichtig 117. Vloerbedekking 119. Stoomschip 120. Kanjer 121. Tot en met 123. Vragend vnw. 124.
Beest 126. Gelderse plaats 127. Oude munt 128. Geloof.

08 t/m 10 januari

Verloskundige zorg
10.00

wordt ter beschikking gesteld door het Centrummanagement Horst-centrum.
Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar info@horst-centrum.nl, of doe deze in onze
brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement (t.a.v. Marion van Issum),
Steenstraat 2, Horst. Vergeet niet uw naam, tel.nr. en mailadres te vermelden.
Oplossingen moeten vóór zondag 10 januari (12.00 u.) binnen zijn. De winnaar wordt volgende week bekend
gemaakt op deze pagina, www.horst-centrum.nl en via de social-media kanalen. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

Venlo

Kronenberg
Lottum

Puzzel

Apotheek

Apotheek Maasdorpen
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Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Verticaal
1. Vuilnishoop 2. Met dank 3. Rond voorwerp 4. Gewoonterecht 5. Nieuwigheid 7. Wortel 8. Insluiting 9.
Eerwaarde heer 10. Geloof 11. Verwarmingstoestel 12. Straatje 14. Vergissing 15. Overzeese post 16. Soort
onderwijs 17. Boom 18. Wegkant 20. Onsportief 23. Compactdisc 26. Windjak 28. In mindering gebracht 30.
Laatstleden 31. Millibar 32. Rijglijf 34. Geleerd 37. Verhindering 38. Vreugdekreet 40. Indisch kledingstuk 42.
Luchtig weefsel 44. Onderzoeksinstelling 46. Van een 47. Verdroogd 48. Naklank 50. Huilebalk 52. Verovering
54. Vader 55. Visgerei 57. Trekvisnet 59. Kledingstuk 61. Vertegenwoordiger 62. Stortplaats 63. Dierenverblijf
64. Omroep 66. Takje 69. Kunststof 74. Maatbepaling 75. Kapot 77. Houten stok 78. Klepper 80. Nut 81.
Tandbederf 83. Gebakje 84. Met gebruik van 85. En volgende 87. Eikenbast 88. Mannelijk dier 90. Vreemde 92.
Plakband 94. Zijne Excellentie 96. Jong 98. Poederdons 99. Direct nadat 100. Niets 101. Week mengsel 102.
Bloem 104. Letsel 107. Omlaag 108. Uiting van kou 110. Getal 112. Ruiker 115. Koeiengeluid 116. Omroep 118.
Maand 120. Laatstgenoemde 122. Meervoud 123. Toilet 125. Rijksgrens.

De oplossing van de puzzel in HALLO Horst aan de Maas van 24 december was:
Oplossing: Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar
En de winnaar is: Marinus Derks uit America Van Harte Gefeliciteerd met de Horeca Cadeau Bon van € 50,- te
besteden bij de deelnemende horecaondernemers in de Gemeente Horst aan de Maas!

Sparta’18 verlengt contract
met hoofdtrainer Ronald Steijlen
Het bestuur van voetbalvereniging Sparta’18 uit Sevenum heeft het contract met hoofdtrainer Ronald Steijlen met
één jaar verlengd. Dit betekent dat de oefenmeester ook volgend seizoen de trainer is van het eerste herenelftal.
Voorzitter Sparta’18 Roy Hermans licht
toe: “De spelersgroep en het bestuur
hebben het volste vertrouwen in Ronald
uitgesproken en wij zijn blij dat hij ook
volgend seizoen aan de club verbonden
blijft. Het team was in het afgebroken
seizoen 2019-2020 onderweg naar de

titel en ook dit seizoen waren de prestaties goed.” Sparta’18 kan daarnaast
de verlengingen aankondigen met de
keeperstrainer Chrètien van de Horst en
de trainers van de JO19 (Roy Theeuwen)
en JO-17 (Rick Houben). Met het vertrek van Eric Driessen, na twee seizoe-

nen, ontstaat er een vacature voor het
tweede team senioren (heren). “Door
een combinatie van externe trainers en
vele ‘eigen’ leiders en vrijwilligers hebben wij ook voor komend seizoen een
sterke organisatie staan. Wij kunnen
niet wachten tot we kunnen beginnen.”
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Tummers

€50,-

LOCKDOWN KORTING!
OP EEN BESTELLING VIA DE WEBSITE, ONLINE CHAT,
TELEFOON OF VIDEOSHOPPING VAN MIN. €500,-*
14
0

cm

*M.u.v. lopende acties, multimedia en Dyson

55
’’
➞

799,-

SMART

GRATIS
BEZORGD!

GRATIS
BEZORGD!

4K

ULTRA HD

599,*

879,-

699,-

1400
T/PM

*Na €50,lockdown korting

*

*Na €50,lockdown korting

4K TV UE55TU8070SXXN

Wasmachine WM14T790NL

• 55 inch (140 cm) • 4K Ultra HD • Crystal Display • One Remote Control

• Energieklasse A+++ • 1400 tpm • sensoFresh • multiTouch LED-display

www.eptummers.nl
Bestel ook telefonisch: T: 085 - 105 4444
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

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

5%

