
 Traditiegetrouw vindt in Grubbenvorst twee weken voordat de carnaval begint Gekke Maondaag plaats. Nadat er twee jaar lang geen optocht kon worden georganiseerd, werd er 
maandag 6 februari eindelijk weer genoten van een lange stoet met verschillende creaties die door de straten van Grubbenvorst trok. Uiteindelijk won ‘Ald prinse convent’ de grote 
prijs tijdens de optocht van Grubbenvorst. Met hun wagen “Raat”maf werd de eerste prijs binnengesleept. De tweede plats werd een prooi voor ‘Kloëte Kook’ met ‘Weej bakke d’r 
niks van’ en het podium werd gecompleteerd door vriendengroep ‘Nog eine dan’ met ‘Belle geit veur eur Biest’.  Beeld: Sandra Schrivers   
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    Eerste doelstelling behaald, 55.000 bomen gepland

    Horst aan de Maas werkt aan 1 miljoen bomenplan
    Horst aan de Maas wordt steeds groener. De afgelopen drie jaar is er binnen de gemeente Horst aan de Maas 
actief gewerkt aan het 1 miljoen bomenplan, een actieplan van provincie Limburg. De provincie stelde in 
2020 het doel om in Limburg 1 miljoen bomen aan te planten in een tijdsbestek van acht jaar. Voor Horst aan 
de Maas is de eerste doelstelling bijna behaald: 55.000 bomen planten in drie jaar tijd.

    Sinds de start van het 1 miljoen 
bomenplan zijn er diverse projec-
ten aangepakt binnen de gemeente. 
“Insteek is het planten van bomen op 
een manier die net even anders is dan 
normaal”, geeft een woordvoerder van 
de gemeente aan. “Zo is er gebruik-
gemaakt van vrijwilligers en basis-

scholen en zijn er boomplantdagen 
georganiseerd.”

    Kwalitatieve slag slaan
    Juist het educatieve en leerzame 
aspect van dit project zijn zaken die 
de gemeente als belangrijk ervaart. 
Met het aanplanten van de bomen 
wil de gemeente namelijk niet alleen 
een kwantitatieve slag maken, maar 
ook een kwalitatieve. Een boom is 
volgens haar niet alleen natuur, het is 
ook landschap, cultuurhistorie, gevoel, 
recreatie en leefbaarheid. “Natuurlijk 

gebeurt dit alles onder ons toezicht. 
Het is logisch dat dit inspanningen en 
tijd kost, maar dan bereiken we ook 
iets.”

    Diverse locaties
    De afgelopen drie jaar zijn er op 
diverse plekken binnen de gemeente 
bomen geplant. “De locaties zijn erg 
divers, ze zijn bijvoorbeeld langs ‘lan-
delijke’ wegen geplant, maar ook in 
parkjes, als fruitboomgaard, bij basis-
scholen en in natuurgebiedjes”, geeft 
de woordvoerder van de gemeente 

aan. “Op deze manier brengen we een 
uitdagend project tot een goed einde.” 
Momenteel lopen nog er nog drie pro-
jecten, deze zullen naar verwachting 
dit voorjaar gerealiseerd worden.  

    Verder planten
    Ondanks dat de projecten bijna afge-
rond zijn, gaat de gemeente gewoon 
door met het planten van bomen. 
“Zoals het er nu naar uitziet, hebben 
we nog wat fi nanciële ruimte, mede 
doordat we werkzaamheden met 
vrijwilligers en scholen hebben uit-
gevoerd. Hier gaan we in het najaar 
dus mooi ‘extra’ bomen van planten. 
We mogen stellen dat dit een win-win 
situatie is.”

    55.000 bomen
    Binnen het 1 miljoen bomenplan 
werkt de gemeente samen met par-
tijen als Landschap Horst aan de Maas 
en Groengroep Sevenum. “Zij heb-
ben ook een bomenplan, indirect met 
onze steun”, geeft de woordvoerder 
aan. “Dus eigenlijk worden er meer 
bomen aangeplant dat dat eigenlijk 
gedacht wordt.” Landschap Horst aan 
de Maas kreeg namelijk een subsidie 
om in deze gemeente 55.000 bomen 
te planten. De stichting is de afge-
lopen drie jaar druk bezig geweest 
met deze opdracht, waarmee ze een 
impuls geven aan een gezonde leef-
omgeving met biodiversiteit in Horst 
aan de Maas.

       

    Opgezet door studenten van de politieacademie

    Grote verkeerscontrole in Sevenum
    Aan de Midden Peelweg in Sevenum werd vrijdagavond 3 februari een 
grote verkeerscontrole georganiseerd. Deze controle was opgezet door 
studenten van de politieacademie. In totaal werden ruim tweehonderd 
voertuigen gecontroleerd tussen 19.00 en 01.00 uur en werden er meer-
dere overtredingen en misdrijven vastgesteld.

    Tijdens de controle werd er niet alleen 
gecontroleerd op naleving van de ver-
keersregels, maar er was ook speci-
ale aandacht voor de bestrijding van 
ondermijnende criminaliteit. 
    Het basisteam Horst, Peel en Maas 
kreeg bij de controle onder andere 
bijstand van het Team Verkeer, de 
Landelijke Eenheid en de douane.  

    Internationale actie
    Ook de Belgische politie hielp mee. 
Middels dit soort controles wil de 

politie niet alleen bijdragen aan het 
terugdringen van het aantal verkeers-
slachtoffers, maar ook criminelen die 
zich verplaatsen op de openbare weg 
in beeld brengen en aanpakken.

    Onder invloed
    Er werden meerdere bekeuringen 
uitgedeeld tijdens de controle. Onder 
de ruim tweehonderd gecontroleerde 
voertuigen bevonden zich onder 
andere vier chauffeurs die reden met 
defecte of geen verlichting, één chauf-

feur overschreed de maximumsnel-
heid, zeven automobilisten waren 
onder invloed van drugs en één auto-
mobilist was onder invloed van alco-
hol. Ook waren er drie bestuurders die 
hun telefoon vasthadden tijdens het 
rijden. Twee keer werd er een rijbe-
wijs ingevorderd. Er bleek bij één op 
de twaalf staande houdingen iets niet 
in de haak.

    Lachgas
    De politie nam verder een halsketting 
voor een hond in beslag weke geschikt 
was om stroomstoten uit te delen. 
Daarnaast werden ook een gebruikers-
hoeveelheid hash en een busje waarin 
203 fl essen lachgas werden vervoerd 
in beslag genomen. Er werd ook een 
auto uit het verkeer gehaald voor 
technisch onderzoek.

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

Oplage 20.000 exemplaren

www.hallohorstaandemaas.nl

Redactie
077 208 32 00
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Bezoek uitsluitend tussen 9.00 en 
12.00 uur en op afspraak

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 16.00 uur

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van  rechten aangeleverd 
te worden. Eventuele verplichte naamsvermelding van de 
foto graaf of auteur dient bij aan levering expliciet te worden 
 gemeld. Bij verzuim komen kosten voor  rekening van de 
aanbieder.

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de 
elektronische versie van HALLO Venray.

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

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

Colofon

 Stichting opgericht om overname De Driehoek 
mogelijk te maken
    Sinds de bestuurder van Dynamiek Scholengroep het voorgenomen besluit bekendmaakte om basisschool 
De Driehoek in Griendtsveen per 1 september 2023 te sluiten, onderzoeken de medezeggenschapsraad en 
speciaal opgezette werkgroepen de mogelijkheid om zelfstandig verder te gaan met de school. Omdat alle 
ouders van leerlingen die op de basisschool zitten aangeven hun kind op de school te houden als het een 
zelfstandige school met eigen bestuur zou worden, is besloten een eigen stichting op te richten. Dit om 
overname van de school mogelijk te maken.

    De bevestiging van ouders gaf de 
werkgroep het vertrouwen om haar 
plannen door te zetten. In februari 
wordt de stichting offi cieel opge-

richt bij de notaris en ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel onder 
de naam Stichting Primair Onderwijs 
Griendtsveen. In een eerste ver-

kennend gesprek met Dynamiek 
Scholengroep is gesproken over wat 
er allemaal onderzocht moet worden 
om een bestuursoverdracht te rege-

len. Hierover zullen de partijen de 
komende tijd nog meerdere gesprek-
ken voeren. Momenteel zoekt de 
werkgroep naar geschikte kandidaten 
voor bestuursfuncties en leden om 
invulling te geven aan de Raad van 
Toezicht. 

    Ook is er door de groep gesproken 
met raadsleden en burgemeester 
Ryan Palmen om aandacht te vragen 

voor de situatie rondom de school. 
Verschillende raadsleden hebben 
aangegeven naar naar Griendtsveen 
te willen komen om in gesprek te 
gaan over de situatie. Ook geeft de 
werkgroep aan al in gesprek te zijn 
geweest met wethouder Roy Bouten. 
“Hij heeft laten weten er alles aan te 
willen doen om de school overeind te 
houden”, aldus de werkgroep.    

Crist Coppens

077 398 37 94 www.coppens.keurslager.nl 
Verstand van lekker eten!Verstand van lekker eten!

Alleen dinsdag 14 februari 2023

Braadworst
Kilo halve prijs
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#GedraagOw gelanceerd

Tijdelijke herdenkingsplek op Lambertusplein Horst
Vorige week donderdag was een speciale en emotionele dag voor de vrienden en familie van Guus Janssen, die vorig jaar overleed nadat hij werd 
neergestoken op carnavalsmaandag. Op Guus’ verjaardag, 2 februari, werd namelijk het trademark #GedraagOw gelanceerd. Met dit trademark 
willen de initiatiefnemers discriminatie, seksueel overschrijdend gedrag, pesten en met name zinloos geweld onder de aandacht brengen. Op deze 
manier hopen ze bij te dragen aan een liefdevollere samenleving waarbij een gebeurtenis zoals vorig jaar, nooit meer zal plaatsvinden. Pim 
Pijnenburg (21) vertelt over wat de lancering van #GedraagOw allemaal teweeg heeft gebracht. 

“We hebben zoveel positieve berich-
ten, reacties en aanvragen ontvan-
gen”, vertelt Pim over de lancering 
van #GedraagOw. De vrienden en 
familie van Guus hebben vorige week 
in nagenoeg alle dorpen van de 
gemeente banners en posters opge-
hangen zodat tijdens de lancering op 
donderdag 2 februari het trademark 
overal te zien was. Ook hebben ver-
schillende horecazaken bordjes met de 
hashtag opgehangen en is op meer-
dere scholen #GedraagOw zelfs ver-
eeuwigd op het schoolplein. Zo waren 
enkele vrienden van Guus aanwezig 
bij de onthulling van de ‘#GedraagOw-
tegel’ op basisschool OBS Weisterbeek, 
waar Guus vroeger zijn eerste stap-
pen in het onderwijs zette. Pim was 
er zelf niet bij, maar kreeg van zijn 
vrienden te horen dat het een erg spe-
ciale onthulling was. “De leerlingen 
van de Weisterbeek waren ontzettend 
enthousiast, maar ze snapten ook de 
lading van het trademark. Toen wij 
ons verhaal deden, was het dan ook 
muisstil en luisterden alle leerlingen 
aandachtig. Samen met de verschil-
lende leraren die Guus nog les hebben 
gegeven, zorgde dit voor een indruk-
wekkend moment”, deelt Pim de erva-
ringen van zijn vrienden.

	HHet trademark heeft de 
landelijke media bereikt

Buiten de reacties op scholen en tij-
dens het flyeren in het centrum van 
Horst, ontvingen de vrienden van Guus 
heel veel mooie berichten via de soci-
ale kanalen. “We kregen, en krijgen 
nog altijd, heel veel mooie aanvragen 
van verenigingen, scholen en andere 
organisaties die de hashtag in uiteen-
lopende vormen willen laten terugko-

men”, vertelt Pim dankbaar over alle 
berichten. Het zijn er zoveel dat de 
jongens wel nog even de tijd nodig 
hebben om alles goed te bekijken. 
“Wat ook mooi is om te zien, is dat 
ook particulieren geïnteresseerd zijn. 
We hebben zelfs meerdere aanvragen 
ontvangen voor een ‘#GedraagOw-
tegel’ bij mensen thuis.”

	HOnze promotievideo is 
75.000 keer bekeken

En niet alleen vanuit de gemeente 
kwamen mooie berichten. Ook vanuit 
andere dorpen en steden in Limburg 
zijn aanvragen ontvangen omtrent de 
hashtag. Uiteindelijk heeft het trade-
mark zelfs de landelijke media bereikt. 
Iets wat Pim en zijn vrienden nooit 
gedacht hadden. “We zagen op het 
eind van de dag dat onze promotie-
video 75.000 keer bekeken was. Toen 
beseften we pas echt wat voor grote 
impact, ook buiten de regio, onze actie 
gehad heeft.”
De warme en positieve reacties op 
de lancering zorgden voor een waar-
devol gevoel, maar voor vrienden en 
familie bleef het natuurlijk ook vooral 
Guus’ verjaardag. ’s Avonds zijn ze dan 
ook met z’n allen samengekomen om 
met elkaar te proosten op Guus en om 
de dag na te bespreken. “We hebben 
allemaal foto’s van de dag op een dia-
scherm voorbij laten komen en heb-
ben zo samen de impact van de dag 
kunnen herbeleven”, vertelt Pim over 
die avond.

Carnaval
Nu Guus’ verjaardag geweest is, komt 
ook carnaval steeds dichterbij. Het 
feest waar het vorig jaar helemaal mis 
ging. “Carnavalsmaandag is de dag 

waarop Guus vorig jaar is overleden. 
Dat gaat voor ons een beladen dag 
worden”, beseft Pim zich maar al te 
goed. Omdat het toch al zo’n emoti-
onele dag zal zijn, hebben de man-
nen lang nagedacht over of en hoe 
ze Guus die dag willen herdenken. 
“We willen het niet te zwaar maken, 
want het moet gewoon een feest blij-
ven. Dat zou Guus ook gewild heb-
ben. Toch willen we er als vrienden 

en familie op een subtiele manier bij 
stil staan. Daarom zal tussen 19.45 en 
20.00 uur overal in Horst de favoriete 
carnavalsmuziek van Guus te horen 
zijn. Hierdoor staat iedereen die het 
weet erbij stil, maar zal voor de grote 
menigte de carnaval gewoon door-
gaan.” Ook de banners en posters in 
Horst zullen in ieder geval tot en met 
carnaval blijven hangen en er zullen 
ook nog stickers en buttons worden 

verspreid. “Het doel is dat het trade-
mark tijdens carnaval overal te zien 
is”, maakt Pim de plannen duidelijk.
Ook zal er tijdens carnaval een tijde-
lijke herdenkingsplek komen op het 
Lambertusplein. “Op de plek waar 
Guus is neergestoken, zullen de bank-
jes met plantenbakken, die door Horst 
verspreid staan, verzameld worden. 
Deze komen dan in een halve cirkel 
te staan met in het midden ruimte 
voor een gedenkplaats, welke de hele 
carnaval zal blijven staan”, legt Pim 
uit. Verder zijn de initiatiefnemers ook 
druk bezig met een zuiltje ter nage-
dachtenis aan Guus. De plannen wor-
den steeds concreter, maar de exacte 
vorm moet nog uitgedacht worden. 
“In de toekomst zal er op deze plek 
ook een zuiltje geplaatst worden. We 
zijn nog druk bezig met het design en 
wanneer deze precies geplaatst zal 
worden, is nog niet helemaal duide-
lijk.”

Dankbaar
Na alle positieve reacties, betekenis-
volle aanvragen en liefdevolle hulp 
die vrienden en familie ontvangen 
hebben voor, tijdens en na de lance-
ring van #GedraagOw overheerst er 
een dankbaar gevoel bij Pim. “Het is 
heel mooi om te zien hoe de gemeen-
schap ons trademark heeft opgepakt. 
We hadden van te voren niet gedacht 
dat we zoveel reacties zouden krijgen, 
maar we zijn ontzettend dankbaar dat 
er zoveel mensen met ons meeleven 
én zich achter onze hashtag scharen. 
Hopelijk blijft iedereen de hashtag 
zoveel mogelijk gebruiken en maken 
we de gemeente stukje bij beetje wat 
liefdevoller.”

Tekst: Casper Keijsers

Activiteiten
Vijf jaar geleden zijn we in Melderslo 
komen wonen om hier een camping 
te runnen. Met open armen wer-
den we ontvangen door de buurt en 
sloten we ons aan bij de vereniging 
‘Slapen in Limburg’, een vereniging 
voor kleine recreatieondernemers. 

Er werden al snel vriendschappen 
gesloten.En nu mag ik trots zeggen 
dat ik het Kattenpension van mijn 
collega Wietje en Piet Seelen van 
camping Het Rouweelseveld mag 
overnemen.

Ik was jong, maar weet het als de 
dag van gisteren. Mijn vader kwam 
thuis met een kat. Ze was aan 
komen lopen en week niet van zijn 
zijde. Ze sprong zelfs in zijn auto. 
Alsof ze voor ons koos… en we 
mochten haar houden!  

Ik verheug me op alle kattenlogees 
en het contact met hun baasjes. De 
naam van het kattenpension kan 
ik verklappen. Kattenpension-De 
Katten Camping. Hoe leuk klinkt dat!  

Omdat ik me kan voorstellen dat 
mensen graag komen kijken om te 
weten waar hun kat op vakantie 
gaat alvorens ze zelf met een gerust 
hart op vakantie gaan, komt er een 
receptie. Die zullen we t.z.t. graag in 
de HALLO bekendmaken. 

Doelgroep 
Katten waarvan de baasjes/eigena-
ren op vakantie gaan of tijdelijk niet 
voor hen kunnen zorgen. 

Onderscheidend vermogen 
Het feit dat het pension op een cam-
ping (de Merel) ligt, maakt het extra 
leuk. Vakantiegasten kunnen, dan 
wel op een afstandje, genieten van 
een schouwspel van spelende en 
rustende katten. 

Starter in de regio

Bedrijf: Camping de Merel
Eigenaar: Monique Lauterfeld 
Adres: Broekhuizerdijk 44
Plaats: Melderslo 
Telefoon: 06 28 58 00 85
E-mail: welkom@kattenpension-dekattencamping.nl 
Website: www.kattenpension-dekattencamping.nl 
Sector: Opvang katten 
Start: 26-4-2023 

Kattenpension - De Katten Camping
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24 uur
bereikbaar

Anita Seuren
uitvaartzorg
06 -10 87 07 06

0478-515221 
Briensveld.nl

U I T VA A R T Z O R G

HAN-MARK
ARENDSE

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

T 0478 - 760012

Samen onderweg naar een mooie herinnering

Yvonne Vos
uitvaartverzorging

Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

24-uur bereikbaar

077 - 366 13 14
www.bobnoten.nl

Grubbenvorst | Horst | Velden

Noordsingel 35  Horst ■ T 077 398 18 27

Verwarming
■ CV-ketels ■

■ vervanging en onderhoud ■

www.bekro.nl

Installatietechniek
BEKRO Horst

t.k gevraagd land en tuinbouw
machines a.o ploeg frees spitmachine 
kipper mesttank bloter schudder 
maaier.tractor enz tel 0619076959

Optidee: persoonlijk advies, demo of 
bestelling: www.optidee.nl/peggy-
wismans 0648550730 fb: Opti-Duur

Kwetsuren of blessures: www.
janssen-sportmassagehorst.nl
Méér dan sportmassages

Zin in zon? Wij verhuren ons 2p. ap-
partement met zeezicht in de Algarve. 
Voor info bel 06 15 490 926

Afvallen mbv hypnose: emotie-eten, 
Hypnotische maagband, snoepen 
Suikerverslaving. Leon 0610930235 
HypnosePraktijkPhilips.nl Deurne

Te koop Kachelhout (beuken) 06 
10076868

Verloren Gouden Schakel Armband
met Gedenk plaatjes in of om Gast-
hoes. Beloning 06 128 95 991

YinYoga do18.45-19.45 en 20.00-21.00 
vrij 9.00-10.00. info www.asanayog-
ahorst.nl of tel: 0646320039

Trap bekleden met tapijt,Bel 
0616374514 we komen bij u thuis met 
stalen Woningstoffeerderij vd Broek
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Saar en Dani maken zich als Horster 
voorleeskampioenen op voor regiofinales
In het hele land werd er deze week massaal voorgelezen door basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8. Ook in de 
Bibliotheek van Horst aan de Maas, waar op maandag 6 februari veertien leerlingen streden om de titel 
‘lokale voorleeskampioen van 2023’. Na intensief juryberaad mochten Saar Daemen, van basisschool de 
Krullevaar in Sevenum en Dani van de Rijdt, van basisschool Onder de Linde in Hegelsom, zich de twee 
winnaars van de lokale voorrondes in Horst aan de Maas noemen .

Voor Saar en Dani, die net als de 
twaalf andere kandidaten in het ‘t 
Gasthoês hun kunnen op voorlees-
gebied toonden, was het toch al een 

behoorlijke eer dat ze maandag als 
beste van hun school werden afge-
vaardigd om hun voordracht voor een 
vakjury te doen. Nu ze ook als beste 

van de gemeente zijn gekozen, mogen 
Saar en Dani zich op gaan maken voor 
de regionale voorrondes. Daar zul-
len ze het over een aantal weken op 

gaan nemen tegen Noord-Limburgse 
leeftijdsgenootjes. “De winnaars van 
de regionale voorronde gaan vervol-
gens de strijd aan tijdens de provinci-
ale ronde, waar de beste van Limburg 
wordt gekozen. Daarna volgt nog de 
landelijke voorleeswedstrijd, waar 
de winnaars uit iedere provincie zul-
len strijden om de titel van voorlees-
kampioen 2023”, legt Gitta Schraven 
van Bibliotheek Horst aan de Maas de 
opzet van de voorleeswedstrijd uit.
 
Wedstrijdelement
De Nationale Voorleeswedstrijd is een 
initiatief dat voor het eerst in 1993 
werd georganiseerd door Stichting 
Lezen, met als doel om het leesple-
zier in groep 7 en 8 te stimuleren. 
“Het is van groot belang dat meer 
mensen gaan lezen en op die manier 
ontdekken hoe leuk het eigenlijk is. 
Dat geldt met name voor leerlingen 
in deze leeftijdscategorie”, zegt Gitta 
over de leesbevorderingscampagne 
waar landelijk gezien de helft van de 
basisscholen aan meedoet. “Juist het 
wedstrijdelement maakt het leuk en 
spannend. Dat merk je ook aan de 
deelnemers. Er mag niet worden voor-
gedragen en je mag ook geen theater 
maken van je stukje. Wel mogen de 
leerlingen zelf een boek en hoofd-

stuk kiezen om uit voor te lezen. Een 
driekoppige jury koos in Horst aan de 
Maas uiteindelijk twee winnaars, die 
beiden goed scoorden op de verschil-
lende onderdelen.”

Nederlands voorleeskampioen
Na intensief beraad werden dat in 
Horst dus Saar en Dani. Zij lazen ieder 
zo’n vijf minuten voor, gadegesla-
gen door publiek én jury. “Daartoe 
behoorde ook de lokale winnaar van 
het afgelopen jaar, samen met een 
vrijwilligster van de Bibliotheek die 
alles weet over lezen. Ook wethouder 
Roy Bouten voegde zich tijdens één 
van de twee rondes bij de jury.” Gitta 
zelf completeerde de vakjury. “Aan 
de hand van een scoreformulier werd 
bij iedere deelnemer gelet op zaken 
als tempowisselingen, interactie met 
publiek en het juiste stemgebruik voor 
de gekozen voordracht. Het viel niet 
mee om twee winnaars aan te wijzen, 
want alle afgevaardigden deden het 
enorm goed”, blikt ze terug. Saar en 
Dani mogen zich binnenkort weer van 
hun beste kan laten zien, wanneer ze 
Horst aan de Maas vertegenwoordigen 
tijdens de regionale voorrondes. Het 
is de volgende horde, op weg naar de 
prestigieuze titel van Nederlands voor-
leeskampioen 2023.

Op zoek 
naar werk? 
 
AB Werkt biedt méér dan alleen een baan en 
salaris. Persoonlijke aandacht en voldoende 
opleidingsmogelijkheden, tijdelijke én vaste 
banen! Samen zoeken we naar de perfecte 
baan voor jou. 

In het groen of buiten aan de slag? 
Een greep uit onze vacatures: 

• Logistiek medewerker
• Productiemedewerker food
• Medewerker groenvoorziening
• Medewerker boomkwekerij
• Teeltmedewerker glastuinbouw
• Dierverzorger varkenshouderij
• Medewerker champignonkwekerij! 
   
Wij zoeken ook directe collega’s. 
Solliciteer bij AB Werkt voor:

Recruiter (fulltime)            
Regio Noord-Limburg  |  Vac. Nr. P059268

Junior Planner arbeidsmigranten (fulltime) 
Regio Noord-Limburg  |  Vac. Nr. P059159

AB Werkt Horst  |  ab-werkt.nl

Interesse of meer weten? Contact ons via 
horst@ab-werkt.nl of 06 – 55 41 51 70
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Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de kaarten,
bloemen en andere blijken van medeleven die wij ontvingen 

na het overlijden van

Grad Alards
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Melderslo, februari 2023

WWW.TRAAS.NL

OVERLAST DOOR
PLAAGDIEREN?
TRAAS BELLEN: 
0478-850138

c Horst, 2 februari 2023

weduwe van

5 Hegelsom, 26 mei 1941

Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede wat zij ons
gegeven heeft, hebben wij afscheid moeten nemen van

ôs mam en trotse oma

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op
donderdag 9 februari.

Een bijzonder woord van dank aan hospice Doevenbos
en huisartsenpraktijk Nieuw Huys voor de liefdevolle
verzorging en ondersteuning van ™s mam.

Mart Jakobs

Als tranen een trap kunnen bouwen
en herinneringen een brug

dan klimmen wij hoog naar de hemel
en nemen wij je gewoon mee terug.

Mia Jakobs-Willems

Correspondentieadres: Librije 7, 5961 VG Horst

Velden:

Horst:

John en Anita
Arno en Melanie
Christel en Tijs

Theo en Hélène
Robbert

Melderslo:

Castenray:

Peter en Diana
Dennis
Kevin

Silvia en Steffan
Jouke
Fenne

Mia van Enckevort

9090 jaar

Van harte gefeliciteerd
mam/oma/super oma!

 

14 februari 2023

Kinderen & kleinkinderen

Wilt u graag uw zoekertje hier zien? 
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje  Via het formulier kun  u uw 
tekst opgeven en vervolgens via iDeal 
betalen.

Blauwe bessen planten te koop 
€10,00 per pot Af te halen op afspraak 
Hay Aerts 06-53176260 Pluk in het 
nieuwe seizoen je eigen gezond fruit 
Volle productie gegarandeerd 2 tot 4 
kg Geteeld in stevige pot -waait niet 
om! Direct uit productieveld!!

Vacature inpakmedewerker (m/v) 
15 uur per week in het magazijn van 
Bloesem Remedies Nederland, St. 
Jansstraat 3, 5964 AA Meterik voor het 
inpakken van webwinkel bestellingen

op ma t/m vrij van 9 tot 12 uur. Inte-
resse? Mail naar
info@bloesemremedies.com of bel 
077-2300011.
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Raadsavond
Op dinsdag 14 februari komt de gemeenteraad bij elkaar voor een raadsavond. 

Raadsavond
Tijdens de raadsavond komen o.a. aan 
de orde het spreekrecht van de (burger)
raadsleden en de informatieve behandeling 
van de raadsvoorstellen van de vergadering 
van 7 maart. Kijk voor een volledige agenda 
op horstaandemaas.nl/raad.

Inspreken
Wilt u inspreken over een van de 
agendapunten? Neem dan uiterlijk 24 
uur vóór de vergadering contact op met 
de griffier (06–51 85 28 91 / griffier@
horstaandemaas.nl).

Meer informatie
Meer informatie leest u op de website 
horstaandemaas.nl/raad. De openbare 
vergadering is in de raadzaal van het 
gemeentehuis en begint om 20.00 uur. 
U kunt de vergadering ook live volgen 
via horstaandemaas.nl/raad en de 
facebookpagina van de gemeenteraad 
(RaadHadM).

Openingstijden gemeentehuis
Maandag: 8.00 tot 20.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 8.00 tot 17.00 uur

Openingstijden gemeentewerf
Maandag t/m vrijdag
Ochtend: 7.30-12.00 uur
Middag: 12.30-16.00 uur

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

America
•  Vossenheuvel ong. (bouwen woning)
Broekhuizenvorst
• Ooijen BHZ01 D 361 (aanleg drinkwaterlei-

ding)
Grubbenvorst
• Witveldweg 33 (uitbreiden van de loods)
• Meerlosebaan 7 (vastgesteld 

bestemmingsplan t.b.v. het wijzigen 
recreatieve bestemming in

• woonbestemming)
• Ulfterhoek 2b (nieuwbouw vrijstaande 

woning)
Horst
• Venrayseweg nabij nr. 134 (aanvraag 

omgevingsvergunning inrit en kap)  
Venrayseweg 6 (realiseren van 2 
appartementen)

• Kreuzelweg 18 (plaatsen van zonnepanelen)
• diverse locaties, Recreatieve hotspots alle 

kerkdorpen (plaatsen infozuilen)
• Americaanseweg 57, (vastgesteld 

bestemmingsplan)
Kronenberg
• De Hees ong. (SVN01 R 116) bouwen van 8 

woningen)

• Blaktdijk 52 (vastgesteld bestemmingsplan )
Lottum
• Siebersbroek (ontwikkelen woonwijk)
Meerlo
• De Leeuwerik 20 (bouwen woning)
Melderslo
• Slooierweg 15 (gebruik van bedrijfs naar 

plattelandswoning)
Meterik
• Schadijkerweg 36 - St. Jansstraat 2a 

(boerenbruiloft optocht)
• Meteriks veld 2 (bestemmingsplan gewijzigd 

vastgesteld)
Sevenum
• diverse locaties dorpen (plaatsen van 

fotoborden)
Swolgen
• Legert 19 (Iaanleg vijver)

Gemeente Horst aan de Maas
• Erfgoedverordening gemeente Horst aan de 

Maas 2023
• Wijziging Verordening bekostiging 

leerlingenvervoer gemeente Horst aan de 
Maas

Bekendmakingen
De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op 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.

14 & 15 februari

Gemeentewerf tijdelijk gesloten
Op dinsdag en woensdag 14 en 15 februari 
is de Gemeentewerf op de Americaanseweg 
43 in Horst gesloten. Wij verhuizen tijdelijk 
naar de oude brandweerkazerne op hetzelfde 

adres. Vanaf donderdag 16 februari zijn we 
vanaf daar weer bereikbaar. De tijdelijke ver-
huizing is nodig vanwege een verbouwing.

Let op: op carnavalsmaandag en -dinsdag zijn we ook gesloten!

Hondentoilet maakt plaats voor 
de prullenbak
Tot en met maart gaan alle 31 hondentoiletten weg en zorgen we dat er op deze plek een 
prullenbak komt of staat. Zo kunnen de hondenbezitters nog steeds het gebruikelijke rondje 
maken en vinden ze hier een prullenbak voor het zakje hondenpoep.

De hondentoiletten, gemaakt van 
gerecycled kunststof, verloten we (schoon) 
als zandbak of moestuintje onder onze 
inwoners. Interesse? Kijk dan op onze 
website.

De tijd die we besparen met het leegmaken 
van de hondentoiletten, zetten we in voor 
het (extra) legen van prullenbakken.

Waarom?
Hondentoiletten worden helaas verkeerd 
gebruikt en geven extra overlast.

De plastic hondenpoepzakjes kun je kwijt 
in een prullenbak of thuis bij het restafval.
Een hondentoilet was alleen bedoeld voor 
de hondenpoep (zonder zakje)

SLEUTELOVERDRACHT!

W e  w e n s e n  i e d e r e e n  e e n  h e l e  f i j n e  c a r n a v a l  ( # G e d r a a g O w )

De sleuteloverdracht op carnavalszondag wordt live uitgezonden bij Omroep Horst 

aan de Maas. Op deze manier kan iedereen de sleuteloverdracht volgen die niet 

naar de Mèrthal kan. De uitzending begint om 10.00 uur en het officiële program-

ma begint om 10.45 uur. De organisatie van het programma ligt dit jaar in handen 

van de CV Kroeënekrane en Pieëlhaze uit Kronenberg & Evertsoord. De uitzending 

is ook te zien op grote schermen op het Gasthoêsplein naast de Mèrthal.

De sleuteloverdracht

“D’n burgemeister zal doa mit goodvinge vân ’t gemaentebesteur zien gezag oa-

ver de Hiërlikheid Hôrs wies Aswoensdâg oaverdrage aan de Prinse der Dreumels, 

Turftreiers, Tuuteköp, Vlasköp, Meulewiekers, Klotbultjes, Blauwpoët, Kreye, Peg-

ge, Plaggehouwers, Ezelsköp, Kroeënekrane & Pieëlhaze, Vöskes, Bök en Geiten.

Frequenties Televisie: 

Ziggo kanaal 42, KPN kanaal 1485, Telfort kanaal 2054, Ons BrabantNet 2054.

Zondag 19 februari
Sleuteloverdracht live
bij Omroep Horst aan de Maas
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18, en dan? 
Veel jongeren kijken uit naar hun 18e verjaardag. Ineens zijn ze 
volwassen. Voor de wet althans, welteverstaan. Ze mogen een rijbe-
wijs gaan halen en misschien zit er zelfs een klein autootje aan te 
komen. Een superbelangrijke verjaardag dus. 

Maar voor veel jongeren is hun 18e 
verjaardag echter ook een schrik-
beeld. Jongeren die zorg krijgen, 
kunnen van de ene op de andere 
dag zonder hulp komen te zitten. Het 
kan zelfs zo zijn dat iemand 18 wordt 
en ineens ergens anders moet gaan 

wonen, en dat ook nog eens zelf 
moet gaan regelen. Er wordt van hen 
verwacht dat ze het nu zelf kunnen 
regelen, maar veel jongeren kunnen 
dat nog helemaal niet. Daar komt 
mijn droom van een kantoor met 
ervaringsdeskundigen om de hoek 

kijken. Een plek waar die jongere dan 
heen kan gaan om te vragen wat nu? 
Hoe kan ik zorg blijven krijgen en 
help, waar kan ik wonen?
Pleegouders hebben de mogelijk-
heid om bij de Gemeente verlenging 
aan te vragen tot maximaal de 23e 
verjaardag van hun pleegkind, maar 
veel pleegouders weten dit hele-
maal niet. Ook hier helpt dat kan-
toor mensen wegwijs te maken in de 
wet- en regelgeving. Ik zou dan ook 

heel graag een team mensen om mij 
heen verzamelen die elk hun eigen 
ervaring hebben en de inwoners van 
Horst aan de Maas kunnen helpen 
bij hun zoektocht naar de juiste hulp. 
Meld je aan via info@perspectief-
hadm.nl gericht aan Anita de Blok, 
dan neem ik zo spoedig mogelijk 
contact met je op.

Anita de Blok

Perspectief Horst aan de Maas

Hegelsom 1 pakt belangrijke punten
Hegelsom pakte zondag 5 februari in de thuiswedstrijd tegen FCV drie belangrijke punten in de razend 
spannende 3e klasse C. De afstand tussen de nummers 4 en 14 (de hekkensluiter) op de ranglijst bedraagt 
namelijk slechts zes punten. Het werd thuis 2-0.

De wedstrijd begon met een minuut 
stilte en een indrukwekkend eerbe-
toon van de supporters ter nagedach-
tenis aan Koen Linders, speler van 
Hegelsom 3 en vaste supporter van 
het eerste elftal. Toen de rookwol-

ken waren weggedreven op de wind, 
ontspon zich een gelijk opgaand duel 
met kleine kansjes aan beide zijden. 
Hegelsom had al in de eerste minu-
ten een voorsprong kunnen nemen, 
maar in het vervolg van de eerste 

helft waren de betere mogelijkheden 
voor de gasten uit ’t Ven. Hun midvoor 
schoot in de 34e minuut zelfs tegen 
de onderkant van de lat. Vlak voor rust 
werd een doelpunt van FCV afgekeurd 
wegens buitenspel. Dit was voer voor 

discussie tijdens de rust. 
Na rust nam Hegelsom steeds meer 
het initiatief en kreeg het onder 
impuls van met name Denny Bongers 
en Niek van der Sterren enkele moge-
lijkheden op de openingstreffer. Het 
was uiteindelijk Marc van Rens die 
halverwege de tweede helft de score 
opende met een mooie geplaatste 
boogbal van net buiten het strafschop-

gebied. De inspiratie en de krach-
ten bij FCV leken weg te vloeien. De 
definitieve beslissing viel in de 85e 
minuut toen Chiel Teuwsen goed door-
liep op de FCV-verdediging, daarna via 
een listig hakballetje van Niek van der 
Sterren de bal terug ontving en koel 
afrondde: 2-0.

Tekst: VV Hegelsom

Mooi woningbouwplan en de raad stemt hier niet mee in
Dit gebeurde vorige week dinsdag. De eigenaren van locatie 
Doolgaardstraat 6-8 in Horst, ook wel bekend als locatie Van Og, 
willen graag de locatie met bedrijfsbestemming herontwikkelen en de 
realisatie van woningen mogelijk maken. De bestaande bedrijfsge-
bouwen van ReCars en Mariette Mode, die midden in een woonwijk 
zijn gelegen, zullen dan verdwijnen. 

Er is in de verkenningsfase een aan-
tal plannen uitgewerkt. Het blijkt dat 
het moeilijk is om, rekeninghoudend 
met alle gemeentelijke beleidska-
ders, tot een financieel haalbare busi-
nesscase te komen. Een plan voor 57 
levensloopbestendige appartemen-

ten in drie bouwblokken werd aan de 
raad voorgelegd met de vraag: kun-
nen we op deze manier verder met 
onze plannen? 
Omdat woningbouw op de betref-
fende inbreidingslocatie wenselijk is, 
staan we als PvdA positief tegenover 

dit initiatief. Inbreiding voor uitbrei-
ding. Echter wijkt het plan fors af 
van de kaders die de raad meegege-
ven heeft. 15 procent sociale huur, 
15 procent middenhuur en 70 pro-
cent koop, staat in geen verhouding 
met de gewenste 30-30-40 norm. 
Verder voldoet het plan niet aan de 
parkeernorm en ook het gewenste 
oppervlakte groen voldoet niet aan 
de gestelde kaders. Inbreiding vergt 
maatwerk en er kan om een plan 
mogelijk te maken beperkt afgewe-
ken worden van de kaders. We dagen 

de initiatiefnemers dan ook uit om, 
eventueel in samenwerking met 
een wooncorporatie, met plannen 
te komen die een mooie invulling 
geven aan dit gebied. Het zou voor 
dit gedeelte van de Doolgaardstraat 
immers mooi zijn als dit kleine 
bedrijventerrein in een mooi woon-
gebied zou veranderen. Maar dan 
wel volgens de geldende beleidska-
ders zoals afgesproken.

Jan Wijnen

PvdA Horst aan de Maas

Vrijheid, gelijkheid en tolerantie 
De vlag van Nederland is een teken dat je de Nederlandse cultuur 
ondersteunt en daarmee een duidelijk statement tegen haat, uitslui-
ting en ongelijkheid. Waar in het buitenland boven elk officieel 
gebouw – van postkantoor tot parlement – de nationale kleur wap-
pert, moet je in Nederland heel goed zoeken naar nationale symbolen. 

En ook de vlag van Horst aan de 
Maas is onbekend voor velen en zien 
we te weinig in het straatbeeld van 
onze mooie dorpen. De vlag van 
Horst aan de Maas werd op 19 febru-
ari 2002 voor de eerste keer vastge-
steld als de officiële gemeentelijke 
vlag. Na de gemeentelijke herinde-

ling op 1 januari 2010 is dezelfde 
vlag op 23 februari 2010 opnieuw 
vastgesteld als de gemeentelijke 
vlag voor de huidige gemeente 
Horst aan de Maas, welke natuur-
lijk niet mag ontbreken in de raad-
zaal. Een goed signaal dat meerdere 
gemeenten in Nederland de afgelo-

pen tijd doormiddel van moties de 
Nederlandse, gemeentelijke en pro-
vinciale vlag plaatsten in de raadza-
len, in navolging van de komst van 
de Nederlandse vlag in de Tweede 
kamer. Afgelopen raadsvergade-
ring dienden wij een motie in met 
de oproep om een mooie vlag in de 
raadzaal te plaatsen. Is dit nu wer-
kelijk zo belangrijk? Ja, we mogen 
trots zijn op onze cultuur en deze wat 
ons betreft veel meer omarmen. De 
Nederlandse vlag staat voor vrijheid, 
gelijkheid en tolerantie en wij van 

BVNL vinden het ontzettend belang-
rijk dat wij er alles aan doen om dit 
geluid, op welke manier dan ook, 
te ondersteunen. En wat wij vin-
den van een omgekeerde vlag? De 
omgekeerde vlag is een oud sym-
bool uit de scheepsvaart bij nood en 
dat wordt nu door boeren gebruikt. 
Terecht, werk aan de winkel om de 
boeren te kunnen laten boeren.

Imke Emons

BVNL Horst aan de Maas

Vertrouwen
Vertrouwen ligt in mijn ogen ten grondslag aan ons bestaan. Als we 
elkaar niet vertrouwen, dan is het onmogelijk om bijvoorbeeld samen 
te werken. Als we elkaar niet vertrouwd hadden, dan stonden we niet 
waar we nu staan als mensheid. Je kunt geen afspraken maken als je 
elkaar niet vertrouwt. 

Een grote uitdaging die we hebben 
is dat de systeemwereld waarin we 
leven is ingericht op wantrouwen. 
Doordat er binnen die systeemwe-
reld van uitgegaan wordt dat ieder-
een misbruik maakt van regelingen 
die we samen opstellen, worden 
systemen opgetuigd waardoor dub-

bel gecontroleerd wordt. Vaak wordt 
de controleur ook nog eens gecon-
troleerd. Ik wil hiermee niet zeggen 
dat iedereen te vertrouwen is, maar 
we vergeten, om met de woorden 
van Rutger Bregman te spreken, dat 
de meeste mensen deugen. Van 
werken vanuit vertrouwen is het 

Broodfonds als alternatief voor een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering 
een mooi voorbeeld. Het Broodfonds 
is geënt op vertrouwen in elkaar. De 
praktijk wijst uit dat het werkt. Dat 
missen we in de politiek momen-
teel nog te veel. Recent hebben we 
met de gemeenteraad een bijeen-
komst gehad, waarbij de raad is 
geïnformeerd over het VTH-beleid 
(Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving). Hiervoor hebben we 
een document aangereikt gekre-
gen van vijftig pagina’s. Er gaat 

veel geld naar het controleren van 
regels en afspraken die we samen 
maken. Triest dat dit blijkbaar nodig 
is. Of niet? De vraag is of dit inder-
daad nodig is, als we uitgaan van de 
meeste mensen deugen. Wellicht is 
het een idee om op dit gebied eens 
om te denken en van regelzucht naar 
burgerruimte te gaan. Vertrouw me, 
dat gaat goedkomen.

Eric Brouwers

CDA Horst aan de Maas
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Waarom Waterschap?
Water is voor mij leefbaarheid. Mens, dier en plant kunnen niet 
zonder. Veilig, voldoende en schoon water lijkt vanzelfsprekend, 
maar dat is het zeker niet. Bij het waterschap zijn mensen dag in dag 
uit bezig om deze eerste levensbehoefte op orde te houden en te verbe-
teren. Hun werk wordt niet altijd (h)erkend, maar is zo belangrijk 
voor onze gezondheid. 

Voor de tweede keer mag ik namens 
de VVD lijstrekker zijn bij de water-
schapsverkiezingen. Een hele eer 
en een behoorlijke verantwoorde-
lijkheid. De komende jaren staat 
het waterschap namelijk voor grote 

opgaven. Zo is verhoging van de dij-
ken en/of rivierverruiming nodig om 
in de toekomst voldoende bescher-
ming te kunnen bieden tegen de 
Maas. Van Broekhuizenvorst tot 
en met Grubbenvorst zullen er dus 

werkzaamheden gaan plaatsvinden. 
In de Mariapeel wordt gewerkt aan 
het herstel van hoogveen dat hogere 
grondwaterstanden nodig heeft. Dit 
kan effect hebben op het grond-
gebruik, maar ook op woningen 
van inwoners uit Griendtsveen en 
Evertsoord. Het is samen zoeken naar 
wat mogelijk is met een gezonde 
balans tussen mens en natuur. Ook 
het afvalwater van inwoners van 
onze gemeente wordt gezuiverd in 
één van de rioolwaterzuiverings-

installaties. Deze installaties zul-
len de komende jaren toe zijn aan 
groot onderhoud en investeringen. 
Kosten die invloed hebben op onze 
waterschapsbelasting. Niet alles kan 
onmiddellijk, dus zullen er keuzes 
gemaakt moeten worden. Dat vraagt 
om bestuurders met visie en lef, die 
doen wat nodig is, omdat elke drup-
pel water telt.

Jeroen Achten, Burgerraadslid

VVD Horst aan de Maas

Meterik wint moeizaam van SVEB 
Het eerste elftal van Meterik speelde op zondag 5 februari de uitwedstrijd tegen SVEB uit Broekhuizenvorst. 
In een matig duel waren de bezoekers de bovenliggende partij. Ze wonnen verdiend met 0-1. 

Vanaf de aftrap trok Meterik het initi-
atief naar zich toe. Het zorgde ervoor 
dat gelegenheidskeeper Coen van 
Rens maar weinig in actie hoefde 
te komen. Meterik creëerde genoeg 
mogelijkheden om de score te ope-
nen, maar het vizier stond niet op 
scherp. Rens Aerts schoot rakelings 
naast. Dirk van Rengs was drie keer 
koppend gevaarlijk en één keer keerde 
de keeper zijn schot. Op slag van rust 
scheerde een pegel vanaf twintig 
meter van Jordi van Rens de boven-
kant van de lat. 

In tegenstelling tot de vier voor-
gaande wedstrijden hield Meterik in 
de tweede helft het initiatief. Bjorn 
Cuppen speelde een uitstekende 
wedstrijd en was gedurende negen-
tig minuten een voorbeeld voor zijn 
teamgenoten. Dirk van Rengs was 
ook in de tweede helft de gevaar-
lijkste aanvaller. Eerst kopte hij een 
voorzet van Giel Vullings naast, maar 
even later werd Van Rengs opnieuw 
in stelling gebracht door Vullings. 
Ditmaal schoot hij de verdiende 0-1 
binnen. Dit bracht niet de gewenste 

rust bij Meterik. Het spelbeeld werd 
steeds rommeliger maar SVEB kon 
geen vuist maken. Bij de groen-witte 
supporters groeide de overtuiging dat 
alleen een gelukkige (kluts-)bal SVEB 
nog een gelijkspel en het eerste punt 
in deze competitie op kon leveren. En 
dat gebeurde ook bijna: een klutsbal 
ging rakelings naast en een strafschop 
werd gemist. 

Tekst: RKSV Meterik

   

Verlies voor koploper Set Up in Kerkrade
De dames van Set Up traden zaterdag 4 februari aan tegen Furos. In Kerkrade leden de Meerlose dames tegen 
de nummer tien op de ranglijst een zeldzame nederlaag: 3-1. Ondanks het verlies blijven ze wel koploper. 

Set Up wist de eerste set nog vrij een-
voudig in winst om te zetten (17-25). 
In de tweede set kwamen de dames 
van Furos beter in de wedstrijd. Een 
sterke Kerkraadse servicebeurt leidde 
tot een 8-2 tussenstand. Set Up wist 

deze achterstand niet meer terug te 
draaien en verloor de set met 25-18. 
In de derde set was het van hetzelfde 
laken een pak: 25-20. In de vierde set 
herpakte Set Up zich na een 12-8 tus-
senstand. Vanaf 14-14 ging het gelijk 

op. Uiteindelijk sleepte Furos de set 
binnen met 27-25 en daarmee de 
wedstrijd met 3-1. 

Tekst: Set Up  

Hosema boekt succes in 
Voerendaal 
De wedstrijdturnsters van Hosema reisden onlangs af naar Zuid-
Limburg, waar In Voerendaal de nodige successen werden behaald. 
Voor de dames van de selectie middenbouw was dit de laatste teamwed-
strijd van dit seizoen. Na afloop werd ook het gemiddelde van de afgelo-
pen wedstrijden berekend en werd de teamkampioen van elke poule 
bekendgemaakt. 

Op zaterdag startte team niveau 5, 
bestaande uit Jolien, Sofie, Eva, Fenne, 
Eva en Elise. Dit team behaalde deze 
wedstrijd een tweede plek. Bovendien 
werd het over het hele seizoen gezien 
vierde in de poule. Team niveau 6, 
dat bestaat uit Brechje, Ize, Lisa, Didi, 
Emilia en Fenna eindigde niet alleen 
als tweede in de wedstrijd maar ook 
als tweede van de poule. Team niveau 
4 wordt gevormd door Lise, Bente, 
June, Jenna, Fay en Lynn. Het werd 
zondag eerste en daarmee tweede 
van de poule dit seizoen. 

Stabiele oefeningen
Bij de bovenbouw turnde team sup-
plement E turnen. Ook dit team wist, 
ondanks enkele tegenslagen, sta-
biele oefeningen neer te zetten. Als 
team eindigden Lara, Nine, Saskia, 
Jil, Irenée en Aniek zelfs nog als eer-

ste. Individueel nam Lara Cuppen de 
eerste plek in. Nine Tissen wist een 
tweede plek te bemachtigen. 

Supplement G
Zondag 29 januari mocht supplement 
G, bestaande uit Dieuwertje, Kelsey, 
Lissa en Suze, als eerste turnen. Zij 
wisten als team een derde plek in 
de wacht te slepen. Kelsey Philipsen 
werd daarbij individueel tweede. Ook 
het tweede team van supplement G 
was van de partij. Dit bestaat uit Jans, 
Suus, Tess, Rosalie en Suus. Doordat 
één turnster geblesseerd was, kon dit 
team slechts met z’n vieren turnen. 
Desondanks eindigde het uiteindelijk 
als vierde. 

Tekst: Hosema

Geen tunnel(visie), wel verbetering verkeersveiligheid
Om de verkeersveiligheid te verbeteren, zullen er bij station Horst-Sevenum flinke maatregelen worden 
genomen. Er is lange tijd discussie geweest over wat er moet gebeuren. Nu ligt er een nieuw besluit van de 
gemeenteraad en kunnen we aan de slag. Zonder tunnel, maar wél met maatregelen voor een sterk verbe-
terde verkeersveiligheid. 

De discussie ging vooral over het al 
dan niet aanleggen van een tun-
nel voor voetgangers en fietsers, 
onder de Stationsstraat (N556) door. 
In januari 2020 is nog besloten om 
deze tunnel aan te leggen, maar 
nu blijkt dat dit veel duurder is dan 
eerder verwacht. Dat is niet alleen 

jammer, maar ook slecht: het heeft 
te lang geduurd voordat we dit wis-
ten. Kosten zijn vooral hoger door 
een hoger grondwaterpeil dan eerst 
bekend was, daarnaast liggen er veel 
(meer) kabels en leidingen onder de 
grond en zijn de bouwkosten afgelo-
pen jaren sterk gestegen. De variant 

met tunnel zou 7 miljoen euro duur-
der zijn, dat is wat ons betreft veel te 
veel. Daarom hebben we nu inge-
stemd met de aanpassingen, zon-
der tunnel. Er waren partijen in de 
gemeenteraad die zelfs pleitten voor 
een tunnel onder het spoor door. Wat 
ons betreft volstrekt onrealistisch, 

onbetaalbaar en onuitvoerbaar. Het 
zou een enorme ingreep betekenen, 
en vele tientallen miljoenen euro’s 
kosten. Dit staat totaal niet in ver-
houding tot het probleem. Vanwege 
de eerder genoemde spaghetti aan 
kabels en grote leidingen, zou het 
zelfs niet eens kunnen. Hoewel het 
dus slecht is dat nu pas helder is dat 
de fiets- en voetgangerstunnel liefst 
7 miljoen euro extra zou kosten, is 
het goed dat er nu wel een helder 
besluit ligt. We zouden aan tunnel-

visie lijden, als we per se een tunnel 
in het plan willen, ongeacht kosten 
en opbrengsten. Het doel is dat de 
omgeving mooier, overzichtelijker en 
vooral veiliger wordt voor met name 
voetgangers en fietsers.  En nu snel 
aan de slag met de werkzaamheden. 

Bram Hendrix

Essentie Horst aan de Maas

Schone lucht is een recht
De lucht in Limburg is vies. Echt vies. Maar 

dat wisten we al lang. We leven gemiddeld 329 dagen, ofwel elf maanden, korter door luchtverontreini-
ging. Dat berekende de Limburgse GGD’en op basis van gegevens uit 2019. Onderzoek wijst uit dat één op 
de zeven longkankergevallen in Limburg komt door de vieze lucht, net als bijna één op de vijf kinderen 
met astma.

Ademen doe je automatisch, je hele 
leven lang. Afhankelijk van je gemid-
delde ademhaling is dat zo’n 8.000 
tot 29.000 keer per dag, oftewel tus-
sen de 2,5 en 10 miljoen keer per 
jaar. Telkens weer een frisse teug 
zuurstof om de vitale functies te 

laten werken. Maar onderzoek van 
de Limburgse GGD’en laat zien dat 
we door die verontreinigde lucht 
ons lichaam schaden. Het inademen 
van de lucht in onze gemeente staat 
gelijk aan het meeroken van vijf siga-
retten, per dag. Er zijn de afgelopen 

dertig jaar al stapjes gezet, want 
de kwaliteit was nog veel beroer-
der, maar we voldoen nog niet aan 
de normen van de World Health 
Organization. In onze regio is weg-
verkeer de grootste bron van stik-
stofdioxide en voor fijnstof (PM10) 

geldt dat landbouw de grootste 
bron is. Voor de fijnere fractie fijn-
stof (PM2,5) geldt dat industrie en 
houtstook de grootste bronnen zijn. 
Dankzij dit onderzoek weten we dus 
waar de grootste oorzaak ligt van 
de slechte luchtkwaliteit. De GGD 
adviseert bronmaatregelen om de 
luchtverontreiniging te verminderen 
en dat gemeenten zich aansluiten bij 
het Schone Lucht Akkoord. Gelukkig 
hebben wij deze stap al gezet in 
januari 2020, dankzij een motie van, 

D66-GroenLinks, PvdA, SP en VVD, 
die raadsbreed werd aangenomen. 
Het rapport laat echter zien dat het 
hoog tijd is voor de volgende stap 
namelijk maatregelen bij de bron. 
Dit zullen we samen moeten doen, 
alleen op die manier werken we 
echt aan preventief voorkomen van 
gezondheidsklachten en een scho-
nere leefomgeving. Natuurlijk voor 
de toekomst.

Fractie D66-GroenLinks

D66-GroenLinks Horst aan de Maas
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 Jeroen van Gool Lottum
    Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt in 
de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben gevolgd 
en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering Jeroen van Gool (63) uit Lottum en 
inmiddels wonend in Hvidovre, Denemarken.

    Het reizen zit ze in het bloed, bij fami-
lie Van Gool. “Dat komt zonder twijfel 
door mijn vader, want mijn moeder 
wilde eigenlijk niet weg uit Lottum”, 
zegt Jeroen daarover. Toch verhuis-
den de Van Gooltjes begin jaren 60 – 
vader, moeder en zes kinderen – naar 
het Brabantse Oosterhout toen hij zelf 
slechts 2 jaar oud was. Ruim zestig 
jaar later wordt er door de broers en 
zussen onderling nog altijd het Noord-
Limburgs dialect gesproken wanneer 
ze elkaar treffen. Heel vaak is dat niet, 
want drie van hen bouwden een leven 
op buiten de landsgrenzen. Een vierde 
keerde na een leven lang werken in 
het buitenland, pas na zijn pensioen 
terug in Limburg. “Het onderlinge 
contact is nog altijd erg warm. We 
spreken elkaar vooral via WhatsApp 
en FaceTime”, vertelt Jeroen. Zelf is hij 
één van die drie kinderen die besloot 
om Nederland achter zich te laten. Eén 
en ander heeft te maken met Gitte, 
een studente uit Denemarken, die hij 
trof nadat hij in 1986 naar Canada ver-
huisde om te studeren en te werken. 
De twee werden verliefd en beslo-
ten samen een leven op te bouwen 
in haar thuisland. In Hvidovre, een 
voorstad van Kopenhagen, om precies 
te zijn.

    Reismogelijkheden
    Dat de appel niet ver van de boom 
valt, merkt Jeroen tegenwoordig ook 
aan zijn eigen kinderen. Waar hij zijn 
reislust van vader erfde, deden zijn 
kinderen dat vooral van hem. “Maar 
ook een beetje van mijn reislustige 
vrouw Gitte. Samen kregen we twee 
kinderen. Onze dochter is inmiddels 

25 jaar oud en onze zoon 22. Ze zijn 
volledig Deens, hoewel de oudste een 
beetje Nederlands verstaat. Ze heeft 
een jaar in Parijs gewoond en zou best 
stage willen lopen in Nederland.

H     Het buiten zijn, was 
voor mij een belangrijke 
reden om geologie te 
gaan studeren  

    Eentje die aansluit bij haar ingenieurs-
studie aan de hogeschool. Mijn zoon 
heeft, zoals dat vrij gebruikelijk is in 
Denemarken, een tussenjaar geno-
men na het afronden van het gymna-
sium. In dat jaar is hij onder andere 
naar Mexico geweest. Nu oriënteert hij 
zich op het vervolg van zijn loopbaan.” 
Die drang om meer van de wereld te 
willen zien, komt Jeroen bekend voor. 
Nadat hij afstudeerde als geoloog, 
besloot hij naar Canada te vertrekken, 
waar hij een plekje vond op een uni-
versiteit. Daar wist hij te promoveren. 
“De natuur daar is prachtig, dat was 
voor mij een voorname reden om naar 
Canada te gaan. Het buiten zijn, mid-
den in het groen, was voor mij altijd 
al een belangrijke factor om geologie 
te gaan studeren. Een vakgebied dat 
daarnaast mogelijkheden biedt om 
veel te reizen. Dat sprak me enorm 
aan.”

    Gitte
    Dat Jeroen na zijn oversteek naar 
Canada niet meer terug zou keren 
naar Nederland, had hij zelf ook niet 
helemaal verwacht. “In 1990 promo-

veerde ik daar aan de universiteit van 
Newfoundland, waar ik ook een aantal 
jaren gewerkt heb. In die periode ont-
moette ik een studente, waarmee het 
wel erg goed klikte. Dat was Gitte, een 
Deense die voor een jaar in Canada 
studeerde. Toen ze terugging heb-
ben we intensief contact gehouden. 
Niet geheel toevallig werd me door 
een vroegere Deense studiegenoot 
even later een baan aangeboden in 
Denemarken. Hij zocht een geoloog 
om mee samen te werken.” De liefde 
én het uitzicht op een uitdagende 
baan, zorgden er in 1994 voor dat 
Jeroen z’n boeltje pakte en vertrok 
naar Denemarken. Twee jaar later 
stapte hij daar met Gitte in het huwe-
lijksbootje.

Buiten
    De geoloog vond in zijn nieuwe 
thuisland al gauw onderdak bij ‘The 
Geological Survey of Denmark and 
Greenland’, de onafhankelijke geo-
logische dienst van Denemarken. 
“Onder die vlag heb ik zo’n tien 
zomers in Groenland gewerkt. Later 
ging ik aan de slag als onderzoeker in 
de ertswinning. Toen daar een grote 
ontslagronde volgde, besloot ik om 
zelfstandig verder te gaan.” Als geo-
logisch consulent werkt Jeroen tegen-
woordig voor verschillende bedrijven 
die werkzaam zijn in de exploratie 
van mineralen. “Dat zorgt ervoor dat 
ik altijd veel onderweg ben.” Een feit 
dat tijdens de coronapandemie voor 
scheve verhoudingen op het thuis-
front zorgde, vertelt Jeroen. “We 
waren toen net begonnen aan een 
grootschalig project in Noorwegen. 

Zo’n beetje de helft van de tijd spen-
deerde ik daar, terwijl mijn vrouw 
tijdens de pandemie noodgedwongen 
thuis moest werken. 

H     Het gaat in mijn werk 
veelal om projecten die 
maanden duren

    Mijn zoon volgde op dat moment het 
gymnasium vanuit huis. Beiden misten 
ze sociaal contact met andere volwas-
senen, maar ondertussen ging mijn 
werk gewoon op dezelfde wijze door. 
Dat voelde weleens oneerlijk.” Jeroen 
compenseert het lange van huis zijn 
in de winterse perioden van het jaar. 
“Het gaat in mijn werk veelal om pro-
jecten die een paar maanden duren, 
met name in Scandinavië en af en toe 
nog in Groenland. Vooral in berg- en 
bosrijke gebieden. In de wintermaan-
den ben ik ter compensatie veel thuis. 
Heerlijk buiten bezig zijn, dat is het 
mooie aan mijn baan. Dat is hetgeen 
dat me altijd getrokken heeft in de 
geologie. Anderen betalen een boel 
geld om op plekken te komen waar ik 
betaald wordt om te werken”, lacht hij.

Fysiek lastiger
    Inmiddels woont Jeroen langer in 
Denemarken dan dat hij in Nederland 
deed. Plannen om nog eens terug 
te keren, zijn er ook niet. “Nee, ik 
denk niet dat we ooit nog vertrek-
ken uit Denemarken, eerlijk gezegd. 
Emigreren naar Canada is ooit ter 
sprake gekomen, maar echt concreet 
is dat plan nooit geworden. Gitte en ik 
hebben onze kinderen hier opgevoed 
en we hebben het uitstekend naar 
onze zin in Denemarken. Het is een 
leuk land om te wonen en het lijkt op 
sommige vlakken best op Nederland. 
Het is wat ruimtelijker en heeft ster-
kere tradities. De taal was best lastig 
om onder de knie te krijgen, vooral de 

klank. Dat was in het begin wennen, 
maar die fase ligt alweer eventjes 
achter ons”, legt Jeroen uit. Hoewel hij 
inmiddels de 60 is gepasseerd, denkt 
hij nog niet aan zijn pensioen. “Gitte 
is zeven jaar jonger dan mij. Het idee 
om alleen thuis te gaan zitten spreekt 
me niet echt aan, dus ik hoop nog een 
aantal jaren te mogen werken. Wel 
voel ik dat het fysiek steeds lastiger 
wordt. Je bent hele dagen buiten in 
de natuur, soms weken aan een stuk. 
Ik heb meer rust nodig dan vroeger. 
Dat is ook reden om niet meer alle 
opdrachten aan te nemen. 
    Komende zomer mag ik weer naar 
Groenland, daar verheug ik me nu 
alweer op.”

 Reizigersbloed
    De oorsprong van zijn liefde voor 
geologie en reizen is eenvoudig te 
verklaren, legt Jeroen uit. “Als kinde-
ren gingen we tijdens zomervakan-
ties vaak de natuur in. Er werd vrijwel 
nooit gekozen voor een stedentrip 
of een vakantie aan het strand. Het 
waren reizen die vaak naar berg-
gebieden gingen. Naar Frankrijk en 
Zwitserland bijvoorbeeld. Daar is het 
zaadje geplant. Voor zowel de liefde 
voor geologie als die voor reizen.” Op 
zijn beurt brengt hij dat gevoel nu ook 
over op zijn eigen gezin. “We hebben 
onlangs een vakantie geboekt naar 
Groenland. Daar kwam en kom ik veel 
en de natuur is er simpelweg schitte-
rend. Het is een deel van Denemarken, 
dus veel Denen vinden dat ze er eens 
geweest moeten zijn. Ik neem mijn 
familie tegen die tijd mee op lange 
wandelingen door de natuur, maar ook 
naar de toeristische trekpleisters van 
het land.” Familie Van Gool verheugt 
zich erop. Vreemd is dat niet. Het rei-
zen zit ze nu eenmaal in het bloed.

    Tekst: Jelle van Hees
    Beeld: Jeroen van Gool   

Horst aan de MaasUit
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Reclame voor alcoholische 
producten zou verboden moeten 
worden

Zo’n twintig jaar geleden kwam er in Nederland een algeheel verbod op tabaksreclame. Het negatieve effect van roken op onze gezondheid is 
dermate hoog, dat de overheid destijds heeft besloten reclame voor tabak houdende producten aan banden te leggen. Maar hoe zit dat eigenlijk 
met alcohol? Is dit goedje niet ook slecht voor onze gezondheid en zou reclame daarom niet ook verboden moeten worden? Of draagt een verbod 
juist bij aan de betutteling in Nederland?

De negatieve gevolgen van overmatig alcoholge-
bruik zijn algemeen bekend. Een grotere kans op 
verschillende ziektes, het afsterven van hersen-
cellen en problemen met hart- en bloedvaten zijn 
allemaal bewezen gevolgen van alcoholgebruik. 
Daarnaast kan de drank ook zorgen voor gevaarlijke 
situaties in het verkeer en het nachtleven. Is het 
niet raar dat we voor een product met zoveel nega-
tieve bijwerkingen reclame maken? Ook onze kin-
deren zien deze reclames, waardoor ze al op jonge 
leeftijd verleid worden door de alcoholische dran-

ken. We willen niet dat onze kinderen gaan roken, 
maar waarom dan wel alcohol drinken?

Aan de andere kant wordt er natuurlijk voor veel 
meer ongezonde producten reclame gemaakt. Zo 
struikel je over de frisdranken en fastfoodproduc-
ten in de reclamecarrousel op televisie. Moeten we 
dit dan allemaal gaan verbieden? Daarnaast zijn 
we als Nederlanders wijs genoeg om zelf te beslis-
sen over wat we consumeren. Meer verboden van 
hogerhand leiden tot meer betutteling in ons koude 

kikkerlandje. De vraag is ook hoeveel effect een 
verbod op alcoholreclame gaat hebben. De men-
sen die graag een biertje of wijntje lusten, zullen nu 
niet ineens stoppen met drinken.

Reclame voor alcoholische producten zou verboden 
moeten worden. Wat vindt u?
 

   

Bespeking poll
Kunstmatige intelligentie doet meer goed dan kwaad
Zelfrijdende auto’s, de nieuwste opsporingstechnieken en fraudedetectie maken allemaal gebruik van kunstmatige intelligentie. Ook de aanbevo-
len video’s op je Instagram of YouTube worden bepaald door een zelflerend algoritme, waar ‘artificial intelligence’ voor wordt gebruikt. Hoewel 
we deze vorm van intelligentie in ons voordeel kunnen gebruiken, heeft de opkomst ook bepaalde nadelen. Daarom vroegen we ons af of kunstma-
tige intelligentie meer goed dan kwaad doet. 

Waar hyperintelligente computers gebruikt kun-
nen worden om criminaliteit aan te pakken, kun-
nen criminelen dezelfde technologie gebruiken om 
het tegenovergestelde te bewerkstelligen. Drones 
die op basis van foto’s mensen kunnen uitschake-
len zijn dichterbij dan je denkt. Een beangstigend 
beeld. Suzanne Elbers-Meesters maakt zich daarom 
ook zorgen over de rol van de overheid in het 
geheel. “Het kan ook gebruikt worden door over-

heden om hun burgers naar hun hand te zetten, 
gedrag te beïnvloeden en om alles van mensen te 
weten te komen en waar nodig bij te sturen. Daar 
schuilt voor mij het allergrootste gevaar”, laat ze in 
een reactie weten. Ook Huub Arts wijs in zijn reactie 
naar de overheid, al draait hij de beredenering om. 
“Bij Rutte en Kaag zou kunstmatige intelligentie een 
verbetering zijn”, meldt hij.
Wil Roeffen waarschuwt op haar beurt voor de 

gevolgen van het feit dat kunstmatige intelligentie 
aan terrein wint. “Het grootste gevaar zit ‘m erin 
dat alles datagestuurd wordt en dat op basis van 
data besluiten worden genomen. Als mens heb je 
daarmee de controle uit handen gegeven. Kortom: 
de menselijke maat is kwijt.”

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

Soort zoekt 
soort
Er wordt dikwijls beweerd dat 
de mens een kuddedier is. De 
manier waarop wij communice-
ren bevestigt die uitspraak. Zijn 
wij dan ook in dat opzicht, net 
zoals in vele andere instinc-
tieve aspecten, behoorlijk 
dierlijk? Het gezegde ‘na-apen’ 
is natuurlijk ook niet zomaar 
ontstaan. Is het een goede 
eigenschap, dat na-apen, het 
‘imiteren’?

In ons dagelijkse leven worden we 
constant door beelden beïnvloed. 
Deze kunnen zich ontwikkelen tot 
voorbeelden, zowel in positieve 
als in negatieve zin. Wat positief 
of negatief is, laat ik nu even in 
het midden. Neemt niet weg dat 
mensen individueel, maar ook col-
lectief, beïnvloed worden door 
voorbeelden en dat dit een aan-
zienlijk gedeelte van hun gewoon-
tes en gedrag bepaalt.
We zijn voorbestemd om ‘soort-
zoekt-soort’ te zijn. Het kudde-
instinct, het soort-bij-soort-gevoel, 
biedt ons houvast, richting en een 
zekere mate van bescherming. 
Het bepaalt ook onze bewuste of 
onbewuste identiteit. De mens is 
niet geboren om alleen te zijn en 
ook niet om slechts één exclusief 
gedragspatroon te hebben en te 
uiten. Variëteit hoort bij de natuur 
waar we deel van uitmaken, maar 
de enorme verschillen leiden prak-
tisch gezien weer tot groepsgedrag. 
We voelen ons geroepen om bij 
een bepaalde groep te horen. Zelfs 
de meest extreme individu landt 
uiteindelijk toch weer in een groep, 
waardoor hij in feite een gedeelte 
van zijn eigen ‘zijn’ opgeeft om 
erbij te horen. In principe zijn we 
zo allemaal leden van grote of 
kleine groepen; al dan niet offici-
ele kuddes, van religieuze, poli-
tieke, artistieke of welke andere 
aard dan ook. Wie denkt dat hij 
geen ‘soort-zoekt-soort’-mens is, 
mag zich afvragen of hij dan niet 
onnodig eenzaam is, of nog erger, 
voorbestemd is om nog eenzamer 
te worden. Er is altijd wel iemand 
waarmee een mens zich kan iden-
tificeren, die een soortgenoot zou 
kunnen zijn. Mensen hebben men-
sen nodig. Stel je eens het geluk 
van Robinson Crusoe voor toen hij, 
na een schipbreuk, op een ver-
meend onbewoond exotisch eiland 
lotgenoot ‘Vrijdag’ ontmoette. Een 
voltreffer van soort-vindt-soort.

Theo Kerstjens

Streekemoties

Poll

Meer keuze voor kopers op de woningmarkt
Het groeiende woningaanbod biedt woningkopers meer keuze en kansen tegen licht gedaalde prijzen. Daarmee komt de koopwoningmarkt 
in wat rustiger vaarwater. Dit blijkt uit de NVM-woningmarktcijfers over het vierde kwartaal van 2022. 

NVM-makelaars verkochten in het 
vierde kwartaal in Noord-Limburg 
326 bestaande koopwoningen. 
Dit is bijna vergelijkbaar met een 
jaar eerder, terwijl landelijk toch 8 
procent minder woningen worden 
verkocht dan een jaar eerder. Het 
aantal woningen dat in aanbod 

staat, stijgt met bijna 60 procent. 
Dat komt omdat er minder wordt 
verkocht en meer te koop wordt 
gezet. Landelijk is zelfs al sprake 
van een verdubbeling van het 
aanbod.

De gemiddelde verkoopprijs van 
een bestaande woning was in het 
vierde kwartaal van afgelopen 
jaar 342.000 euro. Voor het eerst 
sinds negen jaar daalt de gemid-
delde verkoopprijs op jaarbasis 
met 4,2 procent. Dit markeert een 
omslagpunt ten opzichte van het 
afgelopen jaar toen de prijs met 
zo’n 20 procent op jaarbasis steeg. 
Ondanks deze daling is bijna 55 
procent van alle verkochte wonin-
gen in het vierde kwartaal van 
2022 boven de vraagprijs verkocht. 
Opvallend is ook dat het type tus-
senwoning en hoekwoning met 5 
procent nog steeds een stijgende 
lijn laat zien in Noord-Limburg.

De extreem verhitte markt lijkt 
daarmee langzaamaan achter ons 
te liggen, al maak ik me wel des 
te meer zorgen over de betaal-
baarheid gezien de gestegen 
hypotheekrente. Ik zie regelmatig 
voorspellingen voorbijkomen over 
de prijsontwikkeling; de één nog 
stelliger dan de ander. Achteraf 
blijkt dan wat het écht is gewor-
den. De woningmarkt heeft nu 
eenmaal haar eigen dynamiek.

Voorspellen vereist een glazen bol 
en die is niet altijd helder.
Als makelaar ben ik hoe dan ook 
blij dat het woningaanbod ver-
ruimt en daarmee ook de keu-
zes voor de woningkoper. We zijn 
er echter nog niet. De bevolking 
groeit door en daarmee ook de 
vraag naar woningen. De ontwik-
keling van het aanbod kan dat 
niet bijbenen en schiet nog steeds 
tekort. 

Mijn zorg blijft dat we de woning-
vraag niet aankunnen als het aan-
bod niet serieus toeneemt. In de 
nieuwbouw zien we sterk geste-
gen grond- en bouwkosten en ook 
hypotheekrente. De vraag daar-
bij wordt steeds meer of nieuw-
bouw wel haalbaar, schaalbaar en 
betaalbaar blijft. 

Door: Dennis Holthuijsen, 
Register Makelaar Taxateur o.z., 

bestuurslid NVM Limburg

Oh, zit dat zo!

www.intermakelaars.com
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Peter van Wegberg Horst
Carnaval loopt als een rode draad door het leven van deze Horstenaar en onlangs werd dan ook ‘D’n Alde 
Knoeper’ uitgereikt aan de familie Boots-Craenmehr, waar Peter onderdeel van uitmaakt. Samen met zijn 
familie zet Peter van Wegberg (40) uit Horst zich namelijk al jaren in voor de carnavalsvereniging en daarom 
wordt hij deze week geplukt.

D’n Alde Knoeper wordt jaarlijks 
uitgereikt door de Ald Preense van 
carnavalsvereniging D’n Dreumel 
aan mensen die zich verdien-
stelijk hebben gemaakt voor de 
carnaval(svereniging). “Wij ademen 
carnaval hier”, vertelt Peter lachend. 
Samen met zijn schoonouders, de 
zussen van zijn schoonmoeder, zijn 
schoonzus, zwager en vrouw ontving 
Peter woensdag 1 februari deze waar-
deringsprijs. “Mijn schoonmoeder en 
haar zussen hebben samen een zang-
combo en treden veel op. Ook doen 
ze veel vrijwilligerswerk. Mijn vrouw 
zingt in de huisband van D’n Dreumel. 
Zelf ben ik al dertien jaar bij de vereni-
ging en in die tijd heb ik verschillende 
functies mogen bekleden.”

Liefde voor het dorp
Samen vormen ze dus een echte 
carnavalsfamilie. “Het is ons met de 
paplepel ingegoten”, zegt Peter, die 
geboren en getogen is in Horst en 
niet van plan is zijn dorp ooit te ver-
laten. “Ik zeg altijd: ‘ik ga hier alleen 
horizontaal weg’”, lacht hij. “Horst 
heeft alles. Het temperament van 
de mensen hier en hoe de Horster 
samenleving is; het is echt mijn thuis. 
We hebben fijne winkels, een mooi 
verenigingsleven en veel facilitei-
ten. Je kunt overal terecht. Ik heb 
bij heel veel verenigingen gezeten, 
maar de laatste jaren is het vooral C.V. 
D’n Dreumel.” Daar is Peter namelijk 
echt mee opgegroeid. “Mijn vader 

was ceremoniemeester en ging altijd 
voorop met de prins en zijn gevolg”, 
legt hij uit. “Mijn moeder, zusje en ik 
mochten altijd mee en daardoor is car-
naval ontzettend belangrijk geworden 
voor ons. Het brengt mensen samen. 
De verbroedering tussen alle soor-
ten en maten van Horstenaren, dat is 
mooi! Dit zou altijd zo moeten zijn.”
Hoe gepast dan ook dat dat Peter 
zijn vrouw Joske tegenkwam tijdens 
het carnavalstreffen in Kronenberg in 
2009. “Zij had toen gewonnen met 

het liedje ‘Wiedeweg’ en ik zat toen 
bij de raad van elf”, blikt hij terug. 
“We raakten aan de praat en er was 
meteen een supergoede klik. Toen ik 
er echter achter kwam dat ze een stuk 
jonger was dan ik, besloot ik al dat dat 
niets zou worden. Toch heeft zij op de 
een of andere manier haar mobiele 
telefoon in de binnenzak van mijn pak 
gestopt. Toen ik thuiskwam, hoorde 
ik een telefoon afgaan, maar het was 
een ander deuntje dan de mijne. Het 
was de vriendin van Joske die zei dat 

ik Joske haar telefoon had meege-
nomen. Zo hebben we toch contact 
gehouden en dat is uiteindelijk ook 
zo gebleven. Liefde kun je niet tegen-
houden.”

Vooroordelen
Dat blijkt wel uit het feit dat het stel 
inmiddels al veertien jaar samen is 
en in juni zelfs haar 7-jarig huwelijk 
viert. Ook is het gezin in de tussen-
tijd uitgebreid met de komst van twee 
kleine mannen, namelijk Sep (6) en 
Jules (3). “Zo mooi kan het lopen”, 
geeft Peter aan. “Natuurlijk was het 
op het begin lastig, omdat er veel 
gepraat en geoordeeld werd. Gelukkig 
gaat dat bij ons allebei het ene oor in 
en het andere oor uit. Het enige dat ik 
lastig vond, was dat sommige men-
sen die dichtbij me stonden er een 
oordeel over hadden. Inmiddels komt 
iedereen er op terug, omdat we nog 
altijd samenzijn en ik niet gelukkiger 
kan zijn dan mogelijk is.” Andermans 
mening interesseert hem dan ook niet. 
“Daarbij kun je met mij overal over 
praten. Ik ben echt een open boek. Dat 
komt ook wel door mijn werk.”

Politie
Dit jaar viert Peter zijn 20-jarig dienst-
verband bij de politie. Na de mid-
delbare school solliciteerde hij direct, 
maar vanwege een sollicitatiestop 
werd hij niet meteen aangenomen. 
Daardoor belandde Peter in eerste 
instantie in de elektriciteitssector. 
Na drie jaar kreeg hij een brief dat 
er weer mensen werden aangeno-
men bij de politie. “Ik besloot meteen 
om ervoor te gaan. De gehele selec-
tieprocedure ging me goed af en ik 
ben toen in november 2003 begon-
nen. Inmiddels werk ik bij de Dienst 
Regionale Recherche. Het werk is 
fantastisch om te doen en ik stap elke 
dag met plezier op mijn fiets naar 
mijn werk. Als je kunt zeggen dat je 
zo’n mooie baan hebt, dan doe je het 
goed.” Dat geldt niet alleen voor zijn 
werk, want Peter prijst zichzelf geluk-
kig op zo ongeveer elk front. “Ik heb 
leuke bezigheden, leuke hobby’s, een 
geweldig en gezond gezin en een fijne 
familie. Er zijn altijd tegenslagen, maar 
dat hoort ook bij het leven.”

Op pad met de zaag
Er is geen twijfel over mogelijk dat 
carnaval de grootste hobby van Peter 
is. “In dit huis hoor je het hele jaar 
door carnavalsmuziek”, lacht hij. “Ook 
dat verkleden gebeurt hier continu, 
we proberen de jongens net zo op te 
voeden als hoe wij daarin opgevoed 
zijn.” Toch vult hij zijn tijd ook graag 
met andere, niet-carnavalsgerela-
teerde hobby’s. “Ik zaag heel graag 
en mag vanuit stichting Landschap 
Horst aan de Maas vaak op pad met de 
zaaggroep. We krijgen dan bepaalde 
plekken aangewezen waar bomen uit-
gedund of weggehaald moeten wor-
den. Dit ruimen we dan op, dit is ook 
goed voor de natuur en biodiversiteit. 
Als ik op pad ben met de zaag, kan ik 
echt ontladen. Dat is heerlijk om te 
doen en ik krijg er veel energie van.”
Een hele andere kant van zichzelf laat 
Peter zien wanneer hij als vrijwilliger 
aan het werk is op kasteel Huys ter 
Horst. “Daar worden moordavonden 
georganiseerd, waarbij er een spel 
wordt gespeeld en mensen moeten 
raden wie de dader is. Ik doe daar 
mee als acteur. Het was een eer toen 
ze me daarvoor vroegen, want ik had 
nog nooit geacteerd.” Omdat hij het 
leuk vindt om nieuwe dingen te pro-
beren, besloot Peter het gewoon te 
doen. “Ik sta daar wel voor open en 
het is me ontzettend goed bevallen. 
Het is een hele leuke groep mensen 
en ik doe het nog altijd met veel ple-
zier.”

Allemansvriend
Je kunt dus alle kanten op met Peter, 
wat er ook voor zorgt dat hij met de 
meeste mensen goed overweg kan. 
“Ik ben wel een redelijke allemans-
vriend, ja”, geeft hij aan. “Stilzitten 
kan ik niet, ik ben graag bezig. Dat 
lukt ook wel met twee jonge kinderen, 
het gezinsleven is altijd druk. Samen 
trekken we er regelmatig op uit, maar 
ook thuis vermaken we ons goed. Ik 
ben blij met hoe het allemaal gaat nu 
en ik mag niet klagen. Dat doe ik dus 
ook zeker niet, ik voel me top.”

Tekst: Floor Velthuizen

Geplukt

06-28580085
Locatie:  Camping de Merel

Broekhuizerdijk 44, Melderslo
welkom@kattenpension-dekattencamping.nl

Opent haar deuren vanaf 26 april
Kattenpension-De Katten Camping
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Column
Bestemming 
onbekend
Die smartphone moet de klas 
uit, de school moet weer mobiel-
vrij! Met stijgende verbazing 
volgde ik deze week weer eens 
de discussies in de media. Zelfs 
in de Tweede Kamer zijn er op 
dit punt vragen gesteld. Moet er 
een wet tegen mobieltjes in de 
klas komen? In Frankrijk is er al 
zo’n wettelijk verbod. Ook in 
Nederland zijn er scholen waar 
de telefoon verbannen is.

De discussie laaide weer eens 
hoog op. In ingezonden brieven en 
reacties daarop spuiden voor- en 
tegenstanders om het hardst hun 
argumenten voor mobielvrije klas-
sen. Er ontstaat bij mij een licht 
gevoel van wrevel als men de klok 
terug willen draaien, omdat men 
grip wil hebben op een situatie. De 
telefoon verbannen is volgens mij 
ontkennen hoe het er in de samen-
leving aan toe gaat. Alsof we ooit 
nog zouden kunnen functione-
ren zonder. Informatietechnologie 
is helemaal niet meer te stuiten. 
Terwijl het onderwijs deels pro-
beert te doen alsof ontwikkelin-
gen stilstaan, wordt de wereld elke 
seconde juist meer technologisch.
Met Artificial Intelligence kunnen 
leerlingen nu al (thuis) hun profiel-
werkstuk helemaal door een chat-
bot laten schrijven. Ik heb het zelf 
geprobeerd en het werkt perfect. 
Terwijl ik deze column schrijf, heb 
ik ChatGPT een opdracht gegeven: 
Welke hoofd- en deelvragen voor 
een profielwerkstuk over het leren 
van taal zou ik kunnen gebruiken? 
En Chat maakt een hoofdvraag met 
een hele set interessante deel-
vragen, die ik vervolgens alle-
maal ingeef. Er rolt in no time een 
degelijk profielwerkstuk uit. Hoe 
gaan we dáár mee om op school? 
Daar moeten we ons met zijn 
allen druk om maken. Hoe gaan 
we ons onderwijs aanpassen aan 
die voortschrijdende technologie 
in de samenleving? Het roer moet 
om. Onderwijs moet vooral de blik 
naar buiten richten en juist kijken 
naar wat daar loos is. Daar moeten 
we op afstemmen en niet op wat 
achter ons ligt. We zijn echt op weg 
naar de toekomst en de exacte 
bestemming is onbekend! De vol-
gende column wordt dan misschien 
wel door ChatGPT geschreven.

Dorien Stals

Binnenkijken bij...

Cursus Digisterker neemt 
computerangst weg 
BiblioNu begint woensdag 1 maart met een cursus DigiSterker in de 
Bibliotheek Horst. In drie bijeenkomsten leren de deelnemers stap voor 
stap digitaal zaken te doen met de overheid. Aan de orde komen het 
gebruiken van een DigiD en het bezoeken van de websites van onder 
meer de Sociale verzekeringsbank, de Belastingdienst en de gemeente. 
Ook de website MijnOverheid.nl wordt besproken. 

Voorgaande cursussen bleken een suc-
ces. Deelnemers hadden voordat ze 
aan de cursus begonnen al wel een 
DigiD aangemaakt en voorzichtige 
stappen gezet, maar hadden even-
goed last van computerangst. De cur-
sus geeft meer vertrouwen, waardoor 
drempelvrees verdwijnt. 
De cursus bestaat uit drie lessen: op 1, 
8 en 15 maart van 10.00 tot 12.00 uur 
in ’t Gasthoês in Horst. Van de deel-
nemers wordt enige kennis verwacht 
over het omgaan met een computer. 

Voor wie die kennis nog niet heeft, is 
eerst de cursus Klik&Tik aan te beve-
len. Wie nog geen DigiD heeft of het 
wachtwoord niet (meer) weet, wordt 
verzocht vooraf naar het spreekuur 
IDO te komen voor uitleg. Dit spreek-
uur is elke donderdag van 14.00 tot 
15.30 uur, eveneens in ’t Gasthoês. 
Aanmelden voor de cursus kan via 
www.biblionu.nl of 0478 58 19 70. De 
cursus is gratis, wel wordt voor het 
cursusboek een vergoeding gevraagd.

   

Passion Horst aan de Maas na 
vier jaar terug in Lottum 
Na een afwezigheid van vier jaar keert Passion Horst aan de Maas 
terug in de Sint-Gertrudiskerk in Lottum. Thema van de drie uitvoerin-
gen op 5, 6 en 7 april is ‘Judas kust Jezus’. Muzikale duizendpoot Roel 
Verheggen tekent wederom voor de algehele leiding van dit evenement.

Het Passion-concert wordt uitgevoerd 
door een 75-koppig projectkoor, veer-
tig muzikanten en een combo. De 
muziek is samengesteld van gevoe-
lige stukken uit Jesus Christ Superstar 
tot muziek van De Kast en van Stef 
Bos tot Karl Jenkins. Roy Verbeek 
vertolkt weer de rol van Jezus. Miel 
Hoeijmakers speelt Judas. Petri 
Vullings-Boots en Jolanda Verstegen-
Kuijpers kruipen in de huid van respec-
tievelijk Maria en Maria Magdalena. 
Ook vocal group Angels Rule onder 
leiding van Roel Verheggen levert een 

bijdrage aan deze uitvoeringen. 
Lucie Geurts en Ron Bosmans leiden 
de verschillende nummers telkens in 
met teksten die teruggrijpen op het 
lijdensverhaal en paralellen trekken 
met de huidige omstandigheden in de 
wereld. Dit wordt ondersteund door 
beelden. In de kerk is plaats voor drie 
keer vijfhonderd bezoekers. Per avond 
zijn er vijftig kaarten voor inwoners 
van de gemeente voor wie hun finan-
ciële situatie nog steeds een claim legt 
op hun persoonlijke vrijheid.

Sprookjesachtig karakter
‘Late winter’ wandeling in 
Horster Driehoek
IVN De Maasdorpen organiseert zondag 12 februari een wandeling 
in de Horster Driehoek, een deel van de Mariapeel. De wandeling 
heeft als thema ‘late winter’. 

In de winter heerst er rust en stilte 
in de Peel. Veel vogels zijn ver-
trokken naar warmere streken, 
amfibieën en reptielen zijn in win-
terslaap en er zijn weinig insecten 
te zien. Toch valt er nog veel te 
genieten. Het sfeervolle winterlicht 
kleurt de mossen extra groen, de 
korstmossen tekenen zich fraai af op 
boomschors en soms fleuren gele 
trilzwammen de kale bomen op. 

Dieren
Sporen van vossen, reeën en das-
sen laten zien dat er ook in deze 
tijd van het jaar nog leven is in het 
bos. Bij open water in de buurt zijn 
altijd wel zilverreigers te zien. Aan 
eenden en ganzen is er meestal 
evenmin gebrek. In februari komen 

ook de eerste planten weer tot 
leven en zijn de eerste katjes al te 
zien. En als het heeft gevroren of 
gesneeuwd krijgt het Peellandschap 
een sprookjesachtig karakter. 
De wandeling start vlakbij het 
gebied waar vorig jaar een 
flinke Peelbrand gewoed heeft. 
Herstelwerkzaamheden zijn daar 
nog in volle gang. Dat betekent dat 
de paden plaatselijk erg modde-
rig kunnen zijn. Stevig waterdicht 
schoeisel is daarom een vereiste 
tijdens deze wandeling. 
De wandeling duurt van 10.00 tot 
12.00 uur en begint op de parkeer-
plaats aan het einde van de Zwarte 
Plakweg in America.

   

Joepie organiseert 
boerenbruiloft Sevenum
Kindervakantiewerk (KVW) Joepie organiseert dit jaar de 
Zaerumse boerenbruiloft. Op carnavalszondag 19 februari geven 
bruidegom Koen Lemmen en bruid Fenna Gommans elkaar, in het 
onecht, het jawoord. 

Aansluitend aan de huwelijksvol-
trekking is er een optreden van car-
navalsband Orkesje. De traditionele 
kostuums blijven deze keer in de 
kast hangen. De dertig kindervakan-
tiewerkvrijwilligers gaan namelijk 
terug naar de sixties, het tijdperk 

van oprichting van KVW Joepie. 
Wie de liefde mee wil vieren wordt 
opgeroepen in zijn of haar kleurrijk-
ste hippie-kostuum te verschijnen 
op de ‘borebroeluf’. Die vindt vanaf 
15.11 uur plaats in De Wingerd.

Per direct beschikbaar:

Tijdelijke huurwoningen in Horst
Vanaf €375,- per maand exclusief servicekosten.

Vlakbij het centrum van Horst beheert Gapph tijdelijke huurwoningen. 
Ben jij een starter, student of ben je simpelweg op zoek naar een tijdelijke 
woning? Dan is deze locatie geschikt voor jou! Iedere woning heeft een 
woonkamer, twee slaapkamers, eigen badkamer en keuken. Wat een luxe!

Wil je meer weten over bijvoorbeeld de kosten, voorwaarden of de locatie?

Op de site www.gapph.nl vind je meer informatie.
Daar kan je je ook direct inschrijven!

Heb je liever eerst persoonlijk contact?
Laat het ons weten via e-mail zuid@gapph.nl

v a s t g o e d b e h e e r

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN

WERKZAAMHEDEN  
Elke week op donderdag, vrijdag of zaterdagochtend 
de HALLO krant bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE  
Mail naar bezorgers@garcon.nl 

HORST RONDOM VENRAYSEWEG

WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS 
VOOR DE VOLGENDE ROUTES

MELDERSLO RONDOM SINT ODASTRAAT

HEGELSOM RONDOM LANGSTRAAT

SEVENUM RONDOM MOLENVELDWEG
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 Open BruisHuis in Meerlo
    Het Menzsamen Bruishuis in Meerlo is 
een plek voor herstel, ontwikkeling, 
ontmoeting en zingeving. Zaterdag 11 
februari is er van 14.00 tot 17.00 uur 
een Open BruisHuis. 
    Na maanden van samenwerking 
met de gemeente Horst aan de Maas 
en Naoberzorg Meerlo kan stich-
ting MenzSamen nu volop invulling 
gaan geven aan het Bruishuis aan de 
Mgr. Jenneskensstraat 2 in Meerlo. 
MenzSamen biedt psychosociale 
maatschappelijke zorg, begeleidt en 
ondersteunt bij meerdere facetten en 
fases in het leven. Het uiteindelijke 
doel is het behouden en verhogen van 

de levenskwaliteit, welbevinden en 
duurzame inzetbaarheid. MenzSamen 
wil in verbinding met elkaar samen 
werken aan een samenleving waarin 
mensen zich thuis kunnen voelen en 
kansen krijgen en benutten, waardoor 
ze onderdeel zijn van een omgeving 
waarin men leeft, werkt en woont. 
    Tijdens het Open BruisHuis kan 
iedereen kennismaken met enkele 
BruisMakers en BruisVerbinders en 
met de actieve vrijwilligers van 
Naoberzorg Meerlo. Aanmelden via 
info@menzsamen.nl.

       

    Kinderworkshop Kantha in 
Kantfabriek
    Museum De Kantfabriek in Horst houdt 
woensdag 14 februari een kinderwork-
shop kantha. Kantha is een borduur-
techniek uit India en Bangladesh. 
    Bij kantha worden met een eenvou-
dige rijgsteek mooie patronen op stof 
geborduurd. Er wordt meestal gebruik 
gemaakt van restlapjes van versleten 
textiel, die op elkaar worden gere-
gen. Deze lapjes krijgen zodoende een 
tweede leven. Met de mooie bor-
duurpatronen ziet het kant en klare 
werkstuk er weer als nieuw uit. De 
kinderen gaan tijdens de workshop 

verschillende veelkleurige lapjes op 
en aan elkaar borduren. Het resultaat 
lijkt op een soort patchwork, waar met 
borduurgaren leuke lijntjes en patro-
nen doorheen zijn geregen. Er kan een 
schilderijtje, een tasje, buideltje of een 
boekomslag van worden gemaakt. In 
plaats van veelkleurige lapjes kun-
nen de kinderen ook groene, gele en 
rode lapjes gebruiken in de sfeer van 
carnaval.
    De workshop duurt van 14.30 tot 16.30 
uur. Aanmelden via www.museumde-
kantfabriek.nl   

 Lezing over geschiedenis bossen Horst aan 
de Maas 
    LGOG Kring Ter Horst organiseert op woensdag 1 maart een lezing over de geschiedenis van de bossen in 
Horst aan de Maas. Spreker is Piet Hoebers, bioloog met een grote belangstelling voor geschiedenis en 
landschap. 

    In de lezing staat de geschiedenis 
van de bossen in Horst aan de Maas, 
vanaf de laatste IJstijd tot aan de dag 
van vandaag, centraal. Het bosbe-
stand in de gemeente Horst aan de 
Maas is momenteel redelijk groot 
van omvang. Dit was in het verle-
den wel eens véél groter, maar ook 
véél kleiner. Door de groei van de 
bevolking nam het onbelemmerd 
gebruik van het bos op een gegeven 
moment zodanig toe dat er geen bos 
meer overbleef. In een power-point-
presentatie licht Hoebers de rol van 

onder andere de overheid toe. Hij 
verklaart hoe dit heeft geleid tot het 
ontstaan van deze houtarme situatie. 
Verder komen de vele vormen van 
bosgebruik en -misbruik aan de orde, 
waardoor de natuurlijke bossen afna-
men en tot slot geheel verdwenen. 
Het duurde eeuwen voordat in deze 
toestand enige verandering kwam: 
pas in de eerste helft van de negen-
tiende eeuw ontstonden in Horst de 
eerste initiatieven om bossen aan te 
leggen. Dit waren eenzijdige produc-
tiebossen. Verreweg de meeste daar-

van waren dennenbossen. Hoebers 
licht toe welke plannen natuuror-
ganisaties en de gemeente hebben 
om deze situatie te veranderen. Met 
het oog op de biodiversiteit zal het 
naaldhout steeds meer worden ver-
vangen door loofhout.

    De lezing van Piet Hoebers 
vindt plaats in De Leste Geulde, 
Noordsingel 75 in Horst en 
duurt van 20.00 tot 22.00 uur. 
Belangstellenden zijn welkom, aan-
melden vooraf is niet nodig.   

Kwaliteitscontroleur M/V

www.groenteproducties.com

Voor ons team op locatie America zoeken wij een fulltime:

Als Kwaliteitscontroleur ben je verantwoordelijk voor het keuren van zowel 
inkomende als uitgaande groenten. Ook ben je verantwoordelijk voor het 
uitvoeren van kwaliteitscontroles en bewaakt de kwaliteit en kwantiteit van de 
voorraad. Je maakt deel uit van een kwaliteitsteam wat voortdurend zoekt naar 
verbetering in product en proces. Buiten het keuren zijn er ook licht administratieve 
werkzaamheden in ons warehouse management systeem.

Wij vragen:
· Gedegen kennis van de kwaliteit en kwaliteitsbeoordeling van AGF producten;
· Afgeronde MBO opleiding niveau 3/4 (bijv. richting agrarisch, logistiek of food);
· Goede beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift.

Engels als tweede taal is een sterke pré;
· Sociaal en communicatief vaardig;
· Gemotiveerde en gedreven instelling;
· Bereidheid tot werken in twee ploegensysteem;

Wij bieden:
Een uitdagende en leuke baan binnen een sterk groeiende organisatie en in 
professioneel teamverband. Uitstekend salaris en arbeidsvoorwaarden volgens 
Cao Open Teelten. Deelname aan pensioenfonds BPL.

Solliciteren:
Heb je interesse stuur je korte motivatie en CV naar:
personeel@groenteproducties.com
Mocht je vragen hebben over deze vacature neem dan contact op met
Eric Muijsers 077-3982546

Ons bedrijf richt zich op het grootschalig telen, verpakken, afzetten en distribueren van 
een breed assortiment aan dagverse vollegronds- en glasgroenten. Onze afnemers zijn 
Retail ketens, Foodindustrie en AGF handelsbedrijven in Europa. Wij onderscheiden ons 
door het kunnen aanbieden van grotere volumes met een constante, hoge kwaliteit 
én uniformiteit. Hierbij stellen we ons zeer flexibel en klantgericht op. Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen vormt hierbij ons uitgangspunt. Nieuwe technologische 
ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en geïntroduceerd in onze bedrijfsprocessen.

Agro America BV verwerkt al jarenlang biomassa tot waardevolle 
eindproducten. Hoofdzakelijk word mest verwerkt van regionale 
landbouwbedrijven, deze wordt door Agro America met 
scheidings- en fi ltratietechnieken verwerkt. 

Wij zijn op zoek naar:

(FINANCIEEL) 
ADMINISTRATIEF 
MEDEWERKER
In deze functie draag je zorg voor een juiste, volledige en tijdige 
registratie van alle fi nanciële transacties van de verschillende 
entiteiten. Je houdt je bezig met de volgende werkzaamheden:

• Controleren en boeken van transportdocumenten;
• Controleren, voorbereiden en insturen van lab analyses;
• Verwerken van transportorders naar facturatie;
• Voorbereiden en invoeren van de facturen;

Wie ben jij?
• Je beschikt over minimaal MBO werk- en denkniveau;
• Je hebt al ervaring opgedaan op een fi nanciële afdeling;
• Bij voorkeur ken je de agro-business;
• Je bent proactief en kunt zelfstandige werken.

Wij bieden een aanstelling met uitzicht op een vast contract, 
goede secundaire arbeidsvoorwaarden, mogelijkheid om 
intern door te groeien en een goed salaris.

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op met: Henk Willems, tel. 06 2721 3717 
of mail naar: info@agroamerica.nl

Agro America BV Hoebertweg 15, 5966 ND America
info@agroamerica.nl  077 464 15 25 agroamerica.nl
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Sudoku
Plaats de cijfers 1 t/m 9 elk één keer in alle rijen en kolommen en in 
elk vierkantje van de vakken van 3x3.

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Oplossing vorige week:
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Puzzel

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

Huisartsenpost
Venlo
(alleen na telefonische afspraak) 
Prof. Gelissensingel 20, Venlo 
0900 88 18
cohesie.org
spoedpostnoordlimburg.nl 
ma t/m vr 17.00 tot 08.00 uur 
Gedurende het hele weekend
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen
08.00 tot 08.00 uur

Gebiedsteam
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
Tandartsenpost Eindhoven
Aalsterweg 108
5615 CJ  Eindhoven
040 311 19 15
tandartsenposteindhoven.nl

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

Alarmnummer
Brand, ongeval of misdrijf
112
Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Tijden Heilige Missen

America
Vrij 17 feb carnavalsmis 19.00uur

Broekhuizen
Zondag 12 februari 09.30uur

Griendtsveen
Zondag 12 februari 11.00uur

Grubbenvorst 
Zaterdag 11 februari 19.00uur

Hegelsom
Zondag 12 februari 09.30uur
Vrij 17 feb carnavalsmis 19.30uur

Horst
Zaterdag 11 februari 18.00uur
Zondag 12 februari 11.00uur
Maandag 13 februari 18.30uur
Dinsdag 14 februari 09.00uur
 + aanbidding
Woensdag 15 februari 18.30uur                                          
Donderdag 16 februari 18.30uur
Vrij 17 feb carnavalsmis 18.30uur

Kronenberg
Zaterdag 11 februari 19.15uur

Lottum
Zat 11 feb carnavalsmis 19.00uur

Meerlo
Donderdag 16 februari 09.00uur
 biddende moeders 09.30uur

Melderslo
Vrij 17 feb carnavalsmis 18.49uur

Sevenum
Zondag 12 februari 09.30uur
Uitstellling Allerheiligste 14.00uur
Maandag 13 februari 18.30uur
Dinsdag 14 februari 18.30uur
Donderdag 16 februari 18.30uur
Vrijdag 17 februari 18.30uur

Swolgen
Zondag 12 februari 09.30uur
Dinsdag 14 februari 19.00uur

Tienray
Woensdag 15 februari 19.00uur

Priesternoodnummer
06 55 40 80 23

Religie Medische zorg

2023-06

Puzzel

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door 
PLUS Supermarkt in Horst!

Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-centrum.nl, 
of doe deze in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement 
(t.a.v. Marion van Issum), Steenstraat 2, Horst. Vergeet niet uw naam, tel.nr. 
en mailadres te vermelden. Oplossingen moeten vóór zondag 12 februari 2023  
(12.00 uur) binnen zĳ n. De winnaar wordt donderdag 16 februari 2023 bekend-
gemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

De overgebleven le� ers vormen de oplossing:

De oplossing van de puzzel in de Hallo van 2 februari 2023 was: 

En de winnaar is: Ineke Reĳ nders
Van harte gefeliciteerd met een Horster Cadeaubon Asteblif t.w.v. € 25,- 
beschikbaar gesteld door Centrummanagement Horst!

4 le� ers
APIN
BEER
EGEL
EVER
EZEL
GEMS
GNOE
HAAS
HERT
HOND
KALF
KNOL
LAMA
MUIS
ORKA
POES
RUIN
WOLF
ZEUG

5 le� ers
ELAND
GIRAF
HINDE
LEEUW
OKAPI
OTTER
PAARD
TAPIR
VAARD
ZEBRA

6 le� ers
BOSKAT
EZELIN
IMPALA

JAGUAR
PANTER
REEBOK
SETTER
VARKEN
WALVIS
WISENT

7 le� ers
BAVIAAN
GORILLA
KARBOUW
KARIBOE

LEEUWIN
MANDRIL
OLIFANT
POOLVOS
SPANIEL
TERRIER

8 le� ers
BAARDAAP
BISAMRAT
BRUINVIS
CIVETKAT
HAZEWIND

LABRADOR
ZADELROB

9 le� ers
STINKDIER
ZWAARDVIS

10 le� ers
DROMEDARIS
RHINOCEROS

12 le� ers
SCHOOTHONDJE

H K A R B O U W R O S E N I L E Z E S
L S A K N O L R O T H T E M U I S R I
T P I O E P H A D E A D I A T P E H R
A A T V J A A U A D Z R V N A A T O A
R N A R D O A G R N E H T D K A A N D
M I K E N R S A B I W I N R T D P D E
A E S E O G A J A H I N E I E R I N M
S L O B H R N A L L N O S L V A R E O
I D B O T E E O W E D C I K I A H A R
B O R K O T S I E Z E E W A C B R L D
N S U V O T N O R E C R O R N H U L Z
I O I A H E I S V R F O T I A N I I A
P T N R C S W P I L E S T B A T N R D
A N V K S E U I O V O T E O I R A O E
R A I E D L E W M E L O R E V E R G L
V F S N R G E M S P S A P E A H B O R
O I A M A L L G I R A F W V B E E R O
F L A K A L L E E U W L Z E U G Z K B
E O K A P I K D R A A V A R E T N A P



Provinciale mededeling
v

Bekendmaking definitief wijzigingsbesluit Natura2000  
beheerplan Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel

Bekendmaking definitief wijzigingsbesluit Natura2000 beheerplan Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben in overeenstemming met Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg 
het beheerplan Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel op 13 december 2022 gewijzigd vastgesteld op grond van artikel 2.3, eerste 
lid en zesde lid van de Wet natuurbescherming. Bij de totstandkoming van dit wijzigingsbesluit hebben de provincies overleg gevoerd 
met een belangengroep van eigenaren, gebruikers, andere belanghebbenden en andere betrokken overheden. In de Nota van antwoord 
zijn de antwoorden op de zienswijzen, die tegen het ontwerpbeheerplan zijn ingediend, gebundeld.  

Wijziging beheerplan
Het Natura 2000 Beheerplan Groote Peel, Deurnsche Peel & Mariapeel is op grond van artikel 2.3, lid 6 Wet natuurbescherming 
gewijzigd. Als gevolg van deze wijzigingen zijn teksten verwijderd, zijn verwijzingen naar websites aangepast en een aantal begrippen 
verduidelijkt. Daarnaast is ten aanzien van agrarische beregening binnen en buiten de bufferzones een geheel nieuwe tekst toegevoegd. 
Hierin is toegelicht hoe is omgegaan met het hydrologische onderzoek en de passende beoordeling en wat dit betekent voor de 
mogelijkheden omtrent agrarische grondwateronttrekking in de bufferzones ten behoeve van beregening van open teelten. Gelet op 
deze bevindingen luidt de eindconclusie in de passende beoordeling dat het niet mogelijk is om met wetenschappelijke zekerheid een 
significant negatief effect door de grondwateronttrekking in de bufferzones ten behoeve van beregening van open teelten uit te sluiten. 
Dit betekent dat er op basis van artikel 2.9 lid 1 sub a van de WNB geen vrijstelling van de vergunningplicht kan worden opgenomen in 
dit beheerplan.

Terinzagelegging
De Wnb schrijft in artikel 2.3, lid 1 Wnb in samenhang met artikel 2.3, lid 6 Wnb voor dat ten aanzien van dit wijzigingsbesluit 
toepassing moet worden gegeven aan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (uniforme openbare voorbereidingsprocedure). 
Het definitieve wijzigingsbesluit (met bijbehorende stukken), ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage. Gedurende de 
terinzagelegging van 2 februari 2023 tot en 16 maart 2023 zijn de documenten in te zien op onderstaande locaties:

 - het Provinciehuis Noord-Brabant, 
Bezoekadres Brabantlaan 1, 5216 TV ’s-Hertogenbosch (van maandag t/m vrijdag tussen 8:30 uur en 17:00 uur)

 - De servicedesk van het Gouvernement te Maastricht,  
Bezoekadres: Limburglaan 10, 6229 GA Maastricht (van maandag t/m vrijdag tussen 8:30 uur 12:00 uur en 13:00 uur -16:30 uur)

 - Het gemeentehuis van Deurne 
Bezoekadres Markt 1, 5751 BE, Deurne (tijdens bezoekuren)

 - Het gemeentehuis van Asten 
Bezoekadres Koningsplein 3, 5721 GJ Asten (tijdens bezoekuren)

 - Het gemeentehuis van Peel en Maas, 
Bezoekadres Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen (tijdens bezoekuren)

 - Het gemeentehuis van Horst aan de Maas, 
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst (tijdens bezoekuren)

 - Het gemeentehuis van Venray, 
Bezoekadres: Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray (tijdens bezoekuren)

 - Het gemeentehuis van Nederweert, 
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 6031 VR Nederweert (tijdens bezoekuren)

U kunt het definitieve wijzigingsbesluit en de bijbehorende documenten ook digitaal inzien via:
-  https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/natuur-en-landschap/2022/definitief-besluit-aanpassing-beheerplan-peelvenen
- https://www.limburg.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/natura-2000-gebieden/nietvrijstelling-grondwateronttrekkingen/
-  www.officielebekendmakingen.nl

Mogelijkheden tot instellen beroep
Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden. Ook niet-belanghebbenden kunnen beroep instellen, mits zij binnen de in 
de wet gestelde termijn van zes weken een zienswijze naar voren hebben gebracht tegen het ontwerp-inpassingsplan. Het besluit 
tot vaststelling wijzigt het beheerplan ten opzichte van het ontwerp-inpassingsplan. Door eenieder kan ook tegen deze wijzigingen, 
opgenomen in de Nota van antwoord, beroep worden ingesteld.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze beroepstermijn vangt aan met ingang van de dag na  
die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Eventuele beroepen dienen te worden gericht aan:
Paleis van Justitie ’s-Hertogenbosch
postbus 90125
5200 MA ’s-Hertogenbosch

Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger
Hiervoor is een DigiD vereist.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een 
omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de redenen van het beroep (motivering). Het instellen van beroep 
schorst niet de werking van het besluit. Hangende het beroep kan op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een verzoek 
om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank Oost-Brabant. Voor het instellen van beroep en voor het indienen van  
een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Meer informatie
Heeft u vragen over de inhoud van het wijzigingsbesluit Natura2000 beheerplan Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel?  
U kunt dan contact opnemen via natura2000@brabant.nl.


