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Kaarten voor kerst
Inwoners van Kronenberg en Evertsoord ontvangen de komende week een speciaal kerstkaartje in de bus. Deze kaartenactie is een samenwerking tussen De Kompeniej en basisschool De Kroevert in Kronenberg. Ouders en leerlingen van De Kroevert zorgden tijdens de eerste lockdown voor kaartjes bij de deelnemers van De Kompeniej. Omdat ze vinden dat
nu iedereen wel een opkikker kan gebruiken, worden er deze keer kerst-tekening-kaarten met een kerstwens aan alle huishoudens uitgedeeld. De KJEM zal samen met vrijwilligers
de kaarten huis aan huis bezorgen.
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Oog op windmolens en zonneweides na vaststellen
visie duurzame energie
De gemeenteraad heeft op dinsdag 15 december ingestemd met de visie om duurzame energie op te wekken
via zonneweides en windturbines in het zogenaamde Kader voor het Opwekken van Duurzame Elektriciteit
(KODE). Nu wordt er gekeken naar plekken waar mogelijk dergelijke energieprojecten kunnen worden
gestart.
Over het algemeen was de gemeenteraad van Horst aan de Maas
positief tijdens de raadsvergadering. Wel gaven enkele raadsleden
een aantaltips en visies aan wethouder Thijs Kuipers. Zo werd vooral
gehamerd op een goed communicatieplan naar inwoners toe. “Commerciële
bedrijven zijn nu al in gesprek met
onze inwoners”, stelde Jan Wijnen
(PvdA). “Deze ondernemers moeten
we voor zijn. De energie moet van ons
worden. Daarom is goede communicatie belangrijk. Het zou jammer zijn
als we in allerlei rechtszaken zouden
terechtkomen.” Ook Frenk Peeters van
het CDA was van mening dat KODE
valt en staat met goede communicatie
richting inwoners. “Er zijn verschillende voorbeelden bij andere

gemeentes waar het fout is gegaan.
Zorg ervoor dat iedereen betrokken
wordt. Niet alleen de b
 uurman en
buurvrouw, maar ook de mensen die
enkele kilometers van deze wind
turbines of zonneparken komen te
wonen.”

Dubbele functie
De raad was eensgezind dat de beste
technieken moeten worden gebruikt
als er een energieproject wordt
gestart. Wethouder Kuipers verzekerde
de raad dat het college de meest up
to date technieken wil aanschaffen
bij nieuwe projecten. “In deze visie
kan ik natuurlijk niet vooruit kijken,
de markt verandert continu. Wij gaan
ons hiervoor inzetten.” Wijnen kwam
met het initiatief om goed te kijken

naar plekken waar zonnepanelen kunnen worden geplaatst. “Het is zonde
om deze allen te plaatsen in één of
meerdere zonneweides. We kunnen
er op daken van bedrijven plaatsen
en op geluidswanden, bijvoorbeeld
die er komen in America naast het
spoor. Neem Greenport hierin mee,
daar staan ontzettend veel bedrijven
met lege daken.” Op het laatste idee
werd positief gereageerd door de raad
en wethouder. “Bedankt voor deze
inbreng, we gaan kijken wat mogelijk
is”, aldus wethouder Kuipers.

Raad aan zet
VVD vroeg extra aandacht om
de lokale energiecoöperatie
Reindonk veel mee te nemen in de
totstandkoming van energieprojecten.

Kay Thijssen van Essentie was positief
dat de VVD aandacht vroeg voor de
lokale partij, maar waarschuwt de
VVD dat Reindonk geen monopolie
mag hebben. “Er zijn nog meer lokale
energiecoöperaties in Horst aan de
Maas en er zullen er wellicht nog
ontstaan de komende jaren. Ga ook
hier de samenwerking mee aan.”
De VVD wilde niet zomaar instemmen
met KODE. “Ik wil dat we als raad
tussentijds worden betrokken”,
zei Yvonne Douven. “Wij willen nu
niet voorstemmen, want als we dit
goedkeuren zijn we daarna niet meer
aan zet als raad.” Thijssen (Essentie)
verbeterde Douven hierop. “We
worden door de wethouder ten alle
tijden meegenomen in de plannen”,
zei hij. “Als raad hebben we altijd het
recht om moties en amendementen
in te dienen en hiermee de college
op te roepen een andere richting
in te slaan. Daarnaast is KODE geen
vaststelling van zonneweides en

windturbineparken op concrete
plekken, maar een visie en dus een
eerste stap. Met dit beleid leggen we
niet vast waar de energieprojecten
komen, maar dat we nu gaan kijken
waar het mogelijk is.”

Gebiedsverkenner
Wethouder Kuipers is blij dat KODE is
vastgesteld: “We kunnen nu verdere
stappen zetten om daadwerkelijk te
gaan realiseren. De gebiedsverkenner
kan nu van start met de verkenning
naar energielandschappen. Samen
kijken naar wat waar en onder welke
condities mogelijk is. We hebben de
kaders dan wel opgesteld, de precieze
invulling is aan de gemeenschap.
Uit de verkenning en haalbaarheids
analyse gaat blijken wat er daadwerkelijk mogelijk is. Het laatste woord is
aan onze raad.”

Tekst: Niels van Rens

Horst aan de Maas probeert stokje te steken
voor uitbreiding mestverwerker Willems
Mestverwerker Willems uit America is volop in het nieuws. Het bedrijf heeft een vergunning ingediend om meer mest te verwerken, maar de gemeente Horst aan de Maas en provincie
Limburg hebben over het goedkeuren van deze vergunning een meningsverschil. Wethouders Thijs Kuipers en Rudy Tegels van de gemeente Horst aan de Maas leggen uit hoe het zit.

077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Over de perikelen rondom
mestverwerker Willems is al heel
wat geschreven. Het is daarom ook
begrijpelijk dat veel inwoners door
de bomen het bos niet meer zien.
“Het is inderdaad niet gek als je deze
materie niet altijd begrijpt”, begint
wethouder Thijs Kuipers. “Het is
één van de meest ingewikkelde
kwesties die ik in mijn loopbaan
heb meegemaakt. Het probleem
begint al met een meningsverschil
tussen de provincie Limburg en
de gemeente Horst aan de Maas.
Het komt niet vaak voor dat twee
overheidsinstanties tegenover elkaar
staan. Dat maakt het ingewikkeld.
Dan heb je nog twee andere partijen:
Willems zelf en de omwonenden.
Dus in totaal heb je te maken met
vier verschillende partijen.”

Bezorgklachten garcon.nl

Waterzuiveringsmachine

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

Oplage 19.400 exemplaren
hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
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Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

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

Kuipers legt kort uit wat er momenteel speelt. “Mestverwerker Willems
mag nu 80.000 ton mest per jaar
verwerken. Maar het bedrijf wil
uitbreiden. Uiteindelijk wil Willems
450.000 ton mest verwerken. Dat is

flink meer. Daarom heeft het bedrijf
een vergunning aangevraagd. Hier
ligt het meningsverschil. De provincie wil hier akkoord voor geven. Wij
als gemeente Horst aan de Maas
zijn het hier niet mee eens. Het is
namelijk zo dat Willems op haar terrein een helofytenfilter wil bouwen.
Dit is een machine dat afvalwater
zuivert tot schoon water dat niet
meer schadelijk is voor het milieu.
Deze filter staat ingetekend op een
plek waar het niet mocht, buiten het
bouwvlak zoals in het bestemmingsplan was opgenomen.”

echter een ander probleem. Willems
wil zoveel mest verwerken dat het
niet meer in het bestemmingsplan
past van de gemeente. “Willems is
een bovenregionale mestverwerker”,
zegt Kuipers. “Er is nu al in de regio
Noord-Limburg veel meer capaciteit
voor de verwerking van mest
vergund, dan er feitelijk hoeft te
worden verwerkt.” Voor het volume
aan mest wat ze nu wil verwerken,
komt dat niet meer alleen vanuit
deze regio, maar doet het dat op
landelijk niveau. Dat is dus in strijd
met ons bestemmingsplan.”

Regionale verwerker

Bezwaar

Toch moet daar een kanttekening
bij gezet worden, vertelt Kuipers.
“Destijds heeft de gemeente
een fout gemaakt in het
bestemmingsplan. We hebben
eerder een te klein bouwvlak
ingetekend. Daarom hebben we,
ook in opdracht van de rechter, in
het nieuwe bestemmingsplan dit
aangepast. Dus in principe is niets
aan de hand met betrekking tot deze
helofytenfilter.” Maar daarnaast is er

De provincie heeft daarom een
verklaring van geen bezwaar (vvgb)
nodig. Dat is een akkoord vanuit
de gemeenteraad om vergunning
toch te laten slagen, ook al is het
in strijd met de regels. “Hierbij is
de gemeenteraad dus aan zet”,
zegt Kuipers. “Maar op 8 december
constateerden we als College van
B&W dat de provincie deze aanvraag
had ingetrokken en de conceptvergunning al had gepubliceerd.

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.

• KERST, THUISMENU’S

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.

• KERST & SILVESTER BOXEN

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.

• OLIEBOLLEN

De provincie zou de vvgb niet nodig
vinden en de vergunning zonder
het akkoord van de gemeenteraad
kunnen goedkeuren.” Maar dat laat
het college niet zomaar gebeuren.
“Daarom gaan wij als college nu een
bezwaar indienen. Dat betekent dat
de kous hiermee niet af is. We gaan
nu ook op bestuurlijk niveau
binnenkort met de provincie in
gesprek in de hoop dat we tot elkaar
kunnen komen.”
Kuipers snapt dat het een lastig
onderwerp is. “Omdat het zo
complex is, is niet alleen de
gemeente aan zet, maar ook de
provincie. We hopen dat we tot
elkaar kunnen komen.”

De kous is hiermee
nog niet af

Tekst: Niels van Rens
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Oud-pastoor Griendtsveen overleden
Ben Faas, oud-pastoor van Griendtsveen, is op vrijdag 11 december op 77-jarige leeftijd overleden. Hij was
twintig jaar pastoor in het kerkdorp van Horst aan de Maas. In december 2018 nam hij nog afscheid als
pastoor.

Vanwege de feestdagen wordt de Persberichten voor de uitgave van
HALLO van week 52 mogelijk donderdag 7 januari graag aanleveren
later bezorgd. In week 53 vóór maandag 4 januari 17.00 uur via
verschijnt er geen HALLO. redactie@hallohorstaandemaas.nl en
De eerste HALLO van 2021 advertenties vóór dinsdag 5 januari 16.00 uur
verschijnt op donderdag 7 januari. via advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Gezocht
Iemand met ervaring in de teelt
Faas werd geboren in 1943 in Kampen.
In oktober 1997 verhuisde hij van het
Bezinningscentrum ‘Mensen Onderweg’
naar het klooster in Griendtsveen
samen met Sr. Margareth O’Gorman en
Sr. Mary Kubli. Na het overlijden van
Sr. Margareth is het Bezinningscentrum
ook gestopt. Vanaf begin mei 1998
was Faas actief als pastoor van
Griendtsveen. Eerst als waarnemer, na
het vertrek van pastoor Van Asten. In
hetzelfde jaar werd hij ingehuldigd als

administrator-pastoor van de parochie H. Barbara. In de tweede helft
van februari 2017 is hij in verband met
ziekte verhuisd naar het klooster van
de Montfortanen in Valkenburg. Vanaf
daar is hij verhuisd naar Nijmegen.
Op 31 mei 2018 is hem eervol ontslag
verleend als pastoor van Griendtsveen.
Daarna nam hij afscheid als pastoor op
2 december. Faas overleed op vrijdag
11 december in Nijmegen. De mis van
zondag 20 december in Griendtsveen

staat speciaal in het teken van zijn
overlijden. De uitvaart zelf vindt zaterdag 19 december om 13.30 uur plaats
bij de Montfortanen in Schimmert,
waarna ook de begrafenis daar zal
plaatsvinden op het klooster-kerkhof.
Gezien de huidige coronamaatregelen
zijn deze diensten allemaal beperkt te
bezoeken.

Voor het water geven aan vaste planten
via systeem en controleren van het gewas
Circa 10 uur / circa 4 keer per week
Leuke baan voor 65+

Strijbos Tuinbouw BV
06 22 410 401
info@tooldesign.nl
Pelgrimslaan 6, Smakt

Beeld: archief

Jongeren aanjagen met ideeën te komen

Synthese en gemeente willen meer
evenementen voor jongeren
Vooral voor veel jonge mensen lijkt de coronacrisis zwaar. Al helemaal nadat het kabinet een lockdown
aankondigde op maandag 14 december. De gemeente Horst aan de Maas slaat graag samen met de
jongerenwerkers van Synthese de handen ineen om jongeren aan te jagen met ideeën te komen, zodat ze
toch met elkaar in contact blijven.
Wethouder Thijs Kuipers begrijpt de
jongeren helemaal. “Het is allemaal
niet makkelijk als jongere in deze
tijd. Jullie zijn bij uitstek de doelgroep die sociale contacten nodig
heeft. Dan is het superfrustrerend
als je vrijheden worden aangepakt.
Het is niet makkelijk.”

Zelf doen
Daarom slaat de gemeente met
Synthese de handen ineen om hieraan wat te gaan doen. “We hebben
vanuit het Rijk een bedrag gekregen om jongeren aan te jagen met
ideeën te komen”, vervolgt Kuipers.
“Dit doen we samen met Synthese.”
Freddy van de Laar, jongerenwerker
bij Synthese, zegt dat ze meer bezig
zijn met jongeren dan ooit tevoren. “Voor ons is dit een ontzettend
belangrijke doelgroep. Daarom zijn
we blij met de bijdrage vanuit het
Rijk.” Zo’n geldbedrag betekent niet
dat Synthese en de gemeente evenementen kunnen opzetten. “Nee,
dit is echt voor het aanjagen van
jongeren. Zij moeten het uiteindelijk
zelf doen. Synthese is er niet voor

om evenementen op te zetten, die
ideeën moeten vanuit de jongeren
komen.” Daarom roept Synthese jongeren op om met ideeën te komen.
“Stuur ons een berichtje, we zijn
altijd bereid mee te denken.”

Contact verenigingen
Concrete voorbeelden ziet Van de
Laar ontstaan in de voorbereidingen
van kerst. “Je ziet dat verschillende
jongerensozen online evenementen
organiseren. Een online bingo of een
dj-set. Ook een goed voorbeeld is
het keten FIFA-toernooi dat op zaterdag 18 december plaatsvindt.” Maar
niet alleen de sozen zijn benaderd
in Horst aan de Maas, ook (sport)
verenigingen zoals volleybalvereniging Hovoc in Horst en verschillende
afdelingen van Jong Nederland.
“We betrekken dit zo breed mogelijk”, zegt Van de Laar. “Dus iedereen op gebied van cultuur, sport, et
cetera.”

ziet steeds meer groepvorming in de
wijken op straat. Dat is niet per se
slecht, maar daar komen uiteindelijk ook problemen van.” Wethouder
Kuipers begrijpt dit. “Dat is ook
logisch. Als jongere wil je ergens je
energie in kwijt kunnen. Maar blijf
elkaar hierin betrekken. Trek elkaar,
vooral nu, digitaal aan de jas en organiseer iets leuks.” Van de Laar zegt
dat Horst aan de Maas eigenlijk nog
iets mist. “Een platform waarop jongeren samenkomen. Een website of
iets anders wat vanuit jongeren wordt
gebouwd. Hier kunnen zij terecht om
met elkaar te kletsen of bijvoorbeeld
spellen te doen. Dus als je je geroepen voelt, laat het ons weten.”

Als jongere
wil je ergens je energie
in kwijt kunnen

word nu gratis lid van de vvv-venlo
kidsclub tot het einde van dit seizoen!
Meer info op onze website!

*Actie geldig tot 1 maart

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

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM

Digitale jas
Jongeren zoeken hun vertier nu sneller op straat volgens Van de Laar. “Je

actie!

Tekst: Niels van Rens

Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com
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Oêt de alde soos

OJC Phoenix Hegelsom
Wellicht heb je uren aan de bar gestaan in de verschillende sozen uit Horst aan de Maas. Maar heb je je ooit
afgevraagd waar de namen van sozen als OJC Canix en OJC Knor vandaan komen? HALLO Horst aan de
Maas ging op onderzoek uit. Deze week: OJC Phoenix uit Hegelsom.

namen naar het kleine Hegelsom.
“Kermismaandag staat inmiddels
bekend om zijn ludieke artiesten,”
begint Remco. “Zo hebben we een
keer Dries Roelvink geboekt, dat was
wel lachen. Dat proberen we dan te
combineren met een band die voor
de echte kermissfeer zorgt, zoals de
Heideroosjes of BZB.” “Vroeger hadden
we een keer Vitesse geboekt,” vertelt
Huub. “Die was heel duur: 18.000 gulden. Een rib uit ons lijf. Daar hebben
we met z’n allen heel lang voor moeten sparen.” Naast deze grote namen
bieden ze ook een podium aan lokaal
talent, zoals bij Phoenix on the Beach.
“Het is leuk om te zien dat bands die
hier gespeeld hebben vervolgens op
vele andere podia staan.”

Afwachten
Vanwege het coronavirus gaat alles
natuurlijk anders dan normaal. “Op
dit moment kijken vooral hoe we
dingen binnen de soos kunnen aan-

Net als de feniks uit de Griekse
mythologie rees OJC Phoenix uit
de as van zijn voorganger Yazoo
H-66, beter bekend als De Bar. Als
verwijzing naar deze wedergeboorte opende het jongerencentrum, vernoemd naar dit fabeldier,
in 1975 zijn deuren. “Het initiatief lag niet bij mij, dat lag bij drie
andere jongens, Johan Bouten,
Piet Linders en Hans Geurts,” vertelt oud-voorzitter Huub Buijssen.
“Zij hebben eigenlijk het meeste
werk gedaan.” Voor de bouw van
de soos kregen ze steun van de
gemeente. “Hegelsom was het
kippendorp. En wat deed de jeugd
dan? De jongeren bouwden een
stukje van de hanenkooi om naar
drankhol. Voordat ze gingen stappen, gingen ze daar dan bier drinken. Elke straat had zo z’n eigen
bar.” Met de oprichting van de soos
wilde de gemeente ervoor zorgen
dat er meer overzicht was en dat
de jeugd van Hegelsom een echt
‘thuis’ kreeg.
Dingen zijn de afgelopen 45 jaar

wel een stukje veranderd. “Ik denk
dat er toen veel meer kon en mocht,”
vertelt Remco Stappers, de huidige
voorzitter. “Nu moet je toch met iets
meer dingen rekening houden en zijn
er iets meer regels, als ik zo de verhalen van de oude garde hoor.” Een
voorbeeld daarvan was het optreden
van Armand in de jaren 90. “Wat toen
allemaal kon, poeh. Dat kan nu allemaal echt niet meer.”

Hoogtepunten
Herinneringen van vroeger komen
weer terug naar boven. “Eén van de
hoogtepunten voor mij was Sjefke
van Oekel, hij kwam naar onze soos,”
begint Huub. “Sjef van Oekel was
in 1974 verkozen tot tv-persoonlijkheid van het jaar, en hij kwam naar
Hegelsom. Elke zaterdag had hij bij de
VPRO een persiflage van Toppop waarbij artiesten, zoals Donna Summer,
heel nadrukkelijk nep playbackten.
Ik was daar echt fan van.”
De hoogtepunten van Remco zijn
anders. “Voor mij is dat waarschijnlijk de flessenkermis, waarop we trots

passen,” vertelt Remco. “We hopen
zo snel mogelijk weer open te kunnen en weer activiteiten te kunnen
organiseren waar we de mensen mee
binnen kunnen halen. Het is nog even
afwachten.” In de zomer was de soos
tijdelijk wel geopend. “Je wilt het dan
zoveel mogelijk normaal laten lijken,
maar je moet je ook aan de afspraken
houden. Met de anderhalvemeterregel konden er maar 20 tot 25 bezoekers binnen. Je moet er het beste van
maken.” Verder zien ze de toekomst
wel optimistisch in. Zodra de soos
opent, proberen ze weer vijf dagen
per week open te zijn. “Dat is iets
waar we nog steeds trots op zijn.”
“Ik vind het knap wat jullie nog allemaal gedaan hebben,” sluit Huub af.
“Ik had niet verwacht dat het nog zo
lang zou blijven bestaan.” Remco:
“Hopelijk zit ik er over veertig jaar net
zo bij als jij nu hier.”
Tekst: Koen van Meijel

zijn dat we dat nog kunnen en mogen
organiseren. We hopen dat nog een
paar jaar te doen. Phoenix on the
Beach is nu tien jaar oud, dat is ook
klein begonnen met een idee buiten
op het terras. Vorig jaar waren er meer
dan duizend bezoekers. Het hele plein
wordt dan vol met zand gegooid en
er komen bandjes, dj’s, een volleybaltoernooi en een barbecue. En voor
mijzelf blijft de kroegentocht nog altijd
vet. We gaan dan op carnavalsmaandag met een volle bus de dorpen af.”
Een ander puntje wat Huub bijgebleven is, was een bijzondere ingelaste
ledenvergadering, waarbij een groep
jongens aangesproken werd op hun
ongepaste gedrag. “Er kwamen altijd
veel jongens en weinig meisjes en als
er dan meisjes kwamen, sprongen de
jongens er meteen bovenop. Toen heb
ik aangekaart dat dat niet meer mocht
gebeuren. Ik denk dat die generatie
die ledenvergadering zich nog wel
goed kan herinneren.”

Grote namen
De leden brachten nog meer grote

TE KOOP

Woning met bedrijfsruimten, loods en cultuurgrond.

Kijk op verkoop.gunhoek.nl
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Unieke ervaring

Emma Wijnbergen

Studeren en volleyen
in Amerika
De 15-jarige Emma Wijnbergen verruilt over een half jaar het
Limburgse Meerlo voor Quincy in de Amerikaanse staat Illinois.
Daar gaat ze studeren én volleyen aan de Quincy University.

Emma was 4 jaar toen ze voor
het eerst op het volleybalveld
stond. Tot 2019 speelde ze bij
Set Up in Meerlo om daarna over
te stappen naar VC Velden. Emma
is niet de enige in het gezin die
graag volleyt. Haar moeder en zus
volleyen en ook haar broer heeft
lange tijd gespeeld. Maar Emma
is de enige die een droom had om
verder te gaan. En dat doet ze nu,
zelfs letterlijk ‘verder’. Ze vertrekt
namelijk volgend jaar zomer naar
Amerika. “Haar zus studeert in
Zwolle en dat vonden we al ver
weg”, grapt haar moeder Astrid.
“Emma is inderdaad nog jong, ze
is 16 als ze gaat, maar sociaalemotioneel zit ze op een leeftijd
dat ze dit aankan. En mijn man en
ik willen haar ook de kans geven
om haar droom na te jagen. En
we hebben haar het afgelopen
anderhalf jaar echt zien groeien.”

Ik wil heel graag
naar America

Studiebeurs
Via een clinic van Ron Zwerver,
assistent-coach van het
Amerikaanse Oregon State
University, vorig jaar november
werd Emma’s interesse gewekt
voor een studie in de VS. Emma:
“De combinatie van studeren en
volleyen kan nergens anders.
Daarbij wil ik heel graag naar
Amerika, dat lijkt me echt vet.
We zouden eigenlijk afgelopen
zomer een rondreis maken door
de VS, maar dat is helaas niet
doorgegaan. Na de clinic kwam ik
in contact met OverBoarder (een
organisatie die studenten werft,
red.). Ik heb filmpjes opgestuurd
en ben aan de hand daarvan
benaderd door zo’n twintig scholen.
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Ik wil graag moleculaire biologie
gaan studeren en op de Quincy
University kan dat. Daarnaast
was het contact met de coach erg
leuk.” Alles gebeurde, vanwege
corona, digitaal. Ook de gesprekken
met de coach en school. “Emma
heeft verschillende testen moeten
doen, onder andere een Engelse
test en een wiskundetest”, geeft
haar moeder aan. “Hoe hoger je
scoort, hoe hoger de vergoeding
is. En deze universiteit bood een
volledige studiebeurs aan. Alles
wordt betaald: kost en inwoning,
studiematerialen. Dat is wel erg
fijn.”

Horstenaar in De Alleskunner
Horstenaar Ger Geurtjens is vanaf vrijdag 1 januari op tv te zien in De Alleskunner. Dit programma,
dat bestaat uit tien afleveringen, wordt uitgezonden door SBS6.

In het programma neemt Geurtjens
het in 10 spellen op tegen 99 anderen.
De spellen draaien onder andere om
behendigheid, concentratie en conditie.
Maar ook rekenen, muziek en andere
onderwerpen komen aan bod. Bij elk
spel valt een verliezer af. Het doel is
om niet als laatste te eindigen. “Ik had
het spel vorig jaar al op de tv gezien en
toen ik dit jaar ook weer een oproep
zag voor kandidaten twijfelde ik geen
moment en heb me opgegeven”, geeft
Ger aan. “Ik ben best wel handig met
veel dingen, creatief en ondanks dat ik
met pensioen ben nog veel tijd tekort
kom, een bezige bij dus.” Na zijn aanmelding kreeg hij het verzoek een
video van hemzelf in te sturen. Daarna
werden hem telefonisch nog wat vra-

gen gesteld. “Schijnbaar was dit goed
bevallen want ik kreeg bericht dat ik
bij de honderd kandidaten hoorde en
dus mee mocht doen. Het hele avontuur begon op zaterdag 17 oktober.
Iedereen die meedeed kwam bij elkaar
in Amsterdam voor een coronatest.
Hierna moesten we inchecken in een
hotel in Utrecht. Daar moesten we op
de kamers blijven totdat je de uitslag
negatief kreeg.”
Daags erna begonnen de opnames
in Den Bosch. Elke dag stonden er
‘s morgens en ‘s middags spellen op
het programma. “We kwamen vaak
pas tegen 20.00 uur terug in het hotel
voor het diner maar soms ook pas om
21.00 uur en een keer om 22.00 uur.
Deelnemers doen niet mee alleen

voor het plezier maar ook voor een
behoorlijke hoofdprijs van 30.000 netto
die alleen de uiteindelijk winnaar krijgt.
In het begin denk je, als ik maar niet
als eerste eruit ga, maar als je dan
de eerste dag hebt overleefd en de
tweede en derde ga je ook voor die
eerste prijs. Hoe dan ook het was een
unieke ervaring, deels ook omdat we
met honderd personen in een bubbel
zaten in deze coronatijd. We mochten
met elkaar juichen, huilen en knuffelen
wat in de buitenwereld niet mocht.”
Hij geeft aan op een leuke tijd terug
te kijken. “Ik heb er mooie en warme
vriendschappen ervaren en samen
met iedereen gestreden. Hoever ik
gekomen ben moet natuurlijk een
geheim blijven.”

Eindexamen
Vorige week ondertekende Emma
het contract met de universiteit.
“Dat was wel spannend”, geeft ze
toe. “Nu gaat het echt gebeuren. In
mijn omgeving reageerde iedereen
heel enthousiast, ze vinden het
ook leuk dat ik deze kans krijg.”
Als corona geen roet in het eten
gooit, vertrekt ze volgend jaar
zomer naar Quincy. Ze gaat daar
wonen op de campus, waar ze
een kamer gaat delen met een
teamgenootje. ’s Ochtends krijgt ze
dan les en de middagen bestaan
uit volleybal- of krachttraining.
De weekenden zijn gereserveerd
voor de wedstrijden. De studie
duurt vier jaar. Wat daarna gaat
gebeuren, staat nog open. Maar
eerst moet Emma nog haar
eindexamen havo halen. “Dat is
ook heel belangrijk”, beaamt ze
lachend.

Nu gaat het
echt gebeuren

Tekst: Marieke Vullings

Kerstpresentje voor ouderen in
Horst aan de Maas
Bleumkes vaan Geluk heeft een bezoekje gebracht bij honderdvijftig ouderen in Horst aan de Maas. Deze
stichting verrast het hele jaar door ouderen uit Horst aan de Maas met een bloemetje. Omdat het bijna
kerst is, heeft de stichting nog een extra attentie. Miranda en Stephanie brachten de ouderen een koffiekopje gevuld met bonbonnetjes.
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Kerstfeest met uw keurslager
een greep uit ons assortiment

GOURMETSPECIALITEITEN
Compleet gourmetpakket,
samengesteld met de
lekkerste ingredienten
• 250 gram vlees per persoon
U kunt 6 verschillende
soorten vlees kiezen:
• kipﬁlet
• lamsﬁlet
• slavinkjes
• varkensschnitzel
• lamsrack
• kogelbiefstuk
• hamburgertjes • worstjes
• kipsaté
• shoarma
• kalfsoester
• garnalen
• visspiesjes
• biefreepjes
• kipreepjes

• saladepakket bestaande uit
stokbrood, kruidenboter,
knoﬂooksaus, barbecuesaus,
cocktailsaus, zigeunersaus,
pastasalade, barbecuesalade,
4 seizoenensalade, aardappelsalade en koude schotel
• gesneden champignons
• gesneden uienringen
• aardappelkrieltjes

Nu slechts € 13,95 pp

MAAK 5 DAGEN KAN
S OP € 100,00 VLEE
Bij aankoop van uw
S!
boodscha
ppen ontvangt u een
Het winnend lotnum
lotnummer.
mer wordt de volgen
de dag bekend gemaa
Kijk in onze winkel en
kt.
op de facebook-pagin
a Keurslager Crist Co
of u de gelukkige winn
pp
ens
aar bent.
Actie loopt van 20 tot

Wij hebben voor u
diverse heerlijke
stukken vlees
in huis gehaald
• rosbief
• fricandeau
• braadvlees
• kogelbief
• ossehaas
• lamsvlees
• kalfsfricandeau

BEENHAMMEN

Zuid-Amerikaans
graangevoederd rundvlees:
• bavette
• ribeye
• picanha

EXTRA VOORDEEL
Bij aankoop van een kilo
VARKENSHAAS
krijgt u € 4,00 korting

De rest is

100% gegarandeerd
op voorraad!

Wij hebben de lekkerste
beenhammen voor u klaargemaakt,
in diverse modellen.
Heerlijk zacht gemarineerd in
een heerlijke wijnmarinade.
U hoeft de ham alleen maar warm
te maken en te serveren met een
heerlijke romige saus. Wij snijden
de ham graag op maat voor u.

Laat u eens lekker verrassen!

ONZE SPECIALITEIT
Diverse rollades
• rundrollade
• kiprollade
• kalkoenrollade
• varkensrollade
• kalfsrollade

Ook gevulde rollades
• met appel/kaneel
• met fruit
• met kruidencrème

VOOR AL UW WILD

• eendeborstﬁlet
• wild konijn
• reepeper
• reebiefstuk
• hertenbiefstuk
• hazenpeper
• konijn
• konijnenbout
• wild goulash
• hazebout
alles met de juiste kruiden
en smaak

2020.

LEKKER GROOT VLEES

BESTEL UW WILD
VOOR 21 DECEMBER

Wij hebben een groot
assortiment wild in
huis

en met 24 december

alles wordt op
maat gemaakt

DIVERSE HEERLIJKE
PATÉS
• nootpaté
• wildpaté
• reepaté
• appeltjes paté
• paté met kaas en grilworst
• wildzwijn paté
• paté met peertjes en cranberry’s
dit alles met een heerlijke
veenbessenconfiture

ALS ENIGE IN DE REGIO
100% JAPANSE WAGYU
VLEES KLASSE A5
Het smelt gewoon
op uw tong!

ZONDAG 20 DECEMB
ER
OPEN VAN 11.00 - 1
6.00 UUR

Verstand van lekker eten!
Crist Coppens
St. Lambertusplein 5, Horst, tel. 077 398 37 94
www.coppens.keurslager.nl

1712 \ nieuws
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Sevenum krijgt zorggebouw voor mensen met dementie en alzheimer
De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft op dinsdag 15 december een akkoord gegeven voor het plan
om een boerderij aan de Berghemweg in Sevenum om te bouwen tot een zorggebouw voor mensen met
dementie en alzheimer.
De gehele raad keurde het plan
goed tijdens de raadsvergadering.
Wel kwam er nog een vraag vanuit
Essentie-raadslid Stef van Loo.

“Er wordt hier alweer een initiatief
goedgekeurd dat niet volgens onze
structuurvisie gaat. We zouden
proberen te bouwen binnen de

bebouwde kom, niet buiten zoals dit
initiatief. Dit is al de zoveelste keer en
daarom wil ik het College van B&W
hierop wijzen. Geef duidelijkheid.

Dit betekent niet dat ik tegen het plan
ben, in tegendeel. Maar ik vind dat
het college hier best op mag letten.”
Wethouder Rudy Tegels reageerde:
“Klopt, daar moeten we ons inderdaad
aan vast blijven houden. Maar dit
soort initiatieven die dan ineens
voorbij komen vinden wij niet zo

van belang om op dat punt nee
tegen de initiatiefnemers te zeggen.
Hun streven is deze mensen in groen
te laten wonen en dat spreekt ons
aan. Dit heeft meegewogen.”

konden zich vinden in het voorstel.
“Een warm idee dat me aanspreekt”,
aldus Jan Wijnen (PvdA), die bijval
kreeg van de andere partijen. Ook
zagen zij meer in een kinderraad,
dan alleen een kinderburgemeester.

Emons zegde toe het voorstel verder
uit te werken en merkte daarbij op dat
er op meerdere plekken in Nederland
een kinderraad actief is en dat eenvoudig te vinden is hoe deze opgezet
kan worden.

Tekst: Niels van Rens

Initiatief VVD

Idee voor kinderraad Horst aan de Maas
De gemeenteraad van Horst aan de Maas wil onderzoeken of het mogelijk is een kinderraad in te stellen.
Die zou dan bestaan uit vertegenwoordigers van alle basisscholen in de gemeente.
Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 15 december kwam de VDD met
het voorstel voor het aanstellen van
een kinderburgemeester. “Wie weten
het beste of het beleid voor kinderen werkt? Juist, de kinderen zelf”,
lichtte Imke Emons het voorstel toe.
“We moeten niet alleen over kinderen praten, maar ook mét kinderen.” Een sympathiek voorstel vond

zowel burgemeester Ryan Palmen
als de rest van de raad. “Maar ik
zou het liever breder willen trekken
en nadenken over een kinderraad”,
aldus Palmen. “Er zouden dan verkiezingen op scholen gehouden kunnen
worden, waaruit scholenvertegenwoordigers worden gekozen die dan
in de kinderraad komen. Het idee
moet wel verder w
 orden uitgewerkt,

Aanrijding Witveldweg Horst
Op de Witveldweg in Horst is zaterdag 12 december een fietser
zwaargewond geraakt na een aanrijding met een personenauto.
Het ongeluk gebeurde rond 17.20
uur. Toen de politie ter plaatse
kwam bleek het slachtoffer
beklemd onder een personenauto
te liggen. De brandweer heeft
het slachtoffer uiteindelijk
weten te bevrijden. Vanwege de

verwondingen van de man werden
ook een tweede ambulance en
een traumahelikopter opgeroepen.
Het slachtoffer is met onbekend
letsel overgebracht naar het
ziekenhuis.

Vrouw belaagd bij station
De politie is op zoek naar getuigen van een incident op het station
Horst-Sevenum op zaterdag 12 december. Daar werd toen een
jonge vrouw belaagd.
De politie geeft aan dat een man
tussen 17.00 en 17.10 uur die zaterdag de vrouw belaagde op het
station in Hegelsom. “De aangeefster is vanuit het station richting
de Stationsstraat gelopen. Mogelijk

dat iemand hier iets van gezien
en of gehoord heeft.” De politie
roept eventuele getuigen op zich
te melden via 0900 88 44 onder
vermelding van registratienummer
2020200347.

we moeten n
 amelijk ook kijken naar
wat deze extra taak betekent voor
de c apaciteit.” Ook de andere fracties

Themafonds Kastelen en historische Buitenplaatsen

Bijdrage voor kasteel Horst
Kasteel Huys ter Horst in Horst krijgt een bijdrage uit het Themafonds Kastelen en historische
Buitenplaatsen. Dit fonds werd afgelopen zomer opgericht door het Cultuurfonds en de stichting Kastelen,
historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL).
Het is de eerste keer dat het
fonds bijdragen uitkeert. Met het
Themafonds Kastelen en historische
Buitenplaatsen willen beide partijen
particuliere middelen verwerven
voor vernieuwende publieksgerichte
projecten van kastelen en historische

buitenplaatsen. Stichting Kasteel
Huys ter Horst krijgt een bijdrage van
2.850 euro uit het fonds. Met een
bijdrage van het fonds wordt het
mogelijk bezoekerskaarten met
historisch beeldmateriaal samen te
stellen over de geschiedenis van de

kasteelruïne Huys ter Horst en haar
bewoners, de familie Van Wittenhorst.
Kasteel Huys ter Horst is het enige
kasteel in Limburg dat een bijdrage
heeft gekregen. De overige kastelen
die een bijdrage ontvangen staan in
Friesland, Gelderland en Zuid-Holland.

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

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

Paul Geurts mag
woord voeren van minister
Volgens minister Kajsa Ollongren kan SP-burgerraadslid
Paul Geurts gewoon het woord voeren tijdens de voorbereidende
raadsvergadering over zaken waar hij actief bij betrokken is.
Dat schrijft zij in een brief aan de gemeenteraad van Horst aan de
Maas.
De gemeenteraad van Horst aan de
Maas besloot in juni dat (burger)
raadsleden niet meer het woord
mogen voeren tijdens het burgerpodium. Dat kunnen zij namelijk tijdens de raadsvergaderingen doen.
Maar al eerder was Paul Geurts
gezegd dat hij dit niet mag doen
als er zaken worden besproken
waar hij actief bij betrokken is, om
zo de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan. De minister
zegt nu dat de gemeenteraad het

begrip persoonlijk belang te ruim
interpreteert als het gaat om de
activiteiten waar Geurts bij betrokken is.
De minister schrijft concluderend
dat het burgerraadslid “het woord
kan voeren tijdens de voorbereidende vergaderingen als (hij)
belangen behartigt die volgen uit
de SP-werkgroepen en/of actiegroepen en dus conform artikel 50
RvO in het kader van het algemeen
belang plaatsvinden.

WIJ WENSEN ALLE INWONERS
VAN GEMEENTE HORST AAN DE MAAS
EEN MOOIE DECEMBERMAAND

08

familie \ 1712
In een leven vol inhoud,
rijk aan humor
en door wilskracht omgeven;
heeft hij alles wat hij bezat
terug gegeven voor ’t eeuwige leven.

Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt
en je veel wordt ontnomen,
als je moet toelaten dat een ander je moet helpen
en je leven allang niet meer jou leven is
dan komt de tijd dat het einde goed is...

In dankbare herinnering

John Hasselman

Rien Francken
* Hegelsom, 27 november 1930

* Blerick, 9 juli 1943

† Hegelsom, 15 december 2020

Sophie

15 december 2020
Dochter van
Catalina en Ruud Breukers
Horsterdijk 110
5973 PR Lottum

† Lottum, 11 december 2020

Echtgenoot van

Wil Hasselman-Donné

echtgenoot van

Mia Francken - Pouwels

Pap, schoonvader en opa van:
Yvonne en Ron
Mick
Jop

Eikenwal 2
5963 HA Hegelsom
We nemen in besloten kring afscheid van Rien op
maandag 21 december.

Dankbetuiging

Geboren

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor
het medeleven en de steun na het overlijden van
onze lieve mam en trotse oma

Mia Rongen-Poels
Ook willen wij het team van Gooiendaag bedanken voor
al die jaren dat ze voor mam hebben gezorgd
Hartverwarmend !
Martîn & Anita
Louka & Timon
Léon & Jan
America, december 2020

Silvia en Ed
Anne en Arno
Lisa en Leon
Gemma
Elle
Correspondentieadres:
Ulsheggerweg 10
5973 PD Lottum

Math en Door
Franssen-Camps
50 jaar getrouwd

In het bijzonder willen wij huisarts P. Huijs en team EO 559
van Proteion bedanken voor de goede en liefdevolle verzorging.
We hebben in besloten kring afscheid genomen van John.

IN MEMORIAM

John Hasselman
09 juli 1943

-

11 december 2020

Peter en Ria
Rechsteiner - Maakal
50 jaar getrouwd
Gefeliciteerd namens
William, Nicole
Jenna, Ninte

We ontvingen het droevige bericht dat John Hasselman,
een geëerd lid van onze vereniging is overleden.
Wij danken u hartelijk voor de mooie woorden, prachtige bloemen
en vele lieve kaarten die we mochten ontvangen na het overlijden
van mijn echtgenoot, onze pap en onze opa

Jan van Dongen

Hij heeft niet alleen vele jaren getennist maar was ook meer dan
25 jaar de penningmeester van onze club. Daarnaast beheerde
hij onze kantine en zorgde voor de inkoop daarvan.
Ondanks zijn verminderde gezondheid stond hij altijd voor
de club klaar, de laatste jaren nog als steunend lid.

Mia van Dongen-Brauer
Kinderen en kleinkinderen

Het overlijden van John is voor onze tennisclub een groot gemis.
Hij heeft veel betekend en we zullen zijn inzet nooit vergeten.
Namens bestuur en leden bedanken we hem voor alles wat
hij voor de club gedaan heeft en we wensen zijn familie en
vrienden veel sterkte met dit verlies.

Mgr. Hanssenstraat 16
5871 AN Broekhuizenvorst

Bestuur TC Lottum
Lottum, december 2020

Uw belangstelling en medeleven hebben wij als een troost ervaren.

Te huur gemeubileerde woningen in
Meijel voor urgente woning zoekenden.
Vanaf €1300 incl. T 06 11 34 41 78.

Te huur 2 opslagloodsen.
30x12m en 45x20m.
America 06 38 64 67 49.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

&
Uitvaarten

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

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

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

24 uur bereikbaar

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

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.
Te koop gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploeg frees
kieper mesttank hark schudder
spitmachine bloter tractor enz
tel. 06 19 07 69 59.

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Te huur Rietbos 34 Horst:
mooie 2-onder-1-kapwoning.
Ruime woonkamer/keuken,
4 slaapkamers, tuin en carport.
rietbos34horst@gmail.com

Voor het maken en verstellen van
kleding kunt u, met inachtneming
van de RIVM regels, nog steeds
terecht bij atelier JouwStijlMijnStijl.
Tel. 06 52 39 50 16.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Dit schattige megje wurd op
21 december 50 joar!

Proficiat Yvonne
van os allemoal!
Breien is troostend en rustgevend.
Helaas, voorlopig zijn wij gesloten.
Voor vragen of bestellingen
0628404240. WIJ BEZORGEN OOK!
Breimode en Handwerken ‘t Schippertje.
Volg ons op facebook en insta
Te huur woonhuis inclusief garage
Gastendonkstraat 40a te Horst.
Maximaal 2 jaar.
Reacties Mae.weijs@ziggo.nl

1712 \ nieuws
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Uitbreiding Peelmuseum

America krijgt bijenpaviljoen
Het Peelmuseum in America gaat uitbreiden met een bijenpaviljoen. In één van de bijgebouwen komt
een grote collectie aan voorwerpen die te maken hebben met de bijenteelt. Daarnaast wordt een deel van
het terrein ingericht als bijentuin en komt er een bijenschans.
Het museum beschikt al over een
bijenhut waarin een kleine expositie
te zien is over de bijenteelt. Ze heeft
echter de intentie om de collectie over
te nemen van een verzamelaar uit het
Brabantse Geffen. “Die is echt vele
malen groter”, geeft museumvoorzitter Frans Steeghs aan, “met onder
andere spullen uit de zeventiende
eeuw. Daarnaast is het bestaande
gebouw aan vervanging toe en willen we er een grotere en modernere
ruimte neerzetten waar we die collectie in onder kunnen brengen en

voorlichting kunnen geven over de
bijenteelt.”

Demonstratieruimte
Het museum wil gaan inzetten op het
behoud van de Zwarte Bij, een soort
dat met uitsterven wordt bedreigd.
Steeghs: “In Nederland zijn er maar
een paar imkers die Zwarte Bijen houden, waaronder één in Griendtsveen.
Als eerste willen we daarom een bijenschans gaan aanleggen, zodat de
bijen daar een plek krijgen.” In samenwerking met Stichting Landschap

Horst aan de Maas en Arcadis wordt
een ontwerp gemaakt zodat gronden
die beschikbaar zijn gesteld door de
gemeente, in totaal 1 hectare, bijvriendelijk kunnen worden ingericht.
Naast de expositieruimte komt ook
een ruimte waar demonstraties gegeven kunnen worden en wordt er een
zogenoemd honinghuisje gebouwd
waar producten van de bij verkrijgbaar zijn. “Als de gemeente snel
genoeg een vergunning verleend,
en we h
 ebben de benodigde fondsen bij elkaar, dan kunnen we gaan

Vier generaties

beginnen met de werkzaamheden”,
zegt Steeghs. “We waren afgelopen
dinsdag al gestart met de bijenschans,
maar dat ligt nu vanwege de coronamatregelen weer stil.”

Plannen
Het hoofdgebouw van het
Peelmuseum is gevestigd in een oude
kampbarak van Dienst Uitvoering

Tekst: Marieke Vullings

Adver torial

Vrĳwilligers/Burenhulp Horst aan de Maas

Een lichtpuntje
kun je zijn
Het wordt weer snel donker buiten en vanaf deze week zitten we
weer in een strengere lockdown. Steeds meer mensen zĳn in deze
tĳd op zichzelf aangewezen. Bĳ vele gaat het goed, maar een
enkeling kan wel wat hulp gebruiken. En deze groep is groeiende.
Zĳ zoeken een lichtpuntje in deze donkere tĳd.
Het kan gaan om een luisterend
oor. Een keer een telefoontje
of bezoek van iemand om een
gezellig praatje mee te maken.
Een maatje om samen mee te
wandelen, fietsen of een puzzel
te maken. Een gesprekspartner
om de Nederlandse taal
en cultuur beter te kunnen
begrijpen en te oefenen. Een
helpend handje om een lampje
in de slaapkamer te vervangen of
een boodschap te doen omdat ze
dit in deze tijd niet alleen kunnen
of naar buiten durven te gaan.

Voor het eerst vier generaties

Werken, dat stamt uit 1938. Het
museum huurt dit nu nog van de
eigenaar en heeft de intentie om het
op termijn te kopen. “Ook daarvoor
zijn we de nodige middelen aan het
werven. Ja, we hebben nog genoeg
plannen”, beaamt Frans Steeghs
lachend.

Wil jij voor hen op dit moment
een lichtpuntje zijn? Het zit ‘m
al in kleine dingen. Voor meer
informatie over welke vragen
open staan en waar nog hulp
voor gezocht wordt of voor
talentaanbieders die jou willen of
kunnen helpen, neem een kijkje op
www.horstaandemaasvoorelkaar.nl
of mail naar
info@horstaandemaasvoorelkaar.nl

Er zijn diverse vragen van
mensen die net dat ene beetje
hulp kunnen gebruiken in
deze tijd.

Nelly Gubbels-Vullings uit Melderslo werd onlangs voor de zesde keer overgrootmoeder. Dit is al bijzonder.
Maar nog leuker voor Nelly is dat er nu voor het eerst vier generaties zijn. Kleindochter Kim Kejjsers uit
Castenray werd namelijk mama van Lot Bongers. Oma is Gerina Gubbels uit Lottum.

Kantoor
Kantoortijdelijk
tijdelijkgesloten
gesloten
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maar
wijwij
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blijven
u helpen
u helpen

Vanwege
Vanwege
dede
maatregelen
maatregelen
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rondom
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coronavirus
coronavirus
is het
is het
kantoor
kantoor
Horst
Horst
tijdelijk
tijdelijk
gesloten.
gesloten.
U kunt
U kunt
onsons
bereiken:
bereiken:
- Telefonisch
- Telefonisch
viavia
(077)
(077)
389
389
3434
7070
of of
viavia
dede
mail
mail
Dagelijksebankzaken.noord-limburg@rabobank.nl
Dagelijksebankzaken.noord-limburg@rabobank.nl
- Via
- Via
dede
chat
chat
opop
rabobank.nl
rabobank.nl
of of
in in
dede
Rabo
Rabo
App
App

Kijkje in nieuwe Gasthoês
Wethouder Han Geurts geeft in een filmpje op Facebook een rondleiding door ‘t Gasthoês in Horst, waar de
verbouwing nog steeds in volle gang is. Ook de pers kreeg zaterdag 12 december de mogelijkheid om een
kijkje te nemen. Vanaf 4 januari wordt gestart met fase 5 tevens de laatste fase van het project
Cultuurplein ‘t Gasthoes. In de laatste fase van het werk wordt het nieuwe Cultuurplein verbonden met het
centrum van Horst. Deze fase duurt tot en met 1 maart. / Beeld: Sten Jetten
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Deze
Deze
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vanvan
12.00
12.00
tottot
17.00
17.00
uuruur
enen
dinsdag
dinsdag
t/m
t/m
vrijdag
vrijdag
vanvan
9.00
9.00
tottot
17.00
17.00
uur.
uur.

www.rabobank.nl/noord-limburg
www.rabobank.nl/noord-limburg
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15-vragen aan

Koen Kleuskens Horst
Hoi

Column

Verzend
kosten
Online schoppen heeft zeker
weten een heleboel voordelen
en ik doe het dan ook graag.
Maar één ding blijft toch wel
irritant: de verzendkosten.
Verzendkosten maken soms
niet heel veel uit, een paar euro
extra betalen bij een grote
bestelling is vaak niet zo’n
groot probleem. Maar meestal
zijn ze toch wel lastig. Zo heb ik
bijvoorbeeld weleens dat ik
maar één ding nodig heb (en dit
is dan goedkoop), zoals een
product van 3 euro.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Koen Kleuskens
15 jaar
Horst
BuSo Sint Jansberg

Wat zou je nooit weg gooien?
Ik zou mijn babyfotoalbum nooit weg
doen. Het is gewoon heel grappig
om jezelf op de foto’s terug te zien.

Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
Oei, dit is een lastige keuze. Ik ben
een keer met een luchtballon mee
geweest en dat was supertof. Het
is erg stil boven in de lucht en de
wind bepaalt waar je naar toe gaat.
Ik zou dit nog wel een keer met mijn
familie willen doen want de vorige
keer waren papa, mama en mijn zus
er niet bij. We zijn nu twee jaar niet
meer echt op vakantie geweest en ik
mis ook onze actieve vakanties wel.
Lekker wandelen in de bergen door
de meest onbewandelbare paden.
Ook duiken, canyoning of met een
step keihard de berg naar beneden
crossen was echt heel leuk.

Wat is jouw stopwoordje?
‘Echt niet!’. Ik heb geen idee waar
het vandaan komt maar dit roep ik
elke dag wel een aantal keer.

Wat is het leukste en stomste vak
op school?
Houtbewerken is echt het
allerleukste vak dat ik heb. Het
is heel precies werken en je kunt
hele mooie dingen maken. Ik ben nu
een tv-meubel aan het maken voor
mijn zus. Geschiedenis vind ik het
saaist.

Als je elk fictief persoon zou
kunnen zijn, wie zou je dan
kiezen?
De Hulk zou ik graag willen zijn.
Ik word niet snel boos maar als het
dan moet is het wel gaaf om groot,
sterk en groen te worden. Groen is
ook mijn lievelingskleur.

Welk verhaal vertelt je familie
altijd over jou?
Mijn familie vertelt vaak over hoe
behulpzaam ik ben en hoe goed ik
kan klussen.

Ben je meestal te vroeg, precies
op tijd of te laat?
Ik ben altijd te vroeg, eigenlijk veel
te vroeg. Te laat of net op tijd zijn
vind ik niet leuk.

Wat is je favoriete hobby?
Hockey is mijn favoriete hobby.

Ik vind spelen en keepen allebei
leuk maar het liefst keep ik. Bij het
keepen kun je harde ballen tegen
houden of gave slidings maken.

Wat is je droombaan?
Ik zit in België op school en leer
daar voor schrijnwerker. Ik zou later
heel graag een eigen bedrijf willen
hebben dat houten huizen ontwerpt
en bouwt.

Wat is je favoriete game?
Ik ben niet zo van het gamen maar
Formule 1 2020 vind ik dan toch wel
het leukst. We kijken ook bijna altijd
de races met een paar vrienden
en de game lijkt best wel echt ten
opzichte van de race.

Hond of kat?
We hebben thuis twee katten maar
ik kies toch voor een hond. Met
een hond kun je namelijk lekker
wandelen en ravotten.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Ik lees niet veel maar de
Waanzinnige boomhut-reeks van
Andy Griffiths vind ik toch nog steeds
wel leuke boeken.

Als je een topsporter zou zijn,
waar zou jij dan heel goed in
willen zijn?
Ik wil heel hoog kunnen hockeyen. Ik
zou graag heel goed kunnen keepen
zodat ik in het Nederlands elftal kan
komen en dan dus de olympische
spelen kan winnen.

Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Zonder twijfel zou ik een varken
willen zijn. Lekker in de modder
rollen, doen waar ik zelf zin in heb
en vies worden zonder dat daar
iemand moeilijk over doet.

Wat zou je nooit meer over doen?
Een hete spijker opruimen die in het
vuur heeft gelegen zou ik echt nooit
meer doen. Dat doet echt heel veel
pijn en is natuurlijk ook niet echt slim
om te doen. Ik wist niet dat hij nog
zo warm was.

Verder heb ik helemaal niks
nodig van de site en kan ik ook
niks vinden wat ik misschien ook
nog zou willen kopen, maar je
krijgt wel pas bij 20 euro gratis
verzending. Uiteindelijk betaal je
dadelijk drie keer zoveel voor het
product terwijl je er nog steeds
hetzelfde voor krijgt, tenzij je
allemaal andere dingen in je
mandje gooit die je eigenlijk niet
echt nodig hebt. Wat ook lastig is,
is als je pas geen verzendkosten
hoeft te betalen vanaf een best
groot bedrag, bijvoorbeeld 50 euro,
dan moet je namelijk veel meer
dingen toevoegen om aan de gratis
verzending te komen. Ik kan me
voorstellen dat een paar euro extra
betalen misschien niet heel erg
is, maar wat ook vaak voorkomt,
zijn die superdure verzendkosten.
Bij sommige sites heb je
misschien wel meer dan 20 euro
verzendkosten, bijvoorbeeld als je
uit Amerika iets bestelt. Het kan
dan zelfs zijn dat er op die site
geen bedrag is waarbij je gratis
verzending hebt, dus je moet wel
die twintig euro extra betalen
als je het product echt wilt, hoe
goedkoop of duur je product ook
is. Dat had ik dus laatst nog, toen
ik cadeautjes aan het kopen was
voor kerst. Verzendkosten kunnen
vaak irritant zijn, maar ze horen
natuurlijk wel bij online shoppen.
Als je op een site iets bestelt
waarvan ze ook een winkel hebben
kun je daar natuurlijk gewoon
heen, maar helaas zit dat er de
komende tijd ook niet in. Dat wordt
tijdens het onlineshoppen dus
(hoge) verzendkosten betalen of
je winkelmand vullen met dingen
die je niet nodig hebt! Waarvoor
kies jij?

Tekst: Teun van Zon
Lisa
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Avondklok kan per direct ingaan
Het kabinet presenteerde maandag 14 december de nieuwe coronamaatregelen. Nederland is vanaf nu weer in lockdown.
Tot en met 19 januari zijn alle winkels, met uitzondering van essentiële zaken zoals supermarkten en drogisterijen, gesloten. Ook mag je maar
met een groepje van maximaal twee mensen
buiten zijn en maximaal twee gasten thuis ontvangen. Ook wordt naar het buitenland reizen
dringend afgeraden tot en met half maart. Het
kabinet hoopt hiermee de stijgende coronabesmettingen een halt toe te roepen. Opvallend is

dat er geen avondklok wordt ingesteld, ook niet met
Oud en Nieuw. In België bijvoorbeeld geldt al langer een avondklok. Van middernacht tot 05.00 uur
mogen er geen mensen over straat, ook niet tijdens
Oud en Nieuw. Zou het niet veel beter zijn wanneer
Nederland hier ook voor kiest? Nu is het tijd voor
harde maatregelen. Als mensen zich om wat voor
reden dan ook niet aan de regels willen houden om
zoveel mogelijk thuis te blijven, dan is een avond-

klok misschien de enige andere optie. Drastisch misschien, maar alleen met harde maatregelen krijgen
we het virus er onder.
Met een avondklok wordt onze vrijheid echter nog
verder ingeperkt. En we mogen al zo weinig. Mogen
we dan ook niet meer ‘s avonds de hond uitlaten? Je
kunt je ook afvragen hoe dit te handhaven is.
Avondklok kan per direct ingaan. Wat vindt u?

Bespreking poll week 50

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 flinke verliezen geleden en houden veel bedrijven het niet lang
meer vol.
Tijd voor een nieuw steunpakket of mogen de restaurants en kroegen weer open? Het merendeel
van de stemmers vindt dat de horeca gewoon
weer open moet kunnen, net zoals Koninklijke
Horeca Nederland haar leden onlangs opriep te
doen op 17 januari.

Deze ‘wanhoopsactie’ ziet men als laatste redmiddel om zo toch nog in leven te blijven. Maar volgens
de richtlijnen 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 vol-

houden. Maar wat te doen met andere sectoren?
Neem nu de evenementensector, als de horeca een
steunpakket krijgt is dat toch niet eerlijk voor deze
evenementenbedrijven? En dan zijn er nog een aantal
sectoren die ook niet achter mogen blijven. Het blijft
een lastige keuze, wie wel en wie geen steun geven.

Streekemoties

Column

Kerstkind &
Kerstman
In deze donkere kille dagen voor
de kerst verlichten en verwarmen twee wereldberoemde
melodieën ons gemoed en ons
hart. Het eeuwenoude, van
Oostenrijkse oorsprong, sacrale
kerstlied ‘Stille Nacht Heilige
Nacht’ en het vrolijk getinte
Amerikaanse ‘Jingle Bells’. Wat
gebeurt er in ons brein? We
worden gepakt door kerstromantiek.

In ons hoofd twee emotionele
scenario’s. Een sneeuwwitte kerstnacht, fonkelende sterren aan
een zwartblauwe hemel. In een
koude stal ligt een teder baby’tje
in een kribbe. Het tweede scenario: een open slee, zwaarbeladen
met geschenken, getrokken door
krachtige rendieren, baant zich
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Kerstman? Een ander verhaal. Hij
werd gecreëerd in de Verenigde
Staten van Amerika, de wieg van de
moderne marketing. Zijn voorganger
was onze Nederlandse Sinterklaas.
Ingezonden brief
Veramerikaniseerd heet hij ‘Santa
Claus’. Het Kerstkind en de Kerstman
zijn op 24 en 25 december met
elkaar verbonden door een christelijke traditie met een christelijke
hoofdboodschap: vrede op aarde.
Twee jaar geleden was de reactie van een directielid op een milieuneutrale vergunning dat ze wel de
van de vergunning op BBT, een te
Drie heilige koningen uit het verre
verwachten besparing van ammovergunningen tekende, maar inhoudelijk geen kennis had. Er werd dus van alles vergund wat niet de
Oosten, aangetrokken door een bijniak uitstoot op van 7.000 kilo (60
bedoeling was. Standaard of een incident? Het navolgende laat zien dat afdeling vergunningen structuprocent). Nu, twee maanden voor
zondere ster aan de hemel bezochreel niet op orde is. Enkele voorbeelden.
deze verplichting moet zijn ingeten het pasgeboren Kerstkind met
Eén voorbeeld van ondeskundigheid vuld, moet de gemeente er nog over
voluit toegegeven dat de gemeente
geschenken. Door Europese missiEen ander directielid beweerde dat
en een structurele tekortkoming hoe- nadenken hoe dit bij 35 bedrijven
wel veranderingen kan aanbrengen
een vergunning alleen aangepast
onarissen en emigranten bereikte
ven echter niet te betekenen dat een planmatig te doen. Duidelijk is dat
en sterker nog, zelfs de plicht heeft
kon worden, geactualiseerd, als
dit religieus getinte verhaal in de
afdeling
slecht
geleid
wordt
maar
er
vergunningen
op
bepaalde
gronden
wethouder en afdeling vergunningen
een ondernemer dat zelf zou wilzestiende eeuw Amerika. Hetzelfde
is meer. Zo moeten de grote intensoms niet weet waarover ze beslist
len. Onzin. Dit ging om een A4-vodje en regelmatig te actualiseren. De
gebeurde met onze Sinterklaas die
sieve veehouderijen, vallend onder
en in zijn algemeenheid niet eens
met tien nog weinig ter zake doende directie kent voor de afdeling verzich daar tot Santa Claus ontpopte.
IPPC richtlijnen, in alle stallen volgunningen kennelijk niet haar wetweet of organiseert wat ze wettevoorschriften. Veel stank voor de
Zo ontstond in enkele eeuwen op
lijk moet doen. Bescherming van de
buurt. Een wakkere burger werd ver- telijke plichten en deed dus ook niet doen aan de BBT (Best bestaande/
het nieuwe continent een ongebetaalbare Technieken). De overhewat ze moest doen. Vergunningen
natuur tegen ammoniak vraagt niet
keerd voorgelicht. Datzelfde deed
kende mega kerstcultuur die ons
den hadden vier tot zes jaar de tijd
die allang niet meer aan vereisom innovatie. Doe gewoon je plicht
een wethouder later in de raad van
inmiddels hier met biljoenen lichtjes
dat in te voeren in vergunningen.
ten voldoen, zoals het voorbeeld
college.
de gemeente Horst aan de Maas.
en andere decoratieve gadgets en
Bij Ashorst leverde de, onder druk
uit 1973, bleven dus bestaan met
Weer fout dus. Pas een jaar later
geschenkideeën overspoelt. Waar
slechte gevolgen voor leefomgeving van de omwonenden bij de proAndries Brantsma,
werd door de burgemeester en een
ontmoeten het Kerstkind en de
vincie afgedwongen actualisering
en milieu.
Reysenbeckstraat Hegelsom
ambtenaar in een tweede bezoek
Kerstman elkaar nog? Bij en onder
de kerstboom met de kerstster; de
Christusboom. Een vredig kerstfeest!

VanVan
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nieuwe
deurtjes
Van nieuwe deurtjes
tottot
eeneen
complete
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complete
renovatie
tot een complete renovatie
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LOSLATENDE
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LOSLATENDE FOLIE OP
UW
KEUKENKASTJES?
UW
KEUKENKASTJES?
UW KEUKENKASTJES?

Zwakke sturing vergunningen gaat ten koste van natuur
en klimaat

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

Theo Kerstjens
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Duurzame oplossing waterhuishouding Griendtsveen
Het dorp Griendtsveen heeft voor een groot deel een leemachtige en moerassige (veen)
ondergrond. Rondom Griendtsveen zijn verschillende wijzigingen aangebracht in de
waterhuishouding ten gunste van de vernatting van natuurgebied de Peel. Inwoners van
Griendtsveen maken zich zorgen over de effecten hiervan. Op verzoek van de dorpsraad

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

worden er daarom maatregelen uitgevoerd om de kans op eventuele nadelige effecten

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

te beperken. Daarbij is een constante waterhuishouding in en rondom Griendtsveen van

Let op

belang. Hiervoor hebben Provincie Limburg, Waterschap Limburg, gemeente Horst aan de

• 17 december: gemeentehuis en gemeentewerf open tot 15.00 uur

Maas en Staatsbosbeheer samen met de dorpsraad afspraken gemaakt in een zogenoemde

• 24, 25 en 31 december en 1 januari: gemeentehuis en gemeentewerf gesloten.

packagedeal. Daarmee is er ﬁnanciële dekking voor de realisatie van de Kade Helenavaart,
nieuwe gemalen Griendtsveen, het verbeteren van de waterhuishouding in het dorp en het
aanpakken van natschade. Er wordt € 4 miljoen vrijgemaakt voor deze plannen.
Gerard Daandels, voorzitter adviescommissie

Met de gezamenlijke oplossing is een belangrijke

Mariapeel: “De Adviescommissie Mariapeel

stap gezet om Griendtsveen zekerheid te

heeft in de afgelopen 5 jaar intensief

bieden dat vernatting van de natuur niet leidt tot

gezocht naar een totaaloplossing voor de

problemen in het dorp. Ook de noodzakelijke

waterproblemen en de muggenproblematiek

maatregelen voor beperking van muggenoverlast

in en om Griendtsveen. Het geduld van

worden gecontinueerd onder begeleiding van

het Peeldorp is daarbij stevig op de proef

Wageningen Universiteit & Research.

gesteld, maar wordt met het nu voorliggende
voorstel beloond. Met veel inzet vanuit het

Eerdere maatregelen

dorp zelf en de constructieve wijze waarop de

In de afgelopen 25 jaar zijn er rondom

overheidspartijen gewerkt hebben aan deze

Griendtsveen al diverse maatregelen uitgevoerd

totaaloplossing wordt er een stevige basis

ter verbetering van het naastgelegen Natura

gelegd om de natuur van de Mariapeel zich

2000-gebied Mariapeel. In 1995 is gemaal

in positieve zin te laten ontwikkelen én de

Lavendel aangelegd om overtollig water

leefbaarheid van Griendtsveen voor de lange

uit Griendtsveen uit te malen. Daarna is de

termijn te garanderen.”

Integrale gebiedsuitwerking (IGU) PeelvenenMariapeel uitgevoerd en in de periode 2015-

De oplossing

2018 is het project Life+ Peelvenen Deurnsche

Een oplossing om te voorkomen dat

Peel - Mariapeel gerealiseerd.

waterstandswijzigingen in de toekomst voor

Naast de eerder genoemde werkzaamheden

mogelijke problemen zorgen, is gevonden

rondom Griendtsveen zijn aankomende

Ook de afgelopen weken mocht burgemeester Ryan Palmen een aantal huwelijksjubilea

in het vormen van een soort polder voor

projecten de uitvoering van het plan Leegveld

bezoeken. Het echtpaar Wijnen–Schoeber uit Horst vierde hun 60 jarig huwelijksjubileum. In

Griendtsveen. Het gemaal Lavendel is toe

(in de Deurnsche Peel) en het baggeren van de

Sevenum waren de echtparen Heesen–Hermans en Sijbers–Jansen maar liefst 65 jaar getrouwd.

aan vervanging en het ligt op een ongunstige

Peelkanalen.

locatie. Door twee nieuwe gemalen te plaatsen
nabij het kanaal aan de Kanaalweg wordt de

Samenhangend met de packagedeal is door

reactietijd bij neerslag een stuk verbeterd. In

betrokken partijen gekeken naar de relatie met

het dorp zelf zal het particulier en gemeentelijk

de omliggende landbouw. Staatsbosbeheer

stelsel aan sloten worden verbeterd,

gaat deze winterperiode en in 2021 maatregelen

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

bijvoorbeeld door sloten te verbreden of te

treffen om de lekken in compartimenten te

vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

verplaatsen. De start én realisatie van de

dichten ten gunste van de natuur en ten gunste

plannen is in 2021.

van de landbouw.

Bekendmakingen

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

Papierinzameling
Tijdens de nieuwe lockdown zal de papierinzameling doorgaan zoals gebruikelijk.
De vrijwilligers zijn opnieuw geattendeerd op de regels en het gebruik van mondkapjes
en (werk)handschoenen. Bied uw papier aan in kartonnen dozen of papieren tassen.
Dat maakt het iets gemakkelijker voor de vrijwilligers.

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

America

Ruttenweg 1

Deckersgoedtweg 2

Zwarte Plakweg 48a

Stuksbeemdem 163

Swolgen

Speulhofsbaan 32

Westerholtstraat 22

Donkstraat 15a

Grubbenvorst

Lottum

Mgr. Aertsstraat 42

Kleine Maas 6

Horsterdijk 102

Hogeweg 8

Hegelsom

Melderslo

Swolgenseweg 5

Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op

Langstraat 34

Swolgensedijk 18

Horst aan de Maas

www.horstaandemaas.nl. De komende periode zijn wij voor u op de volgende locaties

Horst

Jaegerweg ongenummerd

Besluit mandaat, volmacht en

aan het werk:

Witveldweg 108

Mathijs Claassensstraat 22

machtiging Overeenkomsten

Loevestraat 14

Sevenum

en Convenant contract-

Grad Roosenstraat

Piri Reisweg ongenummerd

management JeugdzorgPlus

ongenummerd

De Sondert ongenummerd

Zuidoost Nederland

Werk in uitvoering
• 12 oktober – 18 december: Afsluiting Schoolstraat in Horst
• 4 januari – 1 maart: wegwerkzaamheden Herstraat-Gasthuisstraat
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Het college van B&W stemde onlangs in met het Kader voor Opwek van
Duurzame Elektriciteit
(KODE). Ook de gemeenteraad stemde
op 15 
Hoe nu verder?


    
    
  
  
       
 






even
 
december in met KODE. De afgelopen weken namen we je mee in
wat KODE is, hoe 
het tot stand is gekomen (deel 1), wat het vervolgproces
Dit is, zoals
vermeld,
de voorlopig
     
     
        




is (deel 2), de ontwikkeling van middelgrote zonneweides (deel 3) en de mogelijkheden van energielandschappen (deel 4). In deze voorlopig
laatste aﬂevering in de HALLO rondom

  
 
 

    

     
laatste aﬂevering zoomen we in de gebiedsverkenning die in januari 2021 start, nu KODE is vastgesteld. * Voorgaande aﬂeveringen vind
je
KODE.
Tijdens
de verkenning die plaats




       
op www.horstaandemaas.nl/wijgaangroen
vanaf januari 2021
houden we
 gaat
 vinden

 

 
 
  
 


Bij 
de verkenning
van
de energielandschappen
je uiteraard zorgvuldig
op de hoogte
van de
 




































Energie & Co betrokken
bijeenkomsten, het proces, de resultaten, de
  In KODE
  zijn viersporen
 uitgewerkt:
 
 
 
 
 
 wordt
 Reindonk

  


als partij. Zij
zijn voornemens één
van
de
raadsbesluiten 
en de vervolgstappen
zoals




 






initiatiefnemers
te 
zijn voor
de ontwikkeling
hierboven opgesomd.   




 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
   
van een grootschalig 
energieproject.





   
Let op!
    


  


 


   
Is een project
ook echt
haalbaar?
Nu
KODE
in beeld
komt, wordt
het   

   


 




 


  

       






  
De
eerste
stap
na
de
verkenning
is
een
voor
ontwikkelaars
interessant
om
       
 
  


    
  
     
zogeheten haalbaarheidsstudie voor de 
meest 
grondovereenkomsten
met grondeigenaren

  


    
 









 

   kansrijke energielandschappen. In deze
sluiten
voor het realiseren van een
 te

    


 

  

 

  
studie wordt samen met geïnteresseerde
zonneweide
of windturbines. Een snelle 
deal















     

  
 


partijen gekeken of een energielandschap
ook
kan
echter
vaak
een zorgvuldig proces
in de

  









ﬁ
nancieel
echt
haalbaar
is.
Daarnaast
wordt
weg
staan.
Ook
is
een
eerlijke
verdeling
van

 




verdeling
van


gekeken
hoe de
de 
lusten
en
lusten en lasten met de omgeving vaak lastig
  

 
 lasten


voor grondeigenaren en omwonenden
te maken.
Een goed omgevingsgesprek
 waar

 
  

 

  zien.
 Ook
 de
 mogelijkheden

  
 afspraken


 
Een zorgvuldig traject kost tijd
– A73. Naarmate het proces vordert zullen
er uit moet
en goede
met de
omgeving
zijn
 

  Horst aan de Maas heeft zichzelf


voor
inwoners
om
 ﬁnancieel
  
 

Gemeente
hieruit werkgroepen
of andere overlegvormen
te participeren
vaak wél de sleutel
tot succes bij een zonne  
de opgave gesteld
om 1150
TJ (Terra
Joule)
voortvloeien,
afhankelijk
van de wensen
(=meedoen)zijn
onderdeel
van een   of windproject.





 




       
aan duurzame energie
op te wekken
in 2030.
van
de deelnemende
inwoners.
Belangrijk  
haalbaarheidsstudie.
 
         




 



 geven

 grondeigenaren,
  
  proces
  gaat

Hiermee
we invulling
aan de afspraken
uitgangspunt
is dat
inwoners,
De gebiedsverkenning
en haalbaarheidsstudie
Een zorgvuldig
voor  


 
 
 


 in


  
 alleen
 samen
we
het
nationale
klimaatakkoord.
Via
4
sporen
bedrijven
en
andere
belanghebbenden
met
leiden
samen
tot
een
concreet
projectplan.
snelheid,
komen
verder 

    

  













willen we
deze ambitie 
waarmaken.Spoor
elkaar in gesprek
De rode
draad hierbij
De gemeenteraad neemt uiteindelijk
#WijGaanGroen






   


 
  
 gaan*.
 


 

3, het realiseren van energielandschappen
wenselijk
en haalbaar. Er ligt
(waarschijnlijk
najaar 2021)
een besluit
over

 is: waar is wat 

 



 
                 


 nog niets vast,
de
het


 
vraagt om een zorgvuldig
traject dat naar
verkenning is een
zoektocht
wel of niet uitvoeren
van dit projectplan.
Vragen?
 
  
    

 

 






 
verwachting vier tot zes jaar gaat duren. De
die in samenspraak vorm krijgt.
Heb je als grondeigenaar of




























ontwikkeling
van
de
landschappen
is
ook
Van
projectplan
tot
uitvoering
in
projectontwikkelaar vragen over KODE en wat

 
 
  

   

de
 
  

afhankelijk
van
beschikbare capaciteit
op
*Binnen
de Covid19
zal  vogelvlucht
dit wel of niet voor jou kan betekenen, neem
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het 

 




 
 










elektriciteitsnetwerk,
opdit moment
is er
gezocht
worden
naar passende en
wenselijk
Het
is
nog
ver
weg
maar
wanneer
de
raad
in
dan contact met
ons op via wijgaangroen@ 
  
 


 
  



 
weinig


 

capaciteit
voor nieuwe grootschalige  
overlegvormen.
het
najaar 2021
besluit
om
een projectplan
horstaandemaas.nl.
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projecten. Dat
we   
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niet
 dat


 uit te voeren,
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moeten
afwachten.
Door nu
te starten
met de
van Bussel
“Een
succesvol
er een
aantal vervolgstappen
wenselijk.
In
Lid worden?
Frank


 
 project
 
 
 verkenning
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energielandschappen,
weet
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hangt
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staat
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zorgvuldig
proces
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passeren
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Heb
je
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gaan


 zich ook
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netbeheerder
waar
zij
moet
investeren.
inwoners
gehoord
voelen.
Daar
Er
wordt
een
milieueffectrapportageenergiecoöperatie
Reindonk Energie, ga dan






 

 

  
 
     
  








Zo
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netcapaciteit
en
ga
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me
de
komende
maanden
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de
volle
studie
uitgevoerd
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inzicht
te
krijgen
in
naar
www.reindonkenergie.nl
en/of schrijf je in

   
 

   

 




 










projectplannen
voor energielandschappen
100% voor inzetten”
de effecten
op de omgeving en milieu
en
voor de nieuwsbrief




  


   
  





hand
in hand. Om
te komen tot 
die plannen
er
moet
een
concreet
energielandschap
   
  
 
 

 
   
     
 

is echter ook
tijd nodig. Zorgvuldigheid gaat
Tijdens
de verkenning
komen
de volgende
worden
Ook
hier
worden
de
Meer
weten over zon- en windenergie?

  ontworpen.




 






     


   
    








hierbij
voor
snelheid.
onderwerpen
aan
de
orde:
omwonenden
en
belanghebbenden
nauw
Kijk
op
www.horstaandemaas/wijgaangroen.
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Vervolgens
 
• Waarom winden zonneparken?
betrokken.
er een
Daar vind je ook aanvullende informatie over



















een verkenning?
  
  
Waaruit bestaat
• Wat zijn
mogelijke projectlocaties?
omgevingsplanwijziging
plaatsvinden en wordt
de landelijke en regionale afspraken die zijn
zijn


  






 
    






In januari
start de gebiedsverkenning
• Welke
kansen
er
mogelijk
voor
mens,
er
een
vergunningsaanvraag
opgesteld
en
gemaakt over duurzame energie. Ook de
  

    
   












naar
mogelijke
energielandschappen.
De
natuur
en
omgeving?
ingediend.
Ook
worden
de
mogelijkheden
voor
gehele 
reeks: Samen
op weg naar duurzame

     
    

  



 en  
verder
 uitgewerkt.
 
zal invulling
geven
 

heer Frank
van Bussel
• Op welke
manier
is eigenaarschap
ﬁnanciële participatie
Op
energie
is daar
opgenomen.



        

 ﬁnanciële

 
aan deze rol. Hij zal als onafhankelijke
participatie mogelijk?
het moment dat de vergunning is 
verleend,
Wil 
je op de hoogte
blijven nieuws
over 
 
 









  
gebiedsverkenner
in
eerste
instantie
in
kan
de
ontwikkeling
en
aanbesteding
van
start
duurzaamheid,
geef
je
dan
op
via:
   






gesprek
gaan
met
iedereen
die
wil
meepraten
Het
resultaat
van
deze
verkenning
is


gaan.
Uiteindelijk
wordt
een
energielandschap
wijgaangroen@horstaandemaas.nl
o.v.v.
   
 


 
over de mogelijke energielandschappen in de
naar verwachting
een aantal kansrijke
gerealiseerd.
inschrijven nieuwsbrief duurzaamheid.
 


verkenningsgebieden Mariapeel en Maaslijn
energieprojecten.
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Samen
 
Rookvrije
 Generatie!
     

 

             
   
 
              


             
 

       
    
 
       
    

   

           




 
Zien roken
doet
roken.
Het is beter
is omniet
te roken als kinderen
zien.






het
   


 
Roy 
  llvy Sanders

Daarom
deden wethouder
Bouten en JOGG-regisseur
een
 
tour,

rookvrije scholen
om nóg meer
rookvrije
plekken te
realiseren.

       

Samen op weg naar duurzame energie (5)
Gebiedsverkenning betekent samen in
gesprek

Al 15 rookvrije scholen
in Horst aan de Maas

De afgelopen weken sloten Dendron College, het Citaverde College en nog
vele basisscholen van Dynamiek Scholengroep en Akkoord! PO zich aan.
Met tegels en borden laten ze zien dat hun schoolterrein rookvrij is.
Steeds meer rookvrije plekken
Er waren al veel plekken in Horst aan de Maas rookvrij. Denk aan het Huis van
de Wijk Norbertuswijk, basisschool de Twister, Huisartsenpraktijk de Brink en het
sportpark van RKsv Wittenhorst. Met de rookvrije tour langs de scholen is de lijst
nóg indrukwekkender geworden. En we zijn er nog niet. Want binnenkort zijn ook de
basisscholen De Krullevaar (Sevenum) en De Brink (Melderslo) rookvrij!
Wil jij een plek in jouw buurt rookvrij maken?
Neem dan contact op met llvy Sanders (ilvy@sportaandemaas.nl).

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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14 december 2020

Nederland in lockdown
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een
minimum beperken. Van 15 december t/m in ieder geval 19 januari gelden de volgende maatregelen:

Heb je klachten?
Blijf thuis.
Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Ben je ook benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten alle
huisgenoten thuisblijven.

.

Houd 1,5 meter afstand.

Is het druk? Ga dan weg.

Hoest en nies in je
elleboog.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Winkelen en boodschappen

Thuis
Ontvang max. 2 personen per dag
(excl. kinderen t/m 12 jaar). Voor de
periode 24 t/m 26 december geldt:
ontvang max. 3 personen per dag.

Vervoer en reizen
Blijf zoveel mogelijk thuis en reis
alleen met het ov voor noodzakelijke reizen.

Niet-essentiële winkels dicht.
Onder andere supermarkten,
drogisterijen, groentewinkels en
tankstations open.

Reis niet naar het buitenland
en boek geen reis tot half maart.

Groepen
Alcoholverbod na 20.00 uur.
Binnen en buiten: groep van max.
2 personen of 1 huishouden.

Onderwijs en kinderopvang*
Contactberoepen

Publiek toegankelijke locaties

Onderwijs op afstand voor po, vo,
mbo, hbo, wo en alle overige
onderwijs-, trainings- en
educatieve activiteiten. Onder
andere examens, praktijklessen en
onderwijs voor kwetsbare leerlingen
uitgezonderd.

Het uitoefenen van niet-medische
contactberoepen zoals kappers,
tatoeëerders en schoonheidsspecialisten verboden.

Onder andere musea, bioscopen,
theaters, dierenparken,
bibliotheken, zwembaden en
pretparken dicht.

Sport
Horeca en evenementen
Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Ook in hotels, incl. roomservice.
Bestellen bij restaurants mogelijk.

Evenementen verboden.

Kinderopvang dicht.
Buiten met max. 2 personen op
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17
jaar en topsporters uitgezonderd.

Er is noodopvang voor kinderen
van ouders met cruciale beroepen
en kinderen in een kwetsbare
positie.

Binnensportlocaties dicht.
* Dit geldt van 16 december t/m in ieder geval 17 januari.

Geen wedstrijden en groepslessen. Topsporters uitgezonderd.

alleen samen krijgen we
corona onder controle
Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

077 - 477 97 77

0000
1712 \ politiek
nieuws
CDA Horst aan de Maas

Het is een kwestie van geduld, rustig wachten

Ik denk dat vele Limburgers en zelfs in andere regio’s al snel een
deuntje beginnen te fluiten bij het lezen van deze titel. Nou zit rustig
wachten niet in mijn aard, en geduld hebben ook niet altijd.
Maar als je actief bent in de politiek,
wordt vaak je geduld op de proef
gesteld. Op zich niet erg, als er dan
ook maar resultaten geboekt worden,
in het belang van onze gemeente.
Ik heb het al vaker gezegd, politiek
is voor mij een middel om als
volksvertegenwoordiger dingen te
bereiken.

D66+GroenLinks Horst aan de Maas

Als echte doener, was ik dan ook zeer
opgetogen toen Raymond Knops,
mij enige tijd geleden vroeg om zijn
persoonlijke campagne te leiden.
Wat gaaf, om met een team andere
enthousiastelingen de mens Knops
op de kaart te zetten richting de
verkiezingen in 2021. Dat Raymond
de regio naar Den Haag wil brengen

en vice versa, dat is niet nieuw,
daar strijdt hij al jaren voor. Laatst
in diverse dagbladen werd dat nog
eens goed verwoord dat Den Haag
te vaak met de rug naar de regio
staat en met het zicht naar de zee.
Ik ken Raymond al jaren als iemand
die zijn afspraken nakomt en ook
resultaatgericht is. Resultaten als
de regiodeal Noord Limburg van
17,5 miljoen, inzet voor ouderen die
moeite hebben met digitalisering,
oppakken problemen grensregio

zijn spraakmakende voorbeelden.
Hoezo een kwestie van geduld? Nee,
het is een kwestie van tijd, dat de
regio nóg meer aandacht krijgt in
Den Haag.

Alex Janssen, raadslid

Bezwaar uitbreiding Willems

Het college en de raad van Horst aan de Maas tekenen bezwaar aan tegen uitbreiding van overtredende
mestwerker Willems. Dat is iets waar D66+GroenLinks zich al een lange tijd hard voor maakt. Het is in
strijd met ons beleid en daarbij ook niet uit te leggen om medewerking te verlenen aan een bedrijf dat al
jaren milieuregels aan zijn laars lapt. Het is voor ons een voorbeeld hoe belangrijk het is dat de gemeente
er is om rechtvaardige kaders te stellen en deze te bewaken.
De afgelopen jaren heeft te vrije
marktwerking wat ons betreft geleid
tot ongelijkheid, machtsconcentraties
en maatschappelijke kosten die
niet worden meegerekend. Denk
bijvoorbeeld aan internationale
werknemers: D66 en GroenLinks zijn

01
15

op lokaal, nationaal en Europees
niveau voorstander maar om ze hier
te verwelkomen moeten we wel
garanderen dat het rechtvaardig
gebeurt. We zijn al ontzettend
goed op weg, maar er moet nog
veel gebeuren. We willen eerst

onze maatschappij inrichten tot we
mensen echt welkom kunnen heten.
We staan pal voor de keuzevrijheid
van mensen, maar wel binnen de
spelregels van een eerlijke en duurzame economie en ‘echte’ marktwerking op basis van alle relevante

kosten. Een initiatief van een ondernemer in Horst aan de Maas moet
opwegen tegen het maatschappelijke belang van onze 40.000 inwoners. Want wat is economische groei
waard, als deze ten koste gaat van
onze luchtkwaliteit?
Geld en groei zijn niet de enige
waarden van vooruitgang: ook
gezondheid, klimaat en gelijkheid
doen er in onze ogen toe. Durf te
investeren in toekomstbestendige
plannen. Heel goed dat we deze

week de eerste afspraken hebben
kunnen maken voor de opwek
van duurzame energie in Horst
aan de Maas. We moeten niet
blind achter bedrijven aanlopen:
de overheid heeft een taak op te
komen voor het maatschappelijk
belang. Gelukkig zien we dat we bij
het bedrijf Willems ingrijpen: want
luchtkwaliteit is onbetaalbaar.

Maarten Voesten en Eveline Baas

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.

Adver torial

Maasbreese Robin Timmermans over werken in Greenport

‘vidaXL laat me verder kijken dan mijn vertrouwde
omgeving, zonder die te verlaten’
De Maasbreese Robin Timmermans werkt sinds januari 2020 als Junior Buyer Europe bĳ vidaXL, één van de
grootste bedrĳven in Greenport Venlo. Robin zocht naar een groeiend bedrĳf met doorgroeimogelĳkheden.
“Het is een understatement om te zeggen dat vidaXL aan die criteria voldoet. Dat ik daarnaast niet uren per
week in de auto hoef te zitten of moet verhuizen, is veel waard. Voor mĳ is het de perfecte combinatie.”

onder de indruk van wat hier allemaal gerealiseerd is. Het is gewoon
indrukwekkend dat bedrijven zoals
Michael Kors, Nunner en natuurlijk
vidaXL zich hier vestigen. En dat
allemaal binnen een kwartiertje
van Maasbree.”

Ik heb nu
het beste van
beide werelden

Werken in eigen regio

Na haar studie Modemanagement
in Doorn werkte Robin een aantal jaren aan de inkoopzijde in de
modebranche. De mogelijkheid
om door te groeien, vond ze niet

bij haar vorige werkgever. In de
zoektocht naar een nieuwe uitdaging belandde ze al snel bij vidaXL.
“Ik was nog niet zo bekend met de
ontwikkelingen die in Greenport

Venlo plaatsvonden. De eerste keer
dat ik hier kwam, voor mijn sollicitatiegesprek, schrok ik dus wel
even. Ik dacht echt ‘wow’, wat
staat hier allemaal. Ik was enorm

Robin wilde heel graag werk vinden in haar eigen regio. “Ik heb
hier mijn sociale netwerk met
vrienden en familie. Dat wil ik
niet opgeven. Zonder de mogelijkheden die in Greenport geboden
worden, had ik waarschijnlijk een
stuk langer moeten reizen. Ik heb
nu het beste van beide werelden”,
vertelt Robin die enthousiast is
over haar eerste jaar bij vidaXL.
“Ik zit op kantoor bij mensen uit
onder andere Colombia, China
en Rusland. Daar leer ik enorm
veel van. Ook qua doorgroeimogelijkheden zijn hier veel opties.
Mijn werk bij vidaXL laat me verder kijken dan mijn vertrouwde
omgeving, zonder die te verlaten.”
Het Greenport gebied heeft ze

inmiddels wat beter leren kennen.
“Hier is altijd bedrijvigheid, volop
ontwikkeling”, zegt Robin die ook
oog heeft voor de natuurrijke
omgeving. “In de pauzes gaan we
regelmatig een stukje wandelen
over de Greenport Bikeway langs
het spoor. Dan heb je écht het
gevoel dat je in het groen bent.”

Hoogopgeleide functies
Onder jongeren en net-afgestudeerden leeft nog het idee dat de
randstand opgezocht moet worden
om carrière te maken. Onterecht,
vindt Robin. “In Greenport zijn
steeds meer hoogopgeleide functies in bijvoorbeeld marketing en
commercie.” Cijfers bevestigen
dit beeld. Een groot deel van het
werknemersbestand van vidaXL is
hbo- of wo-opgeleid. “Hier liggen
allemaal bedrijven die groeien.
Ik zie Greenport juist als een
ideaal gebied om je carrière een
boost te geven.”

greenportvenlo.nl
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VVD Horst aan de Maas

Kom na wat je toezegt

Sinds twee maanden ben ik fractievoorzitter van de VVD in Horst aan
de Maas. Zo aan het eind van het jaar blikken we allemaal terug.
Wanneer ik terugdenk aan de afgelopen periode als raadslid bedenk ik
me dat je veel leert over hoe raadsvoorstellen zijn opgebouwd. Maar
ook hoe je beleid maakt en hoe het ambtenarenapparaat functioneert.
Zeg maar de ‘interne’ kant van het raadswerk.
De ‘externe’ kant ligt buiten bij de
inwoners en bedrijven. Hoe ga je hen
benaderen en hoe benaderbaar ben
je zelf? Ook deze vraag laat je dan
voorbijkomen. Eerst liep ik door het
centrum en groet je de voorbijgan-

SP Horst aan de Maas

ger die je kent, maar na deze 2,5 jaar
merk je dat je steeds meer mensen
kent en je netwerk flink vergroot is.
Dat is ook belangrijk, als raadslid
dien je wat buiten wordt verteld binnen (in de raadszaal) te gebruiken in

je raadswerk.
Zo leer je ook veel inwonersinitiatieven kennen en waarderen.
Inwoners hebben bergen ideeën en
willen deze graag gerealiseerd zien.
Onlangs nog met de veiligheid in de
Gastendonkstraat. Dit is geen project
van de VVD, maar komt echt vanuit
bezorgde ouders. Wij helpen mee dat
toezeggingen die eerder gedaan zijn
ook gerealiseerd worden.
En vooral dat niet-nakomen vind ik
vaak tenenkrommend. Ik ben een

persoon van aanpakken en gewoon
doen. En nakomen wat je toezegt.
Transparante communicatie, duidelijkheid en daadkracht. Daar blijf ik
samen met ons gehele VVD-team
aan werken. En neem daartoe gerust
contact op. Gewoon. Doen.

prima houdt aan de afgesproken
kaders waarin staat dat verlichting
alleen bij drempels en gevaarlijke
situaties wordt aangebracht. Verder
zegt het college dat de Horsterweg/
Venloseweg ingericht wordt als veilige fietsverbinding en zelfs korter
en sneller is dan de Witveldweg.
Die laatste opmerking is volgens de
SP onterecht, omdat daar het stuk
richting Californië als een redelijke
omweg kan worden beschouwd
vanuit Grubbenvorst. Het behoeft

geen nadere uitleg dat de fietsende
schooljeugd altijd de kortste route zal
kiezen.
Kaders zijn er, dat klopt. Maar de SP
zal in de raadsvergadering hier nog
een keer aandacht voor vragen, want
de fietsers moeten echt zichtbaar
worden vooral nu in deze donkere en
regenachtige dagen.

Yvonne Douven

Verlichting Witveldweg

Op 10 november werd een tiener onderweg vanaf Grubbenvorst
richting Horst op z’n bromfiets beroofd. Afgelopen week heeft er een
ongeluk met een fietser plaatsgevonden. Dit zijn op zich gelukkig
incidenten, maar er wordt al jarenlang geroepen om meer verlichting
op de Witveldweg. Het is zo donker dat je als fietser bijna niet meer
kunt zien wie er rondloopt of zich voortbeweegt door de schaarste
aan verlichting in combinatie met donkere kleding.
De jeugd van Grubbenvorst fietst
tevens over deze weg naar het
Dendron College en het is belangrijk dat zij gezien worden en ook zelf
kunnen zien. De ochtenden zijn al

donkerder en als de jeugd late lesuren heeft, lopen ze ook kans om in
het donker terug te moeten fietsen. In antwoord op de vragen van
de SP stelt het college dat ze zich

Michael van Rengs

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

Dion Wijnands Horst
Met een goed gevulde boekenkast en grote platencollectie is het niet moeilijk raden waar de interesses van deze Horstenaar liggen. Hij vindt dan werkte Dion als freelancer en kwam
hij bij de toenmalige gemeente Horst
ook niets leuker dan een middagje rondsnuffelen in een muziekwinkel. Daarnaast gaat hij graag op vakantie en zou je hem kunnen kennen van
terecht. “Dat was in 1979 en na een
zijn bijdrages aan carnavalsact De Schitspoel. Deze week wordt Dion Wijnands (63) uit Horst geplukt.
half jaar kreeg ik een aanstelling als
eerste voorlichter. In die tijd werd
de Wet Openbaar Bestuur ingesteld.
Daarvoor kenden gemeenten met
de omvang van de toenmalige
gemeente Horst helemaal geen
afdeling voorlichting, die functie
kwam toen pas. In het begin was
het nog veel eenrichtingsverkeer
vanuit de gemeente. Nu vinden we
het belangrijk om te weten wat er
bij de mensen speelt. Als je beleid
ontwikkelt moet je ook weten wat er
leeft. Ik heb het altijd als een voordeel
beschouwd dat ik werk in het dorp
waar ik woon. Zo hoor je ook de
verhalen en kom je erachter hoe de
mensen over de gemeente denken.”

Laag pitje

Of hij dit jaar ook een lijstje heeft
ingevuld voor de Top2000? Dion
knikt bevestigend. “Maar ik heb
niet echt één favoriet nummer.
Ik heb gewoon een lijstje met
35 nummers aangeleverd. Wat ik
zo vreemd vind aan de Top2000 is
dat het hoogst genoteerde nummer van een donkere muzikant
Purple Rain is van Prince op plek
24 (in 2019, red.). Dan vind ik de
Zwarte Lijst van Radio 2 veel beter.
Ik heb een hele brede muzieksmaak, ik hou voornamelijk van soul
en muziek die uit de tenen komt,
waar je de emotie echt in hoort.
Ik heb wel cd’s, maar die draai ik
niet meer, het is vooral vinyl. Met
een stel vrienden organiseren we

de Horster Popkwis en hebben we een
groepje, de Vinylzuchtige Types. Om
de zoveel tijd komen we bij elkaar en
ouwehoeren wat terwijl we muziek
draaien.” Hij speelt zelf geen instrument, zegt hij lachend. “Nee, ik ben
wat dat betreft amuzikaal. Bij ons
thuis werd vroeger wel veel muziek
gedraaid, dus dan pik je vanzelf wat
op. Ik vind niets leuker dan een middagje bij Sounds (muziekwinkel in
Venlo, red.) rond te struinen. Maar ik
luister ook graag naar Spotify, omdat
je zo ook nieuwe muziek ontdekt.
Als ik een tip mag geven dan zijn dat
Fontaines D.C en RVG.”

Voordeel
Dion groeide op aan de Wervelstraat

in Horst, als jongste in een gezin van
vijf jongens. Zijn moeder groeide op
in Roermond en zijn vader kwam
uit Koningslust. Ze leerden elkaar
kennen in Roermond, waar ze beide
voor Landbouwvoorlichtingsdienst
werkten. “Dat bedrijf zocht naar een
locatie in Noord-Limburg en kwam
zo in Horst terecht, op de plek waar
later de Zopo was gevestigd. Aan de
Wervelstraat werden huizen gebouwd
waar het personeel kon gaan wonen.”
Hij had een onbezorgde jeugd zegt
hij, met veel vriendjes waarmee hij
voetbalde op straat. Op school spraken
vooral de vakken aardrijkskunde en
geschiedenis hem aan, al had hij nog
geen idee wat hij later wilde gaan
doen. “Ik keek niet zo ver vooruit. Ik

ging naar de havo op het Boschveld
College en van mijn klas ging de helft
naar de sociale academie. Omdat
iedereen dat deed, trok me dat dus
niet. Uiteindelijk koos ik voor de
School voor Journalistiek in Utrecht.
Ik ging daar op kamers, maar kwam
wel altijd in de weekenden terug.
Hier had ik mijn vrienden en sport,
Horst bleef dus wel trekken, ja.”
Dion liep stage bij het Eindhovens
Dagblad en kwam er daar achter dat
de krantenwereld niet echt iets voor
hem was. Meer plezier had hij bij
Omroep Brabant, waar hij radio mocht
maken. Intussen had hij ook Ans
leren kennen, met wie hij uiteindelijk
trouwde en samen dochter Kris
en zoon Clim kreeg. Na zijn studie

Sinds 1 januari werkt Dion nog 18 uur
per week als raadscommunicatieadviseur. Dat betekent dat hij meer
tijd heeft voor andere dingen. Naast
muziekliefhebber is Dion namelijk
ook een fervent boekenlezer. Favoriet
zijn boeken van schrijvers als Ernest
Hemmingway, Maarten Biesheuvel en
Gerrit Komrij. Zelf teksten schrijven
doet hij ook, onder andere voor carnavalskrant De Klos en carnavalsact de
Schitspoel die sinds een aantal jaren
op de zitttingsavonden opgevoerd
wordt. Ook maakt hij graag stedentrips
en gaat hij op wandel- en fietsvakantie met vrienden. Dingen die vanwege
corona nu allemaal op een laag pitje
staan. “Het is nu inderdaad afwachten
totdat er weer wat kan”, knikt Dion.
Maar met zo’n boekenkast en platencollectie zal hij zich niet snel vervelen.

Ik vind niets leuker
dan een middagje in
een muziekwinkel
rondstruinen

Tekst en beeld: Marieke Vullings

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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KIJK EENS OP: WWW.HORSTAANDEMAASVOORELKAAR.NL
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KUN JIJ WEL EEN HELPEND HANDJE GEBRUIKEN?
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Limburgse recepten verzameld
in Culinair Geheugen

Vier nieuwe eigenaars

Directiewissel bij
EP:Tummers

De uit Horst afkomstige Marjo Hendriks en Stefania van Lieshout brengen het kookboek Het Culinair
Geheugen uit. In het boek staan authentieke, voornamelijk Limburgse recepten.
Het idee voor het boek ontstond
vier jaar geleden toen Stefania,
woonachtig in Engeland, een bezoek
bracht aan Horst en daar Marjo trof.
Het gesprek kwam op recepten van
vroeger die al dan niet bewaard zijn
gebleven. Er volgde een zoektocht
en ze verzamelden van eigen en
andermans tantes, grootmoeders,

vrienden en meer. Sommige
recepten zijn zelfs afkomstig uit
oude vooroorlogse handgeschreven
kookschriftjes van grootmoeders en
overgrootmoeders. De beschreven
gerechten zijn dus niet overgenomen
uit een ander kookboek, ook zijn ze
niet gemoderniseerd of aangepast.
Zo zijn er recepten te vinden voor de

vlaai van ‘os mam’ of voor de stoofpot
zoals alleen ‘os grötmoder’ die kon
maken. Maar ook de bereidingswijze
voor ananasbavarois, rundertong,
‘zaate kiep’ én de legendarische
vleesschotel Horster Dreumel van
Cox Wiel.
Kijk voor meer informatie op
www.culinairgeheugen.nl

Kan je bedrijf tijdens de lockdown
wel klanten helpen?
Laat het weten, plaats een advertentie
in HALLO Horst aan de Maas

Bram Verhaegen, voormalig directeur van elektrovakspeciaal
zaak EP:Tummers, heeft op vrijdag 11 december de sleutel
overgedragen aan een nieuwe directie. Dit heeft hij gedaan om de
groei, ambitie en bijbehorende doelstellingen verder te
ontwikkelen.
Een nieuwe directie van vier eigenaren zullen als team aan de slag
gaan bij het bedrijf. De nieuwe
directie bestaat uit: de 35-jarige
Dennis van Soest, met veel interne
werkervaring, de 46-jarige Chiel
van Rijn, voormalig bedrijfsleider
van de V&D en directeur Media
Markt Venlo, de 52-jarige Erick
Gielen, mede-eigenaar bij HotracoGroup en de 60-jarige René
Willemsen, expert in de IT-sector.
Verhaegen vertelt: “Ik ben meer
dan overtuigd dat de combinatie
van al deze ervaring en competenties de toekomstige professionalisering en beoogde groei van
Tummers zal borgen. De nieuwe
directie staat klaar om deze doelstellingen te realiseren. Om een
juiste overdracht te bewerkstelligen zal ik vanaf heden de komende
periode primaire vanuit de achtergrond beschikbaar blijven ter
ondersteuning en inwerking van
de nieuwe directie.” Verhaegen
geeft aan dat hij na de verkoop van
het bedrijf nu de kans krijgt om
aandacht te geven aan dingen die

voor hem belangrijk zijn, zoals zijn
gezondheid en tijd voor de mensen
om zich heen.

Recordjaar
Ondanks de zware coronatijden
was 2020 voor EP:Tummers een
recordjaar. Het bedrijf laat weten
ruim 30 miljoen euro aan verkoopomzet te hebben gemaakt. “Naast
privé heeft corona ook zakelijk de
nodige gevolgen. Waar we medio
maart met zijn allen verschrikkelijke doemscenario’s door het hoofd
lieten gaan is inmiddels duidelijk
dat corona zakelijk de wereld ook
op zijn kop zet. Horeca en leisure
hebben het zeer zwaar, terwijl de
branches gericht op alles in en om
het huis een ongekend goed jaar
meemaken.”
Het bedrijf laat weten in 2021 zeker
niet te stoppen met groeien. Medio
2021 willen ze een megastore
openen op het retailpark Sittard/
Geleen. Daarnaast hopen ze in
januari de vergunning te krijgen
voor de nieuwbouw van een grote
winkel in Heythuysen.

adverteren@kempencreeert.nl • 077 208 32 00

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

Wij op zoek naar een tweetal interieurbouwers /
meubelmakers met minimaal 5 jaar ervaring die van
afwisselende werkzaamheden houden.
De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
- Interieurfabricage en aanpassingen/reparatie aan meubilair.
- Meubelmontage en plaatsen van interieurs in binnen en
buitenland.
- Meehelpen met laden en lossen van meubilair en materialen
- Orders verzendklaar maken
- Uitvoeren van reparaties en montages (in het magazijn en
incidenteel op locatie bij de klant)
- Overige magazijnwerkzaamheden, en onderhoud aan
bedrijfsgebouwen
- Bestellingen op route leveren

Meer informatie: www.pm-furniture.nl /carriere

.

.

.

LEKKERE
HAPJES
MET
KERST ?
Of Paddestoelen?
www.depaddestoelerij.com

Start bouw Ózzen Hôf
In Horst is aan de Gebr. Douvenstraatonlangs gestart met de bouw
van het burgerinitiatief Ózzen Hôf. Het kleinschalige woonhofje
bestaat uit acht geschakelde levensloopbestendige woningen en een
gemeenschappelijke Hôfkamer, tuin en klusruimte. Op de plek waar
het hofje komt staan nu nog een grote loods en schuur. Momenteel
worden het asbest uit deze gebouwen en overtollige struiken en
bomen verwijderd. Begin 2021 wordt het perceel bouwrijp gemaakt.
Ózzen Hôf wordt gerealiseerd als CPO en dus in eigen beheer.
Neem voor meer informatie contact op via ozzenhof@gmail.com
of kijk op de Facebookpagina van Ózzen Hôf.
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Binnenkijken bij...

Column

Kerstpakket
Het geven van cadeaus is bij
veel mensen een vast onderdeel
van het kerstfeest geworden.
Deze gewoonte heeft zich
vanuit de Verenigde Staten over
de hele wereld verspreid.
Zo begonnen Nederlandse
boeren bijvoorbeeld halverwege de 19e eeuw hun knechten
manden met lekkernijen mee te
geven voor de kerstviering.
Hiermee was de traditie van de
kerstpakketten geboren.
In PI Grave had een gedetineerde
afgelopen week ook een soort van
‘kerstpakket’. Maar dan anders!
Gedetineerden kunnen één keer
per maand een postpakket laten
opsturen door bijvoorbeeld vrienden of familie. In vaktermen noemen wij dit invoer. Deze invoer
wordt afgegeven bij de portier
die het pakket vervolgens naar de
beveiliging brengt. Daar wordt de
inhoud van het pakket nagekeken.
Bij het nakijken van het pakket
vond de beveiligingsmedewerker
een ‘raar’ koord in de boord van de
winterjas. Het koord bleek echter geen koord te zijn maar hasj
dat in plasticfolie was gewikkeld.
Nadat het ‘koord’ zorgvuldig uit
de jas verwijderd was, bleek het
meer dan 5 gram hasj te zijn. Dit
is volgens de regels van de inrichting een handelshoeveelheid en
dus strafbaar. De mogelijkheid dat
dit niet alleen een kerstgeschenk
voor de ontvanger zelf was, leek
realistisch.
Toen ik de gedetineerde met de
aangetroffen hoeveelheid hasj
confronteerde, gaf hij aan zich van
geen kwaad bewust te zijn. Hij had
hier zeker niet om gevraagd. Hij
deed dus afstand van zijn invoer
met als gevolg dat hij geen straf
kreeg opgelegd, maar… ook de rest
van zijn spullen niet kreeg. De man
keek beteuterd en liep met gebogen hoofd de afdeling op. Daar
werd hij meteen omringd door zijn
medegedetineerden. Het was bijzonder om te zien hoe geïnteresseerd ze waren in zijn verhaal.
Kortom; de boodschap van de man
was waarschijnlijk dat hij dit jaar
geen ‘kerstpakket’ had gekregen,
maar… dit ook niet kon uitdelen. En
dat is het kader van orde en veiligheid maar goed ook!
Vrolijk kerstfeest!

Carla Wijnhoven
Vestigingsdirecteur PI Grave

Meeste sponsormuntjes voor Wittenhorst
Aan de sponsoractie van Plus Lucassen in Horst hebben vijftig verenigingen meegedaan. In totaal was er 15.000 euro te verdienen met het
ophalen van muntjes. Voetbalclub RKsv Wittenhorst heeft de meeste muntjes opgehaald, gevolgd door Jong Nederland Horst en Zonnebloem
Horst. Op de foto staan verder nog vertegenwoordigers van Hockey Club Horst en IJsbaan Horst.

Oh, zit dat zo!

Bedrijfsongeval, wat nu?
In Nederland vinden jaarlijks zo’n 2300 ernstige ongevallen met blijvend letsel plaats op de werkvloer. Gemiddeld 60 keer per jaar valt
daarbij zelfs een dodelijk slachtoffer.

Dat betekent, dat je op je werk
nogal wat risico’s kan lopen.
Natuurlijk is de ene baan de
andere niet; met name in de bouw
gebeuren veel ongelukken, maar
ook in andere branches zien wij
vaak letsel ontstaan.
Hoe moet je nu als werknemer
omgaan met de gevolgen van een

bedrijfsongeval? Allereerst is het
belangrijk om te weten dat de
term “eigen schuld” bij bedrijfsongevallen niet wordt gehanteerd.
Dit betekent, dat in vrijwel alle
situaties de werkgever aansprakelijk is voor de gevolgen. Veruit de
meeste werkgevers zijn hier goed
voor verzekerd en hebben er geen
enkel probleem mee als de zaak
via hun verzekeraar wordt afgewikkeld. Dus de kans is groot dat de
verzekering van de werkgever je
schade moet betalen, ook al heb je
bijvoorbeeld zelf een fout gemaakt
of ben je onvoorzichtig geweest
waardoor er letsel is ontstaan.
Dit hoort immers bij de gebruikelijke risico’s op de werkvloer en
daarvoor is de werkgever doorgaans aansprakelijk.

Begrip werkgever
Soms is een slachtoffer echter
bang voor de gevolgen als

hij zijn eigen werkgever
aansprakelijk stelt voor de schade.
Problemen met de baas of zelfs
ontslag is een veel gehoorde
angst. In de praktijk blijkt dit
vrijwel nooit een probleem te
zijn, omdat werkgevers meestal
maar al te goed begrijpen dat
je als slachtoffer je rechten wilt
veiligstellen. Wij zien dus eigenlijk
altijd wel begrip van de werkgever
voor de positie van de werknemer.

Als advocaat zorgen wij er immers
ook voor dat de verstandhouding
met de werkgever goed blijft,
omdat het doel van beide
partijen natuurlijk is, dat de
werknemer zo goed als mogelijk
weer op zijn of haar oude
werkplek terugkeert. Lukt dat
niet, dan is goed overleg met de
werkgever over passend ander
werk natuurlijk heel belangrijk.

Mark van Lier
Aannemersbedrijf

Vestiging Sevenum
Van Vlattenstraat 169
5975 SE Sevenum

T 077 467 23 25
E info@dirckxgroep.nl
W www.dirckxgroep.nl

Aarzel dus niet om bij vragen
over een bedrijfsongeval eens
vrijblijvend en kosteloos contact
met ons op te nemen!

Door: Arthur van Dok,
Van der Putt advocaten

Goed overleg

HET IS TIJD VOOR

VOOR BINNEN ÈN
BUITEN. 9% BTW

De letselschadeadvocaat heeft
vaak een belangrijke rol in
dat traject.

Visit us at: markvanlier.nl
@markvanlier

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 75 | www.putt.nl
vandok@putt.nl
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Kasteel Huys ter Horst
opent deuren
Kasteel Huys ter Horst opent haar deuren op zaterdag 19 en zondag 20 december. Het kasteel maakt zich dan klaar voor Kerstmis.
Gasten kunnen kijken hoe de voorbereidingen gaan in het kasteel
voor kerst.

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

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

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

Geïnteresseerden kunnen kijken
in de keuken, de personeelskamer
en de Heeren van Horstzaal.
Volgens de organisatie neemt het
de gasten terug naar vervlogen
tijden. In verband met de
coronamaatregelen is reserveren
verplicht. Dit kan op de website
van Kasteel Huys ter Horst via

Ideaal machinebouw en constructie werd in 1932 opgericht als smederij in Horst door
Christiaan Coenders. In de loop der jaren ontwikkelde Ideaal zich tot een volwaardig
machinebouw en constructiebedrijf welke diverse (gepatenteerde) ergonomische systemen
ontwerpt en vervaardigt voor de land- en tuinbouw welke wereldwijd worden afzet.
Recent is het bedrijf door het management overgenomen en zijn wij per direct op zoek naar
een gedreven

Kerst-inloop Rozenhof

Elektromonteur (40 uur)

De Rozenhof in Lottum is tijdens de kerstdagen geopend voor een
speciale kerst-inloop. De tuin is feestelijk versierd en verlicht en in
de nieuwe veldschuur staat een kerststal.

welke mede vorm geeft aan de verdere uitbouw en ontwikkeling van Ideaal.
Eind dit jaar verhuist Ideaal naar haar nieuwe locatie Expeditiestraat 21 te Horst.

Wij vragen:
• opleidingsniveau mbo 4, richting
Elektrotechniek;
• ervaring met besturingstechniek;
• minimaal vijf jaar relevante ervaring in het
genoemde takenpakket;
• rijbewijs B;
• goede kennis van Office
365 (Outlook, Word, Excel);
• je bent een teamplayer maar daarnaast een
zelfstarter;
• goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
in Engels en Duits is een pre;

• je bent proactief, ondernemend, servicegericht
en je beschikt over goede communicatieve en
sociale vaardigheden;
• reisbereidheid tot ca. 10%.
Wij bieden:
• een uitdagende job binnen een sterk
groeiend zelfstandig Ideaal;
• veel ruimte voor eigen inbreng en
persoonlijke ontwikkeling;
• prettige werksfeer binnen een jong en hecht
team;
• salariëring is in overeenstemming met de
zwaarte van de functie;
• een goede balans tussen werk en privé met
25 vakantiedagen en 13 adv-dagen gebaseerd
op een 40-urige werkweek;
• goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf.
Geïnteresseerd?
Stuur dan je cv met motivatie naar:
pascal@ideaal.eu t.a.v. Pascal Maes
Mocht je nog verdere vragen hebben dan
kun je contact opnemen met Pascal Maes
tel.: 077 - 398 12 56

Venloseweg 24, 5961 JD Horst, 077 398 12 56

Meer informatie over Ideaal kun je vinden op www.ideaal.eu

acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• zelfstandig aansluiten en monteren van
elektropanelen/machines volgens schema;
• het testen en inbedrijfstellen van een
afgewerkte machine;
• het oplossen van storingen en onderhoud aan
de machines (soms ook op locatie bij de klant);
• het analyseren en diagnosticeren van storingen,
ook via telefoon en e-mail, wereldwijd;
• waar nodig je collega’s mee helpen met
(mechanische) montage;
• beheren van de voorraad en het versturen van
spare parts;
• het opstellen van de benodigde documenten
ten behoeve van werkvoorbereiding, productie
en serviceafdeling waaronder handboeken,
spare parts, CE documenten en gebruikershandleidingen;
• bijdragen aan ontwikkeling binnen de engineersafdeling, zoals het opzetten van standaardisaties, procedures en innovatie.

www.kasteelhuysterhorst.nl en zo
kunnen gasten meteen doorlopen
bij entree. Een tijdslot reserveren
is dus verplicht. De openstelling
van het kasteel is van 15.00 tot
20.00 uur. De organisatie vraagt
gasten rekening te houden met
dat het terrein niet overal goed
begaanbaar is.

Kinderen die een bezoekje brengen
krijgen een kerst-knutselwerkje
mee voor thuis, maskers maken in
kerstsfeer. Bezoekers kunnen ook
het ontwerp zien van de nieuw
aangelegde Engelse landschapstuin, die onder architectuur werd
getekend. Er is door de vrijwilligers van de Rozenhof hard gewerkt

aan de realisatie en aanleg van de
nieuwe tuin.
De Rozenhof is van vrijdag 25 tot
en met zondag 27 december
geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Toegang is gratis. Vanwege
coronamaatregelen blijft het
Kenniscentrum gesloten.
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Lichtjes bij oorlogsmonumenten
Het 4 en 5 Comité Sevenum en Werkgroep Oorlogssporen Kronenberg geven belangstellenden de mogelijkheid
om op kerstavond, donderdag 24 december, een kaarsje te branden bij de diverse oorlogsmonumenten.
In 2017 werden op kerstavond bij
wijze van proef lichtjes gebrand bij het
monument voor de bemanning van
Short Stirling aan het Bedelaarspad in
Kronenberg. De respons was boven
verwachting. Dit jaar kunnen weer
lichtjes worden gebrand bij het John
Shiells monument aan de Saardijk
en het Oorlogsmonument aan het

Julianaplein in Sevenum. Ook in
Kronenberg kunnen lichtjes worden
geplaatst bij het Stirling monument
aan het Bedelaarspad en bij het oorlogsmonument op de Kronenbergse
begraafplaats. Mensen van het 4-5
mei Comité Sevenum en van de
Werkgroep Oorlogssporen Kronenberg
zijn op kerstavond tussen 17.00 uur en

18.00 uur aanwezig zijn bij genoemde
monumenten. De organisaties hopen
dat dit het begin van een jaarlijks
terugkerende traditie. Zij vragen daarnaast iedereen om tijdens het plaatsen van de lichtjes rekening te houden
met de van toepassing zijnde overheidsvoorschriften met betrekking tot
het coronavirus.

Prijswinnaars
Samen Thema Jagen bekend
De Sint- en pietenjacht, georganiseerd door Samen Thema Jagen, is gewonnen door de 7-jarige vriendinnen
Eva en Loïs. Zij behaalden de meeste stemmen.
Op de tweede plaats eindigde Dex
(4) en op de derde plek Catoo (4) en
Fer (3). Ze komen allemaal uit Horst.
Omdat ze gewonnen hadden, hebben
ze een prijs ontvangen van organisa-

tor Joyce Riskwick. Er staat ook een
nieuwe jacht klaar voor kerst. Wie het
leukste knutselwerk maakt wint.
Dat mag een dansfilmpje zijn, eigen
liedje, maar ook het maken van een

kerstboom of een bakfilmpje kan.
Meer informatie is te vinden op de
Facebookpagina van Samen Thema
Jagen.

Wie neemt het voortouw om leiding te geven
aan de verdere ontwikkeling van NSW
Landgoed en Natuurbegraafplaats Weverslo?

Teamleider / Beheerder
Vind je het een uitdaging om
Landgoed en Natuurbegraafplaats Weverslo te beheren?
Wil jij de centrale figuur zijn in het krachtenveld tussen bestuur,
medewerkers en vrijwilligers enerzijds, en cliënten, deelnemers en
bezoekers anderzijds?
Wil je voorop gaan om natuurbegraven bij een breed publiek onder
de aandacht te brengen en betekenisvolle activiteiten rondom het
levenseinde te organiseren?
Heb je de motivatie, kwaliteiten en toerusting voor deze functie,
ben je flexibel beschikbaar voor 20 uur per week
en wil jij deze teamleider/beheerder zijn?
Stuur dan je sollicitatie naar ge@weverslo.nl

Witte Dame Festival jaar uitgesteld

Voor uitgebreide informatie: www.weverslo.nl
Natuurbegraafplaats Weverslo • Janslust 11 Heide, in de Peel tussen Deurne en Venray • 0478 - 515721

De tweede editie van het Witte Dame Festival in Grubbenvorst, dat gepland stond voor oktober 2021,
wordt met één jaar uitgesteld. Dat heeft de organisatie van het festival bekendgemaakt.
“Ondanks dat de voorbereidingen
al vanaf eind 2019 lopen, strooit de
coronacrisis te veel roet in het eten
en kan de organisatie een degelijke
voorbereiding met alle verenigingen

en vrijwilligers nu niet garanderen”,
aldus de organisatie in een pers
bericht. “Ook is nu niet te zeggen
of het festival in oktober 2021
onder normale omstandigheden

kan plaats vinden.” Zodra de
omstandigheden het toelaten worden
de voorbereidingen weer opgepakt.

Voor al uw stoffeerwerk

Björn van Berkel in halve finale LVK
Björn van Berkel uit Grubbenvorst is de enige artiest uit Horst aan de Maas die in de halve finales staat van
Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK). Hij doet mee met het liedje ‘Vastenaovend is!’.
In totaal doen er 25 liedjes uit Noorden Midden-Limburg mee met de halve
finale. Uit de gemeente Venray zijn

dit er vijf en uit de gemeente Peel en
Maas vier nummers. Uit Zuid-Limburg
zijn er twintig inzendingen. Op de vrij-

Meubelstoffeerderij
John Lemmen

dagen 8, 15 en 22 januari worden de
halve finales uitgezonden op L1 Radio
en op Facebook.

Hoe viert u Oud en Nieuw?
Oud en Nieuw mogen we dit jaar misschien niet zo uitbundig vieren als anders, maar dat wil niet zeggen
dat het geen feest kan worden. De redactie van HALLO is dan ook heel benieuwd naar hoe u Oud en Nieuw
dit jaar viert. Gaat u, coronaproof, oliebollen bakken voor de hele buurt? Of gaat u om 00.00 uur met een
‘sterretje’ in de ene en een glas champagne in de andere hand proosten op het nieuwe jaar? Of misschien
gaat u in uw eentje een nieuwjaarsduik maken. Stuur ons uw Oud en Nieuw-foto’s en wie weet krijgen deze
een plekje in de eerste editie van 2021! Mailen kan naar redactie@hallohorstaandemaas.nl

Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

Namens alle leden van

Wensen we iedereen een
fijne kerst en een
groen, gezond en gelukkig 2021
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Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een Horeca Cadeau Bon van € 50,- te besteden bij de deel
nemende horecaondernemers in de Gemeente HadM!
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 20 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!
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Mail dan je motivatie en cv naar: de heer Rob Wijnen rob.wijnen@bpgwijnen.nl
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Vacature

Woonbegeleider
Thomashuis (18u)
Thomashuis Blerick
is een kleinschalige
woonvorm voor
mensen met een
verstandelijke
beperking. Wij bieden
24 uurszorg in een
warm, veilig en prettig
thuis.
Aandacht, respect,
geborgenheid en
acceptatie zijn
kernwoorden in ons
Thomashuis.

Blerick

Wij zijn per direct op zoek naar een
zelfstandige, flexibele multi-tasker
die van alle markten thuis is en
het hart op de juiste plaats heeft.
Heb jij een relevante opleiding
op niveau 3 of 4, ervaring met de
doelgroep, rijbewijs B en ben je
integer en betrouwbaar?
Dan bieden wij jou een
fantastische werkplek in een
klein team waar gezelligheid en
warmte de boventoon voeren.
Een jaarcontract met kans op
verlenging en een passend salaris.
Wil je solliciteren stuur ons dan een
mail met jouw motivatie en CV.
Sluitdatum 28-12-2020.
E blerick@thomashuis.nl
I www.thomashuis.nl/blerick
T 06 - 22 94 35 39 /
06 - 14 80 40 10

Horizontaal
1. Mondopening 6. Voegwoord 12. Schor 13. Slim 14. Daar 16. Uniek 18. Luizenei 19. Stoomschip 20. Verbinding
22. Voordat 23. Europeaan 24. Vrij langs boord 25. Afspraakje 27. Kinderdoek 29. Worp 30. Onmiskenbaar
32. Springstof 33. Jaargetijde 34. Echtgenoot 36. Teken van verdriet 37. Buitengewoon 39. Drinkbeker 42.
Vermogende 47. Appel 49. Vleessap 51. Kind 53. Haastig 54. Vorderaar 56. Muntsoort 57. Brandje 58.
Ontkenning 59. Griekse godin 61. In verband met 62. Soort verzekering 63. Engelse titel 64. Vrouwelijk dier
66. Eerwaarde Moeder(afk.) 67. Wat 68. Getal 70. Strakheid 71. Holtedier.
Verticaal
1. Waterkering 2. Eerwaarde Heer(afk.) 3. Watering 4. Aanwijzend vnw. 5. Dierenverblijf 7. Voordat 8. Omlaag
9. Keurig 10. Europees Parlement(afk.) 11. Vleesgerecht 15. Knol 17. Kleine kinderen 18. Ontkenning 19. Einde
21. Smalle weg 24. Vuursprank 26. Tijdperk 28. Achtarm 29. Scheepstouw 31. Tijdelijk 33. Natuurlijke logaritme
35. Eikenbast 36. Treiter 38. Boenwas 39. Kleine buiging 40. Economische gemeenschap(afk.) 41. Luitenant
43. Keurmerk 44. Melkdier 45. Sierverpakking 46. Stakker 48. Profeet 49. Gezang 50. Ongevuld 52. Erfdeel
54. Vooraan 55. Strafwerktuig 58. Nader overeen te komen 60. Aanspreektitel 63. Bijbelse figuur 65. Klapje
67. Technische titel 69. Eerwaarde(afk.).

De oplossing van de puzzel in HALLO Horst aan de Maas van 10 december was:

En de winnaar is: Kim Volleberg uit Meerlo. Van Harte Gefeliciteerd met de cadeaubon van €50,te besteden bij PLUS Bloem & Zo!

1712 \ service
Religie

Medische zorg

America
kerstavond
1e kerstdag

Apotheek
Heilige mis
Heilige mis

17.30
11.00

Broekhuizen
zondag
1e kerstdag

Heilige mis
Heilige mis

10.30
10.30

Broekhuizenvorst
zaterdag
2e kerstdag

Heilige mis
Heilige mis

19.15
10.30

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

Grubbenvorst
zaterdag
kerstavond
2e kerstdag

Heilige mis
Gezinsmis
Heilige mis

19.00
19.00
09.00

woensdag
kerstavond
1e kerstdag
2e kerstdag

09.30
22.30
10.30

Adventsviering 18.30
Heilige mis
18.00
Heilige mis
10.30
Heilige mis
18.30
Heilige mis
09.00
Aanbidding 09.25
Heilige mis
18.30
Heilige mis
17.00
Nachtmis
23.00
Heilige mis
11.00
Heilige mis
10.30

Kronenberg
zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Lottum

zondag
kerstavond

Apotheek Maasdorpen
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

Huisartsenpost
(alleen na telefonische afspraak)

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

Horst (Lambertus)
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

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

Venlo

Hegelsom
zondag
kerstavond
2e kerstdag

Apotheek Horst

Heilige mis
Gezinsmis

09.00
17.00

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
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

zondag
Heilige mis
10.30
kerstavond
Nachtmis
21.00
		

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

kerstavond
1e kerstdag

Gemeente Horst aan de Maas
Heilige mis
Heilige mis

19.30
09.30

Heilige mis
Heilige mis

20.00
11.00

Meterik
kerstavond
1e kerstdag

Sevenum

dinsdag

Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

09.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Tienray
zaterdag
woensdag
1e kerstdag

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00
09.00

De Schuilplaats
zondag

Spoedgevallendienst

18 t/m 20 december

zondag
Heilige mis
09.00
dinsdag
Heilige mis
19.00
kerstavond
Gebedsdienst 19.00
2e kerstdag
Heilige mis
09.00
		
zondag
maandag

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Tandarts

Swolgen

kerkdienst

Tandartspraktijk De Brier
Leunseweg 53b, Venray
0478 58 72 73

21 t/m 24 december
Tandunique Sevenum
Peperstraat 43, Sevenum
077 467 20 97

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

10.00

Priesternoodnummer

America, Evertsoord, Hegelsom,
Horst, Kronenberg, Melderslo,
Meterik en Sevenum 06 55 40 80 23
Meerlo, Tienray, Swolgen, Broek
huizenvorst, Broekhuizen, Lottum,
Grubbenvorst 06 19 42 26 21

Trostomaten kwekerij Geurts is een modern vooruitstrevend
familiebedrijf gevestigd in Oirlo. Wij werken in een klein team
van (voornamelijk Nederlandse) vaste teelt en oogst-medewerkers
aangevuld met scholieren. Dit doen we met passie, scherpe blik en
altijd mét elkaar, om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van
onze duurzaam geteelde, smaakvolle tomaten.

Wij zijn op zoek naar een

ALLROUND MEDEWERKER
voor een uitdagende en afwisselende functie voor 38 uur per week
In het oogstseizoen zul je voornamelijk logistieke
werkzaamheden verrichten zoals o.a. planning
en voorbereiding van de oogst, aansturen
oogstmedewerkers en voorraadbeheer. Verder het
verpakken van de tomaten, het bewaken van
de kwaliteit en klantencontact. Daarnaast klein
onderhoud in de loods, oplossen van storingen en
onderhoud aan de verwerkingslijn.
In de maanden dat er niet geoogst wordt behoren
teeltwerkzaamheden tot je takenpakket.

Aan onze tomaten wordt tot in het laatste detail
zorg besteed. Wij zetten ons, samen met ons team,
in om net dat stapje extra te doen om onze klanten
een kwalitatief goed en smaakvol product te geven
dat aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet.
Ben jij ook gedreven om een topproduct neer te
zetten? Dan zit je bij ons goed!
Heb je al ervaring of kom je net van school, je
motivatie en ambities om te blijven ontwikkelen
vinden wij erg belangrijk.

IS JE INTERESSE GEWEKT OF WIL JE MEER INFO?
Stuur dan een mailtje naar info@kwekerijgeurts.nl of neem contact op
met Marianne Geurts op tel.nr. 06 81 63 42 97.

(alleen na telefonische afspraak)

Meerlo

Melderslo

KOM JIJ BIJ ONS WERKEN?

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Een bijzonder
cadeau...vind je
in Venlo

23

24

Tummers
daar word ik vrolijk van
Het grootste
assortiment

n
e
d
a
r
b
&
n
e
k
k
a
b
in de regio!
43,95

38,95
39,95

64,99

26,95

59,95

Wafelijzer ASW281

Wafelijzer 1621

Wafelijzer 171

• Voor hartjes-wafels • Anti-aanbaklaag
• Traploze temperatuurregeling

• 1100 watt vermogen • Voor 4 11x11 wafels
• Anti-aanbaklaag

• Voor hartjes-wafels • Extra grote wafels
• Anti-aanbaklaag

TOT €75,- CASHBACK
I.C.M. EXTRA PLATEN

77,95

79,95

64,95
Multisnack-apparaat SW852D

94,95

64,95
Wafelijzer 1445

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

99,95

• 930 watt vermogen • Voor 2 Brusselse wafels
• Regelbare thermostaat • RVS behuizing

Wafelijzer CW2437
• Multifunctioneel wafelijzer
• Uit te breiden met extra platen • 2 x 800 watt

99,95

69,95

49,95

84,95

66,95

44,95
Fondue FO2580

Teppanyaki-plaat TY1897

Gourmetset Gourmet Star

• Inox pot met dubbele bodem • Voor 2-8 personen

• Extra lang: 90 cm • Vetopvang • Massieve aluminium bakplaat

• Unieke manier van samen dineren • Aparte units met anti-aanbaklaag

26 december

Zondag

27 december

Maandag

EP:Tummers Roermond
& EP:Tummers Weert geopend
van 11.00 – 17.00 uur.
De overige winkels zijn gesloten.

Alle winkels geopend
van 11.00 – 17.00 uur.

Alle winkels geopend
van 9.30 – 18.00 uur.

Kerstavond

1e Kerstdag

2e Kerstdag

25 december

Alle winkels geopend
van 9.30 – 17.00 uur.

Alle winkels gesloten.

24 december

28 december

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

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

