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Scholen kleuren paars
De middelbare scholen in Horst aan de Maas, Dendron College en Citaverde College, staan ook dit jaar stil bij Paarse Vrijdag, op vrijdag 11 december. Zo is er op het Dendron een
speciale Paarse Vrijdag-playlist te horen en worden op het Citaverde paarse buttons uitgedeeld.
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Op deze dag wordt door Gay Straight
Alliance (GSA), bestaande uit een vijftig
scholieren en twee leerlingen van het
Dendron, aandacht besteed aan homoseksuelen, biseksuelen, lesbiennes
en transgenders. Nina van den Broek,
Ryan Evertz, Martijn Schleibach en Rick
van de Loo, allen vierdejaars leerlingen,
zijn afgelopen maandag al begonnen
met de voorbereidingen van Paarse
Vrijdag. Er werden posters opgehangen
in de school en leraren en leerlingen
werden geïnformeerd over het waarom
van Paarse Vrijdag. Want dat is nog
steeds nodig, zeggen de vier. “Zo lang
het woord ‘homo’ nog als scheldnaam
wordt gebruikt, is dat zeker nodig.
Er wordt nog niet voldoende bij stil
gestaan en wij vinden het belangrijk
dat de docenten dit thema in de klas
bespreken. De meningen over Paarse
Vrijdag zijn namelijk best wel verdeeld.
Er zijn leerlingen die het maar overdreven vinden en overbodig. Anderen vinden het juist wel goed.” Zoals elk jaar
worden de leerlingen ook deze keer

opgeroepen om op deze dag paarse
kleding te dragen. Ook staat er een
stand, waarin onder andere cupcakes
worden verkocht, en een fotohokje.
Daarnaast is er een zogenaamde
Paarse Vrijdag-playlist te horen.
“Wij doen mee met Paarse Vrijdag om
te laten zien dat iedereen mag zijn hoe
degene wil zijn. Alle genders en seksuele voorkeuren zijn oké”, geeft docent
Eline Zwart van het Citaverde aan.
“We roepen leerlingen en personeel op

om paarse kleding te dragen. Ook worden er paarse buttons uitgedeeld door
de deelnemersraad. In de aula kleuren
de lampen paars en de school wordt
versierd met paarse vlaggetjes. Op de
pauzeplekken buiten hangen banners
waarop leerlingen en personeel met
paarse stiften een ‘#paarscompliment’
mogen schrijven. Een echte positiviteitsmuur dus.”
Tekst: Marieke Vullings

gen:
onze afdelin
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Na elf jaar eindelijk nieuwe hal voor Jeu de Boules
Club Horst
Het heeft even geduurd, om precies te zijn negen jaar, maar de nieuwe
hal van Jeu de Boules Club Horst staat er eindelijk. Aan de
Gastendonkstraat is het afgelopen jaar een hal met tien binnen- en
veertien buitenbanen verrezen.
Elf locaties heeft de jeu-de-boulesclub
de afgelopen jaren op het oog gehad.
Er zijn tekeningen en schetsen gemaakt
en een paar keer leek de nieuwe
accommodatie er dan toch te komen.
Maar telkens was er wel iets waardoor
het de club toch weer verder moest kijken. Frustrerend, geeft voorzitter Toon
Rops toe. “We hebben verschillende
keren het deksel op de neus gekregen.
Maar het enthousiasme om een nieuwe
hal te realiseren bleef, niet alleen onder
de leden. We voelden ons ook gesteund
door maatschappelijke organisaties als
Dichterbij die gebruikmaken van onze
banen.”

Recyclen
Toen er aan de Gastendonkstraat in
2016 een bedrijfsperceel werd gesloten
wegens een drugsvondst, werd er door
de Horster jeu-de-boulesclub niet lang
getwijfeld. Wederom meldde de club
zich bij de gemeente en deze keer werden de plannen goedgekeurd. De grond
en het grondwater bleken echter verontreinigd te zijn waardoor eerst een
deel van de locatie gesaneerd moest
worden. Eind vorig jaar kon dan eindelijk met de daadwerkelijk bouw worden
begonnen. “In eerste instantie hadden

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

we het plan om de bestaande hal te
laten staan en er een kantine voor te
plaatsen”, legt clublid Lei Versteegen
uit. “Maar vanwege de sanering moest
de hal worden gesloopt. We hebben
toen in Uden een tweedehands hal,
die al gedemonteerd was, kunnen
kopen en vervolgens hier weer opgebouwd. En waar het kon hebben we
oude materialen gerecycled.”

We hebben heel veel
werk zelf gedaan

Duurzaam
Na een jaar bouwen staat er nu een
hal van 40 bij 15 meter met veertien buiten- en tien binnenbanen.
“We hebben heel veel werk zelf
gedaan “, zegt Rops. “Er zitten duizenden vrijwilligersuren in. Er ligt
bijvoorbeeld 1.100 vierkante meter
aan bestrating en verharding die we
zelf hebben gelegd. We hebben heel
wat vaklui binnen de club. Er werkten
gemiddeld een man of vijftien elke
morgen. De leeftijd van de vrijwilligers moest natuurlijk ook in acht worden genomen en mensen moesten de
gelegenheid hebben om ‘s middags
te kunnen boulen.” Op de hal liggen
zonnepanelen en het hele gebouw
is gasloos. Ook is er zowel buiten als
binnen een sproei-installatie om de
banen stofvrij te houden en is er in de

hal een speciaal ventilatiesysteem.
De nieuwe accommodatie is aangesloten bij de Gezondste Regio 2025.
“We hebben onder andere duurzaamheidssubisies gekregen van het Rijk
en van de gemeente. En we hebben
de afgelopen jaren flink gespaard.”
Wie wil kan elke middag tussen
14.00 en 16.00 uur komen boulen.

we een keer een kijkdag kunnen
organiseren”, denkt Rops hardop.
Hij is, net als Versteegen, in elk
geval erg blij met de nieuwe
accommodatie. “Het is heel licht
en open geworden en overal
rolstoelvriendelijk.” “We zijn echt
heel tevreden hoe het geworden is”,
beaamt Versteegen. “Supercontent.”

Versteegen: “De banen zijn tijdelijk
aangepast, zodat er 1,5 meter afstand
gehouden kan worden. Ook wordt er
nu geen koffie geschonken. Het is fijn
dat er toch gespeeld kan worden, de
sociale contacten zijn erg belangrijk.”
De twee hopen dat er volgend
jaar toch een keer een officiële
opening kan volgen. “Misschien dat

Wereldlichtjesdag in Horst aan de Maas
De Wereldlichtjesdag, op zondag 13 december, vindt dit jaar ook in een ander vorm plaats. In plaats van
een bijeenkomst vindt er op Facebook een ceremonie plaats.
Tijdens Wereldlichtjesdag wordt
stilgestaan bij alle overleden
kinderen. Door de coronapandemie heeft Wereldlichtjesdag
2020 een andere vorm.
Op zondag 13 december is
via de Facebookpagina van

die men wil herdenken op de
Facebookpagina.
Neem voor meer informatie contact op met Dian Driessen via
dian@diandriessenoprecht.nl
of Sjoerd van den Dam via
contact@ernabij.nl

Wereldlichtjesdag Noord-Limburg
vanaf 18.45 uur een ceremonie te
volgen. Daarnaast vraagt de organisatie aan mensen om dan een
kaars te branden bij hun huis.
Daarna kan men digitaal de
naam vermelden van diegene
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Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk dat veel voldoening geeft?

Dan is vrijwilliger bij de
VPTZ wat voor jou!
Mensen die ernstig ziek zijn en niet meer zullen herstellen,
willen vaak graag thuis blijven om hier samen met hun dierbaren
hun laatste levensfase af te sluiten. Van de familie vraagt dit
veel inspanning, tijd en zorg. Op verzoek verlenen vrijwilligers
van de VPTZ, dat kunt u zijn, hierbij ondersteuning zodat de
mantelzorger even ontlast wordt.
In verband met het toenemende aantal hulpvragen zoekt de
Stichting VPTZ Noordelijk Noord-Limburg, in de gemeenten Horst
aan de Maas, Venray, Bergen en Gennep, vrijwilligers die zich
met name voor de nachten willen inzetten voor dit bijzondere
werk. Een speciale vooropleiding is niet nodig. We vragen alleen
een beschikbaarheid van minimaal 1 dagdeel of nacht per week.
Een training ter voorbereiding wordt u door VPTZ aangeboden.
Geïnteresseerd: neem dan contact op met de coördinator van de
VPTZ Noordelijk Noord-Limburg, tel. 06-5579 0271 of stuur een
e-mail naar info@vptznoordelijknoordlimburg.nl.
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KETTINGZAAG
KETTINGZAAG
30,5 cc ❘ 1,10Markt
kW ❘ Easy
25,0 cc ❘ 1,10•kW
❘ Easy Start
14,Start
5973 NR Lottum • 077-4632341
www.lozeman.nl
Zaagblad 35 cm ❘ 3/8”LP ❘ Gewicht 4,0 kg
Zaagblad 30 cm ❘ 3/8”LP ❘ Gewicht 2,6 kg
Bij aankoop van een kettingzaag ontvangt u bij Lozeman op vertoon van deze
ACTIE GELDIG VANAF 1 DECEMBER 2020 TOT EN MET 15 JANUARI 2021, ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.
advertentie een can ASPEN 2-takt (5 L) er GRATIS bij
Aanbieding geldig van 1 december t/m 15 januari 2021

Nadere informatie kunt u vinden op onze website:

www.vptznoordlimburg.nl

MARKT 14 - 5973 NR LOTTUM
TEL.: 077 4632341 - LOTTUM@LOZEMAN.NL
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Maatregelen Gastendonkstraat

CHI NENG QIGONG

De gemeente Horst aan de Maas gaat deze week nog borden plaatsen op de Gastendonkstraat in Horst om zo
weggebruikers te attenderen op de verkeerssituatie. Dat laat een woordvoerder desgevraagd weten.
De VVD stuurde onlangs een brief
aan het College van B&W waarin
zij aandacht vroeg voor de onveilige verkeerssituatie in de straat.
Het gaat in dit geval met name om
de onoverzichtelijke bocht bij het
Risseltkapelletje. Volgens fractievoorzitter Yvonne Douven waren er door
bezorgde ouders al eerder gesprekken gevoerd met de gemeente en
was hen vorig jaar toegezegd dat er
maatregelen genomen zouden worden. Joost d’Hooghe is één van de

ouders die zich zorgen maakt over de
verkeerssituatie. “In die bocht heb
je gewoon nul zicht. Het is een wonder dat er nog nooit ongelukken zijn
gebeurd. Ik heb twee kinderen die bij
RKsv Wittenhorst voetballen en daar
dus regelmatig fietsen. Iedereen kent
die bocht wel en ik dacht: daar moet
toch makkelijk een oplossing voor te
vinden zijn.” Volgens hem kreeg hij
vorig jaar van de gemeente al de toezegging dat er iets zou gebeuren om
de situatie te verbeteren. “Toen werd

gesproken over het instellen van een
30-kilometerzone of het plaatsen van
een smiley. Er gebeurde alleen niets.”
In haar brief vraagt de VVD hoe het
met de maatregelen zit. Een woordvoerder van de gemeente laat weten
dat op de planning stond deze week
borden te plaatsen in het kader van de
campagne Veilig op Weg. “Ook wordt
in samenspraak met de bewoner van
de boerderij de heg teruggesnoeid.”

Basiscursus Chi Neng Qigong
De uit 10 lessen bestaande cursus wordt gegeven door:
Ton en Corry van de Pas
Kosten: € 165,00 inclusief instructiemap
Startdatum: woensdag 16 december 2020 van 19.30 tot 21.00 uur.
Aanmelden: info@chinenglimburg.nl vóór 14 december 2020
Locatie:

Meldersloseweg 121a, Melderslo Tel. 077 397 11 00
www.chinenglimburg.nl

Noodkreet van horeca

Chi Neng Qigong ongekend vertrouwen in jezelf, de ander en het geheel

De horeca kondigde vorige week aan om, uit protest tegen de coronamaatregelen, op 17 januari de deuren
weer te gaan openen. Ook Koninklijke Horeca Nederland afdeling Horst aan de Maas schaart zich achter deze
actie. Daarnaast riep de horeca maandag 7 december uit tot Black Monday en werden horecazaken uit protest dichtgetimmerd.
Met Black Monday wilde KHN duidelijk
maken dat het water de horeca aan
de lippen staat en meer faillissementen niet worden uitgesloten. In Horst
aan de Maas verzegelde onder anderen Charles Oortman van Blok10 de
deuren van zijn zaak. “De actie is
gewoon een kreet om hulp. Als we
vanavond (dinsdag 8 december was
er een persconferentie, red.) horen
dat we tot in januari dicht moeten
blijven, zijn wij vijf van de twaalf
maanden noodgedwongen op slot
geweest. Van de overige zeven maanden, waren er twee ‘normaal’ en de
rest van het jaar was met aangepaste
openingstijden en een maximum aantal gasten. De meeste mensen realiseren zich dat niet eens en kunnen
zich niet voorstellen wat dat betekent
voor een bedrijf, zowel financieel als

mentaal en sociaal.” Het is dan ook
een rampjaar voor de horeca zegt
Oortman.”Bruls (Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, red.)
zei: de problemen van de winkel liggen bij de ondernemer zelf en moeten lokaal opgelost worden. Dan denk
ik: waarom kan dat in de horeca niet?
Dat is wat enorm frustreert en ook
dat we niet weten wanneer we open
mogen. Zo ga je niet met een complete bedrijfstak om. Dat probeert KHN
met deze actie duidelijk te maken.”
Burgemeester Ryan Palmen heeft
begrip voor de situatie waarin de
horeca verkeert, laat hij in een reactie
weten. “Als onderdeel van de samenleving hebben wij alle begrip voor
deze actie die de nood in de horeca
weergeeft. Verplichte sluiting, geen
perspectief en tekortschietende com-

pensatieregelingen. Daarom werken we er hard aan, bijvoorbeeld via
de oproep van wethouder Tegels,
om daar verandering in te krijgen.
Niet alleen voor de ondernemers,
maar ook voor het behoud van de
werkgelegenheid en het bieden van
mogelijkheden voor ontspanning voor
de samenleving, in voetbalkantines,
restaurants, theaters of festivals.
Tegelijkertijd is de gemeente ook
onderdeel van de overheid. De overheid die regels stelt en moet handhaven. Vanuit die verantwoordelijkheid
kunnen wij het natuurlijk niet goed
vinden dat iemand aankondigt zich
niet aan de regels te gaan houden.
Het zou dan ook jammer zijn als we
tegenover elkaar zouden komen te
staan terwijl we hetzelfde willen.”

Horst aan de Maas heeft
meeste coronabesmettingen van Limburg
De gemeente Horst aan de Maas heeft op het moment het grootste aantal nieuwe coronabesmettingen
per 100.000 inwoners van Limburg. Dat blijkt uit recente cijfers van het RIVM.
Horst aan de Maas kleurt donkeroranje op de coronakaart van
Nederland. Dat betekent dat het
hoog scoort op gebied van nieuwe
coronabesmettingen. In totaal
telt de gemeente 209 besmettin-

gen. Deze cijfers van het RIVM zijn
geteld in de periode van 18 november tot en met 1 december.
Per 100.000 inwoners heeft Horst
aan de Maas 493 nieuwe besmettingen. Ondanks de landelijke daling

was er de afgelopen week in 132
van de 355 Nederlandse gemeenten sprake van een toename van
het aantal coronabesmettingen ten
opzichte van vorige week.

Petitie Voor14 overhandigd aan wethouder
Wethouder Roy Bouten heeft namens de gemeente Horst aan de Maas de petitie Voor14 op maandag
7 december in ontvangst genomen. De petitie werd overhandigd door Sylvia Gielens van Lokaal FNV
Limburg Noord.
De petitie roept op om op te staan
voor een verhoging van het minimumloon naar 14 euro. Dit om
ervoor te zorgen dat werken
loont en ook wordt gewaardeerd.
“Niet alleen met applaus, maar ook
met een fatsoenlijk salaris”, volgens
Bouten. “Want op dit moment heeft
één miljoen Nederlanders moeite
om rond te komen.” Volgens Bouten
biedt dit ook voor de gemeente

Horst aan de Maas kansen. “Want nu
richten we voorzieningen in voor
mensen die te weinig verdienen
om rond te komen. Dat soort voorzieningen zouden niet nodig zijn
als het minimumloon wordt verhoogd en als de uitkeringen daaraan
worden gekoppeld. Als gemeente
gaan we er niet over. De oproep
is dan ook om als gemeente de
druk op de landelijke overheid op

te voeren. Dat kan ook via partijlijnen.” Wethouder Bouten zal zelf
zal contact opnemen met Gijs van
Dijk, die als woordvoerder al concrete resultaten heeft geboekt om
het minimumloon te verhogen, om
dit signaal door te geven. Ook Sonja
van Giersbergen, fractievoorzitter
van de SP in de gemeenteraad, was
aanwezig en zal het pleidooi landelijk onder de aandacht brengen.

Martens Asperges is een familiebedrijf van drie generaties,
welke gespecialiseerd is in het telen van diverse soorten rassen
witte en groene asperges. Boven alles richt Martens Asperges zich
op een hoge kwaliteit: een klasse product van eigen grond.
Onze asperges vinden hun weg naar de consument via de veiling,
de kleinhandel, restaurants en in onze winkels. Onze winkels zijn
gevestigd in Tienray, Vierlingsbeek en Apeldoorn.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

Administratief
medewerker

m/v

Over de functie:

jouw werkzaamheden zullen met name seizoensgebonden zijn
en zullen bestaan uit administratieve handelingen. Je zorgt onder
andere voor de urenregistraties van onze medewerkers en je
rapporteert deze aan de directie. Dit is slechts één onderdeel van je
werkzaamheden. In deze functie pak je tijdens het seizoen verder
alles aan wat er op het administratieve vlak dient te gebeuren.
Onze nieuwe collega beschikt minimaal over een mbo werk- en
denkniveau. Je bent nauwkeurig, resultaatgericht en stelt gemakkelijk
prioriteiten. Bovendien ben jij een teamplayer. Beheersing van de
Engelse en Duitse taal is een pre. Ben je ook bekend met de Poolse of
Roemeense taal? Dan ben je bij ons helemaal aan het juiste adres.

Je kunt van ons het volgende verwachten:

• een divers en enthousiast team van collega’s dat samen
met jou aan de slag gaat;
• een veelzijdige functie binnen een dynamische onderneming;
• een afwisselende functie met hieraan gekoppeld een stuk
verantwoordelijkheid;
• tijdens het seizoen kun je omgaan met een hoge werkdruk;
• een informele werkomgeving;
• het aantal uren voor deze functie wordt in overleg bepaald;
• salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring volgens de
CAO Open Teelten.

Spreekt deze functie je aan en heb je interesse?
Dan zoeken wij jou!
Stuur je sollicitatiebrief en cv vóór 1 januari 2021 naar Martens
Asperges, t.a.v. Ron Martens, Mackayweg 2, 5865 AL Tienray
of per mail naar info@martensasperges.nl
Informatie over deze functie is te verkrijgen
bij Ron Martens, tel.nr. 06-557 45 172.
Mackayweg 2, 5865 AL Tienray - Tel. 0478 69 28 22

www.martensasperges.nl

04

nieuws \ 1012

Horst aan de Maas viert jaarwisseling thuis en zonder vuurwerk
Het ziet er naar uit dat de inwoners van Horst aan de Maas zich tijdens
Oud en Nieuw goed aan de coronavoorschriften gaan houden.
Mensen gaan voornamelijk in klein gezelschap het oude jaar vieren en
steken ook geen vuurwerk af. Dat blijkt uit een onderzoek van
onderzoeksbureau TipHorstaandeMaas.
De jaarwisseling gaat dit jaar heel
anders verlopen dan we begin 2020
gedacht hadden. In verband met
de coronamaatregelen mogen we
thuis, buiten het eigen huishouden,
maximaal drie personen ontvangen.
Omdat de horeca gesloten is, zijn er
geen feesten en kunnen we ook niet
gaat uiteten. Blijf thuis en vier de
jaarwisseling in klein gezelschap, is
het dringende advies van het kabinet.
Dat is ook wat het merendeel van de
inwoners gaat doen. Voor sommigen
wordt het daarmee niet anders de
andere jaren. “Dit doen we al meerdere jaren zo”, merkt één van de
respondenten op. De meeste mensen
lijken het ook niet zo erg te vinden
om het jaar rustiger af te sluiten.
“Ik denk dat we ons rond de jaarwisseling dit jaar even in moeten houden”, zegt iemand. “Er komt best
nog wel een tijd om in te halen.”
Een ander geeft aan: “Ik vind het
helemaal prima om het alleen met
het eigen huishouden te organiseren, zolang we de corona maar
onder controle houden.” Dat neemt
niet weg dat mensen wel weer toe
zijn aan een feestje. “De samenle-

ving heeft het nodig dat men weer
bij elkaar kan komen”, reageert een
inwoner. Ook zijn er zorgen of iedereen zich wel aan de regels zal houden. “De wat ouderen zullen wel zo
verstandig zijn om goed op te letten
wat ze doen. De jeugd zal wel gaan
vieren en dit is moeilijk tegen te houden”, denkt iemand. Een ander zegt:
“Zodra de regels soepeler worden,
laten wij gezamenlijk wederom zien
dat we geen eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Ondernemers
en burgers die zich niet aan de
regels houden. Een burgemeester
die de maatregelen in twijfel trekt.
Allemaal niet goed voor onze maatschappij.”

Vuurwerkverbod
Onlangs besliste het kabinet
dat er dit jaar een landelijke
vuurwerkverbod komt met Oud en
Nieuw. Het overgrote deel van de
inwoners van Horst aan de Maas
is het hier helemaal mee eens.
“Algeheel vuurwerkverbod is prima”,
vindt deze persoon. “Het is van de
zotte dat we in Nederland blijkbaar
niet één jaarwisseling zonder

vuurwerk kunnen. Het verbod komt
er niet voor niks. Minder gewonden
en minder ziekenhuisopnames.
De meeste (huis)dieren en vogels

in de natuur zullen blij zijn met een
verbod.” Sommigen vinden dat
het vuurwerkverbod permanent
moet worden ingevoerd.

Een georganiseerde vuurwerkshow
per dorp zou dan een goed alternatief
zijn. In totaal vulden 1.175 inwoners
de vragenlijst in.

Weekkalender HALLO volgende week verspreid
Kempen, uitgever van het nieuwsblad HALLO, verspreidt vanaf donderdag 17 december een weekkalender
voor de inwoners van Horst aan de Maas. Deze kalender wordt huis-aan-huis verspreid in de hele gemeente.
In de kalender staan verschillende
foto’s van inwoners uit Horst aan
de Maas. Ondernemers hebben de
mogelijkheid gekregen om te adver-

teren op de kalender. “We weten
dat een weekkalender veel gebruik
wordt en dat er een behoefte aan is
bij de mensen. Daar zijn we nu op

ingesprongen door zelf een kalender
uit te brengen”, aldus uitgever Eric
van Kempen.

Leerlingen Weisterbeek tijdelijk naar Junior College
De leerlingen van basisschool De Weisterbeek in Horst verhuizen tijdens de verbouwing van hun school
tijdelijk naar het Junior College van het Dendron College. Dat meldt de directie in een brief aan de ouders.
Waar het merendeel van de scholen volgens de prognoses de
komende jaren een daling in het
aantal leerlingen ziet, stijgt naar
verwachting het leerlingenaantal van De Weisterbeek. De school
heeft zelfs al twee keer een stop
op de aanmeldingen moeten zetten. Eerder werd onderzocht of de
school naar het Junior College, dat
leeg komt te staan, kon verhuizen.

Dat stuitte echter op weerstand van
onder andere de school zelf. In plaats
daarvan is gekozen voor (ver)nieuwbouw op de huidige locatie. Tijdens
de verbouwing verhuizen de leerlingen wel tijdelijk naar het Junior
College. Volgens de directie van de
school biedt deze locatie zowel binnen als buiten voldoende ruimte
voor de kinderen. Directeur Bart
Mous geeft in de brief aan dat nog

niets definitief is, maar dat de kans
er wel is dat de leerlingen daarnaartoe verhuizen. “Voor ons is namelijk belangrijk dat we als school bij
elkaar blijven, in Horst én ook het
liefst niet in ‘barakken’. Met het kwalitatief goede gebouw van Dendron
zouden we dat krijgen.” De leerlingen zullen waarschijnlijk vanaf 2022
of 2023 voor één schooljaar in het
Junior College gehuisvest zijn.

Met een glimlach goed kauwen!

Een bijzonder
cadeau...vind je
in Venlo

MollKunstgebit.nl
Bel voor een afspraak 077 35 153 21

Leuke
geschenksets
voor de
feestdagen
St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885

| 5964 AA Meterik | T 077 230 00 15
St. Jansstraat 5Edelstenen
Salon
Winkel
Etherische oliën
Boeken Bloesem remedies
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41 procent kiest voor vaccinatie

‘Heel dom als je je niet laat
vaccineren’
Naar verwachting kan ook in Nederland over niet al te lange tijd begonnen worden met het vaccineren tegen
Covid-19. Iets minder dan de helft van het aantal inwoners van Horst aan de Maas, 41 procent, geeft aan zich
zeker wel te laten vaccineren, 32 procent zegt dat te overwegen. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau TipHorstaandeMaas.
Zoals het er nu naar uitziet kan in
januari gestart worden met het vaccineren tegen corona. Als eerste zijn dan
de mensen in de risicogroepen aan
de beurt. Dat betekent dat ouderen,
kwetsbare mensen en zorgmedewerkers als eerste worden gevaccineerd.

Kleinkinderen
Uit een landelijk onderzoek van I&O
research bleek dat het aantal mensen
dat zich zeker wil laten vaccineren in
november is gedaald naar 29 procent,
tegenover 43 procent in juni. In Horst
aan de Maas is dit percentage veel
hoger. Daar zegt 41 procent van de
inwoners zich zeker te willen laten
vaccineren. De voornaamste redenen
hiervoor zijn dat mensen hun eigen
gezondheid en van hun omgeving
willen beschermen. Daarnaast hopen
mensen door zich te laten vaccineren de verdere verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan. “Heel dom
als je het niet laat doen, wil je het
virus uit de wereld helpen”, zegt één

van de respondenten. “De mazelen
zijn door wereldwijd vaccineren ook
verdwenen.” Sommige mensen hebben ook hun persoonlijke redenen
om te kiezen voor vaccineren. Zij zijn
bijvoorbeeld mantelzorger of willen
hun kleinkinderen die in het buitenland wonen graag weer eens zien.
“Die hebben we namelijk sinds januari
niet meer gezien”, reageert iemand.

Te weinig onderzoek
Er zijn ook mensen die twijfelen aan
het vaccin. Zo zegt 5 procent zich absoluut niet in te laten inenten en 10 procent waarschijnlijk niet. Mensen vragen
zich vooral af hoe het kan dat het vaccin zo snel op de markt is gekomen.
“Ik vind dat er te licht wordt gedacht
over het vaccineren. Er is te weinig tijd
geweest voor onderzoek, en er is niks
bekend over eventuele nadelige gevolgen op de lange termijn”, legt deze
persoon zijn twijfel uit. Een ander zegt:
“Ik vertrouw op mijn eigen immuunsysteem. Je eigen lichaam kan meer

dan je denkt mits je natuurlijk gezond
eet voldoende nachtrust neemt en
geen stress creëert.” 35 procent van de
mensen ziet dan ook liever dat er eerst
langer getest wordt, voordat het vaccin
wordt ingezet. “Beter een paar maanden langer testen dan na vijf jaar extra
bijwerkingen die niet voorzien waren.”
Anderen vinden juist dat we moeten
kunnen vertrouwen op de overheid.
“De wetenschap en de techniek staan
niet stil. Procedures die vroeger jaren
duurden kunnen dankzij de nieuwe
automatiseringstechnologie versneld
worden zonder aan betrouwbaarheid in
te boeten”, vindt iemand. Deze inwoner is daar vrij duidelijk in: “Als het
vaccin vrij gegeven wordt, is het voor
mij voldoende getest. De zeurpieten
blijven toch aan het zaniken. Daar doe
ik niet aan mee. Het risico wordt toch
zo klein mogelijk gehouden. Daar heb
ik de overheid met al hun deskundigen
voor.”
Tekst: Marieke Vullings

Verkoopmedewerker balie
elektrotechnische groothandel m/v
Voor ons bedrijf in Panningen zoeken wij een
enthousiaste medewerker voor onze verkoopbalie.
Wij zijn een elektrotechnische groothandel waar
dienstverlening hoog in het vaandel staat. Dus heb je
kennis van elektrotechnische producten en weet je
die goed aan de man te brengen, en ben je op zoek
naar een nieuwe uitdaging? Dan is deze vacature van
verkoopmedewerker balie misschien wel iets voor jou!
Wat is jouw takenpakket?
Je voorziet onze klanten aan de balie van
vakkundig advies over o.a. elektra, ledverlichting en
zonnepanelen en verkoopt ze alle producten die ze
nodig hebben voor een geslaagd project. Je denkt
met de klant mee en hebt voldoende technische
kennis om klanten uit te leggen hoe ze een product
moeten gebruiken. Je benadert alles op een positieve
manier en hebt een energieke persoonlijkheid.
Je zet net dat stapje extra om de klant tevreden ons
pand te laten verlaten.
Wie jouw klanten zijn? Dat is met name de zakelijke
klant en varieert van een zzp-er tot installateur en
van een agrariër tot hovenier. Maar ook steeds meer
particulieren weten onze winkel te vinden.

Wat zijn jouw kwaliteiten?
+ Enthousiast, ambitieus en een actieve houding ten
opzichte van klanten;
+ Een gemotiveerde instelling en staat open om
nieuwe dingen te leren;
+ Je komt afspraken na en je bent flexibel;
+ Je bent op zoek naar een baan voor onbepaalde tijd;
+ Je kunt goed samenwerken binnen ons team;
+ Kennis heeft in elektrotechnische materialen;
+ Ervaring in een soortgelijke functie is mooi
meegenomen, maar geen vereiste. We zijn bereid
om je intern op te leiden;
+ Ook ervaring met het systeem ENK is meegenomen,
maar geen vereiste.
Wat bieden wij jou?
+ Je komt te werken in een enthousiast team, in een
dynamische en afwisselende functie;
+ Wij bieden je een aantrekkelijke baan in een
stabiele werkomgeving;
+ Goede werksfeer;
+ Een marktconform salaris met een vast contract;
+ Goede pensioenregeling;
+ We investeren graag in jouw ontwikkeling;
+ Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

je jezelf als onze nieuwe medewerker aan
DIRECT SOLLICITEREN OF MEER INFORMATIE? Zie
graag tegemoet! Voor inhoudelijke informatie
de verkoopbalie? Dan zien wij jouw cv en motivatie
ans, telefoonnummer 06-50606617.
over de functie kun je contact opnemen met Peter Herm
J.F. Kennedylaan 18B | 5981 XC Panningen | T. 077-3061751
E. info@regio-service.nl | I. www.regio-service.nl
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Dorpsraad wil verkeer
in Meterik ontmoedigen
De dorpsraad van Meterik wil minder verkeer in haar centrum dat
voor overlast zorgt. Volgens een aantal inwoners rijdt er teveel
vracht- en landbouwverkeer door het centrum.
Het centrum van Meterik gaat binnenkort op de schop. Een aantal
trottoirs wordt verlegd en verschillende wegen worden opnieuw geasfalteerd. Deze wegen moeten dan
onder andere tegen flinke hoosbuien
kunnen. In het verleden stonden
deze straten al snel blank bij een
regenbui. Dorpsraad Meterik wil ook
het verkeer in het centrum aanpassen. “Er komt nu teveel vracht- en
landbouwverkeer door het centrum
van Meterik”, zegt Frans Janssen, van
de dorpsraad. “Dit zorgt voor veel
overlast en het is vooral niet veilig.
Ook veel mensen die van buiten het
dorp komen, gebruiken Meterik als
sluiproute en dat is niet de bedoeling. Er wordt te snel gereden.”

Meerdere ideeën
Daarom is de dorpsraad een projectgroep gestart met een aantal
bezorgde inwoners. “Deze groep willen we zo breed mogelijk maken”,
legt Janssen uit. “Nu zitten er dorpsraadleden in en een paar inwoners,

maar we willen ook dat ondernemers aanschuiven die mogelijk voor
overlast zorgen. Samen gaan we
in gesprek hoe we het probleem
kunnen aanpakken.” Al meerdere
ideeën hebben de revue gepasseerd
om het drukteprobleem op te lossen. “We hebben het erover gehad
om verkeersborden te plaatsen”,
vervolgt Janssen. “Maar hier lossen we het probleem niet mee op.
We hebben ook nagedacht om de
verkeersroute te verleggen. Dus het
verkeer dat normaal gesproken
deze route volgt, motiveren om een
andere te pakken. Alleen dan verleggen we het probleem elders en
dat is ook niet goed.” In januari worden twee verkeerstellingen verricht.
Hiermee wordt duidelijk hoeveel
verkeer er door het centrum van
Meterik rijdt. “Enkele jaren geleden
is deze test ook uitgevoerd”, zegt
Janssen. “Dan kunnen we nu kijken
of het verkeer toegenomen is.”
Tekst: Niels van Rens

Gemeente staat garant
bij zonneproject Griendtsveen
Samen met de inwoners van Griendtsveen wil Reindonk Energie een
zonneproject realiseren, waarbij het Griendtsveense voetbalveld
verandert in een zonneweide. Voor de financiering heeft Reindonk
Energie een externe bijdrage nodig. Bank Nederlandse Gemeente
(BNG) wil deze bijdrage leveren, maar alleen als de gemeente Horst
aan de Maas hiervoor garant staat. Het College van B&W heeft
besloten dat de gemeente dit zal doen.
Met dit project werken de inwoners
van Griendtsveen aan een groene
wereld en levert het ze ook wat
op. De energie wordt lokaal opgewerkt en kan ook weer worden
teruggekocht. Voor de realisatie van
dit project heeft Reindonk Energie
bij verschillende banken, zoals
de Rabobank en Triodos, om hulp
gevraagd. Voor hen is een relatief
klein project als dit voor een reguliere prijs moeilijk rond te krijgen.
De BNG staat hier met haar duurzaamheidsfonds wel voor open.
Reindonk Energie vraagt de BNG om
een bijdrage van ruim 900.000 euro.
Daartegen vraagt de BNG voor een
garantstelling van de gemeente,
wat betekent dat de gemeente verantwoordelijk is, mocht het project niet slagen. Het college stemt
hiermee in. Het college vraagt
de gemeenteraad om wensen en

bedenkingen kenbaar te maken en
beziet een vergoeding van 0,2 procent als tegenprestatie voor deze
garantstelling.
Plannen voor dit zonneproject zijn
al enkele jaren in ontwikkeling.
Met dit project zal er naast de zonnepanelen ook een dagbesteding
ontstaan voor ouderen en mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Initiatiefnemer Ger Mennen
lichtte dit bij de opzet van het project toe: “Mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt worden ingezet
voor het onderhoud van tuinen bij
ouderen thuis en bijvoorbeeld van
de gemeente. Dezelfde doelgroep
gaat daarnaast samen koken en
eten met ouderen. Als derde gaan
we een levende tuin creëren, met
onder andere een groentetuin, een
bijenhotel en een kruidenhoek.”

IETS TE VIEREN?

06

familie \ 1012

Gemeente
bouwt
honderd extra
sociale huur
woningen

Het is moeilijk te aanvaarden,
dat je er niet meer bent.
Altijd stond je klaar,
voor ons en voor een ander.
Altijd hartelijk en warm.
Je hebt ons een goed voorbeeld gegeven.
Op donderdag 3 december 2020
overleed in de leeftijd van 82 jaar

Fon van Dooren
echtgenoot van

Riet van Dooren - Peeters
allerliefste pap, opa en superopa van

Op 12 december 1970 zijn
onze ouders/grootouders

Piet Peters &
Lies PetersHegger

Peter en Annemarie
Rens en Valerie
Imke
Anita en Frank †, Wim
Shenna en Ron, Javi
Jaimie en Danaika
Joey en Jody

Piet en Truus
WijnenSchoeber
60 jaar getrouwd!

50 jaar getrouwd

Van harte gefeliciteerd en
een mooie dag gewenst.

Kinderen en kleinkinderen
p.a. Reysenbeckstraat 5
5963 AH Hegelsom

Jan, Pascalle, Marjo, Henk,
Roel, Rob, Nicole, Koen, Jill, Jop,
Rosa, Jip, Mees, Puk en Holly

Familie van Dooren
Familie Peeters
Lottumseweg 34
5971 BW Grubbenvorst

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

Graag hadden wij samen met u afscheid willen nemen, maar
gezien de huidige maatregelen hebben wij dit in besloten
kring gedaan.
Voor uw steun en medeleven, in welke vorm dan ook,
danken wij u hartelijk.
Een bijzonder woord van dank aan huisarts Irene van den
Heuvel en Team Buurtzorg voor de liefdevolle verzorging en
aan Team Bob Noten voor de speciale begeleiding.

Ger en Jo
Smits  Wijnen
50 jaar getrouwd
Gefeliciteerd namens
kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging

Graag willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor alle
steunbetuigingen, vele kaarten, lieve woorden en gulle donaties
aan het Molenveldhuis, die wij mochten ontvangen bij het
overlijden van mien vrouwke, ós mam, oma en oma Leen

Leen Craenmehr - Spreeuwenberg
Uw belangstelling en medeleven waren voor ons een grote troost.
Jan Craenmehr
kinderen en (achter)kleinkinderen

Spoorstraat 56 - Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

BEKRO Horst
Installatietechniek

Duurzaam op gewicht zonder
stress of dieet? 5 Bijeenkomsten,
va. 16 december as. Panningen
www.mevrouwnilsson.nl/
goedevoornemens
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Te huur hoekwoning, 3 slpkmrs,
garage, tuin in Horst centrum.
Zeer nette woning vanaf eind
dec. 2020. Minim. voor 1 jaar.
Tel. 06 10 16 01 42.

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

Dankbetuiging

Langs deze weg willen we iedereen hartelijk bedanken
na het afscheid van pap en schoonvader

HAN-MARK
ARENDSE

Piet Kemmelings

U I T VA A R T Z O R G

De vele kaarten, bloemen en lieve berichten
waren een grote steun voor ons.

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Edwin en Diana

GERRIE
VAN DEN

H OEF

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

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

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

Met liefde en passie

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

Tel. 077 - 302 11 40

Om de sociale huur in Horst
aan de Maas beter te verdelen
over de kernen, worden er de
komende jaren honderd huurwoningen bijgebouwd in de
gemeente. Daarnaast komen
er vijftig extra woningen in
Horst-centrum, als vervanging van woningen die in de
toekomst worden weggehaald
uit de wijken in Horst-West.
De gemeente Horst aan de Maas
sprak al eerder de wens uit de
sociale woningbouw beter te
spreiden over de wijken. Hiermee
wil zij voorkomen dat in bepaalde
wijken een te hoog percentage
aan sociale huurwoningen is. Dit is
ook naar aanleiding van signalen uit de drie wijken in HorstWest (Mussenbuurt, In de Riet
en Norbertuswijk), waar relatief
veel sociale huurwoningen staan.
Zij worden bewoond door mensen met de laagste inkomens of
mensen met een GGZ-achtergrond.
Hierdoor neemt de druk op de wijk
toe. De gemeente wil daarom in
een aantal fases de sociale huur
beter gaan spreiden. De eerste tranche bestaat uit het bouwen van honderd huurwoningen,
waarbij in eerste instantie gekeken wordt naar Grubbenvorst,
Sevenum en Horst. Daarnaast
worden locaties herontwikkeld en
bestemd voor sociale huur. Dit zijn
locaties in Horst-centrum, zoals
aan de Bemmelstraat. “We werken bewust in tranches omdat
we goed in beeld willen hebben
wat de behoefte is van de wijken
en wijkcomités”, licht wethouder
Roy Bouten toe. “We voegen eerst
huizen aan de woningvoorraad toe
en kijken dan welke er eventueel
een andere bestemming krijgen,
verbouwd worden of verdwijnen.
Dat gebeurt steeds in samenspraak met de bewoners, zodat er
voor iedereen een goede oplossing komt.” Het gehele plan gaat
tussen de 5 en 10 miljoen euro
kosten, afhankelijk van welke locaties worden ingevuld. De provincie
Limburg draagt 1 miljoen euro bij
aan de ontwikkelingen in HorstWest. Dinsdag 8 december tekenden gedeputeerde Andy Dritty en
wethouder Roy Bouten daarvoor
de gezamenlijke samenwerkingsovereenkomst op basis van het KLC
(Kwaliteit Limburgse Centra) en
de Regionale Investeringsagenda
Noord-Limburg. In januari volgt
dan nog de ondertekening van
een samenwerkingsovereenkomst
met Wonen Limburg. Bouten:
“Voor januari 2023 moeten de
nieuwbouwwoningen in aanbouw
zijn. De verwachting is dat het
totale plan tien tot vijftien jaar in
beslag gaat nemen.”

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Tekst: Marieke Vullings

1012 \ enzo
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Geplukt

Jos van Ras Meterik
Hij is dit jaar met vervroegd pensioen gegaan, maar nog lang niet klaar om languit op de bank te ploffen.
Jos van Ras (59) is een echte wereldreiziger en is al op veel plekken geweest. Maar het lekkerste vindt hij
toch genieten van het Limburgse bourgondische leven. Deze week wordt Jos uit Meterik geplukt.

Voor Jos van Ras is het dubbel feest
als de HALLO bij hem aan tafel
schuift voor een praatje. Op deze
dag is hij 36 jaar getrouwd met zijn
vrouw en ‘s middags ontvangt hij
een onderscheiding omdat hij 15 jaar
officier is geweest bij de Luchtmacht.
“Voor één keer mag mijn pakkie
weer aan”, zegt Jos. “Ik ben dan wel
uit dienst, toch wilden ze mij deze
penning geven. Dat is toch wel speciaal moet ik zeggen. Het geeft je
een goed gevoel, want het betekent
dat je ze waarderen.”

Schaijk
Jos groeide op in een naar eigen
zeggen gezellig gezinnetje in het
Brabantse plaatsje Schaijk. “Ik was
de jongste, dus ik had een aantal
voordelen. Mijn drie oudere zussen
hebben het op gebied van regels
thuis wat moeilijker gehad. Al met
al hadden we het ontzettend gezellig altijd.” Wellicht was daarom
Jos ook wat vrijer in zijn pubertijd.
“Ik weet niet of rebels het goede
woord is, maar ik was wel lekker
losjes. Ik ging graag uit en kwam
dan ook laat thuis. Ik genoot van
deze periode, maar het is niet dat
ik in aanraking kwam met de politie, ofzo”, zegt hij lachend.

Na deze periode ging Jos vanwege
zijn dienstplicht bij de Luchtmacht.
“Nooit had ik gedacht dat ik hier zou
eindigen. Op welke plek wel, wist
ik ook niet. Onverwachts had ik het
enorm naar mijn zin bij de Luchtmacht.
Ik hou ook van de sfeer die er heerst.
Niet zoals bij de Landmacht waarbij
het ‘geef acht’ is en iedereen per se
uniformen dracht vanwege de tradities. Bij de Luchtmacht is het stukken gemoedelijker en dat vind ik fijn.”
Jos werd in die tijd een half jaar uitgezonden naar Bosnië, hij was onder
meer verantwoordelijk voor de elektriciteit rondom vliegtuigen. “Daar waren
wij de oren en ogen van de Verenigde
Naties. Gelukkig is het allemaal goed
gegaan en dit was een mooie tijd.”
Aan de periode bij de Luchtmacht
heeft Jos ook zijn vrouw te danken.
“Haar kwam ik tegen in Duitsland.
Samen hebben we twee dochters en
twee kleindochters. Maandag is het de
grote dag elke week, want dan komen
de twee kleine bij ons op bezoek.
‘Opadag’ noem ik het altijd, fantastisch gewoon als ze langskomen.”

Kasteelboerderij
Schaijk en Horst aan de Maas liggen dan niet heel veel van elkaar af,
zo’n drie kwartier rijden en je bent er.

Toch is het daar heel anders volgens
Jos. “Je hebt in Horst aan de Maas een
andere soort mentaliteit waar ik van
hou. Dat bourgondische, heerlijk is
dat gewoon.” Jos is niet alleen verhuisd naar Horst aan de Maas voor
het bourgondische gevoel. Hij kreeg

een kans via zijn Horsterse zus om de
voormalige Kasteelboerderij in Horst
te runnen. “Dat hebben mijn vrouw
en ik vijf jaar gedaan. We hadden het
ontzettend druk en het liep heel goed.
Ik moest na een tijdje kiezen voor de
Kasteelboerderij of mijn baan bij de
Luchtmacht. Ik besloot toch voor de
Luchtmacht te gaan, dit vond ik leuker.”

met tranen in zijn ogen. “Het ging niet
goed met haar. Ze had een longontsteking en vertelde mij dat ze het niet
kon volhouden. Ze is 92 jaar, dus je
weet dat ze een mooie leeftijd heeft.
Toch komt zo’n moment ontzettend
onverwacht. Ik heb haar gevraagd of
ze het nog even kon volhouden en heb
de eerste beste taxi gepakt richting de
stad en ben uiteindelijk een dag later
via de trein en een lift van mijn dochter bij mijn moeder belandt.” Het was
een emotioneel laatste gesprek, zegt
Die tocht ga ik uitlopen Jos. “Ze had gewacht en wat was ze
blij dat ik terug was en dat we elkaar
nog eenmaal zagen. Ze was heel helder van geest en we praatten over de
Santiago de Compostela
tocht en haar laatste weken. 10 minuDit jaar besloot Jos met vervroegd
pensioen te gaan. “Al een tijdje droom ten later was ze zo vermoeid dat ze in
ik ervan om de pelgrimstocht Santiago slaap viel en niet meer wakker werd.
Om 23.35 uur overleed mijn moeder
de Compostela te lopen”, vervolgt
in het bijzijn van mij, terwijl ik het pelhij. “Ik start nu aan een nieuw hoofdgrimstenue nog aan had.”
stuk in mijn leven, dus ik besloot
De periode erna was heftig voor Jos.
deze tocht te doen om na te denken
“Natuurlijk doet dat iets met je”, zegt
wat ik nog wil doen met mijn leven.
hij. “Mijn gedachten waren even niet
Nadat ik met pensioen ging, trok ik
meer bij Santiago, maar bij de famimeteen mijn wandelschoenen aan en
lie.” Nu, een tijdje later, heeft Jos
ben begonnen.” Jos had al heel wat
alweer plannen gemaakt. “Die tocht
kilometers in de benen. “Hardlopen is
ga ik uitlopen”, zegt hij vastberaden.
altijd mijn hobby geweest en wandelen lijkt er veel op. Daarnaast loop ik al “In het voorjaar van 2021 ga ik van
dertig jaar de Nijmeegse Vierdaagse.” start samen met mijn vrouw. Dit keer
dus met gezelschap, je wilt je belevinDe Meterikker bedacht een wandelplan en vertrok in z’n eentje. “Maar de gen toch delen met iemand.”
eerste dag verliep al meteen niet
volgens plan”, zegt Jos lachend.
Doel
“Door corona was heel veel dicht, dus
En in de tijd dat hij de pelgrimstocht
moet je wat improviseren. Alles is uit- niet loopt, heeft hij altijd wat te doen.
eindelijk goed verlopen. Je bent zon“Ik heb een moestuintje, ben vrijwilder restaurants nog meer afhankelijk
liger bij Jong Nederland Meterik en
van de lokale bevolking. Het is mooi
werk op z’n tijd met een kettingzaag
om te zien hoe zij je helpen.”
bospercelen bij die in behoud zijn
van de gemeente Horst aan de Maas.
Zoals ik al zei is hardlopen ook een
Onverwacht telefoontje
grote hobby van me.” Of Jos zijn doel
800 kilometer kwam Jos, bepakt met
gevonden heeft tijdens de tocht naar
onder andere een rugzak, tentje en
Santiago de Compostela: “Nee, niet
brander, niemand tegen die ook de
pelgrimstocht liep. “In Frankrijk kwam echt. Maar ik heb nog heel wat wandelkilometers te gaan. Daarnaast ben
ik dan eindelijk een jongen tegen uit
ik er wel achter gekomen dat ik het
Utrecht. Daarna ook twee broers uit
fantastisch vind om me voor mensen
Dongen waarmee ik veel heb gewanin te zetten. Daar ga ik mij ook meer
deld. Dat was soms wel handig, want
op focussen de komende jaren.”
één van de broers kon redelijk Frans
en daar ben ik slecht in.” Onverwachts
kwam een einde aan het avontuur van
Tekst: Niels van Rens
Jos. “Mijn moeder belde”, zegt hij al

SAMEN KUNNEN WE MEER DAN ALLEEN!
KIJK EENS OP: WWW.HORSTAANDEMAASVOORELKAAR.NL
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Geboren

Julie
30 juni 2020
Dochter en zusje van
Maurice, Rian
en Miloe Cremers
Sint Jansstraat 13a
5964 AA Meterik

Noud Coenders
echtgenoot van

Lies Coenders-Goertz †
Tienray
11 februari 1936

Geboren

Sem

27 november 2020
Zoon van
Paul Hermans en
Linda van Lierop
Broertje van Jens en Amber
Danielweg 41
5962 AR Melderslo

5 december 2020

Swolgen, Alda en Ben
Bart
Moniek en Patrick
Miley, Jayda
Jeroen

Koningslust, Frank en Joe
Swolgen, Daniëlle
Sophie
Daniel

Wij hebben Pap, Opa in besloten kring in ons midden gehad
tijdens de plechtige uitvaardienst op donderdag 10 december
in de parochiekerk van O.L. Vrouw Troosteres der Bedrukten van
Tienray. Aansluitend hebben wij hem bij Mam, Oma te ruste
gelegd op de r.-k. begraafplaats.

Dien Deckers-Wijnen
90 jaar
Helaas kan en mag dit niet
gevierd worden. Om moeke
te laten voelen dat ze toch
jarig is en de mijlpaal van
90 jaar heeft bereikt kunnen
jullie ons helpen door een
felicitatiekaartje te sturen.
Dit mag naar Wilma Deckers,
Vlasvenstraat 32, 5962 AD
Melderslo. Dan zullen wij
zorgen dat ze de kaartjes
op 28 december krijgt.
Alvast hartelijk bedankt!
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Te huur 2 opslagloodsen.
30x12m en 45x20m.
America 06 38 64 67 49.
Gezocht: poetshulp in Meterik.
Één keer per twee weken,
voorkeur op donderdag.
Kennismaken? 06 29 18 16 88.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Van Roy Kasseien Grashoek
06 18 92 50 99 Historische bouwmat/
tuin/home/deko. Elke vr en za 9-17 u
Open dagen 26, 31 dec en 2,3 jan
10-17 u.
Gezocht: werkruimte/bedrijfsruimte
van 40-80 m² in Horst of omgeving.
Bel: 06 13 64 01 81.
Te huur gemeubileerde woningen in
Meijel voor urgente woning zoekenden.
Vanaf €1300 incl. T 06 11 34 41 78.
Kadobon JouwZENmoment
- Hotstone of voetmassage,
info@sandrapoels.nl, 06 15 49 09 26

Verdrietig maar ook dankbaar voor alle jaren dat hij bij ons was,
nemen wij afscheid van onze fijne broer, zwager en oom

Sjraar Smeets
* Maasbree, 31 augustus 1944

En nu nog maar alleen
het lichaam los te laten de liefste en de kinderen te laten gaan
alleen nog maar het sterke licht
het rode, zuivere van de late zon
te zien, te volgen - en de eigen weg te gaan.
Het werd, het was, het is gedaan.
Jezus sprak tot haar: Ik ben de verrijzenis en het leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven; en wie leeft en in
Mij gelooft, zal niet sterven voor eeuwig. Geloof je dit?
J11, 25-26
Tot onze grote ontsteltenis en droefheid is, voor ons veel te vroeg,
geheel onverwacht van ons heengegaan

Joop Haast
echtgenoot van

Alicja Haast-Pagórek

Toos Peeters - Smeets
Hay Peeters
Twan Smeets
Lea Smeets - Peeters
Neven en Nichten
Naesenhof 4, 5872 CK Broekhuizen
Het afscheid van Sjraar zal in familiekring plaatsvinden op
donderdag 10 december.
Een hartelijk woord van dank aan allen die Sjraar met
fijne zorg omringd hebben.
Correspondentieadres
Familie Smeets, Schoolstraat 11, 5866 AW Swolgen

Je was een man van weinig woorden
herkenbaar voor diegene die bij je hoorde
een man, vader en opa op wie je kon bouwen
en wiens woord je kon vertrouwen.
Zo bescheiden als je hebt geleefd
zo bescheiden ben je gestorven.

Grad Kurvers
echtgenoot van

Stien Kurvers-Verheijen
* Sevenum, 17 februari 1931
Sevenum,

Helden, 3 december 2020
Correspondentieadres: Petrus Vossenstraat 12, 5988 KK Helden
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, heeft
plaatsgevonden in de Lambertusparochie te Helden.

Met grote verslagenheid hebben we kennisgenomen van
het plotselinge overlijden van onze medewerker

Joop Haast
We wensen Alicija, Natalie, Julia, familie en vrienden
heel veel sterkte toe in deze verdrietige en moeilijke tijd.
Familie Peeters en collega’s
Transportbedrijf Peeters-Mols
Loonbedrijf Gebr. Peeters
Sevenum

† Sevenum, 6 december 2020
Stien
Wim en Sjan
Lieke en Nash
Ilse en Bas

Hij overleed in de leeftijd van 64 jaar.
Helden: Alicja Haast-Pagórek
Natalie
Julia
Meijel: Peter en Willemien
Kinderen en kleinkinderen
Blerick: Eric en Miep
Kinderen en kleinkinderen
Familie Haast
Familie Pagórek

† Broekhuizen, 6 december 2020

Jacques Smeets
Truus Smeets - van Meyel †

Horst, Twan en Carmen
Karlijn
Michaël

Spoorstraat 53, 5865 AG Tienray

Op 28 december
wordt ons moeke

Geleefd op je geheel eigen manier...
Gereisd door vele landen...
Jouw laatste reis is nu begonnen...
Voor altijd in onze herinneringen...

Eenvoud sierde hem

Liset en Theo
Familie Kurvers
Familie Verheijen
Weverstraat 11
5975 XG Sevenum
Wij hebben afscheid genomen van Grad op 10 december.
Een speciaal woord van dank aan dokter de Vos en
de megjes van het Groene Kruis voor hun liefdevolle
begeleiding en verzorging.

Dankbetuiging

We bedanken iedereen voor het medeleven na het
overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa.

Jan Claes
Alle kaarten, telefoontjes en bloemen hebben ons
goed gedaan als steun in deze moeilijke tijd.
Truda, Josée, Jan en Karin, Frans en de kleinkinderen
Sevenum, december 2020
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Horeca moet nieuw steunpakket krijgen
Verschillende horecaexploitanten deden maandag 7 december mee aan Black Monday. Een initiatief vanuit de horecabranche om meer aandacht te vragen voor deze sector. Door de coronacrisis heeft de horeca flink geleden en houden veel bedrijven het niet lang meer vol. Tijd voor
een nieuw steunpakket of mogen de restaurants en kroegen weer open?
Het is en blijft een verhitte discussie: horeca
open of niet? Koninklijke Horeca Nederland roept
eigenaren van restaurants en cafés om hun pand
op zondag 17 januari gewoon te openen, tegen
de regels van de overheid in. Deze ‘wanhoopsactie’ ziet men als laatste redmiddel om zo toch
nog in leven te blijven. Maar volgens de richtlij-

Marieke ment...

Column

Premier zoekt
vrouw
“Vind je het niet vervelend dat
je je altijd moet verdedigen dat
je single bent?”, vroeg Linda de
Mol aan premier Mark Rutte,
nadat ze hem net had gevraagd
waarom hij eigenlijk geen
partner heeft.
Mark zat gezellig met programmamaakster Floortje Dessing bij
Linda op de bank voor haar nieuwe
programma, Linda’s Wintermaand.
De meningen op sociale media
over het gesprek waren als vanouds verdeeld. De één repte over
een goedkope verkiezingsstunt
(maar ja, geef hem eens ongelijk?),
de ander was helemaal om en riep
hem uit tot de meest charmante
man. Hij zou het wel leuk vinden
hoor, iemand die met een wijntje
voor hem klaar zit, antwoordde
Rutte. Maar het gaat zoals het gaat
en er hoefde niet meteen allemaal
brieven geschreven te worden.
Dat zou trouwens ook wel een leuk
idee zijn voor een tv-programma:
Premier zoekt vrouw. Of misschien kan hij een keer meedoen
aan The Bachelor. Dan is Linda,
die zich blijkbaar geen leven zonder partner kan voorstellen, ook
weer gerustgesteld. “Iedereen die
hoorde dat ik je ging interviewen
wilde dat ik je zou vragen waarom
je nog steeds single bent”, zei
Linda, waarop Mark nog maar eens
zijn standaard antwoord gaf en er
een beetje omheen draaide.
Ook Floortje werd trouwens
even ondervraagd over haar
vrijgezellenstatus en kinderloos
bestaan. Het is hetzelfde als
wanneer werkende moeders wordt
gevraagd hoe ze dat toch doen,
carrière en gezin combineren?
Mannen krijgen die vraag nooit.
Lieve Linda, over drie weken is het
2021. Vrouwen in Nederland hebben sinds 1919 het kiesrecht. We
hebben bewust ongehuwde moeders én vaders, homostellen met
kinderen en als je twijfelt of eerst
nog andere dingen wilt doen, kun
je als vrouw je eitjes in laten vriezen voor een later moment. Ons
land kent bijna 3 miljoen singles.
Waarom benader je deze twee
mensen, die allebei een leuk en
betekenisvol leven hebben zeggen ze, dan alsof het buitenaardse
wezens zijn?

nen vanuit de overheid om het coronavirus tegen
te gaan is dit geen slim plan. Aan de andere kant
kan de overheid deze sector een nieuw steunpakket
geven zodat ze het toch langer kunnen volhouden.
Maar wat te doen met andere sectoren? Neem nu de
evenementensector, als de horeca een steunpakket
krijgt is dat toch niet eerlijk voor deze evenemen-

Horeca moet nieuw steunpakket krijgen.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 49

Er zijn teveel bevers in Limburg
De beverpopulatie stijgt flink Limburg volgens Waterschap Limburg. Zelfs zo sterk dat het nadelige gevolgen met zich meebrengt.
Waterschap Limburg luidde de noodklok en
stuurde een brief naar provincie Limburg waarin
ze vraagt of de provincie opnieuw wil kijken naar
de fauna. Bevers vormen nu voor flinke kostenposten voor waterschappen en verschillende
Limburgse gemeenten. Zo groef een bever aan
de Helenaveenseweg in Evertsoord zestig holen.

De maximale schade: 660.000 euro. Dat is niet mis
voor één diertje. Moet de populatie bevers niet
teruggebracht worden? Het lijkt zo dat de kosten
hoger zijn dan de baten. De dieren kosten gewoon
veel geld. Het merendeel van de mensen die gereageerd heeft op deze stelling, vindt dat veel beter
naar het provinciaal beleid gekeken kan worden.

Zo zegt Roel Sanders: “Eerst wordt er tijd geld en
energie gestoken herintroducties, en nu het een succes is, is Limburg in nood.” Thijs Lenssen voegt daar
aan toe: “Met een goed beheer en controle van de
waterwegen en het gedrag van de bevers was dit
te voorkomen geweest. De meeste bevers graven
geen zestig holen in twee weken.”

Oh, zit dat zo!

Het probleem met de toeslagen
De mini-enquête van de Tweede Kamer over de toeslagenaffaire is inmiddels ruim een week bezig. De politiek wacht met spanning af of er
koppen gaan rollen. In deze zaak lĳkt iedereen wel een beetje schuldig. De Belastingdienst, het ministerie van Financiën, het ministerie van
Sociale Zaken en niet te vergeten ministers, staatssecretarissen en ook de Tweede Kamer.
voor een aangepast stelsel, maar
dat kwam er niet. In plaats daarvan ging de nadruk, onder meer
op wens van de Tweede Kamer,
liggen op fraudebestrijding.

En dat is natuurlijk ook zo.
Een ongeluk komt immers nooit
alleen. Het begint bij een slecht
uitvoerbare wet. Dat had al in de
ontwikkelfase van de wet duidelijk moeten zijn. Maar zeker na
de Bulgarenfraude, die staatssecretaris Frans Weekers de kop
kostte. Er was ook wel een plan

De Belastingdienst Toeslagen trad
daarbij hard op, kennelijk denkende
dat ze daarmee de wil van de politiek opvolgde. Echter daarbij werd
(een doodzonde) niet altijd binnen
de wet gehandeld. Bovendien was
de menselijke maat ver te zoeken.
Ten slotte werd, toen de beerput
openging, bewust of onbewust
niet alle informatie aan de politiek verstrekt. Dat leidde opnieuw
tot het aftreden van een staatssecretaris, namelijk Menno Snel.
Staatssecretaris Wiebes overleefde
de toeslagencrisis maar net, door
juist op tijd door te schuiven naar
een ministerspost.
Het ontslag van de staatsse-

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

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

tenbedrijven? En dan is er nog een aantal sectoren
die ook niet achter mag blijven. Samengevat, wie
geef je wel geld en wie niet?

cretarissen was onvermijdelijk,
maar tot een oplossing of lering
voor de toekomst heeft het (nog)
niet geleid. Wellicht dat het verslag van de enquêtecommissie
dat wel doet. Volgens mij is het
niet zo lastig: ministeries moeten zorgen voor heldere, eerlijke
en vooral ook uitvoerbare wetgeving. Uitvoering van de wetgeving
door de Belastingdienst (en andere
overheidsinstanties) zou streng,
maar vooral ook rechtvaardig
moeten zijn.
En voor de politiek? Die zou zich
niet moeten richten op incidenten en politiek gewin, maar haar
taak als controleur van de wetgever en de uitvoerder serieus moeten nemen. De politiek kan daarbij
een voorbeeld nemen aan Renske
Leijten (SP) en Pieter Omzigt (CDA).
Enkel door het vastbijten van deze

twee Kamerleden in de toeslagenproblematiek komt nu de onderste
steen boven.
Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

15 december 2020

Raadsvergadering
Op dinsdag 15 december is de volgende videovergadering van
de gemeenteraad. Hierbij gaat het om een besluitvormende
vergadering.
Digitaal vergaderen

bedrijf Hoebertweg 15, Kader voor de

In verband met de maatregelen rond het

Opwek van Duurzame Elektriciteit (KODE),

coronavirus kan de gemeenteraad niet

het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

op de gebruikelijke manier vergaderen.

(IHP), strategische koers NLW en diverse

Daarom vergadert de raad digitaal. De

belastingen en hefﬁngen 2021. Kijk voor een

raadsleden en de burgemeester hebben via

volledige agenda op horstaandemaas.nl/raad.

een videoverbinding contact met elkaar en

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

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

Afhaalpunten

Gemeentegids en kalender

geïnteresseerden kunnen de vergadering

Meer informatie

volgen via internet.

U kunt de digitale raadsvergadering live

De nieuwe gemeentegids en kalender zijn weer klaar. U kunt ze afhalen bij deze

volgen via horstaandemaas.nl/raad en de

afhaalpunten:

Agenda

facebookpagina van de gemeenteraad

Op de agenda van de vergadering staat o.a.

(RaadHadM). De vergadering begint om

• 't Brugeind, Meerlo

Meer informatie

diverse bestemmingsplannen, uitbreiding

19.00 uur.

• Torrekoel, Kronenberg

De nieuwe gids en kalender zijn

• Sevenheym, Sevenum

niet meer zoals vorige jaren door de

• La Providence, Grubbenvorst

gemeente gemaakt. De maker en

• Bibliotheek, Horst

uitgever is Lokaal Totaal. Voor meer

• Gemeentehuis, Horst

informatie belt u met Lokaal Totaal

Vrijdagmiddag
Gemeentehuis gesloten

op (0223) 661425. Of stuur een mail
Afvalkalender

naar info@lokaaltotaal.nl. U kunt de

De afvalkalender voor 2021 krijgt u tussen

gemeentegids ook digitaal bekijken op

14 en 20 december per post.

lokaaltotaal.nl/horst-aan-de-maas.

Op 11 december is het gemeentehuis vanaf 12.30 uur gesloten. We testen dan het
computersysteem. Helaas kunnen we u tijdens de test niet aan de balie helpen. Dank
voor uw begrip!

Nieuw project

Investeren in Ambassadeurs
van de Gastvrijheid
Toerisme en Recreatie zijn belangrijke sectoren in Horst aan de Maas en bieden veel
werkgelegenheid, overnachtingen, dagbezoek en bestedingen. Daarom ondersteunt
de gemeente Horst aan de Maas met een bijdrage van €10.000,- een initiatief van het
toeristisch platform om “om ambassadeurs van de gastvrijheid” op te leiden.

Bekendmakingen

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

Wethouder Eric Beurskens: “Ik ben blij

Platform een training ‘ambassadeur van de

met dit project. Het is een eerste stap

gastvrijheid’. De training is bedoeld voor

in een nieuwe werkwijze die we samen

ondernemers, eigenaren, exploitanten

met ondernemers hebben vormgegeven.

en vaste medewerkers van een bedrijf of

Als gemeente willen we op deze manier

organisatie betrokken bij de vrijetijdssector

aanjagen dat goede ideeën, die een

in Horst aan de Maas.

Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide
omgevingsvergunningen
In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen,
-wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van
(ontwerp)-bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar
www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van

bijdrage leveren aan de versterking van
de sector en het verwelkomen van meer

Gastvrijheid

uitgebreide omgevingsvergunningen verwijzen wij u naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.

gasten, ook werkelijkheid worden. Daardoor

In deze training wordt ingegaan op diverse

werken we met meerdere partijen samen

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

aspecten zoals; wat is gastvrijheid, wie is

om vorm te geven aan de vijf actielijnen

onze gast, hoe benader je de gast, hoe

inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het

voor de vrijetijdseconomie.

speel je in op interesses? Deelnemers leren

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

ook hoe ze op een aantrekkelijke wijze met
Ambassadeurs

een uniek verhaal ons aanbod op het terrein

Broekhuizen

Kasteellaan 1

Sevenum

Een belangrijk doel van het Toeristisch

van recreatie, cultuur, historie, landschap

Veerweg 6

Americaanseweg 43

Markt 15

Platform in Horst aan de Maas is het

en natuur aan de gast kunnen overbrengen.

Luischhof

Gebr. Douvenstraat 23,

Horst aan de Maas

Griendtsveen

creëren van toeristische ambassadeurs

23a, 25 t/m37

Vertrokken naar onbekende

onder inwoners, bedrijven en hun

Door de ﬁnanciële bijdrage van de

Kanaalstraat 4

Venloseweg 17

personeel. Wie kan tenslotte onze

Gemeente Horst aan de Maas bedraagt de

Grubbenvorst

Venloseweg 16

Heideweg 7, Grubbenvorst

gemeente het beste promoten, dat zijn de

deelnameprijs slechts €35 p.p. De eerste

Deurneseweg 23

Kreuzelweg 9

Spoorweg 40, Hegelsom

mensen die er zelf werken, wonen en leven.

groep start vanaf 14 december a.s.

Hegelsom

Lottum

Kreuzelweg 19i, Horst

St. Jorisweg 4

Horsterdijk 116

Vrouwboomweg 9, Horst

Met medewerking van Landschap Horst aan

bestemming:

de Maas, kunstplatform ZEEN, Centrum

Meer informatie en opgave kan bij

Langstraat 46a

De Steegh ongenummerd

Kleefsedijk 22, Sevenum

Management Horst en Vereniging Slapen

Pascal Schreurs,

Horst

Melderslo

Parapluplan Internationale

in Limburg organiseert het Toeristisch

horstaandemaas@visitnoordlimburg.nl

Stoktstraat 9

Koppertweg ongenummerd

Werknemers
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Het college
B&W stemde
onlangs
met
voor Opwek van Duurzame
Elektriciteit
(KODE).
Op 15
december
besluit          

hetKader
de
gemeenteraad hierover. De afgelopen
we je mee in 
wat KODE
is, hoe het
stand is gekomen
(deel 1) wat het

  weken
 namen
         



tot 

   
vervolgproces is (deel 2) en de ontwikkeling van middelgrote
zonneweides
(deel 3). In deze 4e
aﬂ
evering
we in op de plannen
 
zoomen
 

  
om de mogelijkheden voor energielandschappen te
onderzoeken.
*Voorgaande aﬂevering vind
je op


www.horstaandemaas/wijgaangroen
    
      
 
 
    
 
 
 
  
    

    

 
  In KODE
  zijn viersporen
 uitgewerkt:
 
 
 
 
 



mogelijk


Verkenningsgebied
1 Maaslijn – A73
onderzoeken wat waar
en wenselijk
  

condities.


Waarom dit gebied?
is én onder welke
De twee
     
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Het gebied heeft een gemengd karakter
getoonde verkenningsgebieden zijn hierbij




 


 
   
(landbouw, tuinbouw etc.) dat zich goed
het 
uitgangspunt. Naast
de gebiedsverkenner


  
 
  


  


 


 Reindonk


leent voor een combinatie met windenergie.
heeft energiecoöperatie
Energie een

   











 
 
•
De
afstanden
tot
omwonenden
zijn
in
rol
in
deze
verkennende
fase.
De
verkenning


  

       


















dit gebied zodanig dat windturbines hier
leidt tot
een haalbaarheidsstudie,
deze
 

  


    
  
     

  


 waarschijnlijk
 

 

het beste
zonder hinder
staat
voor het najaar
van 2021 gepland.








 De 

   

 gemeenteraad
 
 kunnen
 


worden
gerealiseerd.
beslist uiteindelijk of, waar en 

 

  

 

  


hoe





•
De
windturbines
kunnen
aansluiten
op
de







de
energieprojecten
worden ontwikkeld.







  






bestaande infrastructuur (de Maaslijn
of 
de

  



   

 
autosnelweg
A73)
in
het
landschap.
In aﬂevering 5 zoomen we in op de uitvoering

 
      



•
Er
zijn
koppelkansen
zoals
van
deze
gebiedsverkenning.

 
  
      



Mogelijkheden van
energielandschap(pen)
van recreatieve of maatschappelijke functies
landschapsontwikkelingen in het gebied of
         
       
onderzoeken (spoor 3)
zodat de inwoners meeproﬁteren. Het is
het inzetten van opbrengsten voor sociaal
 

 
 
         

Gemeente Horst aan de Maas heeft zichzelf
daarnaast ook wenselijk dat een (grootschalig)
maatschappelijke doelen. Zoals
dorpsen



   
   
   


 op!      
de opgave gesteld om 1150 TJ (Terra Joule)
energieproject meerdere doelen dient: de
wijkontwikkelingen in de omliggende
dorpen  Let





      












aan duurzame energie op te wekken in 2030.
zogeheten koppelkansen. Dat kan zijn een
Grubbenvorst, Melderslo, Lottum, Tienray
Nu KODE in beeld komt, wordt het voor




  
       












geven we invulling aan de afspraken
bijdragen leveren
aan oplossingen
voor
en Swolgen.
projectontwikkelaars
grond
 Hiermee



  
    interessant
 om



 
 (klimaatadaptatie)

  











in het nationale
klimaatakkoord.
Om deze
extreem
weer
of
het
aan tekopen
voor het realiseren
van een







 




 


het

 

  

ambitie
te
realiseren
hebben
we vier
‘sporen’
vergroten 
van
aantal
soorten
planten
en
zonneweide
of windturbines.
Een snelle deal


 (biodiversiteit)
 en

 
  
 

  weergegeven.
   


   
voor ogen zoals in
het schema
het
hergebruik
van 
kan echter vaak een zorgvuldig proces in de


 dieren
 


  
 
We
zetten
continue
in op
spoor
1 en gebruiken
materialen
(circulariteit).
weg staan. Ook is een eerlijke verdeling van




 
 

 

 







 












waar
mogelijk
álle
daken
om
zonne-energie
op
lusten en lasten met de omgeving vaak lastig
               
 










te wekken.
Daarnaast
zetten
we
in
op
spoor
Waar
is
plaats
voor
energielandschappen?


waar te maken. Een goed omgevingsgesprek
       




te 

 
 
 
 


2
middelgrote
zonneweides.
Spoor
1
en
2
zijn
Om
de
opgave
realiseren
wordt
gedacht
en goede afspraken
met de omgeving zijn 
   
   
 
 
 
 



  


 

 
samen
goed
voor
ongeveer
20
%
van
de
totale
aan
twee
energielandschappen
waar
7
vaak
wél
de
sleutel
tot
succes bij een zonne 
 
  
  


 

 
   



 
 
 
     














opgave. Onderzoek
naar de
mogelijkheden
windturbines en
275 ha 
(ha is 100 x 100 m.)
of windproject.


       
 
 
   


      
voor energielandschappen
(spoor 3) geeft
zonneweide landen.
Dit is een schatting,










    
 

 
  
 
de invulling
van de
restopgave:
de verkenning
kan
hier nog
verandering
in
 richting
 aan

 




  











in 2030
1.150 TJ aan duurzame
energie
op te
brengen.
te komen
waar plaats
Verkenningsgebied
2: Energielandschap
Een zorgvuldig proces gaat voor snel 

 

 Om erachter
 

  

 
 
 
    

 


 

  

 
  




wekken.
is voor eventuele
energielandschappen
is een
Mariapeel
 heid, alleen samen komen we verder
  
 

   
 


dit gebied?


 


analyse uitgevoerd.
Waarom
#WijGaanGroen


 
 
een
 energielandschap?
    
 

  




Waarom
•
Het
gebied
is
open
en
uitgestrekt
met
            
 



beperkte







  is een

analyse

Een energielandschap
met  
Op basis van
zijn twee
landschappelijke
waarde
door
   
 project
  
deze










 

 
 
turfsteken
 en 
grootschalige
opwek van elektriciteit door
aangewezen.
eeuwenlang intensief
Vragen?        


 verkenningsgebieden


   
 
 

 







 
    
middel
van
een
grote
zonneweide
en/of
De
twee
kansrijke
gebieden
voor
energievee
houden.
Ook
wordt
het
landschap
Heb 
je als grondeigenaar
of project   
       

  
 



  

  
meerdere
windturbines.
Door
te
kiezen
voor
landschappen
in
Horst
aan
de
Maas
zijn:
doorsneden
door
een
hoogspanningsleiding.
ontwikkelaar
vragen
over
KODE
en
wat

  
 


       

 
 

   
energielandschappen,
waar
elektriciteitsopwek
•
Tussen
de
Maaslijn
en
A73.
Hier
is
in
•
Het
bestaat
uit
grote
en
rechthoekige
kavels.








dit
wel
of
niet
voor
jou
kan
betekenen,




       
    





 zijn
 weinig
direct

 • 


wordt gebundeld, is het effect in het gehele
theorie 
ruimte
voor een windpark
met 5-9
Er
omwonenden
in het
neem dan contact met ons op via









 
 








 
 
landschap van gemeente Horst aan de Maas
windturbines.
plangebied.  
wijgaangroen@horstaandemaas.nl.

 

en      
     



beperkter
dan
bij
willekeurige
spreiding.




    
•
In
het
gebied
tussen
de
Mariapeel
•
Er
zijn
interessante
koppelkansen
met
de
   
 





Het concentreert
zich in die twee gebieden.
is ruimte voor
stikstofproblematiek maar ook 
droogte
en
Lid
worden?


  de Middenpeelweg.
Hier

  


 


 grootschalige

Concentratie van elektriciteitsopwek
is
zonneweides, in totaal zo’n
vernatting
Heb
je
interesse
om
lid
te
worden
van
de






 

   250-300 ha.
bovendien betaalbaarder, de aansluiting
• Samenwerking met de gemeentes Venray
energiecoöperatie Reindonk Energie, ga dan
 


 
op
het
energienet
is
eenvoudiger.
De
en
Deurne
kan
interessant
zijn
in
verband
naar www.reindonkenergie.nl en/of schrijf je in
  

 
 
 inwonersenquête
 
  
van afgelopen zomer laat
met de opgaves in de Peel.
voor de nieuwsbrief.




 


  
    
zien dat
de meerderheid
van de inwoners
 









de voorkeur geeft aan bundeling boven
Hoe nu verder?
weten 
over zon- 
en windenergie?
 Meer
 
 
 
  








versnippering.
De
twee
verkenningsgebieden
zijn
ruim,
Kijk
op
www.horstaandemaas/wijgaangroen.
                 

           

daarbinnen
zijn verschillende projecten
Daar
vind
je
ook
aanvullende
informatie
over

   
 
 Wat
   
 Maar


brengt het?    
denkbaar.
er staat nog
niets vast.
de landelijke en regionale afspraken die zijn



  













van een grootschalig
project 
vaststelling van
KODE zal een  
gemaakt over
duurzame energie.
 Opbrengsten

  
   Na de





kunnen
bijdragen
aan
de
gewenste
gebiedsonafhankelijke
gebiedsverkenner
met
de
Wil je op de hoogte blijven nieuws over
       
    
    



zijn

  

ontwikkeling.
Dit kan
op het gebied
van  
verkenning starten. Hij zal
de komende
 

 

duurzaamheid, geef je dan op via:


natuur
 of

    

landbouw,
landschap.
Ook kunnen
maanden samen met
inwoners, bedrijven,
wijgaangroen@horstaandemaas.nl
o.v.v.
 










verdiensten 
bijdragen aan
het versterken
grondeigenaren en andere belanghebbenden
inschrijven nieuwsbrief duurzaamheid.
  de

 




       

Samen op weg naar duurzame energie (4)
We verkennen de mogelijkheden naar
energielandschappen samen

Iets regelen bij de gemeente?

Doe het via onze website!
Wilt u iets digitaal regelen bij de gemeente? Bijvoorbeeld informatie, een uittreksel of

Uittreksels en documenten

betalen, soms meer dan het dubbele. Dat

een ander document aanvragen? Doe dat via onze website. U betaalt dan niet teveel.

Er zijn ook andere websites en

is niet nodig. Vraag uittreksels of andere

commerciële organisaties die voor u een

documenten aan via horstaandemaas.nl. Of

Afspraak maken bij gemeente altijd gratis

met de gemeente via horstaandemaas.nl.

uittreksel of een ander document bij de

maak een afspraak en vraag een document

Bij de gemeente is een afspraak maken

Of bel de gemeente om een afspraak te

gemeente kunnen aanvragen. Als u via

op het gemeentehuis aan. U betaalt dan

altijd gratis. Maak daarom een afspraak

maken.

een andere website iets regelt moet u extra

niet teveel.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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VVD Horst aan de Maas

Houtstoken

Vroeger was het algemeen, er werd volop hout gestookt om het huis
te verwarmen en te koken. Hierna kwam turf, steenkool, olie en
later gas als brandstof. Mede door het steeds duurder worden van
gas en olie word er weer hout gebruikt, ook voor de gezelligheid,
immers een openhaard verhoogd de sfeer in huis.
De nadelen van houtstook worden
ook steeds meer duidelijk, fijnstof
en zogenaamde PAK`s zijn buiten
de stank de grote boosdoeners
voor de gezondheid. Vooral bij
windstil weer kan de buurt massaal
meegenieten van alle houtkachels

D66+GroenLinks Horst aan de Maas

en openhaarden. Dat vooral mensen
met een longaandoening als COPD,
astma en bronchitis hier veel
overlast van ondervinden beseffen
de houtstokers vaak niet. Maar ook
voor (gezonde) mensen is het geen
pretje als je hele huis onder de

bewust te maken dat ze bij windstil
weer gezondheidsschade en
overlast veroorzaken. En herhaal die
boodschap frequent. Dus windstil,
kachel uit. Gewoon. Doen.

wordt. Zijn wij in Horst aan de Maas
hier nu mee bezig? Toelating en
uitbreiding van mestverwerkers,
onzinnige afgravingen, gigantische
bedrijventerreinen voor bedrijven
met werk waar geen ingeschreven
inwoner van Horst aan de Maas
voor te vinden is? Maar aan de
andere kant zijn er veel bedrijven
die willen graag Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (MVO)
dit ondersteunen wij ook maar
moet voor onze toekomst die ook

niet betrokken worden op het
aspect milieu? Horst aan de Maas
zou dan alleen nog moeten willen
samenwerken met MWO-bedrijven
en organisaties om op die manier
de link te maken naar de Gezondste
Regio in maatschappelijk en milieu
opzicht.

Twan Hoeijmakers

Wat is ecocide?

De laatste tijd komt de term ecocide steeds vaker voor in de media. Ecocide is de grootschalige beschadiging, de vernietiging of het verlies van ecosystemen van een bepaald gebied in zodanige mate dat het
vreedzaam gebruik van dit gebied door de inwoners ernstig verminderd is of zal worden. Deze uitleg
komt van de wetscommissie van de Verenigde Naties.
Maar, zegt u dan, we hebben toch
milieuwetten. De milieuwetgeving
is meestal van civiele aard, en
in landen met welomschreven
milieudelicten zijn die meestal vrij
specifiek van aard (bijvoorbeeld
een bepaalde mate van vervuiling
in een bepaalde context, odeur,

houtrook gezet wordt.
Moet er dan gepleit worden voor
een verbod op houtstoken in de
bebouwde kom? Nee, zover zou
het niet moeten komen. Je kunt
zulke regels wel invoeren maar dan
moet je ze ook handhaven en dat
levert weer de nodige problemen
en kosten op. Immers, welke
ambtenaar stuur je in de avond om
23.00 uur op pad om te handhaven?
Daarom is het zinvoller om als
gemeente de houtstokers er van

oppervlaktewatervervuiling,
bodemvervuiling). Er bestaat geen
wettelijk kader om massale schade
en vernieling als zodanig mee aan
te pakken, dus het bedrijfsleven
volgt de weg van de minste
weerstand, veroorzaakt de meeste
schade waar de minste regelgeving

is en reserveert simpelweg
geld voor civiele procedures.
Door ecocide tot misdaad te
verklaren, creëren we een nieuwe
morele basis waarbij alles wat
massale schade of vernietiging
van natuurlijke ecosystemen
veroorzaakt, onaanvaardbaar

Bert Vrieling

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

Sta ‘jij’ sterk in je serviceschoenen?
Kom dan bij ons serviceteam!
Ter versterking zoeken wij :

Wegens bedrijfsuitbreiding zoeken wij een fulltime:

MEDEWERKER
PLUIMVEEBEDRIJF
voor het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden

Servicemonteur Installatietechniek

op ons legkippenbedrijf met scharrelkippen.
Salaris conform CAO Dierhouderij.
Heb je interesse?
Bel dan met William van Leendert, tel. 06 53 49 65 58
of stuur een mailtje naar info@vanleendertbv.com

Pluimveebedrijf van Leendert bv

Mackayweg 4, 5865 AL Tienray | www.vanleendertbv.com

Voor meer informatie

www.keijsersmartens.nl

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl
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Achter de schermen (vandaan)

In deze tijd wordt er veel achter de schermen gewerkt. Of beter gezegd
vóór de schermen. Bijeenkomsten, gesprekken, vergaderingen.
Allemaal vanuit het thuisbureau.
Zo ook de raadsvergaderingen
en themabijeenkomsten. Fijn dat
dit mogelijk gemaakt wordt door
de techniek van nu. Bedrijven en
burgers hoeven zo niet te wachten
op hun informatie en besluiten.
En ook al is het niet altijd vóór
de schermen te zien: achter de
schermen wordt er hard gewerkt

SP Horst aan de Maas

om alle zaken ‘gewoon’ door
te laten gaan.
Het persoonlijke contact wordt zeker
gemist tijdens alle bijeenkomsten
en overleggen. Vooral het bezoeken
van mensen en bedrijven is een
groot gemis. Toch is het goed dat
veel zaken wel door kunnen gaan.
En zeker blijft het wennen:

alle vergaderingen en gesprekken
achter de schermen. Maar ook hier
geldt: “Elk nadeel heb z’n voordeel”.
Zodra de voorzitter de vergadering
sluit, zwaai je naar het scherm, druk
je op het rode knopje en je bent
afgewerkt. Meteen tijd voor eigen
huis en haard. Dat is ook veel waard.
Zeker in deze tijd van het jaar is het
belangrijk dat je er écht bent voor
elkaar. Nog enkele vergaderavonden
en werkdagen te gaan in deze
decembermaand en dan: kom

achter de schermen vandaan en
maak (op veilige afstand) een extra
praatje met de buur die je buiten
ontmoet. Of schrijf een ‘alderwets’
kerstkaartje met een mooie groet.
Dat geeft warmte en positiviteit.
Precies wat we nodig hebben in
deze tijd. Gewoon Samen Doen.

Marian Gubbels, raadslid

Steun voor gezinnen in toeslagenaffaire

Op 15 december is de laatste gemeenteraadsvergadering van dit jaar. Een bewogen jaar voor ons
allemaal, onder andere door corona en de daarbij behorende maatregelen, door verlies van dierbaren,
door onzekerheid over en/of verlies van werk of bedrijf, door moeilijke financiële omstandigheden.
Er is een groep die al jarenlang lijdt
onder geldzorgen en die daardoor
veel kapot heeft zien gaan. Het
gaat om de ouders die gebruik
maken van de kindertoeslag en
door de belastingdienst onterecht
jarenlang beschuldigd zijn van
fraude. Deze ouders zijn betiteld als
misdadiger door de overheid die
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zelf de fouten maakte. Daar lijden
zij nog steeds zwaar onder. Dat leed
kunnen wij nooit meer goed maken,
maar we kunnen wel iets doen.
De landelijke overheid heeft een
bijdrage van 750 euro per gezin
beschikbaar gesteld. Dit is een
begin, want de meeste gezinnen
krijgen nog veel meer geld terug

van de overheid. Omdat gezinnen
soms in de schuldsanering terecht
zijn gekomen, is er een kans dat dit
bedrag meteen in beslag zal worden
genomen om schulden te betalen.
Schulden waar deze mensen in
terecht zijn gekomen door de
overheid. Het kan ook zijn dat je
door een bijdrage ineens een andere

tegemoetkoming misloopt, of dat
je ineens meer (gemeentelijke)
belasting moet gaan betalen.
Daarom dient de SP een motie in om
de getroffen gezinnen de garantie
te geven dat er geen korting
komt op de bijstands- of andere
gemeentelijke uitkeringen én roept
het college op om de betrokkenen
pro-actief te benaderen.
Wij hopen op brede steun voor
deze motie. We rekenen zeker op
de steun van het CDA, omdat in de

Tweede Kamer de SP samen met
het CDA het falen van de overheid
in deze kwestie heeft aangetoond.
Ons doel is om de getroffen
gezinnen een steuntje in de rug te
geven.

Sonja van Giersbergen

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

Van Asten Group is een toonaangevend internationaal
familiebedrijf. Voor onze locatie in Horst zijn wij per
direct op zoek naar een enthousiaste

administratief
medewerk(st)er
(20-24 uur per week)

Wij bieden:
• Administratieve werkzaamheden
• Parttime functie (uren in overleg)
• Informele sfeer, gemoedelijk team
• Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
• Modern kantoor
Wij verwachten
• MBO werk- en denkniveau
• Een gestructureerde- en proactieve werkhouding
• Nauwkeurigheid, integer en oplossingsgericht
• Organiseren van eigen werk
• Algemene computerkennis (MS Oﬃce)
• Woonachtig in de regio Horst
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging
en past bovenstaand proﬁel bij jou?
Neem dan gerust contact op via
riannevanasten@vanastengroup.eu of 06 10 99 39 76
Zie ook onze website: www.vanastengroup.eu of
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Tijn Kleeven Horst
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Het leukste vak op school vind ik
gym en dan vooral als we buiten
sporten. Het stomste vak vind ik
Engels, want ik ben niet zo goed
in talen.

Wat is je favoriete sociale
medium?
Mijn favoriete sociale medium
is Instagram. Bij Instagram
gaat het om de foto’s en ik vind
het leuk om foto’s te maken.
Vooral dierenfoto’s maken vind ik
gaaf.

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
In een vriendschap vind ik het
belangrijk dat je elkaar kunt
vertrouwen, elkaar alles kunt
vertellen. Ook is het erg belangrijk
dat je met elkaar kan lachen.

Wie kent jou het beste?
Van mijn vrienden kent mijn
vriend Teun mij het beste. Ik kan
alles aan hem vertellen en we
kunnen enorm samen lachen.

Wat ligt er onder je bed?
Een heleboel stof. Daarnaast
liggen er ook een hoop boeken
onder mijn bed. Door die boeken
kan mijn moeder niet met de
stofzuiger onder het bed komen
om het stof weg te zuigen.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Tijn Kleeven
12 jaar
Horst
Dendron College

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou heel graag met mijn vader,
moeder en Max een keer een reis
naar Kenia willen maken en willen
zien hoe de kinderen daar leven.
Ook zou ik graag een keer op safari
willen gaan om wilde dieren te
zien.

Wat zou je graag nog willen
leren in je leven?
Ik zou graag leren duiken omdat
je dan een hele andere wereld
onder water ziet.

Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is hockey.
Ik hockey in de JC1 van HCH. We
trainen twee keer per week, maar
het liefst zou ik drie keer in de week
trainen en twee keer in de week een
wedstrijd spelen.

Wat was je eerste gedachte toen
je vanmorgen opstond?
Toen ik vanmorgen wakker werd
dacht ik: Oh, nee het is maandag,
was het maar weer weekend!

Hond of kat?
Ik zou zeker een hond kiezen, want
daar kun je leuk mee spelen en mee
wandelen. Ik heb zelf een konijn
genaamd Wallie. Met hem kun je ook
leuk spelen.

Als je een topsporter zou zijn,
waar zou je dan heel goed in zijn?
Ik zou graag een hele goede
hockeyer willen zijn zodat ik elke dag
kon hockeyen.

Wat zou de beste uitvinding zijn?

Wat is het laatste cijfer dat je
op school hebt gekregen?
Mijn laatste cijfer was volgens mij
een 7,2 voor wiskunde.

Als je terug in de tijd zou gaan,
wat zou je jezelf voor advies
meegeven?

Wat is je beste en slechtste eigenschap?

Dan zou ik mezelf het advies
geven om nog meer te leren voor
de toetsweek en dan vooral de
talen, omdat die, zoals eerder
vermeld, niet echt mijn sterke
punt zijn. Alles ging namelijk zoals
verwacht goed. Alleen de talen
vielen tegen.

Mijn beste eigenschap is dat ik
sportief ben en mijn slechtste is
dat ik vaak onhandig ben. Laatst
struikelde ik op school over een tas,
die ik echt wel had moeten kunnen
zien. Niet heel handig.

Tekst: Teun van Zon

Een implantaat dat alles onthoudt
zodat je nooit meer hoeft te leren,
zou echt een geweldige uitvinding
zijn.

Voor onze boomkwekerij zijn wij
op zoek naar een

TIJDELIJKE
MEDEWERKER

(fulltime/parttime)

voor de periode januari t/m juni 2021
om de arbeidspiek op te vangen.
Molenweg 1a
5871 CH Broekhuizenvorst
info@kwekerijsmits.nl
T 06 20 44 11 12

Hoi

Column

Treinleven
Iedere dag met de trein.
Dan maak je wat mee, zeg ik je.
Veel mensen hebben een
negatief beeld over het openbaar vervoer: overvolle bussen, treinenvertragingen, hoe
werkt die ov-chipkaart, mondkapje vergeten, treinen vol
luidruchtige studenten, coupes die stinken naar friet van
Smullers. Het is allemaal
waar.
Elke dag maak ik de wereldreis van Meijel naar Eindhoven.
Eerst met de bus van Meijel naar
Deurne die tegenwoordig al vol
zit met middelbare scholieren.
Hier heb je het al: overvolle bussen. “Waarom fietsen jullie niet?”
En vervolgens met een perfecte
aansluiting stap ik over op de
trein van Deurne naar Eindhoven.
Perfecte aansluiting betekent bij
het openbaar vervoer eigenlijk
gewoon geluk. Oh ja, en tegenwoordig met mondkapje, hè,
niet vergeten. Daarover gesproken, een ontbijt of lunch in de
trein is nu volledig verleden tijd.
Geluk bij een ongeluk want de
naar friet stinkende coupes zijn
er niet meer. De stiltecoupes,
daar valt ook nog wat over te
zeggen. Waarom zitten de ‘luidruchtige’ altijd daar? Expres?
Alhoewel, als de rits van mijn
tas al een hoop lawaai door de
doodse stilte maakt, is ook een
uiterste. Vervolgens kom ik aan in
Eindhoven. Waar iedereen, maar
ook echt iedereen, uitstapt, waardoor er vaak een grote kettingbotsing ontstaat. Iedereen heeft
opeens haast en staat alvast
startklaar bij de uitgang, maar
de trein blijkt nog niet helemaal
stil te staan. Zie je het voor je?
De machinist trapt nog één keer
goed op de rem en het dominoeffect van struikelende mensen
begint. Mijn moment van leedvermaak. Op de terugweg pak
ik vaak een momentje rust in
de bus en trein. Mondkapje op,
totaal onherkenbaar. Oortjes in en
chillen maar. Als er nog zitplekken zijn tenminste. Alle clichés
zijn waar. Maar zo erg is het helemaal niet. De trein heeft mij al
ver gebracht.

Salaris conform CAO open teelten
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen via telefoon of mail.
Lotte Thijssen
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Religie

Medische zorg

America
zondag

Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Apotheek

Puzzelwedstrijd

Americaanseweg 35a Horst
077 398 54 54
v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-17.30 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij PLUS Bloem & Zo!

Apotheek Horst

Grubbenvorst

Apotheek Maasdorpen

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

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

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

09.00

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
Heilige mis
10.30
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Melderslo

zaterdag
Heilige mis
17.30
		

Meterik

zaterdag
Heilige mis
19.00
		

Swolgen

zondag
Heilige mis
09.00
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Tienray
zaterdag
woensdag

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst

Puzzel

De puzzel: Alle letters van het alfabet krijgen een cijfer van 1 t/m 26. Getracht moet worden
de letters bij de bijbehorende cijfers te vinden met behulp van de reeds ingevulde letters in
het diagram. Uiteindelijk zal er dan een compleet ingevuld kruiswoordraadsel ontstaan.
Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar info@horst-centrum.nl, of doe deze in onze brievenbus (bordes Oude
Raadhuis): Centrummanagement (t.a.v. Marion van Issum), Steenstraat 2, Horst. Vergeet niet uw naam, tel.nr. en
mailadres te vermelden.
Oplossingen moeten vóór zondag 13 december (12.00 u.) binnen zijn. De winnaar wordt volgende week bekend
gemaakt op deze pagina, www.horst-centrum.nl en via de social-media kanalen. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

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

Venray
(alleen na telefonische afspraak)

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst

11 t/m 13 december
10.00

Veerle Gorter
Tuinstraat 9, Venray
0478 58 34 78

14 t/m 17 december
Tand ID Meerlo
Raadhuisplein 24, Meerlo
0478 69 24 65

De oplossing van de puzzel in HALLO Horst aan de Maas van 3 december was:
Alle kinderen krijgen een kado
En de winnaar is: Hr./Mw. Weys uit Horst. Van harte gefeliciteerd met de cadeaubon van € 50,- te besteden
bij Ambachtelijke Slagerij Joosten!

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

Priesternoodnummer

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

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

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

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Sudoku

1

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
Kijk voor de oplossing
volgende week in
de HALLO.
Oplossing
vorige week:
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Tummers
daar word ik vrolijk van
Het grootste
assortiment

n
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b
&
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a
b
in de regio!
Wafelijzer WA2103

77,95

41,95

• Voor hartjes-wafels
• Regelbare thermostaat
• Anti-aanbaklaag

64,95

26,95
34,99

29,95

49,95

Bakplaat ABP602

Multisnack-apparaat SW852D

• 2000 watt vermogen • Met vetopvangbakje
• Bakoppervlak: 47 x 26 cm

44,95

• Wafel- en tosti-ijzer in één
• Uit te breiden met 16 verwisselbare platen

99,95

84,95
51,95

49,95
Gourmetset Gourmet Star
• Unieke manier van samen dineren
• Aparte units met anti-aanbaklaag

GRATIS
BEZORGD!

849,-

8

KG

1400
T/PM

*Na €100,- cashback
via Samsung, geldig
t/m 20-12-2020

• Energieklasse A+++ • Vulgewicht: 8 KG • 1400 tpm
• EcoBubble • Autodose • SuperSpeed 39

GRATIS
BEZORGD!

1399,-

*

699,Wasmachine WW80T734AWH/S2

Gourmetset RE1820
• Met 6 pannetjes • Powerglide anti-aanbaklaag
• Thermo-Spot technologie

16 65
5 ’’
cm

Wafelijzer WA1450
• Compact wafelijzer • Voor 2 4x7 wafels
• Vaste platen

4K

ULTRA HD

SMART

QLED

1099,-

4K QLED TV QE65Q67TASXXN
• 65’’ (165 cm) • 4K Ultra HD • QLED • Quantum Processor 4K
• Quantum HDR • Ambient Mode • AI Upscaling

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
Kijk voor de actuele openingstijden en adressen op de site | Volg ons ook op Facebook.com/tummerselectro | www.eptummers.nl

