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Horst aan de Maas

Nieuwjaarsduikers
Traditiegetrouw nemen een hoop mensen op 1 januari jaarlijks een nieuwjaarsduik om het nieuwe jaar met een frisse start te beginnen. Vanwege de beperkingen is het organiseren van
een officiële duik niet mogelijk. Een aantal leden van duikvereniging OSV Quintus uit Horst trok de zwembroek en het badpak aan om alsnog, op een alternatieve wijze, het nieuwe jaar
fris in te gaan. / Beeld: OSV Quintus

Gemeente Horst aan de Maas heeft liefst geen nieuwe
biomassacentrale voor houtverbranding
Een toename van biomassaverbranding is volgens de gemeente Horst aan de Maas onwenselijk en dus geeft
zij aan het liefst geen nieuwe biomassacentrales te zien in de gemeente. Het bouwen van een biomassacentrale mag in principe alleen als een ondernemer er enkel zijn eigen bedrijf mee verwarmt en als de omvang
kleiner is dan 15 megawatt. Dit kan de gemeente niet tegenhouden, hiervoor hoeft geen vergunning te worden
aangevraagd.
Het College van B&W van de
gemeente Horst aan de Maas boog
zich de afgelopen tijd over het onderwerp houtige biomassa. Zo zijn er
gesprekken geweest met de glastuinbouwsector en de natuur- en
milieufederatie. Ook is de kabinetsvisie erbij gepakt en is er gekeken wat
er in het regeerakkoord staat over
biomassa. Verantwoordelijke wethouder Thijs Kuipers geeft aan dat
er ook een herberekening is uitgevoerd over hoeveel biomassa er in
de regio wordt opgestookt en hoeveel er theoretisch duurzaam geoogst
kan worden. “We stoken meer op

dan we theoretisch kunnen oogsten
in de regio, dit is ruim twee keer zo
veel. Als college hebben we daarom
geconcludeerd dat een verdere toename van biomassaverbrandingscapaciteit onwenselijk is.”

Richtlijnen
Er wordt door de gemeente erkend dat
glastuinbouwers binnen een glastuinbouwcomplex een gasketel mogen
vervangen door een biomassaketel.
“Daar gaan wij als gemeente niet
over”, legt Kuipers uit. “Wanneer de
omvang kleiner is dan 15 megawatt
en als dit op de eigen glastuinbouw-

bestemming wordt gedaan, dan is
het onderdeel van de glastuinbouwbestemming. Als je aan deze regels
voldoet, dan hoef je als bedrijf enkel
een melding Activiteitenbesluit in te
dienen. Wanneer er voldaan wordt
aan de wettelijke kaders, is het toegestaan. Dit zou ook gelden voor een
logistieke hal. Als deze verwarmd
wordt met gas, zou dit vervangen
mogen worden door een biomassaketel.” Wanneer bedrijven de ketel niet
alleen gebruiken voor hun eigen verwarming, maar ook warmte levert aan
derden en/of wanneer de ketel groter
is dan 15 megawatt, dan moet er een

vergunning aangevraagd worden bij
de gemeente.
Er kunnen dus ook situaties ontstaan
waarin de medewerking van de
gemeente nodig is om een biomassacentrale mogelijk te maken. “Dit gaat
dan over het installeren van een ketel
die groter is dan 15 megawatt of het
installeren van een biomassaketel op
een plek die niet overeenkomt met
het bestemmingsplan”, legt Kuipers
uit. “We hebben als gemeente geconcludeerd dat we in beginsel niet willen dat er uitbreiding plaatsvindt, dat
we de lokale kaders hier niet voor
gaan verruimen. We respecteren de
glastuinbouw en andere ondernemers die binnen de mogelijkheden
die zij hebben een biomassa-installatie realiseren, maar we gaan niet zelf
actief de lokale kaders verruimen om
zoiets mogelijk te maken.”

Uitzonderingen
Er kan volgens wethouder Kuipers
een uitzondering gemaakt worden.
De gemeente zou mee kunnen werken, maar dan moeten er echt concrete, aantoonbare voordelen aan
zitten. “Als er bijvoorbeeld twee glastuinbouwcomplexen zijn die allebei
binnen hun eigen bouwvlak een biomassaketel gaan realiseren, dan zou
je in overleg kunnen gaan om één
grotere gasketel tussen deze twee
bedrijven neer te zetten. Dit is voordelig, dan kun je waarschijnlijk betere
rookgasreiniging maken en heb je
evengoed meer stroom. In dit soort
gevallen zou de gemeente wel meewerken, omdat dit voor het milieu
en de luchtkwaliteit meer voordelen
oplevert.”
Tekst: Floor Velthuizen
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Bestemmingsplan Stationsomgeving HorstSevenum naar de raad
Het College van B&W van de
gemeente Horst aan de Maas
stuurt het bestemmingsplan van
Stationsomgeving Horst-Sevenum
ter vaststelling naar de raad.
Het ontwerp bestemmingsplan
zorgt ervoor dat de gemeente
wijzigingen kan gaan aanbrengen
in de openbare ruimte rondom het
trein- en busstation HorstSevenum met als doel een vlotte en
veilige doorstroming van het wegen spoorwegvervoer en een aantrekkelijke stationsomgeving.
Er zullen onder meer bushaltes verplaatst worden naar het voorplein, het
aantal parkeerplaatsen wordt uitgebreid
en er wordt een nieuwe verbindingsweg aangelegd die wordt ontsloten via
een rotonde met daaronder een fietsen voetgangerstunnel. Het bestemmingsplan heeft als ontwerp ter inzage
gelegen. Er zijn zienswijzen ingediend.
Deze gaven aanleiding tot een kleine
aanpassing van het plan. Het bestemmingsplan staat 8 februari 2022 op de
raadsagenda.

Definitief ontwerp
De gemeente werkt samen met partners NS Vastgoed, Provincie Limburg,

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

Oplage 19.800 exemplaren

Arriva en ProRail aan een verbetering van de stationsomgeving HorstSevenum. Na veelvuldige afstemming
en in overleg met de omgeving, partners en andere betrokkenen ligt er nu
een definitief ontwerp. Het bestemmingsplan is nodig om de gewenste
wijzigingen in de openbare ruimte van
de stationsomgeving door te kunnen
voeren. Bijvoorbeeld om de nieuwe
wegen en de verkeerstunnel te kun-

nen aanleggen.
Wethouder Eric Beurskens: “Er is een
aantrekkelijk stationsgebied ontworpen, waarbij rekening is gehouden
met alle verkeersstromen die elkaar
kruisen. Het wordt aantrekkelijker én
veiliger, maar daar moeten we wel
eerst het werk voor doen. Helaas kunnen we nog niet morgen aan de slag.
Dat betekent ook dat, net als de afgelopen maanden, er ook de komende
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Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

twee jaren fasen van mogelijke overlast voor onze inwoners zullen zijn.
Ik reken erop dat we daarna een aantrekkelijke en eigentijdse stationsomgeving hebben.”

Planning
ProRail heeft onlangs het derde spoor
verwijderd en de perrons vernieuwd.
Voordat er gestart kan worden met de
rest van de werkzaamheden moeten

Mooi
Natuurlijk

natuurlijk mooi
Industriestraat 15
Horst aan de Maas
06 20 41 45 01 | info@jozijna.nl
Volg ons op:

www.peetenmobiel.nl

www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

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

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden gemeld.
Bij verzuim komen kosten voor rekening van de
aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.

OOK WERKEN
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TOPMERKEN?

Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht
voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de
Auteurswet als het databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door
de redactie, kan het voorkomen dat door actuele
omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

check workinginfashion.nl

de netbeheerders de leidingen verleggen. Hiervoor is de wachttijd op dit
moment ruim een jaar. Dat betekent
dat de meeste zichtbare werkzaamheden in 2023 plaatsvinden. Dan wordt
gestart met de aanleg van de tunnel,
rotonde en de stationsomgeving.

Beeld: Gemeente Horst aan de Maas

OVERLAST
DOOR
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TRAAS BELLEN:
0478-850138
WWW.TRAASBUILDINGCARE.NL
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Terugblik 2021

Wendy kan weer wandelen
Het was een heftig jaar voor Wendy Smedts uit Horst. Ze heeft namelijk de zenuwziekte
multiple sclerose (MS) en onderging afgelopen oktober een stamceltransplantatie in
Moskou. Met de crowdfundingsactie ‘Wendy wil weer wandelen’ werd ruim 75.000 euro
opgehaald om deze behandeling, die niet aangeboden wordt in Nederland, mogelijk te
maken. Inmiddels is ze ongeveer twee maanden weer thuis en gaat het ontzettend goed
met haar.
Als Wendy terugdenkt aan de periode
waarin het geld werd opgehaald om de
stamceltransplantatie mogelijk te maken,
weet ze bijna niet wat ze moet zeggen.
“Het was een bizarre periode”, vertelt ze.
“Er kwamen allerlei bedragen binnen die
je niet verwacht en dit kwam echt vanuit
alle hoeken. Mijn vriend Erwin en ik werden
echt geleefd in die tijd.” Binnen drie maanden werd de volledige 75.000 euro opgehaald. “Dat was ongelofelijk”, zegt Wendy.
“We waren zo overdonderd dat het zo snel
ging, je kan dat alleen maar hopen, maar
verwachten doe je het niet.”

Stamceltransplantatie
Samen met Erwin vloog Wendy halverwege
oktober naar Rusland. Terwijl zij naar het
ziekenhuis ging, verbleef Erwin vier weken
lang in een hotel, omdat hij vanwege de
coronamaatregelen niet in het ziekenhuis
mocht komen. “In mijn eerste week daar
werden er allerlei onderzoeken gedaan”, legt
Wendy uit. “Dit varieerde van hartfilmpjes
en longfoto’s tot het kijken of mijn aderen
schoon waren. Er werd gecheckt of ik fysiek
de behandelingen wel aankon.” Tijdens haar
tweede week werden Wendy’s stamcellen
geoogst. “Ik heb toen zes uur aan een apparaat gelegen, die ingreep was ontzettend
zwaar. De dag bestond toen uit veel slapen
en de dag erna begonnen we met de chemokuur. Die avond werd ook mijn haar afgeschoren. Ik had hier al dagen om gevraagd,
omdat ik er gewoon klaar voor was. Ik had
zelfs geen shampoo meegenomen.” De chemokuur duurde zes dagen en hierna werden
de stamcellen teruggeplaatst. “Dit was ook

een zware dag, het was heel onprettig. Eigenlijk
waren het oogsten en het terugplaatsen van de
stamcellen de enige twee dagen die ik echt als
zwaar heb ervaren. Ik kijk er echt superpositief
op terug en ben zo goed verzorgd. Er werd dag
en nacht voor me klaargestaan. Ik had verwacht
dat het heel zwaar zou worden, maar ik ging er
zo positief in dat het me heel erg mee viel.”
Na het terugplaatsen van de stamcellen moest
Wendy een week in isolatie, omdat ze erg vatbaar was. Ze werd dagelijks onderzocht, maar
omdat al haar testresultaten goed waren, mocht
ze na één week uit quarantaine. “We zijn toen
op maandag 8 november terug naar Nederland
gevlogen”, vertelt Wendy. “Ik ben er dus iets
korter dan één maand geweest. Als ik terugkijk,
dan vraag ik me echt af waarom ik me zo’n zorgen heb gemaakt. Alles was zo goed geregeld.
Ik ging er ook wel echt positief in, want ik realiseerde me dat dit mijn laatste redmiddel was.
De onrust die ik vooraf in mijn hoofd had is ook
compleet weggevallen.”

Herstel
Vanaf het moment dat Wendy terugkwam,
merkte ze meteen verschil. “Ik voelde me
supergoed toen ik thuiskwam”, geeft ze aan.
“Ik was helemaal hyper en had veel meer
energie. Helaas kreeg ik korte tijd erna corona,
waardoor er sprake was van een flinke terugslag. Dit heeft ongeveer vier weken geduurd,
maar gelukkig ben ik inmiddels weer net zo
actief als toen ik terugkwam.”
Voordat ze de behandeling onderging, kon
Wendy amper 1 kilometer lopen en dan ging
het niet meer. “Mijn benen hielden er gewoon
mee op. Die allesoverheersende vermoeidheid
was zo intens. Dit gaat nu al zoveel beter, maar

ik moet dit natuurlijk wel trainen en opbouwen.
Toch merk ik nu al dat ik veel meer kan, ik ben
niet meer zo vermoeid.” Naast de fysieke verbetering, merkt Wendy mentaal ook een enorm
verschil. Voor de behandeling was ze heel snel
overprikkeld. “Als ik een verhaal aan het vertellen was, raakte ik halverwege de draad
kwijt. Het verhaal dat ik nu vertel, had ik eerder
nooit zelfstandig kunnen vertellen. De mentale
inspanning was enorm. Dit gaat nu zoveel beter.
Ik zei toevallig laatst nog tegen Erwin dat ik
me veel meer mezelf voel, ik maak zelfs weer
grapjes.”

Door de behandeling kijkt Wendy weer met
een positief gevoel naar de toekomst. “Ik ben
zo blij dat ik de behandeling heb kunnen krijgen. De onrust in mijn hoofd is weg en ik voel
me geweldig. De crowdfundingsactie heeft dit
mogelijk gemaakt en daar ben ik heel dankbaar
voor. We horen nu nog steeds van vrienden en
familie dat er in Horst aan de Maas veel over
me gevraagd wordt en het er nog steeds over
gaat. Het is zo mooi dat deze droom werkelijkheid is geworden.”
Tekst: Floor Velthuizen

HALLO op reis

Groengroep schenkt
ooievaarsnest
De deuren bij drukkerij Engelen werden eind 2021 gesloten en er werd
afscheid genomen van ‘t Klökske. De Groengroep nam, na jarenlange
samenwerking, afscheid middels het samen plaatsen van een ooievaarsnest in de Haagen in Sevenum. De mensen van Engelen en de
Groengroep zien het nest als een symbolische broedplaats voor nieuwe
ideeën, waarbij ze hopen dat er verjongend iets nieuws ontstaat.

HALLO op Tenerife
Familie Smits heeft het nieuwe jaar ingeluid op Tenerife. Zij ging hier op vakantie vanwege het 50-jarige
huwelijk van Ellie en Jeu. De familie heeft kerst en Nieuwjaar op het eiland gevierd en een foto met de
HALLO mocht natuurlijk niet ontbreken. “We hebben mooie herinneringen gemaakt op een prachtig zonnig
eiland”, aldus de familie.
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Vernieuwend project

Dankbetuiging

Energieke Hotspot Griendtsveen
krijgt 23.750 euro subsidie

Wij willen iedereen bedanken die met ons meeleefde
na het overlijden en bij de uitvaart van

Sjan van der Lee-Boelen

De Adviesraad Vrijetijdseconomie heeft een vernieuwend project van
positief advies voorzien. Het project Energieke Hotspot van Wiek 2.0 en
Reindonck Energie & Co ontvangt een subsidie van 23.750 euro. Samen
gaan deze partijen invulling geven aan Energieke Hotspot in
Griendtsveen.

Uw medeleven was een grote steun en troost.
Een bijzonder woord van dank aan PavoZorg Tegelen.
Carla en Tony

Jan Reijnders

wordt 101 joar
Proficiat vaan os allemoal.

Horst, januari 2022

Dankbetuiging

Afscheid moeten nemen van onze ouders, schoonouders, opa en oma

Truus en Bert
Jenniskens-Keijsers
zorgde voor verdriet en voor een groot gevoel van gemis.
We zijn dankbaar voor de vele prachtige bloemen en alle
welgemeende blijken van medeleven, die wij van zoveel lieve
mensen mochten ontvangen.
Zij geven ons troost en kracht om verder te gaan.
Dorrie en Dries, Peter en Ingrid, Willem, Michiel.

Na een leven dat in het teken stond van eenvoud,
goedheid en zorgzaamheid hebben we op 71-jarige leeftijd
afscheid moeten nemen van

Mariet Verhoeven-Janssen

Geboren

Dion

18 december 2021
Zoon van
Wilma Donkers
Rietbos 3
5961 RC Horst

Welkom lieve

Door

26 december 2021
Dochter en zusje van
Stan, Imke, Jent en Nol
Marcelissen
Kerkstraat 5
5971 CD Grubbenvorst
Geboren

Mille

mam en oma van

21 december 2021
Dochter van
René Wijnhoven en
Nieky Versleijen
Zusje van Juul
Stationsweg 146
5807 AD Oostrum

Niek en Annemarie
Kenji
Thomas

Geboren

* 4 mei 1950

† 27 december 2021

echtgenote van

Henk Verhoeven †

in liefde verbonden met

Wiel Jenniskens
Bedankt voor uw steun en betrokkenheid bij het afscheid van
Mariet, mam en oma. Het geeft ons extra kracht om dit verdriet
te blijven dragen.
Correspondentieadres:
Broekhuizerweg 13, 5871 AA Broekhuizenvorst
De crematie heeft maandag 3 januari 2022 in besloten kring
plaatsgevonden.

Degene die ik lief heb, verlaat ik
om degene die ik lief had, terug te vinden.

Jeanne Vaessen
* Grubbenvorst, 19 september 1944

† Horst, 31 december 2021

Familie Vaessen
Dinsdag 4 januari 2022, hebben wij in familiekring afscheid
genomen van (tante) Jeanne.
Correspondentieadres:
Annemarie van Soest-Vaessen
Burgemeester van Rijnsingel 27
5913 AN Venlo

Nora

18 december 2021
Dochter van
Sven en Lieke
Biemans-Janssen
Burgemeester Steeghsstraat 36
5961 RK Horst

Dit doen ze onder andere door het
toegankelijk maken van de energietuin voor bezoekers. Ook wordt het
verhaal ‘Van Turf naar Zon’ verteld,
wordt de tuin biodivers ingericht
én komen er thematische arrangementen. Toeristen en dagrecreanten
kunnen zich op deze nieuwe hotspot
helemaal opladen.

Hoger niveau
Wethouder Eric Beurskens: “Mooi dat
duurzaam en toeristisch Horst aan
de Maas in dit project hand in hand
gaan. Goed om te zien dat initiatiefnemers, zelfs in een moeilijk coronajaar, elkaar toch weten te vinden
om samen te blijven innoveren. Bij
projecten waar die verbinding niet
zelf kon worden gezocht, heeft de
Adviesraad het afgelopen jaar een
belangrijke rol gespeeld. Zij hebben
ervoor gezorgd dat de plannen naar
een hoger niveau worden getild en
er nieuwe samenwerkingen werden
gezocht. Door vernieuwend te blijven in ons toeristisch aanbod blijven
we onze sterkte positie houden op
het gebied van vrijetijdseconomie.”
Sinds de oprichting van de adviesraad in mei 2021 zijn er veertien
plannen voorgelegd. De helft van de
plannen voldeden aan de criteria en
kregen voor hun projecten subsidie
toegewezen. Worden wat je wilt,
Vier de zomer, Gastvrij Limburgs

Erf, Bijen in de Peel, Kastelenrijk
Horst aan de Maas, Toeristischerecreatieve informatiezuilen en nu
de Energieke Hotspot hebben het
afgelopen jaar subsidie ontvangen. Van de projecten ‘Worden wat
je wilt’ en ‘Vier de zomer’ hebben
inwoners en toeristen het afgelopen jaar al kunnen genieten.
Aan de overige projecten wordt hard
gewerkt zodat toeristen en dagrecreanten vanaf het nieuwe toeristenseizoen kunnen genieten van het
aanbod.

Opgeven
In 2022 wordt er weer op vier
momenten subsidie toegekend.
Voor de eerstvolgende mogelijkheid dienen de initiatiefnemers vóór
10 maart hun project aangemeld te
hebben. Heeft de initiatiefnemer
wel een idee, maar nog geen concrete samenwerking of uitwerking?
Dan kan het project aangemeld
worden vóór 3 maart, de adviesraad helpt het project dan verder.
Ook organiseert gemeente Horst
aan de Maas in 2022 een toeristische netwerkdag. Dit is een dag
voor ondernemers in de vrijetijdseconomie waarbij ze elkaar kunnen
ontmoeten. Wanneer het mogelijk is
om elkaar op een goede en veilige
manier te ontmoeten, wordt voor dit
evenement een datum geprikt.

Mogelijke optie fractievoorzitter

Raymond Knops keert niet terug
als bewindslid in nieuwe kabinet
Staatssecretaris Raymond Knops uit Hegelsom keert niet terug als
bewindspersoon in het nieuwe kabinet. Het CDA maakte haar bewindslieden bekend en daar zat Knops niet tussen.

Geboren

Sofanne
28 november 2021
Dochter van
Loes en Sebastiaan
De Best-Janssen
(Kronenberg)
Leiderdorp

#kempencreëert

creatieve
ideëen

Waarom Knops niet terugkeert, is niet
duidelijk. Hij kan mogelijk gaan voor
het fractievoorzitterschap nu Wopke
Hoekstra minister van Buitenlandse
Zaken wordt. Hij blijft namelijk actief
voor het CDA in de Tweede Kamer.
Knops is sinds oktober 2017 actief als
staatssecretaris van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties. In 2019
verving hij een half jaar minister Kajsa
Ollongren die door ziekte haar functie
niet kon uitvoeren. De Hegelsommer
was in Horst gemeenteraadslid in 1998
voor het CDA en later wethouder.
Beeld: Rijksoverheid
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Gemeenten willen meer daadkracht bij energietaken
De vijftien gemeenten in Noord- en Midden-Limburg hebben in 2021 de RES (Regionale Energie Strategie) opgesteld. De uitvoering blijkt in de
praktijk lastiger dan gedacht. De aanleg van grote windmolenparken of zonneweides en het zoeken naar aardwarmte zijn complexe projecten die
een grote maatschappelijke impact hebben. De gemeenten komen tot de conclusie dat ze dit niet zelf kunnen oplossen.

Binnenkijken bij...

Column

De baan van
je leven
We hebben een nieuwe minister
van onderwijs of eigenlijk
hebben we er twee. Robbert
Dijkgraaf voor het hoger onderwijs en Dennis Wiersma voor
voortgezet en basisonderwijs.
Nieuw elan is dus ruim aanwezig op ons ministerie. Het
betekent voor betrokkenen een
carrièreswitch.
Onderwijs. Voor mij was het een
tweede carrière. Ik heb dus wérkelijk vergelijkingsmateriaal met
andere bedrijfstakken. Toen ik
afstudeerde als docent Nederlands
was er geen werk. Zodoende wierp
ik me maar op boekhouden en
administratie. Dertien jaar lang
werkte ik, voor mijn gevoel volkomen tevreden, in de accountancy.
In 1999 gooide ik het roer opnieuw
om en werd er op het Dendron
College uit een kantoorjuf alsnog
een schooljuf geboren. En wat
bleek? Er is een immens verschil
tussen een baan hebben of de
baan van je leven hebben.
Onderwijs is zo veelzijdig, zo eindeloos boeiend en nooit af. Alles
kan altijd beter. Je kennis overbrengen is één ding. Met zes of zeven
voorstellingen per dag, aan een
publiek dat daar misschien niet uit
zichzelf voor zou kiezen een uitdaging. Dan wachten nog vergaderingen, correctiewerk, mentortaak
en administratie. Je hoeft je echt
nooit te vervelen, er is altijd een
klus met voorrang boven de rest
op je lijstje. Maar het boeiendste
van alles, dat zijn onze leerlingen.
Jonge mensen in ontwikkeling houden óns bij de les. Zorgen ervoor
dat wíj bij de tijd blijven en leren
óns elke dag hoe wij beter worden
dan we zijn, als we tenminste naar
hen willen luisteren.
Wat er in het leven ook gebeurt,
het komt linksom of rechtsom
altijd de school in. Geluk, verliefdheid, echtscheiding, ziekte, verlies, rouw, stress, depressie, hoop
en euforie. Gebeurtenissen groot
en klein komen gewoon de klas
in. Een leraar luistert, leeft mee,
voedt op, geeft richting, verlichting en troost. Hoe saai was zelfs
de drukste dag op kantoor vergeleken met mijn werk in het onderwijs, de baan van MIJN leven. Ik
heb geen seconde spijt gehad van
mijn switch. Ik gun onze ministers
hetzelfde.
Dorien

De samenwerkingsvorm binnen de
RES heeft onvoldoende slagkracht,
vinden Horst aan de Maas en de
andere Noord- en Midden-Limburgse
gemeenten. De organisatie is te zwak
en de vrijblijvendheid te groot.
Er moet daarom een nieuwe organisatie komen. Dit kost extra geld dat er
niet is. De vijftien gemeenten hebben afgesproken dat 2022 een tussenjaar wordt. De eerste opdracht is het
aanstellen van een kwartiermaker die

ervoor zorgt dat de nieuwe organisatie
op 1 januari 2023 op poten staat. De
gemeenten rekenen erop dat ze vanaf
2023 van het nieuwe kabinet extra
middelen krijgen om daadkrachtiger
te werken aan de energieopgave.

Samenwerken
Het opstellen van de RES is een verplichting uit het klimaatakkoord.
Nederland is opgedeeld in dertig
regio’s die ieder een eigen RES heb-

ben, met plannen voor energiebesparing en grootschalige opwekking.
In 2030 wil Noord- en Midden-Limburg
1.200 gigawattuur duurzame energie grootschalig opwekken plus
een reductie van 25 procent van
de CO2-uitstoot door besparing en
kleinschalige opwekking. Op woensdag 8 december vond een bestuurlijk overleg plaats tussen de vijftien
gemeenten. De gemeenten zijn niet
ontevreden over de samenwerking,

maar ze vinden de ambities veel te
groot en complex. Ook overstijgen de
problemen de gemeentegrenzen zoals
de schaarste op het elektriciteitsnet.
Dit vraagt om een sterke en meer
structurele samenwerking. Als de
extra rijksbijdrage uitblijft, dan zien de
gemeenten weinig van de uitvoering
terechtkomen. De regionale samenwerking zal niet veel meer betekenen
dan overleg en kennisdeling.

Zorgverleners uit Noord- en Midden-Limburg slaan
handen ineen voor Kansrijke Start
Een kansrijke start voor kinderen en ouders in een kwetsbare situatie. Daar heeft een aantal de partijen
onlangs hun handtekening geplaatst onder het convenant Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg.
Door het tekenen van het convenant
maken alle veertien gemeenten in
Noord- en Midden-Limburg samen met
de provincie Limburg en verschillende
organisaties uit het sociaal- en medisch
domein een officiële start met de coalitie Kansrijke Start NML. Wethouder
Thijs Kuipers van de gemeente Horst
aan de Maas: “Nu we in de hele regio

de handen ineen slaan, krijgen we nog
meer slagkracht om zoveel mogelijk
kinderen een goede, kansrijke start te
geven. In Horst aan de Maas zijn we
al gestart: verloskundigen, het consultatiebureau, kinderopvang, de specialistische ondersteuners jeugd bij
huisartsen en onze eigen gezinscoaches werken steeds intensiever samen

om kinderen en ouders te ondersteunen.”

Duurzaam
Iris Zwaan is naast haar rol als voorzitter van de regieraad Kansrijke Start
NML ook werkzaam als gynaecologe in het Laurentius Ziekenhuis in
Roermond. Daar ontmoet ze regelma-

tig (jonge) ouders in een kwetsbare
situatie. Een reminder waarom een
programma als Kansrijke Start NML zo
belangrijk is, zegt ze. ‘’Door ons samen
op een duurzame manier in te zetten
voor een zo goed mogelijke start van
een kind, zouden we de basis kunnen
verbeteren. De eerste duizend dagen,
van de zwangerschap tot twee jaar,
zijn gedurende het leven cruciaal voor
de ontwikkeling, de gezondheid en het
welzijn van ieder kind.’’

Participatieavond in America
Voor de totstandkoming van een goed woningbouwontwikkelingsplan is het van belang dat ideeën en wensen
bij de omgeving worden opgehaald. Zo ook in America, waar fase twee van de woningbouwontwikkeling aan
de Wouterstraat van start gaat. Onlangs werd er een participatieavond gehouden over dit project.
In dit woningbouwplan zullen ongeveer vijftig woningen worden gerealiseerd. Het was een bijeenkomst die
in verband met de coronamaatrege-

len digitaal georganiseerd werd en
waarbij circa vijftig belangstellenden
online aanwezig waren. De input die
werd opgehaald, wordt door bureau

Engelse Mills handgranaat
gevonden in America
De politie liet op dinsdag 28 december een Engelse Mills handgranaat tot ontploffing brengen in America. Dit deed het politieteam
Horst/Peel en Maas in samenwerking met de EOD.

Verbeek meegenomen in de realisatie
van een stedenbouwkundig ontwerp.
Qua gegeven input ging het onder
andere over een verbinding met het

Kerkebosje, spelen, groen, verkeer en
flexibiliteit in het woonprogramma.
In de vervolgbijeenkomst, die gepland
staat voor februari 2022, zal het eerste
concept van dit ontwerp aan de omgeving worden gepresenteerd.

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
HORST RONDOM KERKSTRAAT
HORST RONDOM LOEVESTRAAT
HORST RONDOM AMERICAANSEWEG
HORST RONDOM INDUSTRIETERREIN
SEVENUM RONDOM DE KUIPER
MELDERSLO RONDOM BLAKTWEG

De handgranaat werd gevonden
op een akker aan de Lorbaan in
America. De ontploffing ging goed
en is in alle veiligheid uitgevoerd.
Jaarlijks krijgt de EOD ruim 3.000

meldingen van aangetroffen oorlogstuig.

Beeld: Politie Horst/Peel en Maas

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl

06

familie \ 0601
De leste roonde hebbe we ál gehàd,
nou is ut ech toe.
Tommenàg...

HAN-MARK
ARENDSE

Op vrijdag 31 december 2021
overleed in de leeftijd van 70 jaar

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Mart van Rens
echtgenoot van

Marij van Rens - Bouweriks
pap en opa van
Chantal en Rudy
Loes, Gijs

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos

Silvie en Marc, Aukje
Anne
Meija, Ise

Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

Jiska en Sido
Zanjay, Jermaine
Chayenna, Fabiënne, Davy

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

baasje van Poepie
Loevestraat 14, 5961 TX Horst

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

Wij nemen afscheid op donderdag 6 januari in zijn vertrouwde
Café de Buun. Er is een open inloop van 13.00 - 14.30 uur om
een korte laatste groet te brengen.
Aansluitend zal de crematie in stilte plaatsvinden.
Iederiën bedànkt, hoije wàh...

077-3661314 | www.bobnoten.nl

&
Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

Diep getroffen door het trieste bericht dat
op de laatste dag van 2021 plotseling is overleden

Mart van Rens
bevlogen kastelein en fijne collega.
Na bijna 20 jaar Café De Buun is het nu echt toe.
Wij zullen je missen kerel, tommenàg.
Marij, kinderen en kleinkinderen, sterkte gewenst!

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

Als iets liefs je verlaat,
blijft nog altijd de liefde

Marian van Helden - Cox
* 30 mei 1958

† 28 december 2021

Echtgenote van

Lambert van Helden
Lieve mam en trotse oma van
Ruud
Lieke & Nico, Sten, Lars, Kim
Rob & Linda, Vic
Familie Cox | Familie van Helden
Dingsstraat 11, 5963 HK Hegelsom
Op maandag 3 januari 2022 zijn wij voor het laatst samen
geweest met Marian.
Iedereen die zich betrokken voelt, kan een gedachtenisprentje
vragen aan Lambert.

Haar persoonlijkheid, haar kracht,
haar interesse voor het leven,
haar moed zo sterk,
ze heeft er alles voor gegeven.
Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van

ós Marian
Hoe gewoon je ook was,
zo bijzonder was je voor ons.
Lambert, Ruud, Lieke en Nico, Rob en Linda en kleinkinderen,
heel veel sterkte gewenst. Wij zullen er voor jullie zijn.
Pap en Mam †, Anny
Jos en Henny
Jan en Els
Sjaak en Mariet
Hennie en Jac
Jeanne en Henk
Ber en Dimph
Neven en nichten familie Cox

Bestuur en leden, afdeling Horst aan de Maas

Petra Duijkers
uitvaartverzorging
Zeer dankbaar zijn wij voor het medeleven en de
warme belangstelling die jullie getoond hebben na het overlijden
en bij het afscheid van mijn zorgzame man, pap en lieve opa

Thei Everts
Truus, kinderen en kleinkinderen Everts, Sevenum

Buurtzorghuis Hospice Doevenbos zoekt

VRIJWILLIGERS
Vrijwilliger voor in de zorg, gecombineerd met gastvrouw/gastheer taken.

0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

Door de donaties van 1.150 Euro kan er een tillift aangeschaft worden
t.b.v. het paardrijden voor gehandicapte kinderen. Grote dank hiervoor.

Iets voor jou? Of vrijwilliger in de kookgroep? Zie jij jezelf in die rol? Wil je
eerst een oriënterend en vrijblijvend gesprek over wat de taken inhouden?
We willen het je graag vertellen! Stuur een mail naar info@doevenbos.nl en

wij nemen snel
contact met je op. Maak jezelf ‘oneindig belangrijk bij
Buurtzorghuis Hospice Doevenbos
zoekt

VRIJWILLIGERS
een eindig leven’. Doe het voor die ander. Doe het voor jezelf!

Vrijwilliger voor in de zorg, gecombineerd met gastvrouw/gastheer taken.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.
Reserveer tijdig, boek nu!
Camperverhuur Horst-Venlo
www.essodewitte.nl
L. Boekestijn 06 43 47 63 39

Optidee: voor persoonlijk advies,
bestelling en/of party: 06 48 55 07 30
en www.optidee.nl/peggy-wismans
“De laatste hoop”
mollenvangernoordlimburg.nl
O77 398 61 03
Rijbewijskeuringen 75+. Wekelijks
B. Minken, arts, Venrayseweg 40,
Wanssum Tel. 0478 53 17 48
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Hulp gevraagd! Ik ben op zoek
naar een kleine huisje te koop met
ongeveer 2000m2 grond in Horst en
omgeving, alternatief ok een stuk
grond met water en elektra met de
mogelijkheid om een modulaire

huis
te plaatsen. +49 176 47 35 09 05
Trap bekleden met tapijt veel keuze
in soorten en kwaliteiten. Bel: 06 16
37 45 14 voor een gratis prijsopgave bij
u thuis dmv stalen.Woningstoffeerderij
vd Broek.

voor jou? Of vrijwilliger in de kookgroep? Zie jij jezelf in die rol? Wil je
Oneindig belangIetsrijk
eerst een oriënterend en vrijblijvend gesprek over wat de taken inhouden?
bij een ein
dig
We willenlev
het je
graag
en.
.. vertellen! Stuur een mail naar info@doevenbos.nl en
wij nemen snel contact met je op. Maak jezelf ‘oneindig belangrijk bij
een eindig leven’. Doe het voor die ander. Doe het voor jezelf!

Schilder bied zich aan voor
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
al uw schilder-, tex-, en
Ga naar www.kempencreeert.nl/
Oneindig belangrijk
behangwerkzaamheden,
bel voor
zoekertje Via het formulier kunt u uw
bij met
een ein
vrijblijvende prijsopgave
06dig
29 leven...
tekst opgeven.
33 66 85
Optidee: voor persoonlijk advies,
Heeft iemand mijn oranje haarband
bestelling en/of party: 06 48 55 07 30
met bloem gevonden? 19 december
en www.optidee.nl/peggy-wismans
in Hegelsom verloren. 06 20 12 22 87.
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‘Sta voor elkaar open en verbind’
Het coronavirus heeft iedereen in Nederland wel geraakt. Is het niet op gebied van
gezondheid dan wel op gebied van economie, vrijheid of cultuur. Ook de gemeente
Horst aan de Maas heeft zwaar te verduren gehad de afgelopen twee jaar.
Burgemeester Ryan Palmen blikt terug.
Het coronavirus heeft de gemeente op meerdere manieren geraakt. “Natuurlijk zien we
dit terug in de cijfers”, zegt hij. “Maar voor
mij draait het niet alleen om cijfertjes.
Corona heeft het hart van de samenleving
geraakt. Vooral op gebied van gezondheid en
dat raakt mij het meeste.” Palmen denkt meteen aan al die mensen waarbij het coronavirus hen fataal werd. “Dat doet pijn. Onlangs
hield de KBO van Sevenum daar een mooie
herdenking voor. Het is goed dat we ons nu
veel meer bewust zijn van onze gezondheid.”

Marathon
Palmen ziet de afgelopen twee jaar als een
marathon. “Het was continu incasseren en
weer doorrennen”, zegt hij. “We leven naar
de persconferenties toe waar we te horen
krijgen of er aanscherpingen komen en of er
versoepelingen zijn. Na deze persconferentie weten we meer en passen we ons steeds
aan. Dat vergt zo enorm veel energie, ik snap
dat mensen daar moeite mee hebben, of ze
nu voor- of tegenstander zijn.”

Verontrustende zaak

virus ook in ‘zijn’ Horst aan de Maas. “Je ziet dat
mensen verdriet hebben omdat ze iemand hebben verloren. Of ondernemers die hard worden
geraakt. Zo heb ik respect voor alle ondernemers
in de horeca en ben ik langs geweest bij sportschool Anco in Horst. Deze crisis heeft enorm veel
leden gekost voor een lokale ondernemer. Je wil
niet weten wat dat met iemand doet.” Ook verenigingen zien hun ledenaantal slinken. “Een slechte
en verontrustende zaak”, zegt Palmen. “Want
een vereniging zonder leden is geen vereniging.
Ik hoop dat zij weer snel binding vinden. En ik
snap ook dat dit gebeurt. Neem bijvoorbeeld een
vast groepje mensen die naar de opvang gingen.
Elke woensdag was het gezellig samenkomen.
Waarom op deze woensdag? Omdat het altijd zo
was, de leden waren er aan gewend, een soort
traditie. En nu kan dat moeilijker of niet meer. Dan
vervaagt die gewenning.”
Ook aan de eettafel ziet Palmen veranderingen. “Vriendschappen komen onder vuur te
staan. Of je nu voor of tegen vaccinaties bent,
onze inwoners komen sneller tegenover elkaar
te staan terwijl dat voorheen nooit was. Ik snap
beiden kanten. Sta voor elkaar open en verbind.”
Tekst: Niels van Rens

De burgemeester zag de gevolgen van het

Autobedrijf Thielen
St. Odastraat 32, 5962 AW Melderslo
077 398 17 93
info@autobedrijfthielen.nl
www.autobedrijfthielen.nl

De volgende
adverteerders
wensen u
veel plezier met
de HALLO kalender
en wensen jullie
een gezond 2022

Driessen Grondwerken BV
Handelstraat 5, Horst
Tel. 077 397 80Driessen
02
Recycling
info@driessen-horst.nl
Hamweg 6, 5961 PS Horst, 077 398 85 40
www.driessen-horst.nl

Driessen Grondwerken

Handelstraat 5, 5961 PV Horst, 077 397 80 00
info@driessen-horst.nl
www.driessen-horst.nl

SAMEN
maken we
HORST aan
de MAAS!
Gemeente Horst aan de Maas

Meterik Elektro

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst
077 477 97 77
gemeente@horstaandemaas.nl
www.horstaandemaas.nl

Dwarsweg 8, 5964 PG Meterik
077 398 2399
info@meterikelektro.nl
www.meterikelektro.nl

Centrummanagement Horst
Steenstraat 2, 5961 EV Horst
info@horst-centrum.nl
www.horst-centrum.nl

Alles voor in en om het huis

ABS AutoHerstel Noord-Limburg

Interchalet

Zuijdher

Stationsstraat 82, 5961 HS Horst
077 398 20 19
info@asnoordlimburg.nl
www.asnoordlimburg.nl

Witveldweg 100, 5961 ND Horst
077 399 93 33
info@interchalet.nl
www.interchalet.nl

Kranestraat 33, 5961 GX Horst
088 033 29 90
info@zuijdher.nl
www.zuijdher.nl

Kempen Media • Handelsstraat 17, 5961 PV Horst • 077 208 32 00 • adverteren@kempencreeert.nl • www.hallohorstaandemaas.nl
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Geej waas enne rots in de branding
en koerste raecht dor zië
Geej trotseerde störm en golve, álliën...
geej hád de weend neet mei

Nicole Gubbels
* 18-5-1988

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud,
goedheid, bezorgdheid, eerlijkheid en liefde is mijn moeder
van ons heengegaan. Met al haar levenslust en wilskracht
heeft zij de strijd niet kunnen winnen.

Mia Peeters-Thijssen
weduwe van

Theo Peeters

† 24-12-2021

Grote liefde van

* Horst, 24 september 1936

Ruud Zeelen

Mam van

Devy, Sjors en Bo

Ingrid Peeters †
René Peeters

Wim en Petra Gubbels
Carlo en Silke
Sjraar en Nel Zeelen
Familie Zeelen
Familie Heufs
Opa en Oma Heufs
We hebben 31 december 2021 in besloten kring
afscheid genomen van Nicole
Correspondentieadres:
St. Odastraat 58, 5962 AW Melderslo
Online condoleance register / herinneringen
www.anitaseurenuitvaartzorg.nl

Iemand laten gaan, zo eigen en vertrouwd,
dat is moeilijk, als je zoveel van iemand houdt.
Verliezen deden we je beetje bij beetje,
maar één ding verandert nooit, dat weet je.
In onze harten zul je altijd bij ons zijn,
dat je nu mag rusten, voelt naast verdrietig toch ook fijn.
Dankbaar voor alle mooie herinneringen en alles wat zij voor ons gedaan en
betekend heeft, hebben we, na een huwelijk van vijftig jaar, toch nog onverwachts
afscheid moeten nemen van

Mien Versteegen - Schouren

Hout-Blerick, 25 augustus 1937

† Horst, 1 januari 2022

† Venlo, 30 december 2021

liefhebbende echtgenote van

Correspondentieadres:
Schoolstraat 66, 5961 EH Horst
De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 7 januari om 11.00 uur
in de Sint Lambertuskerk, Sint Lambertusplein 16, 5961 EW Horst.
Aansluitend brengen wij haar naar het crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40, 5807 EE Oostrum.
Hier zal Mia samen met Theo en Ingrid gecremeerd worden.
"Speciale woorden van dank nog voor Huisartsenpraktijk Nieuw
Huys en de teams van het Groene Kruis Thuiszorg, Buurtzorghuis
Hospice Doevenbos en Hof te Berkel 17, allen te Horst, voor alle
zorg en steun die mam heeft mogen ontvangen."

Leon & Stephanie
Carice, Florine
De afscheidsdienst heeft donderdag 6 januari in besloten kring plaatsgevonden.
Correspondentieadres: Kievitstraat 30, 5961 VL Horst.

Graag willen wij iedereen bedanken voor uw medeleven,
lieve woorden, bloemen en kaarten die wij hebben mogen
ontvangen na het overlijden van mijn lieve vrouw, os mam,
schoonmoeder, trotse oma.

Dré en Riek
VervoortVennekens
hun 60 jarig huwelijk.
Hartelijk dank voor de vele
felicitaties die ze hebben
ontvangen. Ze kijken terug op
een prachtige dag!
Pap en mam/opa en oma
we wensen jullie nog
mooie jaren samen!
Kinderen en kleinkinderen

Nadat zij lang, eenvoudig en tevreden heeft geleefd
heeft zij op tweede Kerstdag de Hemel bereikt
en rust gevonden bij de Heer

Nellie Potten - Janssen
Sevenum 21 juni 1926 – Sevenum 26 december 2021
echtgenote van

Sjeng Potten †

Jan Versteegen

lieve moeder, schoonmoeder en oma van
Monique & Mathieu
Tim, Fenna

Op maandag 3 januari j.l.
vierden onze ouders/
grootouders

uit aller naam

Familie Janssen
Familie Potten
Correspondentieadres: Mgr. Evertsstraat 18, 5975 BR Sevenum
Wij hebben op 31 december 2021 in besloten kring
afscheid genomen en haar te ruste gelegd op de
begraafplaats te Oostrum.

Op donderdag 30 december zijn

Sraar Hoeijmakers
en Truus Baltussen
60 jaar getrouwd
Proficiat namens
Twan & Trudy
Koen & Elsa en Evi
Roy & Lucy en Livia
Ilse & Robin en Senna

Vier generaties

Annie Bouten-Hesen
Dit heeft ons diep ontroerd en tegelijkertijd erg gesteund.
Jan, kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging
We willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele lieve woorden,
kaarten en bloemen die we mochten ontvangen na het overlijden van

Jan Rutten
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden maar zoveel
belangstelling heeft ons veel steun en troost gegeven.
Grada, Anita en Peter, Petton en Monique, Nika en Jouri
Lottum, december 2021

Voor het eerst vier generaties
In Kronenberg werd op donderdag 4 november Vic van Asten geboren. Door zijn komst telt de familie van Asten
voor het eerst vier generaties, na negentien kleinkinderen is dit wel erg speciaal. Superopa Jac van Asten (80),
opa Twan van Asten (58) en vader Noël van Asten (27) zijn erg trots met de komst van het kleine mannetje.
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Geplukt

Henny Renkens Tienray
Door een ongeval zit Henny momenteel letterlijk veel stil, maar gezien het vele vrijwilligerswerk is stilzitten alles behalve wat ze doet.
Daarnaast maakt ze graag puzzels en is ze zo blij als een kind wanneer ze voor de spellenkast staat. Deze week wordt Henny Renkens (62)
uit Tienray geplukt.

Wilmabar
Het was voor haar wel even wennen.
“Ik was een hard persoon geworden”, zegt ze. “In Amerika moet je
je harder opstellen. Hier is alles veel
vrijer en losser.” Ze besloot een tijdje
bij haar broer in te wonen, waarna ze
café-zaal Wilmabar onder haar hoede
nam. “Het horecabloed zat er altijd
nog in. Hier heb ik ook mijn man Lei
leren kennen. Hij kwam vaker in de
kroeg en hielp het bedrijf mee met
wat klusjes. Van het één kwam het
ander.” Na een tijdje besloot Henny te
stoppen met de horecazaak en ging
in de thuiszorg werken. “Toen Lei
65 werd, ben ik ook met pensioen
gegaan. Het was goed geweest.”

Vrijwilligerswerk

Lei, Henny’s man, doet open.
“Wat een koud weer heb je
meegebracht”, zegt hij. “Kom
verder, Henny zit op de bank in
de woonkamer.” De Tienrayse is
namelijk gevallen. “En dat is niet
de eerste keer”, zegt ze. “Als ik
het doe, doe ik het goed. Ik ben
gevallen op de Swolgenseweg
van de zomer toen ze aan de
weg aan het werken waren.
Er moest een ambulance komen
en de broeders konden mij niet
bereiken omdat de weg afgesloten was. Daarom sjouwden ze
een rolstoel richting het ongeval
en ben ik zo weer terug vervoerd. Mijn enkel was op drie
verschillende plekken gebroken en de wond is helaas nog
steeds niet genezen.” Een tijdje
daarvoor viel Henny ook al.
“Toen brak ik mijn schouder.
Er stond een file vanuit Tienray
tot aan de A73. Zoals ik al zei:
als ik het doe, doe ik het goed”,
zegt ze lachend.

Spelletjesmens
Het is duidelijk, Henny is geen
dame die bij de pakken neer
gaat zitten. “Je moet positief
in het leven staan”, zegt ze.
De 62-jarige Tienrayse groeide
op in het kleine dorpje Tricht in
Gelderland. “Daar heb ik tot mijn
16e gewoond”, zegt ze. “Ik heb
drie broers en één zus en we
hadden thuis een echt arbeidersgezin. Breed hadden we het niet,
dus moesten we het met weinig
doen. Ik denk ook dat ik daarom
niet snel ontevreden ben.”
Als het avondeten in het buikje
zat, kwamen de spellen op tafel.
“Monopoly, een kaartspel zoals
klaverjassen of gewoon een velletje papier en we maakten er

wel wat van. Het spel Mens Erger Je
Niet was onze favoriet. We speelden
het elke dag.” Nog steeds houdt
Henny van spellen. “Helaas spel ik
niet zoveel als toen ik vroeger deed,
dat krijg je met een partner die niet
van spelletjes houdt”, zegt ze met
een knipoog richting Lei. “De laatste
tijd spelen we vaak het bordspel
Keezen. Dan komt mijn broer met
zijn vrouw langs en is het mannen
tegen de vrouwen. Dat gaat er altijd
hard aan toe, we willen allemaal
heel graag winnen.”

Geluk bij ongeluk
Het bleek één groot avontuur te
worden. “Ik had het er echt enorm
naar mijn zin. ‘s Ochtends regelde
ik alles binnen in het huis, maar
daarna had je tijd over. Want er
was ook een poetsvrouw en een
tuinman, ze leefden daar in prima
luxe.” Stappen deed Henny met vier
Nederlandse dames. “Op een avond
wilde een man mijn vriendin Iris
beroven. Ik heb hem toen een trap in
zijn ballen gegeven en ben op hem
gaan zitten totdat de politie kwam.
Een tijdje later werd ik in elkaar

geslagen met een honkbalknuppel en belandde ik in het ziekenhuis.
Volgens de politie was het mogelijk een wraakactie.” Maar door deze
heftige gebeurtenis vond Henny wel
een nieuwe baan. “Mijn gebit was na
het ongeluk niet goed. Ik bezocht een
tandarts en hij vroeg wat ik eigenlijk
verder in mijn leven deed. Omdat ik
na 09.00 uur ‘s ochtends veel vrije tijd
had, vroeg hij of ik hem wilde helpen
als tandartsassistente. Zo raar kan het
leven lopen.” Henny werkte daarna
twee jaar als tandartsassistente en
vertrok toen terug naar Nederland.

In 2021 werd Henny onderscheiden in
de orde van Oranje Nassau voor haar
vele vrijwilligerswerk. “Ik heb een
Koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester
Ryan Palmen”, zegt ze trots. Lei laat
meteen een foto van het moment
zien. “Zo’n onderscheiding zie ik als
waardering vanuit het dorp voor
mijn vrijwilligerswerk. Het is iets
moois om te mogen ontvangen.”
Momenteel zit Henny in het bestuur
van parochiefederatie Maasdorpen
en is ze voorzitter bij de kbo van
Tienray. “We zijn nu druk bezig met
het accommodatiebeleid, heel interessant. Hiervoor heb ik ook bij de
majorettevereniging gezeten, maar
die is helaas opgeheven.” Omdat ze
nu thuis zit, heeft ze ook veel andere
hobby’s. “Spellen natuurlijk, lezen,
quizprogramma’s op tv kijken en
uiteraard puzzelen. Zo kom ik mijn
tijd wel door hoor. Daarnaast heb ik
ook nog zes kleinkinderen, dus daar
gaat ook veel tijd naar toe.”

Tekst en beeld: Niels van Rens

Als ik het doe,
doe ik het goed

Advertentie
In Geldermalsen volgde Henny
de middelbare hotelvakschool.
“Mijn schooltijd heb ik altijd als leuk
ervaren”, zegt ze. “Ik maakte netjes
mijn huiswerk en goed de toetsen.
Wel kreeg ik vaak op mijn kloten
van de docent. Dan was ik weer om
iets aan het lachen en dan ben je al
snel de pineut.” Uitgaan deed ze niet
veel. “Ik heb van mijn werk een uitje
gemaakt. Want ik ben verder gegaan
in de horeca.” Henny’s leven veranderde snel. Haar moeder stierf en
ze zat een tijdje niet lekker in haar
vel. Totdat ze plots een advertentie
zag staan in De Telegraaf. “Ze zochten een nanny in Amerika”, gaat
Henny verder. “Ik belde het nummer
op, waarna een Nederlandse dame
mij uitlegde wat de functie inhield.
Ik wist namelijk niet wat het betekende. Pas in het vliegtuig richting
Long Island in de USA besefte ik wat
ik had gedaan. Je kunt dan niet meer
even terug naar huis fietsen.”

WORDT ONDERDEEL
VAN DE HANGON FAMILIE
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR - OPERATOR & MAGAZIJNMEDEWERKER

OVER HANGON, HORST
HangOn is een wereldwijd marktleider met een familiegevoel. In Horst
zijn we sinds 2012 gevestigd als distributiehub en productie-unit voor
centraal Europa.
Lees meer op >> hangon.com/nl/job
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Loterijlot kopen is verspild geld
Een aantal inwoners uit Reuver won op nieuwjaarsdag de straatprijs in de Nationale Postcode Loterij. Enkele winnaars kregen 2 miljoen euro.
Het consumentenprogramma Kassa
berekende dat de kans op het winnen van
de hoofdprijs in de ouderjaarsloterij 1 op
4,4 miljoen is. Voor de Nationale Postcode
Loterij is dit één op 240.000. De kans dat je
dus ooit miljonair wordt door het meedoen
aan een loterij, is heel klein. Met die kleine
winkans kun je wel stellen dat het kopen van

een lot verspild geld is. Je kunt dit geld wellicht
beter op een spaarrekening zetten. Dan weet
je zeker dat je aan het einde van het jaar een
leuk bedrag bij elkaar hebt gespaard. Aan de
andere kant is die onzekerheid toch juist het
leuke van het spel? Iedereen droomt er wel
eens van om een mooi bedrag te winnen in de
loterij. Wie weet ben jij juist wel die gelukkige

met het winnende lot. En wat als in jouw buurt
de straatprijs valt en jij net degene bent die niet
meedoet? Dat risico wil je toch niet lopen?

Streekemoties
Loterijlot kopen is verspild geld. Wat vindt u?

Aan de Maas

Bespreking poll week 51, 2021

Ik wacht met de boosterprik
Eerst één vaccinatie, daarna was de tweede echt nodig en volgens de overheid is het nu de nieuwe boosterprik die echt nodig is om ons zo goed
mogelijk weerbaar te maken tegen het coronavirus en de nieuwe variant(en). Het is en blijft een punt van discussie, de coronavaccinaties.
Aan de ene kant is het wellicht goed om de
vaccinatie al te halen. Janny Arts blijft hoopvol. “Zie het net als de BMR- of DKTP-prik die je
als kind krijgt, daar krijg je er ook drie van om
vervolgens tien jaar beschermd te zijn. Hopelijk geldt dat ook voor dit vaccin.” Elke Manders
reageert hier kritisch op. “De vierde spuit komt
in het tweede kwartaal van 2022 en zal speciaal aangepast zijn op omikron. Ik ben bang dat
er daarna wel weer een andere enge variant
opduikt.”

Een derde prik roept ook weer vragen op.
Truus Engels-Jenniskens: “Als de eerste twee al
niet werkten, waarom zou dan een derde prik wel
werken?” Rob Clabbers geeft ook aan de prik niet
nodig te vinden. “Ik heb corona gehad en geen prik
gehad. Ik ben netjes getest en thuis gebleven. Niemand heeft het verder van mij gehad, voor zover
mij bekend is. Ik vond het prikje voor mij niet nodig. Twee dagen koorts en verkouden en nu heb ik
antistoffen en dus geen booster nodig. Als het echt
een virus is dat zich gewoon ontwikkeld, heb ik er

zeer waarschijnlijk de volgende keer nog minder
last van.”
Rik Poeth geeft aan dat het uitsluiten van wel- of
niet-gevaccineerden hem tegen de borst stoot.
“Er zijn genoeg ongevaccineerden die de regels
beter naleven dan gevaccineerden die met corona
evengoed rondrennen en de zaak besmetten. Hopelijk zetten ze eindelijk een langetermijnvisie uit.
Uitsluiting lijkt me nooit de oplossing. Ik blijf die
keuze voor elk mens een keuze vinden die hij of zij
zelf moet overwegen.”

Ingezonden brief

Aanjagers
Om de klimaatdoelen te halen, moeten we alle zeilen bijzetten. Eén van de mogelijke oplossingen is het plaatsen van Eiffeltorenhoge windmolens. Maar waar zet je die dingen neer in een dichtbevolkt land?
Inmiddels zijn veel daken voorzien
van zonnepanelen. Kleine windmolens zijn nergens te zien. Ik woon in
een huurwoning. Had ik een koopwoning, dan had ik naast zonnepanelen, ook kleine windvangers, in
de vorm van kleine ‘aanjagers’ op
het dak geplaatst. Via Google vind je
foto’s van die dingen. Visueel maakt
het niet uit of ze stilstaan of draaien.
Vogels vliegen er niet tegenaan en

qua geluid zal het ook geen probleem zijn. Een rij ervan op het dak
kan samen met zonnepanelen op
de omvormer worden aangesloten.
Die combinatie zorgt voor een evenwichtigere en gelijkmatigere energieopbrengst. Nu plaatsen mensen
veel zonnepanelen, die op het ene
moment het net overbelasten en
op het andere moment vrijwel niets
opleveren. Plaats minder pane-

len en combineer ze met windvangers die in de avond en nacht bij
wind onder andere de accu’s van
elektrische auto’s kunnen opladen.
Misschien is het een idee om hier,
met de gemeente en installateurs,
eens naar te kijken. Omdat ik bovengenoemde nergens zie, moet het
een en ander misschien nog worden
ontwikkeld. Als dat zo is, dan kan
dat voor technische mensen uit onze

gemeente een mooie uitdaging zijn.
Misschien zorgt het wel voor extra
werkgelegenheid. In onze gemeente
zijn genoeg daken die voorzien kunnen worden van windvangers, zodat
we zonder een rij ‘Eiffeltorens’ onze
doelen halen.

Nico Cordewener
Marijkestraat, Horst

Ingezonden brief

Groot zwart gat
Onze wethouder Duurzaamheid wil actie bij de introductie van de KODE. Het klimaat verandert in rap tempo. Klimaatverandering moet stoppen. De wethouder Duurzaamheid heeft een visioen:
“We schrijven het jaar 2040 en rijden in onze elektrische auto door de
gemeente Horst aan de Maas. Links
van ons zien we een veld vol met
zonnepanelen met een bord erbij:
‘Dit zonneveld voorziet 10.000 huishoudens van elektriciteit’. Onder de
zonnepanelen zien we in het ene
veld struiken met volrijpe sappige
blauwe bessen en scharrelen in het
andere veld de biologische kippen
van de boer. Zo zien we in de weiden koeien lopen op gronden waar
we een grote verscheidenheid zien
aan planten en bloemen. Vele soorten vogels vliegen af en aan naar
hun nesten. Een grote biodiversiteit

Column

die getuigd van natuurinclusieve
landbouw.”
Dit visioen te verwerkelijken via
grootschalige energieprojecten van wind-of zonne-energie.
Die grootschalige energieprojecten ‘gaan de naam dragen van
‘Energielandschappen’. De echte
reden is lagere maatschappelijke
kosten, een betere businesscase.
Onzinnig is de veronderstelling dat
de transitie van een landbouwgebied naar een energielandschap tot
de beleving van een nieuw landschap zal leiden.
Hoe ziet zo’n energielandschap er
dan uit? Een 275 hectare groot vlak

zwart tot de einder. Gebruik een
drone en je ziet een heel groot zwart
gat in het echte landschap. Dit is
geen landschap, dit is landschapsvervuiling puur sang, een horrorverhaal, mogelijk gemaakt door geld
vrij te maken voor een onafhankelijk
gebiedsverkenner.
Beter ware geweest de gebiedsverkenner in te zetten voor meervoudig
ruimte gebruik, want actief informeren van inwoners, bedrijven en agrariërs is ten ene malen onvoldoende.
Te snel wordt aangenomen dat spoor
1 onvoldoende is. Actief werven en
sponsoren met subsidie, zoals bij de
ontkoppeling van hemelwater op het

riool, kan mogelijk het grote zwarte
gat voorkomen. Met draagvlak.
Zonder onrust.
Horst aan de Maas heeft nog een
andere ambitie. Zij wil een groene
uitstraling en een groenbeleving
om Horst aan de Maas aantrekkelijker te maken. #Wij gaan groen!
Ook met duurzame energie, is de
slogan. Feitelijk: #Wij gaan zwart!
Dat is onze duurzame energie.
Het 90-jarige Limburgs Landschap is
uw voorbeeld voor natuurontwikkeling en landschap.
Henk Steenbekkers
Gussekuulke, Melderslo

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.

Topografische kenmerken
beïnvloeden al duizenden jaren
de faam en identiteit van steden
en dorpen. Bergen en zeeën
spelen daarin een grote rol,
maar vooral ook rivieren: de
waterwegen die letterlijk en
figuurlijk dienden voor het
vervoer van mensen en goederen van de ene naar de andere
plaats. Dorpen en steden gelegen aan een rivier werden
bekende trefpunten. Ligging
bepaalde voor een groot deel de
regionale, nationale of zelfs
internationale identiteit en was
daarmee van grote waarde.
Welke grote steden zijn onlosmakelijk verbonden aan de Theems,
de Seine of de Rein? Natuurlijk:
Londen, Parijs en Keulen. En onze
dierbare streekrivier de Maas?
Waar ligt in dit geval de spontane associatie? Bij Maastricht?
Roermond? Venlo? Of misschien
ook al een beetje bij Horst aan
de Maas? Het klinkt als een grap,
maar er schuilt toch wel meer achter deze vergelijking, want lang
geleden lag het plaatsje Horst, iets
verhoogd, zeer dicht aan de Maas.
En dus niet, zoals nu, met ongeveer
9 kilometer ertussen.
In 2001 ontstond door de fusie
van zestien kerkdorpen, waarvan
enkele direct aan de maas, een
gemeente met de kenmerkende
naam Horst aan de Maas. Zo zorgde
een geo-economische oriëntatie
ervoor dat het relatief verscholen
Horst een meer representatieve
Identiteit heeft gekregen. Een fluviale identiteit, liggend aan onze
dierbare Maas, die als een zilveren
lint door het Limburgse landschap
vloeit. Een romantisch ontwikkelingsperspectief? De verandering
levert ongetwijfeld een bijdrage
aan efficiënte streekpromotie.
Ook dit is marketing: identiteit en
imago.
Horst aan de Maas kan zo profiteren van meer internationale
bekendheid. Het Google algoritme
helpt daarbij. Maas en Rijn vloeien
door onze grensstreek naar de
grote havens en creëren daarmee
een gigantische logistieke zone,
waarschijnlijk een van de meest
belangrijke in Europa. Düsseldorf
am Rhein, Venlo aan de Maas en
natuurlijk ook een beetje Horst aan
de Maas. Het krioelt hier nu al van
handelsverkeer. Stromende rivieren; stromende handel en wandel.
Theo Kerstjens
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Contact en
openingstijden
Moet u iets regelen aan de balie?
Maak dan eerst een afspraak.
Dat kan via de website of bel ons.

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

Bekendmakingen

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

Vernieuwing bordjes

Toeristische bewegwijzering
wordt aangepakt

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

America

Meterik

De toeristische bewegwijzeringsborden uit Horst aan de Maas krijgen nog vóór het toeris-

• Zwarte Plakweg 46 (bouwen

• St.Maartensweg 3 (wijzigen bestemming

tische seizoen 2022 dezelfde uitstraling. Voor toeristen is het dan duidelijk welke borden
zij moeten volgen. Veel toeristische borden zijn verouderd, daarom worden alle borden
na januari verwijderd. Hier komen nieuwe bruine bordjes, die allemaal dezelfde uitstraling

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

nieuwe stallingsruimte)

naar wonen)

• Dorperpeelweg 1 (oprichten mantelzorg-

• Kannegietweg 11 (realiseren bedrijfs-

unit)

gebouw)

hebben, voor terug. Met het oog op duurzaamheid worden alle borden hergebruikt.

• Wouterstraat ong. (perceel I 1195,

Hoe kan ik een aanvraag indienen voor

van de toeristische bewegwijzering? Of bent

Broekhuizen

• Kannegietweg 10 a (bouwen woning)

toeristische bewegwijzering?

u benieuwd of u in aanmerking komt? Neem

• Hiepterweg 1 (paardenhouderij)

Sevenum

Als u gebruik maakt van toeristische bewegwij-

dan contact op met Jans Dorssers, account-

• Hilkensbergweg 1 (aanleggen voedselbos-

• Toverlaan 2 (gedeeltelijk dempen vijver)

zering dan heeft u hierover een brief van ons

manager vrijetijdseconomie, via gemeente@

ontvangen. Wilt u gebruik blijven maken van

horstaandemaas.nl of (077) 477 9777.

• Crommentuijnstraat 42 (oprichten

oprichten woning)

de bruine bordjes? Dan vragen wij u uiterlijk

aanleunwoning/mantelzorg)

paden-en-paddenpoelen)

• Pastoor Vullinghsstraat 31 (plaatsen

Broekhuizenvorst

handelsreclame)

• Molenweg 1a (veranderen activiteiten)

• Jan Tinbergen 2 (bouwen parkeer-

16 januari 2022 de aanvraag in te dienen. Heeft u

Zo zetten we samen toeristisch Horst aan de

Griendtsveen

geen brief ontvangen en wilt u wel gebruik maken

Maas goed op de kaart!

• Ericaweg 2 (vergroten terrasoverkapping)

garage/wijzigen distributiecentrum/

Grubbenvorst

crossdocks/kantoor)
• Steeg 43 (oprichten pré-mantelzorg-

• Witveldweg 33 (uitbreiden loods/kas)

woning)
Horst aan de Maas

• Vinkenpeelweg 10 (oprichten gietwaterbassin)

Vertrokken naar onbekende bestemming:

• Past.Vullinghsplein 16 (kappen boom)

• Patersstraat 4, Evertsoord

• Schoolstraat 8a (plaatsen pre-mantelzorg-

• Gastendonkstraat 1c, Horst

woning)

• Tienrayseweg 32, Horst

Hegelsom

• Venloseweg 52, Horst

• Hagelkruisweg 10 (verbouwen ruimte
tot 24-uurs zorg)

• Verkiezing gemeenteraad 2022

Horst

Kandidaatstelling

• Valkplein 3 (dakkapel)

• Belasting- en legesverordeningen

• Vondersestraat ong. (oprichten woning/

2022 gemeente Horst aan de Maas

bijgebouw)

vastgesteld. Het betreft de Verordening

• Stuksbeemden 1 (garage/inrit)

onroerende-zaakbelastingen 2022,

• Bremweg 2 a (nieuwbouw bedrijfspand)

Verordening reinigingshefﬁngen 2022,

• Herstraat 14 (uitbreiden woning)

Legesverordening 2022, Verordening

• Herstraat 58-58a (realiseren proeﬂokaal,

rioolhefﬁng 2022, Verordening riool-

appartement, vernieuwen winkelentree)

aansluitrecht 2022, Verordening

• Industriestraat 23 (bouwen overdekte

reclamebelasting 2022, Verordening

wasplaats)

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

precariobelasting 2022, Verordening

• Veld-Oostenrijk 28 (oprichten mantel-

toeristenbelasting 2022, Verordening

zorgunit)

vermakelijkhedenretributie 2022,

• Venrayseweg 94 (gebruik horecapand

Verordening marktgelden 2022,

voor wonen)

Verordening lijkbezorgingsrechten 2022

• Kranestraat 51 (splitsen woning)

• Verordening bekostiging leerlingen-

• Transportweg 8 (omgevingsvergunning

vervoer gemeente Horst aan de Maas

beperkte milieutoets)

zorgt? Zondert iemand zich af van vrienden of familie? Of kom je op straat in een situatie

Lottum

waarbij je niet weet wat je moet doen?

• De Hees ong. (oprichten woning)

vastgesteld
• Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Horst aan de Maas

• Ulsheggerweg ong. (oprichten 2 woningen)
Door contact op te nemen met Meldpunt

voorkomen dat de situatie erger wordt. We kun-

Signaal kun je een groot verschil maken voor

nen deze dan, in overleg, benaderen.

degene om wie je bezorgd bent. Onze profes-

• Grubbenvorsterweg 26a (realiseren
containerveld)

aan de Maas vastgesteld

Meerlo

• Nota grondprijsbeleid gemeente Horst

sionals zijn speciaal getraind om in te schatten

Bij ons kun je jouw zorgen kwijt. Zo blijf je

• Veestraat 8 (bouwen woning)

wat er nodig is om de situatie te verbeteren.

niet rondlopen met je zorgen maar doe je er

Melderslo

• We luisteren naar je verhaal (mag anoniem).

ook iets mee, dat is ook goed voor jouw eigen

• Swolgensedijk 11 (melding activiteitenbe-

• Soms kunnen we je geruststellen.

gemoedsrust.

sluit)

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

• Eikelenbosserdijk 14 (uitbreiden woning)

voor jezelf, denken we met je mee.

Meer informatie:

• Soms is er professionele hulp nodig om te

https://meldpuntsignaal.nl/voor-inwoners/

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

vastgesteld
• Verordening jeugdhulp gemeente Horst

aan de Maas + Grondprijsbrief 2022
vastgesteld
• Subsidieverordening
Investeringsagenda Regio NoordLimburg vastgesteld

• St. Odastraat 66 (aanbouw)

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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Jordi Luijten nieuwe hoofdtrainer
Sparta’18
Volgend seizoen is Jordi Luijten uit Meijel de nieuwe hoofdtrainer van het vaandelteam van voetbalclub
Sparta’18 uit Sevenum. Hij kijkt uit naar de samenwerking.

PERSONEEL GEZOCHT
voor alle werkzaamheden
Reindonkerweg 6, America / 06 14 23 97 11
www.plantenkwekerijrobvanvegchel.nl

HERMAN VAESSEN
GROEIT
WAARDOOR WIJ
OP ZOEK ZIJN NAAR

In het dagelijks leven is de 28-jarige
Luijten docent op het CIOS in Sittard.
Naast zelf fanatiek te voetballen is hij
al vroeg geïnteresseerd geraakt in het
trainen en coachen. Zo is hij (assis-

tent)trainer geweest bij onder andere
Neerkandia, Someren, Diepenbeek
(BE), Meijel en VVV U14.
Roy Hermans, voorzitter Sparta’18:
“Met vertrouwen kijken wij uit naar de

samenwerking met deze jonge, fanatieke trainer. Wij wensen Jordi en het
team veel plezier en sportief succes.”
Tekst: Sparta’18

Hoop op afmaken competitie

VV Hegelsom langer door met eerste en
tweede trainer
Onlangs hebben zowel hoofdtrainer Ron Spruit als tweede trainer John Kluskens hun contract bij voetbalclub
VV Hegelsom verlengd tot en met de zomer van 2023. VV Hegelsom is erg blij dat de succesvolle samenwerking
met beide heren wordt voortgezet.

WERKVOORBEREIDER
ONDERHOUD &
BOOMVERZORGING

Bij het wederom onderbreken van de
amateurvoetbalcompetities wegens
corona stond Hegelsom 1 zonder puntverlies bovenaan in de 4e klasse E.
Hegelsom 2 stond qua verliespunten
ook op een eerste plaats in de reserve

4e klasse. De club hoopt dat de competitie dit jaar wel afgemaakt zal worden, omdat vooral het eerste elftal al
twee jaar op rij een kansrijke positie
in rook zag opgaan door de coronamaatregelen. Venraynaar Ron Spruit

zal medio 2022 aan zijn derde seizoen
bij VV Hegelsom beginnen, terwijl
John Kluskens al vele jaren in allerlei
functies aan de club verbonden is.

Tweede seizoen

René Hoogers ook in het nieuwe
seizoen hoofdtrainer SV Kronenberg
Voetbalclub SV Kronenberg gaat het nieuwe seizoen in onder leiding van René Hoogers. Hoogers is bezig
aan zijn tweede seizoen bij SV Kronenberg.

INTERESSE IN DEZE VACATURE KIJK SNEL OP:

HERMANVAESSEN.NL

Het eerste jaar was er maar een
beperkt aantal competitiewedstrijden, maar toch wist Hoogers de
groep te motiveren voor het nieuwe
seizoen. De selectie werd aangevuld met een paar jonge spelers
uit de JO19-1 en twee jongens uit
America. Met deze groep werd er
een prima start gemaakt dit jaar en
werd de eerste periodetitel behaald.
Hoogers: “Ik vind het fantastisch
om met deze jonge groep resultaten te behalen. We hebben een

talentvolle groep spelers en ook een
prima technische staf. Het is jammer
dat we door de coronamaatregelen
weer beperkt worden. Ik hoop dan
ook dat we na de winterstop snel de
draad kunnen oppakken.”
Het bestuur en de technische commissie zijn niet alleen blij met de
resultaten, maar ook met de andere
factoren. Voorzitter Theo Herraets:
“We zijn natuurlijk blij met de
resultaten en zeker met deze jonge
groep spelers en een jonge trainer.

René heeft de technische staf verder uitgebreid en dat zorgt dit jaar
voor een hoge trainingsopkomst.
Het voetbal leeft in Kronenberg
en dat zagen we niet alleen op
het veld, maar ook langs de lijn.
Om met elkaar een derde seizoen
door te gaan is een logische keuze.
Wie weet wat er nog allemaal in het
vat zit.”

Tekst: SV Kronenberg

0601 \ jongeren
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15-vragen aan

Julia Koster Horst
Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Julia Koster
13 jaar
Horst
Dendron College

Als jij in een ander land en in
een andere cultuur geboren
zou zijn, welke zou dat dan
zijn?

Hoi

Spanje, ik ga daar bijna ieder jaar
wel een keer naartoe. Ik vind het
een mooi land met leuke mensen. Daarbij vind ik het ook fijn
dat de zon vaak schijnt. Ik hou
namelijk erg van het strand en
de zee.

Column

Goede
Voornemens
Ten eerste: gelukkig nieuwjaar! Ik wens je het allerbeste voor 2022. Het is altijd
even de vraag tot wanneer
je dit mag zeggen, maar we
zitten nu in de eerste week
van januari, dus volgens mij
kan het nog. En hoe is het
met je goede voornemens?
Of heb ik je nu in één klap
chagrijnig gemaakt? Het is
een trend die eigenlijk nergens op slaat, maar je moet
ergens beginnen, toch?

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Een rondreis door Spanje, zodat ik
alle bekende steden kan bezoeken. In de herfstvakantie heb ik
met mijn familie al door Andalusië
gereisd. Mijn broer heeft laten
zien waar hij in Sevilla heeft
gewoond en hij kan ook goed
Spaans spreken. Het was echt
superleuk.

Want het kan natuurlijk zijn dat
je een heel lijstje had gemaakt
met allerlei dingen die je
aan jezelf wilde verbeteren.
Gezonder eten, meer bewegen, minder op je telefoon zitten… Maar dan liggen er ineens
nog overgebleven oliebollen
in de koelkast van Nieuwjaar,
zijn de sportscholen tot midden januari (als dit inmiddels
niet langer gaat duren) dicht en
omdat er vrijwel niks leuks te
doen is, wordt de telefoon als
entertainment gebruikt en is de
schermtijd al weer flink op aan
het lopen. Het valt niet mee
om je aan nieuwe voornemens
te houden. Zeker niet nu het
ons van alle kanten zo moeilijk
wordt gemaakt. Werken aan
een betere mentale gezondheid? Prima, maar je mag wel
niets leuks doen, je mag niet
bij mensen in de buurt komen
en eigenlijk is het nog beter
wanneer je jezelf helemaal
opsluit. Daarom heb ik, voordat ik weer aan een heel lijstje
vol met opleggingen voor het
komende jaar begon, mezelf
voorgenomen om niet aan
goede voornemens te doen.
Gewoon deze lockdown doorkomen en proberen te genieten van de vrije tijd die ik er
nu ineens bij heb gekregen
doordat alles dicht is. Maar
mocht je nu écht een verandering in je leven willen brengen,
wacht dan niet tot volgend jaar,
maandag of morgen. Begin
gewoon nu, dan heb je geen
kans meer om het uit te stellen.

Welke superkracht zou je
willen hebben en hoe zou je
deze gebruiken?
Ik zou willen dat ik mijzelf kan
teleporteren naar elke plek waar
ik aan denk. Dan kan ik mooie
plekken bezoeken, maar hoef ik
niet te reizen. Ook is het handig
dat ik dan niet meer naar school
hoef te fietsen.

Wat is je leukste en stomste
vak op school?
Nederlands vind ik het leukste
vak. De lerares is ook heel aardig. Engels vind ik het minst leuke
vak. Ik ben er niet zo goed in.

Ben je meestal te vroeg, precies
op tijd of te laat?
Nou ik vind zelf dat ik meestal
precies op tijd ben. Maar toen ik
het aan mijn vriendinnen vroeg,
zeiden ze: ‘Nou echt niet, altijd te
laat.’

Wat is je beste en slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik
behulpzaam ben en snel in de
gaten heb hoe iemand zich voelt.
Thuis vinden ze dat mijn minder

goede eigenschap is dat ik best
eigenwijs ben. Ik vind mezelf
soms een beetje lui.

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik werk bij Mariette Mode als
ze hulp nodig hebben. Ik doe dan
de afwas, prijzen, scannen en
andere leuke dingen.

Wat is je droombaan?
Vroeger wilde ik altijd kapster
worden. Ik oefende dan op mijn
barbies, maar die zijn nu allemaal kaal. Het afgelopen jaar
ben ik een beetje gaan twijfelen.
Misschien wil ik wel in de zorg
gaan werken als verpleegster.
Ik zou graag mensen willen helpen die op de afdeling oncologie
liggen, omdat ik daar een heel
mooi tv-programma (BN’ers in
het ziekenhuis) over heb gezien.
Maar ik weet het nog niet zeker.

Wat doe je het liefst op vrijdagof zaterdagavond?
Ik vind heel veel dingen leuk,
maar ik zou zeker naar de
McDonald’s gaan en daarna met
vriendinnen afspreken. Thuis in
de kelder hebben we een chill
hok gemaakt en hier zit ik dan
ook vaak. Ook kijk ik graag tv met
mijn familie.

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
In ieder geval eerlijk zijn en dat je
alles tegen elkaar kunt zeggen en
elkaar kunt vertrouwen. Het moet
gezellig zijn en we moeten kunnen lachen.

Wat is je favoriete hobby?
Ik hou van slapen, tv kijken,
gamen en met vriendinnen
afspreken. Maar het leukste vind
ik om op vakantie te gaan.

Hond of kat?
Sowieso een hond. Ik ben daarmee opgegroeid. Vorig jaar is
onze hond Kees overleden en nu
hebben we een nieuwe hond die
Billie heet. Ze is heel leuk, grappig en een beetje druk. Zodra
Billie één jaar is, kan het zijn dat
ze puppy’s gaat krijgen. We wilden eigenlijk streng zijn tegen
haar, maar dat is een beetje mis-

Waar ben je verslaafd aan?
Kaascroissantjes en ijskoffie.

Met welke artiest zou jij je
leven willen ruilen?
Eigenlijk met niemand. Ik vind dat
ik een leuk leven heb met een
leuke familie en gezellige vriendinnen. Ik hou erg van mijn hond
en ik doe eigenlijk alleen maar
leuke dingen. Ik had het wel leuk
gevonden als ik heel mooi kon
zingen.

Mitchell van Lipzig

Voor al uw schilderwerken

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

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

Iris

lukt. Ze mag nu namelijk op mijn
schoot op de bank.

Is uw huis ouder
dan 2 jaar?
Maar 9% btw tarief!
Vraag vrijblijvend om een offerte
Mitchell
van
schilder

werken

America Tel. 06-12359686

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden
komen?
Dat ik twee oudere broers heb
en elf jaar jonger ben dan mijn
oudste broer. Hij woont niet meer
thuis en is tandarts. We hebben
wel goed contact, want hij komt
vaak langs. Mijn andere broer
woont wel nog thuis. Hij houdt
van reizen en is al in heel veel
landen geweest. Ook met hem
heb ik goed contact.
Tekst: Maartje Swinkels
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Heemskerk Vasteplanten is een bedrijf dat gespecialiseerd is in
Hemerocallis, Hosta en Iris. Sterke en mooie vaste planten welke
we wereldwijd aan meer dan 30 landen leveren. Wij produceren
deze op 2 locaties; en Grubbenvorst (l) en Noordwijk (zh).

Puzzel

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door
Keurslagerij Crist Coppens in Horst!

Wij zoeken iemand die er
gewoon is wanneer het nodig is!

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 9 januari 2022
(12.00 uur) binnen zijn. De winnaar wordt donderdag 13 januari 2022 bekend
gemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

20 tot 40 uur per week
Heemskerk Vasteplanten biedt een zelfstandige functie als teelt
manager vaste planten in Grubbenvorst en omgeving. Ben je praktisch
ingesteld, een aanpakker en zoek je afwisselend werk met flexibele
werktijden, dan is dit je (buiten) kans!
Wat ga je doen?
Als teelt manager locatie Grubbenvorst zorg je voor een succesvolle
teelt. Je kan goed plannen en organiseren en je hebt een groot
verantwoordelijkheidsgevoel. Je hebt dagelijks contact en overleg met
je collega teelt manager uit Noordwijk.
In het voorjaar bestaan de werkzaamheden uit het planten van
de nieuwe productie met behulp van plantmachines. Je begeleidt
daarbij 4-6 seizoenkrachten. In de zomer zorg je voor optimale
groeiomstandigheden, waaronder watergeven, gewas onderhoud en
nalopen. Dit doe je alleen en met collega’s uit Noordwijk.
Vanaf november ben je actief betrokken bij het rooiproces.
De gerooide planten worden getransporteerd naar onze locatie in
Noordwijk. Eventueel kan je nog een functie vervullen in Noordwijk.
Je werkt met moderne en goed onderhouden spullen en machines.
Gezien de diversiteit van je collega’s is het een pre als je naast
Nederlands ook Engels of Pools spreekt.
Heb je ervaring in de agrarische sector en ben je voor lange
termijn opzoek naar een veelzijdige baan, neem dan contact met
Loek Teeuwen via tel. 0252 34 03 51 of stuur je CV en motivatie naar
loek@heemskerkplants.com. We verheugen ons op je sollicitatie.

boeiboorden / platte daken
terrasoverkappingen / lood- en zinkwerk
Voor informatie, een vrijblijvende offerte of een gratis dakinspectie:
dakwerkenlimburg.nl

Horizontaal 1. Afstamming 6. Dessert 13. Sieraad 19. Stopwol 21. Naaldboom 22. Vereniging in oprichting
24. Merkteken 25. Als onder 27. Tuimelraam 29. Voldaan 32. Noot 33. Strop 35. Teleurstellend 36. Heel wat
38. Arbeid 39. Recht stuk water 40. Kookgerei 41. Schrap 43. Kort geluid 45. Spaanse vrouw 47. Schaakterm
48. Geluid 49. Anders gezegd 51. Punt 53. Schor 54. Franse omroep 55. Zoutachtig 56. Diergaarde 58. In orde
60. Deel van ladder 62. Voldoende 64. Soort zeilboot 65. Zwemvogel 67. Vogel 68. Voorzetsel 69. Oord
70. Laatstleden 71. Gymnastische oefening 72. Konijn 73. Wereldrecord 75. Werppijl 76. Godin 78. Eikenbast
79. Insnijding 81. Lage druk 82. Lokspijs 84. Klepper 86. Eens 89. Deel van zwembad 91. Slot 92. Wortel 93. Viskorf
95. Deel van het oog 97. Begin 99. Foto 100. Bedrog 101. Mannelijk dier 103. Klap 105. Boom 106. Onderricht
107. Klein vertrek 108. Huisdier 109. Hoeveelheid 111. Kampeergerei 113. Liefkozing 114. Slee 115. Sierdeken
117. Onnoemelijk 119. Rekening-courant 120. Luchtstreek 121. Erfelijkheidsdrager 123. Op grond van 124. Voedsel
126. Elektriciteit 127. Roekeloos rijder 128. Blaasinstrument.
Verticaal 1. Amerikaanse staat 2. Kilobyte 3. Walvis 4. Sappig 5. Kwalijke reuk 7. Gewoonterecht 8. Tekortkoming
9. Plus 10. En volgende 11. Musicus 12. Vreugdekreet 14. Voegwoord 15. Landbouwgerei 16. Deel van gezicht
17. Namelijk 18. Koningszoon 20. Vogel 23. Frater 26. Scheepsborrel 28. Spiereinde 30. Vorige koers
31. In mindering gebracht 32. Kledingstuk 34. Sportief 37. Gedraaf 38. Onherbergzaam 40. Balspel 42. Vleesstokje
44. Baardje 46. Neon 47. Oude naam postbedrijf 48. Forse kerel 50. Kleinood 52. Zeerover 54. Regeringsreglement
55. Cruise 57. Kleinigheid 59. Datering 61. Godsspraak 62. Schijn 63. Effen 64. Vruchtenpunch 66. Bestrijdingsmiddel
69. Puistje 74. Watersporter 75. Erkentelijkheid 77. Rendier 78. Vooraan 80. Vinnige klap 81. Onderwijzer
83. Deel van gebit 84. Opstootje 85. Als eerder 87. Boom 88. Mond 90. Vader 92. Vacht 94. Duitse N.V. 96. Paar
98. Gebreide stof 99. Jenever 100. Omlaag 101. Bescherming 102. Klein zwembroekje 104. Stroomdraad
107. Muntstuk 108. Heer 110. Vulkanisch gesteente 112. Gokspel 115. Mannelijk dier 116. Platina 118. Bijbelse figuur
120. Persoonlijk vnw. 122. Waterstand 123. Ondernemingsraad 125. Niet parkeren.
De oplossing van de puzzel in HALLO Horst aan de Maas van 23 december 2021 was:
‘Iets van de daken schreeuwen’.
En de winnaar is: Christian Keijsers uit Hegelsom.
Van Harte Gefeliciteerd met de cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door PLUS Supermarkt in Horst!

06 38 64 67 61 / INFO@DAKWERKENLIMBURG.NL

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

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

2

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

Medische zorg
Heilige mis

Hegelsom
zondag

11.00

Heilige mis

09.30

Huisartsenpost

16.15

Horst (Lambertus)

zondag

Heilige mis

09.00

Meerlo

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

Gebiedsteams

zondag
Heilige mis
10.30
		

Gemeente Horst aan de Maas

Melderslo

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

Meterik

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

zondag
Heilige mis
11.00
		
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag

Tandarts

Spoedgevallendienst
Heilige mis
Rozenkrans
Rozenkrans
Rozenkrans
Rozenkrans

09.30
09.30
09.30
09.30
09.30

Heilige mis

15.00

7 t/m 9 januari

“We schreven dit liedje over De Buun,
de tijden die we daar door hebben
gebracht en zingen over dat we hopen
dat die kroeg nooit dicht gaat. Dat was
mei 2020, tijdens de eerste lockdown.
Nu dik anderhalf jaar later is het ook
echt gebeurd: De Buun is dicht”, aldus
Niek Nellen, zanger van Afterpartees.

“We hadden een zondag afgesproken
om de videoclip op te komen nemen
bij De Buun, en dat bleek de laatste
zondag vóór de nieuwe lockdown te
zijn, de dag dat De Buun besloot om
voor de laatste keer de tap aan te slingeren. Het was een heel bitterzoete
avond, net een koffietafel, superge-

zellig. We hebben toen voor de eerste keer The Buun live gespeeld, voor
Mart en Marij. Zij waren wel emotioneel. Eén week later hebben we de
rest van de clip opgenomen in een
lege kroeg, ook heel bijzonder”.
Uitbater Mart van Rens overleed
onverwachts op 31 december 2021.

Tandartspraktijk Hamminga
Jan Poelsweg 1d, Ysselsteyn
0478 54 14 93

10 t/m 13 januari

De Schuilplaats
zondag

Het nieuwe lied van de Horster band Afterpartees werd geschreven voor de bekende kroeg De Buun in Horst,
die onlangs haar deuren sloot. ‘The Buun’ is een ode aan de stamkroeg.

Venlo

zondag
Heilige mis
10.30
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Sevenum

Horster band Afterpartees schrijft ode
aan recent gesloten kroeg De Buun

(alleen na telefonische afspraak)

zondag
Heilige mis
10.30
maandag
Heilige mis
09.00
dinsdag
Heilige mis
09.00
woensdag
Heilige mis
09.00
donderdag
Heilige mis
09.00
vrijdag
Heilige mis
09.00
		

Lottum

Apotheek Maasdorpen

Heilige mis

Heilige mis

Griendtsveen
zondag

Apotheek

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

Broekhuizenvorst
zaterdag

11.00

kerkdienst

Heldens Dental Care
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
077 398 12 44

10.00

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
112

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

WERKEN BIJ
ABEMEC SEVENUM?
Wij zoeken een:
• Verkoper
• Balie- en
magazijnmedewerker
• Fendt monteur
• Agrifac monteur

KIJK OP
WWW.ABEMEC.NL/VACATURES
Priesternoodnummer
Horst aan de Maas
06 55 40 80 23
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LOCKDOWN KORTING!

€1

16

-39%

599,-

1449,-

SONY BRAVIA
SMART TV
XR55X94JAEP

877,-

• AFHAALPRIJS!
• Full Array LED • 4K Ultra HD • Google TV • Cognitive
Processor XR • Acoustic Multi Audio
• Nu met €100,- PlayStation Store-tegoed t/m 2-1-2022

-32%

869,-

BOSCH WARMTEPOMPDROGER
WTW85495NL

MAAK KANS OP EEN TREK
E-BIKE T.W.V. €4.799,- *

• AFHAALPRIJS!
• Vulgewicht 8 kg • SelfCleaning Condenser •
AutoDry • AntiVibration Design
* Actie geldig t/m 31-12-2021

109,95

AEG STOFZUIGER
VX4-1-EB-111

75,-

• AFHAALPRIJS!
• Stofzuiger met zak • DustPro
• Actieradius: 7,5 meter • Inhoud stofzak: 3 liter

Bestel en haal direct af in de winkel tot 17.00u

Bestel en haal direct af in de winkel tot 17.00u

Bestel en haal direct af in de winkel tot 17.00u

Vóór 14.00u besteld = vandaag bezorgd voor €25,-

Vóór 14.00u besteld = vandaag bezorgd voor €25,-

Vóór 15.00u besteld = vandaag verzonden voor €4,95

OOK TIJDENS DEZE LOCKDOWN KUN JE VERTROUWEN OP ONZE SERVICE!

Bestel en haal af!
in een van onze 8 winkels

WhatsApp
085-105 4444

Bel ons

085-105 4444

Chat online

www.eptummers.nl

Open voor
service & reparaties
dagelijks tot 17.00u
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

