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Zeepkistenrace Dendron
Op het Dendron College in Horst
vond donderdag 26 november
een zeepkistenrace plaats.
De afdeling Bouwen Wonen en
Interieur (BWI) van de school
organiseert ieder jaar deze race.
Vanuit een vast verkregen
onderstel ontwerpen en maken
de tweedejaarsleerlingen in
groepjes hun eigen zeepkist.
De leerlingen ontwerpen echt
hun eigen zeepkist. “We geven de
leerlingen bijna alle vrijheid om
de zeepkist te maken”, geeft
docent Koen Jacobs aan. De race
is alleen voor de ‘echte coureurs’
want het gaat best snel. Dit jaar
gingen onder andere een Red
Bull-blikje, Formule 1-racewagen, tractor, een botsauto en een
tank van de helling. De school
probeert met deze projecten de
leerlingen te enthousiasmeren
voor een richting in de techniek.
/ Beeld: Koen van Meijel
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Grubbenvorst krijgt kunstwerk Cees van den Bergh
Aan het Pastoor Vullinghsplein in Grubbenvorst wordt maandag 14
december een beeld geplaatst van kunstenaar Cees van den Bergh. Het
dorp eert hiermee de kunstenaar die dit jaar honderd jaar zou zijn
geworden. Daarnaast is het op 14 december tien jaar geleden dat hij
stierf.
Het initiatief voor het plaatsen van het
kunstwerk komt van de Historische
Kring Grubbenvorst-Lottum en
Ondernemers Collectief Grubbenvorst.
Namens de beide stichtingen benaderde Jos Wijnen de familie met het
verzoek een kunstwerk van Cees van
den Bergh te mogen kopen dat een
permanente plek in het dorp zou krijgen. De familie reageerde positief op
het verzoek. “Het is toch een blijk van
waardering”, zegt zoon Marco van den
Bergh. Hij woont in de woning waar
Cees van den Bergh begin jaren 60
met zijn gezin in trok en zijn atelier
had. Voor die tijd woonde de familie in Italië waar Van den Bergh aan
de Accademia di Belle Arte di Brera
in Milaan studeerde. Cees van den
Bergh groeide op in Haarlem in een
welgesteld gezin. Op zijn 23e werd
hij leerling van de beeldhouwer Frans
Timmermans in Maastricht. In 1954
werd hij toegelaten tot de Jan van
Eyckacademie. Maastricht was ook
de stad waar hij zijn latere echtgenote Gerda Sloot ontmoette. Zij was
afkomstig uit Grubbenvorst en haar
familie beheerde daar het voormalige
Hotel Breidenbach aan het Pastoor

Vullinghsplein.

Anoniem
Cees van den Bergh exposeerde op
diverse grote internationale tentoonstelling. Zo stond hij in 1957, naast
grote namen als Pablo Picasso, op de
eerste internationale tentoonstelling in
Cararra. Zoon Marco laat een vergeelde
tentoonstellingsgids zien waar naast
onder anderen Picasso en Henry Moore
ook de naam van zijn vader prijkt.
“Mijn vader heeft een heel uitgebreid
archief bijgehouden. Dat zijn we nu zo
voor en na door aan het nemen, maar
het is veel werk”, zegt hij lachend.
In 1963 verhuisde het gezin Van den
Bergh terug naar Grubbenvorst. “Mijn
oudste zus werd geboren met een handicap. Omdat zij in Italië niet de juiste
zorg kon krijgen, besloten mijn ouders
naar Nederland terug te keren.” Daar
leidde de kunstenaar een vrij anoniem bestaan. “Hij bemoeide zich niet
echt met het dorp, was vooral gericht
op zijn kunst. Inspiratie haalde hij
uit zijn omgeving en ook uit de oudheid. Mijn vader was erg geïnteresseerd in geschiedenis, met name in de
Grieken en Romeinen en wist veel over

de giettechnieken van brons. Hij had
goede contacten in de museumwereld en werd vanwege zijn kennis vaak
gevraagd bij opgravingen.” Overigens
was Cees van den Bergh niet de enige
creatieveling binnen het gezin. “Mijn
moeder kon heel mooi pianospelen.
Van zijn eerste verdiende geld kocht
mijn vader een piano voor haar.”
Welk kunstwerk een plek zou krijgen

in het dorp, werd overgelaten aan
de familie. De keuze viel uiteindelijk op het beeld Le Couple gemaakt
in 1961. Marco: “Ik heb dit altijd een
mooi beeld gevonden.” Het beeld, dat
geschonken wordt aan de gemeente,
wordt geplaatst op het Pastoor
Vullingshplein met de voorzijde
gericht naar het voormalige hotel.
“Het wordt op 14 december geplaatst

en we hopen het volgend jaar zomer
officieel te onthullen. Wat mijn vader
hiervan zou vinden? Ik denk dat hij het
wel kon waarderen en het sowieso
leuk zou vinden dat zijn kinderen dit
hebben opgepakt. Hij was erg trots op
zijn gezin.”
Tekst: Marieke Vullings
Beeld: Rinus van de Ven

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

RMM ZOEKT COLLEGA’S!
RMM is op zoek naar collega’s (fulltime en zaterdaghulp) die
van aanpakken weten, er van houden lekker buiten aan de
slag te gaan en niet bang zijn om hun handen vies te maken.
Ben jij degene die ons team komt versterken? Ontdek snel
of jij de aanpakker bent die wij zoeken!

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.

Wat verwachten we van jou:
• Je hebt geen 9-tot-5-mentaliteit
• Je gaat goed om met variërende taken en werktijden
• Je zou graag binnen ons bedrijf door willen groeien
• B-rijbewijs is een MUST
• C-CE rijbewijs is een pre
Je werkdag zal voor het grootste gedeelte bestaan uit
reinigingswerkzaamheden. Denk hierbij aan wagenparken,
terreinen of zelfs het ijsvrij maken van vliegtuigen! Dit doe je niet
alleen. Je gaat namelijk elke dag op pad met een leuk team om
deze werkzaamheden op locatie van onze klanten uit te voeren.
Wat hebben we jou te bieden:
• Een fulltime baan
• Bijzonder werk met een gemotiveerd team
• Doorgroeimogelijkheden
• Het behalen van aanvullende rijbewijzen/certificaten
• Prima salaris
Ben jij nog op zoek naar de ideale bijbaan? We kunnen altijd extra
handen gebruiken op zaterdag. Neem vooral contact met ons op.
Zie jij jezelf al naast ons boenen op de werkvloer?
Stuur dan snel een mailtje naar personeelszaken@cleanplaza.nl
en wie weet wordt jij onze nieuwe collega!

TEELTBEGELEIDER
Kijk voor meer informatie op onze website

www.tacobedrijven.nl/vacatures
Taco Agro B.V. 077 397 66 66 / info@tacobedrijven.nl
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Ereteken van Verdienste

Bijzondere onderscheidingen
voor sergeant uit Horst

magazijninrichting
venlo

Sergeant der eerste klasse Ronald uit Horst heeft donderdag 25 november het Ereteken van Verdienste
in brons en een Sculptuur Operationeel Optreden ontvangen. Hij kreeg beide onderscheidingen uit handen
van de commandant Landstrijdkrachten.

E-ML levert en monteert ENTRESOL
en VERDIEPINGSVLOEREN op uw wensen
compleet voorzien van een CE-certificaat.
0031 (0)6 53 18 02 43 • info@e-ml.eu • www.e-ml.eu

BEZORGERS
GEZOCHT!
De Horstenaar werd onderscheden
vanwege zijn optreden tijdens een uitzending naar Afghanistan in 2010. Op
22 mei 2010 werd het peloton waar
Ronald deel van uitmaakte geraakt
door een Improvised Explosive Device
(IED). Als gevolg daarvan vielen zeven
gewonden, waarvan drie dodelijk. Na

de aanslag was de opvolgend pelotonscommandant niet langer in staat
om het bevel te voeren. De Horstenaar
nam toen de coordinatie met de andere
eenheden over. “Sergeant der eerste
klasse Ronald heeft aangetoond ook
onder moeilijke omstandigheden zeer
professioneel te werk te gaan”, aldus

de commandant Landstrijdkrachten.
In een reactie laat Ronald desgevraagd
weten de onderscheidingen een eer te
vinden. “Maar het hele peloton heeft
die dag heel hard gewerkt en wat mij
betreft had iedereen een onderscheiding mogen krijgen. We zijn allemaal
belangrijk.”

Jongerenwerk wil in gesprek
met jongeren over corona
Ggz-instellingen trokken onlangs aan de bel. Zij maken zich namelijk zorgen over de gevolgen van de
coronapandemie voor de geestelijke gezondheid van vooral kinderen en jongeren. Zij blijken vaker last
te hebben van angst en somberheid. Ook het jongerenwerk van Synthese in Horst vangt signalen op dat
jongeren het moeilijk hebben als gevolg van de coronamaatregelen.
Ook de jongerenwerkers van Horst
aan de Maas maken zich zorgen over
de jongeren tijdens deze aanhoudende coronaperiode, laat Caroline
Keizer desgevraagd weten. “Voor
jongeren is het belangrijk om elkaar
te ontmoeten en grenzen op te zoeken in de weg naar zelfstandigheid.
Jongeren krijgen nu vaak te horen
wat ze niet mogen. Dit kan enorm
frustrerend zijn voor ze.” Het jongerenwerk wil daarom met de jeugd
in gesprek gaan om te kijken wat er
wél kan.

Jongeren krijgen nu
vaak te horen wat ze
niet mogen

“Wat voor uitzicht kunnen we ze
bieden? Weten we wat de jongeren
nu doen? Natuurlijk staan bij ons

de coronamaatregelen voorop,
maar is er een manier om jongeren
hier beter in te begeleiden en er
tegelijkertijd voor zorgen dat ze
zich gehoord voelen?” Ze geeft aan
dat momenteel de verschillende
organisaties, verenigingen en
jongeren worden benaderd.
“Zo kunnen we inventariseren of zij
dit ook ervaren.”

Onlinetoernooi
Om jongeren een verzetje te
bieden, organiseert het jongerenwerk binnenkort een KetenFIFA-toernooi aan het organiseren
voor de jongerenketen in Horst
aan de Maas. Keizer: “Ieder jaar
organiseren wij in december een
Ketenvoetbaltoernooi in Horst aan
de Maas. Tijdens dit toernooi strijden verschillende jongerenketen
uit de gemeente tegen elkaar om
uiteindelijk de ‘beste keet uit Horst
aan de Maas’ te worden. Vooraf
aan het ketentoernooi vindt er

VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

Broekhuizenvorst

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst

normaal gesproken Ketenkeuren
plaats. Dit is een manier om zicht
te krijgen op wat er in de keten
gebeurt en tegelijkertijd op een
preventieve manier informatie en
voorlichting te geven over onder
andere alcoholgebruik.” Vanwege
de coronamaatregelen kan een
fysiek voetbaltoernooi dit jaar niet
plaatsvinden. “Om toch in contact te blijven met de jongeren en
iets leuks te kunnen doen voor de
jongeren in de gemeente ben ik in
samenwerking met E-sporter Nick
Cooiman bezig met het organiseren van een Keten-FIFA-toernooi.
Keten gaan online met elkaar de
strijd aan.” Het onlinetoernooi
vindt op zaterdag 19 december
plaats. Er is dan ook een livestream
waarin verschillende mensen door
jongerenwerk worden uitgenodigd
met elkaar in gesprek te gaan.

Tekst: Marieke Vullings

elke
werkdag
op
ko avond

WWW.LEURS.NL
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Fietster botst met auto
in Sevenum
Op het Raadhuisplein in Sevenum heeft zaterdagavond 28 november
een ongeluk plaatsgevonden. Een persoon raakte daarbij gewond.
De politie meldt dat op zaterdag
rond 20.00 uur een fietster in botsing kwam met een auto.
Een ambulance kwam ter plaatse
en heeft het slachtoffer met onbe-

kende verwondingen meegenomen
naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet
bekendgemaakt.

Plannen voor
Lokaal Preventieakkoord
De gemeente Horst aan de Maas gaat een Lokaal Preventieakkoord
opstellen. Hierin komen afspraken te staan tussen de gemeente en
verschillende maatschappelijke partners op het gebied van
gezondheid. Dat schrijft het College van B&W in een informatiebrief aan de raad.

Het verhaal van Maher Issheibar
De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zijn eigen verhaal. Neem het verhaal van Maher
Issheibar. Maher is afkomstig uit Syrië en woont sinds november 2017 met zijn vrouw en zes kinderen in
Panningen. Twee maanden geleden kwam Maher via een regulier werktraject van gemeente Peel en Maas
bij NLW Groep terecht. Hij kreeg hier een proefplaatsing in het magazijn aangeboden met het doel door te
groeien tot volwaardig allround magazijnmedewerker. Inmiddels heeft hij de certificaten voor heftruckchauffeur en reachtruckchauffeur behaald en vergaat het hem zo goed dat hij onlangs een contract tekende
bij NLW. Maher: “Ik wil graag bij NLW blijven, ik voel me hier veilig en ben blij hier te werken”. Nieuwsgierig?
Lees het hele verhaal op www.nlw.nl. / Tekst en beeld: NLW Groep

Onlangs werd door de gemeenteraad een motie aangenomen waarin
het college wordt opgeroepen met
een actieplan te komen om alcohol- en drugsgebruik onder jonge-

ren te verlagen. Door middel van
het Lokaal Preventieakkoord wil de
gemeente gaan inzetten op preventie. Zij wil daarvoor samenwerken
met maatschappelijke partners.

Verkeerscampagne
Dr. van de Meerendonkstraat
Door middel van een verkeerscampagne vragen bewoners van de
Dr. van de Meerendonkstraat in Horst aandacht voor de verkeersveiligheid in hun straat. Er zijn onder andere borden geplaatst en
er is onder de aanwonenden een enquête gehouden.

Laarakker Groenteverwerking is specialist in de teelt,
verwerking en verkoop van een breed pakket groenten
voor de diepvries- en conservenindustrie. Jaarlijks leveren
Laarakker Groenteverwerking en Laarakker BIO samen
ruim 140.000 ton akkerbouwmatig geteelde groenten
Denk hierbij aan spinazie, kool, peulvruchten, peen,
prei, schorseneren en aardappelen. Contractteelt vormt
de basis van onze groenteproductie. Ons pakket wordt
aangevuld door inkoop bij vaste relaties in Europa.
Wij zaaien, oogsten, wassen, schonen, sorteren en
snijden onze producten zelf en kunnen desgewenst ook
aanvullende product-bewerkingen uitvoeren.

Wij zoeken fulltime

ALLROUND MONTEURS (M/V)
Laarakker Groenteverwerking biedt haar werknemers alle ruimte zichzelf te ontwikkelen.
Bij ons is techniek van groot belang, de werksfeer is informeel en collegiaal, er wordt hard
gewerkt en eerlijk met elkaar omgegaan. Natuurlijk kun je rekenen op een prima salaris en
bijbehorende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Ben jij die gedreven technicus die ons team bij de Technische Dienst komt ondersteunen?
De functie
- Je zorgt ervoor dat machines, materieel en productielijnen storingsvrij kunnen functioneren.
- Naast het analyseren, repareren en plegen van onderhoud heb je tegelijkertijd oog voor
efficiency-verbetering.
- Na verloop van tijd rouleer je mee in de storingsdienst.
Je profiel
- Je werkt graag in teamverband maar kunt ook prima zelfstandig aan de slag.
- MBO werk/denkniveau op het gebied van werktuigbouwkunde, elektrotechniek en/of
motorvoertuigentechniek, landbouwmechanisatie.
- Je hebt kennis van hydrauliek, mechaniek en/of elektrotechniek.
- Ervaring in de agrarische sector is een pre.
Hebben we je interesse gewekt? Mail dan jouw brief en cv naar m.debruijn@laarakker.nl
Eerst nog wat meer info? Bel dan met Jeroen Pouwels op 0478-507232 of kijk op onze site:

WWW.LAARAKKER.NL

De campagne is samen met de
gemeente Horst aan de Maas, het
project Veilig op Weg en Veilig op
Weg Limburg opgezet. “We willen verkeersdeelnemers die door
onze straat rijden, hier bewust van
maken, inclusief de boodschap ‘We
houden rekening met elkaar’. Als
we rekening houden met elkaar,
dan hoeven er geen problemen te
ontstaan en zorgen we met elkaar
voor verkeersveiligheid en leefbaarheid”, zeggen bewoners Ralph Bos
en Ger van de Klashorst. “Veilig verkeer begint bij deelnemers zelf, en
betrokkenheid van de eigen buurt
maakt mensen bewuster van hun
gedrag. We hebben gezamenlijk
een campagne opgezet om auto-

mobilisten te wijzen op de maximumsnelheid. We hebben enkele
buurtbewoners op de foto gezet en
deze zijn te zien op de sandwichborden die deze maand langs de weg
komen te staan.” Ook zijn er stickers
uitgedeeld die door de aanwonenden op hun afvalemmers geplakt
kunnen worden. “Iedereen doet
mee op vrijwillige basis, het is dan
ook des te leuker, de straat te zien
‘kleuren’, en dat we als bewoners op
deze manier aandacht vragen van
onze verkeersdeelnemers.”
Daarnaast is er een enquête gehouden onder de bewoners, die nu
wordt geëvalueerd. Ook zijn er plannen om, zodra het mogelijk is, een
informatiemiddag te organiseren.
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Omroep Horst aan de Maas weer vrijwilligersorganisatie

Nog veel vragen bij fracties over toekomst omroep
Omroep Horst aan de Maas gaat terug naar een vrijwilligersorganisatie. Dat heeft de Raad van Toezicht maandag 30 november bekendgemaakt. Het businessplan van de omroep bleek te ambitieus en de
coronacrisis deed uiteindelijk de das om. Directeur Evert Cuijpers legt
per 1 januari 2021 zijn functie neer om zich volledig te richten op
Omroep Venlo.
In een verklaring zegt Leon Litjens,
voorzitter van de Raad van Toezicht:
“Het afgelopen jaar zijn we van de
ene in de andere crisis gerold. De erfenis van Omroep Reindonk viel tegen,
het businessplan bleek te optimistisch en niet realistisch, samenwerking
met andere nieuwspartners op korte
termijn onhaalbaar en door de coronacrisis kelderden de reclame-inkomsten en kon de organisatie nauwelijks
normaal functioneren. Kortom, er is
geen duurzaam perspectief om de
gewenste kwaliteitsafspraken met de
gemeente te borgen.”

nen waarom dit niet is gelukt kennen
we niet exact. In 2021 zouden we het
functioneren van de omroep evalueren. Dat evaluatiemoment zal nu zo
snel mogelijk moeten plaatsvinden.
De omroep is een zelfstandig orgaan
dat zijn eigen afwegingen maakt. We
houden als gemeente vinger aan de
pols en willen snel in gesprek met het
college over de vraag ‘hoe nu verder’.”

Horst aan de Maas
is geen Venlo

Loes Wijnhoven. Het College van B&W
heeft de omroep laten weten dat zij
niet structureel extra in de omroep wil
investeren om zo het businessplan te
kunnen realiseren. Wel wil zij maxi-

Vinger aan de pols
Essentie laat bij monde van Jeroen
Brouns weten dat de partij positief is
over de professionaliseringsslag die
is gemaakt en die volgens hem ook
zichtbaar was. “Het is spijtig om te
horen dat het nu zo loopt. De samenwerking met Omroep Venlo was juist
ingegeven om van elkaar te leren
en zo ook levensvatbaar te zijn en te
blijven. Dat lijkt niet gelukt. De rede-

Lokaal nieuws
“Een sterke lokale omroep is wat ons
betreft belangrijk voor een gezonde
democratie”, zegt Maarten Voesten van
D66+GroenLinks. “Lokaal nieuws moet
er zijn om mensen te laten weten wat
er in Horst aan de Maas speelt. Het
werk van onafhankelijke journalisten is
ook lokaal onmisbaar om het bestuur
te controleren.” Ook fractievoorzitter
van de PvdA Richard van der Weegen
stelt dat er behoefte is aan lokaal
nieuws. De vraag is echter of een lokale
omroep in Horst aan de Maas nog toekomst heeft, zegt hij. “Wij hadden aan
de voorkant ook twijfels of het allemaal
haalbaar zou zijn. Horst aan de Maas is
geen Venlo. We wilden het graag een
kans geven. Vraag is nu of een lokale
omroep in Horst aan de Maas nog
een toekomst heeft. Ook een omroep
met een vrijwilligersorganisatie is in
het verleden geen onverdeeld succes gebleken. Er is behoefte aan lokaal
nieuws. Of dat een lokale omroep moet
zijn, is maar de vraag.”

Tekst: Marieke Vullings

Redactie wil professionele omroep behouden
De redactie van Omroep Horst aan de Maas legt zich niet neer bij het besluit van de Raad van Toezicht
om de organisatie weer om te vormen naar een vrijwilligersomroep. De journalisten zien nog wel
toekomst en voeren momenteel gesprekken om de beslissing terug te draaien.
“Afgelopen woensdag hebben wij de
boodschap gekregen dat de RvT na
het vertrek van directeur-bestuurder
Evert Cuijpers geen toekomstperspectief meer ziet”, meldt de redactie in een persbericht.

Er liggen financiële
uitdagingen
“Onze tijdelijke contracten, die tot
31 december 2020 lopen, worden
daarom niet verlengd. Afgelopen

vrijdag heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de RvT en de
journalisten. Daarin is door ons als
redactie aangegeven dat wij nog wel
mogelijkheden zien. Toen is afgesproken dat de journalisten dit verder uit zouden werken in een plan,
waarmee de omroep na 31 december door zou kunnen. Dat plan is
maandagochtend door de voltallige
redactie aan de RvT gepresenteerd.
De RvT ziet daarin geen toekomst.”

Kansen
Redacteur Tim van der Weerden laat
desgevraagd weten dat het plan

voornamelijk uitgaat van een andere
manier van werken. “Denk bijvoorbeeld aan het brengen van korte
nieuwsblokken overdag op tv, in
plaats van één lange nieuwsuitzending in de avond. Daarmee hou je
meer tijd over voor andere dingen.”
Volgens de Raad van Toezicht zijn
onder andere door de coronacrisis
de advertentie-inkomsten gedaald.
Van der Weerden: “Er liggen inderdaad financiële uitdagingen. Wij
denken dat er echter meer uit de
markt te halen valt en zien nog
genoeg kansen.”

Wij zoeken...
Chauffeur (oproep)

Voor vervoer van goederen in
bus of vrachtwagen.

Samenwerking
Het CDA laat weten eerst een gesprek
tussen de raad, college en Raad van
Toezicht van de omroep af te willen
wachten. “Dat het een uitdaging zou
zijn wisten we vooraf en het roept
bij ons als CDA zeker vragen op die
we graag beantwoord zien alvorens
verdere conclusies te trekken”, aldus

Burgercommissielid
Waterschap Limburg
Winnie Robles uit Broekhuizenvorst is woensdag 25 november door
dijkgraaf Patrick van der Broeck beëdigd als burgercommissielid
Waterschap Limburg.
Robles stond twee jaar geleden op
de kieslijst voor de Waterschaps
verkiezingen. Namens 50PLUS stond
zij op plek 3 van de lijst. Zij behaalde
toen echter te weinig stemmen om
verkozen te worden. Het algemeen
bestuur van het waterschap wordt
ondersteund door twee commissies. De Commissie Waterkeringen
& Bestuur en Organisatie en de
Commissie Watersysteem, Zuiveren en

ziet meer in samenwerking met andere
nieuwsmedia. Zij wil daar zelf de
komende tijd een aanzet voor geven.

Oneens met beslissing

Opheldering
De gemeenteraad werd vorige week
door middel van een raadsinformatiebrief op de hoogte gebracht. De
SP-fractie heeft inmiddels in een brief
aan het College van B&W om opheldering gevraagd. De partij wil onder
andere weten wanneer het college
op de hoogte was van dit nieuws en
of het college niet eerder, ook tussentijds, geïnformeerd zijn over de
financiële situatie bij de omroep. Paul
Geurts (SP): “Indien dat het geval is,
willen we weten of het college overwogen heeft de raad daarover te informeren en maatregelen te nemen die
het tij bij de omroep zou doen keren.”
Als dat niet het geval is, wil de fractie
weten wat de reden voor het college
is om de zaak op z’n beloop te laten.
Ook de VVD heeft vragen gesteld aan
het College van B&W. Zij wil onder
meer weten of de omroep in de huidige professionaliseringsslag had kunnen slagen als er een hogere bijdrage
vanuit de gemeente zou zijn verleend.

maal 50.000 euro beschikbaar stellen aan de omroep. Dit geld is onder
andere bestemd voor het omvormen
van de professionele organisatie naar
een vrijwilligersorganisatie. Het college

Waterketen. Robles is toegetreden tot
deze laatste commissie. De commissieleden worden voorgedragen door
de leden van het algemeen bestuur en
benoemd door de dijkgraaf. “Ik ga met
veel enthousiasme aan de slag als burgercommissielid om in deze functie de
belangen van de burgers van Limburg,
en dan Noord Limburg in het bijzonder,
zo goed mogelijk te behartigen”, zegt
Winnie Robles.

Tuinman (oproep)

Verantwoordelijk voor
het onderhoud van de tuin
en ons terrein.

Magazijnmedewerkers

Voor alle voorkomende
werkzaamheden in ons magazijn
t/m augustus 2021.
Mogelijk op basis van een volledige
werkweek, op oproepbasis en op
zaterdagochtend.

Solliciteren vóór 18 december via:
werkenbij.mertens-groep.nl
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Bever knaagt mogelijk voor meer dan
6 ton aan schade in Evertsoord

Luuk krijgt pluim
van burgemeester

Een bever heeft aan de Helenaveenseweg in Evertsoord mogelijk voor meer dan 600.000 euro aan schade
gegraven. Waterschap Limburg trof de schade aan na een controle. De gemeente Horst aan de Maas moet
opdraaien voor de schade en gaat deze zo snel mogelijk herstellen. Onderzoeken lopen momenteel nog.

De 7-jarige Luuk Thijssen ontving dinsdag 1 december een pluim
van burgemeester Ryan Palmen. De burgemeester kwam daarvoor speciaal naar zijn school De Bottel in Lottum.

De bever heeft zo’n zestig
holen gegraven die onder de
Helenaveenseweg lopen. In totaal is
600 meter van de weg beschadigd.
Er bestaat instortingsgevaar op de
Helenaveenseweg door wegverzakkingen. De grond onder de straat en
het fietspad is instabiel geworden.
De gemeente Horst aan de Maas doet
momenteel onderzoek hoeveel de
schade nu precies bedraagt en wat
de vervolgstappen zijn. “We zijn heel
erg geschrokken van dit probleem”,
zegt wethouder Eric Beurskens van
de gemeente Horst aan de Maas.
“De schade is vrij groot en in het
worstcasescenario kan het gaan om
zo’n 660.000 euro. Dat is een flinke
kostenpost. Er zijn beelden gemaakt
met een grondradar en nu moeten
we nog een aantal boringen verrichten.”

Grote kostenpost
Waterschap Limburg trof de gegraven
beverholen aan. “Het is niet te geloven hoeveel schade deze bever heeft
aangericht”, vertelt Joost Oudehengel
van Waterschap Limburg. “Dat is

enorm balen voor de gemeente Horst
aan de Maas die voor deze kosten
moet opdraaien.” Want, de schade
ligt voornamelijk op het terrein van
de gemeente. “De straat, het fietspad
en de bomen hebben schade”, legt
een woordvoerder van de gemeente
Horst aan de Maas uit. “Dat betekent dat wij moeten opdraaien voor
de kosten op ons ‘grondgebied’ en
het waterschap op de hare.” Voor
Waterschap Limburg valt het nog
enigszins mee. “Voor ons is dit niet
zo’n grote kostenpost. Wel hebben we ontzettend veel last van de
bever. Op de lange termijn kost ons
dat ook veel geld. We hebben iedere
dag meerdere mensen aan het werk
die zich bezighouden met onderhoud
door de gevolgen van deze bever.
De beverpopulatie neemt enorm toe.
Dat is aan de ene kant goed nieuws,
want dat betekent dat de bever het
hier in Limburg goed heeft. Aan de
andere kant brengt het heel wat
problemen met zich mee. De bever
is een bedreigde diersoort, dus we
mogen het beest niet zomaar vangen. Hij zorgt bij veel mensen voor

problemen. Prachtige bomen gaan
ten prooi, agrariërs hebben last van
gewassen die opgegeten worden,
dammen zorgen voor verhoging van
de waterstand en bevers knagen dus
ook holen onder wegen, waardoor ze
instabiel en gevaarlijk worden.”

Spoedbrief
Maar het waterschap en de gemeente
kunnen niets doen tegen het beestje.
“Het blijft een beschermde diersoort”,
zegt Oudehengel. “Daar mag je niet
zomaar aankomen, hoe veel schade
ze ook aanrichten. Het enige dat we
kunnen doen is aankloppen bij de
provincie Limburg. Zij gaat over het
faunabeheer. Onlangs hebben we een
brief naar de provincie gestuurd met
de vraag of ze deze problemen onder
de loep kan nemen.” De gemeente
Horst aan de Maas gaat nu onderzoeken wat de uiteindelijke kosten
zijn en hoe ze alles weer kan herstellen. “Als er meer bekend is, laat ik
dat meteen weten”, aldus wethouder
Beurskens.

Op zoek naar
leuk werk?

Tekst: Niels van Rens

Voor onze winkel in Horst zijn we op zoek naar

OPROEPKRACHTEN
Jij vindt het leuk om klanten te helpen, je zorgt er voor dat onze winkel er
tiptop uitziet en ondersteunt met administratieve werkzaamheden.
Ben je geinteresseerd? Mail dan je motivatiebrief en CV naar
wm0228@bruna.nl of geef deze af in de winkel.
Boekhandel Bruna
Kerkstraat 3/A, 5961 GC Horst

Of je nu in de agro, food of industrie wilt werken, bij AB Werkt
hebben we tijdelijke én vaste banen! Kijk maar eens hieronder.
Wat pak jij vandaag aan?

WWW.ECHODEPENDONIT.COM

Teamleider food (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P043695

Met jouw goede communicatieve vaardigheden kan je makkelijk met iedereen
door een deur. Als teamleider geeft jij namelijk leiding aan een ploeg van
ongeveer 8 tot 20 medewerkers op de productie afdeling.

Expeditie medewerker (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P043054

sen gevraagd geld te doneren. Ook
mocht hij in zijn klas uitleg geven
over zijn actie.
De opbrengst heeft hij zelf naar de
egelopvang gebracht. Ook heeft
hij samen met zijn vader thuis
een egelhotel gebouwd. “Wat mij
betreft is de inzet van Luuk een
fantastisch voorbeeld voor andere
kinderen en dat verdient een dikke,
vette pluim”, aldus Palmen.

Op eigen initiatief is Luuk Thijssen
een actie gestart voor de egel,
nadat hij tijdens een les op school
hoorde dat het niet zo goed gaat
met deze diertjes. Luuk besloot
daarom geld in te zamelen
voor Egelopvang Stein, waar zieke
egels vanuit de hele provincie
Limburg naar toe worden gebracht
en verzorgd. Door middel van een
zelfgemaakte poster werd men-

Advie
Verk s
oopp
rijs

€19
CS-3

9-

9,-

Incl.

10ES

€24

BTW

Je boerenverstand gebruiken; spreekt dat jou aan? Ter uitbreiding van het team zijn
we op zoek naar een zelfstandige expeditie medewerker. Gezamenlijk zijn jullie
verantwoordelijk voor de levering van het hoogwaardige product aan klanten over de
hele wereld!

Teamleider productie (fulltime)
Regio Bergen | Vac. Nr. P040776

Voor een toeleveringsbedrijf voor de groenten verwerkende industrie zijn we op zoek
naar een gedreven teamleider. Je coördineert en inspireert een ploeg van 3 tot 4
medewerkers om iedere dag te presteren. Iets voor jou?

Meewerkend voorman tomaten (fulltime)

Advie
Verk s
oopp
rijs

€44
CS-2

9-

9,-

Incl.

511W

€50

BTW

ES

Regio Horst | Vac. Nr. P042996

In deze functie loop jij bij een moderne tomatenkwekerij voorop! Je bent namelijk
verantwoordelijk voor de operationele processen binnen de kas en zorgt dat alle
oogst- en gewaswerkzaamheden soepel verlopen.

Interesse? Neem contact op met Anouk via
horst@ab-werkt.nl of 077 – 398 08 83

bij
CS-310ES Verkrijgbaar
CS-2511WES
KETTINGZAAG
KETTINGZAAG
30,5 cc ❘ 1,10Markt
kW ❘ Easy
25,0 cc ❘ 1,10•kW
❘ Easy Start
14,Start
5973 NR Lottum • 077-4632341
www.lozeman.nl
Zaagblad 35 cm ❘ 3/8”LP ❘ Gewicht 4,0 kg
Zaagblad 30 cm ❘ 3/8”LP ❘ Gewicht 2,6 kg
Bij aankoop van een kettingzaag ontvangt u bij Lozeman op vertoon van deze
ACTIE GELDIG VANAF 1 DECEMBER 2020 TOT EN MET 15 JANUARI 2021, ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.
advertentie een can ASPEN 2-takt (5 L) er GRATIS bij
Aanbieding geldig van 1 december t/m 15 januari 2021

AB Werkt | Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst | ab-werkt.nl

MARKT 14 - 5973 NR LOTTUM
TEL.: 077 4632341 - LOTTUM@LOZEMAN.NL
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Magie rondom kinderplezier

Sinterklaasfanaat Ronald verzamelt alles rondom
het kinderfeest in december
‘Oh kom er eens kijken’ wat je in het huisje bij Ronald Verberne uit Meerlo vindt. Want zijn hartje gaat letterlijk en figuurlijk sneller kloppen van de sinterklaasperiode. Al jaren verzamelt hij allerlei spullen die te maken
hebben met de goedheiligman en zijn pieten.

Sinterklaas nagebouwd. Alles in die
typische sinterklaasstijl: roodfluwelen
voorwerpen, oud meubilair en een
beetje hoffelijke uitstraling.”

Je raakt nooit
uitgefantaseerd over
Sinterklaas

Magie
Bij de vraag wat Ronald het mooiste vindt aan het kinderfeest is “dat
er altijd wel wat gebeurt. Elk jaar
wordt er weer iets prachtigs gemaakt
van het sinterklaasverhaal dat onder
andere op tv verschijnt. Je raakt nooit
uitgefantaseerd over Sinterklaas.
Daarnaast is de magie rondom het
kinderplezier gewoon prachtig om
te zien. Dat doet wat met je als je
al die blije gezichtjes ziet wanneer
Sinterklaas binnenkomt.”

Pietenhuis
Het hoogtepunt van Ronalds verzameling was toch wel dit jaar. “Ik heb
een pietenhuis gemaakt in een leeg
winkelpand aan de Beatrixstraat in
Meerlo. Prachtig om te zien dat er
zoveel respons op komt. Ik krijg alleen
maar positieve reacties van ouders en
inwoners uit Meerlo.” In het pietenhuis
is een sinterklaaspop te zien die in zijn
grote rode boek leest. Daaromheen
zijn allerlei pieten hard bezig met het
inpakken van cadeaus en het verzamelen van tekeningen die kinderen in
kunnen leveren bij het pietenhuis. “Zo
schep je tijdens de coronacrisis toch
dat sinterklaasgevoel.”
Als Sinterklaas richting Spanje vaart
haalt Ronald de kerstspullen elk jaar
tevoorschijn. “Dan beginnen weer
helemaal van vooraan opnieuw: het
volgende thema. Ik ben een echte
knutselfreak, al vind ik Sinterklaas het
allermooiste.”
Tekst en beeld: Niels van Rens

VE

Er moet een duidelijkere verbinding komen tussen de kern Horst en het buitengebied, zodat het aantrekkelijk wordt om hier te recreëren. De aanleg van een groene parkzone langs de Kabroekse Beek kan hier
voor zorgen. Ook zou er een kasvrije overgangszone moeten komen tussen het centrum en het kassengebied Reindonk.
Deze en andere aanbevelingen
staan in de Groenstructuurvisie
2020 (GSV). De GSV moet bijdragen
aan het in stand houden en verbeteren van het openbaar groen in
de gemeente. Er wordt uitgegaan
van 25 vierkante meter openbaar
groen per inwoner. Per kern zijn
aanbevelingen opgenomen in de
visie. Er is gekeken waar de hiaten in de groenstructuur zitten en
hoe deze kunnen worden aangevuld. Zo zou er in Horst meer
gebruikt gemaakt kunnen worden
van de Kabroekse Beek. Een nog
aan te leggen groene parkzone kan

gekoppeld worden aan een langzaamverkeerroute. Ook de geluidswal langs de A73 zou heringericht
kunnen worden. Door het gebied
achter de snelweg meer in te richten voor recreatief gebruik, door
bijvoorbeeld wandel- en fietspaden en een kinderboerderij, en de
langzaam verkeersroutes hier op
aan te sluiten, wordt het buitengebied aantrekkelijk om op te zoeken. Verder moeten er recreatieve
routes worden aangelegd die de
bezoekers van de vakantieparken
in America verleiden naar Horst
te komen. De meest directe ver-

binding is de Americaanseweg/
Nieuwe Peeldijk. Maar, zegt de
gemeente, dit is een kassengebied
en een voor de toerist niet bepaald
aantrekkelijke route. Daarom moet
er een kasvrije overgangszone
komen tussen de kern en het kassengebied. ‘Kassen zullen minder
dominant in het landschap ingepast
moeten worden. Dus ruime groene
corridors tussen de kassencomplexen en niet meer bouwen binnen 25 meter van de beek’.
De Groenstructuurvisie 2020 wordt
nog behandeld door de gemeenteraad.

R

‘Kasvrije overgangszone in Horst’

BE

Groenstructuurvisie

T

De verzamelhobby komt vanuit de
ouders van Ronald. “Als kind was
Sinterklaas heel belangrijk bij ons
thuis. Vooral mijn moeder is een
echte fan. Zij helpt mij ook altijd als

M

Lang leve Marktplaats

AR
ST

Ronald verzamelt alles wat te maken
heeft met de Sint en zijn pieten.
Dat kan gaan van pietenpoppen tot
aan kleine attributen om de huiskamer zo mooi mogelijk op te vrolijken. Een interview onder het genot

er bijvoorbeeld een pietenpop een
ander kleed aan moet. Ik ben niet zo
goed met de naaimachine.” Inmiddels
weten veel Meerlonaren Ronald te
vinden en krijgt hij heel veel spullen.
“Maar voornamelijk is het voor mij
lang leve Marktplaats. Ik verdwaal zelf
bijna elke dag in de digitale tweede
handswinkel. Het is fantastisch wat je
dan allemaal vindt. Zo bood iemand
onlangs een aantal oude, roodfluwelen stoelen aan, helemaal gratis. Tja, dan ben ik er als de kippen
bij. Ideaal voor in het kantoor van
Sinterklaas.” Ronald laat een foto zien.
“Kijk, ik heb op de buitenschoolse
opvang in Meerlo het slaapvertrek van

Nordmann, Omorika, Blauwspar,
Fraseri, Koreana, Miniboompje
In pot of gezaagd vanaf € 9,50

P

Alles in stijl

van vers gezette kop koffie uit een
echte Sinterklaasmok mag natuurlijk
niet ontbreken. “Alles in stijl”, zegt
Ronald. “Eigenlijk is dat het hele jaar
door en ik vind het leuk om mijn kinderen hierbij te betrekken. Zij weten
niet beter. Inmiddels hebben ze een
bepaalde leeftijd om niet meer met
het verhaal mee te gaan, maar zij vinden het nog steeds leuk hoor.”

VE
NO

Als het kan zou het hele huis van
Ronald Verberne vol staan met sinterklaasspullen. “Maar gelukkig heb ik
dan mijn vrouw die op de rem trapt”,
zegt hij lachend. “Ik hou ervan om alles
omtrent Sinterklaas te verzamelen. Ik
heb een lieve moeder wiens zolder
geschikt is om het een en ander op te
bergen. Want niet alles past hier thuis.”

OO
RK
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KERSTBOMEN
kerstgroen / takken

• overdekte verkoop • dagelijks geopend van 9.00 - 18.00 uur •
• zondag van 10.00 - 15.00 uur • ‘s avonds in overleg •

Perkplantenkwekerij Hay Cox,

Molengatweg 4 Horst, tel. 077 - 398 29 22, 06 - 54 30 69 64

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

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com

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

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01
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Ut Is good gewést
Hand aan hand zijn wij gegaan tot aan de drempel.
Moegestreden, maar omringd door onze liefde,
ben je moedig en dapper van ons heengegaan.

Met veel verdriet hebben wij afscheid genomen
van onze beide ouders en opa en oma

Hay Swinkels

en

Hennie Swinkels-Lemmen

* Horst, 9 oktober 1931
† Horst, 26 november 2020

* Sevenum, 31 mei 1931
† Horst, 26 november 2020

Jan van Dongen
* 30 juni 1934

† 21 november 2020

echtgenoot van

Will Swinkels

Mia van Dongen-Brauer

Jacqueline en Ger Hoeijmakers-Swinkels
Fieke en Theo
Lotte en Joni
Daan

Pap en opa van
Petra en Rob
Carla en Wiel, Jeroen en Shirley, Luuk

Gertie en Ger Cox-Swinkels
Tom
Freek en Hikari

John en Angelique, Maik, Lisa
In besloten kring hebben we afscheid genomen
op 26 november 2020.

Sjaak Swinkels en Ria Brouwers
Guus en Silka

Wij danken u hartelijk voor de mooie woorden, prachtige
bloemen en vele lieve kaarten die we mochten ontvangen
na het overlijden van mijn echtgenoot, onze pap en onze opa.
Uw belangstelling en medeleven hebben wij als een troost
ervaren.

Louis en Ellen Swinkels-Willems
Renske en Jarno
Ilse
Maartje
Correspondentieadres: Wittenhorststraat 41, 5961 XL Horst
We hebben donderdag 3 december in besloten kring afscheid genomen van onze ouders
in crematorium Boschhuizen in Venray.
Een bijzonder woord van dank aan alle medewerkers en vrijwilligers van Hof te Berkel en
Groene Kruis Thuiszorg voor hun liefdevolle verzorging van pap en mam.

Bedankt Jan!
Na een loopbaan van bijna 30 jaar
bij Mertens, waarvan 14 jaar
als directeur, is Jan Schoeber
gestopt met werken.

Als leven lijden wordt,
is rusten goed.
Tot ons groot verdriet is toch nog vrij onverwacht overleden

Truus Verheijen - Driessen
* Lottum, 16 mei 1948

Leo Verheijen

Jan, bedankt voor de fijne en
constructieve samenwerking en
alle goeds voor de toekomst!

Directie en medewerkers

† Venlo, 30 november 2020

lieve mam en trotse oma van
Sevenum: Anita en Eddy
Bodi, Kyan, Jurre
Mgr. Schravenlaan 23A, 5973 NH Lottum
Truus is thuis.

www.mertens-groep.nl

Geboren

Sofie

Piet en Annie
Huijs-Verheijen
26 november 2020
60 jaar getrouwd!

25 november 2020
Dochter en zusje van
Gideon en Ilse Aarts-Janssen
Daan
Michelslaan 40
5963 HC Hegelsom
Gezocht: werkruimte/bedrijfsruimte
van 40-80 m² in Horst of omgeving.
Bel: 06 13 64 01 81.

Te koop gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploeg frees
kieper mesttank hark schudder
spitmachine bloter tractor enz
tel. 06 19 07 69 59.
Te koop houtkachel Rika Mexx 250.00
motor grasmaaier merk Stiga 55 cm
250.00 tel. 06 50 50 12 66.
Te koop: set (4) winterbanden
(Continental) op aluminium velgen.
Maat: 195/65 R15, 5-gaats voor o.a.
VW Jetta. Tel. 06 23 03 03 50.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Vanwege de huidige omstandigheden
nemen wij afscheid van Truus in besloten
kring op vrijdag 4 december om 16.00 uur.
Het is mogelijk om de afscheidsdienst
via een livestreamverbinding te volgen.
De link hiervoor kunt u aanvragen via een
mail aan: live@uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Te koop kerstbomen,
diverse soorten en maten.
Lei Verhaeg, Hillenweg 9 Hegelsom.
Te koop hogedrukspuit Kubota en
Douven, industrie stofzuiger, en enkele
heteluchtkanonnen 06 12 38 72 31.
Te koop: Taxus Baccata. Mooie volle
planten, diverse maten uit onze eigen
kwekerij. Tel: 06 19 82 14 95.

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.
Te huur in Horst 7.400m kasruimte
vanaf 2021. Tel. 06 21 55 38 67.

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

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

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

&
Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

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

0312 \ nieuws
Opgewekt en zorgzaam,
nooit klagend, altijd stildragend.
Moedig ging je door, steeds weer,
tot op het laatste moment. Je kon niet meer...

Bert Ambrosius
9 april 1934

26 november 2020

Riek Ambrosius - Kuunders
Stefan en Silvia
Freek
Lotte
Monique en Henk
Sten
Noa
Helmesstraat 20, 5961 HW Horst
Donderdag 3 december hebben wij in besloten kring afscheid
genomen van mijn lieve man, onze pap en trotse opa.
Aansluitend heeft de crematie plaatsgevonden.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van
Hof te Berkel team 3, voor de goede zorgen.

In Memoriam
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Veel vragen over
samenwerking met Venray
Zowel in Horst aan de Maas als in Venray leven bij de politieke partijen nog veel vragen over de beoogde samenwerking tussen de beide gemeenten. De fracties willen eerst meer informatie voordat ze een besluit nemen.
De colleges van Horst aan de Maas
en Venray willen gaan samenwerken
op vier terreinen: informatievoorziening, financiën, personeelsbeleid
en burgerzaken. Het doel is betere
dienstverlening, lagere kosten en
minder kwetsbaarheid. Gemeente
Venlo zou ook meedoen maar is uit
het project gestapt in januari 2019.
Al eerder werden er in de gemeente
Venray kritische vragen gesteld door
CDA, Samenwerking Venray, Venray
Lokaal en VVD.
Tijdens de voorbereide raadsvergadering van dinsdag 1 december
bleek dat ook de Horster raad nog
niet zo overtuigd is van de voordelen

van de samenwerking, die Horst aan
de Maas jaarlijks 75.000 euro zou
gaan kosten.

Investeren
is nodig
“Uit de stukken wordt ons niet duidelijk wat het voordeel is voor Horst
aan de Maas”, merkte Annemie
Craenmehr (CDA) op. “Welke problemen worden hiermee opgelost?”
PvdA’er Richard van der Weegen
vroeg zich af wat er gaat gebeuren

als één van beide gemeenten uit de
samenwerking stapt.
Volgens wethouder Thijs Kuipers is er
in het verleden al veel laaghangend
fruit is geplukt en willen de beide
gemeenten nu grote slagen maken.
“Investeren is dus nodig.” Door de
coronacrisis en andere ontwikkelingen worden grotere projecten, zoals
het overnemen van de ICT voor beide
gemeenten door Venray, nu voorlopig op de lange baan geschoven.
Omdat er nog veel vragen zijn over
de samenwerking wordt er binnenkort een informatiebijeenkomst
gehouden voor de raad.

Brand in loods America
Aan de Vossenheuvel in America is dinsdagochtend 1 december brand uitgebroken in een loods. Hierbij
zijn geen gewonden gevallen.

Bert Ambrosius
Wij ontvingen het trieste bericht dat op donderdag 26 november
2020 ons erelid Bert Ambrosius is overleden. Bert was bestuurslid
van Hovoc van 20-09-1962 tot 04-02-1969 en penningmeester
van 04-02-1969 tot 03-03-1978.
Hovoc is Bert ontzettend dankbaar voor zijn inzet voor
en betrokkenheid bij Hovoc en in het bijzonder als erelid.
“Enne gojje mins blieft altied leave”
Wij wensen Riek, Stefan en Silvia, Monique en Henk, kleinkinderen
en verdere familie heel veel sterkte met dit verlies.
Bestuur en leden Volleybalvereniging Hovoc

De leegte en het gemis zijn bij mij achtergebleven
na het overlijden van mijn lieve man

Chris Cuppen

De brand ontstond rond 11.00 uur.
Het zou gaan om een loods van
ongeveer 10 bij 10 meter. Er werden
meerdere blusvoertuigen gealarmeerd om de brand te blussen. In de

loods, die in vlammen is opgegaan,
stonden een auto en hobbymaterialen opgeslagen. Ongeveer een uur
na het ontstaan van de brand kon het
sein brand meester worden gegeven.

De brandweer geeft aan dat er geen
gewonden gevallen zijn bij de brand
en dat er geen asbest is vrijgekomen.

Wittenhorst wil cameratoezicht
Voetbalvereniging RKsv Wittenhorst uit Horst is de vernielingen en rotzooi op haar sportpark beu.
Het liefste zou de club zien dat er cameratoezicht komt bij de sportvelden.

Voor het medeleven en steun in deze moeilijke tijd wil ik
iedereen heel hartelijk bedanken, ook voor alle troostende
woorden, bloemen, kaarten, telefoontjes en een luisterend oor.
Riek Cuppen-Sanders
Meerlo, december 2020
Getuigen gezocht: aanrijding tussen
vuilniswagen en zwarte personenauto
op 1 oktober 2020 rond 12.30,
Venloseweg Horst t.h.v. Ideaal. Wie kan
ons helpen? Tel. 06 21 66 00 24.
Te koop kerstbomen vanaf 28
november. P. Kleuskens
Langevenseweg 7 Melderslo.

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Te huur 2 opslagloodsen.
30x12m en 45x20m.
America 06 38 64 67 49.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

Lege zakjes chips, plastic bekertjes, maar ook joints en wietzakjes. Jongeren die rondhangen op
de voetbalvelden van Wittenhorst
zorgen voor steeds meer overlast.
“Onze velden worden al langer
gebruikt door jongeren om op te
voetballen buiten trainingstijden”,
vertelt voorzitter Ron van den
Bekerom. “Dat vinden we op zich
geen probleem. Dat er dan wel

eens schade ontstaat omdat er met
de doelen over het kunstgrasveld
wordt gesleept, in plaats van dat
ze worden opgetild, is dan gewoon
onwetendheid. Ook zien we al langer dat er met scooters en fietsen
over de velden wordt gereden.
Maar de laatste tijd treffen we ook
joint en wietzakjes aan. Dat was
voor ons echt de druppel. Dat willen we gewoon niet.” Binnen de

club is al geopperd om een hekwerk om het sportpark te plaatsen.
“Maar daar gaat onze voorkeur niet
naar uit. We hebben vorige week
een constructief gesprek gehad met
wethouder Han Geurts. We hebben
daarin aangegeven dat we graag
cameratoezicht willen op het sportpark. Er is aangegeven dat hier naar
wordt gekeken en dat er serieus
over na wordt gedacht.”
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Auto past niet bij inkomen

Vier generaties

19-jarige verdacht van fraude
Een 19-jarige inwoner van Sevenum is opgepakt op verdenking
van fraude. Dat meldt de politie op Facebook.
Volgens de politie bleek tijdens een
ander strafrechtelijk onderzoek één
van de verdachten, een 19-jarige
inwoner van Sevenum, in het bezit
te zijn van een auto die niet zou
passen bij zijn inkomen. Er werd

een financieel onderzoek ingesteld waarbij fraude aan het licht
kwam. “Uiteindelijk werd de auto
afgenomen om het slachtoffer van
de fraude schadeloos te stellen”,
meldt de politie.

Verhoging minimumloon

Voor14 overhandigt petitie
aan gemeente
Actievoerders van Voor14 overhandigen op maandag 7 december
samen met FNV een petitie in aan wethouder van Roy Bouten van
gemeente Horst aan de Maas. Zij willen hiermee het College van
B&W oproepen zich uit te spreken voor een verhoging van het
wettelijk minimumloon naar 14 euro.
Actieleider Sylvia Gielens:
“Het coronavirus laat zien dat
thuiszorgmedewerkers, schoonmakers en distributiemedewerkers ons land draaiende houden.
Bijna 1 miljoen mensen in een
vitaal beroep verdienen echter
bitter weinig. Zij moeten het doen

met een inkomen van minder dan
10 euro bruto per uur. Ook in de
gemeente Horst aan de Maas groeit
deze groep. Met Voor14 zorgen wij
dat de welvaart eerlijker verdeeld
wordt.” Voor14 is een initiatief van
vakbond FNV dat inmiddels landelijk is opgepakt.

Eerste achterkleinkind
Mevrouw Tacken-Verhaegh mocht op 13 september haar eerste achterkleinkind verwelkomen. Op deze dag
is Janne Cuijpers geboren. Janne is de kleindochter van Ine Wijsman-Tacken en dochter van Lonneke
Wijsman uit Horst. Met de geboorte van Janne is een droom van vier generaties uitgekomen.

Ben jij die proactieve en
flexibele receptionist(e) die
graag wil werken binnen een
internationale omgeving?

Kempen creëert
Kempen creëert

Zichtbaarheid
Zichtbaarheid

Dan ben jij degene waar wij
naar zoeken!

#kempencreëert
#kempencreëert
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SLOGGIE-ACTIE
SLOGGIE-ACTIE
SLOGGIE-ACTIE
TEN
CATE-ACTIE
TEN
TEN CATE-ACTIE
CATE-ACTIE

33 +
11 GRATIS
+
3 + 1 GRATIS
GRATIS
20%
korting
20%
20% korting
korting
t/m 13 december
t/m
t/m 13
13 december
december
t/m 13 december

t/m 31 december
t/m
t/m 31
31 december
december
t/m
31 december
Zie actievoorwaarden
in de winkel

Zie actievoorwaarden in de winkel
Zie actievoorwaarden in de winkel
Zie actievoorwaarden
Tot ziens, in de winkel
Tot ziens,
Adviesteam Cleopatra
passie voor lingerie
Tot ziens,
Adviesteam Cleopatra
passie voor lingerie
Tot ziens,
Liliane,Cleopatra
Hélène,
Gertie
Ilselingerie
Adviesteam
passie en
voor
Liliane,Cleopatra
Hélène, Gertie
Ilselingerie
Adviesteam
passie en
voor
Liliane, Hélène, Gertie en Ilse
Liliane, Hélène, Gertie en Ilse

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 230 medewerkers.
Ter uitbreiding van ons team zoeken we een bekwame en enthousiaste:

Receptionist(e) (16 tot 20 uur per week)
Ben jij goed in het regelen en uitvoeren van
ondersteunende werkzaamheden? Ben jij
oplossingsgericht, flexibel ingesteld en sociaal?
Dan zoeken wij jou! Wij bieden een veelzijdige functie
met veel contacten binnen en buiten de organisatie.
Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• Beantwoorden en doorverbinden van de inkomende
telefoontjes;
• Ontvangen van bezoek;
• Mailboxbeheer, postverwerking en agendabeheer
spreekkamers;
• Beheer en uitgifte kantoorbenodigdheden;
• Beheer en uitgifte bedrijfskleding;
• Gewerkte uren van productiepersoneel vastleggen;
• Diverse (administratieve) ondersteunende taken.
Wij vragen:
• Minimaal 2 jaar werkervaring in een
vergelijkbare functie;

Kerkstraat 20a • 5961 GD Horst • 077 398 72 50
Kerkstraat 20a • 5961 GD Horst • 077 398 72 50
info@cleopatralingerie.nl
www.cleopatralingerie.nl
Kerkstraat 20a • 5961 GD •Horst
• 077 398 72 50
Kerkstraat 20a • 5961 GD •Horst
• 077 398 72 50
info@cleopatralingerie.nl
www.cleopatralingerie.nl
info@cleopatralingerie.nl • www.cleopatralingerie.nl
info@cleopatralingerie.nl • www.cleopatralingerie.nl

• Goede kennis van de Nederlandse,
Engelse en Duitse taal;
• Je beschikt over uitstekende communicatieve
vaardigheden en bent een gezellige collega;
• Je bent accuraat en nauwkeurig;
• Je hebt een positieve, proactieve en
oplossingsgerichte instelling.
Wij bieden:
Een functie waarbij contact met collega’s, klanten
en anderen belanghebbenden centraal staat. Je
kan je bijdragen leveren aan verdere groei en
professionaliseren van onze organisatie. Ook
ontvang je een goed salaris met prima secundaire
arbeidsvoorwaarden op grond van de CAO van het
Metaalbewerkingsbedrijf.
Meer informatie
Meer informatie over Hotraco Group 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. Kim Scheepers (HR Officer).
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Energiecoöperatie voelt zich gebruikt

Reindonk Energie trekt handen af van Windpark
Greenport Venlo
De Horster energiecoöperatie Reindonk Energie trekt haar stekker uit het project Windpark Greenport
Venlo. De coöperatie wil geen medewerking meer verlenen aan het windproject omdat meerdere
afspraken niet werden nagekomen door de initiatiefnemers. Ook voelen ze zich gebruikt om de
toenmalige benodigde vergunningen en ‘goodwill’ te bereiken.
In november 2015 heeft Reindonk
Energie een eerste maal als
coöperatie een voet tussen de
deur kunnen krijgen binnen het
project Windpark Greenport Venlo
met als doel een gedeelte van
de opgewekte, groene stroom
coöperatief te exploiteren. Het
park beoogt negen windturbines,
waarvan er twee op coöperatieve
wijze zouden worden gebruikt.
De gemeenteraad van Venlo
besloot begin 2018 geen
vergunning te verlenen voor het
project door weerstand vanuit
bewonersgroepen uit Boekend en
Blerick. Provincie Limburg heeft
vervolgens via een zogenaamde
PIP-procedure eind 2018 alsnog
een vergunning verleend waarmee
de initiatiefnemer, Etriplus, verder
kon. Daarna, in 2019, werd bekend
dat Etriplus het windpark verkocht
had aan een consortium van
Greenchoice-Windunie-ABN.

Nogal gebruikt
Energie Reindonk heeft
samen met collega-coöperatie
Samenstroom uit Venlo kenbaar
gemaakt om met een deel van
de turbines coöperatief stroom
op te wekken. Zo komt de
opgewekte energie bij de burgers
zelf terecht en verkrijgen zij ook
een winstpercentage. Dit is in
het bijzonder voor mensen met
een laag inkomen die zo kunnen
profiteren van de energietransitie.
Reindonk Energie zegt zelf zich in
het gedurende ontwikkeltraject
loyaal te hebben opgesteld en
heeft gevraagd en ongevraagd
meegedacht en meegewerkt.
“We moeten helaas constateren
dat dit dienstig was om de
benodigde vergunningen en
‘goodwill’ te bereiken, maar niet
intrinsiek vanuit het idee om ons
als coöperatie vooruit te helpen
in onze ontwikkeling”, zegt

Reindonk Energie. “We voelen ons
plat gezegd ‘nogal gebruikt’ als
coöperatie.”

Voor de winst
Reindonk Energie geeft meerder
punten aan waardoor zij hebben
besloten om de samenwerking
op te zeggen. “Etriplus liet ons
niet toe als aandeelhouder in een
vroeg stadium. Elke poging hebben
ze daartoe afgeslagen”, zegt
Reindonk Energie. “Het financiële
product dat naar verwachting
wordt aangeboden via een
crowdfundingsplatform is puur
van bancaire aard en hier schiet
een coöperatie weinig tot niets
mee op. Daarnaast heeft het
streven naar winstmaximalisatie
van de ontwikkelende partijen
(met overheid als aandeelhouder)
het gewonnen van het coöperatief
gedachtegoed. Er is een
winstsprong van 10 miljoen euro

geïncasseerd. Bedoelden we dat
met regionale betrokkenheid en
burgerparticipatie?”

Meerdere pogingen
Reindonk Energie steekt haar hand
ook in eigen boezem. “Is het dan
alleen vingerwijzen naar anderen?
Nee, ook als coöperatie hebben
we, met name in de periode
waarin de overdracht plaatsvond
van Etriplus naar het nieuwe
consortium, te veel vertrouwd
op het vanzelfsprekend hetzelfde
interpreteren van de afspraken
zoals wij ze zagen. We hebben
te lang gevaren op de motie van
Provinciale Staten die voor ons
een steun in de rug was. Hier
hadden we beter op onze hoede
moeten zijn en is er dankbaar
gebruikt gemaakt van het nieuwe
consortium.” Tot twee maal toe
is in 2020 door de coöperaties
meegedacht en initiatief genomen
om alsnog te kijken naar de
mogelijkheden voor coöperatieve,
groene stroom. “In dat geval
was de winstsprong mede ten
goede gekomen aan degenen die

participeren in het windpark. Dit is
zonder overleg met de coöperaties
door provinciale bestuurders
opzij gezet. In een laatste poging
is het windpark gevraagd om
1 procent winst af te romen van
exploitatiewinst en deze door te
zetten naar de coöperaties. Ook dat
voorstel is afgewezen.”

De rol van coöperatief
schaamlapje
past ons niet

Reindonk Energie is op z’n zachtst
gezegd niet blij met de ontwikkelingen. “Daarom hebben wij onze
handen van het windpark getrokken. De rol van coöperatief schaamlapje past ons niet en mag nimmer
een voorbeeld gaan worden voor
toekomstige ontwikkelingen.”

Tekst: Niels van Rens

Elke zondag open
10 - 17 uur

KOOPAVOND T/M 11 DEC.
ma. t/m vr. open tot 20 uur
Deurne Helmondseweg 118

r

Grote Kerstste

rmen,
4-6 bloemsche 99
3.
.
ot
-p
in 12cm

1.99

11.

99

Picea Conica
Kan binnen en buiten.
Excl. mand. 100cm hoog.
16.99

Nobilis bos
2.99

Nordmann den

1.99

9.99

Clusterverlichting 768-lamps
LED verlichting in de kleur 'Classic
warm' of 'Warm wit'. Voor binnen
en buiten. Met timer en dimmer.
Lengte snoer 6 meter. 21.95

17.

99

Amaryllis snijbloem
Diverse kleuren.

3 bloemen

4.99

Eucalyptus
Decoratief
en geurend.
Per bos.
99

1.

Soft LED Ivy light 500-lamps
Heeft 500 LED’s verdeeld over
12 meter snoer. In de kleur
’Classic warm’ of ’Warm wit’.

GRATIS
INGEPAKT!

16.99

Keuze uit ruim 100 verschillende kunstbomen!
Breed aanbod echte bomen.

Aanbiedingen zijn geldig t/m 6 december 2020 en zolang de voorraad strekt.

Nordmann den
Gezaagd, tussen
130-150cm.
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Horster boa’s hebben tijdens de coronacrisis even
andere prioriteiten dan normaal
De buitengewone opsporingsambtenaren, oftewel boa’s, zijn tijdens de coronacrisis steeds meer in het
nieuws. Komt er iets kijken rondom coronamaatregelen, dan is het vaak een boa die optreedt. De gemeente
Horst aan de Maas heeft een team handhaving met boa’s en toezichthouders. Aan het woord: Jordi Schenkels,
één van de boa’s. Wat doet hij zoal?

Voor boa Jordi Schenkels is het
belangrijk dat hij wordt gezien als
luisterend oor van de inwoners van
Horst aan de Maas. “Als mensen
ergens problemen mee hebben, kunnen ze mij altijd bereiken”, zegt hij.
“Ik ben er voor hen om problemen
op te lossen.” Soms moet een boa
dan optreden. “Als je het dan hebt
over coronaboetes uitdelen, gebeurt
dat eigenlijk zelden hier. Een boete
mag nooit het doel zijn, daar bereik
je niets mee. In Horst aan de Maas
geven we eerst een waarschuwing en
mocht de overtreding daarna meermaals gebeuren, volgt er uiteraard
een boete. Voor ons is een waarschuwing het beste middel.”

Inlevingsvermogen
Jordi schetst een voorbeeld van winkeliers tijdens de wekelijkse markt in
het centrum van Horst. “Als iemand
de coronaregels niet volgt, spreek ik
diegene hierop aan. Dan moet je niet
zeggen doe dit nu niet of doe het zo,
maar geef hen een tip. Vraag dan
vriendelijk of ze een mondkapje willen dragen. Of geef hen een tip dat
fietsen door het centrum tijdens de
markt verboden is. Vriendelijk zijn is
heel belangrijk. Een enkeling pakt dit
niet goed op en dan is een goed inlevingsvermogen wel handig. Maar als
je gewoon nuchter met deze persoon
in gesprek gaat en alles uitlegt, is het
vaak gewoon goed.”

gesproken, toen het coronavirus nog
niet in Nederland was. “Ik werk nu
sinds maart in Horst aan de Maas”,
vertelt Jordi. “Ik ben ingehuurd om
te controleren op bijvoorbeeld de
blauwe zones (gratis parkeergebieden, red.). Deze prioriteit ligt
nu natuurlijk wel anders.” Elke dag
is voor Jordi anders. “Ik patrouilleer veel in de centrums van alle
dorpen in Horst aan de Maas. In de
weekenden verschuift zich dat naar
bijvoorbeeld maneges of verenigingen die activiteiten organiseren.
Daarnaast ben ik een luisterend oor,
dus mensen kunnen bij mij terecht
voor vragen. Trek gerust aan mijn
jas als je mij tegenkomt op straat of
anders kun je altijd mij bereiken via
de gemeente.”

Brave burgers
Ook is Jordi er om kleine problemen
als burenruzies op te lossen. “Dat
hoort er ook bij. Het geeft je een
voldaan gevoel als je zo’n ruzie kunt
sussen door je in deze mensen in te
leven. Dat is zo belangrijk, je moet
beide partijen goed aanhoren en
laten zien dat je naar hen luistert en
hen begrijpt.” Hoe vaak hij als handhaver moet optreden om problemen
op te lossen in Horst aan de Maas,
valt volgens Jordi wel mee. “Het zijn
hier best wel brave burgers hoor”,
zegt hij met een glimlach. “Als je
gewoon in gesprek gaat, dan begrijpen de mensen het al snel.”

Elke dag anders
Zo’n werkdag als boa zag er vanaf
maart wel anders uit dan normaal

Bijdrage van 10.000 euro

Gemeente betaalt deel verhuiskosten
bibliotheek
BiblioNu krijgt een extra subsidie van 10.000 euro als tegemoetkoming in de verhuiskosten naar ‘t Gasthoês
in Horst. De bibliotheekorganisatie had eerder om een bedrag van 66.000 euro gevraagd.
In de gevraagde 66.000 euro waren
onder andere de kosten voor de verhuizing meegenomen, net als de
aanschaf van een uitgebreider keukenblok, de aanleg van Wifi-punten, het
realiseren van extra werkplekken en
de aanschaf van planten.
Het verhuizen van de inventaris van
de bibliotheek wordt begroot op

20.000 euro. Volgens de gemeente is
het uitgangspunt bij de verhuizing van
’t Gasthoês dat organisaties zo veel
mogelijk zelf zorg dragen voor de verhuizing. Vanwege de financiële positie
van BiblioNu neemt de gemeente een
deel van de kosten voor haar rekening
en betaalt zij 10.000 euro.
Posten zoals de aanleg van Wifi-

punten en de aanschaf van planten
zijn opgenomen in het budget van
‘t Gasthoês. De gemeente geeft verder
aan dat er een standaardinrichting met
BiblioNu is besproken en vastgelegd
en dat bijvoorbeeld een ander keukenblok meerwerk is dat financieel niet
past binnen de kaders.

KERSTBOMEN
Nordmann, Koreana, Omorika
en nog meerdere soorten

AUTOBEDRIJF

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

Kerstgroen en stukjes
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

schoonmaak
nieuwbouw
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

Voor al uw onderhoud en
apk-keuringen aan
personen- en bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

Tekst en beeld: Niels van Rens

Project Veilig op Weg
uitgerold in Noord-Limburg
Het project Veilig op Weg, waarvoor Horst aan de Maas pilotgemeente
is, wordt uitgerold in de hele regio. In Veilig op Weg staat samen
werking met inwoners en structurele gedragsverandering centraal.
Regionaal mobiliteitsplatform
Trendsportal benaderde in 2018
Horst aan de Maas als pilotgemeente voor het project Veilig op
Weg. De gemeente werd daarmee de eerste in Nederland die
inzet op gedragsbeïnvloeding in
het verkeer. Het doel daarmee is
de verkeersveiligheid verbeteren.
Dit wordt gedaan door samen met
inwoners campagnes op te zetten
die inspelen op bewustwording
en gedragsverandering. Niet de
gemeente, maar de inwoners zelf
zijn kartrekker in de projecten. De
gemeente faciliteert. In Horst aan

de Maas werden al diverse buurtcampagnes met succes uitgevoerd.
Na het succes in Horst aan de Maas
gaan nu ook Venlo, Venray, Peel
en Maas, Beesel, Bergen, Mook en
Middelaar en Gennep aan de slag
met Veilig op Weg. Eric Beurskens,
wethouder van Horst aan de Maas
en voorzitter van Trendsportal: “In
Horst aan de Maas zien we dat het
project werkt. En waarom zou je
het succes alleen voor jezelf houden? Vanuit Trendsportal willen we
in alle aangesloten gemeentes de
mensen zo veilig mogelijk door het
verkeer leiden.”

Auto’s botsen in Tienray
Op de Kloosterstraat in Tienray vond maandagmiddag
30 november een aanrijding plaats tussen drie voertuigen.
Daarbij viel één gewonde.
De aanrijding vond plaats rond
17.00 uur. Bij het ongeval waren
drie voertuigen betrokken. Volgens
de politie is één bestuurder met

onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond 18.00 uur was
de weg weer vrij.
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De kern van energie

We staan voor een grote opgave: in 2050 willen we als gemeente
energieneutraal zijn. De eerste stap wordt in december gezet als de
gemeenteraad het Kader voor Opwekking van Duurzame Elektriciteit
(KODE) vaststelt.
Met KODE wil de gemeente 30 procent van de energie in 2030 duurzaam opwekken. Maar zelfs als dat
lukt zijn we er nog niet. Energie is
namelijk niet alléén elektriciteit. We
moeten, om alle klimaatdoelen te
halen, óók van het gas af. Dat betekent onder andere dat systemen die

CDA Horst aan de Maas

dige technieken niet oplossen. Tenzij
we het hele buitengebied volbouwen
met windturbines en zonneweides,
maar dat wil niemand.
We moeten daarom nu al kijken
naar technieken die het ons mogelijk maken om over twintig á dertig
jaar grote stappen te zetten naar een
duurzame samenleving. Kernenergie
is er daar één van. De nieuwste
technieken, die gebruik maken van
thorium, wekken veel energie op,
zijn veel veiliger en leveren ook elek-

triciteit als het niet waait of de zon
schijnt. Een andere techniek die nog
volop ontwikkelt wordt is het opslaan
van energie met bijvoorbeeld waterstof.
Beide technieken hebben een groot
potentieel, maar om daarvan gebruik
te maken moeten we nu investeren
zodat we over dertig jaar tevreden
kunnen zijn met onze energieneutrale gemeente. Gewoon. Doen.

om via digitale hulpmiddelen te
communiceren is bij veel mensen
sterk vooruitgegaan, maar die
mogelijkheid heeft niet iedereen.
Mijn oproep is: laat elkaar niet los en
we maken samen plezier, we eten
samen of pakken samen een drankje denk wat minder aan jezelf en wat
meer aan een ander. In dit geval zou
op een terras. In coronatijd is dit
de stelling ‘van ratrace naar relaties’
niet eenvoudig in te vullen. Dat wil
van toepassing kunnen zijn. Ook na
niet zeggen dat we geen aandacht
corona helpt dit ons.
kunnen hebben voor elkaar. Veel
We horen als Nederland bij de
mensen leven in eenzaamheid
top van de wereld als het gaat
en dat is door corona alleen maar
over geluk en tevredenheid.
toegenomen. De vaardigheid

Dat realiseren we ons vaak niet,
omdat we gewend zijn aan de
omstandigheden waarin we leven.
Die omstandigheden zijn niet
vanzelfsprekend. Wellicht dat de drie
stellingen helpen om daar te blijven
waar we nu staan.

nu vooral warmte opwekken door
gas te verbranden, zoals een cvketel, vervangen moeten worden
door systemen die warmte opwekken door elektriciteit te gebruiken.
De vraag naar elektriciteit zal daardoor alleen maar toenemen en die
vraag kunnen we met alleen de hui-

Aandacht voor elkaar

De afgelopen keren dat ik een stukje heb geschreven in de HALLO ging het over één van de drie actuele
uitgangspunten van het CDA. Ieder keer als ik ze zie of eraan denk komt er een gevoel van herkenning
naar boven en de wil om hiervoor te gaan.
Ik ben ervan overtuigd dat
onderstaande uitgangspunten ons
helpen om meer samen te bereiken
en ook meer plezier te krijgen in de
dingen die we doen. Het gaat over
de volgende uitgangspunten: van
ratrace naar relaties; van regelzucht
naar burgerruimte; van winst naar
waarde.

Relaties hebben en onderhouden
maakt ons gelukkig. We zijn in ons
leven altijd bezig met het opbouwen
en onderhouden van relaties,
vriendschappen en familiebanden.
Om een relatie te onderhouden
doen we allerlei dingen samen.
We hebben aandacht voor elkaar,
we luisteren (echt) naar elkaar,

D66+GroenLinks Horst aan de Maas

weigeren en dan gaan de plannen
niet door. Maar zo’n weigering mag
alleen worden gedaan op bepaalde
voorwaarden. De belangrijkste is
de vraag of het plan past binnen
het bestaande bestemmingsplan.
Alleen als dat niet het geval is mag
de gemeente een VVGB weigeren,

SP Horst aan de Maas

waar tegen de tegenpartij (GS en/
of Willems) dan weer in beroep kan
gaan bij de Raad van State. Tijdens
de voorbereidende vergadering
van vorige week is hier uitvoerig
over gesproken. De meeste partijen
lijken van mening dat het plan
vanwege zijn grootschaligheid

inderdaad in strijd is met het
bestemmingsplan. Op basis van
dat plan is immers alleen regionale
mestverwerking toegestaan en
voor 450.000 ton per jaar moet
dat aan- en afvoer ook van buiten
de regio gebeuren. Wellicht dat
er nog gestreden wordt over de
vraag wat in dit geval de regio is,
maar ook daarover lijkt redelijk
veel overeenstemming te zijn:
Noord-Limburg is de regio. In de
raadsvergadering van 15 december

wordt een besluit genomen over de
VVGB. Ons standpunt is duidelijk:
Geen VVGB. Maar daarmee is
waarschijnlijk nog geen einde
gekomen aan deze soap.

aan het worden waar het gaat om
inkopen doen en wordt er flink
gehamsterd. Het negatieve effect is
onder andere dat een Voedselbank
nu producten vaak zelf moet kopen
en tegen hogere prijzen dan voorheen. Bijkomend probleem is dat
de medewerkers, vrijwilligers, van
de voedselbanken niet altijd op
1,5 meter afstand van elkaar hun
werk kunnen doen en men ook
onderbemand is vanwege corona
besmettingen.

Mooi om te zien en te horen dat
er verschillende initiatieven zijn
ontstaan om de Voedselbanken en
de mensen die ervan afhankelijk
zijn te helpen. Corona kunnen we
allemaal krijgen, dat klopt. Maar
de gevolgen van de crisis komen
vaak onevenredig hard aan bij de
groep mensen die het al zwaar had.
Corona discrimineert dus wel.

Henk Kemperman

Corona discrimineert niet?

‘Rode Kruis deelt voedselpakketten uit’ en ‘Voedselbanken in de problemen!’ Berichten uit een ver land?
Nee hoor, dit is helaas Nederland.
Er waren al veel gezinnen die aangewezen waren op hulp van onder
andere voedselbanken. Door de
problemen die ontstaan zijn ten
gevolge van de coronacrisis vinden steeds meer mensen, vaak met
kinderen, het moeilijk om het hoofd
boven water te houden en in de
eerste levensbehoeften te voorzien. Ook zij zien zich steeds vaker

Eric Brouwers

Willems mestverwerking (het vervolg)

Zoals verwacht zetten Willems en Gedeputeerde Staten (GS) hun plannen voor grootschalige mest
verwerking (eigenlijk afvalverwerking) gewoon door, ondanks de protesten van de omgeving, die zij
ongetwijfeld ook gehoord hebben. De volgende stap is het verzoek van GS aan de gemeente om een
verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven.
Zoals bekend is de provincie bij
zo’n grootschalige mestverwerking
(450.000 ton per jaar) de instantie
voor het verlenen van de benodigde
vergunningen. De gemeente wordt
dan gevraagd een VVGB af te geven.
Zo is dat nu eenmaal vastgelegd.
De gemeente kan zo’n vergunning

Tom Obers

genoodzaakt bij de Voedselbank
aan te kloppen. In ons welvarend
land en onze relatief rijke gemeente
krijgen we het niet voor elkaar
om iedereen een gezond en veilig
bestaan te bieden.
‘Oog voor voedsel, hart voor
mensen’ is de slogan waar de
Voedselbank mee aan de weg timmert. Het hart voor mensen klopt

nog steeds hard, maar de voorraad
voedsel wordt steeds minder. Dit
komt enerzijds doordat supermarkten verspilling van voedsel, terecht,
willen tegengaan. Ze doen dit vaak
door producten met nog beperkte
houdbaarheidsdatum voor een
lagere prijs te verkopen. Anderzijds
is de consument in het algemeen
door de coronaperikelen kritischer

Wilma Kurvers

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.

Kempen creëert

creatieve ideëen
#kempencreëert
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PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90
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03
12

14

GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Persoonsgegevens

Wie krijgt mijn gegevens?
Om uw persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) te mogen gebruiken of
bekijken, gelden regels. Daarom geeft de gemeente uw persoonsgegevens nooit zomaar als erom
gevraagd wordt. Toch zijn er verschillende soorten organisaties die uw gegevens wel krijgen.

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

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

Geheimhouding van uw gegevens

Wat is de BRP

U kunt de gemeente vragen om uw gegevens

Stel u gaat verhuizen, trouwen, of u

uit de Basisregistratie Personen (BRP) ook niet

krijgt een kind. Dan moet de overheid

aan die organisaties te geven. Uw gegevens

dat weten, zodat zij bijvoorbeeld op tijd

blijven dan geheim voor bepaalde organisaties.

uw kinderbijslag kan overmaken. Post

De gemeente vraagt u altijd om toestemming.

naar het juiste adres kan versturen. En u

Bent u het er niet mee eens dat de gemeente

toeslagen kunt aanvragen, als u daar recht

uw informatie verstrekt? Dan wordt gekeken

op hebt. Daarom hebben we in Nederland

wat uw reden is. De gemeente neemt dan een

de basisregistratie personen; de BRP.

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is een mondkapje per 1 december

besluit of ze wel of niet verstrekt. U wordt hierover

Eén grote databank met de belangrijkste

verplicht in onder andere winkels, musea, restaurants, theaters en het onderwijs

geïnformeerd.

persoonsgegevens van iedereen die in

(basisschool uitgezonderd).

Mondkapje verplicht

Nederland woont of heeft gewoond.
Geheimhouding niet altijd mogelijk

Voor contactberoepen zoals kapper en

Iedereen van 13 jaar en ouder die geen

Heeft een organisatie uw gegevens nodig

Alle gemeenten houden samen de

rijinstructeur, moeten zowel klant als

mondkapje draagt, kan een boete van €

voor het uitvoeren van een publieke of

gegevens in de BRP actueel. En een groot

professional een mondkapje dragen.

95 krijgen. Het verplicht dragen van een

maatschappelijke taak? Bijvoorbeeld voor de

aantal organisaties gebruikt die gegevens.

In het openbaar vervoer was een

mondkapje geldt in eerste instantie voor

inning van belastingen of de betaling van uw

Bijvoorbeeld om rijbewijzen te maken,

mondkapje al verplicht, maar dit geldt nu

3 maanden. Voor meer informatie kijk op

pensioen? Dan moet de gemeente uw gegevens

belastingen te innen en u uit te nodigen om

ook in stations en bij bus- en tramhaltes.

www.rijksoverheid.nl.

doorgeven. Uw gegevens blijven dan niet geheim.

te gaan stemmen. Dankzij de BRP zijn uw

Ook al heeft u hiervoor een verzoek ingediend.

gegevens bekend bij de overheid. Daarom
hoeft u wijzigingen niet steeds apart door te

Geheimhouding aanvragen of stopzetten

geven en is de kans op fouten veel minder

Woont u in Horst aan de Maas? Dan kunt u

groot.

digitaal en persoonlijk geheimhouding aanvragen.
U hoeft voor de aanvraag geen reden op te

Wilt u uw gegevens inzien? Ga dan naar

geven. Stopzetten van de geheimhouding doet u

mijnoverheid.nl en klik op 'Persoonlijke

op de zelfde manier.

gegevens'.

• www.horstaandemaas.nl/geheimhouding. U
heeft hiervoor uw DigiD nodig.
• In het gemeentehuis. Maak eerst een afspraak
via onze website, of bel ons.

Welke gegevens staan in de BRP
In de BRP staat een groot aantal gegevens
over uzelf. Bijvoorbeeld uw naam,
geslacht, burgerservicenummer, adres en

Bekendmakingen

Meer informatie

geboortedatum. Heeft u een echtgenoot of

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

Wilt u meer informatie en precies weten welke

echtgenote, een geregistreerd partner of

vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

instellingen uw gegevens krijgen? Kijk op de

kinderen? Dan staan ook hun gegevens bij

website wiekrijgtmijngegevens.nl.

uw gegevens vermeld.

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

Aansluiting Schoolstraat op
Westsingel vervalt

-wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van

Eind december komt de aansluiting van de Schoolstraat op de Westsingel deﬁnitief te

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

vervallen. De Schoolstraat is vanaf de Westsingel voortaan te bereiken via de Van den
Bekeromstraat en de Grad Roosenstraat.

(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.
inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het
algemene telefoonnummer van de gemeente (077) 477 9777).

America
Wouterstraat ongennummerd

Vanaf 7 december 2020

U kunt een gids en kalender 2021 afhalen

Zwarte Plakweg 46
Zwarte Plakweg 48

Gebr. Douvenstraat 41
(Kavel 2)
Gebr. Douvenstraat 43
(kavel 1)

Sevenum
Maasbreeseweg 39
Klassenweg ongenummerd
Grubbenvorsterweg 64-66

Peelheideweg ongenummerd

Songertweg 13

Swolgen

Zwarte Plakweg 48 A

Lottum

Donkstraat 11

Gemeentegids en kalender

gen, organisaties en onze lokale onderne-

Evertsoord

Broekhuizerweg 2

Tienray

Ook in 2021 verschijnen de gemeentegids

mers. De gids is ook digitaal beschikbaar via

Drie Kooienweg 5

Horsterdijk 116

Donkerhofsteeg 11

en kalender Horst aan de Maas weer.

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

Griendtsveen

Meerlo

Horst aan de Maas

Kanaalweg ongenummerd

De Leeuwerik

Vertrokken naar

Maar in een nieuw jasje. De uitgever gaat
de gids en kalender namelijk zelf uitgeven.

Afhalen

Grubbenvorst

De gemeente is niet meer de afzender.

U kunt de gids en kalender vanaf 7 decem-

Kloosterstraat 6

Elshout 6

ber afhalen.

Horst

Melderslo

Burgemeester

Herenbosweg 25b

Wij staan net als voorgaande jaren achter
de gids. U vindt er ook een pagina van de

Afvalkalender

gemeente met bereikbaarheidsgegevens.

De afvalkalender voor 2021 krijgt u in week

En, zoals ieder jaar, vindt u er alle verenigin-

51 per post toegestuurd.

Steeghsstraat 67
Gebr. Douvenstraat 39
(Kavel 3)

ongenummerd kavel 4

onbekende bestemming:
Helenaveenseweg 35a,
Evertsoord
Gladheidbestrijdingsplan

Meterik

gemeente Horst aan

Speulhofsbaan 25

de Maas 2020-2021

Jan Drabbelsstraat 4
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Het college van B&W stemde onlangs in met
voor Opwek van Duurzame Elektriciteit (KODE) Op 15 december besluit          
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Samen op weg naar duurzame energie (3)
Niet het eerste maar het beste plan
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Bestemmingsplan buitengebied en Willems: hoe verder?
Door de provincie is een verzoek gedaan aan de raad om een verklaring van geen bedenkingen af te geven.
Dat stelt de provincie in staat om Willems mestverwerking, na jaren van overmatige stank en negeren van
wet en vergunningsvoorschriften, uit te laten breiden tot 450.000 ton mest. Aan- en afrijdende zware
vrachtwagens die het asfalt nu al kapot rijden en een risico zijn voor de fietsers.
De belangrijkste reden, afgezien van
gedrag en overlast, om die verklaring
niet af te geven, is dat het bedrijf op
deze plek niet past in het bestemmingsplan buitengebied. Niet door
het soort bedrijf als afvalverwerker, niet door de omvang en zo nog
enkele redenen. Het college heeft
dit in een brief ook helder uitgelegd.

Toch legt ze niet aan de raad voor om
geen verklaring van bedenkingen af
te geven, maar stelt ze voor een brief
te sturen die eigenlijk zegt dat de
provincie maar moet besluiten. Zo’n
slappe brief kan natuurlijk niet. De
raad heeft de wettelijke plicht een
uitspraak te doen. Het voorstel deugt
dus niet.

De politiek moet nu beslissen. Dat
zal spannend worden. Elk zichzelf
respecterend raadslid zou de regels
volgen en gezien wat bij de burgers
leeft over het bestemmingsplan buitengebied, tegen het afgeven van
een verklaring van geen bedenkingen stemmen. Of het CDA dat zal
doen is te betwijfelen. Daar mag een

mestverwerker alles. Resten oppositie en rest van de coalitie. Van de
PvdA mag worden verwacht dat ze
in lijn met haar vroegere stemgedrag tegen zal stemmen. Hetzelfde
is van D66+GroenLinks te verwachten evenals van de oppositiepartij SP.
De VVD zou zich ook aan de regels
moeten houden. Een sleutelrol ligt
bij Essentie. Deze van oorsprong
Sevenumse partij stemde bij Klevar
tegen en als zij de belangen buiten
Sevenum op dezelfde consequente
wijze zou behartigen dan is ze ook

nu tegen. Verplaatsing naar een
LOG, zou overeenkomstig Klevar een
logische denkwijze zijn. Eerlijk naar
Willems: alles is illegaal gebouwd.
Eigen risico dus.
Het wordt spannend of en welke partijen consequent zijn en hun eigen
regels, vastgelegd in het bestemmingsplan buitengebied, ook serieus
nemen.

Peter Janssen,
Hofweg America

Ingezonden brief

Nog veel vragen over opwekking duurzame energie
Uit de HALLO van 26 november. “Bij raadsleden heerst er nog onduidelijkheid over het opwekken van
duurzame energie door windmolens en zonneparken.“
Beter bij veel raadsleden is het hele
energiebeleid een raadsel. Locaties,
rekenformules alles is vaag te noemen, alles in KWH of TJ (terrajoules).
Voorop gesteld het streven is nobel
en ik sta achter een schoon milieu
en natuurbeleid, maar de Horster
politieke aanpak is ondoordacht.
Wethouder Thijs Kuipers beweert dat
Horst achterloopt in vergelijking met
andere gemeentes, hij bedoelt onge-

wild te zeggen: de projectontwikkelaars en de al stoppende boeren
zijn de gemeenteraad te slim af en
zijn veel verder. Grondaankopers zijn
bezig met de koop van grond bij de
boeren die aan de landbouw niets
meer mogen verdienen. Hectares
met kunststofpanelen en onooglijke windturbines, die verschillen in
kleur, hoogte en horizonvervuilende
kenmerken, brengen meer op dan

de huidige landbouw. De 275 hectare aan grote zonneweides en een
zevental windturbines. Uit nacalculatie blijkt dat het er tien worden in
plaats van zeven. De veestallen die
vrijkomen met 100 procent panelen, die panelen komen op de vrijkomende grond. De ‘verdozende’
industrie verplichten tot het installeren van zonnepanelen et cetera
is een must. Gaan de commerciële

projectontwikkelaars ons in de weg
zitten? Kuipers: “Helaas moeten we
dit accepteren.” Jammer dan? Nee
dorpsvertegenwoordigers, goedkoop
verhaal en bovendien nog subsidie
weggeven. De grond tussen de A73
en de Maaslijn en een gebied tussen
Mariapeel en de Midden-Peelweg.
Net gerealiseerd het Maaspark
Ooijen-Wanssum. Horst en Venray
proberen elk de meest groene en
recreatieve gemeente te worden, uitnodigend voor de wandelaar en fietser. De semi-boer boert verder met

zijn energieproductie, casht en gaat
wonen ver weg van windturbines en
verblindende panelen. De lokale burger die al fietsend van de natuur wil
genieten ziet panelen en hoort windturbines in plaats van respectievelijk
bermflora en fauna. Voorop lopen in
toezeggingen over de energietransitie maar niet denken aan vooraf voor
velen acceptabele oplossingen.

weggezet als mensen zonder moreel
besef. Mensen wordt een schuldgevoel aangepraat. Dat heeft niets te
maken met ethische principes. De
gemeente neemt zijn toevlucht tot
moraliseren en rechtvaardigt zichzelf want het is voor het welzijn van
de mensen. Het moreel besef van
de gemeente is niets anders dan het
opleggen van gedragsrichtlijnen.
Dat leidt onherroepelijk tot controlerend en vaak respectloos gedrag.
Het keukentafelgesprek is voor geen
enkele hulpvrager een sinecure. De
afhankelijkheid druipt er vanaf. De

ambtenaar voelt zich bevoegd om
mensen te ondervragen en in vraag
te stellen. Zij zijn de baas en bouwen
zo een morele superioriteit op die
telkens opnieuw bekrachtigd wordt,
gelegitimeerd door de gemeenteraad.
Met dit beroep op moreel besef
bereik je geen zelfredzaamheid,
geen participatie, maar cynisme en
wantrouwen. Dit kan niet.

Koos de Schipper,
Julianastraat Meerlo

Ingezonden brief

Moreel besef een moralistische bezuinigingstruc
De gemeente Horst komt geld tekort voor het sociale domein. Hoopvol lijkt de uitspraak van CDA en PvdA
dat desondanks ‘niemand tussen wal en schip mag vallen’. Onbespreekbaar is de lastenverzwaring van 3
procent OZB, verhoging voor het ophalen van het grofvuil is te verdedigen. In beide gevallen geldt gelijke
monniken gelijke kappen, alle inwoners worden opgezadeld met een verhoging, maakt niet uit of je daardoor tussen wal en schip valt.
Een ander principe in het sociaal
domein: het recht van iemand wordt
afgeschaald naar wat iemand ‘daadwerkelijk nodig’ heeft. ‘Toch net een
andere insteek met een beter resultaat.’ Die andere insteek is duidelijk, maar het bewijs voor een beter
resultaat wordt niet geleverd. En wie
bepaalt wat daadwerkelijk nodig is.

De gemeente weet wat daadwerkelijk nodig is met een beroep
op de zelfredzaamheid. ‘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.’ We zitten
er dicht op’, zegt een beleidsme-

dewerker samenleving. Dat is dan
de nieuwe en verbeterde methode
om de hulp vanuit te WMO beschikbaar en betaalbaar te houden. Daar
komt het moreel besef om de hoek
kijken. De gemeente beschikt over
het juiste superieure moreel besef.
Feitelijk worden de inwoners, zeker
de mensen die om hulp vragen

Henk Steenbekkers

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.

WIJ WENSEN ALLE INWONERS
VAN GEMEENTE HORST AAN DE MAAS
EEN MOOIE DECEMBERMAAND
boeiboorden / platte daken
terrasoverkappingen / lood- en zinkwerk
Voor informatie, een vrijblijvende offerte of een gratis dakinspectie:
dakwerkenlimburg.nl
06 38 64 67 61 / INFO@DAKWERKENLIMBURG.NL
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Er zijn teveel bevers in Limburg
De beverpopulatie stijgt flink Limburg volgens Waterschap Limburg. Zelfs zo sterk dat het nadelige gevolgen met zich meebrengt. Ze eten
prachtige bomen op, zitten aan gewassen en zorgen voor gevaarlijke situaties binnen het verkeer. Maar ze zomaar stoppen gaat lastig, het is
een bedreigd diersoort.
Waterschap Limburg luidde de noodklok en
stuurde een brief naar provincie Limburg
waarin ze vraagt of de provincie opnieuw
wil kijken naar de fauna. Bevers vormen nu
voor flinke kostenposten voor waterschappen en verschillende Limburgse gemeenten.
Zo groef een bever aan de Helenaveenseweg

in Evertsoord zestig holen. De maximale schade:
660.000 euro. Dat is niet mis voor één diertje.
Moet de populatie bevers niet teruggebracht worden? Het lijkt zo dat de kosten hoger zijn dan de
baten. De dieren kosten gewoon veel geld. Aan
de andere kant mag je niet zomaar de bevers
tegengaan. Het is en blijft een bedreigd diersoort.

Moet de provincie Limburg niet een uitzondering
maken? Bevers vangen en ze elders uitzetten in
Nederland waar er minder van zijn, is dat misschien een optie?

Er zijn teveel bevers in Limburg. Wat vindt u?

Bespreking poll week 48

Carbidschieten is een goed alternatief voor vuurwerk
Nu tijdens de jaarwisseling het afsteken van vuurwerk verboden is, met uitzondering van categorie 1 vuurwerk zoals sterretjes, komt het
carbidschieten ineens in trek.
Enkele gemeenten in Zuid-Holland lieten al
eerder weten de traditie dit jaar te verbieden,
uit angst dat mensen zonder ervaring melkbussen gaan afknallen tijdens de jaarwisseling. Een landelijk verbod op carbidschieten
komt er echter niet, zegt voorzitter Hubert
Bruls van het Veiligheidsberaad. Een woordvoerder van de gemeente Horst aan de Maas
laat weten dat het College van B&W nog geen
besluit heeft genomen over carbidschieten in
onze gemeente.

Vuurwerk is verboden om dit jaar de zorg te ontlasten die al veel druk ervaart in verband met
corona. Als carbidschieten door onervaren mensen wordt uitgevoerd, bereik je dat doel nog niet.
Een meerderheid van de mensen die reageerden
op onze stelling, ziet liever dat ook in Horst aan
de Maas dit jaar een verbod op carbidschieten
komt.
Zo zegt Suzanne Elbers-Meesters: “Ik heb YouTube
filmpjes gezien waarbij de ramen uit huizen vielen
na een flinke knal. Lijkt me niet verstandig dus

in bebouwde gebieden.” Daar sluit Rob Speijcken
zich bij aan. “Gewoon geen vuurwerk! Ontlast de
zorgmedewerkers en sluit het jaar mooi af met
hapjes en drankjes.”
Martien Rutten twijfelt echter of een verbod wel
zin heeft. “Gewoon carbid door laten gaan en
anders gaan de mensen nog veel meer vervelen.”

Ingezonden brief

Revitaliseren glas tuinbouw, met biomassa
De gemeente wil glastuinbouwgebieden revitaliseren. Na een eerste inventarisatie, een jaar geleden, is de gemeente verder gegaan.
Alleen met ondernemers. De burger is dan niet meer interessant en wordt genegeerd. Dan lopen plannen door zonder zorg voor gezondheid, duurzaamheid en milieu en zonder beleid.
‘Herbegrenzen’: toverwoord om
gebieden waar toch geen glastuinbouw mogelijk is, anders
te bestemmen en plekken die
een ondernemer goed uitkomen, te gaan bezetten. Het voor
glas onbruikbare beekdal bij Veld
Oostenrijk wordt geschrapt en een
stuk achter de Schengweg wordt
toegevoegd. Weg geplande wildcorridor. Het Gortmeules Kruus
wordt weggemoffeld tussen kassen. Prioriteit aan glastuinders.
Natuur, gezondheid en landschap
komt, misschien, later wel. Een
biomassa centrale belangrijker
dan de bescherming van leerlin-

gen van het Dendron College of
de Norbertuswijk tegen toxische
fijnstof? Met het toverwoord duurzaamheid is al een plek vastgesteld
in de ondernemersplannen voor
een biomassacentrale. Om dit een
maatschappelijk tintje te geven
wordt er de gedachte aan gekoppeld om de Norbertuswijk ook van
heet water te voorzien. Hier worden ondernemersplannen sturend
voor nog te ontwikkelen gemeentelijk beleid. De gemeente ontbeert een warmtevisie. Toch heeft
de ondernemer al subsidie aangevraagd. Het verhaal dat hij gestookt
wordt met lokale biomassa zal niet

waargemaakt kunnen worden.
Biomassacentrales zijn sowieso
een ongezonde tak van sport en
het idee van duurzaamheid zoals
sommigen nog zeggen is allang
achterhaald. Wat brandt zijn subsidies in plaats van nu ‘gratis’ gas.
Een biomassacentrale oprichten
met levering van heet water is de
verkeerde weg. Het stuurt niet aan
op besparen van energieverbruik
en hier is, zoals wel bij energiecentrales, geen sprake van lang
durig beschikbare restwarmte. Hier
wordt het een kleinschalige monopolist en warmteproducent. En de
toekomst van glastuinbouw? Een

tak die gegroeid is op basis van
lage lonen en een onbehoorlijk
lage gasprijs blijft kwetsbaar en is
verre van duurzaam. Je zou alleen
nog energieneutrale glastuinbouw
moeten toestaan. Niet meer, maar
omzetten van oude kassen dus. Het
risico van een voortdenderende
gemeente zonder visie op glas,
biomassa en warmte is een gevaar.
Een scenario als Californië ligt op
de loer. Een ondernemersplan
dwingt de gemeente haar visie op
die plannen aan te passen.
Geert Ambrosius,
St Jansstraat Meterik

Ingezonden brief

Gemiste kans
Komend jaar is het sluitstuk van de Horster centrumontwikkeling klaar; het Gasthoêsplein. Over het veranderen van de verkeersafwikkeling
zijn vele voorstellen de afgelopen jaren de revue gepasseerd.
Ik heb me daarbij als direct belanghebbende bewoner bewust afzijdig
gehouden. De evidente voordelen van het autovrij aansluiten
van het Gasthoês, de Mèrthal en
Hof te Berkel aan het centrum
leken mij zo vanzelfsprekend, dat
zou wel goed komen… Helaas
niet. De lobby van enkele onder-

nemers is zeer succesvol gebleken. Omwonenden, winkelend
publiek, wandelaars, fietsers en
de ouderen van Hof te Berkel en
Gooiendaag delven helaas het
onderspit. De Herstraat blijft voor
(vracht-)auto’s verbonden met
de Gasthuisstraat en dat is eeuwig zonde. De openbare ruimte

wordt wel ingericht als winkelstraat waar (vracht-)auto’s te gast
zijn, dus dat wordt schrikken voor
wandelaars, fietsers en automobilisten in 2021. Het is mij een
raadsel hoe dit verkeerskundig
kan worden verantwoord. Hopelijk
komen de verantwoordelijken in
2021 snel tot inzicht en wordt de

v erlengde winkelstraat alsnog
afgeslotenvoor autoverkeer, zodat
het g
 erevitaliseerde Gasthoês en
prachtige nieuwe Gasthoêsplein
echt bij het centrum van Horst gaan
horen.
Antal Smits
Herstraat, Horst

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.

Nielsflits

Column

Omroep
zorgen
Daar schrok ik toch even van.
Ik was fris en wilde afgelopen
maandagochtend lekker aan
de slag gaan met een nieuwe
week. Tot ik plots van het
nieuws vernam dat Omroep
Horst aan de Maas mogelijk
terug gaat naar een omroep
met alleen vrijwilligers. Wat
enorm zonde.
Het is een beetje dubbel zo’n
nieuws. Als HALLO-verslaggever
ken je de journalisten bij Omroep
Horst aan de Maas redelijk goed.
We hebben wel eens contact en
we mogen elkaar een soort van
concullega’s noemen. Het is niet
dat we concurrenten van elkaar
zijn, maar tja, je vist elke dag
toch in dezelfde Horster vijver.
En die vissen die je vangt zijn
dan vaak dezelfde verhalen, dat
klopt. Toch is het net een andere
soort vis die je probeert te vangen dan de omroep en zo proberen we altijd een andere insteek
te vinden.
Als je dan hoort dat de Raad van
Toezicht geen toekomst meer
ziet in een professionele omroep,
doet dat toch pijn. Die ‘samenwerking’ als journalisten onder
elkaar maakt je scherper. Je probeert hen telkens voor te zijn en
zij vast ons ook. Want als je het
feitelijk schetst zijn de HALLO
en Omroep Horst aan de Maas
de enige twee journalistieke
nieuwsmedia in Horst aan de
Maas. De jongens van de redactie willen er toch nog voor gaan,
zeggen ze. Ik geloof er wel in
dat ze dat kan gaan lukken. De
overstap van Omroep Reindonk
naar Omroep Horst aan de Maas
is zo’n goede stap geweest. Het
zou ontzettend zonde zijn als
we hierdoor een goed, redelijk nieuw journalistiek platform
verliezen. Daarnaast vind ik het
ook hartstikke balen voor de
hardwerkende werknemers die
zich de volle honderd procent
inzetten om elke dag het laatste
nieuws te brengen. Want geloof
mij, dat is niet altijd gemakkelijk en al helemaal niet in deze
tijd. Ik geloof in ieder geval in de
omroep en steun ze bij dezen.
Zet ‘m op!

Interview ze,
Niels
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15-vragen aan

Bas Peeters Horst
regelmatig ruzie over met mijn
ouders.

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag een vliegreis willen
maken, maar dit durf ik niet want ik
ben bang om neer te storten. Met
het vliegtuig zou ik graag naar een
land willen met een mooie natuur
om er te wandelen.

Wat is je droombaan?
Ik hou heel erg van de natuur en zou
graag boswachter of bioloog willen
worden.

Hond of een kat?
Een hond zou ik heel graag willen
om mee te spelen en te wandelen,
maar dat willen mijn ouders niet.
Daarom heb ik een tropisch aquarium gekregen op mijn kamer. En als
we een hond kregen, ging hij het
waarschijnlijk toch niet overleven
omdat mijn broertje en zus hem de
hele tijd trucjes laten doen en dan
raakt-ie vermoeid en kan hij misschien niet meer ademen of loopt
hij weg.

Wat ligt er onder jouw bed?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Bas Peeters
12 jaar
Horst
Dendron College

Wat is je favoriete game?
Mijn favoriete game is Rocket
League. Dat is een spel waarin je
voetbalt, maar in plaats van een speler ben je een auto die de bal in een
goal moet scoren. Je kunt dit alleen
spelen of samen met je vrienden.

Wat is je leukste vak en wat is je
stomste vak op school?
Het leukste vak vind ik gym, want
ik vind het fijn om te bewegen en
te sporten tussen het leren door.
Biologie vind ik leuk omdat ik de
natuur mooi vind en ik er ook meer
over wil weten. Het is ook handig
voor mijn droombaan: boswachter
of bioloog. Het stomste vak vind ik
Duits (eigenlijk alle talen want die
vind ik moeilijk), ik heb bij Duits

nog maar één keer een voldoende
gehaald

Wat zou je nooit weggooien?
Mijn aquarium zou ik nooit weggooien omdat ik het leuk en rustgevend vind om er naar te kijken.
Wanneer ik ‘s avonds niet kan slapen
kan ik naar mijn aquarium kijken.

Heb je een bijnaam?
Mijn bijnaam is ‘Bassie boem’.
Deze heb ik gekregen toen ik nog op
de BSO zat toen ik met vrienden ging
voetballen. We gingen tegen andere
mensen voetballen. Zij noemden mij
‘Bassie boem’ en nu noemen mijn
vrienden mij zo.

Hoe heb je je beste vriend
ontmoet?
Op de bassischool, we hebben eigenlijk altijd bij elkaar in de klas gezeten
en in hetzelfde voetbalteam. Mijn
beste vriend is Teun Bouwmans.

Wat is je favoriete hobby?
Voetballen, gamen en vissen met
mijn vrienden en naar mijn vissen
kijken zijn mijn favoriete hobby’s.

Heb je een bijbaantje?
Nee ik heb nog geen bijbaantje,
maar zou dat wel graag willen om
geld te verdienen. Waarschijnlijk wil
ik dan bij iemand de tuin bijhouden.
Ik heb één keer mijn opa meegeholpen met hooien bij de Gortmeule.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?

Waar ben je verslaafd aan?

Mijn laatste foto is van mijn werpvishengel om aan een vriend te kunnen
laten zien. Want die wil er waarschijnlijk zelf ook een kopen.

Ik ben verslaafd aan gamen en
aan mijn telefoon. Ik vind het heel
moeilijk om mijn mobieltje weg
te leggen en maak daar dan ook

Onder mijn bed ligt een grote kist
met allemaal Donald Ducks en een
heleboel stof omdat er niet vaak
wordt gepoetst onder mijn bed
(want dan zouden er weer allemaal
sokken in de stofzuiger verdwijnen).

Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
Op 18 december 2019 ben ik met
mijn ouders en zus en broertje naar het afscheidsconcert van
de Heideroosjes in Tivoli Utrecht
geweest. Dit was superleuk. Ik vind
het leuke muziek en mijn oom Frank
speelde in de band. Het leukste was
dat alle mensen in rondjes gingen
rennen en de mosh-pit. Daarna kregen we backstage nog cola en chips

Als je een topsporter zou zijn,
waar zou je dan heel goed in
willen zijn?
Een voetballer of wedstrijdvisser zou
ik dan graag willen zijn, want dat zijn
de sporten die ik graag beoefen.
Tekst: Teun van Zon

vanaf

sinterklaas
cadeaus!
ga nu naar onze (online) fanshop en
scoor de leukste sinterklaascadeau’s!

Hoi

Column

December
maand feest
maand
Het is weer december en er
staan deze maand altijd een
heleboel feestdagen op de
planning. Allereerst is er
natuurlijk Sinterklaas. Dat is op
heel veel manieren te vieren.
Voor mij is dat van pakjesavond
in de jaren veranderd naar een
soort van surprise waarbij
iedereen voor elkaar een klein
cadeautje koopt, heel gezellig
altijd om deze uit te pakken met
lekker eten erbij. Tijdens het
kopen van cadeautjes de afgelopen dagen merkte ik ook iets op
dat te maken heeft met december: de kou.
Hoewel het naar mijn idee al
dagen zo voelt, wordt het ook deze
maand winter. Ik hoop zoals elk
jaar op een verzameling sneeuw,
vorig jaar was dit helaas echt niet
het geval. Dus zou het wel leuk zijn
als er dit keer toch minstens één
dag zou zijn waarop alles onder
een dik pak sneeuw ligt. Extra fijn
zou het natuurlijk zijn als dit in
de kerstvakantie is, zodat zo min
mogelijk mensen er last van hebben onderweg. Met een beetje
geluk hebben we dan al sneeuw
met kerst, de feestdag waar we
nu al weken langzaam onbewust
aan wennen door de kerstmuziek om ons heen en het licht van
de kerstboom dat, misschien ook
bij jou thuis, al een tijdje door de
kamer schijnt. Kerst zal dit jaar
heel anders worden, zoals zo’n
beetje alle dingen tegenwoordig.
Voor sommigen komt dat eigenlijk
wel mooi uit: in plaats van ‘sociale
verplichtingen’, zoals je het kunt
noemen, doe je nu zo’n beetje
wat je wilt. Ik vind het wel jammer dat het niet is zoals vorig jaar
en elk ander jaar, maar op zich
is het alternatief ‘gewoon in een
kersttrui op de bank een kerstfilm
kijken’ ook geen straf naar mijn
idee. Dan is er tenslotte nog oud
en nieuw en wordt het al 2021,
waarmee december, en daarmee
heel 2020, afgesloten wordt. Ik ben
wel benieuwd wat er nog allemaal
gaat gebeuren in 2021, maar dat
zien we dan wel. Voor nu hoop ik
dat iedereen een leuke decembermaand heeft met (hopelijk wat
sneeuw en) hele fijne feestdagen!

Lisa
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Geplukt

Ilona Rongen Melderslo
Deze Melderslose verdeelt haar tijd tussen de chocolade en de cherrytomaten. Als afgestudeerd patissier
runt ze haar eigen bedrijfje en werkt ze daarnaast ook nog in de kas. Daarnaast gaat ze graag de natuur in
met haar fotocamera. Deze week wordt Ilona Rongen (22) uit Melderslo geplukt.

coladeproducten. “Ik werk al sinds
mijn 13e in de kas en kon er na mijn
studie blijven werken. Nu kan ik dat
mooi combineren met mijn eigen
bedrijf. Ik hoop uiteindelijk wel over
een paar jaar volledig voor mezelf te
kunnen werken.” Het was ook in de
tuinderskas dat de liefde tussen haar
en haar vriend opbloeide. “Hij komt
uit Sevenum en we zijn nu drie jaar
samen. Hij studeert nog aan de universiteit van Nijmegen en is bezig met
zijn master. Het leuke is dat we samen
onze hobby voor bakken delen. We
houden allebei van zuurdesembrood
en bakken vaak samen brood.”

Guns n’Roses
Maar de interesses van Ilona gaan
verder dan chocolade en bakken.
Zo is ze graag in de natuur en vindt
ze het leuk om dierentuinen te
bezoeken. Ze vergeet daarbij niet
om haar spiegelreflexcamera mee
te nemen. Fotograferen is namelijk
ook een hobby van haar en dan
voornamelijk het fotograferen van
dieren en de natuur. Wat ook elk
jaar op haar lijstje staat, is Pinkpop.
“Daar proberen we toch wel jaarlijks
heen te gaan. Jammer genoeg kon
het deze keer niet doorgaan, maar
de kaartjes voor volgend jaar hebben

we al. Ook bezoeken we graag
concerten. Zelf hou ik voornamelijk
van rockmuziek, zoals Guns n’ Roses.
Mijn vriend is fan van Muse, daar
hebben we vorig jaar twee concerten
van gezien.”

Kaartjes voor Pinkpop
hebben we al
Waar ze vroeger nooit wat gaf om
lezen, is dat na het ontdekken van de
boekenserie De Zeven Zussen nu wel
anders. “Ik ben nu de complete collectie aan het lezen. Het verhaal gaat
over zeven zussen en als je deel één
hebt gelezen wil je ook weten wat er
met de anderen gebeurt.”
Ilona is tevreden hoe haar leven gaat,
grote dromen heeft ze dan ook niet.
“Ik hoop natuurlijk ooit van mijn
eigen zaak te kunnen leven. Maar
één van mijn grootste dromen is wel
om nog eens keer een reis naar ZuidAfrika of Amerika te maken.”

Tekst: Marieke Vullings

Crist Coppens
Alleen geldig op dinsdag 8 december

Als jong meisje stond Ilona al met
haar moeder in de keuken samen
te kokkerellen. “Mam en ik bakken allebei heel graag. Twee jaar
geleden is de keuken verbouwd
en toen is er een extra grote oven
geplaatst. Daar maken we gretig
gebruik van”, zegt Ilona lachend.
Ze was als kind al graag creatief
bezig, vertelt ze, ook op school.
“Ik vond het leuk om te knutselen.

Maar leren vond ik ook niet erg”, voegt
ze eraan toe. Ilona woont nog bij
haar ouders en broertje in Melderslo.
Ze herinnert zich nog hoe ze vroeger met z’n allen op zondag gingen
wandelen in de Kasteelse Bossen.
“Dan gingen we kastanjes rapen
in de herfst. Ik kom nu nog steeds
graag in het bos. Mijn vriend woont in
Nijmegen en als ik daar ben gaan we
vaker wandelen in het Goffertpark.”

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Geen zoetekauw
Ondanks dat ze als kind al
graag bakte, twijfelde ze op
de middelbare school welke
vervolgopleiding ze zou kiezen.
“Ik ging naar het Citaverde en heb
er nog over gedacht om kapster
te worden. Ook heb ik stage
gelopen bij een bloemist, maar
dat was het ook niet. Totdat ik
een snuffelstage in een bakkerij
deed. Toen dacht ik: dit is echt
heel leuk.” Ze besloot daarop de
opleiding brood en banket te gaan
volgen. “Na het eerste jaar maak
je een keuze tussen die twee en
ik koos voor de richting banket.
Voornamelijk omdat ik het idee had
dat ik daar mijn creativiteit beter
in kwijt kan dan bij brood. Nadat
ik ben afgestudeerd, heb ik nog
de specialisatie patissier gevolgd.
Tijdens mijn eerste studie kregen
we ook opdrachten waarbij we
met chocolade moesten werken.
Ik ben daar thuis mee gaan
experimenteren en zo heb ik mijn
liefde voor chocolade ontdekt. ”
Niet dat ze zo’n echte zoetekauw is.
“Nee, een stukje chocolade vind ik
wel lekker, maar ik eet niet in één
keer een hele reep op”, lacht ze.

Hobby
Momenteel werkt Ilona bij een cherrytomatenkweker in Grubbenvorst en
runt ze haar eigen bedrijfje in cho-

4 gepaneerde schnitzels
hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

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

KERSTBOMEN
VAN DE
KWEKER
★ Nordman
★ Omorika (Servische spar)
★ Groene spar (Fijnspar)
★ Koreana (Koreaanse den)
★ Blauwspar (2 soorten)
-

In pot,
Met kluit
Gezaagd
In pot geteeld

(recht en vast in pot)

Vanaf
28 november
dagelijks open
van 08.00 tot
20.00 uur

- Vanaf 25 cm tot 300 cm

Kerstbomenkwekerij

Leon en Annet Coenders
Witveldweg 30, Grubbenvorst
077 - 366 22 36
www.facebook.com/coenders.kerstbomen
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Coronacrisis gevolg

Efkes Anders stopt
Lunchroom Efkes Anders in Horst sluit na 15 jaar de deuren. De
uitbaters zien zich genoodzaakt deze stap te nemen als gevolg
van de coronacrisis.
“Door de vele coronamaatregelen is het voor ons onmogelijk geworden om nog langer
door te gaan”, schrijven zij
op Facebook. “Met veel ple-

zier en dankzij jullie warmte
en betrokkenheid hebben we
bijna 15 jaar kunnen bestaan.”
De zaak stopt op korte termijn
en verkoopt daarom alles.

Waardering van 9,4

Graaf ter Horst beste
Limburgse restaurant
Nederlandse Horeca Prijzen
Restaurant Graaf ter Horst in Horst is maandag 30 november
verkozen tot provinciewinnaar van De Nederlandse Horeca
Prijzen.
Graaf Ter Horst is
provinciewinnaar geworden
met een 9,4. In totaal heeft het
restaurant 454 punten behaald.
Dat is flink meer tegenover
Vrienden van de Peel in
Nederweert met 252 stemmen
die tweede werd. De Nederlandse

Horeca Prijzen worden jaarlijks
gehouden en bestaat uit een
aantal categorieën. Tijdens
deze prijsuitreiking luiden de
categorieën gemeentewinnaar,
provinciewinnaar, vakjurywinnaar
en goldwinnaar.

Gemeente Horst aan de Maas
partner Berry Promotions
Gemeente Horst aan de Maas tekende in de persoon van wethouder Rudy Tegels zaterdag 21 november het
partnership met stichting Berry Promotions. De ondertekening vond plaats tijdens de bijeenkomst ‘(Zacht)
fruit HUB Horst in wording’ in Horst. Berry Promotions wil een podium bieden aan de sector en de regio.
Op 1 april 2021 staat de, door corona uitgestelde, kick-off van het platform op de agenda. Tijdens deze
kick-off kunnen, naast de internationale (zacht)fruitsector, ook consumenten een kijkje komen nemen.

line van
en je on
b
is
u
H
n
n
te kome
ons Ope
Tijdens
en kijkje
e
m
o
elkom
ollege.
harte w
ayland C
a
R
t
e
en zien.
h
bij
hool lat
c
s
e
nemen
z
n
o
n graag
We wille

kijk olpand.nl
raay
wijs
onderuur
k
ij
t
k
a
r
p
vmbo/ van 18.30 tot 19.15
am

Livestre

/vwon 19.30 tot 20.15 uur
havo
ream va

s
i
u
h
n
e
p
o
Livest

r
e
b
m
e
c
e
d
9
g
a
d
s
n
e
wo

e
s
uur
yo
s
l
l
i
sk

evel
l
t
x
e
n
new step

0312 \ winkel & bedrijf

21

Starter in de regio

Anita Seuren Uitvaartzorg

Binnenkijken bij...

Column

Bedrijf:
Eigenaar:
Adres:
Plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:
Sector:
Start:

Anita Seuren Uitvaartzorg
Anita Seuren
Hoofdstraat 45a
Lottum
06 10 87 07 06
info@anitaseurenuitvaartzorg.nl
www.anitaseurenuitvaartzorg.nl
Uitvaartbranche
December 2020

Activiteiten:

Tijd
Deze week las ik een bericht
dat een oud-klasgenootje is
overleden. Ondanks dat we na
de middelbare school weinig
contact hadden komt het
verhaal wel binnen. Iemand
die tot het eind gevochten
heeft voor haar leven. En dit
zette mij wel weer even met
twee benen op de grond. Wel
of geen corona, de wereld gaat
gewoon door. Haal eruit wat
erin zit.
Dit onderwerp kwam ook aan
bod in mijn eerste column die ik
mocht schrijven voor de HALLO.
Ondanks dat je moet blijven
genieten van het leven is het ook
goed om af en toe stil te staan
en bewust te kijken waarmee je
bezig bent. Doe ik wel de dingen
die er voor mij toe doen? Ben
ik gelukkig en wát maakt dat ik
gelukkig ben? Of moet ik het roer
wat omgooien? Niet de meest
standaardvragen en waar je 1-2-3
een antwoord op hebt. Maar wel
goed om bij stil te staan.
En dit is ook een onderwerp
waar ik vaker met vrijwilligers
van Synthese of inwoners uit
gemeenten Horst aan de Maas
of Venray het gesprek over
voer. Wat is er nu daadwerkelijk belangrijk voor jou? Deze
gesprekken leveren mooie antwoorden op. Een antwoord als:
“Dat ik iemand weer een glimlach op zijn gezicht kan bezorgen”, “Dat je met zo weinig zo
veel kan bereiken” of “Ik geniet
ervan als onze acties succesvol
zijn”. Een mooie kijk op de persoon die tegenover mij staat. Wel
op 1,5 meter afstand in deze tijd,
maar in woorden en openheid
dichtbij. Naast deze gesprekken zal de tijd het mij leren. De
ervaringen die ik opdoe, de leuke
en minder leuke dingen. Maar
het vormt mij wel tot wie ik ben.
Iemand die graag een bijdrage
levert aan anderen zodat zij, net
als ik, gelukkig zijn met de mensen om hen heen. Die zelf bepalen wat zij belangrijk vinden en
doen wat er voor hen toedoet.
Dit hoop ik nog lang te mogen
meemaken. Want je weet niet
hoeveel tijd je hebt.

Mieke Cruijsberg
Synthese

Anita Seuren uitvaartzorg zorgt
samen met de dierbaren van de
overledene voor een passend,
warm en vooral persoonlijk
afscheid. Anita is te allen tijde
het vaste aanspreekpunt en

verzorgt alle aspecten die komen
kijken bij het organiseren van een
uitvaart: opbaarmogelijkheden,
rouwdrukwerk,
woorddienstbegeleider, rouwauto
enzovoorts. Daarbij wordt
samengewerkt met zorgvuldig

gekozen professionals met ieder hun
eigen expertise. Ieder leven is uniek
en daar hoort een uniek afscheid
bij. Een traditioneel, kleurrijk of
uitbundig afscheid, Anita Seuren
Uitvaartzorg zorgt samen met de
cliënt stap voor stap dat het een
uitvaart wordt die past bij het leven
van de overledene.

Onderscheidend vermogen:
Een overlijden brengt veel
verdriet met zich mee, maar
desondanks moeten er veel
moeilijke beslissingen in korte
tijd worden genomen. Bij Anita
Seuren Uitvaartzorg worden alle

regelzaken uit handen genomen,
zodat de cliënt de kracht en tijd vindt
om afscheid van zijn dierbare te
nemen. In een bijzonder moeilijke
periode, die als een roes kan voelen,
wordt de familie op een warme en
professionele manier ondersteund in
de dagen op weg naar de uitvaart.

ZOALS JE WAS
Een unieke uitvaart
Een uitvaart die troost biedt
Een uitvaart die een weerspiegeling
geeft van hoe je was
Precies zoals je was...

Pas op, ik zie je

Meterikse vriendinnen
schrijven tweede boek
De uit Meterik afkomstige vriendinnen Laura Achten en
Lotte van Rens hebben vrijdag 27 november hun tweede boek
uitgebracht. Het boek, met de titel Pas op, ik zie je Vriendschap, verliefdheid en jaloezie tijdens de werkweek,
is verschenen bij Uitgeverij Boekscout.
Laura (24) is werkzaam als
farmaceutisch medewerkster
en Lotte (23) volgt de opleiding
apothekersassistente. Laura en
Lotte zijn al beste vriendinnen
vanaf groep 3 van de basisschool.
Doordat ze dezelfde interesses
hebben, vullen ze elkaar goed
aan. Vier jaar geleden schreven
de twee samen het boek In blind

vertrouwen. Hun nieuwe boek
gaat over de beste vriendinnen
Emma en Sara, die in het
eindexamenjaar van het vmbo
zitten. Ze gaan op werkweek naar
de Ardennen, maar die week
loopt heel anders dan verwacht.

Oh, zit dat zo!

Energielabel wijzigt per 1 januari 2021
Vanaf 1 januari 2021 wordt het energielabel voor woningen bepaald op basis van NTA 8800. Dit energielabel geeft meer inzicht in de
energiezuinigheid van de woning. Daarnaast geeft het inzicht in verbetermaatregelen die kunnen bĳdragen aan de energiezuinigheid en
het comfort.
energie (energie van natuurlijke niet
uitputtende bronnen). Zonnepanelen,
zonneboilers, warmtepompen en
biomassaketels vergroten dit aandeel. Voor nieuwbouw zijn aan
deze indicatoren ook eisen verbonden, de zogenaamde BENG-eisen
(Bijna Energieneutrale Gebouwen).

Vereenvoudigd
energielabel blĳft
tien jaar geldig

Hierbij worden voor een gebouw
drie indicatoren berekend: de warmtebehoefte in kWh per m2 per jaar
(benodigd voor een comfortabel
binnenklimaat); het primair fossiel
energiegebruik in kWh per m2 per
jaar; en het aandeel hernieuwbare

Gerichte maatregelen
Tot en met 31 december 2020 kun je
als woningeigenaar nog het huidige
(oude) energielabel aanvragen, ook
wel het vereenvoudigd energielabel genoemd. Je geeft voor dit label
online verschillende kenmerken van

je woning door. Op basis van deze
informatie wordt dan het energielabel bepaald. Dit vereenvoudigd
energielabel blijft - ook na 1 januari
2021- tien jaar geldig.
Vanaf januari 2021 gaat de bepaling van het energielabel niet meer
digitaal, maar moet er een afspraak
worden gemaakt met een energieadviseur. De adviseur komt langs,
inspecteert de woning en bepaalt
op basis van kenmerken als isolatie,
afmetingen en warmtebronnen hoeveel energie de woning verbruikt.
Het nieuwe energielabel wordt daarmee ook duurder. Maar daar staat
tegenover dat er een nauwkeurigere opname van de woning wordt
gedaan en gerichter maatregelen
getroffen kunnen worden.

200 euro kosten, een fors verschil met het oude vereenvoudigd
energielabel dat voor minder dan
10 euro te verkrijgen is, waarbij een verkregen vereenvoudigd
energielabel nog 10 jaar geldig
blijft. Als je de komende jaren wilt
verhuizen, kan het dus verstandig
zijn om nu nog een vereenvoudigd
energielabel aan te vragen
(www.energielabelvoorwoningen.nl)

Door: Dennis Holthuijsen,
Register Makelaar Taxateur o.z.,
bestuurslid NVM Limburg

Nu nog aanvragen
Het nieuwe energielabel gaat
waarschijnlijk tussen de 150 en

www.intermakelaars.com
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Activiteiten in openlucht
museum De Locht
Ondanks de coronabeperkingen zijn er op zaterdag 12 en zondag
13 december in openluchtmuseum De Locht in Melderslo toch
activiteiten en demonstraties.

Nieuwe hoofdtrainer Wittenhorst
Sjoerd van der Coelen wordt vanaf volgend seizoen hoofdtrainer van voetbalvereniging RKsv Wittenhorst in
Horst. Dat heeft het bestuur van de voetbalclub bekendgemaakt.
Van der Coelen is geen onbekende
voor Wittenhorst. De Venraynaar was
in het verleden al een periode actief
bij de club als jeugdtrainer. Ook was
hij toen tijdelijk interim-hoofdtrainer
bij het eerste elftal, dat toen in de

derde klasse speelde.
Na zijn eerste periode bij Wittenhorst
trainde Van der Coelen onder andere
SVEB, Volharding en de afgelopen
drie jaar bij Venlosche Boys. “Wij zijn
ervan overtuigd dat Sjoerd, net als de

huidige hoofdtrainer Ton Kosterman,
op inspirerende en motiverende wijze
de talentvolle selectiespelers helpt
zich verder te ontwikkelen”, aldus het
bestuur van Wittenhorst.

Kerstbomenbos in Horst
Voor basisschool De Twister in Horst komt een speciale Kerstbomenbos. Alle 270 leerlingen van de school
gaan op vrijdag 11 december een kerstbal maken die daarna door henzelf wordt opgehangen in het bos.
Het Kerstbomenbos wordt voorzien van 3500 lichtjes zodat het ook
‘s avonds goed zichtbaar is. Verder
komt er nog een groot spandoek te

Het museum is in kerstsfeer ingericht met verlichting en vuurkorven.
Er is muziek te horen en bezoekers
kunnen warme hapjes en glühwein
kopen. Op zaterdag 12 decmeber
is er een demonstratie smeden en
bakken. Van 16.30 tot 19.00 uur is
er een optreden van Göt Net uit
Venray. Het museum opent dan om
14.00 uur en sluit om 19.00 uur.

De dag erna, op zondag 13 december, zijn er demonstraties hout
snijden, smeden, bakken, spinnen
en stroop maken. Van 14.30 tot
17.00 uur is er een muziekoptreden
van Doe Mar Wa. Dit is een showband en slagwerkgroep uit Bakel.
Het museum is dan net zoals de
zaterdag vanaf 14.00 uur geopend
en sluit om 19.00 uur.

hangen met een kerst- en nieuwjaarswens in vijf talen. Na 11 december
is het bos voor iedereen te bekijken.
Het Kerstbomenbos blijft staan tot

begin januari 2021. De organisatie is
een samenwerking van basisschool
De Twister en Club 63.

Toch Kasteelloop in Horst
Voor de liefhebber is er toch een mogelijkheid om dit jaar de Kasteelloop in Horst te lopen. Eerder liet de organisatie weten de editie van 2020 af te gelasten. In plaats daarvan is er nu een solo-editie.
De organisatie heeft ervoor gezorgd
dat een route van 5 kilometer met pijlen uitgezet is in de Kasteelse Bossen.
Deelnemers hebben de hele maand
december de tijd om op eigen gelegenheid de route te lopen.

Om in het klassement opgenomen te
worden moeten deelnemers hun activiteit opnemen met Strava en aan de
hand van dit klassement worden prijzen uitgedeeld. Aan het eind van de
maand zijn er prijzen voor de snelste

drie vrouwen en de snelste drie heren.
Informatie over de route en updates
over het klassement zijn te vinden op
de Kasteelloop Facebookpagina en op
www.kasteelloop.nl

Bouwcenter Driessen te Venlo is tezamen met Bouwcenter
Swinkels en Betoncenter Swinkels een familiebedrijf dat zich heeft
gespecialiseerd in de verkoop en levering van bouw- en afbouwmaterialen.
Een enthousiast team verkoopt en levert een breed assortiment
bouwmaterialen, hout- en plaatmateriaal, keukens, badkamers, tegels en deuren
aan zowel de professionele verwerker als de particulier. Voor onze vestiging
Bouwcenter Driessen te Venlo zijn wij per direct op zoek naar een:

KOM
WERKEN
BIJ BOUWCENTER
DRIESSEN

CHAUFFEUR/
MAGAZIJNMEDEWERKER

De werkzaamheden bestaan uit:
Als chauffeur op onze keukenwagen lever je
voornamelijk keukens in de regio Venlo. In de
meeste gevallen is dit bij de eindklant/ consument.
Altijd in dagdienst. Al doet een uitzondering zich wel
eens voor, ook dan kun jij prima schakelen. Zit je niet op
de vrachtwagen dan ben je actief op het magazijn. De ritten
worden ingepland en samen met de magazijnmedewerkers
maak je alles klaar voor het transport. Het is voor jou een
uitdaging om de juiste materialen op de juiste plek te krijgen.
Daarbij hoort ook een praatje met de klant.

Wij vragen:
• Een klantvriendelijke instelling
• Enthousiasme voor keukens
• In bezit van een geldig C rijbewijs, CE is een pré
Informatie/ sollicitatie
Als je geïnteresseerd bent in bovenstaande functie
en/ of je wilt meer weten, neem dan contact
op met Esther Swinkels 06-21895650
Jouw reactie met CV kun je sturen naar
esther.swinkels@bouwcenterdriessen.nl

Van Heemskerckweg 2 | 5928 LL Venlo | T (077) 323 64 00

0312 \ service
Religie

Medische zorg
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Puzzel

Apotheek

Apotheek Horst

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 Ambachtelijke
Slagerij Joosten!
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.

Grubbenvorst

Apotheek Maasdorpen

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

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

Oplossingen moeten vóór zondag 6 december (12.00 u.) binnen zijn. De winnaar wordt volgende week bekend
gemaakt op deze pagina, www.horst-centrum.nl en via de social-media kanalen. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
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
		

Melderslo
zaterdag

Heilige mis

17.30

Swolgen
zondag
Heilige mis
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

(alleen na telefonische afspraak)

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

Venray
(alleen na telefonische afspraak)

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

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

Gemeente Horst aan de Maas

kerkdienst

Tandarts
Spoedgevallendienst

De Schuilplaats
zondag

Venlo

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Tienray
zaterdag
woensdag

Huisartsenpost

10.00

04 t/m 06 december
Tandartsenpraktijk The
Gasthuisstraat 12, Horst
077 398 28 71

07 t/m 10 december
Tandartspraktijk De Brier
Leunseweg 53b, Venray
0478 58 72 73

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

AANMERKING
ARGON
BEDE
BIEST
BIJT
BLOND
BORSTVIN
CAPE
CARBON
DAAROMHEEN
DEUGNIET
DIZZY
EIKENHOUT
ENK
EXOTISCH
FUIVER
GALA
GANGMAT
GEDRILD
HAAKJE
HIJSBLOK
HONDENBAAN

De oplossing van de puzzel in
HALLO Horst aan de Maas van
26 november was:
En de winnaar is: mw. T. van
Helden uit Lottum. Van Harte
Gefeliciteerd met de Horeca Cadeau
Bon van € 50,- te besteden bij de
deelnemende Horeca-ondernemers
in de Gemeente HadM!

HOOFD
INGEWORTELD
JOLIJT
KALFSROLLADE
KAMEEL
KEELTJES
KNOLRAAP
LOYAAL
LUST
LUW
MOORDEND
NAAKT
NIJD
ONNUT
OPOE
OPSLUITING
ORGELDRAAIER
PAGEKOP
PARASOL
PEPERIG
PINGEL
RAGOUT

REDDELOOS
RIET
RINGSLEUTEL
SAMSON
SCHEMER
SCHUTBLAD
SLIERT
SLOF
SMOK
SPORTFIETS
TEAK
TEEF
TOESTEMMEND
TOKO
TOURINGCAR
VARIABELE
VARKENSHAAS
WIMPERS
WOK
ZEEBAARS
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Tummers
80 32
cm’’

16 65
5 ’’
cm

daar word ik vrolijk van
GRATIS
BEZORGD!

FullHD

GRATIS
BEZORGD!

329,-

SMART

4K

299,-

FHD TV 32PFS6855/12

ULTRA HD

999,-

SMART

799,-

4K TV UE65TU7170SXXN
• 65” (165 cm) • 4K Ultra HD • HDR • Smart TV
• Crystal processor 4K

• 32’’ (80 cm) • Full HD • Pixel Plus HD • HDR 10

GRATIS
BEZORGD!

GRATIS
BEZORGD!

Scheerapparaat S1121/41
• Afspoelbaar • Zelfslijpende messen
• Voor nat en droog scheren • ComfortCut

9

7

KG

29,99

KG

25,-

1600
T/PM

699,-

699,-

549,-

519,-

59,95

39,-

Elek. tandenborstel D12.513
• Met geïntegreerde timer
• Voor volwassenen

Wasmachine WW90J6603EW/EN

Wasdroger WTH83V75NL

• Energieklasse A+++-30% • Vulgewicht: 9 KG • 1600 tpm
• EcoBubble • Koolborstelloze motor met 10 jaar garantie

• Energieklasse A++ • Vulgewicht: 7 KG • Warmtepomp
• AutoDry • AntiVibration Design

Nóg meer

s
a
a
l
k
r
e
Sint
acnktelieen osnline op
in de wi ptummers.nl
www.e

99,-

59,Heteluchtfriteuse GF252HL
• Voor 800 gr. frietjes • Met snackverdeler
• Bakken, braden en frituren met minder vet

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

