Kempen creëert

creatieve ideëen

25
11

WK47 \ 2021
#kempencreëert

02 VVD stemt

tegen voorstel wegens
late reactie gemeente

03 Wei krijgt

theatervoorstelling

04 Financiële steun

voor sportverenigingen

05 Gezamenlijk

onderzoek economische
omvang paardensector

13 Gemeentenieuws
Horst aan de Maas

Zie ginds komt de
veerpont
Sinterklaas kwam zondag 21 november aan in Grubbenvorst. Samen met zijn pieten kwam hij per veerpont aan in het dorp. Vanuit het veer liepen de Sint, zijn pieten en alle kinderen
met ouders naar de kiosk op het Pastoor Vullinghsplein. Hier konden kinderen op de foto met de Sint en pieten en kregen ze wat lekkers. / Beeld: Sten Jetten

Groep inwoners maakt zich zorgen om komst mogelijke
biomassacentrale
Een groepje omwonenden van de Schengweg in Horst is bezorgd om de komst van een mogelijke biomassacentrale. Ze zijn tegen het plan en roepen het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas op niet
in te stemmen met dit plan.
Volgens de verenigde groep inwo
ners dreigt met de komst van een
biomassacentrale op de Schengweg
een gevaar voor de luchtk waliteit.
“Wanneer de gemeente besluit
akkoord te gaan met het b
 ouwen
van een biomassacentrale aan de
Schengweg in Horst krijgt de hele
gemeente, en met name de buurt
aan de Schengweg en Norbertuswijk,
te maken met vervuilde lucht”,
zegt de groep. In een biomassa
centrale worden houtresten (bio
massa) verbrand om warmte op
te wekken. De lucht die deze
centrales uitstoten, is sterk vervuild
met allerlei stoffen die schadelijk

zijn voor mens en klimaat. Aan de
Molenveldweg ligt momenteel al
een biomassacentrale (Vuursaam).
“Meerdere bewoners van de
Norbertuswijk hebben al laten weten
hier klachten van te ondervinden”,
zegt de groep. “Wanneer de wind
richting Norbertuswijk staat, moeten
ze ramen en deuren gesloten hou
den om niet ziek te worden van de
vervuilde lucht. Zover wij nu hebben
kunnen achterhalen, zijn er plan
nen om de biomassacentrale aan
de Schengweg mogelijk drie keer
zo groot te bouwen dan de biomas
sacentrale aan de Molenveldweg.
Een kind kan berekenen hoe erg

de luchtvervuiling dan voor de
Norbertuswijk en gehele gemeente
Horst aan de Maas gaat worden.”

Haalbaarheid
In de buurt van de Schengweg lig
gen meerdere grote kassen. Om al
deze kassen het gehele jaar door te
verwarmen, en dus het gehele jaar
gewassen te telen, is er heel veel
warmte nodig. Momenteel wordt
er nog met gas gestookt, maar de
subsidie wordt gefaseerd afgebouwd.
In 2050 moet heel Nederland van het
gas af zijn. “Onderzoeken h
 ebben
uitgewezen dat de lucht van een
biomassacentrale wel 50 procent

meer vervuild is dan wanneer er
met gas gestookt wordt”, zegt de
protestgroep. “Maar is het nodig om
het gehele jaar door gewassen te
telen? Zijn er gewassen die minder
energie nodig hebben? Daarbij gaat
het ook nog eens om gewassen die
merendeels bestemd zijn voor de
export.” Daarnaast stelt de groep
vragen bij de haalbaarheid van de
biomassacentrale. “Waar komt dat
resthout eigenlijk vandaan en is er
wel genoeg om zo’n grote centrale
te laten draaien? Het College van
B&W heeft laten onderzoeken hoe
veel resthout er beschikbaar is in de
regio Noord- en Midden-Limburg.
Conclusie is dat er nu al te weinig
resthout is voor de biomassacen
trales die er momenteel zijn. Reden
voor het college om te besluiten

dat er geen vergunningen gegeven
worden voor nieuwe biomassainstallaties. Het is dan toch gek dat
ze toch nog een apart besluit willen
nemen voor de plannen voor de bio
massacentrale aan de Schengweg,
alleen omdat deze al eerder aan
gevraagd was? En waar haalt deze
nieuwe biomassacentrale dan straks
zijn resthout vandaan? Zullen hier
bossen (in buitenland) voor gekapt
moeten worden? Gaan ze wat anders
stoken?”
De groep inwoners maakt zich dus
ongerust over deze gang van zaken.
“We willen toch allemaal voor ons en
voor onze kinderen dat we schone
lucht kunnen inademen. Nu kunnen
we het gevaar van sterk vervuilde
lucht nog voor zijn en daar gaan we
ons uiterste best voor doen.”
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Behoud de Parel: ‘Vaag uitvoeringsprogramma Visie veehouderij
Horst aan de Maas vertraagt vooruitgang’
In een brief aan het College van B&W en de gemeenteraad van Horst aan
de Maas schrijft vereniging Behoud de Parel dat zij teleurgesteld is over
de inhoud van het uitvoeringsprogramma Visie veehouderij Horst aan
de Maas. Eerder al had de vereniging kritiek op de in juli aangenomen
‘Visie’. Die is volgens Behoud de Parel te abstract en te vaag. Wethouder
Rudy Tegels heeft bij het vaststellen van de visie beloofd dat in het
uitvoeringsprogramma een en ander geconcretiseerd wordt. Daar is tot
teleurstelling van Behoud de Parel echter niets van terechtgekomen.
In haar brief schrijft Behoud de Parel
dat het misschien wel te veel gevraagd
was om aan een vaag verhaal een
gericht uitvoeringsprogramma met con
crete uitwerking te koppelen. Behoud
de Parel mist de te realiseren normen,
kengetallen en streefreductiepercenta

ges per emissietype (geur, ammoniak,
fijnstof). Daardoor is het volgens de ver
eniging onmogelijk de voortgang van
het beleid adequaat te monitoren. De
‘kritische prestatie indicatoren’ worden
de komende jaren pas geformuleerd. En
daarmee is er op dit moment helemaal

geen sprake van een écht uitvoerings
programma, volgens Behoud de Parel.
“Hoewel het college schrijft dat de ‘uit
stoot’ verlaagd moet worden, wijst het
ontbreken van streefcijfers erop dat het
het college ontbreekt aan échte moti
vatie om Horst aan de Maas te helpen
aan een gezonde toekomst. Dat bete
kent dat zowel de kleine en middel
grote familiebedrijven als de burgers
en de omringende natuur vele jaren in
onzekerheid worden gelaten. Daarmee
ontloopt de gemeente haar zorgplicht.
Uiteindelijk wekt het handelen van de
gemeente op z’n minst de indruk dat
het erop gericht is te vertragen en geen

standpunt in te nemen”, zegt de ver
eniging.

(Grenzeloos meten) waarin geschreven
wordt hoe men de uitstoot wil gaan
meten. Behoud de Parel komt in haar
brief aan de college en de gemeente tot
de conclusie dat de belangen van een
kleine maar nog steeds machtige groep
IV-bedrijven de boventoon blijven voe
ren en dat het waarmaken van de slo
gan ‘Gezondste regio’ ver weg blijft. Dat
is voor de vereniging Behoud de Parel
een bittere pil. “Maar dat zal haar er niet
van weerhouden ook in de toekomst te
blijven strijden voor een écht gezonde
omgeving voor onze burgers en voor
een verantwoorde toekomst voor de
boeren.”

Gesprekken
In het uitvoeringsprogramma schrijft het
college dat ‘de basis op orde’ gemaakt
moet worden. Behoud de Parel leidt
daaruit af dat het feitelijk een rom
meltje is bij de gemeente. Volgens de
vereniging had de gemeente al lang
de basis op orde kunnen brengen. Ook
schrijft Behoud de Parel dat gesprek
ken die met de vereniging gevoerd
worden om te komen tot een meetnet
werk traag verlopen en dat de vereni
ging niet betrokken is bij een notitie

Raad kritisch over ‘onleesbare’ stukken

VVD stemt tegen voorstel vanwege late reactie gemeente
Yvonne Douven (VVD) heeft haar ongenoegen uitgesproken tijdens de
raadsvergadering van dinsdag 23 november over het te laat ontvangen
van antwoorden op vragen die ze heeft gesteld aan de gemeente.
Daarom moest ze tijdens het vastellen van een voorstel tegen stemmen.
Op de agenda stond een voorstel
tot het vaststellen van het nieuw
Gemeentelijk Rioleringsplan. De
gemeente is wettelijk verplicht
een Gemeentelijk Rioleringsplan
inclusief kostendekkingsplan op te
stellen. Het huidige Gemeentelijk
Rioleringsplan loopt van 2017 tot en
met 2021. Voor de periode 2022 tot
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en met 2026 is er een nieuw plan
opgesteld. Op het eerste oog lijkt het
onderwerp niet zo heel spannend.
Alleen Michael van Rengs (SP) nam
het woord, waarna als laatste Douven
aan de beurt was. “Ik vind het heel
spijtig, maar ik ga het helemaal niet
hebben over het nieuwe Gemeentelijk
Rioleringsplan. We hadden hierover

vragen gesteld, we hebben hier niet
op tijd antwoorden op gekregen.
Als we echt denken zo met elkaar
om te kunnen gaan, dan kan ik ook
geen gedegen keuzes maken. Daarom
moet ik tegen stemmen, ik heb niet
de juiste informatie. Dit is het tweede
thema van vanavond.” Want ook bij
het voorstel om Omroep Horst aan de
Maas een subsidie toe te kennen zijn
de vragen niet op tijd beantwoord.
Hierdoor is het onderwerp van de
agenda verdwenen en moeten de
vrijwilligers van de omroep nog een

aantal weken wachten totdat het
weer op de agenda staat. Het is niet
de eerste keer dat de raadsleden de
antwoorden laat toegezonden krijgen.
In eerdere raadsvergaderingen is
dit ook voorgekomen. Verder kwam
er kritiek vanuit D66+GroenLinks
over het voorstel om het positieve
saldo van Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum te besteden aan
een visvijver. “Het is geen duidelijk
voorstel”, zegt Henk Kemperman.
“Kom eens met een duidelijker
voorstel. Ik haalde vroeger altijd hoge

cijfers bij het vak begrijpend lezen,
maar ik kom er nu echt niet uit hoe
het allemaal zit. Ik heb voor mezelf
allemaal spreadsheets gemaakt om
het uiteindelijk leesbaar te maken.”
Ook op dit punt, geen duidelijke
voorstellen, zijn vaker kritische
geluiden te horen vanuit de raad. Het
voorstel van het nieuw Gemeentelijk
Rioleringsplan is overigens wel
aangenomen. De rest van de partijen
stemden voor.
Tekst: Niels van Rens

Stroomstoring in centrum Horst
Een gedeelte van het centrum van Horst heeft maandagavond
22 november zonder stroom gezeten. Netbeheerder Enexis geeft aan
dat de storing rond 23.00 uur ontstaan is.

De stroomstoring vond plaats in
en rond het centrum van Horst, de
reden is niet bekend. Tijdens de
stroomstoring waren er volgens

buurtbewoners harde knallen te
horen, het is onbekend of dit iets
met de storing te maken heeft. De
storing werd rond 02.00 opgelost.

Oh, zit dat zo!

Verplichte vergoeding voor schade fietser of voetganger

Letselschade oplopen bij een verkeersongeval
In de donkere wintermaanden gebeuren er in Nederland meer ongelukken dan in de zomer. Vooral voetgangers en fietsers zĳn vaker de pineut. Uit onderzoek van de ANWB blĳkt dat deze zwakkere verkeersdeelnemers dan respectievelĳk drie en twee keer zoveel kans hebben om aangereden te worden.
Auto’s hebben tegenwoordig veel
veiligheidsvoorzieningen om de
bestuurder te beschermen tegen de
impact van een eventuele aanrijding.
Je kan daarbij denken aan airbags,
kreukelzones en zelfs aan antiwhiplash hoofdsteunen. Zwakkere
verkeersdeelnemers hebben echter
geen airbag of kreukelzone en maar
weinig fietsers dragen een helm.
Hierdoor is hun (letsel)schade na een
aanrijding vaak veel groter dan de
schade van de automobilist.
Fietsers en voetgangers worden
daarom in de Nederland extra
beschermd door artikel 185 van de
Wegenverkeerswet. Als een zwakkere verkeersdeelnemer betrokken is
geraakt bij een verkeersongeval met
een motorrijtuig dan is de eigenaar
van de auto in beginsel verplicht de

schade van de fietser of voetganger
te vergoeden.
In de praktijk komt het erop neer dat
de schade van de fietser of voetganger minimaal voor 50 procent moet
worden vergoed. Zelfs als de zwakkere verkeersdeelnemer het ongeluk
heeft veroorzaakt, door bijvoorbeeld geen voorrang te verlenen of
door rood te fietsen. Alleen als de
automobilist aan kan tonen dat de
verkeersfouten van de zwakkere verkeersdeelnemer zo onwaarschijnlijk
waren dat hij daarmee in alle redelijkheid geen rekening kon houden,
vervalt deze schadevergoedingsverplichting.
Als de zwakkere verkeersdeelnemer een kind van onder de 14 jaar
is moet de schade voor 100 procent

worden vergoed. Er wordt vanuit gegaan dat kinderen door hun
impulsiviteit en onberekenbaarheid meer gevaar te duchten hebben van gemotoriseerd verkeer.
Daarnaast zijn de gevolgen van een
aanrijding voor een kind uitzonderlijk ingrijpend. In de meeste gevallen zal de WAM verzekering van de
automobilist uiteindelijk de schadevergoeding aan de zwakkere verkeersdeelnemer moeten betalen.
Als je letselschade hebt opgelopen
bij een verkeersongeval, dan loont
het de moeite om eens vrijblijvend
contact op te nemen met een
van onze letselschadeadvocaten.
Het eerste gesprek is altijd gratis.
Door: Stijn (C.P.) Vos,
Van der Putt Advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 71 | www.putt.nl
vos@putt.nl
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Horster documentaire ‘Wei’
krijgt theatervoorstelling
Na het succes van de documentaire ‘Wei, zorgen voor pap’ van Ruud Lenssen uit Horst, die gaat over Ruuds
dementerende vader en mantelzorg verlenende moeder, komt er nu een theatervoorstelling. Theaterstichting
Craviet heeft namelijk een theatervoorstelling ontwikkeld die gebaseerd is op de documentaire. ‘Wei, achter
de mist’ gaat 21 september 2022 in première, maar achter de schermen wordt er al hard gewerkt.

Theaterstichting Craviet maakt theater
over maatschappelijke onderwerpen
met het doel deze meer bespreek
baar te maken. “Sinds ik Ruuds docu
mentaire heb gezien, heeft hij me
niet meer losgelaten”, vertelt Peggy
Keijsers van Craviet. “Toen we aan
het brainstormen waren over een
nieuwe voorstelling, kwam de docu
mentaire meteen in me op. In deze
documentaire komt naar voren hoe
kostbaar het leven is, hoe dankbaar
we moeten zijn, maar ook hoe zwaar
het leven kan zijn. Ik stond ervan te
kijken dat er nog geen theatervoor
stelling van was en besloot contact
op te nemen met Ruud om te vragen
wat hij van dit idee vond.” Ruud geeft
aan het een enorme eer te vinden.
“De film heeft inmiddels de meeste
vertoningen gehad en een theater
voorstelling is een geweldige manier
om het verhaal te blijven vertellen”,
legt hij uit. “Dat vind ik dan ook heel
belangrijk en daarom was ik meteen
enthousiast. Ik vond het wel spannend
op het begin, omdat een theatervoor
stelling echt het tegenovergestelde is
van een documentaire. Een documen
taire is ontzettend realistisch, terwijl
theater altijd gespeeld is. Toch wilde
ik het graag proberen, want het ver
haal verdient dat gewoon. Het man
telzorgvraagstuk moet bespreekbaar
gemaakt worden en de taboes moe
ten doorbroken worden. Ook al is het
dan voor mij misschien gek dat mijn
ouders en ik nagespeeld worden, ik
wist meteen dat dit het waard zou
zijn.”

Betrokkenheid
De twee vonden al snel een balans
met elkaar. Ruud werd betrokken bij
het script, maar niet té veel, zo geeft
hij aan. “Zij moeten ook hun ding
doen, soms wilde ik wel iets meer
horen, maar aan de andere kant wilde
ik de groep ook haar vrijheid geven.
Dat vind ik bij mijn eigen films ook
belangrijk. Ik heb het ook losgelaten
dat mijn ouders en ik ‘gespeeld’
worden. Deze mensen spelen mijn
ouders, maar zijn niet mijn ouders.”

Peggy voegt hieraan toe dat dit
gezien kan worden als een lied dat
in een ander genre opnieuw wordt
uitgebracht. “Je blijft hetzelfde lied
spelen, maar het heeft een andere
context”, legt ze uit. “De personages
dragen de naam Jac en Ria Lenssen
als eerbetoon vanuit ons, maar ze
vertellen niet per se vanuit Jac en
Ria, maar juist vanuit het leven
met dementie en als mantelzorger.
Het gaat om de boodschap die we
willen overbrengen.” Om dit zo goed
mogelijk te kunnen doen, worden er
extra cursussen en trainingen gevolgd
door de groep. Om dit te bekostigen,
is er een crowdfundingsactie gestart.
“Alle donaties hiervoor zijn welkom,
de actie kan gevonden worden via
de facebookpagina van Craviet”, zegt
Peggy.

Toevoeging
‘Wei, achter de mist’ gaat verder dan
de documentaire van Ruud. “We laten
gedachtes spreken tijdens de theater
voorstelling”, vertelt Peggy. “In het
echte leven hou je bepaalde gedach
tes voor je, maar deze laten wij wel
zien tijdens de theatervoorstelling.
Soms zijn die heel pijnlijk, maar het is
juist ons doel om deze te laten horen.”
Ruud voegt hieraan toe dat een thea
tervoorstelling op deze manier meer
kan vertellen dan hij zelf kon in zijn
documentaire. “Het mooie van theater
is dat je de ruimte hebt om bepaalde
gedachten te visualiseren. Als er tij
dens mijn documentaire scènes waren
waarbij mam en pap frustraties uitten
naar elkaar, dan zag je wat ze zeiden,
maar niet wat ze dachten en wat er
zich in paps hoofd afspeelde. Ik heb
dat met muziek geprobeerd te bena
drukken, maar je kan niet volledig in
iemands hoofd duiken. Met theater
kan dit wel. Tijdens de voorstelling zijn
er momenten waarbij er ‘uit’ de scène
en in een bepaalde spotlight kan wor
den gestapt. Op die momenten zie
je de gedachten van pap, waarin hij
geen last heeft van zijn dementie en
vertelt wat hij voelt. Voor mij is dat
een hele mooie toevoeging aan het

verhaal van mam en pap. Zo wordt het
verhaal breder.”
Peggy geeft aan dat het verhaal voor
haar verder gaat dan slechts demen
tie. “Het gaat me ook echt om de
mantelzorger en het belang van het
blijven voeren van open gesprekken.
Dat wil ik ook meegeven aan iedereen
die de voorstelling bekijkt. Wat mij het
meeste raakte uit Ruuds documen
taire was het moment dat Ria tegen
Ruud zei dat ze het zo fijn zou vinden
als iemand gewoon eens koffie met
haar kwam drinken en ze dan niet zo
eenzaam zou zijn. Dat greep me naar
mijn strot, mensen denken vaak dat ze
moeten helpen, maar een kopje kof
fie met een fijn gesprek kan al zoveel
waard zijn.”

Première
De première van ‘Wei, achter de
mist’ vindt plaats in de Schouwburg
in Venray op 21 september, Wereld
Alzheimer Dag. Ook zijn er al gesprek
ken met andere theaters in de buurt.
“Ze willen ook graag dat we naar
Horst komen”, vertelt Peggy. “Ook
willen we graag Noord-Limburg door,
maar we verwachten eigenlijk wel dat
we welkom zijn door het hele land.”
Ruud: “Mijn eigen documentaire is
natuurlijk best klein begonnen en ver
volgens lokaal gegroeid. Uiteindelijk
zijn we in 45 steden door het hele land
geweest en zelfs in het buitenland.
Het zou tof zijn als dit hetzelfde zou
gaan bij de theatervoorstelling. We
hopen dat we de lokale populariteit
behalen en het verhaal zich vervol
gens vanzelf rond spreekt en we het
land door kunnen gaan.”

Sinds ik Ruuds
documentaire heb
gezien, heeft hij me niet
meer losgelaten

Tekst: Floor Velthuizen
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Burgemeester staat achter besluit

Vuurwerkverbod tijdens
aankomende jaarwisseling

De verkoop- en het afsteken van vuurwerk wordt net als vorig jaar
de komende jaarwisseling verboden. Dit om een extra belasting
van de zorg, handhavers en hulpverleners te voorkomen. De ministerraad heeft op het voorstel van demissionair minister De Jonge
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, minister Grapperhaus van
Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Van Weyenberg van
Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met dit tijdelijke verbod.
Net als vorig jaar zullen vuurwerkondernemers passende compensatie ontvangen.
Jaarlijks wordt er bij de
nieuwjaarsviering een extra
beroep gedaan op de zorg.
Dat wil het kabinet dit jaar
voorkomen vanwege de enorme
druk op de zorgprofessionals als
gevolg van corona. De gemeente
Horst aan de Maas staat achter
het landelijke vuurwerkverbod
dat door het kabinet wordt
ingevoerd. Gemeenten mogen,
zolang de coronamaatregelen
dit toelaten, wel professionele
vuurwerkshows organiseren. De
woordvoerder van gemeente
Horst aan de Maas geeft
aan dat de gemeente op dit
moment nog niet weet of zij een
vuurwerkshow organiseert.

“Er zijn weinig signalen dat
daar behoefte aan is. Bovendien
leent onze gemeente zich door
de veelkernigheid niet echt om
één centrale vuurwerkshow
te organiseren. Veel mensen
uit andere kernen zouden zich
dan moeten verplaatsen en
verzamelen, hetgeen in de huidige
fase van maatregelen niet de
bedoeling is.”

Er zijn weinig
signalen dat er
behoefte is aan een
vuurwerkshow

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Energiepeil, Vermoeidheid, Stress,
Herstel na Ziekte, Overgangsklachten,
Pijnklachten en Blessures

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl
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Niet geldig op cadeaubonnen, horeca of i.c.m. andere
(coupon) acties.
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Aangepast programma intocht Sinterklaas in Horst
In verband met de verscherpte coronamaatregelen verloopt de intocht van Sinterklaas in Horst
op zaterdag 27 november dit jaar anders dan normaal. Er is geen officieel ontvangst van de Sint in het
centrum en ook geen Sinterklaasfeest in de Merthal.
Toch is de organisatie erin geslaagd
om een alternatief programma op

te zetten. Dit jaar gaat Sinterklaas
op een tour door de Horster straten.

Tijdens deze tour gaan de pieten ook
mee en is er medewerking van ver

schillende Horster verenigingen. Ook
zal burgemeester Ryan Palmen aan
wezig zijn tijdens de intocht. De tour
start om 15.00 uur bij de blokhut van
Jong Nederland Horst en gaat onder
andere door de Toon Hendriksstraat,

Schoolstraat, Gasthuisstraat en
Loevestraat. De tour eindigt weer bij
de blokhut van Jong Nederland.

CDA maakt kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen bekend
Met een lijst van 23 CDA’ers en een nieuw verkiezingsprogramma, heeft CDA Horst aan de Maas zich
klaargemaakt voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Horst aan de Maas. “We gaan voor een
positieve insteek, vanuit vertrouwen in en op elkaar”, aldus lijsttrekker Rudy Tegels.
De kandidatenlijst bestaat uit een
team, verspreid over de kernen bin
nen Horst aan de Maas. Rudy Tegels is
trots op het team dat klaarstaat voor

de nieuwe periode: “Met een mix
van geweldige mensen gaan we de
komende jaren voor onze gemeente
aan de slag. We willen allemaal het

zelfde, namelijk gelukkig wonen,
werken en leven in Horst aan de Maas
voor alle inwoners. Tegelijkertijd is
het juist zo mooi dat we allemaal net

wat anders willen. Zodat we kritisch
naar elkaar blijven luisteren en samen
tot de beste oplossing komen, pas
send bij de tijd waarin we leven. Ik
heb er alle vertrouwen in dat we
samen prachtige dingen gaan berei
ken voor Horst aan de Maas, waarbij
we doen wat we zeggen. Als partij en

als team zoeken we daarbij continu de
verbinding met onze inwoners op.” In
de top-10 staat Rudy Tegels op num
mer één, gevolgd door Han Geurts,
Loes van den Eijnden, John Jenniskens,
Eric Brouwers, Annemie Craenmehr,
Alex Janssen, Roel van Leendert,
Frank Peeters en Heidi Disveld.

Gemeente biedt sportverenigingen financiële steun
Verenigingen, stichtingen en beheerders kunnen bij de gemeente Horst aan de Maas een voucher van
500 euro aanvragen. Hiermee kan, in onderling overleg, de controle op het coronatoegangsbewijs in hun
accommodatie bekostigd worden. Er is één voucher beschikbaar per accommodatie en voor de accommodaties met een gemeentelijke beheerder is geen voucher beschikbaar, omdat de gemeente besloten heeft de
controle daar zelf te organiseren.
De gemeente heeft voor deze finan
ciële steun gekozen vanwege de
strengere coronamaatregelen.
“Verenigingen en stichtingen wor
den zwaar getroffen door de aange

scherpte coronamaatregelen”, aldus
wethouder Han Geurts. “Vooral de
check op het coronatoegangsbewijs
vraagt nu veel extra inzet van alle
bestuurders en vrijwilligers. Daar heb

ben we grote waardering voor. Daarom
geven we hen graag een steuntje in
de rug.” Beheerders en gebruikers
van een accommodatie kunnen de
voucher gezamenlijk aanvragen op

www.horstaandemaas.nl/ctbsteun
Dat kan tot en met vrijdag 17 decem
ber. Na de aanvraag krijgt de aanvra
ger binnen één week bericht over het
besluit en het bedrag wordt daarna
meteen overgemaakt.

Organisatie controle gemeente
Het geldbedrag is niet beschik
baar voor de accommodaties die
de gemeente zelf beheert, omdat

Bamboo Giant Nederland is reeds
27 jaar gespecialiseerd in het kweken en
verhandelen van tuinbamboes,
met export door geheel Europa.
Daarnaast is het kweken van bamboes
voor panda’s een specialisme.
We werken met een gemotiveerd en
betrokken team.

Wij zoeken naar een enthousiaste nieuwe collega voor onze Soprema vestiging Horst.

SOPREMA ZOEKT
Baliemedewerker (40 uur)

de gemeente ervoor gekozen heeft
daar zelf de controle op het coro
natoegangsbewijs te regelen. De
gebruikers van deze locaties ont
vangen hierover bericht. De loca
ties voor wie dit geldt zijn ’t Haeren
in Grubbenvorst, De Kruisweide in
Sevenum, sporthal ’t Brugeind in
Meerlo, sporthal de Berkel in Horst,
zwembad de Berkel in Horst en MFC
de Smetenhof in Lottum.

Per direct zijn wij op zoek naar:

medewerk(st)er
38 uur/week

Functie inhoud:
Soprema verkoopt diverse bouwmaterialen, maar staat vooral bekend om haar complete
assortiment dakmaterialen. Met name het platte dak is ons specialisme. Hierin voorzien wij de
klant op een professionele en servicegerichte manier van adviezen, garanties en trainingen. Wij
hebben een landelijke dekking en bestaat uit 15 verkoopvestigingen door heel Nederland en
een online webshop. Team Horst bestaat uit een gezellig team van 4 enthousiaste collega’s.
Heb je enige afﬁniteit met de bouw/techniek?
Lijkt het je leuk om klanten te helpen en te voorzien van een goed advies?
Door jouw hulp hebben onze klanten de juiste producten voor hun klus. Sta je ook nog fysiek
je mannetje om te ondersteunen in het magazijn en bij het laden & lossen dan ben jij misschien
wel onze ideale nieuwe collega.

Oogsten van bamboe t.b.v. panda’s
Oppotten van bamboeplanten
Laden van planten in de kassen en buiten percelen
Uitplanten en rooiwerk op onze buiten percelen
Diverse voortkomende werkzaamheden

Uw profiel:
•
•
•
•
•

Positieve aanpakker
Flexibele instelling
Goed kunnen samenwerken
Ervaring niet vereist
Rijbewijzen B (+E) en tractor is een pré

Wij bieden u:

Wij bieden
• Een goed salaris op basis van CAO Hibin
• 25 vakantiedagen en 12 ATV dagen
• Opleiding & trainingen
• Doorgroeimogelijkheden

• Een afwisselende zelfstandige baan binnen een klein enthousiast team,
• een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden
en een flexibele houding.
• Honorering is conform het functiepakket
en de werkervaring van de sollicitant.
• Werken in een groene omgeving.

Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan het proﬁel? Heb je vragen over de inhoud van deze functie? Dan kun je altijd even bellen met Joost Blaas 06-54905377 of direct
reageren via solliciteren@soprema.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld’

vacature_nl_20211117.indd 1

•
•
•
•
•

17/11/2021 16:28

Interesse ?
Uw schriftelijke reactie kunt u sturen aan:
BAMBOO GIANT NEDERLAND BV
T.a.v. mevr. C van den Bergh
Kleine Heitrak 10, 5721 SC Asten (N-Br.)
Tel. +31 0493 34 27 91
E-mail: administratie@bamboogiant.nl

Voor meer vragen omtrent deze functie
kunt u zich wenden tot mevr. C van den Bergh, tel. 0493 34 27 91
Algemene informatie op www.bamboogiant.nl

2511 \ nieuws

05

SP Horst aan de Maas roept op
Gemeenten starten
uitvoeringsprogramma Visie Veehouderij gezamenlijk onderzoek
te concretiseren
naar economische
omvang paardensector
In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 9 november werd de bespreking van het uitvoeringsprogramma Visie Veehouderij doorgeschoven naar een volgende gemeenteraadsvergadering. Het uitstel is voor
de SP-fractie aanleiding om in een brief aan het College van B&W te vragen het voorstel over het uitvoeringsprogramma terug te trekken en te komen met een nieuw uitvoeringsprogramma met een betere concretisering van de visie.
Volgens de SP bevat het huidige uit
voeringsprogramma geen concreti
sering van de visie, zoals het college
volgens haar wel beloofd heeft.
In de raadsvergadering van afge
lopen zomer is de visie Intensieve
Veehouderij vastgesteld door de
gemeenteraad. Toen is door meerdere
partijen aangegeven dat de visie te
abstract en te vaag is als startdocu
ment. Ook waren zij van mening dat
bijdragen die in bijeenkomsten met
stakeholders naar voren zijn gebracht,
niet meegenomen waren in de visie.

In haar brief merkt de SP op dat in de
nota Visie Veehouderij geen duidelijk
perspectief is gegeven en dat in het
uitvoeringsprogramma geen nor
men, kengetallen en streefwaarden
zijn opgenomen. Wethouder Tegels
gaf echter aan dat het uitvoeringspro
gramma duidelijkheid zou verschaffen.

Nietszeggend
De SP is hierdoor van mening
dat zowel de visie als het
uitvoeringsprogramma nietszeggend
zijn en geen houvast bieden voor

agrariërs, burgers en natuur over
toekomstige ontwikkelingen.
Daarmee voldoet de inhoud van het
uitvoeringsprogramma volgens de SP
niet aan de toezegging van wethouder
Tegels. De SP roept het college op
om het uitvoeringsprogramma Visie
Veehouderij terug te trekken en de
visie te concretiseren in een duidelijk
uitvoeringsprogramma en dat op een
later tijdstip ter behandeling voor te
leggen.

Veiligheidsrisico bomen in
Broekhuizenvorst
Gemeente Horst aan de Maas heeft besloten 31 essenbomen aan de Broekstraat in Broekhuizenvorst te verwijderen. De bomen zijn zo slecht in conditie dat ze een veiligheidsrisico vormen.
Het grootste gedeelte van deze
essenbomen heeft veel dood hout in
de kroon. Ook is een aantal bomen
aangetast met de essentaksterfte.
Dit heeft waarschijnlijk meerdere
oorzaken. Afgelopen jaren is er veel
veranderd aan het bodemprofiel en
de zomers van 2019-2020 waren erg
droog. Hierdoor zijn de bomen zwak
ker geworden, dit kan leiden tot
taksterfte in de kroon of de essentak
sterfte. Dit is een agressieve schim

melziekte waarvan de bomen niet
kunnen herstellen. De es wordt overal
in Nederland in een steeds hoger
tempo aangetast door deze essentak
sterfte.
De gemeente wil de lege plekken
van de verwijderde essen aanvullen
met verschillende soorten bomen. In
totaal worden er 41 nieuwe bomen
aangeplant, waarbij er gebruik wordt
gemaakt van 13 verschillende soor
ten bomen. Dit zijn onder andere de

eik, els, esdoorn, linde, iep en een
ander soort es dan er nu staat. “Door
variatie aan te brengen in de bomen
laan, kan de bijdrage aan de biodi
versiteit vergroot worden”, geeft de
gemeente aan. “Deze nieuwe bomen
hebben een grote aantrekkingskracht
op insecten zoals bijen en vlinders.
Daarnaast zijn de verschillende soor
ten bomen minder kwetsbaar bij ziek
tes of aantastingen.”

Gemeente Horst aan de Maas laat samen met gemeente Venray,
gemeente Peel en Maas en stichting Limburg Paardensport
uitzoeken wat de economische waarde is van de paardensector
voor hun gemeenten. Dit onderzoek wordt sinds oktober
uitgevoerd door het Mulier Instituut en de resultaten worden in
februari 2022 verwacht.
De woordvoerder van de gemeente
Horst aan de Maas geeft aan
dat het onderzoek samen
gedaan wordt met de gemeente
Venray en Peel en Maas, omdat
de drie gemeenten dezelfde
ontwikkelingen zien. “Wij zien
ons buitengebied veranderen.
De laatste jaren zien alle drie
de gemeenten steeds meer
initiatieven en activiteiten in de
paardensector. Wij willen dan
ook weten wat de economische
omvang van de paardensector in
de drie gemeenten is en wat de
toegevoegde waarde van deze
sector is.”

Doel
Het doel van het onderzoek
is om in beeld te brengen
welke economische spin-off de
paardensector heeft. “Niet alleen
in de paardensector zelf, maar
ook in andere sectoren”, geeft
de woordvoerder aan. “Zo wordt
er ook bekeken op welke manier
de paardensector optimaal kan
bijdragen aan de (economische)
vitaliteit van met name het
buitengebied van de gemeenten.”
De kosten van het onderzoek

zijn ongeveer 30.000 euro.
Het onderzoek wordt voor 50
procent gesubsidieerd uit het
Innovatiefonds Noord-Limburg,
maar daarnaast financieren de
drie gemeenten, Grandorse en
stichting Paardensport Limburg het
onderzoek mee.
De gemeente geeft aan dat de
uitkomsten van het onderzoek
worden meegenomen voor het
opstellen van beleid voor onder
andere het buitengebied, het
gebied Grandorse en recreatie en
toerisme. Bij een positief resultaat
is er echter niet direct sprake van
uitbreiding van de paardensector.
“Uitbreiding van de sector is niet
aan ons als gemeente”, legt de
woordvoerder uit. “Als initiatief
nemers zich bij ons melden met
een initiatief dat past binnen het
bestemmingsplan, dan werken wij
daaraan mee.”

Er wordt bekeken
hoe de paardensport
kan bijdragen aan
vitaliteit buitengebied

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES

AAN DE BAK BIJ EUROSTEEL

CNC DRAAIER/
FREZER

HORST RONDOM CENTRUM
HORST RONDOM LOEVESTRAAT
HORST RONDOM NIEUWSTRAAT
HORST RONDOM AMERICAANSEWEG
LOTTUM RONDOM ZANDTERWEG
SEVENUM RONDOM STEEG
SEVENUM RONDOM GRUBBENVORSTERWEG
WERKZAAMHEDEN

WWW.EUROSTEEL.NL/OVER-ONS/VACATURES/

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl
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Bäök nit umdet ik d’r nit mier bin,
mar lach umdet ik d’r waas…
Dinsdag 23 november overleed
in het bijzijn van zijn echtgenote en kinderen,
in de leeftijd van 85 jaar,

Thei Everts
Op 28 november a.s. zijn:

Frans (Frits) en
Mientje (Zus)
van den Goor-Boots
60 jaar getrouwd!
Namens alle kinderen,
kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Proficiat!

Ik heb ‘n fijn laeve gehad

Ger Everaerts
lieve man van

Stan Everaerts-Linders
Horst, 12 februari 1934

Horst, Stan

lieve en zorgzame man van

Truus Everts – van Enckevort

Leon en Helle
Nina en Kieran
Tess

Pap en opa van
Hanny & Victor, Ellen, Rens
Wim & Wilma, Vera, Guusje
Pieter & Loes, Jans, Teus, Jet, Mies
Joep & Sharon, Chrissy, Tren
Geeske
Sharon *
Briljant

Venlo, 19 november 2021

Mariël en Frank
Daan*
Imke en Bas
Maaike en Pim
Doolgaardstraat 50
5961 TS Horst
Wij nemen in besloten kring afscheid van Ger, ôzze Pap,
Opa op vrijdag 26 november, waarna wij hem begeleiden
naar Crematorium Boschhuizen.

Correspondentieadres:
Maasbreeseweg 36, 5975 BP Sevenum
We zijn voor het laatst samen met Thei op zaterdag 27 november
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.H. Fabianus en
Sebastianus te Sevenum. Aansluitend zullen wij Thei in besloten
kring naar het crematorium begeleiden.
Vanwege de huidige coronamaatregelen vragen wij u op gepaste
afstand van elkaar plaats te nemen en willen wij u vragen bij
het verplaatsen een mondkapje te dragen.
Thei is thuis, er is geen mogelijkheid tot een afscheidsbezoek.

Sjaak Jakobs
wordt 28 november
90 jaar
Van harte gefeliciteerd
kinderen en kleinkinderen

Zaterdag 27 november vieren
os pap & mam, opa & oma

Toon en Mia
Kleuskens-van de Pas
hun 60 jarig huwelijksfeest.
Kinderen en kleinkinderen.

Geboren

Meis

07 november 2021
Dochter van
Rick Tissen en
Renee van Soest
De Lom de Berghlaan 51
5973 NK Lottum

Bloemen zijn maar voor even, daarom willen wij u vragen in
plaats van bloemen een gift voor de stichting ‘Vrienden van
Seurenheide’. U kunt een bijdrage doen op bankrekeningnummer
NL88RABO0375347925 o.v.v. ‘tillift’. Tevens zijn er collectebussen
aanwezig in de kerk.

Ons keukenvenster zal me nakijken
Ons terras met het wasgoed zal me nawuiven
Onze tuin zal me nawuiven, wetende hoe gelukkig ik hier was
Al mijn familie en vrienden wil ik nawuiven en zeggen
hoe gelukkig ik met hen was,
zeker met Peet, Sill*, Jelle en Annelieke
waarvan ik zielsveel hield.
Heel veel liefs, Gerda
In deze vroege herfst is dit dwarrelend blad
in de luwte tot rust gekomen

Gerda
24 november 1959

Ger Everaerts
Ger, 73 jaar lid van Wittenhorst, was wel het boegbeeld van
onvoorwaardelijke clubliefde voor zijn vereniging.
Hij bekleedde tal van functies binnen Wittenhorst, met name
binnen de Wittenhorst jeugd.
Zo was Ger na zijn voetbalcarrière: jeugdleider, kampleider
bij de jeugdkampen, vele jaren voorzitter van de jeugdafdeling,
mede oprichter van de mini F afdeling, lid van de technische
jeugdcommissie, clubscheidsrechter, jarenlang trainer/leider van de
mini F jeugd, lid van de parkcommissie, bestuurslid technische zaken,
leider Wittenhorst 1 en 2 en speler van de boerenbruiloft 1979.
Als dank voor zijn grote inzet voor de jeugd ontving Ger de zilveren
NKS speld.
Wij zijn dankbaar voor Ger zijn enorme inzet voor de hele vereniging.
Met veel respect zullen wij zijn altijd warme en menselijke
betrokkenheid bij Wittenhorst in gedachten houden.
Wij wensen zijn vrouw Stan, Leon en Helle,
Mariëlle en Frank, kleinkinderen en verdere
familie veel sterkte toe bij dit grote verlies.
Bestuur en leden R.K.s.v. Wittenhorst

22 november 2021

Peter Linskens
Sill *
Jelle en Annelieke
Familie Hoeijmakers
Familie Linskens
Schadijkerweg 11, 5964 NA Meterik

Is uw stoel of bank doorgezakt,
deze kunnen wij opnieuw voor u
opvullen. Ook oud of beschadigd leer
kunnen wij herstellen alsof het weer
nieuw is. Het reinigen van uw stoffen
en leren meubels. Of alle andere
meubelwerkzaamheden.
www.demeubelgeneratie.nl
06 8221 3072”

Met droefheid ontvingen wij het bericht van het overlijden van ons erelid

Gerda is thuis waar donderdag van 15.00 tot 18.00 uur
gelegenheid is om persoonlijk afscheid van haar te nemen.
We nemen vrijdag 26 november samen afscheid van Gerda
bij Peter en Gerda in de tuin. We doen dat in besloten kring.

De leegte en het gemis zijn bij ons achtergebleven
na het overlijden van ôzze pap en trotse opa

Jan Keijsers
Verstappen Jan

Wij danken iedereen voor de hartverwarmende belangstelling,
vele lieve kaartjes, bloemen en de bijdrage voor het
Kankeronderzoekfonds Limburg.
Dit heeft ons veel steun en troost gegeven.
Anita en Bert
Stan
Nick en Sanne

Mirjam en Frank
Mike en Joyce
Demi en Nik
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Kunstenaars organiseren positieve
kunsttentoonstelling in Horst
Kunstenaars Erwin Michielsen, Helmie van de Riet en Dirk Verberne organiseren een tentoonstelling in Horst
waar werken te zien zijn die zij hebben gecreëerd. Hiermee willen ze de bezoekers opvrolijken tijdens de
coronaperiode. De tentoonstelling ‘3 KunstKarakters’ is te bezoeken in het weekend van zaterdag 27 en
zondag 28 november en op zaterdag 4, zondag 5, zaterdag 11 en zondag 12 december.

Zelf beschrijven de drie kunstenaars
de tentoonstelling als een
kleurrijke tentoonstelling die
vooral positiviteit brengt in de wereld
van dit moment. “De bezoekers
kunnen een route maken door de
galerij en de tuin. Daarbij loop je
langs de vele stukken die we hebben
gemaakt”, vertelt Erwin. Erwin
maakt schilderijen, collages en
installaties. Helmie maakt collages en
Dirk creëert buitenobjecten van
staal. Alle drie zijn ze lid van

kunstenaarsinitiatief ZEEN van Horst
aan de Maas, maar de tentoonstelling
is los van ZEEN ontstaan. “Wij willen
de mensen een stukje ontspanning
geven in deze moeilijke tijd”, vertelt
Erwin. “Verleden jaar was er ook een
tentoonstelling georganiseerd, maar
door corona is deze naar een later
tijdstip verzet.” De kunstenaars hopen
iedereen te kunnen ontvangen tijdens
de weekenden.
De werken van Helmie die te zien zijn
in de tentoonstelling zijn troostcolla

Jezus Christus, de Zoon van
God, heeft voor dat cadeau
met Zijn eigen leven betaald. Dat maakt dit cadeau
van God zo kostbaar.

GRATIS
‘Gratis’. Dat woord trekt altijd weer de aandacht. Het
leven is al duur genoeg,
zodat het fijn is als we een
keer iets gratis kunnen krijgen. Het grootste cadeau
dat we echter gratis kunnen ontvangen, slaan we
gemakkelijk af. God biedt
u namelijk vergeving van
uw zonden en het eeuwige
leven gratis aan. Een groter
cadeau is niet denkbaar! En
voor dit cadeau hoeft u ook
nog eens niets te betalen.
De Bijbel noemt dat genade. En die genade ontvangt u door het geloof in
Jezus Christus.

ges van papier. Voordat Helmie troost
collages ging maken, maakte zij kunst
die geïnspireerd was op het menselijk
lichaam. Ze werkte voor een werk
plaats, maar vanwege corona waren
daar geen activiteiten meer. Daarom is
ze haar eigen werk gaan maken. “Het
thema ‘het menselijk lichaam’ werd
nu te pittig, omdat het dan over virus
sen zou ‘moeten’ gaan”, legt Helmie
uit. Daarom is ze troostcollages gaan
maken. Tijdens de tentoonstelling zijn
er ook kritische werken te zien die

Hoe komt het toch dat we
dit gratis cadeau niet zo
gemakkelijk
aannemen?
Misschien komt het wel
doordat we bij het woord
‘gratis’ vaak denken aan
goedkope troep. Als iets
gratis wordt weggegeven,
dan heeft het vaak niet
veel waarde. Wanneer God
ons echter gratis vergeving
van zonden en het eeuwige leven aanbiedt, dan is
dat echter niet goedkoop.
Sterker nog, het is uiterst
kostbaar. De prijs die God
ervoor heeft betaald, is niet
in geld uit te drukken. Een
mensenleven is immers niet
in geld uit te drukken. Maar

Heb je een vraag over geloof?
Of wil je een gratis Bijbel?
Neem contact op met Evangelist Marcel de Roode 06-40080208

Wie dit cadeau aanneemt
uit Gods hand, zal tegelijkertijd ook dankbaarheid
in zijn of haar leven ervaren. Iets wat je immers zelf
niet kon betalen, heeft God
voor je betaald. Daar kun
je alleen maar in dankbaarheid op antwoorden. Die
dank wordt zichtbaar in je
houding ten opzichte van
God. Wanneer je leeft alsof
God niet bestaat, dan is dat

haar visie bevatten over wat er nu in
de wereld gebeurt.
Erwin Michielsen geeft aan dat hij
een verkorte versie van de middel
bare tuinbouwschool heeft gevolgd,
waarna hij de meesteropleiding
bloemsierkunst in Vught heeft
gedaan. “Je zult in de tentoonstelling
ook zien dat er her en der een bloem
en kerstarrangementen terugkomen”,
zegt hij. “Die liefde is natuurlijk niet
verloren gegaan.”Na deze opleiding
heeft Erwin de HAS-opleiding gevolgd,
waarbij hij zijn onderwijsbevoegd
heid behaalde. Bij de vakken die hij
later gaf, zat ook kunstgeschiedenis,
daardoor kreeg hij nog meer interesse
in de kunst. Uiteindelijk heeft hij de
Koninklijke Academie voor Schone
Kunsten gevolgd. Op dit moment
werkt Erwin erg divers. Hij maakt
installaties en ruimtelijke objecten.
“In het tweedimensionale vlak werk
ik met olieverf en acrylverf en maak
gebruik van vrolijke kleuren.”
Dirk Verberne maakt werken die hij
zelf smeedt van staal in organische
vormen, ze zijn voornamelijk te zien
in de tuin van de galerij. Dirk is na zijn
studie aan de Design Academy vrijer
gaan werken en is zijn eigen smede
rij begonnen. “Bij staal denk je vaak
aan hoekige vormen, maar ik wil juist
natuurlijke, dynamische werkenstuk
ken creëren”, vertelt Dirk.
De tentoonstelling is geheel gratis en
coronaproof te bezoeken en wordt
gehouden op zaterdag en zondag
27 en 28 november en zaterdag 4,
zondag 5, zaterdag 11, en zondag 12
december van 11:00 uur tot 17:00 uur.
De tentoonstelling vindt plaats op de
Loevestraat 37 in Horst.
Tekst en beeld: Noëlle Ewals

bepaald geen houding van
dankbaarheid. De juiste
houding van dankbaarheid
is dat je Hem elke dag weer
dankt voor dat geweldige
cadeau van vergeving van
zonden en van eeuwig leven. En dat je tegelijkertijd
nog meer van Hem vraagt.
Gods cadeau is gratis. En
tegelijkertijd van levensbelang. Alleen wanneer je dit
cadeau accepteert, leef je
eeuwig!

WWW.EVANGELISATIELIMBURG.NL
Hartelijk welkom in onze eredienst,
elke zondag om 10:00 uur.

Binnenkijken bij...

Column

QR-truc
Saar mokt. We hebben besloten
om toch met vakantie te gaan
en haar twintigste verjaardag
valt daar middenin. Ze wil een
grote party organiseren en is al
weken iedereen die ze tegen
komt aan het uitnodigen. De
postbode en de bezorger van
DHL zijn ook uitgenodigd.
We hebben bericht gehad vanuit
het onderzoek waaraan Saar heeft
meegedaan dat er maar matig
antistoffen na haar vaccinatie zijn
opgebouwd. Een groot feest zit er
voorlopig niet in.
De aardige architect op Airbnb ver
zekert ons dat zijn huis in Bretagne
helemaal veilig is. Frankrijk heeft
net voor deze regio een strenge
mondkapjesplicht en QR-registratie
ingevoerd. Het geeft ons de gele
genheid om sinds de uitbraak van
Corona met Saar veilig op vakantie
te gaan.
We houden vakantie tussen de
oesterkwekers. Als we aan Saar
vragen wat ze wil eten op haar
verjaardag zegt ze: “oesters voor
ontbijt”. Ze zet knettervals en heel
hard ‘lang zal ze leven in’ waar
door haar zus die naast haar slaapt
wakker schrikt. Op tafel staat een
grote schaal met oesters. Saar is
opgewonden, haar zus chagrijnig.
“Net snot”, zegt haar zus. “Snot is
lekker”, zegt Saar en ze haalt heel
vies haar neus op. Zus vertrekt
kokhalzend van tafel en Saar trekt
tevreden de hele schaal naar zich
toe.
Als we die avond gaan uit eten
doet Saar haar QR-truc. Saar
dreigt bij het scannen overgesla
gen te worden. Ze wordt net als
afgelopen dagen jonger dan 17
geschat en hoeft daarom geen
code te laten zien. “Scannen man”,
roept ze. De eigenaar schrikt.
“Qua?” We vertalen dat Saar zegt
dat ze 20 is. Er wordt een rood
vinkje gescand. Ze heeft weer
haar Nederlandse code gebruikt
in plaats van de internationale.
“Ik ben niet internationaal”.
Heel veel mensen worden door
hun medische achtergrond sinds
maart 2020 beperkt in hun leven.
Ze zijn ook na vaccinatie extra
kwetsbaar. Ik gun iedereen zijn
eigen keuzes, maar zou op deze
plek willen oproepen om reke
ning te houden met elkaar en te
doen wat daar voor nodig is. Bij
Dichterbij starten we in ieder geval
in november nog met de Booster.
Marcia Adams, Dichterbij
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Nieuw in Horst aan de Maas
Wij repareren ieder aanrechtblad Van
Fineer/HPL/composiet tot graniet.
Wij repareren de schade plaatselijk
waardoor vervanging niet nodig is.
Vraag naar de mogelijkheden
06 5050 7799
TE HUUR BOVENWONING:nabij centrum
Horst zeer ruim gerenoveerde en
gemeubileerde bovenwoning. 210m2.
3Slaapkmrs. Huurprijs €1300 incl.
alle vaste lasten als gas, electra
water, belastingen, tv, internet.
Geen huisdieren. Zeer geschikt
voor expats. info@byfrancis.nl
TD Meijel zoekt oproepchauffeurs!
Wij zoeken chauffeurs van 68 jaar of
ouder, die op oproepbasis, nog iets van
Europa willen zien. Geïnteresseerd?
Stuur dan een mail naar planning.
tdmeijel@gmail.com t.a.v. Debbie Naus
en neem alvast een kijkje op
www.tdmeijel.nl.
Wil je graag gitaar leren spelen of
kun je wat extra hulp gebruiken?
www.gitaarleshorst.nl /06 5238 1645

Na een leven dat getekend werd door eenvoud, bezorgdheid,
hartelijkheid en liefde is van ons heengegaan mijn moeder,
schoonmoeder en trotse oma

Deel van de Laak - Beerkens
Albert van de Laak †
Zij overleed in de mooie leeftijd van bijna 97 jaar.
Karin en Silvester
Loes en Ritchie
Familie Beerkens
Familie van de Laak

KERSTBOMEN

Lottum, 17 november 2021
Correspondentieadres: Baron van Aerdtlaan 18, 5973 NP Lottum

Nordmann, Koreana, Omorika
en nog meerdere soorten

Op dinsdag 23 november hebben wij afscheid van moeder genomen.

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

Het laatste beetje is nu op,
veel had je te verduren.
De kaars is nu opgebrand,
gedoofd zijn alle vuren.

Onrustig zoekend,
dwalend in gedachten.
Nu de rust gevonden,
dat zal ons verdriet verzachten.

Wij danken iedereen voor de hartverwarmende belangstelling,
de lieve woorden, kaarten en bloemen. Dit doet ons goed.
Een bijzonder woord van dank aan de megjes van Groene Kruis
Thuiszorg, Monique van Tzorg en de Dagverzorging van La Providence
voor alle zorg en aandacht, die zij aan moeder hebben gegeven.

Verdrietig, maar dankbaar voor alle mooie herinneringen,
hebben wij afscheid genomen van

Sraar Coenders
* Broekhuizen, 13 juli 1932

† Horst, 19 november 2021

Ied Coenders - Meijboom
vader, schoonvader en opa van
Utrecht André en Desirée
Grubbenvorst Math
Erik en Eline
Tom en Lisa
Broekhuizenvorst Geert en Wendy
Sam
Len
Correspondentieadres: Hemelrijk 4, 5961 LT Horst
Wij hebben in besloten kring afscheid genomen van Sraar.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers van
Hospice Doevenbos voor de liefdevolle verzorging.

M. Direks Boom- en
Plantenkwekerij

Horsterweg 21A Castenray
Tel. 06-20229225

www.boomkwekerijdireks.nl

Zoveel bloemen, zoveel kaarten,
zoveel warme woorden, zoveel belangstelling
bieden zoveel troost...
Het is voor ons onmogelijk om iedereen
persoonlijk te bedanken.

Heeft u een variabel energiecontact,
bent u contractvrij of loopt uw
energieovereenkomst binnenkort af?
Voorkom een hoge energienota!
Ik help u graag!
Martin Mooren
info@martinmooren.nl
06-14901891

KERST
BOMEN
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
27 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

Met respect herdenken wij onze ere-voorzitter

Sef van Rens
Wij wensen zijn familie heel veel sterkte toe.
Bestuur en leden RKSV Meterik.

Nellie Jacobs - Wennekers
Door de huidige maatregelen was er niet voor iedereen
de mogelijkheid om bij het afscheid aanwezig te zijn.
Als u graag een gedachtenis prentje heeft,
bent u van harte welkom bij Ger.
Ger Jacobs
Robbert en Marieke, Tom, Luuk
Monique en Roy, Suus, Hanna

Veel bloemen, kaarten en lieve woorden van medeleven
waren een grote troost na het overlijden van mijn man

Paul van der Beele
grote liefde van zijn vrouw

Nelly

Heel hartelijk bedankt allemaal!

Nów geej mien hande nie mèr án kunt rake,
rákte geej mien hart nog miër.

&

Dankjewel voor alle blijken van medeleven
die wij bij het overlijden van

Uitvaarten

Uw wens staat bij ons centraal...

Piet Coenders

06 51 16 07 58 | 0478 57 14 42

24 uur bereikbaar

als gezin mochten ontvangen.
De vele kaarten en brieven, prachtige bloemen, de warme
persoonlijke woorden en gebaren hebben ons diep geraakt.
Dit is en zal een grote steun voor ons blijven.
Tiny Coenders-Vissers
Hilde en Hay, Merel en Sven, Piet, Anna
Astrid en Oscar, Bram, Guus
Erica en Ton, Imme en Daan, Tijn

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.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

2511 \ jongeren
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15-vragen aan

Sam Huibers Sevenum
Wat voor reis zou je nog willen
maken?
Reizen naar Sri Lanka wil ik ooit nog
doen, omdat ik dat een mooi land
vind en omdat mijn moeder daar
vandaan komt. Daar zijn veel die
ren zoals apen. Het zou het eerste
tropische land zijn waar ik heen zou
gaan. We zouden er eigenlijk vorig
jaar heengaan, maar door corona is
dat niet gelukt. Nu wachten we af
totdat we wel mogen gaan.

Hoi

Column

Verstands
kiezen

Wat is jouw favoriete hobby?
Voetbal. Ik voetbal al sinds mijn 6e
bij Wittenhorst. Ons team doet het
heel goed en het is heel gezellig,
omdat ik met vrienden in hetzelfde
team zit.

Er zijn twee soorten mensen:
mensen die nooit te maken
krijgen met verstandskiezen
en mensen die er geen plek
voor hebben. Helaas hoor ik
tot de tweede categorie en dus
werd ik doorverwezen naar de
kaakchirurg, want het was
niet zomaar een ingreep, zei
de tandarts. Nee, snijden,
boren en breken waren handelingen die niet uitgesloten
konden worden.
Gek genoeg vond ik het allemaal
niet zo spannend. Je wordt aan
het begin verdoofd, dus je gaat
er toch niets van voelen, tot de
verdovingsnaald in beeld kwam.
Ik ben geen held als het om naal
den gaat en helaas was ik te laat
met mijn ogen sluiten toen de
assistente met het monster naar
me toe kwam. Vanaf dat moment
vond ik het allemaal niet meer zo
leuk. Toch zorgde het er wel voor
dat ik tijdens de operatie nergens
last van had. Behalve het hech
ten, want: nog een naald. Vanaf
dat moment kan ik mijn wang
beschrijven als zo’n toverbal
snoepje. Niet alleen leek het alsof
ik er constant een in mijn mond
had door de zwelling, mijn wang
hield ook een hele disco: ze heeft
echt alle kleuren van de regen
boog gehad en zelfs nog meer,
want op het einde leek het bijna
zwart. Dit zorgde voor de nodige
opmerkingen en aparte blikken.
Van “ben je naar Rowwen Hèze
geweest?” tot “gaat alles wel oké
thuis?” Ik kon er eigenlijk wel om
lachen. Iets minder grappig was
de pijn: voor meer dan een week
waren mijn tussendoortjes ibupro
fen en paracetamol. Ook iedere
ochtend wakker worden als
Dracula met dat bloed langs je
mond: Halloween is ondertussen
voorbij, maar anders had ik toch
een erg goed kostuum gehad. Al
met al was het een hele erva
ring en iets waarvan ik nou niet
meteen kan zeggen dat ik het
graag nog een keer zou willen
ondergaan. Helaas heeft de bio
logie besloten dat er vier van die
witte vriendjes in je mond kun
nen groeien en dus staat afspraak
nummer twee ook al in de agenda.
Ik ben nu al benieuwd met welk
kleurenpalet mijn andere wang mij
gaat verrassen.
Iris

Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?
In het donker samen boven zijn met
Jonas, mijn oudste broer, want hij
doet dan hele enge dingen zoals
achter je aan rennen met een hor
rormasker. Hij heeft een heel eng
berenmasker.

Wat doe je het liefst op een vrijdag of zaterdagavond?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Sam Huibers
12 jaar
Sevenum
Dendron college

Als je er voor kon kiezen om
altijd een bepaalde leeftijd te
zijn, welke leeftijd zou dit dan
zijn?
Ik zou dan 23 willen zijn. Want
dan ben je nog knap, mag je zelf
autorijden en ben je oud genoeg
om een eigen huis te kopen. Ik wil
klaar zijn met school en werken in
een dierenopvang in Frankrijk.

Als je een willekeurige fictieve
persoon mocht zijn, wie zou je
dan kiezen?
Ik zou Shazam willen zijn. Shazam
is een jongen die in een superheld
kan veranderen. Hij is dan ouder,
sneller en sterker. Daarnaast heeft
hij bliksemkrachten en kan hij
vliegen. Hij speelt in de film Shazam
van DC.

Wat zou je nooit wegdoen?
Mijn lego, omdat ik daar het meeste
mee speel. Ik heb superveel lego, ik
speel daar samen mee met Noah,
mijn broertje. Ik heb van al mijn
verjaardagsgeld de Daily Bugle
gekocht. Dat is een groot flatgebouw
van Marvel met heel veel minifiguren. Ik heb er drie dagen over
gedaan om deze op te bouwen.

Wie kent jou het beste?
Mijn ouders kennen me het beste,
omdat zij mij hebben opgevoed.
Zij zijn bijna altijd bij me. We gaan
samen op vakantie en ze helpen mij
met veel dingen.

Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Een lynx, want een lynx kan hoog
springen, goed zwemmen en in
bomen klimmen. De lynx is mijn
lievelingsdier en ik verzamel er ook
dingen van. Ik heb zelfs een echte
lynxenstaart sleutelhanger.

Als je een topsporter zou zijn,
waar zou je dan heel goed in
willen zijn?
In voetbal natuurlijk, dan zou
ik bij Ajax spelen. Dat is mijn
lievelingsclub van Nederland.
Mijn lievelingsspeler is Mathijs
de Ligt, hij speelde eerst bij Ajax
en nu bij Juventus.

Wat is het laatste cijfer dat je
op school hebt gekregen?
Een 8,4 voor wiskunde.

Hond of kat?
Ik heb beide dieren thuis.
Ik heb twee katten genaamd
Snoetje en Dierenarts en één
hond genaamd Bolle. Bolle
hebben we pas net gekregen,
want onze andere hond Zina
is doodgegaan. Ze was al 13
jaar oud en ze was ziek. Ik
vind honden leuker, omdat je
daar meer mee kunt spelen,
knuffelen en wandelen.

Lekker op de bank zitten samen met
het gezin en een film kijken met
chips. Het liefst kijk ik een Marvel
film. Ook vind ik het leuk om met
mijn vrienden iets te doen zoals
logeren, gamen, chillen of tv kijken.

Heb je een verborgen talent?
Ik kan goed tekenen. Ik teken het
liefste dieren. Dit weten de meeste
mensen niet, omdat ik dit vooral
thuis doe.

Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
In Frankrijk waren we in een dieren
tuin met lynxen. Een lynx ging tegen
over het glas bij mij staan en legde
zijn voorpoot tegen mijn hand aan,
alsof hij een high five aan mij gaf.

Wat zou je nooit meer overdoen?
Kleren passen, ik moet van mama
altijd kleren passen wanneer ik ben
gegroeid. Dit vind ik stom, omdat ik
geen zin heb om de hele tijd kleren
aan en uit te moeten doen. Vooral
broeken zijn vervelend.
Tekst: Teun van Zon

Problemen met
uw kunstgebit?
Professionele
asbestverwijdering
Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling
compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar

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

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

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01
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Jan Linders Horst is
compleet vernieuwd!
Meer winkelgemak: Zelfscan, een
stomerij en Post-NL pakketpunt

Een slijterij met een ruim drankassortiment en scherpe acties

Vers belegde broodjes, pizza's en
meer uit de keuken van Jan LInders

Héél veel
speciaalbieren!
Beste

bier

3,

Al

9x

Culinaire
varkenshaas
naturel of
oriëntaals gekruid
per 500 gram

/7,99

Jan Linders Horst
Kerkstraat 3D
(077) 398 28 66
janlinders.nl/horst

50%
korting
Actieprijs per 500
gram 3,99

2 voor
Mandarijnen
2x net 1 kilo

/4,38

Openingstijden
Maandag t/m zaterdag
Zondag

3,00

Actieprijs per
net 1,50

8.00 - 21.00 uur
9.00 - 19.00 uur

Het voordeel van het zuiden

Hertog Jan of
Brand pilsener
krat 24x30 cl

/15,98

11,99
Prijs per liter vanaf 1,67

blijf altijd op de hoogte!

Actie geldig van maandag 29 novembert/m zondag 5 december 2021.

99

supermarkt
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Ingezonden brief

Vertrouwen in de politiek 2
Volksvertegenwoordigers behoren bovenal het algemeen belang te dienen, zoals de volksgezondheid.
Zo kunnen ze mede voorkomen dat ziekenhuizen overvol raken. Dat levensreddende operaties kunnen
plaatsvinden. Alle instellingen behoren daartoe een bijdrage te leveren. Ook zwembaden en Toverland, die
raadslid Imke Emons de les leest omdat deze bij entree om de coronapas vragen. Ik ben optimaal
gevaccineerd en zal me ook houden aan de regels bij een lockdown, als die noodzakelijk wordt gevonden.
Wellicht zijn ook Imke, haar kinderen, ouders en andere familieleden daarmee gediend. Corona stopt niet
met praatjes, wel door besmetting.
Omdat Imke haar column plaatst als
lid van onze gemeenteraad, moet mij
om een andere reden nog iets van
het hart. Omdat ze meent te weten
dat het vertrouwen in de lokale over

heid tot 37 procent om dergelijke
oorzaken als gevolg van coronamaa
tregelen. De werkelijkheid is iets
anders…
Juist zij schaadt als raadslid het ver

trouwen in de politiek. Als voorma
lig lid van de VVD (niet mijn partij),
daardoor genomineerd als gemeen
teraadslid, is ze met behoud van
zetel overgestapt naar Belang van

Nederland (BVNL). Dat schaadt het
vertrouwen in de politiek, zoals haar
boegbeeld Wybren van Haga (inmid
dels ook van BVNL) dat deed in de
Tweede Kamer. Wybren die die na
een royement door de VVD, eerst
overstapte naar het Forum voor
Democratie, daarna onder eigen
naam verder ging en zich nu als red
der van het Nederlandse volk aan
beveelt, met een zeer pretentieuze
naam. Dezelfde die zich niet wil laten
vaccineren, zoals hij recent in een

interview met de NRC zei.
Tot slot. Imke, Wybren en anderen
die zo gemakkelijk van partijzetel
wisselen én hun zetel behouden,
juist zij dragen bij aan de ondermij
ning van onze democratie. Iedereen
kan lid worden van een politieke par
tij en invloed uitoefenen op de koers
daarvan. Inmiddels heb ik daar circa
70 jaar ervaring mee.

renbeleid verdween de hoogwater
geul bij Grubbenvorst van het lijstje.
Het was niet langer nodig. Voor DCM
raakte met de nieuwe regels een ver
gunning uit het zicht, tenzij daar in
Grubbenvorst heel veel draagvlak voor
is. Dan kan de gemeente, als één van
de medebeslissers, misschien toch
meewerken om een vergunning af
te geven. Dus zoekt DCM draagvlak.
Ze steunen een burgerinitiatief dat het
graven van een waterplas hoogste
noodzaak vindt. Het staat ons ont
zettend tegen dat door deze kwestie

verdeeldheid ontstaat. Dat was en is
het laatste wat we willen. Maar het
behoud van een uniek terrassenland
schap heeft ook enorm veel waarde.
Waar het vandaag zo vaak gaat over
klimaat, duurzaamheid, natuur, land
schap, aangenaam wonen, werken en
recreëren, ook op de zeer lange ter
mijn, hebben wij het beste plan. Daar
zijn we van overtuigd.

André de Bruin
Klassenweg, Sevenum

Ingezonden brief

Webinar
Op het scherm volgden we donderdagavond 18 november de webinar van burgerinitiatief Gezicht naar de
Maas over de aangepaste plannen voor de herinrichting van de Maasoever, de strook tussen de kern van
Grubbenvorst en de Maas.
De webinar had ruime belangstelling,
het werd vanaf zo’n 150 schermen
gevolgd. Het was een goede presenta
tie. Mensen aan tafel die ieder vanuit
hun specialisme, hun passie of hun
bedrijf het plan aanprijzen. Niet alleen
een plan. We hoorden ook een gepas
sioneerde oproep om de plannen van
twee burgerinitiatieven op elkaar te
leggen en gezamenlijk tot één plan te

geraken. Wie kan nee zeggen tegen
een oproep om samen te werken?
Niemand, toch? Waarom lukt het dan
almaar niet om tot dat gewenste ene
plan te komen? Plan één (burgeriniti
atief Gezicht naar de Maas): graaf de
Maasoever uit en creëer daarna een
recreatieplas. Plan twee (burgerini
tiatief Genieten aan de Maas): koes
ter het huidige landschap met zijn

unieke kwaliteiten en zet in op status
Geopark. Tot 2015 was de gedachte
dat Grubbenvorst een hoogwater
geul moest krijgen. DCM, die ook aan
tafel zat, was alert geweest en had
na 1995 aan de Maas bij Grubbenvorst
heel veel grond gekocht. Zodra er
vergunning voor zou komen, zou DCM
daar kunnen graven en grind en zand
naar boven halen. Maar in het rivie

Adrie de Jonge
Burgerinitiatief Genieten aan de Maas
Roermondskwartier, Grubbenvorst

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.

Leden krijgen meer
Profiteer van uw

preventiebudget

Ruim 73.000 huishoudens in Noord- en Midden-Limburg profiteren
van het gemak en het voordeel van een lidmaatschap bij Groene Kruis
Ledenorganisatie. Preventie en positieve gezondheid staan daarbij hoog
in het vaandel, net als bij zorgverzekeraar VGZ. Als lid van Groene Kruis
Ledenorganisatie heeft u bij deze zorgverzekeraar een streepje voor. U krijgt
niet alleen korting op uw verzekeringspremie, maar veel belangrijker nog: u
krijgt extra ruime vergoedingen voor fysioherapie, mantelzorgondersteuning
en preventie.

Korting en extra uitgebreide vergoedingen voor preventie
Gezond en fit blijven, bewuste keuzes maken, lekker in uw vel zitten… Een preventiebudget is - de naam
zegt het al - een ‘potje’ dat u zelf kunt gebruiken voor preventieve zorg. Denk aan cursussen, trainingen
of adviestrajecten die u of de mensen om u heen helpen om gezond en vitaal te blijven.
Als lid van Groene Kruis Ledenorganisatie krijgt u bij VGZ een extra ruim preventiebudget:

U kunt uw
preventiebudget inzetten
voor onder andere:
EHBO-cursus
Reanimatiecursus
Leefstijlcheck

normaal

voor leden

Stoppen met roken

VGZ aanvullend goed

€ 200,- preventiebudget

€ 400,- preventiebudget

Mindfulness

VGZ aanvullend beter

€ 400,- preventiebudget

€ 600,- preventiebudget

VGZ aanvullend best

€ 500,- preventiebudget

€ 700,- preventiebudget

Meer weten?
Op onze website ontdekt u alle voordelen van het lidmaatschap en de vele extra’s die u krijgt bij VGZ.
Kijk op onze website en vergelijk. U kunt tot 1 januari 2022 overstappen.

www.groenekruisleden.nl/vgz

Omgaan met dementie
Valpreventie
Sportmedisch advies
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Vuurwerkverbod tijdens komende
jaarwisseling is een goed besluit
Het demissionaire kabinet heeft vrijdag 19 november besloten dat er tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken.
Dit besluit is genomen om ziekenhuizen te ontlasten. Het aantal coronabesmettingen blijft namelijk toenemen en de druk op de zorg stijgt.
Aan de ene kant kan dit besluit gezien worden
als een goede zaak. Vorig jaar werd ook een
algeheel vuurwerkverbod afgekondigd om de
druk op zorg en handhaving te verlichten. Uit
een evaluatie van de afgelopen jaarwisseling is
gebleken dat het aantal vuurwerkslachtoffers
met 70 procent was gedaald ten opzichte van
eerdere jaren. Het blijkt dus zeker zinvol te zijn
om te kiezen voor een verbod, op deze manier
gebeuren er minder ongelukken en zorgt men

dat de druk op de zorg niet verder toeneemt.
Daarnaast kunnen mensen alsnog genieten van
vuurwerk, omdat gemeenten wel professionele
vuurwerkshows mogen organiseren, zolang de
coronamaatregelen dit tenminste toelaten.
Aan de andere kant kan een vuurwerkverbod niet
gezien worden als oplossing van het probleem.
Door consumentenvuurwerk te verbieden, kan
de toeloop naar zwaar illegaal vuurwerk juist
toenemen. Legaal vuurwerk is minder gevaarlijk

en de vernielingen en overlast komen veelal door
illegaal vuurwerk. Daarnaast is het afsteken van
vuurwerk toch een Nederlandse traditie. Het is iets
dat mensen zelf willen doen samen met familie en
vrienden en het zorgt voor sfeer en gezelligheid.

Het vuurwerkverbod tijdens de komende
jaarwisseling komende jaarwisseling is een goed
besluit, wat vindt u?

Bespreking poll week 46

Buurgemeenten moeten één lijn trekken wat betreft
de sinterklaasintocht
In verschillende dorpen zoals Baarlo en Kessel is de sinterklaasintocht wel door gegaan. In andere dorpen was dit niet het geval. Dit komt doordat er op vrijdag 12 november door het kabinet is besloten dat de burgemeesters zelf mogen bepalen of de sinterklaasintocht doorgaat of niet.
Er zijn veel verschillende besluiten genomen in
het land. Zo mag de optocht in Baarlo wel door
gaan. Ook de landelijke intocht is doorgegaan.
Van de ene kant is het goed dat de burgemees
ters zelf mogen beslissen hoe ze met zulke bui
tenevenementen omgaan. Sommige houden de
intocht ook alleen met toegangsbewijs, hierdoor
wordt het wel op een veilige manier georgani
seerd. Wel is het voor de kinderen natuurlijk heel

Kerstworkshops
www.atelier-destal.nl
Te koop KERSTBOMEN omorica en
nordman. Vanaf 1 december
Za 9.00-16.00u Zo t/m Vrij 13.00-16.00u
P Kleuskens, Langevenseweg 7
Melderslo

verwarrend waarom Sinterklaas niet hun gemeente
binnen komt lopen, maar wel in de gemeente er
naast. Ook is het door de nieuwe maatregelen heel
dubbel. Andere evenementen worden wel afgelast,
buiten en binnen. Dus waarom zou de intocht wel
doorgaan?
De respondenten zijn het unaniem eens met de stel
ling. Er zijn verschillende dorpen die een alternatief
bedachten voor de optocht. Maud Soudant geeft aan

GEZOCHT:
WONING met ruim perceel (min.
3000m2) in Horst (+1km).
Bouwgrond kan ook. 06 1131 6164
Optidee: voor persoonlijk advies,
bestelling en/of party: 06 4855 0730 en
www.optidee.nl/peggy-wismans

dat dit in Melderslo het geval is en dat dat alterna
tief goedgekeurd is. Daarnaast wordt er aangegeven
dat de intocht van Sinterklaas in Horst op zaterdag
27 november ook gewoon doorgaat. “Alleen kun
nen we het niet doen volgens het vaste jaarlijkse
programma met daarbij bijvoorbeeld het Sinter
klaasfeest in de Mérthal”, geeft de organisatie van
het evenement aan. Inmiddels is het alternatieve
programma bekendgemaakt.

Fiets reparatie Piet Kusters
Stuksbeemden 9, Horst
Graag eerst bellen 398 6016
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

OOK WERKEN
VOOR onze
TOPMERKEN?

check workinginfashion.nl

Voor het schuren, lakken
of een andere kleur van tafels
en stoelen
J. Derikx 06 1095 4220. Meijel
Uw huis weer opgefrist en hulp
nodig? Voor schilder-en texwerk bel
Huub 06 1411 5949.

Streekemoties

Column

Beeldenstorm?
Voor de meer of minder geïnteresseerden in geschiedenis komt
er bij het woord ‘beeldenstorm’
meteen een verhaal op in de
geest. In 1566 werden door
radicale interpretaties van
(religieus-politieke) ideologieën
op grote schaal eeuwenoude
beelden en kunstwerken vernield.
Het gebeurde eerst in Vlaanderen
en daarna in vele regio’s van de
Noordelijke en Zuidelijke Neder
landen. Uit beschaafd zicht een
historische schande, maar is dat
werkelijk alleen maar iets van die
barbarische tijd?
Enkele decennia geleden werden in
Afghanistan en, relatief recent, in
Palmyra (Huidige Syrië) zeer kost
bare, millennium oude monumen
ten opgeblazen, officieel ‘Wereld
Erfgoed UNESCO’ genoemd. Reden
van de verwoesting: een radicale
religieus-politieke interpretatie van
ongewenst erfgoed. Weer reageer
den beschaafde groeperingen met
het predicaat: schande, barbarische
schande. Nu, op dit moment, wor
den op verschillende plaatsen in de
zogenaamde beschaafde wereld,
historische beelden van hun sok
kel gehaald. Reden: ongewenst
erfgoed dat verbannen moet wor
den uit onze geschiedenis. Bereid
je voor, Columbus: je moet volgens
hedendaagse interpretatie van
enkele nieuwe historici van je sok
kel gestort worden en je eer-status
symbool moet voor eeuwig in de
ondergrondse vergeetkelder. Denk
er even over na, Generaal Robert
E. Lee uit de Amerikaanse burger
oorlog (1861-1865). Je stond aan de
verkeerde kant van de beschaafde
gerechtigheid toen je koos voor je
professionele steun aan de zuidelijke
Geconfedereerde Staten. Je hebt,
anno 2021, volgens enkele groeperin
gen al te lang op een USA-eersokkel
gestaan. Het is duidelijk, op deze
manier kunnen we snel een lange
lijst maken van wat eer of afschuw
verdient en herinnerd of uitgewist
moet worden. In het radicaal inter
preteren van de geschiedenis schuilt
een gevaar. Monumentale werken,
van goede of slechte ingeschatte
aard, zijn er om van te leren en dat is
de authentieke zin van geschiedenis.
Wanneer moeten kruissymbolen van
de torens? Wanneer moet Manneke
Pis als genderneutraal worden veran
derd? Waar zijn we mee bezig? Met
een hedendaagse beeldenstorm? Is
het niet een schande dat we zo radi
caal zijn gebleven of weer aan het
worden zijn?
Theo Kerstjens
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Meldpunt Signaal

Is er iemand die niet goed voor
zichzelf zorgt?
Zijn de gordijnen van de buurman al weken dicht? Is er iemand die niet goed voor zichzelf
zorgt? Zondert iemand zich af van vrienden of familie? Of kom je op straat in een situatie
waarbij je niet weet wat je moet doen?
Door contact op te nemen met Meldpunt
Signaal kun je een groot verschil maken voor
degene om wie je bezorgd bent. Onze professionals zijn speciaal getraind om in te

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.

Themabijeenkomst Wonen

schatten wat er nodig is om de situatie te

Op dinsdag 30 november wordt de gemeenteraad bijgepraat over het woningbouwbeleid in

verbeteren.

relatie tot de ontwikkelingen op de woningmarkt.

• We luisteren naar je verhaal (mag anoniem).
• Soms kunnen we je geruststellen.

De ontwikkelingen op de woningmarkt heb-

gevolg van de coronamaatregelen. In verband

• Als jij iets kunt en wilt doen, voor je naaste

ben gevolgen voor onze inwoners. Om weer

met de vereiste afstand tussen de aanwezigen

balans te krijgen op de woningmarkt heeft

wordt de publieke tribune gebruikt wordt door

woningbouw een hoge prioriteit. Tijdens deze

de vergaderdeelnemers. Hierdoor is er helaas

om te voorkomen dat de situatie erger

themabijeenkomst wordt de gemeenteraad

geen ruimte voor publiek. Geïnteresseerden

wordt. We kunnen deze dan, in overleg,

geïnformeerd over een aantal aspecten die

kunnen de raadsvergadering volgen

benaderen.

hierbij relevant zijn.

via het raadsportaal en de facebookpagina

of voor jezelf, denken we met je mee.
• Soms is er professionele hulp nodig

van de gemeenteraad (RaadHadM). Aanvang
Bij ons kun je jouw zorgen kwijt. Zo blijf je

Volg de vergadering via de livestream

van de vergadering is 20 uur. Kijk voor meer

niet rondlopen met je zorgen maar doe je

De indeling van de raadzaal aangepast als

informatie op horstaandemaas.nl/raad.

er ook iets mee, dat is ook goed voor jouw
eigen gemoedsrust. Meer informatie:
https://meldpuntsignaal.nl/voor-inwoners/

Samen kansen pakken in
zoekgebieden duurzame
energieopwekking
De gemeenteraad heeft in 2020 de ambitie gesteld om in 2030 30% van de benodigde
energie lokaal duurzaam op te wekken. Daartoe is onder andere een gebiedsverkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor grootschalige opwek van duurzame
elektriciteit in 2 verkenningsgebieden.

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

Het college stelt de gemeenteraad voor om

resultaten hiervan voor een go/no go besluit

de gebiedsverkenning te verdiepen en te

terug te leggen bij de gemeenteraad in het

verbreden in de vorm van twee integrale

najaar van 2022. Meer informatie over de

gebiedsontwikkelingen voor het verken-

verkenning kunt u vinden op de website:

ningsgebied Mariapeel en het aangepaste

www.energielandschaphorstaandemaas.nl/

verkenningsgebied A73/Maaslijn en de

informatie

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

Aanvragen kan t/m 17 december 2021

Broekhuizenvorst

Kronenberg

Steuntje in de rug voor verenigingen

• Maasstraat 31a (verbreden oprit)

• Meerweg 36 (plaatsen zonnepanelen)

• Kerkstraat 18a (verbouwen schuur tot

Lottum

Heeft uw vereniging extra werk door het controleren van het coronatoegangsbewijs bij

• Blitterswijckseweg (ontwikkeling

de accommodatie die u gebruikt? Dan kunt u eenmalig € 500 bij de gemeente aanvragen.
Per accommodatie is één voucher beschikbaar.

woning)

• Grubbenvorsterweg 39 (aanleg oprit)
• Mgr. Schravenlaan (realiseren 24-uurs

productielocatie)

rouwkamers, ontvangst-/kantoorruimte)

Grubbenvorst

Meerlo

• Past. Tijssenstraat 2 (realiseren inrit/uitweg)

• De Leeuwerik 16 (bouwen woning)

De verenigingen en de beheerder beslui-

Gemeentelijke beheerder

Horst

Sevenum

ten samen hoe zij het geld gaan gebruiken.

In het weekend organiseert de gemeente de

• Broekweg ong. (bouwen woning)

• Hazenhorstweg 5 (inrit/uitrit/tijdelijke

Voor de accommodaties met een gemeente-

controle op accommodaties met een gemeen-

• Van Douverenstraat 32 (bouwen carport)

lijke beheerder is geen voucher beschikbaar.

telijke beheerder. De voucher is niet beschik-

• Burg. Steeghsstraat 32 (bouwen woning)

In het weekend organiseert de gemeente daar

baar voor deze locaties. Op zaterdag en

• Tienrayseweg 12 (uitbreiden bedrijfsgebouw

de controle zelf.

zondag zorgt de gemeente dat er iemand aanwezig is die de toegangsbewijzen controleert.

parkeerplaats)
• Hazenhorstweg 5a (veranderen overkapping

met opslagruimte)
• Hoofdstraat 19 (verbouwen pand naar vijf

omgevingsvergunning)

U vraagt de voucher aan op

De gebruikers van de volgende locaties heb-

www.horstaandemaas.nl/ctbsteun. Per accom-

ben hierover een bericht ontvangen: ’t Haeren

• Vrouwboomweg 17 (beëindiging tuinbouw-

modatie kan 1 vereniging het geld aanvragen.

in Grubbenvorst, De Kruisweide in Sevenum,

bedrijf, sanering kassen, nieuwe natuur)

Dat kan tot en met 17 december. De aanvrager

Sporthal ’t Brugeind in Meerlo, Sporthal de

krijgt binnen een week bericht over het besluit.

Berkel in Horst, Zwembad de Berkel in Horst

Het bedrag wordt daarna meteen overgemaakt.

en MFC de Smetenhof in Lottum.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

appartementen/salon)

• Maarten de Vriesstraat 3 (ontwerpbesluit

gemeente@horstaandemaas.nl

maatwerkvoorschriften)
Swolgen

• Haammakerstraat 11 (verbouwen/uitbreiden
woning)

tot opslagloods)
• Eric de Rodeweg 5 (geweigerde

• Mgr Aertsstraat 3a (verbouwen horeca/
realisatie 6 huurappartementen)

077 - 477 9777
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Het kan ook anders
De laatste maanden verbaas ik me steeds meer. Raadsvergaderingen
worden onnodig vertraagd door insprekers die van alles vinden. Dat
mag uiteraard; vrijheid van meningsuiting is een groot goed. De
vraag is echter of de raadszaal de juiste omgeving hiervoor is. Vaak
kan de raad voor de insprekers niets doen, eenvoudigweg omdat de
raad daar dan niet over gaat. Er zijn andere mogelijkheden.
Als inspreker zou ik eerder kiezen
voor een ingezonden brief in dit
blad: daarmee bereik je meer dan de
27 raadsleden en wellicht de enkele
kijkers naar de stream. Of worden
deze insprekers opgeroepen vanuit

BVNL

een politieke partij om hun bood
schap geregisseerd in de raadszaal te
vertellen?
Het kan ook populisme zijn, het
graag continu in ‘the spotlight’ wil
len staan. Kijk mij, hoe doe ik het?

Hierbij staat het eigenbelang of pola
risatie vaak voorop. Daarbij neemt
grof taalgebruik toe en zijn de beto
gen vaak (al dan niet gespeeld) emo
tioneel (tranen rollen nog net niet).
Maakt dat populair? Als we naar
het verleden kijken, dan is dit soort
populisme van korte duur.
Samenwerken is voor populisten
vaak onmogelijk, want daarmee deel
je de aandacht en dat kan niet. Dat
is jammer, want samenwerken is de
oplossing. Niemand kan alles alleen

beslissen. Compromissen sluiten is
niet altijd prettig, maar wel nodig om
iets voor elkaar te krijgen. Laten we,
ook als raad, leiderschap tonen en
ons niet alleen inzetten voor ieders
eigen politieke belangen, maar
bovenal voor de inwoners en onder
nemers van onze mooie gemeente.
Laten we dat Gewoon. Doen.

Yvonne Douven

Juist nu de zorg in Nederland op zijn dieptepunt is
In Horst aan de Maas heeft iemand van een zorginstelling zelf onderzoek gedaan: 82 procent van de cliënten hebben één of meer mantelzorgers. Hiervan is ongeveer 30 procent een werkende mantelzorger
en 60 procent 65-plusser. 12 procent voelt zich overbelast en nog eens
11 procent voelt zich zwaar belast.
Dit zijn 32 personen die bijna
allemaal niet bekend zijn met
de registratie als mantelzorger.
Mantelzorgers leveren een
belangrijke bijdrage aan de zorg
voor hun naaste. Juist nu de zorg in
Nederland op zijn dieptepunt is, zijn

D66+GroenLinks

mantelzorgers van groot belang.
Naast het feit dat goede preventie
voor mantelzorgers evident is,
behoren gemeenten mantelzorgers
te ondersteunen als zij het echt
niet meer aankunnen. Nog altijd
zijn weinig mensen bekend bij het

steunpunt Mantelzorg en staan zij
niet als mantelzorger geregistreerd,
zorgelijk in deze tijd. Echter ligt
daar ook het probleem, mensen
zijn niet in het vizier en hebben
plotseling zorg nodig. De reguliere
thuiszorg, die zorg mag verlenen
uit de zorgverzekeringswet, zit vol
om hulp te verlenen. Mantelzorgers
voelen zich vaak niet gehoord bij
spoedsituaties, er is paniek en
iedereen wordt gebeld. Omdat Horst
aan de Maas geen respijtzorglocatie

heeft, zou een respijtzorgregeling
in de vorm van opvang aan huis
mantelzorgers acuut bij kunnen
staan. Zo kan de mantelzorger tot
rust komen en/of de juiste zorg
op de juiste plek regelen en heeft
hij de tijd om uit te zoeken wat de
mogelijkheden zijn en/of kan hij met
de juiste personen in contact komen.

Imke Emons

Vooruit gaan betekent vallen en opstaan
In de Horster politieke arena is het niet altijd een grote, gezellige
bedoeling waar voorstellen met een grote meerderheid onder luid
applaus, confetti en joekskapel worden aangenomen. Soms zijn het
lange avonden en moet je vaststellen dat meningen niet te
overbruggen zijn. Dan moet je blij zijn met de eerste stappen, het
begin van de verandering.
De Visie veehouderij is een dossier
waarin D66+GroenLinks liever meer
ambitie had gezien. Wij vinden
al jaren dat het anders moet.
Zuinig met onze bodem, water
en lucht omgaan, niet alleen voor

onszelf, juist voor de kinderen.
Met de huidige visie zijn we er in
onze ogen niet en daarom hebben
we ook tegen gestemd. Enerzijds
teleurstellend na al die avonden
discussiëren, maar het begin is

gemaakt. Er lag namelijk geen visie.
Sommige doelen worden sneller
behaald, zo krijgen we na jaren
meer handhavingscapaciteit,
zwembad De Berkel blijft bestaan,
we investeren in nieuwe scholen
zoals obs Weisterbeek, we krijgen
een milieu-monitor, sociaal beleid
rond internationale werknemers,
enzovoorts. Het zijn stappen, maar
we zijn er nog niet.
Verandering willen realiseren
betekent verantwoordelijkheid

nemen. Je nek uitsteken en soms
tegen beter weten in de discussie
aan gaan. Elkaar proberen te
begrijpen. En tja, als je ergens voor
durft te gaan moet je een keer
onderuit gaan. De kunst is dan om
toch weer op te staan. Blij zijn met
elke stap vooruit. In het belang van
de toekomst.

Eveline baas

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

Geschenksets
Primavera Kerst
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Nu met 25% korting

SALE

1 Item

2 Items

3 Items

30 40 50
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OFF
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OFF

%

OFF

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

ZONDAG OPEN
12.00-17.00
*Alleen geldig op artikelen met een sale label
*Niet geldig i.c.m andere acties

| 5964 AA Meterik | T 077 230 00 15
St. Jansstraat 5Edelstenen
Salon
Winkel
Etherische oliën
Boeken Bloesem remedies
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Betaalbare koopwoningen voor starters
De woningmarkt staat zwaar onder druk, zowel landelijk als in onze
gemeente. De huur- en koopprijzen zijn enorm hoog. Vooral jongeren
hebben grote moeite om een betaalbare woning te vinden. Groep
Lenssen is blij met de plannen om duizend woningen te bouwen in
onze gemeente, maar betaalbaarheid is daarbij essentieel.
Van die duizend woningen vallen
driehonderd woningen in de sociale
huursector. Jongeren die teveel ver
dienen voor de sociale huur zijn aan
gewezen op de vrije huursector. Een
kale huur van meer dan 1.000 euro
is daar geen uitzondering meer. Veel

PvdA

jongeren willen daarom kopen, maar
kunnen vervolgens geen betaalbare
koopwoning vinden. Deze groep
verdient teveel voor de sociale huur,
maar te weinig voor de vrije huur- of
koopsector.
Afgelopen dinsdag diende ik namens

Wij roepen het college op een opval
lende informatiecampagne in het
leven te roepen die het voor inwo
ners van onze gemeente inzichte
lijk en aantrekkelijk maakt om hun
regenwaterafvoer los te koppelen

van het riool. Hittestress, we weten
inmiddels dat de warmere zomers
waarin voor een lange tijd tropi
sche temperaturen worden geme
ten, schadelijk zijn voor de mens
en ons ecosysteem. Verstening en

verharding is niet wenselijk en moet
worden teruggedrongen. Hiervoor
geldt: groen, groen, groen. Zeker
in de bestaande wijken is er een
achterstand in groenontwikkeling.
Samen met de inwoners moeten

afgelopen jaren laten zien dat het
wel degelijk mogelijk is om betaal
bare koopwoningen te realiseren.
Daarnaast kunnen we denken aan
het pachten van grond, als alternatief
voor grondbezit. Met beide mogelijk
heden kunnen we direct aan de slag.
De woningcrisis overlaten aan de
markt is voor de jongeren van Horst
aan de Maas geen optie.

we aan de slag om deze verande
ring mogelijk te maken. Kijk hier
bij vooral naar buurtinitiatieven en
moedig deze aan door niet ingewik
kelde langdurige procedures. Creëer
draagvlak.
Wees voorbereid op de toekomst en
houd rekening met al bovenstaande
thema’s bij de bouw van nieuwe
woningen/wijken.

PvdA Horst aan de Maas stemt in met
het structureel beschikbaar stel
len van een exploitatiebudget van
50.000 euro uit algemene middelen
om maatregelen tegen hittestress te
nemen en dit in de Kadernota 2023
mee te nemen.

Maas. Dien je dan nog het algemeen
belang, of alleen het belang van een
groep die jou welgevallig is?
En dan is er nog de ontwikkeling van
de industrie aan de randen van Horst
aan de Maas. Veel omwonenden
hebben veel last van deze ontwikke
ling die veel sneller en groter uitpakt
dan de bedoeling was. Hoeveel ener
gie gaan zij weer gebruiken en wat
blijft er over van ons Horster land
schap? Om nog maar niet te spre

ken over de intensieve veehouderij.
De hoeveelheid CO2 die uitgestoten
wordt, is aanzienlijk en daar gebeurt
nog veel te weinig aan.
Ondertussen wordt op de een na de
andere klimaattop duidelijk dat het
niet verder kan zo. En wat doen de
Horster wethouders met hun par
tijen? Zij steken hun kop in het zand.

delen heiligt. Maar ook buiten het
gemeentehuis, op sociale media en
ook in deze krant worden raadsleden
of wethouders persoonlijk aangeval
len. Als we in maart volgend jaar een
nieuwe gemeenteraad kiezen (ikzelf
zal daar geen deel meer van uitma
ken), hoop ik dat iedereen zich reali
seert dat daar dan 27 mensen zitten
die het beste willen voor Horst aan de
Maas en haar inwoners. Dat ze daar
verschillend over denken, is geen pro

bleem, zolang ze de ruimte nemen en
deze ook van de buitenwacht krijgen
om elkaar in respectvolle debatten
van hun mening te overtuigen. Laten
we zuinig zijn op onze democratie.
Wil je jouw mening uiten, stel je dan
verkiesbaar. Laten we die overwe
gingen van Kees van Rooij alsjeblieft
weer invoeren. We hebben ze keihard
nodig.

Thijs Lenssen

Anita Wagenaar

Klimaatrechtvaardigheid

Iedereen heeft gemerkt dat de energieprijzen enorm gestegen zijn, bijvoorbeeld thuis en aan de benzinepomp. De SP vindt het belangrijk dat iedereen mee kan blijven doen en dat er niemand letterlijk in de kou
komt te zitten.
Terwijl andere partijen nog steeds
denken dat ‘de markt’ dit probleem
wel op gaat lossen, denkt de SP daar
echt anders over. Want waarom is er
geen bereidheid om bij grootschalige
energieopwekking omwonenden en
belanghebbenden een stem te geven
via een omgevingsdialoog waarin

CDA

Groep Lenssen een motie in voor
voldoende betaalbare koopwoningen
voor starters. We roepen het col
lege op om met een concreet plan
te komen. We streven naar mini
maal tweehonderd woningen. De
gemeente moet deze niet alleen faci
literen, maar ook veel meer dan nu
stimulerend aan de slag gaan met de
starters zelf.
Bouwen in Eigen Beheer
(BIEB) en Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap (CPO) hebben

Hittestress

Nederland heeft met vier klimaattrends te maken: het wordt warmer, het wordt droger, het wordt natter
en de zeespiegel stijgt. De overstromingen afgelopen zomer maken weer pijnlijk duidelijk hoe belangrijk klimaatadaptatie is.

SP
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álle belangen gewogen worden?
En waarom delen direct omwonen
den niet mee in de opbrengst van
een windmolen of een zonnepane
lenpark? Ons inziens hebben inves
teerders teveel macht, ook over de
wethouders in Horst aan de Maas.
Dat blijkt na een betoog van één van

de raadsleden waarin hij stelt dat de
glastuinbouw het heel moeilijk heeft
om in deze tijd voldoende betaalbare
energie te krijgen. Hij stelde voor
om geothermie, ook aardwarmte
genoemd, verder te ontwikkelen
voor deze sector. Helaas wilde hij dat
niet voor de burgers in Horst aan de

Sonja van Giersbergen

Respect hebben voor elkaars mening

Deze woorden gebruikte voormalig burgemeester Kees van Rooij in de zogenaamde ‘overwegingen’,
waarmee hij elke raadsvergadering opende. Een paar jaar geleden is dit afgeschaft, waarschijnlijk omdat
we het ouderwets vonden. Steeds vaker realiseer ik mij echter, hoe krachtig die woorden eigenlijk zijn. Het
politieke debat verruwt. Er is juist steeds minder respect voor elkaars mening. Dat baart mij grote zorgen.
Ik ben een groot liefhebber van het
politieke spel: debatteren op basis
van argumenten en zo proberen om
een evenwichtig besluit met elkaar te
nemen. Maar dat politieke spel wordt
steeds venijniger. In de Tweede Kamer
beet een Kamerlid een collega-Kamer

lid onlangs intimiderend toe: “uw tijd
komt nog wel!” In de Verenigde
Staten strijden Republikeinen en
Democraten elke dag met steeds
grovere bewoordingen een verbeten
strijd tegen elkaar in plaats van voor
het land. De burgers zijn de grote ver

liezers van deze strijd. Ook de politiek
in Horst aan de Maas is veranderd. In
de raadszaal, waar raadsleden steeds
vaker wel heel snel een persoonlijke
aanval zien in een tegenargument
van de ander. Bij bestuurders, voor
wie hun persoonlijke doel alle mid

Henk Weijs

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.
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Werken in de logistiek?
Bij Sligro kun je alle kanten op
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Wat kun je verwachten?
Tussen 18.00 en 20.00 uur ben je van harte welkom bij onze Bezorgservice in Venray.
Je maakt daar kennis met een van je (mogelijk) toekomstige collega’s die je een
rondleiding geeft. Je kunt dan alle vragen stellen die in je opkomen. Zo krijg je een
goed idee hoe het is om bij ons te werken. Kun je niet op 29 of 30 november? Maak
dan een aparte afspraak om een kijkje te nemen. Bel hiervoor met Marc Welten,
0478-517170. Of mail naar mwelten@sligro.nl

Vanuit onze Bezorgservice in Venray zorgen we ervoor dat onze klanten altijd op tijd over onze producten kunnen beschikken.
Een flinke logistieke operatie. En daar hebben we jou bij nodig! We hebben bij de Bezorgservice in Venray altijd vacatures voor:
✔ Orderverzamelaars
✔ Medewerkers Expeditie

✔ Medewerkers Goederenontvangst
✔ Reachtruckchauffeurs

✔ Medewerkers Retouren
✔ Teamleiders

Wat bieden we?

Interesse?

• prima salaris afhankelijk van je ervaring en de functie die je gaat
vervullen. Voor werken in geconditioneerde ruimtes en/of voor
werken in de avonduren ontvang je bovendien een toeslag;
• je kunt zelf het aantal uren bepalen dat je wilt werken. Vanaf
20 uur, maar voor hulpkrachten is het in overleg mogelijk om
minder uren te werken;
• eerst een tijdelijk contract, dat we omzetten in een vast
contract als we allebei tevreden zijn;
• een reiskostenvergoeding en een goede pensioenregeling;
• elke dag verse koffie, thee en fruit op je werkplek;
• en…10% korting op je eigen aankopen bij Sligro!

Als je meer wilt weten, neem dan contact op met Esther van Rij,
zij kan je alles vertellen over je mogelijkheden.
Je bereikt Esther via evanrij@sligro.nl.
Kijk voor meer informatie ook op logistiekbijsligro.nl
Via deze QR-code vind je onze concrete vacatures in Venray.

Bezorgservice Venray
Newtonstraat 8
5807 GA Oostrum
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Ruime overwinning
voor Horster hockeymannen
Hockeyclub HC Horst ging zondag op bezoek bij Deurne. De nummer één tegen de nummer laatst: het leek makkelijk, maar toch
hadden de Horster hockeyheren er moeite mee. Uiteindelijk werd
de wedstrijd toch dik gewonnen, het werd namelijk 2-7.
Horst had het erg lastig met deze
taaie ploeg, misschien zat afge
lopen vrijdag nog in de benen bij
de mannen in geel en zwart. Na
het eerste kwart was de stand 0-1
na een sleeppush van Floris. Toch
waren er veel bange gezichten aan
de Limburgse kant, omdat het niet
eenvoudig ging. Deze bezorgde
gezichten waren terecht, want het
tweede kwart werd met 2-2 gelijk
gespeeld. Hierna werd de stand 2-3
in het voordeel van Horst.

Karttalent Kris Haanen gaat
KZ rijden voor SP Motorsport
Karter Kris Haanen komt volgend seizoen uit voor topteam SP Motorsport. De 15-jarige uit Meterik gaat bij
het team uit Echt uitkomen in de KZ-klasse. Dat hij een talent is in deze prestigieuze schakelklasse, bewees hij
dit jaar al. In zijn debuutseizoen werd hij vierde in het DKM en vice-kampioen in het ADAC-kampioenschap.

In de rust werd duidelijk dat het tij
moest keren. Na een doelpuntloos
derde kwart werd in het vierde
kwart de trekker vier keer over
gehaald. Het werd 2-7 en hierdoor
liep Horst toch met drie punten en
een ruime overwinning het veld
af. Al met al was dit een geslaagde
middag waarin Horst het gat met
de nummer twee vergrootte met
twee punten.
Tekst: HC Horst

Wandelvoetballers S.V.
Lottum winnen van Melderslo
Wandelvoetbalteams Lottum en Melderslo speelden maandagavond 22 november tegen elkaar op sportpark Oude Aast in
Lottum. Ondanks de coronamaatregelen en het ontbreken van de
harde kern langs de lijn, was het voor de heren van belang deze
wedstrijd door te laten gaan. Het werd een spannende wedstrijd
die eindigde in 10-8.
dit resulteerde in een mum van tijd
in een voorsprong van 8-6. Daarna
was Melderslo wat van de schrik
bekomen en ging het weer gelijk
op. De eindstand werd 10-8.
Er was geen mogelijkheid voor
een derde helft, maar dat kan
misschien bij de return in Melderslo
goedgemaakt worden.

Tekst: Hans Loonen

Sinds Kris’ wedstrijddebuut in het
NK Rotax Max in 2015 werd hij onder
andere Belgisch kampioen en DJKMkampioen. Dit jaar stapte hij als kam
pioen in de OK Junior-klasse over naar
de KZ2-schakelkarts. “Het ging met
een goed en daarom heb ik me in de
kijker kunnen rijden”, vertelt hij.
Kris kon zelfs rekenen op interesse
van fabrieksteams. Toch koos de
Limburger voor SP Motorsport van
Stan Pex. “Vanwege Stans jarenlange
ervaring in de schakelkarts”, licht
Kris’ vader Paul de keuze toe. “Het

team van Stan en zijn vader Richard
heeft grote successen behaald in de
DKM. Het team heeft veel ervaring en
knowhow. Zo doen ze zelf de motoren.
En aangezien ze uit Echt komen, zitten
ze met het team vlakbij.”
SP Motorsport is de voortzetting van
de broers Yard, Jorrit en Stan Pex. Zij
zijn al jarenlang succesvol in de KZ
met Jorrit en Stan en vroeger ook met
Max Verstappen. Jorrit werd zes keer
kampioen in de DKM en won het WK
en het EK. Stan heeft het Duits kampi
oenschap en de WSK gewonnen. Kris:

“Ze zijn erg fanatiek en gedreven.”
Komend weekeinde maakt Kris zijn
debuut voor het Limburgse topteam.
Op het circuit van Adria doet hij mee
aan de WSK Final Cup. “Op zijn jonge
leeftijd doet hij het goed in de KZ”,
aldus Stan, die in Adria ook zelf aan de
start verschijnt. “Deze WSK-wedstrijd
is goed om erin te komen en om met
hem te leren werken.” Kris kijkt uit
naar de samenwerking: “Ik kan veel
leren van Stan en Jorrit. Ze willen altijd
winnen.”

Kerstsupermarkt

✃

Nu al genieten van de mooiste kerstartikelen tegen
lage prijzen i.p.v. wachten tot de uitverkoop na kerst!
De kerstsupermarkt maakt het waar.

Duiz
vierkan enden
t
kerst- e e meters
ns
artikele feern

✓ Meer dan 2.000 verschillende artikelen
✓ 750 artikelen goedkoper dan € 2.00
Geen
verplichte r
aa
routing, m
ru
r
lekke im
winkelen.

✓ De collectie van 2021,
dezelfde als uw reguliere tuincentra
✓ Goedkoper dan reguliere tuincentra

Lever deze advertentie in op ma t/m vrij en ontvang

✃

In de eerste helft was het wel
duidelijk dat Melderslo het tactisch
beter voor elkaar had. Dat mocht
ook wel met zoveel wedstrijden
ervaring. Dit resulteerde dan ook
een tussenstand van 3-6. Na een
speech van coach Piet en enkele
omzettingen van assistent-coach
Henk begonnen de heren van
Lottum vol vertrouwen aan de
tweede helft. Melderslo werd van
het kastje naar de muur gestuurd,

gratis koffie met
appelgebak
t.w.v. € 4.95

* actie loopt tot 1 december 2021

Exclusief bij
Budgetplant

Meer betalen
is een keuze!

Landweerweg 12A Venlo - 077-3542389 - 7

dagen in de week geopend
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Wedstrijd in Sittard

HZPC zwemt tweede competitiewedstrijd van het seizoen in Eredivisie
De tweede wedstrijd van de Nationale Zwemcompetitie werd zondag 21 november gezwommen in Sittard.
Zwemclub HZPC uit Horst komt dit seizoen, net als vorig jaar, uit in de Eredivisie. In de Eredivisie
zwemmen de beste achttien clubs van Nederland. Na deze eerste wedstrijd stond HZPC op plek veertien.
De plaatsing na de tweede wedstrijd is nog spannend, aangezien nog niet alle verenigingen hun uitslagen
hebben ingeleverd.
Hoewel deze wedstrijd echt om
teamprestatie draait, werden er door
zwemmers individueel ook mooie
prestaties neergezet. Er werden
diverse pr’s gezwommen. Onder

andere door Isa Curvers (200 meter
wisselslag), Lars Hagens (200 meter
schoolslag), Guido Jacobs (50 en 100
meter vrijeslag en 200 meter rug
slag), Jesse Jacobs (100 meter rugslag

en 100 en 200 meter schoolslag),
Isis van Kuijk (200 meter vrijeslag
en 50 en 100 meter vlinderslag),
Tijn van Kuijk (200 meter vrijeslag),
Sjors Lemmers (100 meter school

Winst ondanks flexibiliteit vanwege corona

Knappe thuisoverwinning van VC Trivia
Eén speler in quarantaine, één speler uit quarantaine en dan ook nog een wedstrijd spelen zonder coach, die
eveneens in quarantaine moest. Er werd heel wat flexibiliteit gevraagd. Desondanks boekten de dames van
volleybalvereniging VC Trivia een knappe 3-1 thuisoverwinning op de huidige nummer twee Havoc uit Haps.
VC Trivia begon goed aan de wedstrijd
en wist de zwakke plekken van de
tegenstander al snel bloot te leggen.
Er werd zichtbaar fanatiek gecoacht
door alle spelers, want iedereen wist
dat ze het samen moesten doen. VC
Trivia speelde als een eenheid en de
mindere momenten werden al snel
weggepoetst door middel van power
play met veel service- en aanvals
druk. De eerste set werd dan ook knap
gewonnen met 25-18.

Gelijk op
In de tweede set ging het meer gelijk
op, Havoc kwam beter in de wedstrijd

en maakte het VC Trivia moeilijk door
gericht te serveren. Trivia verloor in de
eindfase de echte focus om de tegen
stander te raken op haar kwetsbare
plekken en zo werd het 25-27 voor
Havoc.

Overtuigend
Met beide benen op de grond werd er
gestart met de derde set. De service
opdrachten werden weer beter uitge
voerd, uitblinker was middenaanvaller
Eugenie van Lin. Ze groeide zichtbaar
in de wedstrijd door haar serviceserie,
wat haar aanvalsspel aan het net ten
goede kwam. De derde set werd over

tuigend gewonnen met 25-18.
De vierde set was weer een
stuk spannender. Goede
momenten wisselden zich af met
onzorgvuldigheid in de passing,
waardoor er veel meer gewisseld
moest worden aan de zijde van Trivia.
Het zelfsturend vermogen getuigde
van een enorme teamgeest, mentale
weerbaarheid en de wil om te winnen.
Met veel lef in de service wist VC Trivia
uiteindelijk de set naar eigen hand
te zetten met 25-21. Hierdoor was de
winst binnen voor de club.

slag), Benthe van de Ree (100 meter
rugslag en 200 meter schoolslag),
Meike van de Ree (100 meter school
slag), Oriana Schaap (100 meter
rugslag), Stephan Sjeptoera (50, 100
en 200 meter vrijeslag en 200 meter
rugslag), Lola Verheijen (50 en 100
meter rugslag), Koosje Versteeg (100
meter vrijeslag), Ilse Versteegen
(100 meter rugslag, 50 en 100 meter
schoolslag), Cas Verstegen (200

meter vrijeslag en 100 meter vlinder
slag), Sten Verstegen (50 meter vrije
slag, 100 meter rugslag) en Julia van
Well (50 en 100 meter vrijeslag en 50
en 100 meter rugslag).
De derde ronde van de Nationale
zwemcompetitie staat gepland op
16 januari in het thuisbad in Horst.

Tekst: zwemvereniging HZPC

Mooi turnweekend

Eerste wedstrijd in
lange tijd voor turndames
van HOSEMA
Onlangs turnden de dames van turnvereniging HOSEMA uit Horst weer
voor het eerst in lange tijd een wedstrijd. De wedstrijd vond plaats in
sporthal Puishof in Panningen. Ondanks de coronamaatregelen hebben
de dames een mooi wedstrijdweekend geturnd.

Tekst: VC Trivia

* Huisinstallaties
* Verbouwen
* Zonnepanelen

ELEKTROTECHNIEK

* Industrie
* Utiliteit
* Panelenbouw

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

Rötjes Young Plants is een toonaangevende leverancier van
uitgangsmateriaal in de boomkwekerijsector. Het bewortelen
van stekken van sierheesters, bodembedekkende heesters
en rozen is onze core business. Hierbij staan een hoogst
haalbare kwaliteit en de wensen van de klant centraal.

Wij zoeken per direct:

2 Productie medewerk(st)ers
Een parttime baan van 24-38 uur met veel afwisseling
Voor de volledige vacature en mogelijkheid tot solliciteren, bekijk onze website
www.rotjes.com of neem contact op met Tobias Rötjes Tel. 06-12617178.
Rötjes young plants | Horsterdijk 116 | 5973 PR Lottum (NL) | T +31 (0)77 366 4080

Heb jij het in de vingers? Dan zoeken wij jou!

Het vorige seizoen werden alle wed
strijden afgelast en hebben de dames
alleen maar getraind zonder te kun
nen laten zien waarvoor ze train
den. Door de huidige aangescherpte
coronaregels was de wedstrijd nu
wel een beetje anders met minder
of geen publiek. Gelukkig gingen de
wedstrijden wel door en konden de
dames aan elkaar, aan de jury en aan
de trainsters laten zien waarvoor ze zo
hard hadden getraind.

Teamwedstrijden
Zaterdag vonden er teamwedstrij
den plaats. Tess, Lissa, Suus, Suus en
Brechje veroverden een derde plek
in niveau 5. Bij de Junior Divisie 4
Supplement E turnden Jill, Lara, Nine,
Pleun en Saskia individueel. Jill ein
digde als tiende, Lara als vijfde, Pleun
ook als vijfde en Saskia als vierde.
Nine ging er met een mooie tweede

plek vandoor en ontving dus een zil
veren medaille.

Tweede plaats
Er vonden zondag ook nog meer
dere wedstrijden plaats. Zo waren er
teamwedstijden met het team dat
bestond uit Sofie, June, Milou, Jolien
en Jans in niveau 5. Zij veroverden
een tweede plek. In divisie 4 turnde
het team, bestaande uit Marlieke,
Guusje en Jasmin, een goede wed
strijd en behaalden een daarmee een
vierde plek. In Supplement F turnden
Fien, Fiona en Maud ook als team een
mooie wedstrijd, goed voor een vierde
plek. Individueel was het de beurt
aan Sannah Spreeuwenberg en Ilse
Hoogers, zij turnden beide een nette
wedstrijd en eindigden op de zevende
en vijftiende plek.
Tekst: turnvereniging HOSEMA
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SV Melderslo blijft winnen
De mannen van voetbalclub SV Melderslo reisden zondag 21 november met veel vertrouwen af naar
Groesbeek. Hier wist het team overtuigend te winnen, het werd 0-3.
In de 2e minuut kwam Melderslo
goed weg met een bal tegen de lat.
Overigens waren er in de beginfase
ook enkele kansen voor de heren uit
Melderslo, maar bleef een goal uit. In
de 11e minuut werd er een overtreding
gemaakt op Tom Verlinden, deze werd

bestraft met een rode kaart.
Door de overtalsituatie lag er veel
ruimte op de rechterkant, waardoor
Jelle Seuren in de 28e minuut diep
gestuurd werd door Tom. Zijn voorzet
werd weggekopt door de verdediger
van Groesbeekse Boys en werd recht

streeks bij Bart Verheijen in de voeten
geschoven: 0-1.
Zeven minuten later voorzag verde
diger Tom Verlinden Teun Peeters
van een voorzet, die hij vervol
gens inkopte. Op slag van rust kreeg
Melderslo nog een vrije trap die snel

werd genomen door Bram Keiren en
Luc van Kuijck rondde deze zeer fraai
af vanaf 35 meter: 0-3.
Groesbeekse Boys gaf overigens niet
op en was de tweede helft dan ook
de bovenliggende partij. Een goal
bleef echter uit door uitstekend kee
perswerk van Dick van de Lisdonk,
die ook deze wedstrijd de nul wist
te houden. Melderslo creëerde in de

tweede helft nog enkele kansen, maar
was daarnaast ook slordig aan de bal.
Eindstand 0-3.
Op naar de volgende wedstrijd. Deze
wordt zondag 28 november gespeeld
tegen Vitesse’08.
Tekst: voetbalclub SV Melderslo

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

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

Jeugd van VC Set Up blij met sponsoren
Al sinds 2015 is Salarispoint de kledingsponsor van de shirts voor de jeugd van volleybalclub VC Set Up uit
Meerlo. Sinds vorig jaar is er een nieuwe sponsor voor de broekjes voor de jeugd: IJssalon Clevers Tienray.
Door de coronapandemie is er in het voorbije seizoen weinig of niet gespeeld, maar nu staan de teams
klaar, voorzien van de nieuwe broekjes, om aan de competitie te beginnen.

& Eva de Roovere

voor rust leidde dit tot de 1-3 toen de
vrijstaande Robin van Osch een voor
zet succesvol verlengde.
Na de thee zette Panningen haar
aanvalsdrift voort en wist in de 55e
minuut tot 2-3 te komen na een
aanval over rechts en een gemak
kelijke intikker. Zo werd het alsnog
een zware middag voor Hegelsom.
In de 69e minuut werd een counter
opgezet door Bart en na een goede
kaats van Guido wist Denny in twee
pogingen het net te vinden: 2-4.
Toch kon Hegelsom de wedstrijd nog

steeds niet rustig uitspelen, want vijf
minuten na deze treffer trapte Will
Spreeuwenberg over de bal heen in
eigen strafschopgebied en in een
poging dit te herstellen, duwde hij
een tegenstander in de rug: penalty
en 3-4. In een zeer spannend laatste
kwartier met een niet meer fitte Sjors
Witt in het doel kon de voorsprong
over de streep getrokken worden
waardoor de periodetitel bijna een
feit is.

nordmann, omorika, blauwspar,
fraseri, koreana, miniboompje
In pot of gezaagd vanaf € 9,50
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

Wij zoeken per direct

Meterik speelde zondag 21 november tegen RKMSV een rommelige wedstrijd. Uiteindelijk behaalden de groenwitten een toch nog verdiende 1-2 overwinning, omdat ze aanvallend veel gevaarlijker waren dan RKMSV.
verdiende 0-1. Daarna werd het spel
van Meterik onnauwkeuriger, maar
RKMSV werd nog niet echt gevaarlijk.
RKMSV begon met veel meer beleving
en opportunisme aan de tweede
helft en leek bij de eerste aanval
meteen de gelijkmaker te scoren,
maar een inzet ging rakelings over
het doel. Meterik liet zich in die fase
compleet afbluffen en RKMSV kreeg
alle ruimte om de 1-1 te scoren. Ze
leek zelfs op voorsprong te komen,
maar de verdediging van Meterik kon
nog net op tijd de gelederen sluiten.
Aan de kant van Meterik was er
steeds vaker sprake van balverlies.

KERSTBOMEN

Tekst: VV Hegelsom

Meterik wint moeizaam in Meijel
In de eerste helft was Meterik sterker
en gevaarlijker en viel er nog best wat
te genieten. De spitsen van Meterik
waren te snel voor hun tegenstanders
en met name Piet Steeghs leek een
aantal keren de score te openen.
Allereerst werd hij door Giel Vullings
de diepte in gestuurd en vervolgens
door Bart Houben, maar beide keren
pareerde de uitstekende keeper de
inzet van Piet. Na een half uur bracht
Leon Cuppen met een dieptepass Piet
weer in stelling. Deze keer ging hij
niet voor de eigen kans, maar speelde
hij Bart Houben aan en met een
strakke schuiver scoorde hij de zeer

VE

De wedstrijd, gespeeld op een zeer
hobbelig veld, brandde meteen
los. Al in de 2e minuut bracht Bart
Spreeuwenberg de 0-1 op het bord
met een kopbal na een vrije trap van
Denny Bongers. Hegelsom overklaste
de gastheren volledig in het eerste
kwartier en wist nog tweemaal te
scoren. Beide keren was het opnieuw
Bart Spreeuwenberg die scoorde, ook
gebeurde dit allebei met een kopbal.
Panningen paste al na 23 minuten een
dubbele wissel toe, ging daarna feller
spelen en zocht meer de aanval. Kort
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Voetbalclub Hegelsom 1 speelde zondag 21 november een uitwedstrijd tegen Panningen. De teams maakten
het elkaar moeilijk, maar Hegelsom wist de winst te pakken. De wedstrijd eindigde in 3-4.

NORKOO
VE P ST
M ART
BE
R

Hegelsom wint nipt van Panningen

Daardoor werd het spelbeeld steeds
rommeliger en de wedstrijd leek in
een bloedeloos gelijkspel te eindigen.
Toch wist trainer Paul Heldens met
een dubbele wissel het tij te keren.
De groen-witten hielden weer beter
balbezit en vonden elkaar vaker
met combinatievoetbal. Rick Hesen
bekroonde zijn invalbeurt met een
assist, die man van de wedstrijd Bart
Houben in de kruising schoot: 1-2.
Zo werd het toch nog een driepunter.

Ervaren
Meubelstoffeerders
Wij bieden:
• Full time, vast contract /
parttime in overleg
ook mogelijk
• Een boven marktcomform
salaris
• Reiskostenvergoeding
• Goede werksfeer

Interesse?
Heeft u interesse in deze
vacature, neem dan snel
contact met ons op:
Tel: 077 351 81 62
of mail naar:
joep@reinhoudmeubelen.nl

Meer informatie omtrent ons bedrijf:

Tekst: RKSV Meterik

www.reinhoudmeubelen.nl
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Ruim 800 beplantingsprojecten gerealiseerd

Jaarlijkse erfbeplantingsactie van
Landschap Horst aan de Maas
Landschap Horst aan de Maas organiseerde in het weekend van vrijdag 19 tot en met zondag 21 november de
jaarlijkse erfbeplantingsactie. Op ongeveer zestig plekken in de gemeente is nieuw groen aangeplant in het
kader van het 55.000 bomenplan van Landschap Horst aan de Maas.
Overal in de gemeente Horst aan de
Maas waren dit weekend groepen
mensen druk in de weer met het
planten van bomen om Horst aan de
Maas fraaier en klimaatbestendiger
te maken en de biodiversiteit te
vergroten. Naast de particuliere erven
werd er ook geplant via verschillende
burgerinitiatieven zoals in de wijk
De Risselt en bij het Peelmuseum
in America. In Broekhuizen stak
wethouder Beurskens de handen
uit de mouwen bij de visvijver van
HSV Willem Een. Hij plantte hier de
40.000e boom binnen het project.

Met nog één plantjaar te gaan, ligt
het driejarige bomenplan goed op
schema.

25 jaar
Landschap Horst aan de Maas
organiseert deze beplantingsprojecten
al 25 jaar in de gehele
gemeente. De stichting maakt de
beplantingsplannen, levert het
plantmateriaal, regelt de subsidies
en geeft plantinstructie. Groene
partnerorganisaties en deelnemers
gaan vervolgens aan de slag met het
daadwerkelijk planten van de bomen

Plantdag in wijk de Risselt
in Horst
Een nieuwe stap werd zaterdag 20 november gezet in de verfraaiing van de groenzone aan de rand van wijk de Risselt in Horst. De
groenzone bestond eerst vooral uit gemaaid gras, met enkele
bomen en speelmogelijkheden. Groen, maar wel een beetje saai.

en struiken. Deze manier van werken
blijkt erg succesvol, Horst aan de
Maas is koploper erfbeplantingen in
Limburg. Zo zijn er in de afgelopen
25 jaar ruim 800 beplantingsprojecten
gerealiseerd. Hiermee is 95 kilometer
aan hagen aangelegd, is er 25 hectare
aan singels en bosjes gecreëerd en
zijn er 5.500 grote laanbomen en
3.500 hoogstam fruitbomen geplant.
Kijk voor meer informatie over
de erfbeplanting, het bomenplan
en andere groenacties van
Landschap Horst aan de Maas op
www.landschaphorstaandemaas.nl

Ghanese boomplantles
voor Sevenumse schoolkinderen
Kinderen van basisschool de Krullevaar in Sevenum hielpen vrijdag 19 november mee op Steinhagen
met bomen planten. Ook kregen ze een verhaal te horen van de stichting Vrienden van Christopher.
Deze stichting bestrijdt de armoede in Ghana door lokale initiatieven van samenwerkende, ondernemende
plattelandsbewoners als lerende projectpartner op maat te ondersteunen. De kinderen kregen uitleg
hoe de hoognodige boomaanplant in Ghana verloopt. Het was voor alle kinderen een interessante dag.

Buurtbewoners gaven aan dat deze
strook groen wel een oppepper kon
gebruiken, vooral ook omdat de
A73 naast de wijk ligt en dit fijn
stof en geluid met zich meebrengt.
Vanuit het wijkcomité is een werk
groep gestart, die hiermee aan de
slag is gegaan. De groep probeert
fijnstof in de lucht te verminderen
door meer bomen en heesters te
planten, dit is ook goed voor de
biodiversiteit.
In 2020 is een eerste deel aange
plant en vanaf dat moment is het
gras ook vrijwel niet meer gemaaid
in een deel van het gebied. Dwars
door het niet gemaaide gebied zijn
struinpaden aangelegd voor een
wandeling in het groen. Afgelopen
voorjaar is de terp in de geluidswal
aangekleed en op verschillende
(uitdagende) manieren begaan
baar gemaakt. Kinderen kunnen
omhoog klauteren en ouders lopen
via een wandelpad omhoog.
Door ruim twintig vrijwilligers zijn

/ Beeld: Ron Janssen

BLACK FRIDAY
Sale

er op zaterdag 20 november onge
veer 40 bomen en 280 heesters
geplant in het hele gebied. “Soms
zwaar werk, maar wel heel leuk
om te doen”, geeft de woordvoer
der van de werkgroep aan. “De
boomsoorten zijn heel verschillend,
dus we zijn heel benieuwd hoe het
eruit gaat zien als in het voorjaar
alles in bloei staat.” Deze actie was
mogelijk dankzij medewerking
van Landschap Horst aan de Maas,
die de bomen via het provinciale
bomenplan voor de werkgroep
heeft aangevraagd. “In overleg
met de gemeente Horst aan de
Maas hebben we gekeken hoe de
aanplant het beste in het gebied
geplaatst kon worden, zodat er ook
onderhoud mogelijk is”, legt de
woordvoerder uit. “Komend voor
jaar ronden we het plan af met het
zaaien van kruiden, zodat er nog
meer kleur in het gras komt. Ook
heeft de werkgroep al weer een
aantal nieuwe ideeën.”

2511 \ enzo
Geplukt

Anneke Machura Horst
Haar hele leven is ze al gek op schrijven. Ze schrijft verhalen, maar ook gedichten. Gedichten helpen haar
met het uiten van emoties, waar ze in het dagelijks leven meer moeite mee heeft. Deze week wordt Anneke
Machura (36) uit Horst geplukt.
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Beleef samen de mooiste momenten

Schouwburg
Venray.
Sfeervoller
dan ooit.
TICKETS:
SCHOUWBURGVENRAY.NL

aanstaande
zondag
koopzondag
Shop p
z Ndag
Anneke werd geboren in
Eindhoven. Op haar tweede
verhuisde ze met haar ouders,
vanwege werkmogelijkheden voor
haar vader, naar Hegelsom. “Ik
ben de oudste”, vertelt Anneke.
“Ik heb een jongere zus van 34 en
een jongere broer van 33.” Anneke
heeft een fijne jeugd gehad. “Ik
heb er mooie herinneringen aan.
Het was altijd supergezellig thuis,
het heeft ons aan niks ontbroken.”

In Hegelsom
kon je natuurlijk niet
op kamers

Liefde achterna
Nadat ze haar mavo-diploma
haalde, begon Anneke aan een
administratieve opleiding in
Groesbeek. “Na deze opleiding
vond ik een baan in Arnhem toen
ik 22 was. Ik heb toen ander
half jaar in Groesbeek gewoond,
dat was lekker dichtbij.” Toen het
bedrijf opgeheven werd, ver
huisde Anneke op haar 24e terug
naar Hegelsom en trok ze weer
in bij haar ouders. “In Hegelsom
kon je natuurlijk niet op kamers”,
lacht ze. “Het was fijn om weer bij
mijn ouders te zijn, maar het was
natuurlijk wel even anders, omdat
je net op jezelf hebt gewoond.”
Lang bleef Anneke daar niet,
want op haar 26e reisde ze de
liefde achterna en verhuisde ze
naar Landgraaf. “Mijn toenma
lige vriend woonde in Valkenburg
en we besloten samen te gaan
wonen in Landgraaf. Dit was wel
even wennen. Daar hebben ze een
hele andere mentaliteit. Hier in

Horst zijn de mensen veel spontaner
en zegt iedereen elkaar gedag.” Toch
vond Anneke haar draai in Landgraaf
toen ze lid werd bij een lokale toneel
club. “Als je je in het verenigingsleven
mengt, dan wil dat wel lukken. Ik ben
gek op toneel, dit deed ik van tevoren
ook al in Hegelsom. Toen ontmoette ik
ook meer mensen en werd het leven
daar steeds leuker.” Toen Anneke en
haar ex-vriend uit elkaar gingen, ver
huisde ze terug naar Noord-Limburg
en vond ze in 2015 een woning in
Horst. “Hier woon ik nu al zes jaar met
veel plezier, ik vind mijn eigen plek
heel fijn.”

Vrijwilligerswerk
Op dit moment is Anneke, wegens
psychische klachten, werkloos. Wel
verricht ze voor verschillende vereni
gingen vrijwilligerswerk. “Ik heb een
tijdje bij het maatschappelijk acti
veringscentrum Beej Mooren Naeve
geholpen met koken. Met corona
werd dit echter steeds lastiger voor
vrijwilligers. Verder help ik het wijk
comité, daar doe ik het secretariaat.
Vrijwilligerswerk geeft me energie.
Het is niet alleen dat ik het leuk vind,
je hebt ook meer aanspraak als je er
even uit bent.” Dat Anneke altijd voor
anderen klaarstaat, blijkt ook uit het
feit dat ze al drie maanden een hondje
als logee heeft. “Jackie is van een
vriendin die het even niet meer aan
kon om voor haar te zorgen. Ik sta dan
zeker klaar om haar op te vangen. Ik
help waar ik kan, soms zelfs te veel en
dan moet ik even op de rem trappen.”
In haar vrije tijd vindt Anneke het leuk
om te lezen, schrijven, koken en eten.
“Ook hou ik van puzzelen en beschil
der ik stenen, ik verveel me eigenlijk
nooit.” Een grote passie is het schrij
ven van gedichten. “Dit doe ik al vanaf
mijn kindertijd. Toen ik 7 jaar was,

schreef ik mijn eerste verhaal. Zo is
het eigenlijk begonnen. In de laatste
klas van de basisschool hebben we
een film opgenomen en ik heb het
hele script geschreven.” Anneke
schrijft voornamelijk korte verhalen,
waarbij ze vastlegt wat ze meemaakt
en verschillende observaties doet.
Toch ligt haar hart vooral bij het
schrijven van gedichten, ze is hier erg
creatief in. “Ik schrijf over van alles”,
legt ze uit. “De regels komen vaak
vanzelf als ik bezig ben met iets Koopzondag 2021_Hallo advertentie.indd
waarbij ik niet hoef na te denken,
zoals de afwas of stofzuigen. Het
laatste gedicht ging over een wande
ling in het bos. Als ik de bladeren naar
beneden zie dwarrelen, dan stromen
de zinnen al binnen in mijn hoofd. Ik
vind het vaak moeilijk om mijn gevoe
lens uit te drukken in het dagelijks
leven, maar daarmee helpen de
gedichten heel erg. Door te schrijven,
lukt het me juist om deze gevoelens
in woorden om te zetten.” Doordat het
dichten zo’n grote hobby van Anneke
is, biedt ze anderen ook vaak haar
hulp aan bij het schrijven van sinter
klaasgedichtjes. “Surprisegedichten
zijn echt mijn specialiteit”, lacht ze.
“Ik moet dan wel weten voor wie het
is, hoe deze persoon is en wat het
cadeautje gaat worden, maar dan kan
ik altijd wel iets leuks en pakkends
schrijven. Dat vind ik altijd heel leuk
om voor anderen te doen.”

De regels komen vaak
vanzelf als ik bezig ben
met iets waarbij ik niet
hoef na te denken

Tekst en beeld: Floor Velthuizen

www.horst-centrum.nl
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In Bruna Horst

Venrayse auteur Jack Lance
signeert op Black Friday
zijn gelijknamige boek
Van de uit Venray afkomstige thrillerauteur Jack Lance (pseudoniem
van Ron Puyn) is een nieuw boek verschenen: Black Friday. Het is een
bundel korte verhalen die zich allemaal afspelen op de befaamde koopjesdag Black Friday. Komende Black Friday, vrijdag 26 november, presenteert en signeert Lance het boek in een vijftal boekhandels in de regio.

Puzzel

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 25,- te besteden bij
Keurslagerij Crist Coppens in Horst!
Zo doet u mee: Mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-centrum.nl,
of doe deze in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement
(t.a.v. Marion van Issum), Steenstraat 2, Horst.
Vergeet niet uw naam, tel.nr. en mailadres te vermelden.
Oplossingen moeten vóór zondag 28 november (12.00 uur) binnen zijn.
De winnaar wordt volgende week bekendgemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

De verhalenbundel Black Friday belicht
zes situaties, die in feite gaan over zes
verlangens, wat leidt tot zes deals: de
mooie Romy verlangt naar de liefde
van een succesvolle auteur van hor
rorverhalen. Een huis dat van zijn
eigenaar houdt weigert van hem te
scheiden. Een vrouw gaat over lijken
voor de schoenen die ze wil hebben.
Een wanbetaler dacht dat hij alle deur
waarders wel had meegemaakt, maar
hij vergist zich. Een tandarts trekt
meer dan alleen kiezen bij een patiënt
waar hij iets van wil. Op Black Friday
keren soms de spoken van vorige
Black Fridays terug.

Hollywood
De verhalen zijn kolderiek, spannend,
en soms griezelig. Horror met een
vette humoristische knipoog. Dat geldt
ook voor de verhalenbundel die Lance
eerder dit jaar uitbracht: Verhaaltjes
voor het Slapengaan. In deze bun

del staan zes verhalen over kinde
ren, ouderschap en opvoeding, niet
bedoeld voor kinderen, maar wel voor
vaders en moeders die niet alles even
serieus nemen. Daarnaast schrijft Jack
Lance thrillers die in dertien talen ver
schijnen (van Engels tot Hebreeuws,
van Duits tot Chinees en van Pools
tot Spaans). Eén van zijn novel
len (Nachtogen) werd in Hollywood
verwerkt tot een feature speelfilm
(getiteld Night Eyes). Ook andere van
zijn verhalen werden verfilmd. Zijn
romans, waaronder Vuurgeest en
Zone.
Op Black Friday, vrijdag 26 novem
ber, presenteert en signeert Jack
Lance de verhalenbundel Black Friday
in vijf boekhandels, in vijf verschil
lende plaatsen in de regio. Voor de
gemeente Horst aan de Maas komt hij
naar de Bruna in Horst van 13.30 tot
14.30 uur.

Verticaal 1. Bijen geluid 2. Ten bedrage van 3. Kledingstuk 4. Zuivelproduct 5. Gesteente 7. Getroffen
8. Behoeftige toestand 9. Neon 10. Let wel 11. Verscheidenheid 12. Niets uitgezonderd 14. Al 15. Askruik
16. Engelse NV 17. Stoomschip 18. Muziekterm 20. Het oosten 23. Zijne Majesteit 26. Vak 28. Wandelplaats
30. Voormiddag 31.Afmeting 32. Keelamandel 34. Vestingwerk 37.Zachte glinstering 38. Duw 40. Uiachtige plant
42. Voedingsstof 44. Tweetal 46. Doctor 47. Vragend vnw. 48. Opbergmiddel 50. Onderwijzeres 52. Muziekstuk
54. Zijne Hoogheid 55. Peperkoek 57. Oude munt 59. Kledingstuk 61. Romeinse keizer 62. Dood dier
63. Gesleten plek 64. Kapitein 66. Bouwland 69. Vis 74. Voetbalterm 75. Hap 77. Welpenleidster 78. Hersteld
80. Voederbak 81. Drentse plaats 83. Vlug 84. Hemellichaam 85. Waarnemend 87. Vogelbek 88. Heetwatertoestel
90. Tafel gast 92. Overzetboot 94. Oude maat 96. Wang 98. Gedichtje 99. Gemodder 100. Familielid 101. Roofdier
102. Geroosterd brood 104. Stemming 107. Houding 108. Nummer 110. Inspraak 112. Herkenningsmelodie
115. Ton 116. Per uur 118. Laag 120. Oude Testament 122. Naschrift 123. Drietenige luiaard 125. Greenwichtijd.
De oplossing van de puzzel in HALLO Horst aan de Maas van 18 november 2021 was:
‘Ik kan het niet thuis brengen’. En de winnaar is: Dorina van Rijswick uit Horst.
Van Harte Gefeliciteerd met de cadeaubon van € 50,- te besteden bij PLUS Bloem & Zo in Horst!
Deze cadeaubon wordt ter beschikking gesteld door Accountantskantoor Verstraelen uit Horst.

Sudoku

4

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

Wisselexpositie over de jaren 70
In Openluchtmuseum de Locht in Melderslo is er op zondag 28 november
weer alle gelegenheid om de wisselexpositie over de jaren 70 te bekijken.
Ook de vaste expositie is te bezichtigen.
Kinderen kunnen zich vermaken met
een museumspeurtocht, oud-Hol
landse spelen en een miniatuur kermis.
Museum de Locht is dinsdag tot en met

Horizontaal 1. Voetbalveld 6. De wereld 13. Haarverzorgingsmiddel 19. Populaire groet 21. Oppervlaktemaat
22. Lichaamsdeel 24. Delfstof 25. Zuiderbreedte 27. Tuimelraam 29. Laaiend 32. Telegraaf restant
33. Uitroep bij warmte 35. Walkant 36. Zeilschip 38. Schoonmaakgerei 39.Jongere broer 40. Bestemming
41. Om het genoemde 43. Stap 45. Niet hier 47. Glansmiddel 48. Zachte veren 49. Soort kers 51. Gezellig 53. Dokter
54. Genoeg 55. Sociëteit 56. Kunstenaar 58. Woede 60. Gewrichtsziekte 62. Benig 64. Voorzetsel 65. Deel van trap
67. Landtong 68. Griekse letter 69. Koopsom 70. Laatstleden 71. Belastingbedrag 72. Deel van kamer
73. Westerlengte 75. Zoutachtig 76. Meisjesnaam 78. Nogmaals 79. Neusvocht 81. Persoonlijk vnw. 82. Dooier
84. Wending 86. Zoutmeer 89. Gereedschap 91. Opening 92. Oude lap 93. Beginstreep 95. Landbouwgerei 97. Kind
99. Vrouwelijk dier 100. Vis mand 101. Laadbord 103. Filmtheater 105. Waterbeweging 106. Grondbezit 107. Voorkeur
108. Slaapziekte 109. Paard 111. Week 113. Vertragingsmiddel 114. Tegenover 115. Soort plezier 117. Soort school
119. Niet parkeren 120. Vruchtbare plek 121. Klap 123. Noorse god 124. Uniek 126. Stroombron 127. Soort dansritme
128. Plaatje

zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur
en is ‘s maandags gesloten. Kijk voor
een actueel overzicht van de speciale
activiteiten op www.delocht.nl

Kijk voor de oplossing
volgende week in
de HALLO.
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Religie
America
zondag

Medische zorg
Heilige mis

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag

woensdag
donderdag
vrijdag

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

11.00

19.15

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Apotheek

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

Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

Meerlo

Melderslo

Gebiedsteams

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Lottum
zondag

Heilige mis

09.00

donderdag
Heilige mis
09.00
		
zaterdag
Heilige mis
17.30
		

Meterik

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

Swolgen

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

zaterdag
Heilige mis
19.00
		
zondag
Heilige mis
10.30
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst

10.00

Tabletcafé in BiblioNu Horst
BiblioNu Horst organiseert op zaterdag 27 november een tabletcafé. Deze bijeenkomst is voor iedereen die
alles wil weten over apps, handige functies op de tablet, smartphone en e-reader.
Onderwerpen die behandeld wor
den zijn onder andere het aanma
ken van een account en de uitleg hoe
e-books gelezen kunnen worden op
een tablet, smartphone of e-reader De
bijeenkomst is van 10.00 tot 13.00 uur.

Aanwezige studenten geven uitleg
en deelnemers kunnen elkaar hel
pen. Het tabletcafé is geen cursus of
workshop, maar een samenzijn van
enthousiaste gebruikers. Bezoekers
wordt gevraagd hun apparaat opgela

den mee te nemen en hun gebruikers
naam en wachtwoord te onthouden
voor het installeren van nieuwe apps.
Deelname aan het tabletcafé is gratis.

Huisartsenpost
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

Kronenberg

23

Gemeente Horst aan de Maas

Tandarts

Wereldlichtjesdag Noord-Limburg stopt
De organisatie van Wereldlichtjesdag Noord-Limburg heeft de beslissing genomen om te stoppen. Dit doet zij
vanwege gebrek aan tijd.
De organisatie bestond uit Dian
Driessen en Sjoerd van den Ham.
“Helaas lukt het ons niet meer om
voldoende ruimte vrij te maken om
de organisatie van deze avonden op

ons te nemen”, legt de organisatie
uit. “Half werk willen wij niet leveren
voor een dergelijk belangrijk onder
werp. Met liefde kijken we terug op de
bijeenkomsten die er waren. Indien er

mensen zijn die interesse hebben om
dit initiatief voort te zetten, dan zijn
wij van harte bereid onze ‘know how’
daarvoor te delen.”

Magische Winterweken in Attractiepark
Toverland
De Magische Winterweken in Attractiepark Toverland zijn zaterdag 20 november van start gegaan. Het park
is omgetoverd tot winterwonderland vol kerstbomen en vuurschalen en er zijn verschillende shows te zien.
De indoor themagebieden Land van Toos en Wunderwald en buitengebied Ithaka, met de houten achtbaan
Troy, zijn geopend.

Spoedgevallendienst

26 t/m 28 november
Mondzorg Westsingel
Westsingel 102, 5961 DD Horst
077 777 70 55

29 november t/m 2 december
Tandartsen Praktijk Venray
Wilhelminastraat 17a, Venray
0478 58 07 00

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

Industriestraat 11, Horst
Pastoorstraat 23, Wanssum
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
077 398 14 50
danure.nl

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf

De attracties zijn dit jaar extra
sfeervol gedecoreerd. Zo prijkt op
het hoofd van de Zork, onderdeel
van de wildwaterbaan, een grote
kerstmuts van 3,85 meter breed en
2,5 meter hoog. Dit is de grootste

kerstmuts van Nederland. Daarnaast
is de houten achtbaan Troy versierd
met ruim één kilometer aan
lampjes. In het hele park is allerlei
entertainment te vinden en er staan
diverse vuurschalen. Ook is er muziek

van zangact Winterse Klanken.
De Magische Winterweken vinden
plaats in de weekenden en in de
volledige kerstvakantie in de periode
van zaterdag 20 november tot en met
zondag 9 januari.

Internationale vogelshow in Horst afgelast
vanwege coronamaatregelen
Vogelvereniging Ons Genoegen uit Horst zou van vrijdag 26 tot en met zondag 28 november een internationale vogelshow organiseren. Na de persconferentie van vrijdag 13 november is besloten de tentoonstelling af
te gelasten.
Aan deze show zou deelgenomen
worden door 45 inzenders uit de
regio Horst en Oostelijk NoordBrabant. In totaal waren er 643 vogels
ingeschreven. Een negental
keurmeesters zou deze vogels keuren.

Na de coronapersconferentie van
vrijdag 13 november heeft het bestuur
van de vogelvereniging besloten de
tentoonstelling af te gelasten, omdat
men niet aan de nieuwe regels kan
voldoen. Doordat ook de inzenders

en bezoekers veelal in de hogere
leeftijdsgroepen zitten en door de
hoge besmettingsgraad, is het bestuur
tot deze beslissing gekomen.

112

Geen spoed, wel politie?

Wij zijn op zoek naar jou!

0900 88 44

Kom langs op onze

Open
Banendag!

Sales Support
Coördinator

Accountmanager
Tractorchauffeur
Medewerker
Beregening

Zaterdag
4 December
9:00 – 12:00
Kempweg 15
Meterik

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas
06 55 40 80 23

Medewerker
Vollegrond
Teeltmedewerker
Kas

www.dekemp.nl/nl/het-bedrijf/vacatures
Plantenkwekerij De Kemp
Kempweg 15, 5964 ND Meterik, Holland |  +31 77 3982430 |  +31 77 3985831 |  info@dekemp.nl
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-50%

-20%

1199,-

599,-

A
SAMSUNG WASMACHINE
WW90T936ASH/S2

€200 CASHBACK

• QuickDrive • AI Wash • Super Speed • Eco Bubble
• 9 kg vulgewicht • Incl. 5 jaar garantie na registratie bij
Samsung * Prijs na €200,- cashback,
cashbackactie geldig t/m 30-11-2021

’’
55 0 cm

-33%

599,-

WHIRLPOOL WARMTEPOMPDROGER
FTNL M11 82

479,-

• Vulgewicht 8 kg • FreshCare+ • Easy Cleaning
• SenseInverter Motor • Woolmark Blue

449,-

SAMSUNG DRAADLOZE
STOFZUIGER
VS15T7036R5/EN

299,-

• Tot 150W zuigkracht • Tot 40 minuten gebruiksduur
• 3 Borstels, 2 opzetstukken • Reservoir inhoud van 0,8 liter

’
75 9 cm

14

18

-18%

-33%

1199,-

PHILIPS AMBILIGHT TV
55PUS9435/12

799,-

• LED • 4K Ultra HD • Driezijdig Ambilight • Android TV
• Bowers & Wilkins-luidsprekers • P5 Perfect Picture Engine

-15%

2399,-

SONY BRAVIA TV
XR75X94JAEP

1599,-

• Full Array LED • 4K Ultra HD • 4K HDR-tv met Cognitive
Processor XR • Google Assistant • Google TV

199,-

EUFY VIDEO DEURBEL
VIDEO DOORBELL 2K + HOMEBASE

169,-

• Geen extra abonnement nodig • 16GB opslaggeheugen
• 2K videobeelden

OOK ONLINE EN VIA DE TELEFOON!
8 WINKELS

WWW.EPTUMMERS.NL

085-105 4444
NIEUWE
MEGAS
TORE

ROERMOND • WEERT • PANNINGEN • TEGELEN • ECHT • HEYTHUYSEN • HORST • SITTARD-GELEEN

@tummerselectro
@eptummers
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl
8 Winkels in Limburg

