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Sint is weer in het land
Het was nog even spannend. Want waar zou Sinterklaas dit jaar in Nederland aankomen? Uiteindelijk bleek zaterdag 14 november dat de Sint met zijn pieten aanmeerde bij de fictieve Dieuwertje Blokkade. Vervolgens was er een defilé bij het Grotepietenhuis, waar Sinterklaas verblijft en netjes, net zoals veel andere Nederlanders, vanuit huis werkt. De Sint
ontmoeten zit er dus dit jaar niet bij. Wel mogen kinderen van Horst aan de Maas hun tekening opsturen naar burgemeester Ryan Palmen via de website van het Sinterklaasjournaal.
Hij zorgt er dan persoonlijk voor dat die bij Sinterklaas wordt bezorgd.

gen:
onze afdelin

Meer samenwerkingen tussen bedrijven

Nieuwe adviesraad moet toeristische
sector in Horst aan de Maas sterker
maken
Er wordt een toeristisch recreatieve adviesraad opgericht in de gemeente Horst aan de Maas.
Deze commissie, vertegenwoordigt door onder andere verschillende toeristische en recreatieve ondernemers en de gemeente, gaat adviezen geven om de sector te verbeteren en waar mogelijk samenwerkingen te zoeken tussen ondernemers.
Het project Gastheerschap is beëindigd en ook het toeristisch informatiepunt is ten hemel. Om de
toeristische sector toch te blijven
steunen en een impuls te geven,
gaat de gemeente Horst aan de Maas
zich opnieuw inzetten voor deze sector. “We dachten dat door de coronacrisis de toeristische ondernemers

in deze gemeente geen behoefte
hebben aan een impuls”, zei wethouder Eric Beurskens tijdens de themabijeenkomst voor de gemeenteraad
op dinsdag 17 november. “Daar zaten
we fout. Ze willen juist dan doorpakken en klaarstaan als de sector door
mag. Als gemeente willen we hen
helpen om de recreatie en het toe-

risme in Horst aan de Maas te verbeteren.”
Dat gaat de gemeente doen door
middel van vijf actiepunten: vitale
verblijfsrecreatie, vitale dagrecreatie, vrijetijdslandschap, crossovers
en marketing en promotie.
Lees verder op pagina 07
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Stuurgroep: Afslag10 bestaat niet meer
De stichting en stuurgroep Afslag10 schrijven in een brief aan het College van B&W van de gemeente Horst
aan de Maas dat er niet meer gesproken mag worden van Afslag10. Zij hebben de stekker uit het project
getrokken en vanaf nu heet het gebied gewoon weer de Kasteelse Bossen.
De stichting en stuurgroep lieten eerder al weten aan de gemeente klaar
te zijn met Afslag10. Met deze brief
maken zij dat nogmaals formeel duidelijk. Want volgens hen is het nog
niet bij het college doorgedrongen.
Wethouder Rudy Tegels praat nog
steeds over het gebied Afslag10 alsof
het bestaat, maar daar is de stichting
en stuurgroep het niet mee eens. “Nu
de stichting en stuurgroep Afslag10
zich uitgesproken hebben om de stekker uit Afslag10 te trekken, betekent
dit dat Afslag10 niet meer bestaat, er
kan en mag dus ook niet meer gesproken worden van Afslag10.”

Geen verantwoordelijkheid
Afslag10 is volgens de stichting en
stuurgroep meer dan alleen de stuurgroep. “Afslag10 is een visie”, schrijven de twee in de brief. “Wethouder
Tegels verwoordde dit op 6 oktober in de raadsvergadering als volgt:
‘Afslag10 is enerzijds een gebied,
anderzijds is Afslag10 een beleving
en daarnaast, als derde tak, is er de
stuurgroep’. Helaas herkennen we
deze woorden over Afslag10 niet vanuit de gesprekken die we de afgelopen maanden hebben gevoerd.

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

Oplage 19.400 exemplaren
hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

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 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als
het databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Wethouder Tegels ziet Afslag10 alleen
als burgerinitiatief en niet als een visie
voor de leefbaarheid in Horst aan de
Maas. Daarmee weigert hij namens
de gemeente verantwoordelijkheid
te nemen in deze ontwikkeling. Hij
maakt onderscheid in het gebied,
beleving en de stuurgroep/stichting.
Afslag10 is echter de visie over het
gebied, creëert beleving door samenwerking in de gemeenschap en wordt
gefaciliteerd door de stuurgroep. De
stichting Afslag10 is de entiteit waaronder alle activiteiten en middelen
zijn gepositioneerd.”

Geen visie
De druppel die bij de stichting en
stuurgroep deed overlopen vond
plaats in juni dit jaar. Tijdens het periodieke stuurgroepsoverleg gaf Tegels
aan nog steeds achter de visie van
Afslag10 te staan. Totdat bekend werd
dat de gemeente in zwaar weer zat
en Afslag10 direct als eerste benoemd
werd als één van de posten waarop
bezuinigd kon worden. “Dit bevestigde
ons (wederom) dat er geen enkele
visie en daadkracht aanwezig is binnen het college en de raad om tot een
realisatie van de projecten in Afslag10

te komen, een voor ons pijnlijke maar
realistische constatering.” Daarna
volgde het nieuws dat zwembad en
sporthal De Berkel niet werd verplaatst naar het gebied. “Ons gevoel
werd alleen maar door dit nieuws
versterkt.”

Naam besmet
De stichting en stuurgroep zijn van
mening dat de naam Afslag10 is
besmet. “Deze staat inmiddels synoniem aan de besluitvorming en gedoe
rondom het zwembad. Bij onze vrijwilligers vloeit de energie weg omdat er
geen concrete stappen worden gezet.
Inmiddels zijn er ook partijen afgehaakt en ideeën achterhaald. Wij zijn
continu aan het lijntje gehouden.”
Voor de stichting en stuurgroep is het
duidelijk: “Praten over Afslag10 alsof
het nog bestaat, kan niet. Mocht dit
alsnog gebeuren, is dit niet juist en
een verdraaiing van de werkelijkheid,
oftewel een volledige onjuistheid.”
Wethouder Rudy Tegels wil na meerdere verzoeken niet reageren op deze
kwestie.

Tekst: Niels van Rens

Leerling Dendron pleit voor
spreiding toetsen tijdens
toetsweek
Wouter Janssen uit Hegelsom is namens de examenklassen van het
Dendron College in Horst een petitie gestart om toetsen meer te
spreiden tijdens een toetsweek. Volgens hem ligt er momenteel een
hogere druk dan ooit.
Door de coronacrisis is het onderwijs
anders dan anders geweest. “Op het
vwo heb je in leerjaar 5 en 6 te
maken met een verplichte Planning
Toetsen en Afsluiting”, legt Janssen
uit. “Door afstandsonderwijs hebben
we ons niet helemaal aan die planning kunnen houden, met onbedoelde achterstanden als gevolg.
Nu we weer in levende lijve les
hebben, moeten we toch de planning van dit jaar volgen. Omdat we
vorig jaar maar een half jaar hebben
gehad, is het dit jaar net iets moeilijker voor ons, omdat de stof er wat
minder goed in zit.”

Met de toetsweek in
het verschiet gaat de
druk zijn hoogtepunt
bereiken
Ploeteren
De druk ligt volgens Janssen al
hoger dan ooit. “Met de toetsweek
in het verschiet zal deze druk zijn
hoogtepunt gaan bereiken”, zegt
hij. “Een vooruitzicht waar wij als
leerlingen alles behalve vrolijk van
worden. Zes dagen lang, volgepropt
met toetsen en mondelingen, dat is
de realiteit. Leerlingen ploeteren tot

laat in de avond om voor soms wel
drie toetsen op één dag te leren.
Door de druk zullen de resultaten
verre van representatief zijn. Het is
een kwestie van zoveel mogelijk
leren en hopen dat je alle drie de
toetsen goed gaat maken. Als examenklassen vinden wij dat er een
gebrek aan tegemoetkoming is
geweest voor het afgelopen coronaschooljaar. Wij eisen veranderingen.”

Verlenging
De initiatiefnemer ziet het heel
simpel. “Plan om de dag een dagje
geen toets”, stelt Janssen voor.
“Zo heb je nooit twee dagen achter
elkaar toetsen. De verlenging kost
de school maar drie dagen, dus wat
is het probleem?” Inmiddels hebben heel wat leerlingen en ouders
op de oproep gereageerd en de
petitie ingevuld. De directie van het
Dendron College heeft al gehoor
gegeven aan de oproep. “De school
gaat mee in het voorstel en heeft
ondertussen een nieuwe indeling
gemaakt. Daarnaast is de school
bewust van de druk en denkt graag
mee in verdere oplossingen om het
examenjaren voor ons zo prettig
mogelijk te laten verlopen.”
Tekst: Niels van Rens

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

(Gratis) Loopbaanadvies
De coronacrisis heeft grote impact. Ook op de arbeidsmarkt. De huidige
arbeidsmarkt verandert continu. De subsidieregeling “NL leert door” biedt
ondersteuning om je te (her)oriënteren op jóuw actuele mogelijkheden op
de arbeidsmarkt.
Deze landelijke regeling biedt werkenden alsook niet werkenden
gratis een ontwikkeltraject aan.
Het doel is jou als deelnemer een ontwikkeladvies aan te bieden dat gericht
is op het vergroten van jouw kansen op de arbeidsmarkt. Ontwikkeling is van
belang voor iedereen.
Met behulp van een arbeidsmarktscan, een TMA (Talenten Motivatie Analyse)
en een aantal individuele gesprekken maak je kennis met jouw talenten,
vaardigheden, houding, drijfveren. Wat motiveert jou: wie ben ik, wat kan ik en
wat wil ik? Van hieruit stellen we samen met jou een persoonlijk ontwikkelplan
op dat jouw kansen op de arbeidsmarkt vergroot.
Dit traject wordt je aangeboden door “Emonts Job coaching & Personeelsadvies”
en “Marian Gubbels Coaching”. Zin om mee te doen?!
Meld je zo snel mogelijk aan, in ieder geval voor 26 november a.s., bij:
Hay Emonts of Marian Gubbels. Ook voor meer informatie kun je bij hen terecht.

Aanmelden of informatie:
Hay Emonts
06 51 17 03 23 of mail info@emontsjobcoaching.nl
Marian Gubbels 06 20 35 44 44 of mail info@mariangubbels.nl
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Installatie deken Wilson Varela
Wilson Varela (41) wordt op zondag 22 november geïnstalleerd als nieuwe deken van de parochiefederatie
Horst-Helden. Hij wordt de vervanger van deken Alexander De Graaf-Woutering, hij is inmiddels al geïnstalleerd als plebaan deken van Roermond.
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Na oproep PvdA

College maakt vuist tegen
sluiting HAP Venray
Het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas gaat een
vuist maken tegen de sluiting de huisartsenpost (HAP) in Venray.
Volgens wethouder Roy Bouten is het niet acceptabel om het
gebouw te sluiten.
Richard van der Weegen van de
PvdA riep tijdens de begrotingsvergadering van donderdag 12 november op om een vuist te maken tegen
de sluiting van de HAP. “Juist nu is
goede huisartsenzorg belangrijk”,
zei hij. “De PvdA snapt niet waarom
de huisartsenpost gaat sluiten. Is
het niet tijd om samen met Venray
een vuist te maken?”

In gesprek

Varela wordt geïnstalleerd om 14.00
uur in de Sint-Lambertuskerk in
Horst. De nieuwe deken werd geboren in Colombia, maar is inmiddels
al meer dan 20 jaar in Nederland.
Varela volgde zijn opleiding deels aan
het grootseminarie Vogelenzang in
Haarlem en deels aan het grootseminarie Rolduc in Kerkrade.
In Horst wordt Varela naast deken

van het dekenaat ook pastoor van
de parochiefederatie H. Lambertus
en Norbertus in Horst, H. Oda in
Melderslo, H. Hubertus in Hegelsom,
H. Johannes Evangelist in Meterik,
H. Jozef in America, H. Barbara
in Griendtsveen, HH. Fabianus en
Sebastianus in Sevenum, H. Theresia
in Kronenberg en het rectoraat O.-L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen in

Evertsoord. Ook is hij benoemd tot
pastoor van het parochiecluster O.-L.Vrouw Geboorte in Kessel, Maria
Onbevlekt Ontvangen in Kessel-Eik,
H. Aldegundis in Maasbree en H.
Petrus in Baarlo.
De installatie van Varela is live te volgen op de website van Delta Limburg
via www.deltalimburg.nl/live

Wethouder Roy Bouten was het
hiermee eens. “Wij staan ook
niet achter de sluiting”, zei hij.
“Goede huisartsenzorg is enorm
van belang. Het is een belangrijk onderdeel van een gezonde

gemeente. Wij gaan in gesprek.”
Ook de gemeenteraad van Venray
heeft zich fel uitgesproken tegen
het voorstel en ook de politieke
partijen in Horst aan de Maas zijn
niet te spreken over de sluiting.
Eerder zei Loes Wijnhoven (CDA) in
een reactie aan dit blad: “Een sluiting van de HAP Venray betekent
een verdere verschraling van het
zorglandschap in Noord-Limburg.”
De politiek heeft geen zeggenschap
over het besluit om de HAP Venray
te sluiten. Het kan enkel druk uitoefenen. “En dat gaan we zoveel
mogelijk doen”, aldus Bouten.
Tekst: Niels van Rens

KERSTBOMEN
Nordmann, Koreana, Omorika
en nog meerdere soorten

Met kluit, in pot of gezaagd
of boren gaatje in de stam (EasyFix)

Kerstgroen en stukjes

Bezwaar bouwplannen Luisch Hof
Omwonenden van het nieuwbouwplan Luisch Hof in Broekhuizen hebben bezwaar aangetekend tegen de
invulling van het bouwplan voor 31 woningen op het perceel. Zij vrezen onder meer voor hun privacy en zijn
bang dat starters geen mogelijkheid krijgen om een huis te kopen.
In 2009 werd al een vergunning verleend voor woningbouw op deze
locatie. Het plan was toen om tien
vrijstaand-geschakelde woningen en
acht twee-onder-een-kapwoningen te
bouwen. Dit project is toen niet gerealiseerd, de bouwvergunning is echter nog steeds geldig. Het bouwplan
is nu aangepast voor de bouw van
31 woningen, waaronder levensloopbestendige- en rijtjeswoningen voor
onder andere starters.
Bewoners van de Sef van Megenlaan,
waarvan de percelen grenzen aan het
nieuwbouwplan, zijn niet blij met de
plannen. Zij zijn onder andere bang
dat hun privacy wordt aangetast,

onder meer omdat de toekomstige
eigenaren dakkapellen mogen plaatsen.

Arbeidsmigranten
Daarnaast staat in het plan dat er
per woning maximaal tien personen
mogen wonen en dat per straat in
maximaal 10 procent van de woningen arbeidsmigranten gehuisvest
mogen worden. Volgens de bezwaarmakers zijn de nieuwe woningen
niet geschikt voor zoveel bewoners.
Daarbij zou Luisch Hof hoofdzakelijk bedoeld zijn voor de huisvesting van inwoners van Broekhuizen.
Arbeidsmigranten hebben geen emo-

tionele binding met de gemeenschap,
zeggen ze.
Verder willen de omwonenden dat
wordt gewaarborgd dat de woningen die worden verkocht ook daadwerkelijk worden bewoond door de
kopers en niet worden doorverhuurd.
Zij vinden dat starters anders benadeeld worden. Ook willen zij dat
er een nieuw trapveldje aan wordt
gelegd, omdat het huidige speelveld wordt opgeofferd voor de huizen. Verder moet de afsluiting voor
voertuigen op de Sef van Megenlaan
gehandhaafd worden om verkeersoverlast in de toekomst te voorkomen, zeggen de buurtbewoners.

Ma t/m vrij 9.00 tot 18.00 uur
Za 9.00 tot 17.00 uur
Zo 10.00 tot 16.00 uur
Pinnen/contactloos betalen mogelijk

M. Direks Boom- en
Plantenkwekerij

Horsterweg 21A Castenray
Tel. 06-20229225

www.boomkwekerijdireks.nl

Kempen creëert

creatieve ideëen
#kempencreëert

Communicatie rondom arbeidsmigranten
moet verbeterd worden
Er moet meer ingezet worden op communicatie met en rondom arbeidsmigranten volgens wethouder Roy
Bouten. Dat zei hij na een oproep van de SP tijdens de begrotingsvergadering van donderdag 12 november.
Volgens Sonja van Giersbergen (SP)
moet er wat gedaan worden rondom
de communicatie met arbeidsmigranten. Niet alleen met de werknemers zelf, maar ook de omgeving
moet meer meegenomen worden.
“Een eerlijke omgevingsdialoog is
belangrijk”, zei de SP-er. “Neem de
omgeving ook serieus.” Ook riep Van
Giersbergen wethouder Roy Bouten
op om eigen werkloze inwoners uit
Horst aan de Maas te helpen aan
werk en dan pas arbeidsmigranten
hierheen te halen.

Raar verhaal
Bouten was hier duidelijk in. “Het moet
altijd de ambitie zijn om het aantal uitkeringsgerechtigden zo laag mogelijk
te houden”, zei hij. “Iedereen die niet
op zichzelf kan rondkomen en daar de
gemeente bij nodig heeft is er eentje teveel.” Over het verbeteren van
de communicatie van arbeidsmigranten zei Bouten: “Communicatie met en
rondom arbeidsmigranten gaat twee
kanten op. De ene kant is richting de
omgeving. Daar gaan we voortaan de
regie in pakken. Wat voor samenleving

zijn we als we niet durven zeggen dat
arbeidsmigranten welkom zijn en ze
wel nodig hebben. Dan zien we nu met
corona dat ze ‘s ochtends met zeven
man in een busje stappen, dat ze met
vier op een slaapkamer hebben geslapen en gaan ze met dertien man aan
de lopende band staan. Dan komen ze
ineens in een supermarkt en moeten ze
ineens afstand houden. Ik vind dat een
heel raar verhaal. Communicatie gaat
voor ons betreft twee kanten op.”
Tekst: Niels van Rens

elke
werkdag
op
ko avond

WWW.LEURS.NL
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Jij hebt het leven geleefd;
Het op jou manier gedaan
Jij, uniek mens,
Jij bent van ons heengegaan

Marinus Egelmeers
Rinus
echtgenoot van

Sie Egelmeers-van den Brandt †
Gemert, 26 november 1930

Grubbenvorst, 15 november 2020

Lottum, John en Karin
Luc en Luciën
Thijs en Lisa
Lottum, Ruud en Sandra
Lottum, Silvia en Cor
Manon en Roy
Danique en Vincent
Horst, Viviënne en Bart
Len en Romy
Tim
Daaf
Correspondentieadres:
Horsterdijk 26
5973 PN Lottum

Zo sterk
geen kracht meer...
Zo’n wil
geen macht meer...
Op donderdag 12 november 2020
overleed in de leeftijd van 84 jaar

Hay Smedts
echtgenoot van

Gerda Smedts - Cootjans
lieve vader, schoonvader en trotse opa van
Deurne Marie-José en Henk
Nick en Bente
Horst Jos en Tosca
Aniek
Max en Anouk
Liz en Tim
America Christine en Geert
Ferri
Inge en Teun
Astrid
Pastoor Notermansstraat 4
5964 AG Meterik

Wij hebben ôzze Vader en Opa op donderdag 19 november voor
het laatst in besloten kring bij ons gehad in ’t Pastoeërsweike te
Swolgen. Aansluitend hebben wij hem bij ôs Moeder en Oma te
ruste gelegd op het r.-k. kerkhof te Lottum.
Een woord van dank aan het team van La Providence voor hun
vakkundige, betrokken en liefdevolle verzorging.
Vader zou hebben gezegd:
“Bedankt wah.”

De leegte en het gemis zijn bij ons achtergebleven na het
overlijden van mijn lieve vrouw, ôs Mam en Oma

Dien Verbong-van Helden
Voor het medeleven en steun in deze moeilijke tijd
willen wij iedereen hartelijk bedanken. Dit hebben wij
bijzonder op prijs gesteld. Bedankt voor alle kaarten,
telefoontjes, bloemen en een luisterend oor.
Jan, Jolanda en Michel, Geert en Maria, Nick, Stef

Wij hadden graag samen met u afscheid genomen
van Hay. Helaas is dit door de huidige omstandigheden
niet mogelijk en hebben wij dinsdag 17 november
in besloten kring afscheid genomen.
Een speciaal woord van dank aan Dr. Boting,
Dr. Van Rosmalen en aan de medewerkers van
Groene Kruis Thuiszorg voor de liefdevolle begeleiding
en verzorging.

Voetganger aangereden op
Energiestraat
Op de Energiestraat in Horst is vrijdagavond 13 november een
voetganger aangereden. Zowel een ambulance als de traumahelikopter werden opgeroepen.
Het slachtoffer werd door een
personenauto aangereden op de
Energiestraat. De politie geeft op
Instagram aan dat de voetganger

met onbekende verwondingen
werd overgebracht naar het ziekenhuis. De weg werd tijdelijk afgesloten.

Horst, november 2020

Dankbetuiging

Wij willen iedereen hartelijk bedanken
voor het medeleven na het overlijden
van mijn lieve vrouw, onze lieve mam en oma

Mien van der Vight - Kerstjens
Uw lieve berichtjes, kaarten en bloemen
hebben ons goed gedaan.
Lei
Lilian en Patrick
Stefan en Emma, Jorrit en Anja, Thijs en Anke, Luuk
Mirian en Sylvio
Tswarelo
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 22 november
om 9.30 uur in de parochiekerk van Sevenum.

Woning Stationsstraat maakt
plaats voor bedrijven
De woning aan de Stationsstraat 80 in Horst wordt gesloopt om
plaats te maken voor twee bedrijfskavels. Gemeente Horst aan de
Maas wil daarvoor het bestemmingsplan aanpassen.
Hertoghave Projectontwikkeling BV
heeft deze woning en agrarische
percelen verworven om er bedrijven te ontwikkelen. Er zou ook al
concrete interesse voor de bouwkavels zijn van twee lokale ondernemers, waaronder een aannemer. De
woning aan de Stationsstraat stamt
uit de jaren 60. In die jaren bevonden zich aan deze weg meerdere
agrarische bedrijven met bedrijfswoningen die zo voor en na gesloopt
zijn om plaats te maken voor de huidige bedrijvigheid. De woning wordt
niet meer permanent bewoond

maar is de laatste jaren verhuurd
geweest, onder andere ten behoeve
van de huisvesting van arbeidsmigranten. “Dit huurgebruik draagt bij
aan de vervallen en desolate indruk
van de woning”, aldus de gemeente.
Door de woning te slopen is er
volgens de gemeente sprake van
een grote kwaliteitsverbetering.
De woning mag ergens anders worden gecompenseerd.
De locatie maakt deel uit van het
leefgebied van steenuil. Dit wordt
volgens de gemeente gecompenseerd op een ander perceel.



Geboren

Stef

12 november 2020
Zoon van
René Timmermans
en Monika Proszowska
Van Elzenweg 8
5963 NB Hegelsom


Geboren

Teun

11 november 2020
Zoon van
Hans Vissers en Marij Weijs
Kerkbosweg 40a
5966 NP America

Inbreker Lottum
aangehouden
De politie heeft op de Van
Wijlickshove in Lottum in de nacht
van zondag 15 op maandag 16
november een inbreker opgepakt.
De politie kreeg een melding dat er
geprobeerd werd in te breken in een
woning aan de van Wijlickshove in
Lottum. “Na een korte achtervolging
te voet hebben we de verdachte op
heterdaad aan kunnen houden”, aldus
de politie op Instagram. De verdachte
is ingesloten voor verder onderzoek.

Jan Bootsstraat
wordt
speelstraat
De Jan Bootsstraat in Horst wordt
een speelstraat. Het is daarmee de
eerste straat in Horst aan de Maas
die zodanig is ingericht dat auto’s
worden geweerd en kinderen er
veilig kunnen spelen.
Doorgaand autoverkeer kan voortaan niet meer vanaf de Jan Bootsstraat
de Mathieu Starrenstraat inrijden.
De afsluiting is het gevolg van een
buurtinitiatief laat een woordvoerder
van de gemeenste desgevraagd weten.
“We willen daarmee de straat ‘teruggeven’ aan de kinderen, zodat zij er veilig
kunnen spelen.” Op de kruising met de
Mathieu Starrenstraat komen paaltjes te
staan, waardoor de Jan Bootsstraat een
doodlopende weg wordt en autoverkeer
niet meer door kan rijden. De nieuwe
verkeerssituatie wordt aangegeven met
borden. De paaltjes en borden worden
de komende tijd geplaatst. Volgend jaar
wordt de straat dan verder ingericht
met wat groen en markeringen op de
straat. “Zo ontstaat het idee van een
woonerf”, beaamt de woordvoerder die
aangeeft dat het om een proefproject
gaat van minstens één jaar.

1911 \ nieuws

Gemeente doet beroep op moreel besef
voor betaalbare zorg

In gesprek met provincie

Wethouder Tegels wil
vol gaan voor station
Grubbenvorst-Greenport
Wethouder Rudy Tegels van de gemeente Horst aan de Maas gaat
zich vol inzetten om een komst van een station in Grubbenvorst te
verwezenlijken. Dat zei hij toe tijdens de begrotingsvergadering
van donderdag 12 november.
PvdA’er Richard van der Weegen
deed nogmaals een oproep om
in te zetten op een station in
Grubbenvorst. “We moeten echt
gaan voor station GrubbenvorstGreenport Venlo”, zei Van der
Weegen. “Deze kans is er nu en
moeten we dan ook nu grijpen.
Morgen is die er niet meer. De
gemeentes Venlo en Venray staan er
nog steeds achter, waarom wij niet?”

We hebben de
provincie nodig
Wethouder Rudy Tegels reageerde
desgevraagd dat hij zich vol wil
inzetten. “We gaan binnenkort in
gesprek met provincie Limburg.
De uitkomst van dit gesprek wil-

len we daarna meteen aan de raad
toelichten. Ik ga mij volop inzetten om dit te realiseren en ga vol
overtuiging in het gesprek. De provincie hebben we keihard nodig.”

Kansen
In september presenteerden de
provincies Limburg, Noord-Brabant
en Zeeland het Toekomstbeeld OV
2040, een onderzoek naar de toekomst van het openbaar vervoer in
de komende twintig jaar. In Limburg
moet onder meer het bestaande
netwerk beter worden benut en
de Maaslijn (Nijmegen-Roermond)
worden geëlektrificeerd. Wat de
Maaslijn betreft wordt er ook gekeken naar spoorverdubbeling. Dit
biedt volgens Van der Weegen kansen voor Grubbenvorst.
Tekst: Niels van Rens

Vissers Plant Innovators is een modern en dynamisch
internationaal vollegrond- en tuinbouwbedrijf.
Wij zijn gespecialiseerd in het grootschalig vermeerderen
van aardbei- en aspergeplanten.
Wij zoeken voor ons bedrijf in America (Lb) een:

ALLROUND
TEELTMEDEWERKER
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M/V

In deze veelzijdige en gevarieerde functie houd jij je o.a.
bezig met de teelt van aardbeistek in de vollegrond en
voornamelijk in kassen (hangend stek). Daarnaast ben je
bezig met de opkweek van trayplanten op de trayvelden.
Je werkzaamheden bestaan o.a. uit:
verantwoordelijk voor het water geven en de systemen;
het monitoren/scouten van de planten/trayplanten;
uitvoeren gewasbeschermingsactiviteiten;
werkvoorbereidingen.
Wij vragen:
MBO/HBO werk- en denkniveau (tuinbouw);
zelfstandig kunnen werken;
ervaring met machines/techniek achtergrond;
in het bezit van een spuitlicentie of de bereidheid om
deze te halen;
in het bezit van een rijbewijs voor auto.
Voor informatie kun je bellen met Ard Vissers, 06 10 07 81 81.

Je sollicitatie kun je richten aan:
Vissers Plant Innovators Midden Peelweg 10, 5966 RE America
E: Ard@vissers.com www.vissers.com

De gemeente Horst aan de Maas gaat meer beroep doen op haar inwoners zodat ze zelf actie ondernemen
om ondersteuning en zorg te organiseren. De gemeente krijgt minder inkomsten vanuit het Rijk en
probeert daarom bewustwording te creëren bij haar inwoners zodat zij de zorg voor eigen kosten neemt of
een andere oplossing zoekt.
Het morele beroep is volgens de
gemeente ontzettend nodig. ‘Als het
kán, doe het (nu al) zelf!’ wordt de
actie genoemd. “We gaan nog nadrukkelijker in gesprek met inwoners over
het inzetten van de eigen mogelijkheden om ondersteuning en zorg te
organiseren, en waar mogelijk te betalen”, zei Lotte Kateman, beleidsmedewerker samenleving bij de gemeente
Horst aan de Maas tijdens een themabijeenkomst op dinsdag 17 november.
“Zo blijft hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
beschikbaar en betaalbaar voor iedereen die het nodig heeft.”

Bewustwording creëren
Want de gemeente Horst aan de Maas
staat voor een uitdaging in de toekomst op het gebied van zorg. De kosten stijgen en de middelen vanuit het
Rijk worden steeds minder. Daarom is
de gemeente bezig met het opzetten
van nieuwe en verbeterde methoden.
“We zitten er dicht op”, zegt Kateman.
“Maar we zien gewoon dat we financiële ruimte missen en daardoor onze

zorgbehoevenden geen optimale
ondersteuning kunnen bieden. Die verantwoordelijkheid moeten we als
gemeente zelf nemen. Daarom gaan
we vanaf nu bewustwording creëren bij
deze mensen.”
Met een presentatie van drie casussen werd uitgelegd hoe de gemeente
voortaan gaat werken. “Stel iemand
heeft een scootmobiel nodig. Deze persoon klopt aan bij de gemeente en
vraagt om medewerking om dit hulpmiddel te betalen, dan proberen wij
met hem of haar te kijken of er ook
andere oplossingen zijn in plaats van
aan te kloppen bij de gemeente. Dit is
vaak een dure stap. Wellicht kan de
omgeving helpen of kan deze persoon zelf opdragen voor de kosten.
Deze bewustwording proberen we dan
te creëren.”
Bewustwording creëren is niet altijd
even makkelijk. Niet iedereen heeft
een goed gevulde portemonnee om
zo’n scootmobiel te betalen of heeft
familie en vrienden om zich heen om
bijvoorbeeld thuiszorg op te pakken.
Daar zit voor de gemeente momen-

Genieten
van de
Venlose
natuur
In het Jaomerdal,
langs de Maas of
op de Groote Heide...
en kom weer heerlijk
uitgerust thuis.

teel een lastig knelpunt. Deze kwestie
speelt niet alleen in Horst aan de Maas,
ook andere gemeenten ervaren moeilijkheden. “Daarom hebben we met
alle gemeentes van Noord-Limburg een
brief gestuurd naar Den Haag met de
vraag of er geld kan vrijkomen om dit
soort problemen op te lossen.”
Richard van der Weegen (VVD) is
kritisch op deze methode. “Ik snap
waarom deze stap wordt genomen”,
zei hij. “Maar op het moment dat we
aan onze inwoners gaan vragen of
degene het wellicht zelf kan betalen,
begeef je je op glad ijs. Ik heb dan
het gevoel dat we inkomstenpolitiek bedrijven. De vraag is: willen we
deze vraag stellen? Het kan zijn dat
inwoners zich dan onder druk voelen
gezet. Wettelijk gezien mag het dan
misschien wel, maar willen we dit
als gemeente?” Annemie Craenmehr
(CDA) geeft Van der Weegen gelijk.
“Hiervoor moeten we inderdaad
oppassen, maar een richtinggevend
gesprek is zeker goed om te doen.”
Tekst: Niels van Rens
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Ik droemde, ik droemde van deze daag
dat ik ow in de verte zaag stoan
en wist dat ‘t verder zuj goan

Zijn stoel blijft voortaan leeg..
Zijn pen wordt niet meer ter hand genomen...
Zijn wandelschoenen niet meer gebruikt...
Al onze mooie herinneringen blijven...

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Rowwen Hèze

Mia Rongen-Poels
* Horst, 6 augustus 1938
† Horst, 16 november 2020

Verdrietig maar ook dankbaar voor alle jaren dat hij bij ons was
moeten wij, toch vrij onverwacht, afscheid nemen van mijn
lieve man, onze broer en zwager

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Chris Cuppen
Onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau

echtgenote van

Piet Rongen †
Riek Cuppen - Sanders

Lieve mam van:
Martîn & Anita

* Melderslo, 26 december 1942

† Venlo, 16 november 2020

Léon & Jan
Trotse oma van:
Louka & Timon

Familie Cuppen
Familie Sanders

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

De Fazant 19, 5864 BW Meerlo

De afscheidsdienst vindt in besloten familiekring plaats.

Het afscheid van Chris zal in besloten kring plaatsvinden op
zaterdag 21 november in Crematorium Boschhuizen te Venray.

Correspondentieadres:
Zwarte Plakweg 8, 5966 RK America

Wij zouden het fijn vinden als jullie op zaterdag rond 15.00 uur
Chris uitzwaaien in De Fazant als hij voor de laatste keer langs
zijn woonhuis komt.

&
Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

We zijn verdrietig dat we afscheid moeten nemen
van onze lieve, vrolijke, dappere, zorgzame

Mia Rongen-Poels

Baeter verleeze,
dan dat ge ut noeit het gehad

“Mie vaan Poels-Naadske”

We zijn dankbaar dat we voor haar mochten zorgen
in de laatste jaren van haar leven.
We wensen Martîn en Anita, Léon en Jan, Louka en Timon
en verdere familie heel veel sterkte.
Namens alle bewoners, collega’s
en vrijwilligers van Gooiendaag,
Ruud en Petra Leijssen

zorg voor ouderen

Toch nog onverwacht snel is mijn
lieve man en onze pap overleden

Piet Ambrosius
* 30 september 1945

Meterik

Christiaan
Shalena en Edwin

Langs deze weg willen we iedereen hartelijk bedanken
na het afscheid van mijn man, ozze pap en opa

Jan van der Sterren
De vele kaarten, bloemen en lieve berichten
waren een grote steun voor ons.
Ell van der Sterren-van Issum, kinderen en kleinkinderen

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

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Gratis loopbaanadvies: meer kansen
op de arbeidsmarkt.
Info en aanmelden voor 26 november
a.s. bij Hay Emonts 06 51 17 03 23 of
mail info@emontsjobcoaching.nl

Gratis loopbaanadvies: meer kansen
op de arbeidsmarkt.
Info en aanmelden voor 26 november
a.s. bij Marian Gubbels 06 20 35 44 44
of mail info@mariangubbels.nl

Te huur gemeubileerde woningen in
Meijel voor urgente woning zoekenden.
Vanaf €1300 incl. T 06 11 34 41 78.
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade.
Direct geld en vrijwaring, snel
opgehaald. Tel. 06 52 85 93 48.
Gratis loopbaanadvies: meer kansen
op de arbeidsmarkt.
Info en aanmelden voor 26 november
a.s. bij Hay Emonts 06 51 17 03 23 of
mail info@emontsjobcoaching.nl

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

† 12 november 2020

Marika Ambrosius - Verstappen
Dankbetuiging

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

Familie Ambrosius
Familie Verstappen
St. Maartensweg 5a, 5964 NH Meterik

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele
bloemen, kado’s en kaarten
die wij mochten ontvangen
voor ons 60-jarige huwelijk.
Hierdoor is het toch nog een
geweldig feest geworden.

Jan en Marietje
van Herpen-Lepoutre

Op dinsdag 17 november hebben wij in crematorium Boschhuizen
in Venray in besloten kring afscheid genomen van Piet.

Enne goije mins blieft aaltied leave

Oëme Piet
Vùlste vroeg gegoan maar vur aaltied in ôs haart.
Neave en nichte femilie Verstappen

Te koop winterbanden Michelin Alpin
A3 175/70 R14, op stalen velgen, 4
gaten, 06 85 25 52 35.
!Gevaarlijk! Stella fietsers let op!
Indien zadel met 1 bout bevestigd
is, dit door Stella laten veranderen.
Ben zelf, en meerdere personen,
het slachtoffer van een afgebroken
zadel. Frits Severens /
contact@severensbeveiliging.nl
Te koop fruit en fruitbomen,
kerstbomen, sierconiferen.
Van Lankveld, Tienraijseweg 2, Meerlo.

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

Atelier De Stal, kerstworkshops in
kleine groepen .Nog enkele plekken
vrij www.valise.nl. 06 12 69 79 35.
Gratis loopbaanadvies: meer kansen
op de arbeidsmarkt.
Info en aanmelden voor 26 november
a.s. bij Marian Gubbels 06 20 35 44 44
of mail info@mariangubbels.nl

Tiny en Jac
Thielen-van Helden
60 jaar getrouwd!
Proficiat van de kinderen
en kleinkinderen
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Horster raad wil geen OZBverhoging van 3 procent
De onroerendezaakbelasting (OZB) wordt toch niet verhoogd in de
begroting van 2021. Een aantal politieke partijen van Horst aan de
Maas stak daar een stokje voor tijdens de begrotingsvergadering
van donderdag 12 november.
De verhoging van de OZB is geen
populaire ingreep. Veel gemeenten in Nederland verhogen in
de komende begroting deze
belasting. Onder andere door
de coronacrisis zijn gemeenten
genoodzaakt om deze stap te
zetten. Ook het College van B&W
van Horst aan de Maas stelde
voor om de OZB te verhogen,
met 3 procent, maar de coalitiepartijen CDA, Essentie, PvdA en
D66+GroenLinks zien dit niet zitten.
Loes Wijnhoven (CDA) was resoluut in haar begrotingsbetoog:
“De OZB-verhoging is het allerlaatste wat verhoogd mag
worden. Hier zijn wij geen voorstander van en dit mag niet doorgaan.” Ook Yvonne Douven, de
nieuwe fractievoorzitter van VVD
is tegen de verhoging. “Het mag
niet dat de inwoners van de
gemeente met een eigen woning
op moeten dragen voor de tekorten van de gemeente”, zei ze.
Wethouder financiën Thijs Kuipers

probeerde de OZB-verhoging
nog te redden. “Wij ontraden u
dit”, zei hij. “Maar als ik kijk naar
de stemverhoudingen weet ik
ook dat mij dit niet gaat lukken.
De begroting en ons saldo staan
onder druk. Door de verhoging
van de OZB te schrappen, komt
onze begroting nog meer onder
druk te staan. Dat betekent dat
we na een tijdje opnieuw moeten
komen met nieuwe ombuigingen, dat willen we niet.” De coalitie stelde een aantal andere
posten voor om op te bezuinigen en daarmee een sluitende
meerjarenbegroting te krijgen.
Onder andere wordt de verkoop van pachtgronden in 2022
geschrapt. “Het college geeft een
heldere reactie op het amendement, maar de OZB moet geen
sluitpost zijn van de begroting”,
aldus Bram Hendrix van Essentie.

Volgens het toekomstplan 2021-2030 wil NLW meer werkzaamheden gaan verrichten voor andere bedrijven of instellingen. De
sociale werkvoorziening blijft een belangrijke tak. Doordat sinds
2015 de instroom is stilgevallen, daalt de SW-populatie van 683
naar 468 medewerkers in 2028. NLW moet de komende jaren flink
investeren om de organisatie op orde te krijgen.
In 2021 draait de sociale werkvoorziening een verlies van 2,1 miljoen
euro. De gemeenten Horst aan de
Maas, Venray en Peel en Maas leggen samen jaarlijks 1,9 miljoen
euro bij om de verliezen te compenseren. Het extra tekort van
twee ton in 2021 vangt NLW op
uit de eigen reserve. In de jaren
daarna moet het resultaat van NLW
verbeteren en loopt het verlies
terug naar circa vijf ton in 2025.
“NLW gaat op drie sporen inzetten waarbij de zorgplicht van de
SW-populatie voor gemeenten
behouden blijft”, zegt wethouder
Anne Thielen (CDA) van gemeente
Venray, voorzitter van het dagelijks
bestuur. “NLW gaat meer zakelijk
opereren zoals ook diensten leveren aan andere partijen.” De drie
sporen in het toekomstplan zijn
uitvoering van de Wet Sociale
Werkvoorziening, dienstverlening
aan gemeenten voor de participatiewet en werkzaamheden verrichten voor derden waarbij NLW de
concurrentie aangaat met andere
commerciële aanbieders.
NLW heeft een roerige periode achter de rug. In de strategische koers
2021-2030 meldt NLW dat ‘met
de kennis van nu’ te hard is ingegrepen in de eigen organisatie en
vooral in de stafdiensten. Het plan

Vervolg voorpagina

Nieuwe adviesraad moet toeristische
sector in Horst aan de Maas sterker maken
“De ondernemers is deze sector kenden
elkaar nog niet goed”, zei Beurskens.
“En zelfs de gemeente komt hierin
soms tekort. Daarom moeten we
meer met elkaar gaan samenwerken.
We richten een toeristisch recreatieve
adviesraad op waarbij we elkaar kunnen helpen. Kunnen we bijvoorbeeld
een Mind Mystery koppelen met Blue
Berrie Hill? Want we hebben in Horst
aan de Maas veel toeristen die onze
gemeente voor een dagje bezoeken.
Een bezoekje aan Mind Mystery is
gedaan na 2 á 3 uur. Hoe kunnen we
hen dan hier houden? Door de samenwerking te zoeken met andere toeristische uitstapjes.” De verschillende
samenwerkingsprojecten worden in

2021 gestart.
De gemeente wil ook zelf gaan investeren in de sector. “Dit gaan we doen
door bijvoorbeeld zelfstandig onderzoek
uit te voeren naar hoeveel gasten hier
verblijven of ondernemers opleiden hoe
zij vindbaar zijn op de Tripadvisors van
deze wereld. Daarnaast willen we ook
ambassadeurs kweken om onze regio
meer op de kaart te zetten.” Beurskens
heeft daarom de toeristische sector in
kaart gebracht. Waar zitten de inkomsten en waar de uitgaven. “Dan kom
je erachter dat er op verschillende
onderdelen geld te verdienen valt.”
Daarom heeft Beurskens besloten om
het laag tarief voor toeristen, stapsgewijs te verhogen. “We gaan ook kijken

naar toeristenbelasting voor waterrecreatie”, zei de wethouder. “We verwelkomen binnenkort het nieuwe
waterrecreatiepark Kasteel Ooijen.
Het is net zo eerlijk dat toeristen die op
een bungalow op water of boot wonen
ook belasting betalen. Ook willen we
vermakelijkhedenretributie invoeren.
Dat is een klein bedrag dat je betaalt
voor vertier. Dit geldt voor parken en
musea die meer dan 10.000 bezoekers
per jaar hebben. Bezoekers betalen dan
0,10 euro per persoon aan vermakelijkhedenretributie. Daarmee zitten we ver
onder het gemiddelde in Nederland.”

Tekst: Niels van Rens

Tekst: Niels van Rens

NLW moet investeren in eigen
organisatie

om met andere SW-bedrijven nauwer samen te werken, bleek niet
haalbaar omdat de bedrijfsmodellen te veel verschillend waren.
NLW moet op eigen benen verder
en als prioriteit wordt genoemd
‘reparatie van de tekortkomingen in de bedrijfsvoering’. Om het
bedrijf op orde te krijgen zijn in de
komende drie jaar extra investeringen nodig. “De gemeenten geven
tot 2023 een vaste bijdrage om de
zaak goed op touw te zetten”, zegt
Thielen.

Toekomstproef
Er is een jaarlijkse investering van
250.000 euro nodig om managementfuncties op het gebied van
ict, personeelsbeleid en productie
in te vullen. Voor deze functies zijn
nu externe managers ingehuurd,
maar vanwege de continuïteit wil
NLW terug naar een vaste bezetting. Daarnaast wordt een miljoen euro extra geïnvesteerd. Er is
200.000 euro uitgetrokken voor een
nieuw en betrouwbaar ict-systeem
en 800.000 euro om de kwaliteit
van medewerkers, staf en kaderpersoneel te verbeteren. ‘Om zo
de organisatie toekomstproof te
maken’, meldt NLW.
Tekst: Henk Willemssen
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Verkoopmedewerker balie
elektrotechnische groothandel m/v
Voor ons bedrijf in Panningen zoeken wij een enthousiaste medewerker voor onze verkoopbalie. Wij zijn
een elektrotechnische groothandel waar dienstverlening hoog in het vaandel staat. Dus heb je kennis van
elektrotechnische producten en weet je die goed aan
de man te brengen, werk je graag met je handen en
ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan is deze
vacature voor verkoopmedewerker balie misschien wel
iets voor jou!

Wat is jouw takenpakket?
Je voorziet onze klanten aan de balie van vakkundig
advies over o.a. elektra, ledverlichting en zonnepanelen
en verkoopt ze alle producten die ze nodig hebben voor
een geslaagd project. Je denkt met de klant mee en hebt
voldoende technische kennis om klanten uit te leggen hoe
ze een product moeten gebruiken. Verder zul je elektrisch
gereedschap en ladders gaan keuren en waar nodig
repareren.

Ervaren elektro- en zonnepanelenmonteur m/v
Wil jij werken in een jong team van enthousiaste
mensen, die verantwoordelijk zijn voor een goede
kwaliteit van het uiteindelijke product?
Dan zoeken wij jou!
Wat is jouw takenpakket?
Je bent verantwoordelijk voor de elektrische installaties en
elektrische installaties van zonnepanelen bij zowel zakelijke als particuliere klanten. Dit doe je zowel zelfstandig als
in teamverband. Je zorgt ook voor het in bedrijf stellen en
opleveren van deze installaties. We zoeken een collega die
er geen problemen mee heeft om snel te schakelen tussen
technieken. Je geeft leiding aan de medewerkers en zult
indien nodig meedraaien op onze serviceafdeling.
Wat zijn jouw kwaliteiten?
+ Enthousiast, ambitieus, klantvriendelijke instelling en
service gerichte uitstraling;
+ een gemotiveerde instelling, staat open om nieuwe

dingen te leren, komt afspraken na en je bent flexibel;
+ je kunt goed samenwerken binnen een klein team van
collega’s;
+ ervaring en kennis in een soortgelijke functie is mooi
meegenomen;
+ in het bezit van de juiste diploma’s, certificaten en
rijbewijs B.
Wat bieden wij jou?
+ Je komt te werken in een enthousiast team,
in een dynamische en afwisselende functie;
+ wij bieden je een aantrekkelijke baan in een stabiele
werkomgeving;
+ een marktconform salaris waarbij een vast contract
uiteindelijk onze doelstelling is;
+ we investeren graag in jouw ontwikkeling, hiervoor
mag je cursussen volgen;
+ daarnaast kan je rekenen op uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden.

medewerker?
RMATIE? Zie je jezelf als onze nieuwe
DIRECT SOLLICITEREN OF MEER INFO
over de functie
tegemoet! Voor inhoudelijke informatie
Dan zien wij jouw cv en motivatie graag
ans, telefoonnummer 06-50606617.
kun je contact opnemen met Peter Herm
J.F. Kennedylaan 18B | 5981 XC Panningen | T. 077-3061751
E. info@regio-service.nl | I. www.regio-service.nl
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Overzicht coronacijfers

Coronadashboard voor
Horst aan de Maas
Data-analist Tim Verheijen ontwikkelde een coronadashboard
voor Peel en Maas, Horst aan de Maas en Nederweert. Hij wil
daarmee een overzicht van de coronacijfers op regionaal niveau
geven.

Afval scheiden op school
Hoort een plastic fles nu bij het restafval of bij het plastic afval? En hoe zit het met die banaan die je in je
lunchtrommeltje hebt? Leerlingen van basisschool De Bottel in Lottum mochten woensdag 18 november
laten zien hoeveel zij weten van afval scheiden. De Bottel is namelijk de eerste school in Horst aan de Maas
die deelneemt aan het nieuwe project ‘Afval scheiden op scholen’. In elke groep komen zogenoemde Malpies
te staan. Dit zijn kleine afvalbakjes die het afval scheiden in de klas mogelijk maken. Zo leren kinderen niet
alleen thuis maar ook op school afval te scheiden. / Beeld: Marieke Vullings

Beroving Witveldweg
De politie in Horst is op zoek naar getuigen van een beroving die plaatsvond dinsdag 10 november op de
Witveldweg in Grubbenvorst.
Het slachtoffer van de beroving reed
rond 21.55 uur over de Witveldweg per
bromfiets vanaf Grubbenvorst richting

Horst. De beroving is gepleegd door
ongeveer zes personen met capuchon over het hoofd. De politie vraagt

eventuele getuigen zich te melden via
via 0900 88 44 of via Meld Misdaad
Anoniem 0800 70 00.

De uit Nederweert afkomstige
Verheijen is van beroep data-analist. Hij besloot om in te haken op
de publieke data van het RIVM en
daarop eigen analyses te trekken.
“Want het overzicht van de overheid geeft een goed beeld landelijk
maar niet op regio niveau vind ik.
Je wilt de trend namelijk analyseren in de eigen gemeente en het
verschillen tussen de gemeente
rondom je. Hiertoe heb ik dus dit
dashboard ontwikkeld”, licht hij
toe.
Hij ontwikkelde eerst in dashboard
voor zijn woonplaats Nederweert
en besloot daarna ook voor Peel en
Maas en Horst aan de Maas gegevens te verzamelen. Het dashboard
is voor iedereen toegankelijk,
geeft Verheijen aan. “Echter zullen
inwoners van Friesland hier minder aan hebben dan inwoners van
Noord- en Midden-Limburg. Dus dit
dashboard kan je vooral zien als
toegevoegde waarde voor de inwo-

ners in de gemeente Nederweert,
Horst aan de Maas en Peel en
Maas. Omliggende gemeenten
hebben hier vast ook wat aan.
Inwoners mogen zelf de data interpreteren hoe zij het zien, conclusies
hun je namelijk niet trekken omdat
niet alle informatie aanwezig is,
denk aan persoonsgegevens of
reisbewegingen.”
Verheijen vindt het vooral belangrijk dat ook regionaal zichtbaar
is wat de ontwikkelingen zijn,
dan alleen in grote steden als
Amsterdam, Utrecht of Rotterdam.
Of hij nog voor andere gemeenten
een dashboard gaat ontwikkelen
is nog niet zeker. Verheijen: “Er zit
wat tijd in de ontwikkeling en
daartoe ben ik dus ook afhankelijk
van mijn eigen tijd. Laten we eerst
kijken of de inwoners van bovengenoemde gemeentes ook daadwerkelijk het dashboard bekijken.”
Het coronadashboard is te vinden
via Horst24.

Op zoek naar getuigen

Inbraken nieuwbouwwijk
Meerlo
Werken voor een A-merk producent van internationale technieken voor de fruitteelt?
Munckhof Fruit Tech Innovators in Horst heeft al meer dan 135 jaar een uitstekende reputatie in de
wereld van fruit, noten en olijven. Om de groeiambities van ons bedrijf waar te maken zijn we op zoek
naar een

In de nieuwbouwwijk aan De Leeuwerik in Meerlo zijn in de nacht
van zondag 15 op maandag 16 november in diverse woningen
ingebroken.
De inbraken vonden volgens de politie plaats tussen 21.00 uur ‘s avonds
en 07.45 uur ‘s ochtends. Het is niet
bekend of er iets is meegenomen

bij de inbraken. De politie is op zoek
naar eventuele getuigen. Zij kunnen
zich melden via 0900 88 44 of anoniem via 0800 70 00.

CNC Plaatwerker / Kanter (fulltime)
voor het uitvoeren van kant-, pons- en knipwerk voor de bouw van onze unieke fruitteeltmachines die
de hele wereld over gaan. Wij bouwen kleine series machines die voornamelijk uit plaatdelen zijn
opgebouwd. De juiste maatvoering is hierbij erg belangrijk.
Je dagelijkse werkzaamheden




Zelfstandig instellen van de CNC kantbank, - ponsmachine en de knipschaar;
Het kanten van lichte plaat- en constructiedelen;
Het ponsen en knippen van dunne plaat.

Wat denken we dat je daarvoor nodig hebt
Je hebt een LBO- of MBO werk- en denkniveau, bent een zelfstandige persoonlijkheid met verantwoordelijkheidsgevoel die eerst denkt en dan doet. Je kunt goed tekeningen lezen en hebt technisch
inzicht, beheerst de Nederlandse taal en weet van aanpakken. Daarnaast kun je werken met een
moderne CNC gestuurde kantbank en CNC gestuurde ponsmachines.
Wij bieden
een zeer afwisselende, interessante baan met veel eigen verantwoordelijkheid en een prettige werksfeer met fijne collega’s. Je gaat werken met een professionele uitrusting. We bieden cursusmogelijkheden zodat je je verder kunt bekwamen in je vak. Je krijgt een goed salaris en een goede
pensioenregeling.
Geïnteresseerd?
Meer informatie over ons bedrijf vind je op www.munckhof.org. Vragen en sollicitaties kun je richten
aan Han Smits tel. 077 3981001, e-mail pz@munckhof.org.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Eerder uitgesteld

Bandexamens Judoclub
Jigoro Kano
Een aantal jeugdleden van Judoclub Jigoro Kano in Sevenum kon
onlangs alsnog zijn bandexamen afleggen.
Eigenlijk hadden de jeugdleden in
juli al hun jaarlijkse bandexamen
moeten afleggen, maar omdat
zij een hele tijd niet hebben kunnen trainen in verband met corona
werd besloten deze examens uit te
stellen tot een later moment.
Na weken keihard trainen was het
voor een aantal leden eindelijk dan
zover. Zij mochten examen doen
om een hogere band te verdienen. Als eerste waren Bram voor
de oranje band en Jop, Vera en
Jiske voor de blauwe band, aan de
beurt. Zij lieten een mooi examen
zien en mochten na afloop dan ook
allemaal hun nieuwe band in ontvangst nemen. Tijdens de donderdagtraining waren Nijs, Raf, Vik en
Stijn aan de beurt om te laten zien

dat zij de gele band verdienden.
Thijs en Ruben mochten op voor de
oranje band. Ook deze jeugdleden
lieten mooie worpen en technieken zien en zij slaagden dan ook
allemaal.
Ten slotte waren ook nog Minke,
Jurre, Thijmen en Vienna aan de
beurt. Zij deden examen voor de
oranje (Minke en Jurre) en groene
(Thijmen en Vienna) band. Zij lieten een mooi examen zien en
namen na afloop dan ook verdiend
hun nieuwe band in ontvangst.
De overige jeugdleden zullen binnenkort hun bandexamen gaan
afleggen.

Tekst: Judoclub Jigoro Kano
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8,2 voor centrum Sevenum

Horst aan de Maas tweede beste winkelgemeente
van Limburg
Uit onderzoek van de provincie Limburg is gebleken dat de gemeente Horst aan de Maas de tweede beste
winkelgemeente is van Limburg met een score van een 8. Het centrum van Sevenum scoort het hoogste rapportcijfer van Limburg met een 8,2.

“De saamhorigheid en de daadkracht
van deze ondernemers wordt beloond
met een geweldig mooi rapportcijfer.
Door de goede samenwerking van
de winkeliers in de drie winkelcentra
van Horst aan de Maas maken zij de
gemeente Horst aan de Maas aantrekkelijk voor consumenten en toeristen
uit onze gemeente maar zeker ook
daarbuiten.”

Buiten regio

Om dit te vieren overhandigde wethouder Rudy Tegels een taart aan

het bestuur van Ondernemers Club
Sevenum. “Dit is een heel mooi com-

pliment naar de ondernemers van
onder andere Sevenum”, zegt Tegels.

In Horst-centrum wordt door de consument volgens het onderzoek veel
tijd besteedt. In de ranglijst staat
Horst centrum op de 15e plaats van
alle winkelcentra in Limburg. Het winkelcentrum trekt ook publiek aan
van buiten de gemeente. De winkel
Interchalet in Horst staat op de 12e
plek van locaties voor doelgerichte
aankopen (tuin, elektronica, doe-hetzelf en wonen). Samen met Trefcenter
Venlo trekt Interchalet in NoordLimburg de meeste bestedingen van
buiten de regio.

Jumbo Phicoop Sevenum klantvriendelijkste
Jumbo Phicoop Sevenum werd in het jaarlijkse klanttevredenheidonderzoek van de landelijke supermarktketen beoordeeld als klantvriendelijkste Jumbo van Nederland. Daarnaast staat de supermarkt op
de eerste plek van de fanscore (aanbeveling bij familie en vrienden).
Jaarlijks onderzoekt Jumbo
Nederland de klanttevredenheid van
alle 675 winkels. De jury bestaat uit
de eigen klanten van iedere vestiging. De supermarkt uit Sevenum
sprak begin 2018 het doel uit om in
2020 de klantvriendelijkste Jumbo
van Nederland te zijn.
Rob Geurts, directeur Jumbo Phicoop

Sevenum laat weten ontzettend trots
te zijn op deze titel. Dat deze prijs
is gebaseerd op de waardering van
zijn eigen klanten spreekt de supermarktdirecteur het meeste aan.
Hij noemt het ‘een prachtige waardering voor het hele team’ en geeft
aan dat het een prestatie is van alle
193 collega’s. Geurts vertelt waarom

hij vindt dat zijn collega’s deze
titel meer dan verdiend hebben:
“Zij staan al jaren, elke dag, klaar
voor onze klanten en ook nu in deze
moeilijke coronatijd hebben ze alles
gegeven.” Hij vervolgt: “In 2018
gingen we van de 18e naar de 7e
plaats. We waren blij met deze flinke
stap vooruit maar we wisten tege-

lijkertijd ook; vanaf nu wordt het
steeds moeilijker.” Om in de top drie
te komen betrok de supermarkt ook
zijn klanten in het verbetertraject.
“Op verzoek van klanten verruimden
we ook onze openingstijden en kwamen we bijvoorbeeld met grotere
winkelwagens met dubbele zitjes
voor tweelingen.” Daarnaast werden
ook de medewerkers gevraagd mee
te denken over verbeterpunten.

Oh, zit dat zo!

Gordelkorting of liever geen korting?
We kennen in Nederland veel regels. Zo is het sinds 1 juni 1975 verplicht om een autogordel te dragen als je voor in een auto zit. Voor de
passagiers die achter in zitten, bestaat de gordelplicht vanaf 1 april 1992. De achterliggende gedachte is dat het dragen van een gordel
de kans op ernstig letsel bij een aanrijding vermindert.
wijst vaak naar deze wettelijke
schadebeperkingsplicht van het
slachtoffer. Zo verwacht de verzekeraar dat een slachtoffer tijdig
medische hulp inschakelt, meewerkt aan re-integratie op het
gebied van werk èn dat de autogordel altijd gedragen wordt.

Een andere bekende regel in letselschade is dat een slachtoffer
verplicht is om de schade zoveel
mogelijk te beperken. Als je dit
niet doet, kan een deel van de
schade voor eigen rekening
komen. De verzekeraar ver-

Wat als je geen gordel droeg en
letsel hebt opgelopen? De rechter neemt dan als uitgangspunt
dat door het niet dragen van de
gordel, je het risico hebt genomen dat je schade aanzienlijk
groter zou worden dan als er wel
een gordel gebruikt was. In de
rechtspraak wordt dit ookwel
eigen schuld van het slachtoffer
genoemd. Dit is een reden om
gordelkorting toe te passen.
Normaal denken we bij korting
aan een leuke aanbieding, maar
in dit geval betekent het dat in

beginsel 25% minder schade
vergoed wordt. De verzekeraar
betaalt maar 75% van alle geleden en in de toekomst nog te
lijden schade, zowel materiële
schade (zoals medische kosten,
minder inkomen, reiskosten,
huishoudelijke hulp) als immateriële schade (smartengeld).

hoop dat er uiteindelijk toch
(iets) meer dan 75% van de
schade vergoed wordt.

Door: Kristel van de Molengraft,
Van der Putt advocaten

Stel je totale schade bedraagt
€ 100.000,- De verzekeraar
betaalt dan maar € 75.000,-.
De overige schade, € 25.000,-,
wordt niet vergoed door de verzekeraar. En hoge boete dus.
Er zijn situaties denkbaar
waarin het niet billijk is dat een
slachtoffer zoveel schade voor
eigen rekening moet nemen.
Een slachtoffer kan in dat geval
een beroep doen op de zogeheten billijkheidscorrectie, in de

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 82 | www.putt.nl
vandemolengraft@putt.nl

Binnenkijken bij...

Column

Zorgen voor
elkaar
Tijdens een knetterdrukke week
maak ik een heerlijke boswandeling met onze hond Joep. Eén van
de voordelen van thuiswerken.
Terwijl ik een foto maak van een
prachtige zonsopgang bedenk ik me
hoe fijn het is om samen te werken met zoveel betrokken mensen
rondom de Dag van de Mantelzorg.
Enthousiaste leden van de werkgroep die zich vrijwillig inzetten
om mantelzorgers in het zonnetje
te zetten. Twee betrokken docenten van het Citaverde College die
samen met 52 leerlingen in totaal
625 verrassingspakketjes hebben
gemaakt. Pakketjes die door 48 vrijwilligers én wethouder Bouten zijn
rondgebracht. Betrokkenheid blijkt
ook uit sponsoring van de Rabobank
met heerlijke streekproducten,
de Samenuitbus die voor vervoer
heeft gezorgd en omroep Horst aan
de Maas die aandacht schenkt aan
deze dag. Dit allemaal om mensen
die intensief zorgen voor een ander
in het zonnetje te zetten. En dat verdienen zij!
Het afgelopen jaar is er meer aandacht gekomen voor mantelzorg.
Wellicht heeft de dorpentour met
de film ‘Wei’ van Ruud Lenssen hier
een positieve bijdrage aan geleverd. Het onderwerp ‘mantelzorg en
dementie’ is hiermee goed op de
kaart gezet in Horst aan de Maas.
Veel mantelzorgers zijn aangedragen door iemand uit zijn of haar
omgeving. Ik ben geraakt door de
ontroerende boodschappen die
achter gelaten zijn: “Lieve tante,
24 uur per dag zorg jij voor ome K.
Respect! Dankjewel voor al jouw
goede zorgen”. “Lieve pap, het
is een hele zware tijd geweest.
Wij waarderen je liefde en zorg”,
“Omdat jij altijd klaar staat en voor
alle goede zorgen voor je zus.
Al 30 jaar lang. Iedere week weer
opnieuw, bewonderenswaardig!”.
“Omdat ge kei good zurgt vur os
mam, kus”.
Trots ben ik op de goede samenwerking tussen zoveel partijen en
dat er aandacht is voor het zorgen
voor elkaar. Het zorgt voor gemeenschapszin. ‘Synthese’ staat voor
verbinding. Verbonden voel ik me
met zoveel betrokken mensen om
me heen. Want “Zorgen voor elkaar,
dat doen we samen” hier in Horst
aan de Maas!

Anja Damhuis, Synthese
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Videovergaderingen op 24 november en 1 december

Voorbereidende raadsvergadering
Op dinsdag 15 december is de volgende besluitvormende vergadering van de
gemeenteraad. Tijdens de voorbereidende videovergaderingen op 24 november en

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

1 december kunt u gebruik maken van het burgerpodium om in te spreken over de

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

geagendeerde besluitpunten.

Seizoen 2021

Gemeenteraad vergadert digitaal

Voorbereidende vergaderingen

Als gevolg van de coronamaatregelen

Tijdens de voorbereidende videovergadering

vergadert de gemeenteraad digitaal. De voor-

van 24 november worden de raads-

bereidende raadsvergaderingen vinden

voorstellen 1 t/m 9 van 15 december en

daarom via een videoverbinding plaats en

de raadsinformatiebrieven 122 t/m 136

De gemeente Horst aan de Maas verpacht per seizoen 2021 twee landbouwpercelen.

geïnteresseerden kunnen de vergadering

besproken. De overige raadsvoorstellen

Kijk voor alle verdere informatie en het aanvraagformulier op www.horstaandemaas.nl

volgen via horstaandemaas.nl/raad en face-

en raadsinformatiebrieven komen op

om uw interesse in een perceel aan ons door te geven. U kunt het formulier invullen tot

book. Inwoners die gebruik maken van het

1 december aan de orde. Aan de voor-

4 december 2020.

burgerpodium kunnen de gemeenteraad

bereidende vergadering kunnen ook

toespreken via de videoverbinding.

burgerraadsleden deelnemen.

Besluitvormende vergadering

Digitaal burgerpodium

Tijdens de besluitvormende raads-

Tijdens de voorbereidende raads-

vergadering op 15 december komen o.a.

vergadering van 24 november en

de volgende agendapunten aan de orde:

1 december kunt u inspreken over de

diverse bestemmingsplannen, uitbreiding

raadsvoorstellen en raadsinformatiebrieven

bedrijf Hoebertweg 15, Kader voor de

die dan behandeld worden. Onderwerpen

Opwek van Duurzame Elektriciteit (KODE),

voor het burgerpodium mogen ook

het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

gaan over zaken die niet op de agenda

(IHP), strategische koers NLW en diverse

staan. Wilt u gebruik maken van het

belastingen en hefﬁngen 2021.

burgerpodium? Neem dan vóór maandag

Kijk voor een volledige agenda op

23 november 20.00 uur contact op met de

horstaandemaas.nl/raad.

grifﬁer, de heer R. Poels (tel. 06 51 85 28 91 /

Landbouwgrond pachten

grifﬁer@horstaandemaas.nl).
Aangepaste planning

Na aanmelding krijgt u een uitnodiging om

De planning rond de komende raads-

deel te nemen aan de videovergadering.

vergaderingen is aangepast want er staan

Bekendmakingen

nogal wat ‘zware’ onderwerpen op de

Meer informatie

agenda. De voorbereidende vergadering is

Meer informatie leest u op de website

verdeeld over twee data: 24 november en

horstaandemaas.nl/raad. U kunt de

1 december. De besluitvormende vergadering

digitale raadsvergadering live volgen via

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

(aanvankelijk gepland op 8 december)

horstaandemaas.nl/raad en facebook (raad-

verschuift dus naar 15 december.

HadM). De vergadering begint om 20.00 uur.

omgevingsvergunningen

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

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).
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Eerste bijeenkomst Energiepanel, eind 2019

Energiepanel denkt al een jaar actief mee
Ook Horst aan de Maas staat voor de
uitdaging om te verduurzamen en in
2050 energieneutraal te zijn. Dit is een
behoorlijke opgave die alleen samen te
realiseren is. Daarom werken we vanaf
eind 2019 samen met ruim 30 inwoners
aan de energievraagstukken waar we als
gemeente Horst aan de Maas voor staan.

elektriciteit. Ter voorbereiding op deze

• Hoe gaan we daar naartoe?

enquête dacht het panel enthousiast mee

• En hoe ondersteunen we inwoners hier dan

over de vragen die we de inwoners hierover

bij?

wilden voorleggen. De uitslag van de enquête
werd meegenomen in het opstellen van het

Alle woningen moeten de komende 30 jaar

Kader voor Opwek van Duurzame Elektriciteit

van het aardgas af en worden voorzien

(KODE), waarover de raad 8 december

van een duurzame warmtebron. In 2050

beslist.

gebruiken we dus geen fossiele brandstoffen

In het energiepanel komen vragen aan

De opzet van KODE zelf werd tijdens een van

meer. Dat is het doel dat we onszelf stellen

bod zoals:

de bijeenkomsten toegelicht en besproken

vanuit het Klimaatakkoord. Dat betekent

met het panel om ook hun expertise, ervaring

voor Horst aan de Maas concreet: 17.500

en de goede volgorde in de aanpak op weg

en visie mee te nemen in het beleidsstuk.

woningen van het gas af voor 2050.

naar een aardgasvrij Horst aan de Maas.

Hoe gaan we van het aardgas af?

Best haalbare en betaalbare scenario

vooral niet wachten en dus inwoners op tijd

De laatste bijeenkomst stond in het teken

Vanuit een éérste oriëntatie lijkt een ‘All

meenemen, en open en transparant zijn

van een zeer actueel vraagstuk: Hoe stapt

electric’ scenario het meest haalbaar. Hierbij

over de gevolgen. Waardevolle input die bij

ook Horst aan de Maas van het aardgas

verwarmt iedereen in de toekomst het huis

het opstellen van de Transitievisie Warmte

af? Deze onlinebijeenkomst werd door ruim

met een elektrische warmtepomp en kookt

meegenomen wordt.

20 deelnemers bijgewoond. Het ‘nieuwe

iedereen ook elektrisch. Nader onderzoek,

vergaderen’ wordt steeds gewoner, ook voor

dat het komende jaar plaatsvindt, moet

De betrokkenheid van de panelleden

de panelleden.

echter uitwijzen wat het daadwerkelijk best

is groot en ook in de toekomst blijven

In de aanloop naar het op te stellen beleid

haalbare en betaalbare scenario is. Beiden

we graag gebruik maken van deze

Vragen aan onze inwoners over zon-

de zogeheten Transitievisie Warmte zijn de

een voorwaarde voor de uitvoerbaarheid van

betrokkenheid, kennis, en ervaring die

en windenergie

panelleden door middel van een presentatie

het beleid.

bij het energiepanel aanwezig is. De

Het afgelopen voorjaar zijn de inwoners

meegenomen in de te beantwoorden vragen:

van Horst aan de Maas via verschillende

• Hoe gaan we van het gas af?

Het panel dacht door middel van

kanalen benaderd met een enquête over

• Wat is het alternatief?

enquêtevragen mee over het te hanteren

het grootschalig opwekken van duurzame

• Wat is haalbaar en betaalbaar?

tempo van de aanpak, het goede moment

• Hoe gaan we zoveel mogelijk energie
besparen?

Een belangrijk advies van het panel was

• Hoe en waar wekken we onze duurzame
energie op?
• Hoe gaan we van het aardgas af en
wat hebben we daarvoor nodig?
• Hoe vervangen we de fossiele
brandstoffen?
• Hoe zorgen we dat iedereen meekan
doen en dat het betaalbaar is en blijft?

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

uitdagingen tot aan 2050 zijn groot en

gemeente@horstaandemaas.nl

alleen samen komen we verder.
Wij Gaan Groen!

077 - 477 9777

ATURE - VACATURE
VACATURE - VACATURE - VAC

GEZOCHT
fulltime medewerker
Voor in ons bedrijf.
We zijn een
vollegronds rozen en
stamrozen kwekerij,
maar we telen ook
potrozen en kant en
klaar hedera hagen.
Kortom het hele jaar
gevarieerd werk.
Heb je interesse neem
dan contact met ons op.

Tel. 06 - 161 231 44

UURTJE OVER OM IETS VOOR EEN ANDER TE DOEN?
KIJK EENS OP: WWW.HORSTAANDEMAASVOORELKAAR.NL

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

Tijdelijke
opslagruimte
nodig?
Spikweien 25 in
Lomm
Reserveer tijdig!
Tel. 06 11254097
info@spikweien25.nl
www.spikweien25.nl
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RAADSFEITEN
RAADS
EDITIE 19 NOVEMBER 2020

INFORMATIE VAN EN OVER

DE GEMEENTERAAD VAN HORST AAN DE MAAS

Veel belangrijke besluiten genomen
Aan het eind van het jaar loopt de vergaderagenda van de gemeenteraad langzaam vol. Rond de begrotingsbehandeling kreeg de gemeenteraad de nodige ‘zware’ beslispunten voor
de kiezen. En dat had zijn weerslag op de vergaderduur (2 extra vergaderdata) en het aantal insprekers.
Om te beginnen werd de begroting en een aan-

burgerpodium. Uiteindelijk werd na middernacht

deze onderwerpen nam veel tijd in beslag. Ook

de gemeenteraad echter wel terugkijken op

tal grote projecten behandeld tijdens de voorbe-

besloten om de vergadering te schorsen en op

hiervoor was een extra vergaderavond nodig op

vier vruchtbare vergaderingen waarin besluiten

reidende vergadering op 27 oktober. Maar liefst

3 november door te vergaderen.

12 november.

werden genomen over de begroting 2021 en

7 insprekers maakten gebruik van het digitale

Maar ook de besluitvormende vergadering over

Uiteindelijk na ongeveer 17 uur vergaderen kon

een aantal belangrijke projecten.

Een greep uit het aanzienlijke aantal
insprekers die gebruik maakten van het
digitale burgerpodium op 27 oktober:
dhr. Craenmehr (comité Zwembad
mót bliêve) over zwembad/sporthal de
Berkel, dhr. Houben (AVV America) en
dhr. Kleuskens (VC Trivia) over nieuwe
sporthal Meterik en dhr. Kuipers over
bestemmingsplan Californië 2.

Burgerraadsleden

Bij het aantreden van de huidige gemeenteraad in 2018 hebben we in Horst aan de Maas
de burgerraadsleden geintroduceerd. Een nieuwe manier om de inwoners meer bij de
gemeentepolitiek te betrekken en inmiddels kunnen we constateren dat deze manier ook
zijn vruchten afwerpt.

Planning komende raadsvergaderingen aangepast
Elders op deze pagina kon u lezen dat de vergaderagenda op het eind van het
jaar volloopt en dat dit de nodige extra vergaderuren oplevert. Nou, dat geldt dus
ook voor de geplande raadsvergaderingen van 24 november (voorbereidend) en
8 december (besluitvormend). Inmiddels hebben de fractievoorzitters besloten dat de
voorbereidende vergadering opgesplits wordt in twee vergaderingen op 24 november
en op 1 december. De besluitvormende vergadering verschuift naar 15 december.
De voorbereidende vergaderingen beginnen om 20 uur. De besluitvormende
vergadering om 19 uur.

adM

Gemeenteraad HadM @RaadH

gadering: 27 (burger)raadsleden thuis
De praktijk van een digitale raadsver
Ryan
sen in de raadzaal: burgemeester
voor de computer en slechts 2 men
Palmen en grifﬁer Ruud Poels

Tijdens de raadsvergadering van 10 november werd Imke Emons beëdigd als nieuw raadslid voor
de VVD.
Bijna elke raadsfractie heeft een aantal burgerraadsleden. De raadsleden kunnen zich tijdens een
voorbereidende raadsvergadering laten vervangen door een burgerraadslid. Die burgerraadsleden
kunnen volop meedoen in de voorbereidende vergaderingen, want zij hebben dan dezelfde rechten
als een raadslid. In de praktijk blijkt dat de burgerraadsleden ook daadwerkelijk goed vertegenwoordigd zijn tijdens de voorbereidende raadsvergaderingen.
Een fractie kan 5 inwoners als burgerraadslid aanwijzen en tijdens een voorbereidende vergadering
mag een fractie voor maximaal de helft uit burgerraadsleden bestaan. Fracties wijzen meestal partijgenoten aan, die ook op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben gestaan. Op die
manier kunnen zij ervaring opdoen met het raadswerk, want het altijd mogelijk is dat zij door een
opengevallen plaats alsnog raadslid worden.
Inmiddels zijn al diverse burgerraadsleden doorgeschoven naar een functie als raadslid.
Op 10 november werd voormalig burgerraadslid Imke Emons beëdigd als nieuw raadslid voor de
VVD. In totaal hebben we nu 20 burgerraadsleden. Een overzicht van alle (burger)raadsleden treft
u aan in het raadsportaal (horstaandemaas.nl/raad).

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

grifﬁer@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

@RaadHadM
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VVD Horst aan de Maas

Coalitie kiest voor sport, onderwijs heeft pech

CDA, Essentie, D66+GroenLinks en PvdA vinden sport belangrijker
dan onderwijs. De VVD vindt echter dat sporthallen primair voor
onderwijs moeten zijn.
Na de afgelopen raadsvergadering verschenen in de media allerlei
positieve berichten over de nieuwe
sporthal in Meterik. Echter, hierin is
meestal niet terug te lezen dat dit
besluit betekent dat twee sporthallen bij de basisscholen in Meterik en
Hegelsom dicht gaan. Mogelijk ook
de sporthal in America in de toe-

CDA Horst aan de Maas

komst. Bewust? Leerlingen van het
Citaverde mogen 3,5 kilometer fietsen
om te kunnen gymmen. Kinderen uit
Hegelsom moeten met de auto en in
Meterik mogen ze 15 minuten lopen
via een onveilige route (geen voetpad). De reistijd gaat ten koste van de
tijd voor beweging van de leerlingen.
Bij vragen van de VVD over het effect

zwembad uit te stellen en voor nu in
te zetten op verbetering van het huidige zwembad.
Lastenverzwaring is voor het
CDA voor wat betreft de OZB niet
bespreekbaar. We hebben dan ook
een gezamenlijk voorstel ingediend
om dit terug te draaien. Dat de kos-

PvdA Horst aan de Maas

ten voor het ophalen van grofvuil
omhoog gaan begrijpen we daarentegen wel. Het hoge serviceniveau
willen we behouden en dat je daar
dan een prijs voor betaalt vinden we
uitlegbaar als CDA.
De uitdagingen op het gebied van
zorg zijn groot omdat we daar ook

heid, overlast en milieu goed is
wanneer het door particulieren
afsteken van vuurwerk zo veel
als mogelijk wordt teruggedrongen. En natuurlijk zal het handhaven van een dergelijk verbod in de
eerste jaren moeilijk zijn, maar in
het jaar 2025 zal een vuurwerkvrije
gemeente absoluut normaal gevon-

D66+GroenLinks Horst aan de Maas

een behoorlijke afname van middelen vanuit het Rijk zien. Uitgangspunt
voor het CDA blijft hierbij dat niemand tussen wal en schip mag
vallen. Daarbij vinden we het van
belang dat er gekeken wordt naar
wat iemand daadwerkelijk nodig
heeft aan zorg in plaats van dat we
het hebben over waar iemand recht
op heeft. Wat ons betreft toch net
een andere insteek met een beter
resultaat.

den worden. De PvdA Horst aan de
Maas vindt het belangrijk dat mensen prettig en veilig kunnen wonen.
Wij doen er alles aan om wijken
en dorpen aantrekkelijk te houden.
De gemeente is streng voor mensen
die overlast veroorzaken, maar rond
oud en nieuw lijkt er soms meer te
kunnen. Vuurwerk afsteken leidt dan

tot veel overlast en is bovendien
erg gevaarlijk. Ieder jaar stromen
de ziekenhuizen vol met gewonde
mensen. Op de spoedeisende hulp
zijn afgelopen jaarwisseling bijna
700 vuurwerkslachtoffers behandeld. Juist nu, nu de druk op de zorg
enorm is kunnen we deze extra toestroom niet gebruiken.
PvdA Horst aan de Maas wil een
vuurwerkverbod in onze gemeente.
Als dat niet mogelijk is, moeten
vuurwerkvrije zones aangewezen

beterd kan worden. Dan zegde de wethouder ons keihard toe dat ondanks
de korting, het Peuterspeelwerk/VVE
in de kleine kernen blijft, goed voor de
leefbaarheid, én dat kansarme kinderen extra hulp blijven krijgen.
Investeren in verbetering van leefbaarheid in met name wijken De Riet,
Mussenbuurt, Norbertuswijk en Horst-

SP Horst aan de Maas

Centrum is prima. Zo ook in sociale
woningbouw.
Onacceptabel vinden we het voortdurend uitstellen van het ontwikkelen van de visie IV en een milieu
dashboard. Voor D66+GroenLinks een
halszaak. Wel ambtenarencapaciteit
om heel snel Californië II uit te werken
maar voor IV-visie en dashboard geen

Wat betreft de voorgestelde taakstelling op de interne organisatie, deze
mag wat het CDA betreft hoger ingezet worden, dit hebben we het college dan ook meegegeven. Resultaat
van dit alles uiteindelijk toch een
sluitende meerjarenbegroting.

Loes Wijnhoven

worden. De PvdA gaat hiervoor aandacht vragen in de gemeenteraad.

Jan Wijnen

aan.
De kosten voor de Regiodeal en
corona-effecten vonden we onacceptabel hoog begroot. Zorgen maken
we ons over de ombuigingen in het
sociaal domein. Zware tijden of niet,
D66+GroenLinks blijft bij: ‘Niemand
mag tussen wal en schip vallen’.
De problematiek rondom arbeidsmigranten vraagt dringend om een

sterk verbeterd beleid. Dat komt er.
Met onze coalitiepartners hebben
we middels een amendement een
aantal posten in de begroting aangepast. Daarmee is de beoogde OZBverhoging van tafel.
Tot slot: D66+GroenLinks maakt zich
zorgen om de jeugd. Ze vertrekken:
te weinig of geen hoogwaardig werk
en geen huurwoning voor een acceptabele prijs.
Fractie

Begroting 2021: hoe staat het met de clubs?

Elk jaar in november wordt de gemeentelijke begroting vastgesteld. Daarmee spreken we samen af waaraan we het geld dat de gemeente binnenkrijgt, gaan uitgeven. Dit jaar was dat extra moeilijk. We krijgen
minder geld van het rijk en we hadden al een tekort van 2,5 miljoen. Daarnaast komen nog de kosten door
de stikstofcrisis en de coronapandemie.
Een hele goede keus vinden we
het schrappen van de bouw van
een nieuw zwembad en sporthal
in Afslag10. Dat vonden wij al een
hele tijd. Want ook al vóór dat de
Rijksbijdrage gekort werd, vond de

Jeroen Achten

Begroting 2021, nut en noodzaak

ambtenarencapaciteit. De wethouDe coronapandemie trekt nog steeds diepe sporen in ons dagelijks leven en zorgt voor grote financiële
problemen. De tering naar de nering zetten is noodzakelijk. Dus alleen uitgaven voor wat nuttig en nodig is der zegde toe dat deze er per 1 maart
2021 liggen. Daar houden we hem
voor de leefbaarheid, het welzijn en gezondheid van onze inwoners en ondernemers én het milieu.
Bij de begrotingsbehandeling vond
D66+GroenLinks het dus logisch
en verstandig dat verplaatsing van
zwembad en sporthal de Berkel naar
Afslag10 niet doorgaat. Trots zijn we
dat er geld begroot is voor nieuwbouw
van OBS Weisterbeek in Horst. En budget om te onderzoeken hoe de huidige
huisvesting basisscholen Sevenum ver-

wijs. Dit is een verplichting en daarvoor krijgt de gemeente elke jaar geld
van de rijksoverheid. Idealiter laat je
het verenigingsleven meeliften met
de verplichting van de gemeente
om sporthallen voor het onderwijs
te bouwen. En zijn er echt drie grote
sporthallen van 8 miljoen euro nodig
binnen een straal van 1,5 kilometer?
Ga eens Gewoon Doen.

Horst aan de Maas vuurwerkvrij?

Gemeenten mogen zelf een vuurwerkverbod invoeren. In werkelijkheid staat gemeenten weinig in de weg
om tijdens de jaarwisseling rotjes en sierpijlen in de ban te doen. Durven wij als gemeente een vuurwerkverbod wel aan?
In 113 gemeenten werden vorig
jaar één of meerdere vuurwerkvrije
zones aangewezen. De landelijke
politiek laat het afweten om het
vuurwerk met de jaarwisseling aan
te pakken en laat het aan de lokale
politiek over.
Wij zijn van mening dat het vanwege overwegingen van gezond-

op het onderwijs en veiligheid van de
leerlingen bleef het angstvallig stil.
Zelfs bij D66+GroenLinks. Vreemd?
De VVD gunt iedere vereniging een
goede sportaccommodatie binnen
dan wel buiten. Maar telt het belang
van driehonderd leden van volleybalvereniging Trivia zwaarder dan het
bewegingsonderwijs van achthonderd
leerlingen? Wat betreft de VVD niet.
De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor huisvesting van het
onderwijs, inclusief bewegingsonder-

Begroting 2021, balans zoeken tussen investeren en bezuinigen

We leven met z’n allen in een zeer bijzondere en onzekere tijd. Dit zien we ook terug in de begroting. De
uitdaging voor de komende jaren is groot. Enerzijds krijgen we als gemeente minder rijksmiddelen wat
ertoe leidt dat we minder uit kunnen geven en we zien als gevolg van corona dat de kosten toenemen.
Als CDA vinden we het van groot
belang dat we blijven investeren in leefbaarheid, in deze coronatijd belangrijker dan ooit.
We doen dit bijvoorbeeld dan ook
in Sporthal HAM, de Kruisweide en
de Smetenhof. Maar we maken ook
de keuze de bouw van een nieuw
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SP verplaatsing van het zwembad
en de sporthal, voor een bedrag van
vele miljoenen meer dan het huidige onderhoud gaat kosten, veel te
duur. Voor de SP heeft steeds gegolden: ‘t zwembad mót bliêve!’ Wat de

SP betreft kan het echter niet zo zijn
dat de clubs binnen Afslag10 achterblijven met niks, terwijl zij zich al
jaren het vuur uit de sloffen lopen.
De samenwerking die ontstaan is in
Afslag10 mag niet verloren gaan én

de clubs hebben recht op een fatsoenlijke accommodatie. Dat laatste geldt overigens voor alle clubs in
Horst aan de Maas.
Een club als AVV (Voetbalvereniging
America) weet hoe het voelt als de
wethouder twee dorpen tegen elkaar
uitspeelt om zijn zin door te drijven
voor een gezamenlijk sportpark in
één van de twee kernen. Dat het
echt anders kan, wordt bewezen

op het sportpark van Swolgen en
Tienray. Het is zo jammer dat het het
huidige college niet lukt dit succes te
kopiëren naar andere dorpen.
Wij gunnen alle clubs, in alle kernen
van Horst aan de Maas, een accommodatie waar zij hun sport uit kunnen oefenen op een gezonde, veilige
en energiezuinige manier.
Sonja van Giersbergen

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

De strenge lockdown was te kort
Het kabinet kondigde dinsdag 17 november weer een versoepeling van de lockdown aan. Vanaf donderdag mogen theaters, bioscopen en bibliotheken weer open.
Ook mogen we meer mensen op bezoek ontvangen, drie in plaats van twee, en buiten mogen
groepjes van vier mensen bijeenkomen, in
plaats van maximaal twee zoals dit de afgelopen
twee weken was. De strenge lockdown is daarmee deels opgeheven. De cijfers laten het ook
zien, het aantal besmettingen daalt. Nog niet
met grote sprongen, maar we zitten weer op de

goede weg. Die strenge regels van de afgelopen
weken zijn daarom ook niet meer nodig. Daarbij is
het fijn dat theaters, musea en bioscopen weer
bezoekers mogen ontvangen, zo komt er tenminste
wat geld binnen.
Maar wordt de strenge lockdown niet te snel opgeheven? Zijn twee weken niet veel te kort om al over
positieve resultaten te spreken? We zijn er de afge-

lopen maanden ook achter gekomen dat lang niet
iedereen zich aan de regels houdt, of dit niet om
afstand houden gaat of coronaparty’s, alle waarschuwingen en boetes ten spijt. Nu de teugels nog
even strak aantrekken levert op de lange termijn
meer winst op.
De strenge lockdown was te kort. Wat vindt u?

Bespreking poll week 46

Nertsenfokkerijen nu al verbieden
Het merendeel van de stemmers op deze poll vindt dat de regering nertsenfokkerijen nu al moet verbieden en niet moet wachten tot volgend jaar.
Aanleiding voor de stelling is de tweede besmetting met het coronavirus op een nertsenfokker
in Sevenum. Al eerder werd ook bij fokkerijen
in Meerlo en Evertsoord het virus vastgesteld.
Het kabinet maakte een tijd geleden bekend dat
in maart volgend jaar alle nertsenhouderijen
in Nederland moeten stoppen. Je kunt je afvragen of het niet beter is om de fokkerijen nu al te

verbieden. Denemarken heeft onlangs besloten om
alle bijna 17 miljoen nertsen in het land te doden.
De regering wil daarmee de volksgezondheid
beschermen tegen het coronavirus. Wie weet hoe
het virus zich nog verder gaat ontwikkelen? Dan is
het toch beter om de dieren nu al te ruimen en niet
te wachten tot maart volgend jaar.
Absoluut, zegt Danny Danckaert op Facebook.

“Hoe sneller hoe beter. Onbegrijpelijk dat anno
2020 deze vorm van werkgelegenheid nog bestaat.”
Daar is Petra Verheijen het mee eens. “Dieren fokken voor bontjassen kan echt niet meer.”
Aan de andere kant zijn er ook inwoners die vinden
dat het sluiten van deze bedrijven een proces is dat
zorgvuldig moet verlopen. Ondernemers moeten de
kans krijgen om de zaken goed af te handelen.

Ingezonden brief

Soap Kloosterhof
Lang geleden zat ik voor een partij met een groen logo in de commissie ruimte van de gemeente Horst aan de Maas.
Toen werd er al gesproken of het
vernieuwen van het Kloosterhof.
Diverse stedenbouwkundigen werden geraadpleegd, waarvan de een
meer steen wilde en de ander zich
afvroeg waarom bomen die er stonden verwijderd waren. Vele jaren
later gaat het dan eindelijk gebeuren.
Het Kloosterhof wordt verbouwd. Het
gaat ook deze keer weer ten koste

van een prachtige groep bomen die
zich inmiddels als een groen dak
heeft ontwikkeld en in de zomer een
heerlijke koele plek geeft om even uit
de zon te zitten of te lopen.
Was het niet deze zomer dat erop
stel en sprong plantenbakken moesten komen om het centrum te vergroenen? Hap-snapbeleid.
Ik heb begrepen dat er misschien

een paar dakplatanen gespaard blijven of verplant worden.
Maar de meeste verdwijnen. En dan
zal er wel weer een verhaal komen
van nieuw groen. Bomen van meer
dan dertig jaar oud kun je niet even
vervangen. Groen moet groeien.
Waar het om gaat, als een groep
platanen na jaren doet wat ze moet
doen een mooi koel dak vormen,

dan worden de bomen gerooid om
ruimte te maken voor een plan van
25 jaar oud. Waarvan een nieuwe
stedenbouwkundige over vijf jaar
weer zegt dat het anders moet.
Succes met verbouwen. Doodzonde
van de bomen.
Jan Jacobs groenman
Kruisstraat Hegelsom

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

Euroflor is een jong en dynamisch bedrijf dat zich op enerverende wijze richt
op de retail van bloemen en planten in het supermarktsegment.
Wegens uitbreiding zijn wij per direkt op zoek naar:

Verkoopbegeleider
/chauffeur
(M/V - fulltime)

Taken en verantwoordelijkheden:
• vervoer van bloemen en planten naar supermarkten in Duitsland;
• aanvullen, inrichten en verzorgen van het Euroflor assortiment in deze supermarkten;
• rapporteren van de dagelijkse bevindingen bij de klant.
Onze kandidaat:
• is in bezit van min. rijbewijs B;
• heeft een flexibele instelling (aanvangstijd tussen3.00 en 4.00 uur);
• is klantvriendelijk en collegiaal;
• heeft kennis van de Duitse taal;
• is bereid op zaterdag te werken in een 3/4 daagse werkweek in overleg.
Ben jij op zoek naar een leuke zelfstandige baan
binnen een groeiend bedrijf, stuur dan
een sollicitatiebrief met c.v. binnen 14 dagen naar:
EUROFLOR BV Venrayseweg 151 E 5961 NS Horst
of mail diana@euroflor-bv.nl

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

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

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Nielsflits

Column

Sprookjes
bestaan
Elk jaar met carnaval verkleed
ik mij als Roodkapje. Helaas
mag ik ‘mien pekske’ dit jaar
niet aandoen. Toch heb ik het
gevoel dat ik elke dag als journalist bij de HALLO verkleed
ben als de zielige Roodkapje.
Ik wist al sinds groep 7 in de lagere
school dat ik journalist wilde worden. Waarom? Dan kon ik achter
dingen komen waar niemand vanaf
wist. Nu nog steeds probeer je zo’n
verhalen te achterhalen, dat is het
mooiste wat er is. Je hebt persvrijheid en zou in principe elke vraag
aan ieder willekeurig persoon kunnen stellen. Toch heb ik het idee
dat mijn persvrijheid de laatste tijd
wordt verslonden door de grote
boze wolf.
Afslag10, momenteel één van de
meest politiekgevoelige onderwerpen in deze gemeente.
Het hele verhaal speelt zich af
in de Kasteelse Bossen, of kan ik
beter zeggen het Sprookjesbos.
Want onlangs beroofde de grote
boze wethouderwolf Rudy Tegels
mijn persvrijheid. Ik merk dat er
ontzettend veel onbegrip en onduidelijkheid heerst over dit onderwerp. Aan mij de taak om dit te
vertalen in een simpel, begripvol
artikel. Maar nee, de grote boze
wolf houdt mij tegen. Wat is dit?
Ik mag niet meer schrijven over
een onderwerp? De reactie was:
‘Het is nu niet het goede moment’.
Meerdere verzoeken ingediend,
maar telkens eet de grote boze
wolf mijn persvrijheid op.
Zeg Nielsje waar ga je henen?
Zo alleen, zo alleen. Nou ik ga mijn
grootste recht, mijn persvrijheid,
brengen naar de HALLO en aan heel
Horst aan de Maas. En dan peuzelt
de wolf het allemaal op. Of zijn
het de communicatieprinsesjes
van Assepoester die mij tegenhouden? Waarom mag ik niet schrijven
over Afslag10 en mogen gemeenteraadsleden wel vragen stellen?
Is het de boze wolf die mijn broodkruimeltjes telkens achter mijn rug
oppeuzelt? Ik weet wel welke prinses wakker gekust moet worden in
dit sprookje. Want hij heeft goed in
de zure appel gebeten. Achja, het
verhaal van Roodkapje is vast
anders als de wolf het vertelt.

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

Censureer ze,
Niels
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Geplukt

René Colbers Broekhuizen
‘Kijk vooruit, kijk vooruit’, is het levensmotto van René Colbers. Deze 71-jarige positieveling is helemaal
één met de natuur. Als natuurgids bij IVN kan hij als de beste verhalen vertellen. Deze week wordt de
Broekhuizenaar geplukt.

stappen in Baarlo. Van het één
kwam het ander en nu zijn we al
vele jaren verliefd samen.” Trots is
René samen met Mien op de kinderen en kleinkinderen. “Mijn drie
kinderen zijn allemaal goed op hun
pootjes terecht gekomen. Dat doet
je heel goed. Samen hebben zij

drie kleinkinderen.” Als laatste
heeft René nog één belangrijke
spreuk die voor hem zijn leven
samenvat: “Probeer positief te zijn
en blijf vooruit kijken, blijf vooruit
kijken. Alles komt goed.”
Tekst: Niels van Rens

Als uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een fulltime:

Magazijnmedewerker m/v
•
•
•
•
•

Fotograferen van auto-onderdelen
Het inboeken van auto-onderdelen
Helpen bij afhaalbalie
Het inwegen van metalen
Aanvullen van locaties

Wat bieden wij jou:
Autorecycling Kuijpers biedt jou een fulltime functie op onze locatie in
Beringe binnen een prettige werksfeer. In eerste instantie bieden wij
een contract van 1 jaar inclusief een proeftijd van 2 maanden, met
de mogelijkheid tot verlenging bij gebleken geschiktheid.
Heb jij interesse in deze vacature?
Spreekt deze vacature jou aan of heb je een vraag?
Neem dan contact op met Marcel,
info@ar-kuijpers.nl of bel 077 303 15 70

Mocht je ooit verdwaald raken
in één van de natuurgebieden in
de gemeente Horst aan de Maas,
dan mag je blij zijn als je ooit het
06-nummer van René Colbers hebt
opgeslagen in je mobiele telefoon.
Als echte natuurliefhebber weet hij
elk bospaadje te vinden. “Ik ben
een echte natuurjongen, al van
kleins af”, zegt René. “Altijd ben
ik buiten te vinden, net als mijn
vader en grootvader vroeger.”

Aanbod
René groeide op in, niet geheel
onverwacht, een tuindersgezin.
“Mijn ouders hadden een gemengd
tuindersbedrijf in Baarlo. Later ben
ik opleidingen en cursussen gaan
volgen in dezelfde tak. Aan mij
werd namelijk gevraagd of ik het
bedrijf wilde overnemen. Ik moest
hier wel even over nadenken.
Ik was 20 jaar en had verkering met
Mien, nu mijn vrouw. Zij was onderwijzeres en ik vroeg mij af of dit dan
wel de goede keuze was. Met zo’n
bedrijf in bezit zou Mien vaak moeten meehelpen. Daarnaast moest ik
ook afwegen of het hebben van dit
bedrijf kostendekkend was. Is het
rendabel? Want het moest gemoderniseerd worden. Ik besloot het
aanbod af te wijzen.”
René ging een ander pad in.
“Ik haalde mijn rijbewijs en ging
werken voor een groentenverwerkingsbedrijf. Daar zorgde ik voor de
vracht.” René kwam op verschillende plekken in het land terecht,

ook het buitenland bezocht hij regelmatig. “Ik haalde allerlei groenten op.
Het was heel leuk werk en heb daar
een tijdje gezeten. Daarna werkte ik
links en rechts wat en liet mij omscholen.” De Broekhuizenaar wilde de
techniek in. Uiteindelijk belandde hij
bij een bedrijf dat ventilatoren maakte.
“Daar heb ik tot aan mijn pensioen
gewerkt en heb een fantastische tijd
gekend.”

Natuurfreak
En opeens was René met pensioen.
Dat was wel even anders dan dagelijks voor een werkgever werken.
“Mijn kinderen zeiden tegen mij:
‘Pap, jij hebt toch altijd wat met de
natuur gehad? En je kunt ook nog
eens goed vertellen. Waarom word
je geen natuurgids?’ Waarom ook
niet, dacht ik.” En zo geschiedde.
René meldde zich aan bij het IVN.
“Ik heb een natuurgidsenopleiding
gevolgd en mezelf verder verdiept in
de natuur in mijn omgeving“, vertelt hij. “Zoiets doet dan wat met
mij. Mijn vader en grootvader waren
ook altijd in de natuur te vinden. Je
stapt als het ware in hun schoenen.”
Trots is René op het verhaal van zijn
grootvader. “Hij was begin 1900 ver
voor op andere boeren op gebied van
techniek. Hij was één van de eersten
die dorste met een machine. Jaren
later werd deze dorsmachine afgegeven aan openluchtmuseum De Locht
in Melderslo. Nog steeds wordt deze
machine veelvuldig in het museum
gebruikt. Dat maakt je enorm trots.”

Altijd bezig
René fungeert niet alleen als gids
bij het IVN. Ook leidt hij zijn eigen
Scharrelkids. “De Scharrelkids, ja,
dat is wel een grote hobby van mij.
Ook hier ben ik enorm trots op.”
Samen met een groepje kinderen
trekt René erop uit om van alles te
ondernemen. “Dat kan gaan van
klussen in de bossen tot educatieve
excursies naar bijvoorbeeld het
Smokkelaarspad in Velden. Voor mij
is het belangrijk dat de jeugd weer
ziet hoe mooi de natuur is. Ik weet
zeker dat als deze kinderen een
jaar of 30-40 zijn, zij terugdenken aan die excursies met mij.
Dan beseffen ze ineens hoe kostbaar onze natuur is. Dat besef is het
mooiste wat je iemand kan meegeven.”
Als René niet in de natuur te vinden
is, is hij bezig met de materialen
uit de natuur. “Zo knutselde ik altijd
de frames waarin de rozen komen
tijdens het Rozenfestival in Lottum.
De bloemisten konden dan de oase
en bloemen erin steken. Ik knutsel
graag.” De 71-jarige natuurfanaat
heeft groene handen, maar ook
een gouden keeltje. “Ik heb jaren in
een koor in Broekhuizen gezongen.
Daar ben ik mee gestopt en zing nu
in projectkoren. Ik verzorg voornamelijk de lage tonen, ik ben van
origine een echte bass.”
De allergrootste hobby van René
is toch wel zijn vrouw Mien, kinderen en kleinkinderen. “Mien heb
ik leren kennen tijdens een avond

Wil je meer informatie over ons bedrijf?
Bezoek ons dan op www.autorecyclingkuijpers.nl
Rieten 6, 5986 PH Beringe

Winterbeurt tuinmachine
De monteurs van Lozeman staan ook deze winter weer klaar om uw
tuinmachines te voorzien van een onderhoudsbeurt. Na de winterbeurt
is uw machine helemaal nagekeken en weer klaar voor volgend seizoen.
ACTIE: maak een winterbeurt-afspraak voor 1 januari 2021 en u krijgt
50% korting op de haal- en brengkosten!

Markt 14, 5973 NR Lottum • 077-4632341 • www.lozeman.nl
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15-vragen aan

Stijn Heuijerjans Horst
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Mijn leukste vak op school vind
ik gym, dit komt omdat ik graag
sport. Het stomste vak vind ik
Nederlands, dit komt omdat ik niet
graag lees en het ook gewoon saai
vind.

Wie is je grootste voorbeeld?
Mijn grootste voorbeeld is Virgil
van Dijk. Ik vind het leuk om te zien
hoe rustig hij aan de bal is, hard
werkt en mooi scoort. Ooit hoop ik
zo goed als Virgil te worden.

Wat is je favoriete game?
Ik vind gamen ook heel erg leuk,
het is niet mijn favoriete hobby
maar ik doe het wel regelmatig. Ik speel graag Fifa en Rocket
League.

Wat is je beste en wat is je
slechtste eigenschap?

Ik vind respect in een vriendschap
belangrijk. Iedereen mag zijn
zoals-ie is. Natuurlijk vind ik het
ook leuk en belangrijk om samen
leuke dingen te doen.

Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Ik heb een keer in de line-up van
PSV het veld op mogen lopen.
Ik vond dit superleuk maar ook
superspannend. Ik liep met
Bruma het veld op. In de rust
mochten we ook nog een strafschop nemen. Daarna liepen we
een ereronde. Het hele stadion

Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is voetbal.
Dit doe ik bij RKsv Wittenhorst, ik
speel bij het eerste onder-13 dit
jaar, we hebben een heel leuk
team. Helaas hebben we nog niet
veel competitiewedstrijden kunnen spelen door het coronavirus.
Ook vind ik wielrennen erg leuk.
Ik heb toen ik 8 jaar oud was een
wielrenfiets met mijn verjaardag
gekregen, sinds die tijd fiets ik
regelmatig.

Ik ben één jaar geleden samen
met mijn ouders de Alpe d’Huez
op gefietst op mijn eigen fiets.
Voordat ik eraan begon wist ik niet
of ik de top kon halen. Het was
echt wel heel zwaar en ik heb een
aantal keer moeten afstappen om
even bij te tanken. Ik zou dit graag
nog een keer willen proberen, om
te kijken of ik nu zonder stoppen
boven kan komen.

Verder voorzien van een vrij grote
kelder, een gesloten garagebox
en een extra parkeerplaats in de
parkeerkelder onder het complex.
Huurprijs: € 1.150,00 p/m
Informatie alleen per email:
elsgooren@hotmail.com

Welke reis zou je ooit nog willen
maken?
Ik zou heel graag een keer naar
Afrika willen. Dit omdat ik dieren
erg interessant vind. ik ga dan ook
graag naar de dierentuin. In Afrika
kun je deze dieren in het wild zien,
dat zou ik echt heel cool vinden.

Wat was je eerste gedachte
toen je vanmorgen opstond?
“Yesssss bijna weekend!” Ik vind
het leuk om naar school te gaan,
maar ik vind het ook heerlijk om
weekend te hebben. Zaterdag
weer Lockdown League bij
Wittenhorst, gezellig voetballen
met mijn vrienden.

De laatste foto die ik heb genomen

Tekst: Teun van Zon

Wij zijn per direct op zoek naar een:

Zeer goed onderhouden tussen
woning in een rustig wooncomplex
in het centrum van Horst.

1e verdieping:
3 slaapkamers en badkamer.

Mijn slechtste eigenschap is toch
wel dat ik niet tegen mijn verlies kan. Als ik een spelletje speel
wil ik graag winnen en wanneer
ik dreig te verliezen wordt mijn
humeur een stukje minder gezellig. Mijn beste eigenschap is dat
ik zorgzaam ben. Ik wil graag dat
het met de mensen om mij heen
goed gaat.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?

Woning in Horst te huur

Begane grond:
open keuken, woonkamer met twee
tuindeuren naar terras.

Als je een dier was, wat zou je
dan zijn?

Ik kreeg vandaag op school een
7,7 terug voor mijn toets van
Engels. Ik was hier erg blij mee.

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?

applaudisseerde voor ons.

Ik denk Spanje. Ik ben daar een
aantal keer op vakantie geweest
en ik vind het daar echt heerlijk.
Het is daar vaak lekker weer, het
ligt lekker dichtbij de zee, maar
er zijn ook bergen. Het eten vind
ik ook enorm lekker. Daarnaast,
ik weet niet precies hoe dit komt,
vind ik de sfeer die daar hangt erg
fijn.

Wat is het laatste punt dat je op
school hebt gekregen?

Ik ben altijd te vroeg, ik heb
namelijk een hekel aan mensen
die te laat komen.

Stijn Heuijerjans
12 jaar
Horst
Dendron College

Als je in een ander land en een
andere cultuur geboren zou
zijn, welke zou dit dan zijn?

Dan zou ik een vogel willen zijn.
Heerlijk vrij in de lucht en je kunt
vanaf boven zo op de wereld kijken.

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

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

nam ik toen ik met twee vrienden
aan het forelvissen was. Op de
foto staat een forel die ik ving, die
forel was wel 30 centimeter lang.

Sinds 1934 weckt Aarts Conserven verse
asperges, kersen en peren. We zijn een
gezond familiebedrijf in Lottum met
een duidelijke visie. Onze producten
staan bij alle bekende supermarkten en
groothandels op het schap.

WWW.AARTSCONSERVEN.NL

LOGISTIEK
MEDEWERKER
(40u/wk)

Voor meer info over de vacature,
kijk op www.aartsconserven.nl.
Of neem contact op met
Lode Kessels: 077-366 1404
l.kessels@aartsconserven.nl

Hoi

Column

Keuzes,
keuzes,
kiezen
Zoals bij elke eindexamenleerling wordt er van mij verwacht
dat ik vóór mijn examens heb
besloten wat ik in godsnaam ga
doen na de middelbare school.
Wat ga ik studeren? Waar ga ik
studeren? Ga ik wel studeren?
Ik kan natuurlijk ook een tussenjaar nemen, of besluiten meteen te
gaan werken. Op dit moment heb
ik een redelijk idee wat ik wil gaan
doen. Afgelopen week stond ik op
een hele grote foto in de HALLO
met dit idee, gevraagd over mijn
eigen loopbaan en mening over
carrière maken. Wanneer je alleen
de dikke tekst naast het artikel
leest lijkt het net alsof ik al mijn
hele leven weet wat ik wil doen
met mijn leven, maar dat is alles
behalve waar.
Het kiezen van een studie die bij
me past heeft me erg veel moeite
gekost en de knoop doorhakken
was zeker niet gemakkelijk. In deze
column zal ik uitleggen waarom.
Al mijn hele leven maak ik keuzes
en net zoals een heleboel mensen
kan ik soms onzeker zijn over mijn
keuze. Wanneer ik iets kies heb ik
namelijk de gewoonte om erg lang
te twijfelen en achteraf weer te
aarzelen over of ik wel de goede
keuze heb gemaakt. Gelukkig heb
ik me iets gerealiseerd tijdens de
afgelopen jaren van keuzes maken.
Iets waar sommigen van jullie misschien ook baat bij zullen hebben.
Iets wat me al vaker was opgevallen is namelijk dat bij het kiezen,
zeker bij belangrijke beslissingen,
ik vaak al een voorgevoel heb
over wat ik ga kiezen, ik moet die
keuze alleen nog accepteren, vaak
omdat bijvoorbeeld een andere
keuze gewenster zou zijn, meer
verwacht wordt door anderen of
zogenaamde voordelen heeft.
Maar het belangrijkste voordeel
bij mijn eerste ingeving is dat ik
me er veel beter bij voel tijdens en
na het kiezen, iets wat vaak niet
bij andere opties gebeurt. Daarbij
denk ik dat als je kiest voor iets
waar je je fijn bij voelt, je keuze
niet alleen leuker is, maar ook dat
je altijd goed terecht zult komen,
wat je ook kiest.

Teun
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The Anaesthetics komt met eerste album
The Anaesthetics uit Horst werkt momenteel aan zijn debuutalbum dat in 2021 het levenslicht moet zien.
Om een deel hiervan te kunnen bekostigen is er een crowdfundingsactie gestart.
The Anaesthetics bestaat uit Stijn
Vullings, Des Spreeuwenberg, Koen

Huijs en Sam Duijf. Zij begonnen een
jaar geleden aan een mammoet-

1 + 1 Gratis
Dit weekend is je
tweede trui Gratis!

project, namelijk honderd nummers
schrijven. Hieruit worden tien num-

SWEATER
WEATHER

mers gekozen die uiteindelijk op het
album zullen verschijnen. Begin 2021
duikt de band de studio in om samen
met hun producer de nummers op te
nemen.

Bakkers aan het werk
in De Locht
De bakkers van Openluchtmuseum De Locht in Melderslo steken
zondag 22 november de oven aan voor het bakken van speciale
broden.
Op deze dag zijn er demonstraties
smeden, stroop maken en leerbewerken. Ook is het bakhuisje in
gebruik. De bakkers bakken onder
andere ‘buikmannen’ (krentenpoppen), brood met stroop en appel,

En shop
20% KORITNG op de
gehele collectie!
*geldig vanaf donderdag 19 november

Kijk voor meer informatie op de
website van Voordekunst of op de
Facebook- en Instagrampagina van de
band.

brood met zuurkool en rookworst
en brood met ui en spek. Bezoekers
kunnen deze bijzondere broden
proeven en kopen. Kijk voor meer
informatie op www.delocht.nl

Samen Thema Jagen komt
met Sinterklaasactie
Samen Thema Jagen organiseert in de periode van vrijdag
20 november tot en met dinsdag 1 december een Sint- en
Pietenjacht. De organisatie heeft attributen verstopt die kinderen
uit Horst kunnen zoeken.

*alleen geldig op geselecteerde items
*niet geldig i.c.m andere acties/aanbiedingen

Ben jij die gedreven financiële
teamplayer die een stevige
uitdaging aandurft? Do you
have what it takes: leiderschap,
creativiteit, doorzettingsvermogen
en inspireer je anderen?
Dan ben jij degene waar
wij naar zoeken!

Kinderen van alle leeftijden mogen
op zoek naar drie gouden attributen. Deze spullen worden ergens
in Horst verstopt. Door middel van
tips die via de Facebookpagina
van Samen Thema Jagen bekend
worden gemaakt, kunnen zij op
zoek. Als iemand een gouden attribuut heeft gevonden, mag hij of
zij een leuke, grappige of gekke

selfie maken met het voorwerp.
Deze foto kan opgestuurd worden
voor woensdag 2 december naar
de Facebookpagina of mailen naar
samenthemajagen@hotmail.com
Voor meer informatie, kijk dan op
de Facebookpagina. Ook roept de
organisatie de kinderen op om de
ramen in stijl van Sinterklaas en
pieten te versieren.

Cursus Mondriaan maken bij
De Kantfabriek
Museum De Kantfabriek in Horst organiseert op woensdag 25 november de workshop Mondriaan maken. Deze cursus is voor kinderen.

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van innovatieve en technisch hoogstaande bedrijven die zich
toelegt op systeemontwikkeling en systeemintegratie van met name op besturingstechniek georiënteerde oplossingen.
Bij de Hotraco Group werken ongeveer 250 medewerkers.
Ter uitbreiding van ons team zoeken we een gedreven en teamgerichte:

Manager Finance & ICT

(m/v)

24 uur per week

Je staat als MT-lid samen met je collega’s voor een
prachtige uitdaging: Hotraco Group door te ontwikkelen
tot een toonaangevende, professionele, financieel gezonde
en onderscheidende speler in de besturingstechniek op de
(inter)nationale Agro- en Industriële markt.

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• Je concretiseert de missie en visie naar een hoogstaand
financieel en economisch beleid met winstmaximalisatie
als doel.
• Je voorziet de organisatie van kwalitatief uitstekende
business en financiële informatie.
• Je neemt met jouw MT-collega’s het voortouw in het
ontwikkelen en implementeren van state-of-the-art
bedrijfsprocessen.
• Je realiseert met je team effectieve en efficiënte
bedrijfsprocessen en een moderne en innovatieve ICTstructuur.
• Je ontwikkelt en inspireert je jonge en gemotiveerde
team tot het leveren van uitstekende prestaties.

Wij vragen:
• HBO/WO-werk en denkniveau en een afgeronde
bedrijfseconomische of bedrijfskundige opleiding
• Minimaal 10 jaar werkervaring in een vergelijkbare
functie; zowel financieel als ICT-technisch
• Gedegen kennis van moderne bedrijfsvoering en de
daarbij horende financiële processen.
• Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal;
• Uitstekende kennis van en ervaring met Exactimplementatie en –optimalisatie.
• Je bent integer, tactvol, flexibel, daadkrachtig en
resultaatgericht. Je bent een teamplayer met uitstekende
analytische en communicatieve vaardigheden.

Wij bieden:
Een functie waarin je samen met jouw collega’s de
structuur van het toekomstige Hotraco mag bouwen. Jouw
arbeidsvoorwaarden zijn absoluut marktconform en we
hechten naast professionaliteit veel waarde aan een goede
werk- en privébalans

Meer informatie over Hotraco kun je vinden op www.hotraco.com.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com t.a.v. Guido de Swart (HR-manager).

Het schilderij wordt niet gemaakt
met verf en kwasten, maar met ijslollystokjes. De kinderen wordt een speciale techniek aangeleerd genaamd
wikkelen. Ze wikkelen kleurig garen
om ijslollystokjes, totdat het stokje
helemaal bedekt is. De ijslollystokjes worden tenslotte in een zelfgekozen patroon op een achtergrond

bevestigd. Ouders en/of begeleiders
van de deelnemende kinderen zijn
niet aanwezig in het cursuslokaal
tijdens de workshop. Zij kunnen de
kinderen voor 14.30 uur brengen en
om 16.30 uur weer ophalen in de
Kant-Ine van het museum. Kijk voor
meer informatie op de website van
museum De Kantfabriek.
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Medische zorg

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

Puzzelwedstrijd

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

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij MAN Men’s Wear!

Apotheek Horst

Apotheek Maasdorpen

vrijdag (in besloten kring)
Heilige Mis en Vormselviering 19.00
zaterdag (in besloten kring)
Heilige mis en Vormselviering 19.00
La Providence (kloosterkapel)
zondag
Heilige mis
11.15

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

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)

woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Meerlo

donderdag
Heilige mis
09.00
		

Swolgen

zondag (in besloten kring)
Heilige mis en Vormselviering 09.00
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

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

09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Tienray
zaterdag
woensdag

De Schuilplaats
zondag

Deze keer een Doorloper!
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 22 november (12.00 u.) binnen zijn. De winnaar wordt volgende week bekendgemaakt op deze pagina, www.horst-centrum.nl en via de social-media kanalen. Veel succes en puzzelplezier gewenst!
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1
2
3
4

Hegelsom

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Puzzel

Apotheek

Grubbenvorst

zondag

19

1911 \ service

kerkdienst

Huisartsenpost
Venlo

6

(alleen na telefonische afspraak)

7

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

8
9
10
11
12
13
14

Venray

15

(alleen na telefonische afspraak)

16

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

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst

20 t/m 22 november
10.00

5

2J Tandartspraktijk
Veestraat 5, Grubbenvorst
077 366 20 65

23 t/m 26 november
Heldens Dental Care
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
077 398 12 44

17

Horizontaal 1. Turks pennenvlees. Schoollokaal. Schoonmaakgerei. Rookproduct. Vragend vnw. 2. Mannelijk
dier. Gezicht. Buidelbeertje. Klaar. Trommelvlies. lnhoudsmaat(afk.) 3. Keelziekte. Ziedaar. Bovengrens. Zonder
bovenstukje 4. Spil. Nauwe doorgang. Vierde deel. Smalle weg. Ik heb het gevonden. Bladgroente 5. Mannelijk.
Mannetjeseend. Roodhuid. Naar het genoemde. Brilslang 6. Aandacht. Soeparoma. Houtsoort. Wegovergang.
Duitse N.V. 7. Landbouwwerktuig. Graszode. Afmeting. Zoogdiertje. Verharde huid 8. Bezoldiging. Oplettend.
Mohammedaanse god. Geraamte. Schaakterm 9. Verschillend. Overschot. Pulverig. Plant. Lokspijs 10. Stel. Wijnsoort.
Griekse muze. Hoorbare klanken. Soort dans 11. Soort onderwijs. Stimulerend middel. Werelddeel. Nagerecht.
Kindergroet 12. Laagwater. Sierlijk. In elkaar. Soort gomhars. Kloosterling 13. Lichtrode wijn. Hoeveelheid. Schlemiel.
Boordsel. Brandgang 14. Modegek. Kalm en helder. Steekvlieg. Inhoudsmaat. Ruzie. Stuurboord 15. Loofboom.
Kunststof. Weefsel. Hereniging 16. Oosterlengte. Reuzenslang. Buiten dienst. Anders gezegd. Leefregel. Tijdstip
17. Raad eens. Tennisterm. Zojuist. Besmettelijke ziekte. Werkelijk.
Verticaal 1. Marktplaats. Plant. Lak. Zet 2. Eenmaal. Telwoord. Hulpdienst(afk.). Komaan! 3. Blaasinstrument.
Gewicht. Bestrijdingsmiddel(afk.). Prima. Strohalm 4. Vrouwelijk dier. Razernij. Overlast. Achter 5. Cubaanse
trommel. Zangspel. Aanwijzend vnw. Speelkaart 6. Vulkaantrechter. Verbinding. Venetiaanse titel. Wedstrijd
7. Inwendig orgaan. Jodenkoek. Christelijk feest. Ondernemingsraad 8. Aanval van razernij. Deel van de week.
Ter attentie. Interest. Ned. vakcentrale (afk.) 9. Sportartikel. Keg. Overtijd. Positieve elektrode 10. Voor die
tijd. Slot. Zachtaardig. Wiel 11. Deftig. Hoog bouwwerk. Soort dans 12. Bergtop. Groei. Zure kers. Opera van
Verdi 13. Houtsoort. Oplossing. Filmprijs 14. Nut. Zoon van Zeus. Verlegenheid. Algemene Loterij Nederland
15. Egaal. Zoutmeer. Eerzucht 16. Regionale Omroep Oost. Mannetjesgans. Zeer warm. Een weinig 17. Aanwijzer.
Kledingstuk. Vogelnaam. Ratelpopulier 18. Duitse omroep. Enig. Europese Unie(afk.). Zeer. Toespraak 19. Besloten
vennootschap(afk.). Langzaam. Keurgroep. Kloostermoeder 20. Soort agave. Stand. Van dit jaar. Wapen
21. Legvogel. Haarlok. Vorderaar. Schande 22. Persoonlijk vnw. Operatiemes. Duivel. Grof weefsel 23. Noorse god.
Vleesstokje. Vast. Amsterdamse Tijd. Uniform 24. ISDN-verbinding. Staatsiekleding. Herfstbloem. Aanspreektitel
25. Rijksluchtvaartschool. Appel. Russisch heerser. Boom.

De oplossing van de puzzel in De Hallo van 12 november was: Aan het kortste eind trekken
En de winnaar is: Mariet Aerts uit Kronenberg.
Van Harte Gefeliciteerd met de cadeaubon van € 50,- te besteden bij Albert Heijn Horst!

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

Priesternoodnummer

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

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

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

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Sudoku

2
1

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
Kijk voor de oplossing
volgende week in
de HALLO.
Oplossing
vorige week:
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Tummers
cm

4K

SMART

4K

ULTRA HD

SMART

65
’’
➞

32
’’
➞

ULTRA HD

16
5

81

cm

daar word ik vrolijk van
549,-

GRATIS
BEZORGD!

449,-

Full HD TV 32PFS6905/12

979,-

GRATIS
BEZORGD!

799,4K TV UE65TU7170SXXN

• 32” (81 cm) • Full HD • HDR • Smart TV
• Driezijdig Ambilight

• 65” (135 cm) • 4K Ultra HD • HDR • Smart TV
• Crystal processor 4K

GRATIS
BEZORGD!

GRATIS
BEZORGD!

8

8

KG

KG

1400
T/PM

899,-

599,Wasmachine WW8BM642OBW/EN

799,-

699,*

* Na €75,- cashback
via Siemens

Wasdroger WT45W400NL

• Energieklasse A+++ • Inhoud: 8 KG

• Energieklasse: A++ • Warmtepomp • Inhoud: 8 KG

• 1400 tpm • QuickDrive • EcoBubble

• autoDry technologie

• Super Speed • Samsung Q-rator

• Zelfreinigende condensor

BESTEL OOK VIA TELEFOON (085-105 4444) OF ONLINE CHAT OP WWW.EPTUMMERS.NL

7 veilige winkels in Limburg!
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

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

