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Actie Weisterbeek
voor Voedselbank
Leerlingen van groep 5/6 van OBS Weisterbeek in Horst hebben de afgelopen weken aan het thema ‘wereldse gerechten’ gewerkt. In dit thema hebben ze veel geleerd over andere
culturen en dan met name over hun eetgewoontes. Zo werden er ook wereldse gerechten samengesteld. Ingrediënten voor deze gerechten werden door de kinderen verzameld en
samen met een recept werden tasjes gevuld. De tasjes werden op donderdag 17 december overhandigd aan vrijwilligers van Voedselbank Horst. “We hebben met de groepen 5/6
gewerkt aan tasjes, met allerlei ingrediënten”, zegt leerlinge Lize, “omdat de Voedselbank tekort heeft aan voedsel. We hebben met zijn allen deze spullen verzameld voor onze
recepten. Ik vind het heel leuk dat zoveel kinderen er aan mee hebben gedaan. Wat ik fijn vind is dat we de iets armere mensen ook iets lekkers kunnen schenken met de feestdagen.
Dit verdienen ze van harte.”
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Beleef thuis
een onvergetelijke
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Horst

Stel zelf uw persoonlijke pakket samen en kies uit diverse Kerstboxen
Meer info via www.parkhotelhorst.nl of via 077 - 3976000
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Bellen met de burgemeester december

‘Het is gewoon klote’
Wat doet een burgemeester
zoal? Vult hij zijn dagen met
bezoekjes aan mensen die 100
jaar of ouder worden of zit hij
constant vergaderingen voor?
We bellen aan het eind van elke
maand burgemeester Ryan
Palmen om te vragen wat hij
deze maand heeft meegemaakt. In december werd
Nederland geconfronteerd met
een tweede lockdown.
Even rustig afschakelen aan het
eind van het jaar en dan weer fris
aan 2021 beginnen, zit er niet in
voor burgemeester Ryan Palmen.
Maandag 14 december werden
nieuwe coronamaatregelen aan
gekondigd. Nederland is opnieuw
in een lockdown. “Iedereen had de
hoop dat het perspectief zou zijn
dat het beter wordt, maar de eerste
boodschap die we krijgen is dat
het niet beter wordt maar slechter.
Zeker rond deze tijd van het jaar wil
je dat liever niet horen. De mensen
zijn regelmoe en dat is heel goed
te begrijpen. Daags na de perscon
ferentie kreeg ik honderden tele
foontjes, berichten en mailtjes van
mensen die wilden weten hoe het
precies zit. Maar ook wij hebben
niet altijd het antwoord. Dan zit er
zo’n man in een pak die op maan
dagavond aankondigt: ‘zo gaan we

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

het doen.’ En dan denk je: nou, dank
je wel. We proberen er het beste van
te maken, maar we vragen ook om
begrip. Je merkt dat het lontje korter
is geworden bij de mensen, met als
gevolg dat ze naar elkaar gaan wijzen.
Dat creëert een vervelende sfeer, ter
wijl we nu eigenlijk juist behoefte heb
ben aan de boel bij elkaar te houden.
Het hoort bij het werk en ik begrijp,
maar soms vind ik het ook gewoon
klote.” Palmen roept dan ook op wel
vooruit te blijven kijken. “Laten we
vooral hoop hebben. Dat is mijn bood
schap voor het komende jaar.”

Resultaten zien
Naast corona was er nog een aan
tal andere zaken die in december
aandacht vroegen. Zoals de situatie
rondom Omroep Horst aan de Maas, die

heeft aangekondigd weer naar een vrij
willigersorganisatie te gaan. Ook is nu
het onderzoek gaande naar de werk
last van de politie in Limburg, afgezet
tegen de beschikbare capaciteit en
worden er concrete plannen gemaakt
in de Regiodeal. “Dan kun je den
ken aan de doorontwikkeling van de
Brightlands Campus, waarbij gekeken
wordt naar traditionele landbouw in
relatie tot gezonde voeding. Maar ook
het project Gezonde Basisscholen en de
rookvrije generatie. Dit zijn projecten
die een boost krijgen door de financi
ële middelen die beschikbaar zijn in de
Regiodeal.” Waar in de regio ook veel
over gesproken wordt, is het onder
zoek naar ondermijnende criminaliteit.
Onlangs werd in het kader hiervan de
auto van een 19-jarige Sevenummer,
die verdacht wordt van fraude, ingeno

men. “Het is fijn wanneer je bij zulke
onderzoeken ook resultaat kunt laten
zien. Je kunt wel beleidsnota’s opstel
len, maar dat zegt mensen niets.”

Dat geeft aan dat we
als gemeente dit thema
serieus oppakken

Feest
De laatste gemeenteraadsvergade
ring van het jaar stond dinsdag 15
december op het programma. Met een
volle agenda voor de raad. “We heb
ben enkele belangrijke onderwerpen
behandeld, zoals het thema arbeids
migranten. Daar wordt uitvoerig over

gediscussieerd en dat is het goed.
Dat geeft aan dat we als gemeente
dit thema serieus oppakken.” Naast
alle vergaderingen en bijeenkomsten,
mocht de burgemeester ook in decem
ber enkele echtparen feliciteren met
hun huwelijksjubileum. “Dat is iedere
keer weer een feest. Zeker in een tijd
waarin er geen recepties, concerten
en voorstellingen zijn, is het fijn om zo
toch, op gepaste afstand, fysiek con
tact te hebben.”
Zoals gezegd zit rustig afbouwen er
niet in voor Palmen. “Nee, het is eer
der een tandje bijzetten. Maar ik wil
niet klagen. We zitten warm, hebben
ons kopje koffie. In vergelijking met
anderen hebben we het luxe.”

Tekst: Marieke Vullings

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

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

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

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.

Ter versterking van ons team zoeken wij:

INTERNATIONALE
CHAUFFEUR m/v
Agro America is een producent van duurzame
mineralen. Voor de export van compost zijn wij op zoek
naar een Internationale chauffeur. Onze exportmarkt
ligt voornamelijk in Frankrijk en een klein gedeelte
Duitsland. Als chauffeur ben jij ons visitekaartje in het
buitenland.
Je gaat werken met een Walking Floor/Kipper in een
klein team. Een werkweek bestaat gemiddeld uit 3 ritten
naar Frankrijk (ten oosten van Parijs).
Heb jij affiniteit met de agrarische sector en is je
interesse gewekt? Neem dan contact met ons op!
(contactpersoon: Harietta Bergs)

Krachtige
Liefde Spray

(30 ml.)

Deze spray versterkt de kracht van het
hart, maakt je blij, maakt licht, geeft
vreugde en troost.
Van € 14,95 voor

€ 11,20

St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandig
heden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Agro America BV Hoebertweg 15, 5966 ND America
info@agroamerica.nl 077 464 15 25 agroamerica.nl

| 5964 AA Meterik | T 077 230 00 15
St. Jansstraat 5Edelstenen
Salon
Winkel
Etherische oliën
Boeken Bloesem remedies
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Drie jaar voor verkrachting Lottum

Molenstraat Sevenum
In deze nieuwe serie duiken we in de archieven van de heemkundeverenigingen en brengen we vroeger in beeld. In deze aflevering de
Molenstraat in Sevenum.

Ton R. (58) uit Maasbree is door het gerechtshof in Den Bosch in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar cel
voor verkrachting van een vrouw in Lottum in 2002. Het gerechtshof volgt hiermee de eerdere veroordeling
van de Rechtbank in Maastricht.
Het gerechtshof achtte bewezen dat
de Maasbreeënaar de vrouw, die des
tijds 18 jaar was, op 17 september
2002 heeft verkracht. De straf is geba
seerd op het gedetailleerde verhaal
van het slachtoffer, maar ook van de
moeder, broer en toenmalige vriend.
Het slachtoffer kreeg op die dag auto
pech. Ze trof R. aan en hij bood haar
een lift aan naar huis. Uiteindelijk

zette hij haar niet thuis af, maar op
een zandpad vlakbij de Horsterdijk
in Lottum waar hij haar verkrachtte.
Daarna zou hij met haar naar Lottum
zijn gereden en heeft de vrouw zich
uit de auto laten vallen en is naar huis
gegaan.
Volgens R. was het vrijwillige seks. De
vrouw zou als ‘vergoeding’ van de lift
naar huis dit hebben aangeboden. De

aangifte van het slachtoffer zou vol
gens R. zijn omdat ze een financiële
vergoeding wilde halen bij R. De man
werd in 2019 opgepakt nadat begin
januari van dat jaar bleek dat het DNA
van de verdachte, dat sinds vorig jaar
in de landelijke databank zit, matcht
met het DNA dat zeventien jaar gele
den werd gevonden.

Omroep blijft voorlopig professioneel
Omroep Horst aan de Maas gaat voorlopig door als een professionele organisatie. Gemeente Horst aan de
Maas gaat in de tussentijd onderzoeken hoe de omroep verder moet. Dat heeft de Raad van Toezicht maandag
21 december laten weten.

Op bovenstaande foto staat de
voormalige Stoomzuivelfabriek
die tot 1972 in bedrijf was aan de
Molenstraat in Sevenum. In 1977
werd de fabriek afgebroken om
vervolgens plaats te maken voor
woningen. Tot 1923 lag tegenover
de Boerenbond, die in 1990 werd
verplaatst naar de Horsterweg, een
windmolen. Het hele gebied aan
de kant van het dorp was bekend

als het Molenveld. In 1955 werd de
naam van de straat Molenveld om
in 1964 weer veranderd te worden
in Molenstraat. In het pand van de
Coöperatieve Handels Vereniging
vestigde zich in 1991 Drukkerij
Engelen.
Bron: boek ontwikkeling van
het Sevenumse wegennet I N.
Verstegen-Maessen

Eind november maakte de Raad van
Toezicht (RvT) bekend dat de omroep
als vrijwilligersorganisatie verder zou
gaan. Het businessplan van de omroep
bleek te ambitieus en de coronacrisis
deed uiteindelijk de das om. De redac
tie van Omroep Horst aan de Maas
legde zich niet neer bij het besluit van
de RvT om de organisatie weer om te
vormen naar een vrijwilligersomroep.
Volgens hen is er wel toekomst voor
een professionele organisatie.
Redacteur Gerard Pansier wordt met

ingang van 1 januari voor twee maan
den directeur-bestuurder. Hij neemt
deze rol over van Evert Cuijpers. Ook
redacteur Tim van der Weerden
zet na de jaarwisseling zijn werk
voort. Hij wordt vanaf 1 februari 2021
vanuit L1 gedetacheerd bij Omroep
Horst aan de Maas. In de tussentijd
gaat de gemeente onderzoeken wat
de kansen zijn voor de omroep. De
verkenning moet vóór 1 maart 2021
zijn afgerond en moet een oplossing
inclusief financiering bieden, want dan

De VVV-Venlo fammie

is de omroep door al haar middelen
heen, aldus de RvT. Als de gemeente
dan geen oplossing heeft gevonden,
ziet de Raad van Toezicht geen andere
mogelijkheid meer dan te stoppen
met Omroep Horst aan de Maas.
Als directeur-bestuurder neemt Gerard
Pansier alleen de lopende zaken over.
Hij combineert dat met zijn huidige
functie van redacteur. De Raad van
Toezicht blijft tot en met februari haar
taak vervullen.
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Gemeente komt met nieuw
coronasteunpakket
De gemeente Horst aan de Maas heeft een nieuw steunmaatregelenpakket vastgesteld om onder andere
ondernemers en verenigingen tegemoet te komen tijdens de coronacrisis.

In week 53
verschijnt er geen HALLO.
De eerste HALLO
van 2021 verschijnt
op donderdag
7 januari.

Persberichten voor de uitgave van
donderdag 7 januari graag aanleveren
vóór maandag 4 januari 17.00 uur via
redactie@hallohorstaandemaas.nl en
advertenties vóór dinsdag 5 januari 16.00 uur
via advertentie@hallohorstaandemaas.nl

De gemeente Horst aan de Maas
gaat ondernemers die willen investe
ren in de drie winkelcentra van Horst
aan de Maas, Grubbenvorst, Horst en
Sevenum, daarbij ondersteunen. Dat
doet de gemeente door middel van
een aanjaagfonds. Dit is één van de
uitkomsten van de gesprekken van het
College van B&W met ondernemers
in de afgelopen periode. De onderne
mers en overige partijen in deze win
kelcentra kunnen een beroep doen op
dit fonds. Er wordt subsidie verleend
om ondernemerschap in de centra te
stimuleren en zo de aantrekkelijkheid
van de winkelcentra te behouden en
mogelijke leegstand tegen te gaan.
Het beschikbare budget in het fonds is
in totaal 75.000 euro voor een periode
van zes maanden.

Tozo-regeling
Sinds maart voert de gemeente de

Addit is als precisie plaatwerkspecialist onderscheidend in het ontwerpen,
ontwikkelen en produceren van plaatwerkproducten en het assembleren
van uit plaatwerk samengestelde modules, apparaten en lichte machines
voor opdrachtgevers welke actief zijn in zeer diverse markten.
Onze producten en mechatronische samenstellingen, waaraan hoge kwaliteitseisen gesteld worden, zijn opgebouwd uit zowel enkelvoudige componenten als samengestelde producten met als basis dun plaatwerk (tot 3 mm
dik) welke in enkelstuks en kleine series worden geproduceerd.
Onze bedrijfscultuur is no-nonsense, gedreven en vooruitstrevend. Addit is
een succesvol bedrijf en maakt een continue groei door.
Ter versterking van onze CNC plaatwerkafdeling zijn wij op zoek naar:

CNC plaatwerkers (M/V)
De CNC plaatwerker is verantwoordelijk voor het instellen en bedienen
van machines (pons/lasermachine en/of afkantbanken) voor het produceren van plaatwerkproducten. Het werk wordt uitgevoerd aan de hand van
(summiere) werkopdrachten, gevarieerde tekeningen, stel-, instel-, bedienings- en veiligheidsvoorschriften. Tevens voert de CNC plaatwerker eerste
product- en procescontroles uit aan de hand van procescontrolevoorschriften, draagt zorg voor het reguliere 1e lijns onderhoud aan de machines en
gereedschappen en lost storingen op.
Vereisten
Een teamspeler die in staat is accuraat en zelfstandig te werken met de
volgende eigenschappen:
• Je hebt een MBO werk- en denkniveau met enige relevante ervaring;
• Er wordt gewerkt in twee ploegendienst;
• We verwachten dat je creatief en oplossingsgericht bent, initiatief
neemt en efficiënt en pragmatisch werkt;
• Je straalt betrokkenheid en enthousiasme uit en hebt
doorzettingsvermogen; je wilt jezelf ontwikkelen.

Wat bieden wij?
• Een fulltime functie;
• Een professionele werkomgeving; werken met de nieuwste technologieën;
• Uitstekende sfeer in een hecht team wat zelf verantwoordelijk is voor de
inrichting en gang van zaken binnen de afdeling;
• Prima salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• De mogelijkheid tot het volgen van erkende vakgerichte opleidingen;
• Wij bieden jou een veelzijdige en afwisselende loopbaan in een snel
groeiende, internationale organisatie.
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een sollicitatiebrief met CV naar:
Mail: Jolanda Willemse, mailadres > jwi@addit.nl
Brief: Addit BV t.a.v. Jolanda Willemse, Archimedesweg 2, 5928 PP Venlo
Verdere informatie over deze functies is te verkrijgen bij Lo Kurvers, telefoonnummer 077 320 34 05 of maak vrijblijvend een afspraak om eens te
komen kijken.

Tozo-regeling uit. Tozo staat voor
Tijdelijke ondersteuning zelfstandig
ondernemers. De regeling is bedoeld
om ondernemers die getroffen zijn
door de coronamaatregelen financi
eel te ondersteunen. Het gaat dan
bijvoorbeeld om ondernemers die
door de maatregelen flink minder
inkomsten hebben of hun bedrijf
helemaal hebben moeten sluiten,
zoals de horeca of ondernemers in
de evenementenbranche. Onderdeel
van de Tozo-regeling is dat onder
nemers een lening kunnen aanvra
gen. In Horst aan de Maas hebben
42 bedrijven dat gedaan. Vanaf 1
januari 2021 zouden zij moeten star
ten met het aflossen van die lening.
Het College van B&W heeft besloten
de ondernemers in de gemeente niet
nu al te belasten met een terugbeta
lingsverplichting en hen uitstel van
betaling te verlenen.

Terrasbelasting
Eerder dit jaar nam de gemeente Horst
aan de Maas al een aantal tijdelijke
financiële maatregelen om inwoners,
ondernemers, verenigingen en stich
tingen te helpen tijdens deze coron
acrisis. Zo besloot het college dit
voorjaar om geen belasting te hef
fen voor terrassen (precarioheffing),
zolang die vanwege corona gesloten
moesten blijven. Dat geldt ook voor de
huidige lockdown.
Ten slotte voert de gemeente gesprek
ken met verenigingen en stichtingen
over hun toekomst. Samen bekijken
ze welke effecten corona heeft op het
verenigingsleven en waar en hoe de
gemeente kan ondersteunen. Tijdens
de eerste lockdown werden bijvoor
beeld de huren niet geïnd voor de
gemeentelijke accommodaties die
verplicht gesloten moesten blijven
vanwege corona.

Geen mondkapje

‘Duiker’ aangehouden in Tienray
De politie kreeg vrijdag 18 december de melding dat een man weigerde een mondkapje te dragen in een supermarkt in Tienray. Daarnaast zou de man een duikuitrusting dragen.
Ondanks verzoeken van het personeel
weigerde de man de supermarkt te
verlaten. “De man zou zwemvliezen
aan zijn voeten hebben en een duik
bril met snorkel op zijn hoofd dragen”,

schrijft de politie op Instagram. “Ter
plaatse troffen wij de man, inclusief
duikuitrusting aan.”
De man is in de supermarkt aange
houden en overgedragen aan de juiste

hulpverleningsinstantie.
De man werd tevens een winkelver
bod uitgereikt.

Kerstplaat

‘n Zalig kèrstfiëst van Radio Naodôrs
& vriende
De mannen van Radio Naodôrs hebben een kerstplaat uitgebracht. Onder de naam ‘Radio Naodôrs &
vriende’ is de plaat ‘’n Zalig kèrstfiëst’ maandag 21 december in het radioprogramma gepresenteerd.
Radio Naodôrs, een programma
van Koen Versleijen, Dirk Jeurissen,
Nick van Rens, Niek Litjens en Bas
Peeters, kondigde in november aan
met een kerstnummer te komen. Zij
wilden daarvoor samenwerken met
lokale artiesten.
Emiel Ketellapper uit Reuver heeft
de plaat geproduceerd. “In de
radio-uitzending vertelde hij dat hij
van ons de tekst en een eenvou
dig deuntje voor het refrein heeft
gekregen”, licht Koen Versleijen toe.
“Daar is hij samen met zijn muzikale
compagnon, Koos Franssen, mee

aan de slag gegaan. Emiel vertelde
ook dat hij nog nooit een kerst
plaat gemaakt had en dat hij meer
dan een halve dag gezocht heeft
naar de herkenbare ‘tubular bells’,
de kerstbelletjes voor in het lied.”
Joep Vullings, Eva Wijnen en Bregje
Deckers hebben het nummer ver
volgens opgenomen. “Eva en Joep
hebben de zang verzorgd en Bregje
heeft de saxofoon ingespeeld.” De
tekst zorgde voor Joep Vullings voor
wat uitdagingen, zegt Versleijen.
“Over de zin ‘Ik daenk dát ik de
kèrstmis mis mis’ struikelde hij vaak.

Het oorspronkelijke idee was om zelf
het achtergrondkoor te verzorgen
maar dit hebben we niet gedaan.
Dit omdat we vooral een leuk resul
taat wilden en als we zelf mee zou
den zingen zou de kwaliteit er niet
op vooruit gaan.” Ook het idee van
een clip hebben de mannen laten
varen, door tijdgebrek en door de
coronamaatregelen is dit niet gelukt.
“Volgend jaar komt er wellicht weer
een kerstlied en dan beginnen we in
ieder geval eerder. Zelf zijn we uiter
mate tevreden met het resultaat.”

Vermoedelijk brandstichting

Brand in woning Grubbenvorst
Aan de Heideweg in Grubbenvorst is zondag 20 december brand uitgebroken in een woning. De politie
gaat uit van brandstichting en heeft een Burgernetbericht verstuurd.
De brand brak rond 08.30 uur op
zondagochtend uit. Al snel daarna
ging er een Burgernetbericht uit
waarin mensen werden opgeroepen

uit te kijken naar een blanke man op
een zwarte fiets met bagagerek. Het
vermoeden bestaat namelijk dat de
brand is ontstaan door brandstich

ting. Eventuele getuigen kunnen
zich melden via 0900 88 44 of Meld
Misdaad Anoniem 0800 70 00.
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Terugblik politiek jaar

Digitaal vergaderen en het gemis van
persoonlijk contact
Ook voor de politiek in Horst
aan de Maas was 2020 een
bewogen jaar. Niet in de
laatste plaats omdat vergaderen voornamelijk digitaal
plaatsvond en dit werkte de
vergaderstructuur niet altijd
in de hand. Hoogepunten
waren er echter ook zeggen de
fracties. Zo zijn VVD en SP blij
dat zwembad De Berkel op de
huidige locatie blijft en vindt
Essentie het positief dat er
stappen zijn gezet op het
gebied van wonen, sport en
onderwijs.
Op dinsdag 21 april vond de eer
ste digitale raadsvergadering
van de gemeenteraad van Horst
aan de Maas plaats, vanwege de
coronamaatregelen was fysiek
vergaderen niet meer mogelijk.
Dat dit wennen was voor ieder
een, was natuurlijk geen verras
sing. Microfoons die vergeten
waren uit te zetten en camera’s
die niet werden aangezet, maar
ook nadrukkelijk ritselende
papieren en ‘pengeklik’ zorg
den de eerste keren voor ruis.
Wat de raadsleden echter het
meeste misten, was het fysiek bij
elkaar zijn in de raadszaal. “Het
is afstandelijk via een beeld
scherm”, zegt Yvonne Douven
(VVD). “Je mist de persoonlijke
contacten met de raadsleden,
burgers en alle betrokkenen.
De 1,5 meter is letterlijk voel
baar.” Dat beaamt ook Maarten
Voesten van D66+GroenLinks:
“Alles moet digitaal en dat is toch
anders, dan met een kopje koffie
aan een tafel.” Wat dit politiek
jaar echter niet is veranderd, zijn
de raadsvergaderingen die tot in
de late uurtjes doorgaan en soms
zelfs over drie avonden verspreid
moeten worden. “Helaas is het
nog steeds lastig om de tijd goed
te bewaken en te managen”, zegt
Loes Wijnhoven (CDA). “Hierbij
hebben we een gezamenlijke
verantwoordelijkheid die van
daag de dag helaas onvoldoende
uit de verf komt.” “Aanvankelijk
leek er wat lijn in te komen met
de invoering van de voorbe
reidende en besluitvormende
vergaderingen”, geeft Sonja van
Giersbergen (SP) aan. “Maar ver
gaderingen duren nu nog langer,
het aantal tussentijdse bijeen
komsten neemt toe en niet altijd
functioneel. Wij waren en zijn
voorstander van de oude com
missiestructuur van vóór 2006.”

Motie van Treurnis
De slechte communicatie rondom
‘t Gasthoês, de huisvesting van
arbeidsmigranten, het afgeketste
onderzoek naar de Ruimte voor
Ruimte-regeling en het stop
pen van Afslag10. Het zijn enkele
politieke dieptepunten van het
afgelopen jaar, aldus de fracties.
Bram Hendrix (Essentie) noemt

ook de ingediende motie van treur
nis tegen wethouder Han Geurts een
dieptepunt. “Deze motie van de VVD
was wat ons betreft het verkeerde
middel op het verkeerde moment”,
zegt hij. Maarten Voesten vindt het
jammer dat het de raad niet altijd
lukt om stappen te zetten of echte
keuzes te maken. “Het gaat dan bij
voorbeeld om dossiers met betrek
king tot intensieve veehouderij,
maar ook bij Afslag10 hebben we
te lang getreuzeld.” Het CDA hekelt
de in haar ogen negatieve toon in
ingezonden berichten in de media.
Wijnhoven: “Die werken verre van
motiverend voor de volksvertegen
woordiger. Besluiten worden vaak
uit het verband gehaald en eenzij
dig belicht waarbij het uiteindelijke
doel uit het oog verloren gaat. Ook
volksvertegenwoordigers maken
met goede intenties afwegingen en
besluiten. Uiteraard zijn er altijd ver
beteringen mogelijk maar benade
ringen op de persoon vinden wij een
dieptepunt in onze democratie waar
we ver van weg willen blijven.”

Besluiten worden vaak
uit het verband gehaald
en eenzijdig belicht

Hoogtepunten
Hoogtepunten waren er natuur
lijk ook. Zo vierden VVD en SP een
feestje toen duidelijk werd dat
zwembad De Berkel vooralsnog op
de huidige locatie blijft. Sonja van
Giersbergen: “We hebben er al jaren,
samen met het comité ‘t Zwembad
mót Bliêve voor geknokt om het
zwembad te behouden en uitein
delijk heeft dat resultaat gehad.”
Richard van der Weegen van de
PvdA is positief over de stappen die
zijn gezet in het arbeidsmigranten
vraagstuk. “De beweging die we in

dit vraagstuk hebben gekregen. Ook
integratie staat nu op de agenda.”
En het CDA vindt de besluiten die
in het kader van leefbaarheid zijn
genomen hoogtepunten. “Neem de
Sporthal HAM, het Stationskwartier
en de Smetenhof in Lottum”, somt
Loes Wijnhoven op. “Maar ook
bijvoorbeeld de diverse bestem
mingsplannen die de revue hebben
gepasseerd het afgelopen jaar. En
het pakket aan lokale maatregelen
rondom ondernemers als gevolg van
corona.”

Transparantie
Het CDA hoopt dat er in 2021 min
der op detail wordt gedebatteerd.
Wijnhoven: “Daarnaast hopen
we dat het snel weer mogelijk is
fysiek te vergaderen en aanslui
tend aan een vergadering met
elkaar het gesprek kunnen voeren
over wat een ander beweegt om
een bepaalde richting te kiezen.
Dat gebeurt ook in het debat maar
face to face krijg je toch een ander
gesprek waarbij er meer begrip voor
een ander ontstaat.” Richard van
der Weegen spreekt de hoop uit dat
de schade als gevolg van corona
te overzien is. “Niet alleen econo
misch, maar ook voor onze inwo
ners. Er is nu nog veel onzichtbaar
leed.” Bram Hendrix van Essentie
kijkt al zelfs een jaar verder. “Het
komende jaar is alweer het laat
ste jaar van deze coalitie, want
begin 2022 zijn de verkiezingen.
Het is dan ook zaak om uitvoering
te gaan geven aan veel zaken die in
gang zijn gezet: het realiseren van
woningen en nieuwe woningbouw
locaties, een definitieve keuze voor
De Weisterbeek en het uitvoeren
van fietspad Horst-Sevenum naar
America en de aanpassingen aan
De Kruisweide in Sevenum.” De VVD
ziet graag transparante en duidelijke
communicatie vanuit het gemeente
lijk apparaat. Douven: “En we hopen
dat het college in staat is de juiste

prioriteiten te stellen, zeker omdat
de bodem van de schatkist in zicht
is.”

Politicus van het jaar
Dit politieke jaar kende een aan
tal wisselingen van de wacht, met
als gevolg nieuwe en ook bekende
gezichten in de gemeenteraad. Op
de vraag wie de politicus van het
jaar is, antwoorden VVD en Essentie
wethouder Roy Bouten. Hendrix:
“Als nieuw lid van het college heeft
hij zijn energie en bevlogenheid
behouden. In dit jaar was communi
catie via sociale media nog belang
rijker dan voorheen, ook daar komt
die energie en bereidheid tot dia
loog en uitleggen van standpunten

terug.” Voor PvdA en CDA verdient
Kay Thijssen van Essentie deze titel.
“Een jong talent dat op een hel
dere manier politiek bedrijft bin
nen de raad en ook naar buiten
toe op eigentijdse wijze communi
ceert”, aldus Loes Wijnhoven. SP en
D66+GroenLinks kiezen als politicus
van het jaar voor Peter Elbers, die
dit jaar zijn functie als fractievoorzit
ter van de VVD neerlegde. Sonja van
Giersbergen: “Peter Elbers toonde
zich als oppositielid een kritisch
raadslid. Hij legde vaker de vinger
op de zere plek.”

Tekst: Marieke Vullings

IETS TE VIEREN?
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Degene die ik liefheb, verlaat ik,
om degene die ik liefhad terug te vinden...
Op woensdag 16 december 2020
overleed in de leeftijd van 91 jaar

Karel Vanmaris
echtgenoot van

Berthy Vanmaris - Coppus †
Hans en Ans
Roy en Lisanne
Dion en Fleur
Rick
Theo en Karin †
Remi
Bram
Marc en Petra
Ivo en Paulien
Sanne
Mayke

Je weet dat het ooit gaat komen
maar als "ooit" nu al is
dan blijft over verdriet en gemis.
Op zaterdag 19 december 2020
overleed in de leeftijd van 54 jaar

Karin te Baerts
echtgenote van

Theo Vanmaris
mam van

Remi & Bram
baasje van

Ollie
Roermonds Kwartier 31
5971 DM Grubbenvorst
Wij hebben in besloten kring afscheid genomen.
Voor uw steun en medeleven, in welke vorm dan ook,
danken wij u hartelijk.

Familie Vanmaris
Familie Coppus

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

GERRIE
VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier

Correspondentieadres:
Beatrixstraat 3
5971 BN Grubbenvorst

Uniek eigen Afscheidshuis

Wij hadden graag samen met u afscheid genomen van ózze
pap. Helaas was dat door de huidige omstandigheden niet
mogelijk en heeft het afscheid woensdag 23 december in
besloten kring plaatsgevonden.
Een bijzonder woord van dank aan Dr. van Merrebach en aan
de medewerkers van La Providence Zorg Thuis, voor de fijne
begeleiding en de liefdevolle verzorging.

Wat ons zo heeft overvallen, toen jij plotseling moest gaan.
Is dat er zoveel emoties zijn, waar geen woorden voor bestaan.

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

Onze zus, schoonzus en tante

Karin te Baerts
Wij wensen Theo, Remi en Bram heel veel sterkte en kracht toe.
Marly en Ger Seegers-Te Baerts,
Christel en Arnout - Michiel - Daniël en Romy
Jolanda en John Willemse-Te Baerts, Stef - Eline

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Dankbetuiging

Zoveel bloemen,
zoveel kaarten,
zoveel warme woorden,
zoveel belangstelling en
zoveel troost.

Hay Smedts
De vele blijken van medeleven hebben ons diep geraakt,
daarvoor onze oprechte dank.
Tevens wensen wij iedereen prettige feestdagen en een gezond 2021.
Gerda Smedts - Cootjans
Kinderen en kleinkinderen

Enne gojje mins blieft altied leave...
Intens verdrietig maar dankbaar dat hij
mijn man, onze pap en opa was
overleed in de leeftijd van 85 jaar

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

Gerard Duijf
Tienray Joke Duijf - van Roy

Dankbetuiging
Wij danken iedereen voor de hartverwarmende
belangstelling, de lieve woorden, kaarten en bloemen
na het overlijden van onze beide ouders.

Hay Swinkels
en

Hennie Swinkels-Lemmen
Dit heeft ons veel steun en troost gegeven.
Kinderen en kleinkinderen.
Horst, december 2020.

Beusichem Susanne en Emanuel
Thomas
Casper
Floris
Oirschot Sandra en Ronald
Norah
Simon
Heeze Sonja en Aad
Felix
Oscar
18 december 2020
Nieuwe Baan 49, 5865 AM Tienray
Wij hebben in besloten kring afscheid genomen.
Voor uw steun en medeleven, in welke vorm dan ook,
danken wij u hartelijk.

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

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

Geboren

Lynn

15 december 2020
Dochter en zusje van
Matty, Ellen en Thyn
Hermans-Zanders
Kreuzelweg 5a
5961 NM Horst
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Carnavalsherinneringen

D’n Tuutekop Hegelsom
De scepter die verdween, de optocht die niet door kon gaan vanwege een sneeuwstorm, maar ook die ene
onvergetelijke prins. Carnaval is bij uitstek een periode van anekdotes en sterke weet-je- nog-verhalen. We
schoven aan de bij de stamtafel van de carnavalsverenigingen en tekenden hun verhalen op. In deze aflevering Theo Willems, oud-vorst, van carnavalsvereniging D’n Tuutekop uit Hegelsom.

verliep uitstekend, maar het succes viel
of stond met de beschikbaarheid van
vrijwilligers. Helaas liep de belangstel
ling terug waardoor er sinds 2006 geen
aparte feesttent meer geplaatst kon
worden. Vanwege de drukte op car
navalsdinsdag heeft Jeugdcarnaval op
deze dag de Tuutentempel uitgebreid
met een tent aan de zijkant van de zaal,
waardoor er vooral voor de kleintjes
toch voldoende bewegingsruimte blijft.”

Rijke historie
Voor Theo Willems is carnaval het
mooiste feest van het jaar. “Iedereen
mag gedurende enkele dagen even
uit de band springen, even alle zor

“Er bestaan natuurlijk voor ieder
een andere hoogtepunten in bijna
58 jaar carnaval in ’t Tuuteriek”,
zegt oud-vorst Theo Willems, “maar
dit is mijn persoonlijke hoogte
punt: Voor het 3x11 jubileum in
1996 wilde het bestuur een bijzon
dere activiteit organiseren, waar
mee veel publiciteit zou worden
behaald. Een speciale commissie
broedde op de meest wilde ideeën,
zoals de silo van de Boerenbond
inpakken, maar dit werd allemaal
van tafel geveegd. Uiteindelijk
werd besloten om een Tuuterace te
organiseren in de Tuinbouwloods.
Echte kippen moesten zo snel
mogelijk een parcours afleggen,
daarbij fanatiek aangemoedigd
door hun eigenaren. De originali
teitprijs ging naar Cool Chicken, een
ingevroren haan waaraan vier wiel
tjes waren bevestigd en een lange
draad, waarmee de eigenaar zijn
kip naar de finish trok.” Dit evene
ment trok zelfs landelijke mediaaandacht, het tv-programma Hart
van Nederland besteedde er ook
een item aan.

Smoes
Willems weet nog wel enkele
leuke anekdotes uit de beginja
ren van de vereniging. “Enkele
jaren na de oprichting werd
een Joekscommissie gevormd,
bestaande uit Jac Geurts,
Sjeng Bertrams, vorst Hay Arts

(Spoorweg) en de ceremoniemees
ter. De Joekscommissie had als taak
om de programma’s voor alle carna
valsactiviteiten te organiseren. Deze
Joekscommissie koos echter ook het
boerenbruidspaar uit, terwijl de prins
door de Prinsencommissie werd geko
zen. En natuurlijk gebeurde het onver
mijdelijke, de Joekscommissie kwam
bij een kandidaat aan de deur, die
enkele dagen eerder al was gevraagd
als prins. Helaas weten we niet met
welke smoes de Joekscommissie
onverrichter zaken weer huiswaarts
is gekeerd.” Of wat te denken van de
zwarte pakken waarin de vorst en
raad van elf in 1969 gekleed gingen.
Er wordt gefluisterd dat er bewust voor
zwarte pakken werd gekozen, omdat
die ook heel goed dienst deden als
uniform bij Zangvereniging Egelsheim.

Functie vacant
Dieptepunten waren er in die jaren
ook. Zo dreigde in 1972 carnaval in
Hegelsom niet door te gaan omdat de
pluimveesector bijzonder moeilijke tij
den had en de prijs voor een ei heel erg
laag was. “Aangezien een groot deel
van de Hegelsomse bevolking toen
tertijd kippen had, bestond de angst
dat er geen geld was om carnaval te
vieren. Uiteindelijk ging de prijs voor
een ei toch weer omhoog, waardoor
op het laatste moment werd beslo
ten om de carnaval toch door te laten
gaan”, weet Willems. Een persoonlijk
dieptepunt in de geschiedenis van D’n

Tuutekop was voor Willems carnaval
1991. “In dat jaar werd het bestuur vlak
voor het carnavalsseizoen geconfron
teerd met het vertrek van de voorzit
ter, de secretaris en de organisator
van de Zittingsavonden. Goede raad
was duur en met slechts vijf bestuurs
leden werden alle activiteiten zoveel
mogelijk georganiseerd. Alleen de
Liedjesavond ging niet door in dat jaar.
Op de prinsenreceptie werd demonstra
tief een grote pop aan de receptietafel
gezet met een bordje ‘voorzitter’ erbij,
zodat iedereen kon zien dat die func
tie vacant was. Gelukkig werden in de
weken na carnaval alle vacatures snel
ingevuld en werd de organisatie weer
opgepakt, maar de continuïteit van de
carnavalsvereniging hing toen aan een
dun draadje.”

Samenwerking
Ook na de sluiting van het enige over
gebleven café, de Residentie van de
vereniging, in 1998 dreigde het car
navalsfeest in ’t Tuuteriek een forse
domper te krijgen. Dit zou betekenen
dat de Hegelsomse vierders bij gebrek
aan horecagelegenheden elders hun
heenkomen zouden moeten zoeken
om carnaval te vieren. “Dit zou funest
zijn voor het voortbestaan van het
carnavalsfeest. Reden voor de car
navalsvereniging om samen met de
Jeugdcarnaval en OJC Phoenix een grote
feesttent te plaatsen tijdens de carna
valsperiode. De samenwerking tussen
D’n Tuutekop, Jeugdcarnaval en soos

gen van het dagelijks leven vergeten
en genieten van de typische humor
die tijdens carnaval loskomt.” En hoe
denkt hij dit jaar carnaval te kunnen
vieren? “Tja, het wordt moeilijk om
er iets leuks van te maken, carna
val is naar mijn mening alleen maar
mogelijk als je met een groep mensen
plezier kunt maken. Ik zie helaas niet
hoe je dit online kunt vieren. Maar een
prima alternatief is om in coronatijd
met leuke anekdotes, foto’s en filmpjes
terug te blikken op de rijke historie van
carnaval. “
Beeld: archief carnavalsvereniging
D’n Tuutekop

Addit is als precisie plaatwerkspecialist onderscheidend in het ontwerpen,
ontwikkelen en produceren van plaatwerkproducten en het assembleren
van uit plaatwerk samengestelde modules, apparaten en lichte machines
voor opdrachtgevers welke actief zijn in zeer diverse markten.
Onze producten en mechatronische samenstellingen, waaraan hoge kwaliteitseisen gesteld worden, zijn opgebouwd uit zowel enkelvoudige componenten als samengestelde producten met als basis dun plaatwerk (tot 3 mm
dik) welke in enkelstuks en kleine series worden geproduceerd.
Onze bedrijfscultuur is no-nonsense, gedreven en vooruitstrevend. Addit is
een succesvol bedrijf en maakt een continue groei door.
Ter versterking van onze montageafdeling zijn wij op zoek naar:

Assemblage medewerkers

(M/V)

De assemblage medewerker assembleert samengestelde producten,
modules, apparaten en machines. Hierbij worden de diverse onderdelen
gemonteerd tot een samengesteld product. Tevens voert de assemblage
medewerker product-, proces- en eindcontroles uit aan de hand van de
controlevoorschriften waarbij het werken volgens de ESD (Electro Static
Discharge) normen en assemblage instructies van belang is.
Vereisten
Een teamspeler die in staat is accuraat en zelfstandig te werken met de
volgende eigenschappen:
• Je hebt een MBO werk- en denkniveau met enige relevante ervaring;
• Je hebt kennis van de Duitse taal;
• We verwachten dat je creatief en oplossingsgericht bent, initiatief
neemt en efficiënt en pragmatisch werkt;
• Je straalt betrokkenheid en enthousiasme uit en hebt
doorzettingsvermogen; je wilt jezelf ontwikkelen.

Wat bieden wij?
• Een fulltime functie;
• Een professionele werkomgeving; werken met de nieuwste
technologieën;
• Uitstekende sfeer in een hecht team wat zelf verantwoordelijk is voor de
inrichting en gang van zaken binnen de afdeling;
• Prima salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• De mogelijkheid tot het volgen van erkende vakgerichte opleidingen;
• Wij bieden jou een veelzijdige en afwisselende loopbaan in een snel
groeiende, internationale organisatie.
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een sollicitatiebrief met CV naar:
Mail: Jolanda Willemse, mailadres > jwi@addit.nl
Brief: Addit BV t.a.v. Jolanda Willemse, Archimedesweg 2, 5928 PP Venlo
Verdere informatie over deze functies is te verkrijgen bij Lo Kurvers,
telefoonnummer 077 320 34 05 of maak vrijblijvend een afspraak om
eens te komen kijken.
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Kronenberger zamelt
voedsel in voor Voedselbank
Limburg-Noord

De strijd is gestreden, met telkens nieuwe moed
Verbazingwekkend krachtig
Het is nu op, zo is het goed
Verdrietig, maar ook vervuld van trots
en mooie herinneringen hebben wij
afscheid moeten nemen van mijn
lieve man, ôzze pap en trotse opa

Pim Wijnhoven heeft met een aantal vrienden etenswaren ingezameld voor Voedselbank Limburg-Noord. De Kronenberger liep in
zijn dorp met een bolderkar om spulletjes op te halen.

Wim Verdellen
* Hegelsom, 27 april 1943

† Venlo, 16 december 2020

Op 30 december zijn
onze ouders/ grootouders:

Jac & Net
Clabbers - Clabbers

Wies Verdellen - Weijs
Melderslo Math en Miek
Tamar
Dide en Daan

50 jaar getrouwd!

Prinsenbeek Geert en Liesbeth
Laura
Rosanne
Familie Verdellen
Familie Weijs

Van harte gefeliciteerd en
een mooie dag gewenst!
Peggy & Mark,
Tom, Sophie & Maarten, Lucas
Mieke & Marc,
Jette, Suus, Fleur, Cas

Frans Woltersstraat 14, 5961 DV Horst
Wij hebben in besloten kring afscheid van Wim genomen
op dinsdag 22 december.
Onze dank gaat uit naar huisarts Verbeek en de medewerkers
van Groene Kruis Thuiszorg Team Horst-Meterik-Hegelsom.

Heel bijzonder, heel gewoon
gewoon een heel bijzonder persoon.
Zo zul jij, bij ons, in gedachten blijven,

Jo Hermans
echtgenoot van

Door Hermans-Hermans
Hij overleed in de leeftijd van 86 jaar.
Pap van
Gon en Mart
Lizet en Martien
Opa van
Fons en Natascha , Lars, Manouk
Huub en Marian
Jochem en Ilse, Jaze
Manon
Lenard en Marieke

Nelleke & Frank,
Pim, Kaj, Coen
Jan
p.a. Venrayseweg 77
5961 AE Horst

Dank jullie wel!
Wij danken iedereen hartelijk
voor de vele felicitaties,
in welke vorm dan ook,
die we mochten ontvangen,
vanwege ons 50-jarig
huwelijk.
Ondanks de
coronabeperkingen is het,
mede dankzij jullie, een zeer
speciale dag geworden.
Tevens wensen we iedereen
fijne Kerstdagen en alle
goeds voor 2021

Piet en Lies
Peters-Hegger

Correspondentieadres: Wervelstraat 28, 5961 VC Horst

Wijnhoven kwam op het idee
omdat hij als leraar werkt en
daar onlangs ook een dergelijke
inzameling was. Het vond het
een mooi initiatief en zo begon
hij in Kronenberg. Na een tijdje
merkte hij dat het een succes was
en schakelde daarom zijn vrien

den in. De Voedselbank is blij met
de actie. “Woh wat een gewel
dig initiatief. Chapeau”, schreef
Voedselbank Limburg-Noord op
haar Facebookpagina. Schatting is
dat er met deze spullen ongeveer
350 gezinnen geholpen zijn.

Digitale kerst- en
nieuwjaarsevangelies
Kapelaan P. Pierik spreekt op Eerste en Tweede Kerstdag vanuit de
kerk van Sevenum het evangelie van Kerstmis uit. Op
Nieuwjaarsdag spreekt de nieuwe deken Wilson Varela ook het
evangelie uit.
Het evangelie op Eerste en Tweede
Kerstdag, vrijdag 25 en zaterdag 26
december, wordt gehouden vanaf
09.00 uur, elk uur tot en met 14.00
uur. Dit evangelie is met uitleg en
is te beluisteren op Omroep Horst
aan de Maas. Op Nieuwjaarsdag
spreekt deken Wilson Varela het

evangelie uit, gevolgd met een kort
kennismaking. Dit is vanaf 09.00
uur en is elk uur te volgen en te
beluisteren tot en met 14.00 uur
op Omroep Horst aan de Maas.
Alle uitzendingen zijn terug te
bekijken en luisteren via
www.axideo.nl

Strategische koers NLW voor
tien jaar vastgesteld

We hebben in besloten kring afscheid genomen
van Jo op dinsdag 22 december.

De gemeenteraden van de gemeenten Venray, Horst aan de Maas
en Peel en Maas hebben unaniem ingestemd met de strategische
koers van NLW voor de komende tien jaar.

Floor
Geboren
21 december 2020
Dochter van
Fons Voesten en
Natascha Koster
Zusje van Lars en Manouk
Van Douverenstraat 62
5961 JJ Horst

Geboren

Noor

18 december 2020
Dochter en zusje van
Pieter Driessen
& Mieke Linskens
Chiem en Pepijn
St. Jorisweg 19
5963 NC Hegelsom

Lieve Bert
Vanaf vandaag mag jij
gaan genieten van jouw
welverdiende pensioen.
Wilma, Max en Linda, Holly

Na vijf jaar werken met de
Participatiewet kan NLW beoorde
len welke aanpakken kansrijk zijn
en welke minder. De koers is tot
stand gekomen na een interactief
proces. Voorzitter Anne Thielen,
tevens wethouder in de gemeente
Venray: “NLW heeft de afgelopen
jaren aangetoond een betekenis
volle en waardevolle bijdrage te
kunnen leveren aan het gemeen
telijk arbeidsmarktbeleid en met
deze nieuwe koers zal het bedrijf
nog waardevoller worden voor
de gemeenschap”. In 2021 wordt
de strategische koers stapsgewijs

ingevoerd. Dat wordt gedaan aan
de hand van een aantal projecten
die nodig zijn voor de doorontwik
keling van NLW. Onder leiding van
Rob Schmitz wordt de koers voor
de toekomst toegepast in de orga
nisatie. Bij NLW werken mensen die
om allerlei redenen het zelfstandig
niet redden op de arbeidsmarkt en
daarin ondersteuning nodig heb
ben. Aangesloten gemeenten kun
nen gebruikmaken van de diensten
van NLW, niet alleen voor de uit
voering van de Wet sociale werk
voorziening (Wsw), maar ook voor
de Participatiewet.
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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

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

Administratief
medewerker

m/v

Over de functie:

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

Je kunt van ons het volgende verwachten:

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

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

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

Als uitbreiding op ons team zoeken wij een:

ASSISTENT VESTIGINGSLEIDER
verreikerverhuur- en transportbedrijf (fulltime)

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

Mackayweg 2, 5865 AL Tienray - Tel. 0478 69 28 22

www.martensasperges.nl

Scheepens Verreikers • Rouwkuilenweg 27 Ysselsteyn • Tel: 06 45 49 02 96
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Uitgesteld tot 2023

Sluiting Huisartsenpost

College pleit samen met Venray voor
goede huisartsenzorg
Gemeente Horst aan de Maas blijft samen met gemeente Venray en provincie Limburg in gesprek met
Cohesie over de huisartsenzorg in de regio. “Het belangrijkste is goede zorg voor de inwoners van Horst
aan de Maas”, zegt wethouder Roy Bouten.
De gemeenteraad van Venray
nam onlangs een motie aan
waarin zij het College van B&W
oproept ervoor te zorgen dat de
huisartsenzorg voor de inwo
ners op hetzelfde niveau blijft.
Aanleiding is de door Cohesie,
het samenwerkingsverband van
alle Noord-Limburgse huisartsen,
aangekondigde sluiting van de

Huisartsenpost (HAP) in Venray.
Ook in Horst aan de Maas heeft
de voorgenomen sluiting tot kri
tische reacties geleid. Wethouder
Bouten laat desgevraagd weten
dat de gemeente samen met
Venray en de provincie nog steeds
in gesprek is met Cohesie. “Begin
januari praten we weer verder. Ik
verwacht niet dat Cohesie haar

besluit gaat terugdraaien, ons
doel is dan ook niet het openhou
den van de HAP. We kijken naar
wat we wel kunnen doen, door
bijvoorbeeld te zorgen voor een
goede overbrugging. Het geza
menlijk belang is goede zorg voor
de inwoners van Horst aan de
Maas”, aldus Bouten.

* Huisinstallaties
* Verbouwen
* Zonnepanelen

ELEKTROTECHNIEK

Gemeenten ontvangen jaarlijks geld
van het Rijk uit het gemeentefonds.
Hiermee betalen zij een deel van hun
uitgaven. De jaarlijkse bijdrage aan
gemeenten via dit fonds bedraagt zo’n
30 miljard euro en wordt vanaf 2023
anders verdeeld. De oorspronkelijke
planning was dat die herijking per
2022 in zou gaan. De verwachting is
in het algemeen dat grote gemeen
ten meer algemene uitkering zul
len krijgen en kleine(re) gemeenten
minder. De invoering van de herijking
is uitgesteld tot 2023. Het ministe
rie heeft daartoe besloten vanwege
onder andere de huidige financiële

positie van gemeenten. Ook lopen
er gesprekken met gemeenten over
onder andere de toereikendheid
van de financiering van de jeugd
zorg. Als het goed is worden in janu
ari de effecten van de herijking per
gemeente bekend. Een woordvoerder
van de gemeente laat weten dat de
gevolgen van het uitstel van de herij
king van het gemeentefonds in beeld
gebracht. “Verwacht wordt dat er rela
tief kleine positieve effecten uit zullen
komen omdat er (eerder) is ingeschat
dat de herijking voor onze gemeente
negatief zou uitpakken”, aldus de
woordvoerder.

Enquête

* Utiliteit

Inwoners Meerlo willen dorpshuis

Reindonckweg 12, Kronenberg
Tel: 077 - 374 3825 | E-mail: info@sijberssupport.nl

Voor onze productielocatie Euroveen in Grubbenvorst zijn we op zoek naar een:

MENGLIJN OPERATOR

(FULLTIME)

Doel van de functie:
Jij zorgt voor het instellen en bedienen van de procesbesturing, welke vervolgens de
receptuur van de diverse grondstoffen tot een teeltsubstraat mengt. Dit volgens de
hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen.
Het instellen en bedienen van de menglijnen;
Het produceren van de bulk substraten volgens receptuur;
Kwaliteitscontrole en registratie;
Het verhelpen van kleine storingen;
Het tijdig vullen meststofbunkers.

Interne ontwikkelkansen:
Gezien de gezonde groei van ons bedrijf investeren wij graag in mensen die ons
overtuigen op motivatie en ambitie. Zo bieden wij talent de kans om door te ontwikkelen
richting de functie voorman of teamleider waarbij leidinggevende kwaliteiten zeker benut
worden.
Voor deze functie is het belangrijk dat je flexibel bent ten aanzien van werktijden (seizoen
twee ploegendiensten) en ben je woonachtig in de omgeving van Grubbenvorst.
Durf jij deze fulltime uitdaging aan? Stuur je C.V. en motivatie per mail t.a.v. Hugo Buitelaar
naar aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl en vertel ons jouw ambitie.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hugo Buitelaar: 06-14797000.
www.kekkila-bvb.com / www.bvb-substrates.com
Euroveen B.V.
Californischeweg 10-B
5971 NV
Grubbenvorst

De gemeente Horst aan de Maas verwacht dat de herijking van het
gemeentefonds positief zal uitvallen. Dat laat een woordvoerder desgevraagd weten.

* Industrie
* Panelenbouw

Taken:
•
•
•
•
•

Gemeente verwacht
positieve effecten herijking
gemeentefonds

Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste leveranciers en producenten
van substraten. Met eigen merken en als private label producent zijn
wij expert als het gaat om het produceren en leveren van substraten
voor alles wat groeit en bloeit, zowel voor consumenten als voor
professionele kwekers en telers. Wij hebben al meer dan 100 jaar
ervaring en leveren onze producten aan meer dan 80 landen. We werken
met meer dan 500 mensen in Nederland, Finland, Zweden, Duitsland,
Estland en Spanje aan het optimaal beleveren van onze klanten.

De helft van de inwoners van Meerlo ziet een eigen dorpshuis voor het
dorp wel zitten. Dat blijkt uit een enquête die door de dorpsraad en werkgroep Dorpshuis Meerlo is gehouden onder de inwoners van het dorp.
In november werd de enquête onder
alle huishoudens verdeeld, in totaal
reageerden er 340 mensen. Volgens
de initiatiefnemers zijn de resultaten
van het onderzoek daarmee represen
tatief voor het dorp. Aan de inwoners
werd onder andere gevraagd of zij
een dorpshuis voor het dorp willen. De
helft gaf aan dit een aanwinst te vin
den voor Meerlo, een kwart vindt het
een prima idee maar ziet niet direct
de meerwaarde. Iets minder dan een
kwart vindt een nieuw dorpshuis niet
nodig omdat Meerlo al voorzien is.
55 procent van de mensen vindt dat
een nieuw dorpshuis gerealiseerd kan
worden door een al bestaande loca

tie te verbouwen, 7 procent kiest voor
nieuwbouw en 20 procent zegt dat
een dorpshuis ook in de bestaande
horeca, in al aanwezige gebouwen
of de kerk gerealiseerd zou kunnen
worden. Het beheer kan het beste in
handen zijn van een onafhankelijke
stichting zegt het merendeel van de
inwoners.
De dorpsraad en werkgroep bespreken
de resultaten van de enquête eerst
met de horecaondernemers en gaan
dan de vervolgstappen op een rijtje
zetten. Als de situatie rondom corona
het toestaat wordt er nog voor eind
februari een informatiebijeenkomst
gehouden.

Horst, Meterik en Melderslo

Geld voor dorpsprojecten
Het College van B&W van Horst aan de Maas wil zo’n 130.000 euro
beschikbaar stellen voor drie dorpsprojecten. Zo is er 88.750 euro voor
het aanleggen van een recreatieve verbinding tussen Meterik en Horst.
Met de drie projecten wordt invul
ling gegeven aan de Structuurvisies
van de dorpskernen en het buitenge
bied, zegt de gemeente. De realisatie
van een recreatieve verbinding tus
sen de kern Meterik en de kern Horst,
langs de Kabroeksebeek, is een lang
gekoesterde wens vanuit het dorp
Meterik. Het project, onderdeel van de
Greune droad, wordt in samenwerking
met het Waterschap Limburg opge
pakt. Het waterschap heeft namelijk
problemen met het onderhoud van de
Kabroeksebeek omdat de zijkanten te
instabiel zijn. Door beide opgaven te
koppelen draagt het waterschap bij door
een deel van de beschoeiing te betalen.
In Melderslo wordt in samenspraak
met de dorpsraad en de basisschool
het Vlasven duurzaam opgeknapt.
Een onderdeel hiervan is een verbin

ding te maken met de lagere school
zodat er een rechtstreekse veilige ver
binding ontstaat vanuit het Vlasven.
De aanwezige padenstructuur, ver
lichting en het meubilair moeten
deels vervangen of verbeterd worden.
Hiervoor staat een bedrag gepland
van 22.500 euro.
In het voorjaar wordt ook het via
duct bij de Kasteellaan in Horst aan
gepakt. Met het opwaarderen van
het viaduct en het verbeteren van de
verlichting neemt de sociale veilig
heid toe en wordt de verbinding naar
het Kasteelpark aanzienlijk verbe
terd, aldus het college. Samen met
het Dendron College wordt het via
duct opgewaardeerd met een moza
ïek. De kosten voor het opwaarderen
en het aanbrengen van de verlichting
bedragen 17.500 euro.
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Plannen voor make-over Zaal Debije Hegelsom
Zaal Debije in Hegelsom krijgt als het goed is in 2021 een flinke opknapbeurt. Na een eerdere metamorfose is
nu het dak aan de beurt en wordt het pand energiezuinig gemaakt.

Dat Zaal Debije aan een opknapbeurt
toe was, is voor stichting Parochiehuis
Hegelsom geen verrassing. “Het
gebouw is immers 83 jaar oud. De bin
nenkant van de zaal is onlangs nog
opgeknapt, maar de buitenkant heeft
wel een opknapbeurt nodig”, zegt

Hay Arts, van Parochiehuis Hegelsom.
De verwachting is dat de verbouwing
in 2021 zo snel mogelijk van start
gaat. “Maar eerst moeten we goed
keuring hebben van de verenigingen
die gebruikmaken van de zaal. We
verwachten dat dat dit jaar nog lukt.

Daarna willen we zo snel mogelijk aan
de slag.”

PETC+-terrein

voudig verbouwen, want door corona
zijn er eventjes geen evenementen
in de zaal. Dat werkt in ons voordeel.
Mocht het zo zijn dat er tijdens de ver
bouwing verenigingen zijn die toch
activiteiten in de zaal willen organi
seren, kunnen we uitwijken naar een
locatie op het PETC+-terrein, verderop in
Hegelsom.” Niet alleen het dak wordt
vervangen, ook wordt het pand ener
giezuinig gemaakt. “We denken bij
voorbeeld aan zonnepanelen en alles
zo vernieuwen dat het optimaal ener
giezuinig is. Uit een peiling blijkt dat de
energiekosten elk jaar oplopen, de zaal
heeft een make-over nodig.” Daarnaast
wil de stichting ook de veiligheid
optimaliseren. “Het ventilatiesysteem
voldoet niet aan de eisen willen we
in tijden van corona evenementen of
repetities van verenigingen organise
ren. De ventilatie gaan we ook oppak
ken.” Stichting Parochiehuis Hegelsom
is momenteel in gesprek met meerdere
verenigingen. “We hopen eind 2021
zeker klaar te zijn”, aldus Arts.

Het dak boven de bühne wordt vervan
gen. “Al jaren was deze al in slechte
staat”, zegt Arts. “Nu kunnen we een

Tekst: Niels van Rens

NLW maakt mondkapjes
voor gemeente

Ondernemersstel stopt

NLW maakt in opdracht van gemeente Horst aan de Maas 1.000 mondkapjes. Deze zijn onder andere bestemd voor verschillende inwonersinitiatieven en mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Charles en Thera Oortman stoppen als uitbaters bij café en restaurant Blok 10 in Horst. De twee gaan zich meer bezighouden met
B&B Hostellerie Horst. Bart Martens en Chris Hoeijmakers nemen
Blok 10 over.

NLW Groep heeft een afdeling waar
diverse ambachtelijke confectiewer
ken worden uitgevoerd. Dit varieert
van het vervaardigen van exclusieve
menumappen en handgemaakte
riemen tot de productie van design
rugtassen. In enkele weken tijd wor

den de 1.000 mondkapjes genaaid,
verpakt en verzendklaar aangele
verd. De eerste serie werd maan
dag 21 december door medewerker
Mohammad Shikh Ahmad uitgereikt
aan wethouder Roy Bouten van Horst
aan de Maas.

Nieuwe uitbaters Blok 10

“Sinds april 2019 zijn zij toegetre
den tot het team om het uiteinde
lijk over te gaan nemen”, schrijven
de twee op Facebook. “Per 1
januari gaat het dus gebeuren.”

Het ondernemersstel zegt genoten
te hebben van alle mooie jaren.
Thera gaat zich bij Hostellerie Horst
bezighouden met de gasten en
Charles met de uitbreiding hiervan.

Binnenkijken bij...

Column

Kerstmenu
Mijn brein brengt mij langs
wonderlijke wegen op ideeën,
soms ook hele gekke. Maar
daarover zwijg ik hier natuurlijk wijselijk.
Onlangs liep ik met Flynn door het
bos. Op zondagochtend met een
blij zonnetje na een verregende
zaterdag. Gras en mos sopten nog,
maar voor de rest was het prach
tig hondenweer. Mijn gedach
ten dwaalden af naar kerstdiners
van vroeger. Mijn moeder leverde
maatwerk. Je kreeg wat je lek
ker vond. Zij kookte feestmenu’s
voor elk wat wils, voor vijf kin
deren, aangetrouwden en klein
kinderen. En dat ging voor ons
gepaard met nieuwe uitdagingen:
“Proef eens iets anders!” riep de
rijkelijk gedekte kersttafel ons
toe. Schorseneren en rabarber zie
ik zo weer voor me. Ik lust alles.
Alleen kaas, dat is helaas mislukt.
Door moèten proeven, want dat
werkte voor mij volkomen ave
rechts. Verder ben ik in mijn jeugd
zonder dwang van appelmoes via
boontjes naar bloemkool en asper
ges geleid.
Ontwikkeling door een heel rijk
aanbod. Verleid door aantrekke
lijke presentatie. Geen dwang,
maar coaching met zachte hand,
zeg maar. En ineens zag ik zo’n
onderwijsconcept voor me. Elk kind
echt een eigen maatwerktraject,
aansluitend bij het functionering
sniveau en dan de individuele
ontwikkelingslijn volgend. Ik zag
hele menukaarten voor me. Een
school die met leerling en ouders
arrangementen samenstelt, waar
bij leerlingen veel mogen erva
ren en proberen, totdat het pakket
aansluit bij hun talenten én de wil
om hiervoor te gaan. Met talent
alleen begin je immers niks.
Weg met one size fits all! Dendron
zou programma’s kunnen maken
met andere scholen, met Citaverde
en met aanvullende masterclas
ses bij bedrijven. De Brightlands
Campus doet mee en vele mbo’s,
hbo’s en universiteiten verrijken
onze leerlingen met sterk online
aanbod. Zo krijgen ze alle kansen
en kiezen op basis van ervarin
gen: eerst proeven en daarna óf
breed ontwikkelen óf juist vroeg
specialiseren. Een mooie droom
voor onderwijs: flexibele maat
werkmenu’s. Ooit bereiken we dat.
Zullen we starten in 2021?
Dorien Stals
Dendron College
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Kerstverhaal

’t Kêrsverhaal (ván ‘nen herder oêt gezeen)

We schriêve ’t jaor 0, ’t is eind
december en we ziên beej ’t
stedje Bethlehem in de provincie
Judea.
Levi, normaal gespraoke student
Latiense taal- en letterkunde,
háj ’n vakantiebaantje ás herder
beej ‘ne groëte schaopeboor net
boête de stad. Vur vandaag zaot
’t wêrk d’rop: heej háj net met
zien collega’s de schäöp beejiën
gedreve, ze háje ze geteld (wát ’n
hiël wêrk waor, want die biëste
staon ni stil en ze liêke verrekkes
op iën) en ze waore d’r gelukkig
allemaol. De ânder twië herders,
Andreas en Samuel, waore nao
d’n herberg gegaon um wát te
drînke, tenslotte waor ’t ’n paar
daag vur de jaorwisseling. Levi háj

BEKRO Horst
Installatietechniek

www.bekro.nl

Verwarming
■

■ CV-ketels ■
vervanging en onderhoud ■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

dao ni zao’ne zin i: heej wós dát in
dezen tiêd ván ’t jaor d’n herberg
âfgelaje vol waor. Daobeej kraeg
heej ván schöpkes telle aalt
ontieglijke slaop.
Heej zaot met de rug tegge de
moor ván de stâl nag wát op zien
fluit te speule en poetste zich
tussendoor ’n paar kier met de
mów ’t zwiët ván de kop: ’t waor
de gânsen daag roond de 27
grade gewes en ok vanaovend
waor ’t nag gen speer kâld. Heej
bedóch zich, dát ie misschien net
zao good in ’t veld kós gaon ligge.
Dát deej heej wál dukker. Lekker
in de frisse lóch en da háj heej
genne lâs ván ’t gesnäörk ván
die ânder twië herders. Veuraal
Andreas, di kós d’r wát ván: ’t

zuj ni d’n iërste kier ziên, dát din
op de kneje nao hoês kwaom
gekroêpe.
Tegge 10 oor peek Levi zich ‘ne
pak struüj, strouwde din oêt op
’t veld achter de stâl, lâg ziene
mantel d’rop en ging ligge.
Heej keek nao de lóch en zaog
de sterre, doêzende sterre. En
bloonke die sterre nou hárder às
ânders of waor dát ma ingebiëld?
Levi wój ze gaon telle, ma dát
waor nao aal die schäöp toch wát
vul gevraogd. Langzaam vele zien
oëge toe, in de verte mende heej
nag de hoeve ván ‘nen ezel te
hure, afgewisseld met ’t geslóf
ván ’n pár sandale, ma toen veel
ie in ‘nen depe slaop en droëmde
heej ván Jerusalem, de stad wao

heej nao de vakantie op kamers
zuj gaon.
Um half 1 schrók ie wakker: heej
húrde zinge, ma fraai waor ’t
neet. Zien oëge móste, óndanks
d’n heldere nâch, wát wenne án
d’n dúster, ma toen zaog heej zien
collega herders án kome: Samuel
wát ónvâs op de biën en, jaowaal
húr, Andreas wer op de kneje.
’t Zuj ok ‘s ni. “In vino veritas”
lalde ze en “Cave Maurice canem”
schalde ’t ovver de velde. Levi
hopte, dát ze in de stâl zuije gaon
ligge, dán háj heej d’r genne lâs
ván. Ma dát waore ze ni ván plan:
Samuel en Andreas zaoge Levi
ligge, peke zich ok ‘ne pak struüj
in de stâl en lâgte zich nevven ‘m
in ’t vêld. Die twië hebbe ván d’n

heldere sterrenhemel niks mier
mejgekraege, want drek toen ze
laoge, waore ze ok vertrokke en
húrde Levi alliën nag ’r gesnäörk.
Levi draejde zich en draejde zich
nag ’s en veel oêteindelijk ok wer
in slaop.
’n Paar urkes látter schrók ie
oppernéjd wakker: heej húrde
wer zinge, bovve ’t gesnäörk ván
Andreas en Samuel oêt. Heej keek
nao links, heej keek nao rêchs en
toen keek ie nao baove en zaog
ie twië engele, tenminste, heej
mende dát ’t engele waore, want
heej háj d’r nag noëits ‘ne live
gezeen. Heej wreef zich ’s door
de oëge, ma ze waore d’r echt.
“Gloria in Excelsis Deo” zónge ze,
en umdát Levi latiense taal- en
letterkunde studeerde, wós heej,
dát dát “Ere zij God in den hoge”
beteikende. Levi mákte Andreas
en Samuel wakker, wát ni mej
veel. Ze mákte ‘r oëge ’n stukske
aop en gelijk wer toe: noëits
miêr, dóchte ze allebei, noëits
miêr drink ik zaovul. Ma toen ze
Levi húrde praote, ovver wát heej
zaog, probeerde ze ’t nag ‘ne kiêr
en realiseerde ze zich dát ’t echt
waor waor: d’r hónge zingende
engele in de lóch. Iëne d’r ván
kwaom nao oonder en zaet:
“Jónges, geej mót nao Bethlehem,
dao is de Keuning gebaore.
Wao ge mót ziên, dát zidde
vánzelf”. De herders keke zich á
en wóste ’t nag ni zao krek.
Wies Levi zâg: “Kóm, dát doon
we, zoëiets mákte ma aens mej”.
“Jao ma”, zaet Andreas, “hoe
wied is dát wál ni, dát red ik echt
nimmer”. “Weej pakke ów wál
oonder d’n aerm”, zaet Samuel,
terwiel heej zich ’n schöpke greep
en dát oppe nek zat. Levi haaj
zien fluit beej zich en met Andreas
tusse zich i, ginge ze op waeg nao
Bethlehem. En ’t waor zoëás d’n
engel zâg: ’t wees zich vánzelf.
D’r schote drie straole dooriën en
iën scheen d’r rêch nao oonder:
dao mós ’t wál ziên. Beej de stâl
á-gekaome, klopte op de deur en
toen ’n stem reep: “Binne”, zat
Samuel zien schöpke op de groond
en peek Levi zien fluit, waodoor
Andreas wer op de kneje veel.
Tekst: Ger Gubbels
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Kerstverhaal

‘Lights, camera, action!’
“Oké, mag ik vanaf nu stilte?”
Streng keek de engel Gabriël
naar de twee herders die verstoppertje speelden met hun
schapen. “Ik wil dit er in één
take op hebben.”
Hij knikte naar Jozef en Maria en
zei geluidloos “actie”. Jozef hield
zijn mobieltje met zijn rechterhand
omhoog en liet zijn oogverblin
dende witte glimlach zien.
Gabriel was blij dat hij de man had
weten over te halen vlak voor de
reis nog even naar die tandarts in
Nazareth te gaan. Samen met dat
kortgeknipte baardje zag Jozef er
ineens een stuk hipper uit. Hoewel
hij toch wat jaartjes ouders was
dan Maria, vormden ze een knap
paar met fans in alle leeftijdsca
tegorieën. En ook de acteer- en
presenteerlessen hadden duidelijk
hun vruchten afgeworpen. Jozef
bewoog zich lang niet meer zo
stijf voor de camera en Maria had
gelukkig die irritante gewoonte
van haar om met haar ogen te rol
len, zo typisch voor jongvolwasse
nen, afgeleerd.
Ja, Gabriel was heel tevreden met
dit stel dat in een betrekkelijk korte
tijd zoveel volgers had weten te
verzamelen. Kon je nagaan, een
paar maanden geleden had nog
niemand van hen gehoord. Zelfs hij
niet. Hij was op zijn zachtst gezegd
ook wel verbaasd geweest toen hij
van de grote baas te horen kreeg
dat dit jonge grietje de moeder zou
worden van de nieuwe Messias,
zijn zoon. Gelukkig had Maria net
via internet Jozef leren kennen.
Niet meteen de gedroomde kandi
daat, maar voor een nieuwe serie
van The Bachelorette was het al
te laat. Maria was meteen akkoord
gegaan met een dagelijkse vlog,
Jozef had iets meer overredings
kracht nodig gehad. Het vooruitzicht
van een grote werkplaats met de
allermodernste powertools had hem
echter uiteindelijk over de streep
getrokken.
Gabriel concentreerde zich weer op
het tafereeltje vóór hem. Het goud
blonde haar van Maria lichtte op in
de zon, terwijl ze met een serene
glimlach over haar buik streek. Jozef
hield met zijn ene hand de leidsels
van de ezel vast, terwijl hij met de
ander zijn mobiel in zo’n hoek hield
dat ze beiden in beeld waren.
“Even een kleine update. We zijn
nu op 25 kilometer van Bethlehem.
Met Maria gaat het goed. Toch,
schat?” vroeg Jozef over zijn schou
der.
Ze knikte: “Al kan ik niet wachten
om deze kleine voetballer in mijn
armen te houden.”
Jozef lachte. “Jij, ik en ook onze vol
gers moeten nog even geduld heb
ben. Maar we gaan nu vlug verder.
Vergeet vooral niet morgen weer
te kijken.”
“En, cut”, zei Gabriel. Hij klapte
in zijn handen. “Nice, men
sen. Dat zag er niet verkeerd uit.
Alleen vraag ik me af Maria of we
toch niet beter voor iets hadden
kunnen kiezen dat je buik meer

accentueert.” Hij draaide zich om naar
Veronica van de kostuumafdeling.
“Wat denk je, is een naveltruitje ‘too
much?’”
“Nee, geen naveltruitje”, protesteerde
Maria. “Daar lijk ik nog dikker in.
Ik voel me sowieso al net een walvis.”
“Onzin, schat”, antwoordde Jozef
terwijl hij de laatste cijfers op inter
net checkte. “Yes!” riep hij toen.
Triomfantelijk zwaaide hij met zijn
telefoon in Gabriels gezicht. “De ‘gen
der reveal party’ heeft net een miljoen
views aangetikt.”
De mensen op de set applaudisseer
den en juichten. Gabriel glimlachte.
“Goed werk iedereen. Maar we zijn
er nog niet. Lucas, zet jij de ezel in de
trailer? Dan rijden we nu verder naar
Bethlehem en overnachten daar in een
herberg net buiten de stad.”
Binnen een mum van tijd waren alle
rekwisieten in kisten geladen, zaten
Maria en Jozef met al hun bagage in de
Tesla en kropen de herders samen met
de drie koningen in het gereedstaande
busje. “Denk eraan, morgen begin
nen we al vroeg. Ik wil een shot van de
aanstaande ouders in de opkomende
zon”, zei Gabriel voordat de karavaan
vertrok.
Maria kreunde. “Moet dat nou? Mogen
we niet een keer uitslapen?”
Gabriel keek haar streng aan.
“Niet zeuren, Maria. Alles voor het
perfecte plaatje.”

“Jozef?”
Jozef zuchtte en smakte met zijn lip
pen terwijl hij zich op zijn rug draaide.
Maria rolde onwillekeurig met haar
ogen en schudde aan zijn schouder.
“Jozef, het is tijd.”
Hij opende één oog en keek op zijn
smartwatch. “Doe niet zo gek. Het is
nog geen drie uur.” “Nee, de baby
komt.”
Geschrokken schoot Jozef overeind.
“Hoe bedoel je, de baby komt? Dat kan
helemaal niet. Je zou over drie dagen
pas worden ingeleid.”
Maria haalde haar schouders op en
kromp toen met een kreet ineen.

“Nou, niet dus. De baby komt nu.”
“Wacht, dan haal ik Gabriel en de
geluidsman.” Met zijn linkerbeen in de
rechterbroekspijp hobbelde Jozef naar
de deur van hun hotelkamer. “Kun je het
nog even inhouden?”
“Jozef van Nazareth, dat je het niet in je
hoofd haalt om mij nu alleen te laten!”
siste Maria met een met pijn vertrokken
gezicht.
“Dan doen we het maar zo.” Jozef richtte
de camera van zijn telefoon op haar.
“Kun je zeggen wat er nu door je heen
gaat, Maria?” De blik die ze hem toe
wierp maakte elk antwoord overbodig.

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 twee-onder-een-kapwoningen type Stuifduin gerealiseerd.

Wat later hield een uitgeputte Maria
haar zoon in haar armen. Er was nog
even een penibel moment geweest
toen Jozef bijna de telefoon had laten
vallen bij het zien van het bloed, maar
gelukkig was alles goed verlopen.
Plotsklaps vloog de deur open en
Gabriel stormde naar binnen, met in
zijn kielzog de geluidsman en Veronica
die een make-upkoffertje vasthield.
“Waarom hebben jullie mij niet eerder
geroepen? Nu hebben we alles gemist.
Thomas, zet jij de apparatuur daar in
de hoek en Veronica, wil je Maria even
poederen? Ze glimt nogal.”

Hij draaide zich om naar de kersverse
ouders. “Goed. Jozef, ik wil dat jij daar
gaat staan en Maria, kun jij wat rech
terop gaan zitten? Dit is geen voor
delige pose voor je. Eens kijken, wat
zullen we doen met het kind? Het is
wel een beetje een verkreukelde
baby, hè. Kunnen we daar nog iets aan
doen, Veronica?”
Jozef stapte naar voren, terwijl Maria
beschermend het kindje naar zich toe
trok. “Je hoeft helemaal niets met
hem te doen”, zei ze. “Hij is perfect.”
Tekst: Marieke Vullings

UNIEK WONEN IN HET MONUMENTALE
ANNAPARK TE VENRAY
• Riante woonkamer met grote ramen met luiken
• Dubbele openslaande deuren naar de royale tuin
• Zeer ruimtel�ke, open keuken
• Mogel�kheid tot een uitbouw op de begane grond voor nog meer ruimte
• Een ruime, multifunctionele 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 zolderverdieping
• Zolderverdieping met ruimte voor extra slaap-, werk- of speelkamer

Enkel Stuifduin 22 beschikbaar! Geïnteresseerd?
Neem snel contact op met Peelrand Makelaardij
0478 56 88 46 of kijk op www.annahaeghe.nl
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www.horstaandemaas.nl

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

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

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

Iets regelen bij de gemeente?

Doe het via onze website!
Wilt u iets digitaal regelen bij de gemeente? Bijvoorbeeld informatie, een uittreksel of een
ander document aanvragen? Doe dat via onze website. U betaalt dan niet teveel.

Traditionele Nieuwjaarsontmoeting gaat niet door

Afspraak maken bij gemeente altijd gratis

organisaties die voor u een uittreksel of een

Bij de gemeente is een afspraak maken altijd gra-

ander document bij de gemeente kunnen aanvra-

tis. Maak daarom een afspraak met de gemeente

gen. Als u via een andere website iets regelt moet

via horstaandemaas.nl. Of bel de gemeente om

u extra betalen, soms meer dan het dubbele. Dat

Nieuwjaarstoespraak
vanuit 16 dorpen van HadM

een afspraak te maken.

is niet nodig. Vraag uittreksels of andere docu-

De traditionele Nieuwjaarsontmoeting van Horst aan de Maas kan om begrijpelijke

menten aan via horstaandemaas.nl. Of maak een

redenen niet doorgaan. Daarvoor in de plaats is een nieuwjaarsboodschap opgenomen op

Uittreksels en documenten

afspraak en vraag een document op het gemeen-

16 locaties in Horst aan de Maas. In elk dorp is iemand gevraagd, samen met burgemeester

Er zijn ook andere websites en commerciële

tehuis aan. U betaalt dan niet teveel.

Ryan Palmen, de Nieuwjaarsboodschap uit te spreken. Stem op 1 januari, 12.00 uur, af op
Omroep Horst aan de Maas, of kijk op dezelfde tijd naar de nieuwjaarstoespraak op de
Facebookpagina van Gemeente Horst aan de Maas of ons YouTube-kanaal

Nieuwe inzamelaar textiel
en schoeisel

Op vrijdag 1 januari 2021 wordt er geen afval opgehaald.

In de week van 28 december t/m 3 januari

iemand niet aan het arbeidsproces te laten

Wijziging afvalinzameling
vanwege Nieuwjaarsdag 2021

zullen daarom de oude kledingcontainers

deelnemen.

Inwoners die normaal gesproken hun afval

Voor keukenafval in 10 of 23 liter emmertjes

op 1 januari zouden aanbieden, kunnen PMD

is er geen inhaaldag. U kunt dit op de

Met ingang van 1 januari 2021 zal Regain Recyclables de nieuwe inzamelaar worden
voor het textiel en schoeisel binnen onze gemeente.

vervangen worden door de nieuwe groene
kledingcontainers van Regain.

Hergebruik en recycling van 1 kg kleding

en restafval op zaterdag 2 januari (vóór

eerstvolgende reguliere ophaaldag aan de

Hierdoor is het mogelijk dat er tijdelijk geen

geeft een besparing op het milieu van:

07.00 uur) aan de straat zetten.

straat zetten.

kledingcontainer staat. Uiterlijk 3 januari zijn

• 8.000 liter water

Inwoners die normaal gesproken hun 60 liter

alle kledingcontainers vervangen.

• 0.5 kg chemicaliën

container met keukenafval op 1 januari

Digitale afvalkalende

• 3,4 kilogram CO2, wat gelijk staat aan 18

zouden aanbieden, kunnen de container op

U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken op

zaterdag 2 januari (vóór 07.00 uur) aan de

uw eigen digitale afvalkalender via

straat zetten.

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

Maatschappij en milieu

km autorijden

Regain is een familiebedrijf dat is gespecialiseerd in het inzamelen en verwerken van

Tips:

gebruikt textiel en schoeisel.

• Stop textiel altijd in een gesloten zak.

Zo zijn mensen met een maatschappelijke

• Knoop een paar schoenen aan elkaar.

achterstand welkom om een nieuwe start te

• Download de Afvalwijzer-app voor het

maken.
Het verleden is immers geen reden om

Afval-ABC. Wat hoort waar?
Alvast dank voor je medewerking!

Deel je (geld)zorgen!

Ga het water niet in en laat uw hond er niet loslopen

Blauwalg in zwemvijver
Kasteelse Bossen

Toen lag alles opeens stil

Door een aantal natuurlijke factoren is er blauwalg ontstaan in de zwemvijver.

Veel Nederlanders hadden al geldzorgen. Door de coronacrisis hebben nu nóg meer

Ga het water niet in en laat uw hond er niet loslopen. De gemeente heeft de pompen in

Nederlanders geldzorgen. Denk niet; het komt wel goed. Veel mensen wachten te lang met

de zwemvijver aangezet. Dat kan niet voorkomen dat er blauwalg aan de oppervlakte

hulp zoeken.

blijft. Die kan alleen op natuurlijke wijze verdwijnen.

Blauwalgen kunnen gifstoffen vormen. Die kunnen gezondheidsklachten veroorzaken
bij mensen en dieren. Volg daarom de aanwijzingen op de borden rond de zwemvijver.

Voorkom dat je (verder) in de problemen komt

Tussen 8:00 en 12.00 uur kom je direct met

Water met blauwalg aangeraakt?

Wat is het risico voor dieren?

Heb je geldzorgen of schulden? Weet je niet

de juiste collega in gesprek om over jouw

Of heeft u gezwommen in water met

Blauwalgen kunnen gevaarlijk zijn voor

hoe je de ﬁnanciële problemen moet oplossen?

probleem te praten.

blauwalg? Neem dan een douche en spoel

dieren. Houd honden daarom aan de

de blauwalg goed weg. Houd in de gaten of

lijn en laat ze niet zwemmen. Klachten

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

Deel dit bericht gerust. Wellicht herkent iemand

u klachten krijgt als misselijkheid, buikpijn,

kunnen zijn sloomheid en zwakte, braken

Aarzel dan niet en neem contact met ons

zichzelf die met deze worsteling zit. Weet dat je

diarree, hoofdpijn, huidirritatie, oorontsteking

en diarree, trillen of in ernstige gevallen

op: (077) 477 9777. Of stuur een mailtje

niet alleen bent. Wij helpen je graag!

of geïrriteerde ogen. Herkent u deze klach-

shock en overlijden.

naar postbusschuldhulpverlening@

Lees meer op:

ten, neem dan contact op met uw huisarts.

horstaandemaas.nl.

www.horstaandemaas.nl/geldzorgen-schulden
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Lever gebruikt (frituur)vet apart in!

Ga jij deze feestdagen ook frituren?
Spoel overtollig (frituur)vet niet door de gootsteen of het toilet maar breng het naar een

Voorkom verstoppingen

Hoe scheiden en inleveren?

inzamelpunt. Met de feestdagen in zicht wordt er weer veel vet gebruikt bij het bakken

Landelijk zijn er tussen de 150.000

Het is heel eenvoudig. Giet het afgekoelde

van oliebollen, fondue of gourmet. Recycle het vet, net als plastic, glas en oud papier.

en 300.000 verstoppingen per jaar.

gebruikte vet of de olie terug in de originele

De schade, zoals verstopte riolen en verstoorde zuiveringsprocessen, kost de inwoners

De reiniging van een liter oliebollenvet

verpakking of een andere afsluitbare plastic

via de belastingen veel geld. Ook kleine olie- en vetrestjes die na het bakken of braden

kost de waterschappen alleen al € 2,80 en

ﬂes. Zodra de ﬂes vol is, doet je deze goed

in de pan achterblijven, kunnen serieuze problemen in het riool opleveren.

dat is het dubbele van de kostprijs van het

afgesloten in de speciale gele kliko bij een

vet in de winkel. Het vet stolt in het riool

van de inzamelpunten. In de gele kliko mag

en zorgt voor honderden verstoppingen.

je zowel vloeibaar als vast frituurvet én

Het verhelpen van die verstoppingen is

gebruikte bakolie (bijvoorbeeld restjes olie

een kostbare zaak. Door gebruikt vet in

van het wokken) inleveren.

te leveren bij een inzamelpunt hoeven er
minder kosten te worden gemaakt, hier

Tip: zet een afsluitbare ﬂes in het

heeft iedereen baat bij.

keukenkastje om restjes afgekoelde olie en
vet in te verzamelen.

Vet, recycle het!
Wist je dat van gebruikt frituurvet en restjes

Waar inleveren?

bakolie heel eenvoudig hernieuwbare

Op https://www.frituurvetrecyclehet.nl/

energie gemaakt kan worden? Gooi het

waar-inleveren/ vind je via je postcode

daarom niet in de afvalbak, maar lever het

het dichtstbijzijnde inzamelpunt!

apart in. Dan ben je duurzaam bezig!

Smakelijk alvast!

Bekendmakingen

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide
omgevingsvergunningen
In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen,
-wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van
(ontwerp)-bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar
www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van
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).
Evertsoord

Meteriksweg 110a

Erik de Rodeweg 11 -13

Waar laat je nu de echte
kerstboom?

Patersstraat 26a

Zandersweg 15

Swolgen

Grubbenvorst

Westsingel 102 en 104

Legert 6

St Jansweg 4

Lottum

Donkerhoek 4

St Jansweg 1

Horsterdijk 116

Gun 13

Horsterweg 70

Meerlo

Donkstraat 15

Na de feestdagen mag je de échte kerstboom naast de bladkorf leggen. Wilt je zoveel

Horst

Van Myrlaerstraat 22

Tienray

mogelijk zand van de kluit schudden? Je kunt de kerstboom ook op zaterdag tussen

Van Merwijckstraat 1

Meterik

Boerenovenweg

12.00 en 16.00 uur GRATIS inleveren bij Kurstjens Recycling, Horsterweg 66 in

Van Merwijckstraat 3

Roothweg 14 a

Grubbenvorst.

Van Megenstraat

Sevenum

Échte kerstboom > bladkorf

Stoktstraat 9

Snelkensstraat 16

Plastic pot > PMD

Kranestraat 49

De Vorst 3

Versieringen > restafval

St. Lambertusplein 12

Berghemweg 10

ongenummerd

ongenummerd

De Sondert 37

Verlichting > E-Waste
Kunst(stof) kerstboom, zonder verlichting > 2de hands winkel of grofvuil

Horst aan de Maas
Belasting- en legesverordeningen 2021 gemeente Horst aan de Maas vastgesteld. Het betreft

Dank voor je medewerking!

de Verordening reinigingshefﬁngen 2021, Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021,
Legesverordening 2021, Verordening precariobelasting 2021, Verordening marktgelden
2021, Verordening lijkbezorgingsrechten 2021, Verordening reclamebelasting 2021,
Verordening rioolaansluitrecht 2021, Verordening toeristenbelasting 2021, Verordening

Werk in uitvoering

Vermakelijkhedenretributie 2021

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

Kader voor de Opwek van Duurzame Elektriciteit (KODE) vastgesteld

www.horstaandemaas.nl.

Integraal huisvestingsplan onderwijs 2020-2035 vastgesteld

De komende periode zijn wij voor u op de volgende locaties aan het werk:

Grondprijzen 2021 (Grondprijsbrief 2021) vastgesteld

• 4 januari - 12 maart: afsluiting Gasthuisstraat

Herziene delegatieregister vastgesteld

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Wijzigingsverordening op de Verordening reclamebelasting gemeente Horst aan de Maas 2020
vastgesteld

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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INFORMATIE VAN EN OVER

DE GEMEENTERAAD VAN HORST AAN DE MAAS

Factsheet

De niet normale raad
De Factsheet is het jaarverslag van de gemeenteraad. Dat wil zeggen een
‘alternatief’ terugblik op de activiteiten van de raad gedurende het afgelopen
jaar aangevuld met de nodige cijfers en feiten.
Het thema van deze
Factsheet is De niet normale raad en het zal geen
verassing zijn dat de coronamaatregelen als een rode
draad door dit jaarverslag
lopen. De terugkomende
vraag afgelopen jaar was:
“Hoe zorgen we er met z’n
allen voor dat de gemeenteraad zo optimaal mogelijk
kan blijven functioneren in
tijden van beperkingen?”
In deze factsheet leest u
hier meer over, maar ook
staan we meerdere keren
stil bij de lange duur van de
vergaderingen.
U kunt de Factsheet
bekijken op horstaandemaas.nl/gemeenteraad.
Of stuur een mail naar
grifﬁer@horstaandemaas.nl
en we zenden u graag een
digitaal exemplaar toe.

Kay Thijssen @Kay_Thijssen

de trein,
De factsheet van 2020 is er! Ditmaal niet vanuit
thuis.
vanuit
n
gewoo
al’
norma
e
maar vanwege het ‘nieuw
factsheet met
Dank aan de @RaadHadM voor een goedgevulde
feitjes!

leuke

#terugkerendetweet #factsheet #hadm

Welkom Erwin Overvliet
In de raadsvergadering van 24 november werd Erwin Overvliet beëdigd als nieuw burgerraadslid
voor de PvdA-fractie. Wij wensen hem veel succes met zijn raadswerk.

2020: digitaal vergaderen
Het afgelopen jaar raakte de gemeenteraad bedreven in het digitaal vergaderen. En zo ziet dus
voortaan het einde van een vergadering er uit. We hopen dat we dat we in 2021 weer snel in de
raadzaal kunnen vergaderen.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

grifﬁer@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

@RaadHadM
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Ik worstel en kom boven

De Latijnse uitdrukking ‘Luctor et Emergo’ past bij de huidige situatie.
Corona stelt nog steeds de samenleving op de proef. Dit vraagt veel
van de mensen, ook in Horst aan de Maas. Soms moeten we diep gaan.
En figuurlijk vechten zij aan zij, om er samen sterker uit te komen.
Van een goed bureau bij mijn werk
gever, naar thuiswerken vanuit het
washok. Dan kunnen de dochters
rustig hun huiswerk maken en spelen
in de woonkamer. Niet ideaal, maar
het voldoet.
Mijn vrouw werkt in de ouderenzorg.
Geregeld wordt ze gevraagd om een

SP Horst aan de Maas

dienst op te vangen voor een col
lega die uit voorzorg getest wordt
ter bescherming van de bewoners.
Doordat ik vanuit thuis werk, kunnen
we dat flexibel opvangen. Dit leidt
soms tot de nodige stress, maar het
geeft een goed gevoel om op deze
manier een steentje bij te dragen.

Het duurt nog even voordat iedereen
kan worden gevaccineerd. Kortom,
nog even volhouden. En als het
even moeilijk is: zoek op een vei
lige manier steun bij elkaar. Samen
komen we deze periode door en te
boven. Gewoon Doen.

Jeroen Achten

Belang van maatschappelijk werkbedrijf Noord-Limburg West

Onlangs werd de notitie ‘Strategische koers NLW’ besproken. Daarin werd een dilemma geschetst. Dat de
cliënten, de mensen die om welke redenen dan ook aangewezen zijn op de ondersteuning van NLW, centraal staan is een heel mooi uitgangspunt, dat de SP vanzelfsprekend ondersteunt.
Maar in de praktijk is feitelijk de
gemeente als inkoper van diensten
de klant van de NLW. Een klant die
ook nog eens financiële belangen
heeft bij het bestaan van de dienst
verlener zelf. Bij zulke botsende
belangen kan die ‘cliënt’ in de prak
tijk toch iets minder centraal komen
te staan. Daarom wil de SP dat er

Het thuiswerken heeft ook zijn voor
delen. ‘Je bent nog nooit zoveel
thuis geweest’, was de geksche
rende opmerking van mijn vrouw.
Alle overleggen gaan digitaal, geen
reistijd, waardoor meer ruimte is
gekomen voor het gezin en om te
bewegen. Hardlopen met de hond
zorgt ook voor een goede balans
tussen zitten achter een scherm en
lichamelijke inspanning.
Zo worstelt ieder op zijn eigen
manier met zijn eigen uitdagingen.

een aparte en onafhankelijke toe
zichthouder/ondersteuner aangesteld
wordt die de belangen van de cliën
ten dient en cliënten ondersteunt.
Jaren geleden zijn er wijzigingen
doorgevoerd, zonder steun van de
SP, die slecht hebben uitgepakt.
Inmiddels is uit cijfers van het CBS
gebleken dat jongere gehandicap

ten wel een grotere kans op werk
hebben gekregen, maar dan veelal
flexwerk, dus lager loon en min
der baanzekerheid. WSW’ers kregen
minder kans op werk, minder baan
zekerheid en minder loon. En voor de
bijstandsgerechtigden is het perspec
tief op een baan nauwelijks toegeno
men en werd de kwaliteit van werk

minder.
De notitie is mede tot stand geko
men in overleg met onder andere
raadsleden uit de gemeenten Venray,
Peel en Maas en Horst aan de Maas.
Als één van de klankbordgroepsleden
kan ik zeggen dat er constructief is
gewerkt. Er is intussen meer dui
delijkheid over de kaders waarmee
NLW verder kan. Er zal stevig ingezet
worden op aandacht voor de cultuur
en de communicatie binnen NLW.
De SP heeft er vertrouwen in dat het

gaat lukken, ondanks de zwaarte van
de klus.
De wethouder heeft op verzoek van
de SP toegezegd om de raad gere
geld op de hoogte te stellen van de
ontwikkelingen. Ook zal blijvend
aandacht gevraagd worden voor het
centraal stellen van de cliënt.

Aniet Fonteyne

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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D66+GroenLinks Horst aan de Maas

Afval ophalen moet betaalbaar blijven

Helaas gaan de tarieven voor het ophalen van ons afval stijgen. Dit is
volgens het college nodig om het systeem kostendekkend te houden.
D66-GroenLinks heeft samen met de PvdA gekeken of het niet anders
kon, maar vond geen steun bij CDA, Essentie en maar deels bij SP en VVD.
Wij zijn bang dat de stijgingen gaan
zorgen voor extra dumpingen in met
name ons buitengebied. Daarnaast
wordt het voor mensen met een
kleine beurs lastiger om hun over
bodige spullen te laten ophalen. Ons
voorstel was de ophaalprijs voor
matrassen (40 euro) en overbodige

PvdA Horst aan de Maas

kasten meubels of banken (45 euro)
voor de eerste keer ophalen fors te
verlagen.
Dan kennen we twee tariefgroe
pen voor de vaste afvalstoffenhef
fing en wel eenpersoonshuishoudens
en meerpersoonshuishoudens. Dit
wilden we uitbreiden met een extra

De wethouder zag kansen in onze
voorstellen en wilde er mee aan de
slag, maar een meerderheid van de
raad stemde tegen. Dus de kosten
voor het ophalen van afval stijgen
per 1 juli 2021 flink. Wij blijven zoe
ken naar alternatieve plannen voor
een rechtvaardig afvalsysteem.
D66+GroenLinks wenst u een voor
spoedig 2021. Zorg goed voor elkaar
en blijf gezond.

en een aanpak van knelpunten in de
weg. Een pas op de plaats is daarom
nodig om een inhaalslag te kunnen
maken. We moeten als gemeente
de regie pakken en samen met de
regio invulling geven aan integra
tie en andere uitdagingen. Dat doen
we met werkgevers, maatschappe
lijke partners én arbeidsmigranten.
Aantallen gaan er minder toe doen
wanneer de arbeidsmigrant gewoon
buurman wordt. Ik ben er trots op
dat we als PvdA het met zeker zijn

van ook hier het verschil maken.
De PvdA wenst u fijne kerstdagen.

Jos Gubbels

Internationale werknemer

Het onderwerp arbeidsmigranten staat stevig op de maatschappelijke- en politieke agenda. De raad van
15 december markeerde een bevestiging van de juiste koers, als opbrengst van het maatschappelijke- en
politieke debat van het afgelopen jaar.
Een koers van een warm welkom
én oog voor de keerzijde. De PvdA
heeft een stevige stempel gedrukt
op goede huisvesting, verantwoor
delijkheid van werkgevers, mee
doen in dorpen en wijken, leren van
de Nederlandse taal, omgevings
gesprek, zorg en veiligheid. Kansen
zien en benutten. Uitdagingen niet

tariefgroep voor huishoudens vanaf
zes personen vanuit de gedachte: de
vervuiler betaalt.
Ook riepen we het college op om te
blijven zoeken naar mogelijkheden
om het afvalsysteem te verbeteren.
Denk hierbij aan minder ophaalmo
menten voor bepaalde afvalstromen.
Zoals één keer per week het keuken
afval ophalen. Dit levert een forse
besparing op en minder vervoer
bewegingen wat goed is voor ons
milieu.

uit de weg gaan en ze echt oppak
ken. Wij sluiten onze ogen niet voor
afbrokkelend draagvlak, we noe
men het ook wel de grenzen aan
absorptievermogen, voor terechte
zorgen over leefbaarheid, veiligheid
en de druk op de (huisartsen)zorg.
Ons beleid uit 2019 en de groeiende
vraag naar arbeidsmigranten heeft

ongewenste neveneffecten, zoals
concentratie van huisvesting. Het
lijkt erop dat huisvesting, die ove
rigens steeds beter wordt, een ver
dienmodel is geworden. Dat vraagt
om sturing van de gemeente.
Aantallen en het oplossen van acute
(huisvestings)vraagstukken staan
het benutten van kansen, integratie

Richard van der Weegen,
fractievoorzitter

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.

CLT Metal Service
Handelstraat 7
NL-5961 PV, Horst
Nederland
www.cltmetalservice.com

Kwekerij Litjens bv is een modern glastuinbouwbedrijf
met een teeltoppervlakte van 18,3 ha gele en rode paprika.
Ter versterking van ons team en verdere professionalisering
van ons bedrijf zijn wij voor onze locatie in Meterik op zoek naar:

ASSISTENT TEAMLEIDER LOGISTIEK (M/V)
Een fulltime baan met afwisselende taken en ruimte voor eigen initiatief.
Ben jij diegene die ons team komt versterken?

SMART METAL SHAPING

Voor de volledige vacature en mogelijkheid tot solliciteren bekijk onze website:
www.kwekerij-litjensbv.nl of neem contact op met
Nicole Litjens tel. 06-12042451 of nicole@litjensbv.nl

Productie medewerker
Kwekerij Litjens bv Kempweg 16 5964 NE Meterik

Door toenemende groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar een
productie medewerker. CLT Metal Service richt zich op het 3D bewerken van
buizen, profielen en platen. Dit doen we met een uniek uitgerust machinepark.
Functieomschrijving
Als productie medewerker werk je in teamverband. Samen met je collega’s zorg
je er voor dat de productie machines optimaal draaien en de producten met de
juiste kwaliteit de fabriek verlaten.
Profiel
• Je hebt
• Je bent
• Je kunt
• Je bent

WORD
ONZE
WORD
ONZE
NIEUWE
WORD
ONZE NIEUWE
NIEUWE
MEUBEL/INTERIEURBOUWER
MEUBEL/INTERIEURBOUWER
MEUBEL/INTERIEURBOUWER

affiniteit met metaal en techniek
bereid om in 2 ploegendienst te werken
samen werken in een enthousiast team
kritisch en gedreven en hebt plezier in wat je doet

Indien deze functie uw interesse heeft gewekt, stuur dan een sollicitatiebrief
met CV naar k.christiaens@cltmetalservice.com of neem contact op met
Koen Christiaens, tel.: +31 (0)77 398 19 45

STUUR
MOTIVATIE
EN CV NAAR
STUUR
JE MOTIVATIE
ENJE
CV
NAAR
JENNY@VERHAEGH-BOUW.NL
STUUR
JE MOTIVATIE
EN
CV
NAAR
JENNY@VERHAEGH-BOUW.NL
JENNY@VERHAEGH-BOUW.NL VOOR MEER INFO:
VOOR
MEER
INFO:
WWW.VERHAEGHINTERIEUR.NL
VOOR
MEER
INFO:
WWW.VERHAEGHINTERIEUR.NL

WWW.VERHAEGHINTERIEUR.NL
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

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

huid vol gescholden wordt omdat ze een klant
aanspreekt op het feit dat hij weigert een mond
kapje te dragen. Een buurman die een grote
mond krijgt omdat hij het waagt een opmerking
te maken over vuurwerk dat toch wordt afge
stoken. Asociaal gedrag waar we ons best mee
mogen bemoeien als we dat zien gebeuren. En als
iemand in het nauw wordt gedreven, dan helpen
we degene toch een handje? Met meer man sta je
sterk en kun je iemand in bedwang houden totdat

de politie arriveert.
Aan de andere kant zijn er helaas ook genoeg
voorbeelden van situaties waarin de boel vervol
gens is geëscaleerd met soms desastreuze gevol
gen. Je kunt je maar beter niet in andermans
ruzies mengen. Voordat je het weet krijg je zelf
een klap in je gezicht.
Ik meng mij in openbare ruzies en discussies.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 51

Avondklok kan per direct ingaan
Het overgrote deel van de stemmers is het absoluut niet eens met het per direct instellen van een avondklok. Op de Facebookpagina van HALLO
werd in de commentaren gesproken over nog verder inperken van de vrijheid en werd zelfs de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog
gemaakt.
Het kabinet presenteerde maandag 14 decem
ber de nieuwe coronamaatregelen. Nederland
is vanaf nu weer in lockdown. Het kabinet
hoopt hiermee de stijgende coronabesmettin
gen 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? Nee, reageert Astrid Lemmen. “Dan
hadden ze maar beter gehandhaafd in de grote
steden. Daar moeten wij nu voor boeten.” Rick
van Berlo vraagt zich af of een avondklok wel te
handhaven is. “Ze gaan het al moeilijk krijgen
met handhaving tijdens de jaarwisseling. Dan zou
je met een avondklok nog meer spreiding van
personeel krijgen. Dan trek maar vast alle ver
loven in en dan heb je nog niet genoeg perso
neel voor een effectieve handhaving.” Janny Arts
denkt dat met een avondklok het probleem alleen

wordt verplaatst en Eric Meesters wil weten hoe
het dan zit met mensen die in ploegendiensten
werken. “Moeten zij zich elke keer verantwoorden
waar ze naar toe gaan of moeten die bedrijven
ook kapot? Niet te doen.”
Suzanne Elbers-Meesters is een van de weinige
die wel een avondklok zien zitten. “Helemaal
voor... en dan iedereen op de bon die gaat lopen
rellen en vuurwerk afsteken. Maak het thuis
gezellig met veel eten, drinken en spelletjes...
héérlijk rustig.”

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Nielsflits

Column

Supermarkt
wappies
Mensen zijn asociaal geworden. De supermarkten zijn een
broedplek voor ruzies geworden. Constant maar zeiken,
schelden en tieren op bezoekers en medewerkers, stop
daar eens mee.
Ik vraag mij af hoe in godsnaam
je zo asociaal kunt zijn. Mocht je
dit lezen, je weet als ik het over
jou heb. Heb eens wat meer res
pect voor mekaar in de winkels.
Wees blij dat je tenminste men
sen mag zien en ga met elkaar in
gesprek. Supermarktruzies heb
ben geen zin. Het begint al met
het niet luisteren naar de mond
kapjesplicht. Wat is er nu moeilijk
aan om voor een half uurtje shop
pen een mondkapje op te doen?
Zoek dan niet de confrontatie op
met het personeel wat voor jou
klaar staat. Ik heb genoeg ruzies
in winkels gezien de laatste
weken. Ik snap het dat we alle
maal wat prikkelbaarder zijn dan
normaal, maar uit je woede niet
op anderen. Onlangs zag ik een
vrouw helemaal losgaan, want
het duurde allemaal zo lang bij
de kassa. ‘Ik sta hier al minu
ten te wachten en moet weg’,
schreeuwde ze tegen iedereen
om haar heen. Stop eens met die
hufterigheid. Wat bleek dat het
ook nog een moeder was. Achter
haar verscholen twee kinderge
zichtjes. De kans is groot dat zelfs
zij zich schaamden. Als ouder
moet je toch het goede voor
beeld geven? Als dit het goede
voorbeeld is, dan maak ik mij een
beetje zorgen om de toekomst en
de maatschappij.

Horst rondom Vijverlaan
Tel even
tot 10
Wij zijn met spoed op zoek naar een representatieve

RECEPTIONIST /
BALIE MEDEWERKER m/v
voor de komende 6 maanden.
Het gaat om 32 uur in de week.

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl

Interesse?

Scheld ze,
Niels

Stuur dan een e-mail naar info@hoorcentrumhorst.nl
T: 077-3980253 W: www.hoorcentrumhorst.nl

In plaats van de volgende keer
weer je grote mond opentrekken,
tel dan even tot 10. Besef je dat
het winkelpersoneel elke ochtend
tot ‘s avonds laat voor je klaar
staat. Misschien verschijnt er dan
toch ooit een lichtje in je wap
piehartje.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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15-vragen aan

Peet Gijsen Horst
Hoi

Column

Passie
Dat vind je tegenwoordig
gewoon op straat en zelfs in de
supermarkt. Je kunt het zelfs
kopen. Zo heb je bijvoorbeeld
een brood met passie maar
ook een rekendocent met
passie voor cijfers en voor het
solliciteren in een supermarkt
moet je passie hebben voor
klanten. Waar ligt jouw
passie?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Peet Gijsen
14 jaar
Horst
Dendron College

Ben je meestal te vroeg, op tijd of
te laat?
Ik ben meestal te vroeg. Ik zorg
meestal dat ik op tijd kan gaan
omdat ik een hekel heb aan haasten.

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?

Wat is je favoriete hobby?

Ik zou nog graag een keer naar
Finland en IJsland willen gaan,
want dan ben ik in alle landen van
Scandinavië geweest. Ik ben in
Zweden geweest toen ik 1 jaar oud
was en ik heb daar mijn eerste stap
jes gezet. Toen ik 9 was ben ik in
Denemarken geweest en vorig jaar
zijn we in de zomer naar Noorwegen
geweest. Ik vind het daar erg mooi.

Hockeyen. Ik train nu twee keer per
week, ik help mee met trainingen
geven en als de coronamaatregelen
het toelaten, speel ik ook wedstrij
den op zaterdag. Ik wil graag later
bij Heren 1 gaan hockeyen in Horst.
Ik heb afgelopen zomer onverwacht
al een keertje een oefenwedstrijd
mogen meedoen en dat vond ik erg
gaaf.

Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?

Heb je een bijbaantje?

Het leukste vak is gym. Ik vind spor
ten sowieso erg leuk, om te doen en
ook om te kijken. Het stomste vak
vind ik levensbeschouwing. Op zich
vind ik de gedachte erachter wel
oké, maar het wordt vaak niet leuk in
de lesstof verwerkt.

Wat zou je nooit weggooien?
Ik had vroeger een knuffelkonijn dat
ik overal mee naar toe nam. Deze
vind ik leuk om te bewaren voor
later.

Wie kent jou het beste?
Ik denk dat mijn ouders mij het beste
kennen. Als er iets is dan vertel ik
het eigenlijk altijd wel thuis.

Ja, ik ben afgelopen zomer begon
nen bij ‘De Kemp’. Het werk wat we
daar deden was plantjes poten en
onkruiden wieden. Ik vond dit leuk
om te doen. Het was wel soms las
tig om vroeg op te staan maar als ik
eenmaal op was had ik er altijd wel
weer zin in. Het was gezellig omdat
er ook vrienden en bekenden van
me daar werken.

Wat doe je het liefs op vrijdag- of
zaterdagavond?
Het liefste kijk ik dan een film of kijk
ik tv. Een beetje chillen dus.

Hond of kat?
Een hond. Wij hebben zelf een
Drentsche Patrijs, genaamd Cheffie.

We hebben hem gekregen toen hij
een puppy was. Hij is inmiddels 8
jaar oud, maar hij gedraagt zich nog
steeds als een puber. Mijn oma heeft
sinds kort twee jonge katjes en die
vind ik ook wel schattig.

In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Ik heb drie jaar geleden meege
daan met de jeugdboerenbruiloft
van de hockeyclub. Daar was ik erg
zenuwachtig voor. We hadden best
veel tekst en dat was allemaal in
het Hôrster dialect. Normaal spreek
ik altijd alleen Nederlands, dus daar
moest ik heel hard voor oefenen.
Het uitkomen was voor een volle
Mèrthal, dus voor best veel mensen.
Uiteindelijk ging het gelukkig alle
maal goed, maar van tevoren was
het wel spannend voor ons allemaal.

Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?
Toen ik 5 jaar was ben ik een keer
heel erg ziek geweest. Uiteindelijk
ben ik toen met de ambulance naar
het ziekenhuis in Maastricht gebracht
omdat het niet goed ging. Ik kwam
daar eerst op de IC terecht, dat vond
ik toen heel erg spannend. Na een
operatie en een week in het zieken
huis kon ik uiteindelijk gelukkig weer
gezond naar huis.

gespeeld die ik leuk vind. Ik vind
over het algemeen wat stevigere
muziek met gitaren leuk.

Introvert of extravert?
Ik en de meeste mensen die mij
kennen denk ik ook, zouden me
omschrijven als introvert. Ik sta niet
graag op de voorgrond en zoek dit
dan ook niet snel op. Meestal laat ik
meer van mezelf zien als ik iemand
beter ken.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Er is niet echt een grote keuze die ik
onlangs heb moeten nemen, maar
ik moet binnenkort wel mijn profiel
op school kiezen. Ik zit nu in havo 3
en weet eigenlijk nog niet zo goed
welke kant ik op wil. Dit wordt nog
lastig denk ik.

Als je een topsporter zou zijn,
waar zou je dan heel goed in
willen zijn?
Ik heb geen idool, maar ik zou nog
wel veel beter willen worden in
hockeyen. Ik vind hockey de leuk
ste sport om te doen en zou er voor
mezelf het maximale uit willen
halen.

Volgens het woordenboek
betekent passie: hartstocht, drift,
hartstochtelijke liefhebberij.
Dat lijkt mij niet iets wat je
kunt kopen of bestellen. In veel
reclames, sollicitaties en andere
gesprekken waarin mensen iets
willen verkopen, komen vroeg of
laat passies aan de orde. Passie
geeft je ook een zekere status.
‘Ik heb een passie voor muziek
maken’ klinkt toch anders dan
‘ik maak graag muziek’. Nu
passie is uitgegroeid tot iets
commercieels, gaat het te ver.
Daarmee wil ik niet zeggen dat
het brood met passie vanaf nu
niet meer lekker is en dat de
mensen met een passie voor
zingen niet goed kunnen zingen,
maar laten we terug gaan naar de
basis van het woord hartstocht,
liefhebberij. En dat stop je niet
in je eten of reclameslogan. Oh
ja, en dan nog even over het
soort passie wat we niet kopen,
maar blijkbaar toch moeten
hebben. Waar ligt jouw passie?
Tegenwoordig is voor een hobby
geen tijd meer, maar een passie
moeten we allemaal hebben.
Wat ik al zei: het geeft je een
statusgevoel. Nou, bij mij niet
hoor. Ik luister al niet meer als
het woord passie voorbijkomt.
Ik hoef niet belangrijk over te
komen, dan maar geen status.
Kinderen van 14 tot 18 hebben
een Passi. Ze gaan met Passi naar
school, gaan opstap met Passi,
shoppen met Passi en betalen
zelfs met Passi. Al moet er dan
wel genoeg geld op staan.

Ik luister al niet
meer als het woord
passie voorbijkomt

Festival of discotheek?
Festival. Daar wordt meer de muziek

Tekst: Teun van Zon
Lotte Thijssen
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Geplukt

Wilson Varela Horst
Hij is pas sinds een maand inwoner van Horst aan de Maas en voelt zich hier met open armen ontvangen. De geboren Colombiaan is deken van het dekenaat Horst-Helden, al was hij
ooit voorbestemd om ingenieur te worden. God besliste echter anders en hij kwam terecht in een dorp 9.000 kilometer van zijn geboorteland af. Deze week wordt Wilson Varela (42)
uit Horst geplukt.

Kerstmis betekent voor Wilson
Varela dubbelfeest. Hij viert dan
namelijk niet alleen de geboorte
van Jezus, maar ook zijn eigen ver
jaardag. “Ja, het was ‘meant to be’”,
grapt hij. “Ik vond het vroeger erg
leuk om op eerste kerstdag jarig te
zijn. Het was een groot feest voor
iedereen en ik kreeg twee keer
cadeaus. In Colombia is het namelijk
de traditie dat het kindje Jezus bij
zijn geboorte cadeautjes meebrengt.
Dus ik kreeg dan op die dag een
cadeau voor mijn verjaardag én van
het kindje Jezus.” Wilson groeide
op als middelste in een gezin met
drie jongens. Met zijn oudste broer
scheelt hij twee jaar, hij was 8 jaar

toen zijn jongere broer werd gebo
ren. “De band met allebei mijn broers
is hecht, mijn oudste broer en ik trok
ken in onze jeugd veel met elkaar op.”
Hij omschrijft zichzelf als een nieuws
gierig kind dat graag de wereld wilde
ontdekken. Ook werd hij op jonge leef
tijd al geraakt door de grote ongelijk
heid in Colombia. “We waren gezegend
dat we ouders hadden die voor ons kon
den zorgen, we zijn niets tekortgeko
men.” Wilsons vader was technicus en
werkte in de metaalindustrie, zijn moe
der bleef thuis om voor de kinderen te
zorgen. “Ze wilde wel graag werken,
maar koos ervoor om thuis te blijven.
Daar ben ik haar heel dankbaar voor.
Ze kon heel goed naaien en kleding

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 voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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ontwerpen, daar had ze haar beroep
van kunnen maken. Ze is dan ook heel
trots dat haar kleindochter nu studeert
voor modeontwerper. Mijn vader heeft
altijd heel hard gewerkt. Onze ouders
deden er alles voor om ons de kans te
geven te studeren en onze dromen te
verwezenlijken.”

Huisje boompje beestje
Eigenlijk was Wilson dan ook voorbe
stemd om in zijn vaders voetstappen te
treden. Na de middelbare school startte
hij met een studie werktuigbouwkunde.
Maar na het eerste semester kwam
Wilson met de boodschap thuis dat hij
wilde stoppen en dat hij de roeping
die hij had verder wilde onderzoeken.
“Ik was toen 19, had een vriendin en ik
had ook het beeld van huisje boompje
beestje in mijn hoofd. Ik kon goed leren
en stopte abrupt met mijn opleiding.
Dat was voor mijn ouders erg moei
lijk. Ze hadden alles gedaan om me te
kunnen laten studeren en nu stopte ik
daarmee omdat ik misschien priester
wilde worden. Maar voor mij was het
duidelijk: als ik het nu niet doe, dan
krijg ik er spijt van. En voor mij was ook
het moeilijk, want wat als zij gelijk had
den en ik uiteindelijk met lege handen
achterbleef als het niets werd? Ik was
ook op een leeftijd dat je nog zoekende
bent. Voor mij was er een gevoel dat
ik verder wilde onderzoeken en tege
lijkertijd was er ook die worsteling. Ik
heb ook lang de angst gehad dat ik niet
geschikt was om dit belangrijke werk
te doen. Als priester probeer je God bij
de mensen te brengen en andersom.
Ik heb lang gedacht dat ik niet in huis
had wat een priester zou moeten heb
ben. Dat gevoel was er ook nog tijdens
de opleiding. Ik stond zelfs op het punt

om alsnog te stoppen, totdat ik in een
gebed aan God heb gevraagd waarom
hij mij heeft geroepen. Ik heb hem voor
het blok gezet: nu wil ik het weten.
Ik nam me voor de Bijbel te openen en
hoopte dat de tekst waar mijn vinger
dan belandde mij de bevestiging zou
geven of ik zou blijven of naar huis
zou gaan.” De tekst die hij las was:
“Maar Hij gaf hun ten antwoord: Geeft
gij hun maar te eten… Allen aten tot
ze verzadigd waren” (Marcus 6,30-44).
“Dat was voor mij het moment dat de
twijfel wegging. Wij zijn instrumenten
die iets doorgeven en helpen Jezus.
Hij doet het werk. Ik mag voor hem en
met hem werken en dat is heel dank
baar om te doen.”

Water
Als 15-jarige was Wilson lid van het
Neocatechumenaat, een beweging bin
nen de Rooms-Katholieke kerk. Daar
leerde hij priesters uit het buitenland
kennen die als missionaris werkzaam
waren in Colombia. De priesteropleiding
waar hij vervolgens aan studeerde zond
seminaristen uit naar andere landen.
“Na het eerste semester was er een
bijeenkomst in Italië waar door middel
van loting een land aan je werd toege
wezen. Voor mij werd dit Nederland.
Wat ik van Nederland kende? Niet
veel, behalve voetbal, Amsterdam
en molens’, zegt hij lachend. “Toen ik
weer op mijn plek ging zitten vroeg de
priester naast me of ik ook goed kon
zwemmen. Ja, ik kon wel zwemmen,
zei ik, hoezo? ‘In Nederland hebben
ze alleen maar water’, antwoordde hij
toen.” Vier dagen later verhuisde Wilson
naar het bisdom Haarlem-Amsterdam.
“We woonden daar in een huis met
twintig studenten uit wel tien verschil

lende landen. Het eerste wat we deden
was Nederlands leren, zodat we elkaar
konden verstaan.” In zijn laatste jaar
aan de opleiding verhuisde Wilson naar
het bisdom Roermond waar hij na zijn
wijding aan de slag kon. Daar was hij
twaalf jaar werkzaam als pastoor. Sinds
9 november is hij deken van het deke
naat Horst-Helden. Hij deelt de pasto
rie met kapelaan Pascual Coello, die
eveneens nieuw is in het priesterteam.
“Dat is wel zo fijn. We kunnen dingen
samen ondernemen. Zo wandelen we
regelmatig door het dorp. Verder kijk
ik graag naar voetbal, we volgen de
Nederlandse en de Spaanse competi
tie. Als het straks weer kan, wil ik weer
naar het voetbalstadion voor een wed
strijd.”

Familie
De afgelopen weken heeft hij onder
andere gebruikt om de mensen in het
dekenaat te leren kennen. “Ik ben blij
verrast door de grote betrokkenheid
van de mensen. Ook het warme onthaal
van burgemeester Ryan Palmen was
erg fijn. Ik word met open armen ont
vangen. Dit geeft mij moed en vertrou
wen voor de toekomst. Ik heb twaalf
jaar in Roermond gewerkt, ik voelde
me er thuis en had in de gemeenschap
een familie gevonden. Dat vond ik niet
makkelijk om los te laten en ik wist niet
of ik dit hier terug zou vinden. Tijdens
mijn installatie in Horst zei burgemees
ter Palmen in zijn toespraak; ‘welkom
in de familie die Horst aan de Maas is’.
Ik heb intussen mogen ervaren dat deze
woorden waar zijn.”

Tekst en beeld: Marieke Vullings
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Verlenging contract
hoofdtrainer SVEB
Claus Foederer gaat in het nieuwe seizoen verder als hoofdtrainer
van voetbalvereniging SVEB uit Broekhuizenvorst. Dat heeft het
bestuur van de club laten weten.

Nieuwe hoofdtrainer voetbal
SV Melderslo
Freek Thoone is vanaf komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van SV Melderslo. Freek is 35 jaar en woonachtig in Leunen. Hij begon zijn voetbalcarrière als speler van SV Leunen. Na bij SV Leunen en SV Venray
gespeeld te hebben, kwam hij in 2012 bij Achilles ’29 terecht. Hier was hij vier jaar als aanvaller actief in de
Jupiler League. Zijn carrière als voetballer heeft hij afgesloten bij SV AWC. Momenteel is Freek bezig aan
zijn eerste carrièrestap als hoofdtrainer van SV Leunen. “De ambities en wensen van de spelersgroep
sluiten naadloos aan op Freek’s ambitie als hoofdtrainer”, aldus het bestuur van de club.

Wil je starten met een nieuwe uitdaging, zoek jij een afwisselende baan
en werk je graag met een natuurproduct?

Dit betekent dat Foederer in het
seizoen 2021-2022 voor het derde
jaar op rij de selectie van SVEB
coacht. “De afgelopen weken heb
ben er enkele evaluaties plaats
gevonden. Hierbij is naar voren
gekomen dat het bestuur, in bij
zonder de technische commissie,
en Claus de samenwerking beide
als zeer positief ervaren”, zegt het
bestuur in een bericht. Beide kan

ten zien nog genoeg uitdagingen
om komend seizoen met elkaar
verder te gaan. “Het blijft uiteraard
nog even afwachten wat de ver
dere impact van corona gaat zijn
op het amateurvoetbal, maar deze
verlenging van Claus zorgt uiteraard
voor verdere continuïteit rondom
onze selectie.”
Beeld: archief

’T bloemetje wordt overgedragen

Wij zijn op zoek naar een

Medewerker
tuinplantenkwekerij

(fulltime of parttime)

Als medewerk(st)er kwekerij ben je medeverantwoordelijk voor werkzaamheden
op de kwekerij.
Activiteiten:
• Verzorging, onderhoud en snoeien
• Oppotten en verzendklaar maken
• Werken met heftruck en div. andere machines
• Aansturen van seizoen medewerkers
• Alle voorkomende werkzaamheden
Wij vragen voor deze functie:
• MBO of HBO werk en denkniveau
• Enthousiaste, betrokken en flexibele houding, geen 8 tot 5 mentaliteit.
• We bieden je een leuke afwisselende baan in een professioneel
hardwerkend en gezellig team.
Ben je gemotiveerd en heb je interesse om in een
bloeiende sector werkzaam te zijn reageer dan snel.
Wil je meer weten neem dan telefonisch contact
op met Mark Leenders 06 51 98 90 98
Voor een impressie van ons bedrijf
zie de website of maak een afspraak.
Je kunt schriftelijk reageren per mail.
Stuur je CV en/of diploma’s mee
voor 16 januari 2021.

www.leendersplants.nl | info@leendersplants.nl

Na 38 jaar het Witveld met veel passie en plezier
gerund te hebben, dragen wij het “bloemetje”
over aan Shirley Lemmen.
Voor vele een bekend gezicht in de winkel. Ze zal
samen met haar team het Witveld voort blijven zetten.
Jan en Annemie bedanken alle klanten voor de
trouwe klandizie en wensen Shirley en haar team
heel veel succes.

Een fleurig en gezond 2021 gewenst!
Steenstraat 20 Horst
077 - 398 50 72

www.witveld.nl

2412 \ sport

Online Keten FIFAtoernooi
De eerste editie van het Online Keten FIFA-toernooi vond zaterdag
19 december plaats. Verschillende keten gingen in dit toernooi, dat
was georganiseerd door Jongerenwerk Horst aan de Maas, de strijd
met elkaar aan.
Voorgaande jaren konden keten
zich aanmelden voor een zaalvoet
baltoernooi. Vanwege de corona
maatregelen kon dat dit jaar niet
doorgaan. Het Jongerenwerk heeft
daarom contact gezocht met Nick
Cooiman, oud-esporter van VVVVenlo, en sportconsulent Joey Rutten
om te kijken naar een vervanging
van het zaalvoetbaltoernooi. Dat
werd een online FIFA-toernooi.
Normaal gesproken worden er veel
een tegen een of soms twee tegen
twee FIFA-toernooien georgani
seerd. Samen met Nick Cooiman
werd een toernooi bedacht waarbij
het mogelijk was om 11vs11 te spe
len en waarbij door middel van een
livestream via Twitch online interac
tie met jongeren uit de gemeente
ontstond. In totaal waren er meer
dan vijftig deelnemers verspreid
over dertien keten die meededen.
De livestream is in totaal meer dan
1.500 keer bekeken.
Ook wethouders Roy Bouten en Han
Geurts hebben een potje FIFA mee

gespeeld. Kijkers konden ook vragen
aan het stellen. Tijdens de wedstrij
den was er commentaar van Nick en
waren de reacties van de spelers die
de wedstrijden speelden te horen.
Vanaf de halve finales ontstond er
een hevige strijd tussen de dorpen
Horst, Sevenum en America waar
bij de keet van Nick Bussemakers
uit Sevenum uiteindelijk de winnaar
werd.
De avond werd afgesloten met een
livestream optreden van rappers
Spijker en Yengi.
“Ik vind het erg mooi om te zien hoe
jongeren elkaar in deze tijd steunen.
De samenhorigheid en de energie
kon je deze avond zien en voelen”,
zegt jongerenwerker Caroline Keizer.
“Na deze avond heb ik verschillende
berichten ontvangen van jongeren
die ook iets voor andere jongeren
willen betekenen. Dit is dan ook de
boodschap die wij met dit toernooi
wilden overbrengen. Kijken naar
mogelijkheden in plaats van onmo
gelijkheden.”
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Verlenging contract

Driessen nog een jaar hoofdtrainer van
voetbalvereniging GFC’33
Het bestuur van voetbalvereniging GFC’33 uit Grubbenvorst heeft het contract met hoofdtrainer Tim
Driessen met één jaar verlengd. Dit gebeurde in overleg met vertegenwoordigers van de spelersgroep.

Dit betekent dat Tim Driessen ook vol
gend seizoen trainer is van het eerste
herenelftal.
“Hoewel de resultaten in de stilge
legde competitie nog wat tegenvallen,

zijn bestuur en spelers tevreden over
de samenwerking en is iedereen er
van overtuigd dat het een kwestie is
van het kwartje dat de goede kant op
moet vallen”, zegt het bestuur in een

bericht. “Hopelijk kan dat begin 2021
in gang gezet worden, mocht de com
petitie dan weer starten.”

Met een glimlach goed kauwen!

MollKunstgebit.nl
Voor onze productielocatie Euroveen in Grubbenvorst zijn we op zoek naar een:

Bel voor een afspraak 077 35 153 21
Van Roy Kasseien Grashoek
06 18 92 50 99 Historische bouwmat/
tuin/home/deko. Elke vr en za 9-17 u
Open dagen 26, 31 dec en 2,3 jan
10-17 u.
Gezocht, per direct voor 6 uur per
week, poetshulp, voor schoonmaken
van huis en bedrijfskantine.
Goede vergoeding, tijd vrij in te delen.
Familie Houterman Tel.: 06 50 24 46 15.
Te koop 0.75 ha Landbouwgrond/
weiland Meterik
Info Tel.: 06 57 75 53 20.

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Per direct te huur levensloop
bestendige (gelijkvloers) bungalow
met garage en tuin in centrum
Sevenum. Twee ruime slaapkamers.
Rolstoel toegankelijk. Huurcontract
voor lange termijn. Informatie:
A75 Makelaardij (www.a75.nl),
Bas Versijp 06 52 01 17 40 of
info@a75.nl

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

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

SHOVELMACHINIST

(FULLTIME)

Doel van de functie:
Jij zorgt ervoor dat het productieproces soepel verloopt door middel van het tijdig vullen
van de voorraadbunkers en het voorzien van de menglijnen met de juiste grondstoffen.
Taken:
•
Opslag van grondstoffen;
•
Samenstellen van halffabricaten;
•
Vullen van de voorraad- en doseerbunkers en laden van vrachtwagens.
Interne ontwikkelkansen:
Gezien de gezonde groei van ons bedrijf investeren wij graag in mensen die ons
overtuigen op motivatie en ambitie. Heb jij de drive om jezelf breder te ontwikkelen?
Wij zijn bereid om je zowel aan de shovel als de operator kant op te leiden tot allround
specialist.
Voor deze functie is het belangrijk dat je flexibel bent ten aanzien van werktijden (seizoen
twee ploegendiensten) en ben je woonachtig in de omgeving van Grubbenvorst.
Durf jij deze fulltime uitdaging aan? Stuur je C.V. en motivatie per mail t.a.v. Hugo Buitelaar
naar aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl en vertel ons jouw ambitie.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hugo Buitelaar: 06-14797000.
www.kekkila-bvb.com / www.bvb-substrates.com

Euroveen B.V.
Californischeweg 10-B
5971 NV
Grubbenvorst

Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste leveranciers en producenten
van substraten. Met eigen merken en als private label producent zijn
wij expert als het gaat om het produceren en leveren van substraten
voor alles wat groeit en bloeit, zowel voor consumenten als voor
professionele kwekers en telers. Wij hebben al meer dan 100 jaar
ervaring en leveren onze producten aan meer dan 80 landen. We werken
met meer dan 500 mensen in Nederland, Finland, Zweden, Duitsland,
Estland en Spanje aan het optimaal beleveren van onze klanten.
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Weer in Horst aan de Maas

Tweede actie Vur Sanne
Door middel van de crowdfundingsactie Vur Sanne werd begin dit
jaar geld ingezameld voor een levensreddende operatie voor de
Sevenumse Sanne van Enckevort. Familie en vrienden zijn nu weer
een actie gestart voor een tweede behandeling.

Winterse buien
De komende kerst verloopt een stuk kouder dan de afgelopen dagen met overdag een graad of 6. In het
begin van de week hadden we te maken met extreem zacht weer met temperaturen van een graad of 14.
Zelfs in de nachten kwam het kwik bij lange na niet onder de 10 graden. Dit is normaal voor een
zomernacht in juli. Met kerst kunnen er een paar winterse buien vallen met kans op hagel en natte sneeuw.
Toch een beetje winters dus. Zondag gaat het vervolgens erg hard waaien door een groot
lagedrukgebied boven Engeland. De wind waait dan uit het zuiden en er zijn zware windstoten mogelijk.

Sanne van Enckevort is al twee jaar
ernstig ziek. Een instabiliteit in de
nekwervels zorgt voor een zeer
gammele nek met slappe ban
den. Hierdoor komen zenuwba
nen, bloedvaten en de hersenstam
in de verdrukking met het uitval
len van vitale functies tot gevolg.
De actie van begin dit jaar leverde
100.000 euro op, waardoor Sanne

afgelopen mei naar Barcelona
kon gaan voor de operatie. Deze
heeft echter niet het gehoopte
resultaat opgeleverd. De toestand
verslechterde na een aantal maan
den weer, oude klachten kwamen
terug. Dit betekent dat een tweede
operatie nodig is. Daarom is er een
tweede actie gestart. Kijk voor meer
informatie op www.vursanne.nl

/ Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

#kempencreëert

creatieve
ideëen

Garden Plant BV is een groothandel
gespecialiseerd in het leveren van een
compleet assortiment tuinplanten
naar tuincentra en hoveniersbedrijven
binnen heel Europa.

Voor onze tuinplantengroothandel zoeken wij een

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

ALLROUND MEDEWERKER
Ben jij gedreven en pro-actief, eentje die van aanpakken houdt?
Dan ben je bij ons van harte welkom!
Waar bestaat o.a. de functie uit?
• Je zorgt dat onze groothandel er altijd
netjes en representatief uit ziet.
• Je helpt klanten en leveranciers met het
laden en lossen van bestellingen.
• Je verricht kassa werkzaamheden.
• Je beschikt over een goede fysiek,
vanwege de te verrichten inspanningen
Wat verwachten wij?
• Je bent representatief en hebt affiniteit
met tuinplanten.
• Je bent een teamplayer en kunt goed met
mensen omgaan.
• Je beschikt over een goede beheersing
van de Nederlandse taal. De beheersing
van de Duitse taal een pre.
• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit

Wij bieden
Een afwisselende functie in een enthousiast
team met een informele werksfeer.
Tegenover jouw inzet en prestaties staan
een prima salaris en uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Durf jij de uitdaging aan?
Dan ontvangen wij graag je motivatie met CV
via rjeucken@garden-plant.nl
Meer informatie?
Voor vragen en meer informatie over
de functie kun je contact opnemen met
Richard Jeucken op 077 396 11 55 of
rjeucken@garden-plant.nl

Kortom een zeer afwisselende baan

WWW.GARDEN-PLANT.NL

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

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

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij de deelnemende
horecaondernemers in de Gemeente Horst aan de Maas!
Deze cadeaubon wordt ter beschikking gesteld door het Centrummanagement Horstcentrum.
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 3 januari (12.00 u.) binnen zijn. De winnaar wordt in de eerstvolgende uitgave
van De Hallo bekendgemaakt op deze pagina, www.horst-centrum.nl en via de social-media kanalen.

Addit is als precisie plaatwerkspecialist onderscheidend in het ontwerpen,
ontwikkelen en produceren van plaatwerkproducten en het assembleren
van uit plaatwerk samengestelde modules, apparaten en lichte machines
voor opdrachtgevers welke actief zijn in zeer diverse markten.
Onze producten en mechatronische samenstellingen, waaraan hoge kwaliteitseisen gesteld worden, zijn opgebouwd uit zowel enkelvoudige componenten als samengestelde producten met als basis dun plaatwerk (tot 3 mm
dik) welke in enkelstuks en kleine series worden geproduceerd.
Onze bedrijfscultuur is no-nonsense, gedreven en vooruitstrevend. Addit is
een succesvol bedrijf en maakt een continue groei door.

Veel succes en puzzelplezier gewenst!

Ter versterking van onze lasafdeling zijn wij op zoek naar:

Lassers (M/V)
De lasser is verantwoordelijk voor het samenstellen van verschillende
halffabricaten en plaatwerkmodules door middel van hechten, lassen
(MIG/MAG/TIG) en richten. Het werk wordt uitgevoerd aan de hand van
(summiere) werkopdrachten, gevarieerde tekeningen, stel-, instel-, bedienings- en veiligheidsvoorschriften. Tevens voert de lasser eerste product- en
procescontroles uit aan de hand van procescontrolevoorschriften, draagt
zorg voor het reguliere 1e lijns onderhoud aan de machines en gereedschappen en lost storingen op.
Vereisten
Een teamspeler die in staat is accuraat en zelfstandig te werken met de
volgende eigenschappen:
• Je hebt een MBO werk- en denkniveau met enige relevante ervaring;
• We verwachten dat je creatief en oplossingsgericht bent,
initiatief neemt en efficiënt en pragmatisch werkt;
• Je straalt betrokkenheid en enthousiasme uit en hebt
doorzettingsvermogen; je wilt jezelf ontwikkelen.

Lasspecialist (M/V)
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De oplossing van de puzzel in HALLO Horst aan de Maas van 17 december was:
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En de winnaar is: Tiny Jacobs-Derkx uit Melderslo. Van Harte Gefeliciteerd met de cadeaubon van € 50,- te
besteden bij de deelnemende horecaondernemers in de Gemeente Horst aan de Maas!

De lasspecialist is verantwoordelijk voor het opleiden, instrueren en
begeleiden van de lassers op onze lasafdeling. In samenwerking met
de engineeringafdeling worden lasinstructies opgesteld. De lasspecialist
werkt, naast de begeleiding van de lassers, zelf actief mee met name bij de
opstart van nieuwe producten. De lasspecialist is verantwoordelijk voor de
kwaliteit van het werk op de afdeling en adviseert de productieleider op
het gebied van investeringen en het verbeteren van de werkprocessen.
Vereisten
Een leider die in staat is accuraat en zelfstandig te werken met de volgende eigenschappen:
• Je hebt een MBO werk- en denkniveau met ruime ervaring op het
gebied van MIG/MAG/TIG lasprocessen op het gebied van dunne
plaat;
• Je hebt kennis van de Duitse en Engelse taal;
• We verwachten dat je creatief en oplossingsgericht bent, initiatief
neemt en efficiënt en pragmatisch werkt;
• Je straalt betrokkenheid en enthousiasme uit en hebt
doorzettingsvermogen; je wilt jezelf ontwikkelen.

Wat bieden wij?
• Een fulltime functie;
• Een professionele werkomgeving; werken met de nieuwste
technologieën;
• Uitstekende sfeer in een hecht team wat zelf verantwoordelijk is voor de
inrichting en gang van zaken binnen de afdeling;
• Prima salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• De mogelijkheid tot het volgen van erkende vakgerichte opleidingen;
• Wij bieden jou een veelzijdige en afwisselende loopbaan in een snel
groeiende, internationale organisatie.
Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan een sollicitatiebrief met CV naar:
Mail: Jolanda Willemse, mailadres > jwi@addit.nl
Brief: Addit BV t.a.v. Jolanda Willemse, Archimedesweg 2, 5928 PP Venlo
Verdere informatie over deze functies is te verkrijgen bij Lo Kurvers,
telefoonnummer 077 320 34 05 of maak vrijblijvend een afspraak om
eens te komen kijken.
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Kerstwandeling Landschap
Horst aan de Maas
De traditionele kerstwandeling van Landschap Horst aan de Maas
kan dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Wel is
het mogelijk om zelf een wandeling te maken en daarvan een foto
in te sturen naar Landschap Horst aan de Maas.
De Kerstwandeling van Landschap
Horst aan de Maas kan dit jaar niet
op de traditionele manier
doorgaan. Daarom nodigt de orga
nisatie iedereen uit om zelf te gaan
wandelen en een kerstwandelfoto
te delen. In de Kasteelse Bossen
in Horst is hiervoor een fotoplek
te vinden bij het Boscafé. Maar

er kan ook in één van de andere
natuurgebieden van Horst aan de
Maas worden gewandeld. Foto’s
kunnen gedeeld worden via de
Facebookpagina van Landschap
Horst aan de Maas.
Kijk voor meer informatie op
www.landschaphorstaandemaas.nl
of LandschapHadM op Facebook.

Alternatief winterwandeling
Meerlo

Kerstattentie voor bewoners
Mussenbuurt

De negentiende winterwandeling in Meerlo gaat dit jaar vanwege
het coronavirus niet door. Dat vond de organisatie jammer en
verzon toch nog een soort alternatief op de wandeling.
Wandelaars kunnen nu via een drietal routes zelf tochten lopen.

Werkgroep Mussenbuurt heeft bewoners van de Horster buurt een kerstpresentje bezorgd. Zij wil hiermee
de buurt verbinden en de mensen laten weten dat zij juist in deze tijden er niet alleen voor staan. “Hopelijk
dat we volgend jaar weer met z’n allen in goede gezondheid een groot kerstfeest kunnen en mogen vieren”,
aldus de werkgroep.

CLT Metal Service
Handelstraat 7
NL-5961 PV, Horst
Nederland
www.cltmetalservice.com

SMART METAL SHAPING

Werkvoorbereider
Door toenemende groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar een
werkvoorbereider. CLT Metal Service richt zich op het 3D bewerken van buizen,
profielen en platen. Dit doen we met een uniek uitgerust machinepark.
Functieomschrijving
Als werkvoorbereider zorg je er voor dat de inkomende opdrachten met
aandacht worden verwerkt. Je draagt zorg voor het inboeken van nieuwe
opdrachten, uitwerken van 3D tekeningen en het programmeren van de laser
machines. Jouw taak is om de opdrachten zo efficiënt mogelijk de productie
door te laten lopen.
Profiel
• Je hebt
• Je hebt
• Je kunt
• Je bent

een afgeronde MBO opleiding
affiniteit met metaal en techniek
samen werken in een enthousiast team
kritisch en gedreven en hebt plezier in wat je doet

Indien deze functie uw interesse heeft gewekt, stuur dan een sollicitatiebrief
met CV naar k.christiaens@cltmetalservice.com of neem contact op met
Koen Christiaens, tel.: +31 (0)77 398 19 45

Normaal gesproken wordt het eve
nement gehouden op de eerste
zondag van januari. “Door de hui
dige coronaregels is het onmogelijk
om een evenement te organiseren
zoals de winterwandeling”, zegt de
organisatie. “Vandaar dat we beslo
ten hebben om dit keer een drietal
routes aan te bieden die men zelf
kan downloaden.” Deze tochten
kunnen dan op een zelf te bepalen
tijdstip bewandeld worden. Ook de
start-finish en de pauzeplaats ont
breken dit jaar. Daarom roept de
organisatie van de winterwande

ling in Meerlo de wandelaars op
om zelf glühwein, koffie of warme
chocomelk te drinken na afloop
van de tocht. De start van de toch
ten, die te downloaden zijn, si bij
de sporthal bij zaal ‘t Brugeind in
Meerlo. Dit is tevens het eindpunt.
De drie tochten bedragen afstan
den van 5, 10 en 15 kilometer.
De organisatie is in handen van
SamenLoop voor Hoop Horst aan
de Maas. Bij hen kunnen wande
laar terecht voor de tochten die te
downloaden zijn.

‘Met je hart’ deelt
kerstpakketten uit
Stichting Met je hart Horst aan de Maas deelde vrijdag 18 december kerstpakketten uit aan ouderen in Horst aan de Maas. Dit
pakket werd vergezeld door een zelfgemaakt en geschreven
kaartje van de 85-jarige Harrie van der Kolk.
Harrie van der Kolk benaderde de
stichting met de vraag of hij deze
kaartje voor haar mocht maken.
Ook het houdertje voor het kaartje
is door hem gemaakt, waarmee
ouderen dit kunnen bewaren en
hergebruiken voor een eventueel
ander kaartje. Daarnaast ontvin
gen de ouderen ook nog een bos
bloemen met vaas en een persoon

lijk door de medewerkers geschre
ven kaartje. De medewerkers van
Bloomon wilde dit jaar graag iets
voor een goed doel betekenen en
kwamen uit bij Stichting Met je
Hart. Landelijk meer dan honderd
boeketten en vazen uitgedeeld,
waaronder ook in Horst. Volgens de
stichting waren de ouderen erg blij
met de geste.
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Religie

Medische zorg

Kerstavond 24 december
De besloten nachtmis in de
Lambertuskerk wordt om
23.00 uur live gestreamd.

America
1e kerstdag
zondag

Heilige mis
Heilige mis

11.00
11.00

Broekhuizen
1e kerstdag
3 januari

Heilige mis
Heilige mis

10.30
10.30

Broekhuizenvorst
2e kerstdag

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

09.30
09.30
11.00

Grubbenvorst
zondag

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

09.30
10.30

Hegelsom
1e kerstdag
2e kerstdag

woensdag
donderdag
1 januari

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

11.00
10.30
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.00
10.30

Kronenberg
1e kerstdag
zondag
31 december
2 januari

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

09.30
11.30
19.15
19.15

Lottum
zondag

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

10.30
09.00

Heilige mis
Heilige mis

09.30
09.30

Heilige mis
Heilige mis

11.00
11.00

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00
19.00
19.00
09.00

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

11.00
11.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
10.30
09.30

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00
10.30

Meerlo
zondag
donderdag

Meterik
1e kerstdag
zondag

Swolgen
2e kerstdag
zondag
dinsdag
31 december
3 januari

dinsdag
vrijdag
1 januari
3 januari

Tienray
1e kerstdag
woensdag
1 januari

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst

10.00

Priesternoodnummer

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

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

Wil jij besturingsprogramma’s
beheren en programmeren?
Verdiep je in de software van onze recycling
en geldvernietingingsmachines met deze
veelzijdige functie.

Huisartsenpost

Meer weten over deze vacature?

(alleen na telefonische afspraak)

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

(alleen na telefonische afspraak)

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

T + 31 77 354 33 34
jobs@royaldutchkusters.com
www.royaldutchkusters.com

Word jij onze nieuwe collega?
Verstappen advanced packaging is een toonaangevende producent van gerecyclede verpakkingen.
Het familiebedrijf is opgericht in 1979. Het familiegevoel is terug te zien in de cultuur van de
organisatie. Een cultuur die bestaat uit passie en loyaliteit. De deuren staan bij iedereen open en er
heerst een informele sfeer. De werknemers van Verstappen steken graag de handen uit de mouwen.
Ondanks de omvang heeft het bedrijf een platte organisatie en een directie die betrokken is op de
werkvloer.

Gebiedsteams
Hulp nodig bij werk,
inkomen of zorg?
Vraag een gesprek aan
077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Tandarts
Spoedgevallendienst

25 t/m 27 december
Tandartsen Praktijk Venray
Wilhelminastraat 17a, Venray
0478 58 07 00

28 t/m 31 december
Martens
Gebr. van Doornelaan 3, Horst
077 398 62 27

Sevenum
1e kerstdag
2e kerstdag
zondag
maandag

Software Engineer

Gemeente Horst aan de Maas

Melderslo
1e kerstdag
zondag

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

Venray

Horst (Lambertus)
1e kerstdag
2e kerstdag
zondag
maandag
dinsdag

Apotheek Maasdorpen

Vacature
VALUE
ADDING
TECHNOLOGY

Venlo
10.30

Griendtsveen
1e kerstdag
zondag
3 januari

Apotheek

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112
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Een duurzame toekomst bij Verstappen
Ben je leergierig, ambitieus en zelfstandig? Dan ben jij misschien wel onze nieuwe collega!
Onze functies zijn instapfuncties en bieden allerlei doorgroeimogelijkheden met meer taken
en verantwoordelijkheden. Wegens groei zijn wij op zoek naar:

Administratief medewerker

Operator folieproductie

Ben jij een administratieve duizendpoot én beschik
je over sterke communicatieve vaardigheden? In
deze brede functie zorg je dat de administratieve
en operationele werkzaamheden optimaal blijven
verlopen.

Lopen de processen door jou op rolletjes? In deze
functie zorg je ervoor dat de folieproductie continu
door blijft lopen en dat de kwaliteit van de folie
gecontroleerd wordt.

Recycling operator

Verpakkingsoperator

Hou jij van aanpakken en inpakken? In deze functie
Staat hergebruik bij jou ook voorop? In deze functie ben je verantwoordelijk voor het zorgvuldig en
zorg je ervoor dat restmaterialen van het productie- correct verpakken van onze producten en voor het
proces opnieuw gebruikt worden.
bedienen van de machines.

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Wil je ook bij Verstappen werken?
Kijk dan op www.verstappenpackaging.com
voor meer informatie en om te solliciteren.
Broekveldweg 2 • 5961 NP Horst
+31 (0)77 398 47 76
personeel@verstappenpackaging.com
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Tummers

49%

38%

WIJ ZIJN OPEN!

50%

27%

VIA ONLINE CHAT, TELEFOON EN VIDEOSHOPPING!
(OP AFSPRAAK) EN BEZORGING!
OOK
VOOR
AFHAAL
38%
37%
Shop online: www.eptummers.nl

cm

Bestel telefonisch: 085-105 4444

16
5

9

65
’’
➞

KG

1400
T/PM

32%

4K

ULTRA HD

NORMAAL 999,-

nu
4K TV 65PUS7354/12

677

• BODEMPRIJS & AFHAALPRIJS (OP AFSPRAAK)
• 65" (165 cm) • Ultra HD 4K • Driezijdig Ambilight

Bezorgkosten: 25,-

32%

497

nu

NORMAAL 729,-

WASMACHINE WAU28T95NL

• BODEMPRIJS & AFHAALPRIJS (OP AFSPRAAK)
• A+++-30% • 9 KG vulgewicht • 1400 tpm
• SpeedPerfect

Bezorgkosten: 25,-
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rijsd voor je klaar!
ONDERHANDEL ZELF MET
e producten staan al superscherp gep
t meer te worden onderhandeld, dez

ft nie
Over de prijzen in deze advertentie hoe

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

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

