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Oh kom er eens kijken
Sinterklaas en zijn pieten hebben het voormalige winkelpand Coenders, aan de Beatrixstraat in Meerlo, bezet. Zij vestigen daar nu in het Meerlose Pakjeshuis. “Het idee is ontstaan in
de tijd van het coronavirus waarbij bijna niets meer mogelijk was maar waar wij voor de Meerlose kinderen toch een Sinterklaasgevoel wilden scheppen. Daaruit is het Pietenhuis
ontstaan”, vertelt Ronald Verberne van het Meerlose Sinterklaascomité.
In het Pietenhuis zie je de knechten
van Sinterklaas achter een bureau
aantekeningen maken of pakjes
inpakken. Er staat ook een pepernotenmolen en kasten vol met
cadeaus.
Kinderen kunnen een kleurplaat
kleuren of een tekening maken en
deze in de brievenbus stoppen van
het Pietenhuis. Sommige tekeningen komen op het bureau van de
werk Piet terecht, anderen worden achter het raam gehangen.
Met een wekelijkse update, waarbij
onder andere het interieur wordt
aangepast, blijft het voor de kinderen leuk terug te keren. “Gezien de
positieve reacties en de vele tekeningen en post die Sinterklaas en
de pieten nu al mochten ontvangen, kunnen we nu al spreken van
een succes”, zegt Verberne.

Nog veel vragen over
opwekking
duurzame energie
Bij veel raadsleden heerst er nog onduidelijkheid over het
opwekken van duurzame energie door windmolens en
zonneparken. De gemeente Horst aan de Maas buigt zich nu over
KODE (Kader voor Opwekking Duurzame Energie). Tijdens de
gemeenteraadsvergadering van 24 november kreeg wethouder
Thijs Kuipers veel vragen naar zijn kiezen.
Dat er nog veel onduidelijk heerst
over duurzame energie in Horst
aan de Maas, is niet vreemd.
Horst aan de Maas loopt een
beetje achter in vergelijking
met andere gemeenten, zei
wethouder Thijs Kuipers eerder
aan dit blad. Bij enkele raadsleden

heerste er vooral veel onrust
over commerciële ontwikkelaars
met grondcontracten die zouden
aankloppen bij grondeigenaren
waar mogelijk windmolens of
zonneparken zouden komen.

Lees verder op pagina 03
Beeld: Niels van Rens
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Staatsbosbeheer werkt aan achterstallig onderhoud
Schadijkse Bossen
Natuurgebied de Schadijkse Bossen in Meterik heeft te maken met achterstallig onderhoud. Doordat er weinig tot geen budget was binnen
Staatsbosbeheer liep het natuurgebied, met name het open heideveld, achter de feiten aan. Momenteel werkt een nieuw team hard om het gebied
op te knappen om de achterstand in te halen.

het ministerie dat zich hiervoor inzet.
De mensen doen vooral veel handwerk
waar wij niet aan toe komen zoals
onderhoud van heide, boompjes, enzovoorts. Daarnaast zijn het extra ogen.
Zij komen op plekken waar wij niet
iedere dag komen. Zij melden dan bijvoorbeeld als er een bordje is omgevallen of iets anders. Dat is wel handig.”

Variatie van belang

Het nieuwe team werkt nu een
tijdje in de Schadijkse Bossen.
De komst van deze nieuwe groep
is een initiatief vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. “We zagen dat
de onderhoud achteruit ging”, zegt
boswachter Andy Liebrand van
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Staatsbosbeheer. “Gelukkig kwam
daar het initiatief vanuit het ministerie. Dat helpt het natuurgebied wel.”
Het open heideveld was jaren geleden een bos. “Omdat het vroeger
een heidegebied was, hebben we als
Staatsbosbeheer destijds het initiatief
genomen om het gebied weer naar

haar oorspronkelijke staat te brengen”,
legt Liebrand uit. “Het probleem van
dit soort dingen is dat een gebied van
nature weer terug wil naar een bos.
Dat betekent dus dat je dit gebied constant moet bijhouden.”
En daar zit volgens Liebrand het
probleem. “Helaas is het budget

bij dit soort posten verminderd bij
Staatsbosbeheer. Als er niets wordt
gedaan aan het bijhouden van het
open heideveld, dan is dit gebied binnen 5 tot 7 jaar weer bos.” En dat
zou zonde van al het werk zijn voor
Liebrand en zijn collega’s. “Momenteel
hebben we gelukkig het team vanuit

Het achterstallige onderhoud wordt
hiermee grotendeels opgelost.
Voor Liebrand is het belangrijk dat
het heidegebied behouden blijft.
“Het zorgt voor zoveel meer soorten dieren in De Schadijkse Bossen.
Er staan weer andere boompjes en
struiken dan in het bos zelf. Een gevarieerd gebied is ontzettend belangrijk.
Het trekt weer meer roodborstjes bijvoorbeeld. Zij hebben namelijk hoge
bomen en een open veld nodig om
zo over een groot gebied te kijken.
Er liggen ook nog veel omgezaagde
stammen. Een gedeelte hiervan wordt
opgeruimd en de rest laten we liggen.
Deze opgestapelde stammen zorgen
weer voor verblijfplaatsen voor dieren
als kikkers, salamanders en muizen.”
Tekst: Niels van Rens
Beeld: Andy Liebrand

KBO Sevenum gaat eenzaamheid onder ouderen
tegen met dagelijkse belcirkel
De KBO Sevenum wil meerdere belcirkels in het leven roepen zodat leden met elkaar in contact blijven
tijdens de coronacrisis. Binnen deze vereniging slaat eenzaamheid sneller toe.
Alle bijeenkomsten van de KBO zijn
afgezegd om besmetting van het coronavirus tegen te gaan. Veel mensen en
groepen komen niet meer bij elkaar.
Voor KBO Sevenum rijst de vraag
hoe haar leden in deze situatie met
elkaar in contact blijven. De landelijke
KBO stelde voor om belcirkels in heel
Nederland te starten zodat ouderen

toch nog met elkaar in contact blijven. “Daar geven wij graag gehoor
aan”, zegt KBO Sevenum-voorzitter
Peter Lalieu. “We vonden het een
mooi initiatief.” De mensen die bij een
belcirkel zijn aangesloten krijgen een
overzicht met namen en telefoonnummers. Iedere ochtend start een contactpersoon vanaf 09.00 uur om de

eerste deelnemer op de lijst te bellen.
“Die persoon belt daarna de volgende
op de lijst en zo verder. De laatste persoon op de lijst belt weer de contactpersoon, zodat duidelijk is dat de cirkel
rond is.” De belcirkel heeft volgens
Lalieu twee doelen. “We gaan hiermee
de eenzaamheid binnen onze leden
tegen. Zo kan je een kort praatje doen

met andere KBO-leden. Daarnaast is
het ook een veiligheidsmaatregel.
Als er iemand niet opneemt, proberen we deze persoon op een later
moment terug te bellen. Mocht het
zo zijn dat we na verschillende keren
proberen niemand aan de lijn krijgen,
dan nemen we contact op met iemand
van de familie. Zo is het dus ook een
beetje sociale controle.”
Tekst: Niels van Rens

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

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

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden g
 emeld.
Bij verzuim komen kosten voor rekening van de
aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
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omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Onderzoeken brand Deurnese Peel

Meer aandacht nodig voor voorkomen natuurbranden
Natuurbranden zoals die in de Deurnese Peel, die afgelopen april uitbrak, kunnen voorkomen worden als er
meer geld beschikbaar komt voor het nemen van maatregelen. Ook moeten er regels komen voor natuurbrandveiligheid. Dat zijn de voornaamste conclusies uit twee onderzoeken naar aanleiding van de natuurbrand in de Deurnese Peel.
Bij de brand in de Deurnese Peel ging
ruim 700 hectare natuurgebied verloren. Naar aanleiding van de brand
werden drie onderzoeken uitgevoerd
die zich toespitsten op de oorzaak van
de brand en de relatie tussen veiligheid en natuurbeheer. De onderzoeken
werden uitgevoerd door gemeente
Deurne, provincie Noord-Brabant en
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.
Ook de dorpsraad van Griendtsveen
werd betrokken bij de onderzoeken.
De resultaten van het eerste onderzoek naar het ontstaan en verloop van de brand werden eerder
bekendgemaakt. Het tweede en het
derde onderzoek werden donderdag

19 november gepresenteerd. Volgens
het onderzoeksteam kon de brand zich
uitzonderlijk snel verspreiden door de
lastige weersomstandigheden, namelijk een lage luchtvochtigheid en sterke
droge wind, en door de droge begroeiing die nog niet hersteld was van de
winter. Doordat de brand nog lang
ondergronds bleef smeulen, laaide het
vuur in de dagen erna steeds weer
op. Door de snelheid van de brand,
de weersomstandigheden, de geringe
draagkracht van de veenondergrond
voor grote brandweervoertuigen en
de onbegaanbaarheid van het terrein
met grote graspollen en poeltjes was
het bestrijden van de brand moeilijk.

Het risico op branden kan verminderd
worden door natuurherstelprojecten waarbij het natuurgebied wordt
vernat. Door de hoeveelheid bos te
beperken, veranderen de plantensoorten in het gebied en wordt het risico
op een brand minder.
Ook is de samenwerking tussen de
gemeente, de veiligheidsregio en
Staatsbosbeheer op het gebied van
natuurbrandpreventie onderzocht.
De onderzoekscommissie concludeert
dat bij het opstellen van plannen
voor natuurgebieden, waaronder de
Deurnese Peel, onvoldoende aandacht
is voor brandveiligheid. Dat geldt
zowel bij het bepalen van de natuur-

doelstellingen als voor het inrichten
van deze gebieden en het beheren
daarvan. Ook ontbreekt het aan geld
om de nodige maatregelen te treffen. De commissie stelt daarom voor
om bindende regels op te stellen, die
ook te handhaven zijn, voor de inrichting en het beheer van natuurgebieden in relatie tot brandveiligheid.
Ook moet de samenwerking tussen de
gemeente, de veiligheidsregio en de
beheerders(s) van natuurgebieden in
preventie van natuurbranden worden
versterkt.
De gemeente Deurne bespreekt
in december de resultaten van de
onderzoeken met de bewoners van
de Soemeersingel en omgeving,
de dorpsraden van Helenaveen,
Griendtsveen, Liessel en Neerkant,
ZLTO Deurne en Werkgroep Behoud
de Peel.
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Bewoners balen
van elektriciteitskastje
Bewoners van de Simonsstraat in Kronenberg zijn niet blij met de plaatsing van een wit elektriciteitskastje
pal voor hun deur. Ze verwijten de gemeente Horst aan de Maas dat van tevoren niet met Enexis is gekeken
naar een alternatief.

Vervolg voorpagina

Nog veel vragen over
opwekking
duurzame energie
Vaak beloven dergelijke
ontwikkelaars van alles en lijkt
het voor de grondeigenaar dat
de zilvervloot komt binnenvaren,
terwijl het theoretisch niet eens
mogelijk is wat deze partij belooft.
“Hoe beschermen we onze burgers
hier tegen?”, vroeg Frenk Peeters
(CDA). “Gaan deze commerciële
ontwikkelaars ons in de weg
zitten?” Daar was Kuipers heel
duidelijk in: “Helaas moeten we dit
accepteren. Er bestaan geen wetten
om dit soort praktijken tegen te
houden, dat hoort er eenmaal
bij. Wat we wel kunnen doen is
onze inwoners zo goed mogelijk
inlichten. Als er vragen zijn of
mensen hebben twijfels, kunnen ze
het beste de gemeente bellen. Wij
voorzien hen van informatie wat
wel en wat niet te doen.”

Omgevingsdialoog
Het elektriciteitskastje werd dinsdag
17 november geplaatst ter hoogte
van Simonsstraat 29. Daar staan naast
een monumentale boerderij ook
een kapelletje en een monumentale
bomenrij. De bewoners van de boerderij zijn er dan ook niet blij mee. Er is
inmiddels contact geweest met zowel
de gemeente als Enexis, zegt Danielle
Laudy, samen met Sjak Draak bewoner van het pand. “Als de gemeente
maanden geleden had aangegeven
dat ze een groen gekleurde versie
wilde plaatsen op een aantal plekken nabij monumenten of mooie
groen locaties, dan hadden ze nog
invloed kunnen hebben, zegt Enexis.
Communicatie vanuit gemeente is er

vooraf niet en wij als bewoners staan
nu voor een voldongen feit, waar we
nog jarenlang tegenaan moeten kijken. Volgens de gemeente hoeven ze
niet met bewoners te communiceren
want het is eigen grond. Ik vind het
een gemiste kans, lijkt me beter om
de lokale bevolking mee te nemen in
dit soort aanpassingen in de directe
leefomgeving.”
Een woordvoerder van de gemeente
laat desgevraagd weten dat Enexis
geen vergunning hoeft aan te vragen
voor het plaatsen van een elektriciteitskastje. “Het is nu eenmaal noodzakelijk dat dergelijke voorzieningen
worden aangelegd. Enexis bepaalt
zelf waar zij deze kastjes plaatst. De

gemeente is hier geen partij in. Ik heb
begrepen dat Enexis wel in overleg is
met de buurt om tot een oplossing te
komen.”
Laudy zegt dat ze Enexis niets verwijt.
“Zij kijken alleen naar de technische
kant en wat voor hen de makkelijkste
oplossing is. Voor ons is het te laat en
we zitten nu aan te kijken tegen lelijkheid. Maar wellicht is er voor andere
plekken in de gemeente nog andere
plekken of opties te bedenken. Als
ze eenmaal vervangen zijn staan ze
weer jarenlang in het dorp. Nu had
je een kans om de minst lelijke optie
te kiezen. Een gemiste kans van de
gemeente.”
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Ton Wismans van D66+GroenLinks
vroeg naar specificaties van de
windmolens. “Hoe groot en hoog
wordt zo’n windmolen? Worden ze
echt ‘state of the art’ gebouwd? En
hoe zit het met de lampjes, het is
belangrijk dat het geen kerstboomeffect wordt. We hebben het hier
dus over lucht- en horizonvervuiling. En bij zonneparken, hoe zit het

met zonreflectie?” Kuipers kon hier
nog geen duidelijk antwoord op
geven. “Dat is nog te vroeg, maar
hier komen we op terug.”
Ook kwamen er vragen over de
omgevingsdialoog. “Bij dit soort
onderwerpen schieten veel inwoners, waarbij mogelijk in hun
achtertuin gebouwd gaat worden,
meteen al overeind en in de verdediging”, zei Kay Thijssen (Essentie).
“Hoe gaan we hiermee om? Is
er een communicatieplan opgesteld om hen goed in te lichten?.”
Daarmee is het college volop bezig,
aldus Kuipers. “We zijn al bezig om
in de aangewezen gebieden met
voor- en tegenstanders te praten.
Het is belangrijk dat er geen onrust
veroorzaakt wordt, want samen
moeten we dit doen.”
Op dinsdag 15 december besluit
de gemeenteraad over KODE. Dat
betekent niet dat er daadwerkelijk
wordt gebouwd op de aangewezen gebieden. Kuipers verzekert dat
nog niets vast ligt, maar alles enkel
ter informatie is. “We moeten nog
zoveel uitwerken. Het is belangrijk
dat als we gaan starten, er een zo
goed en duidelijk mogelijk document ligt.”
Tekst: Niels van Rens

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

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

Product uit de regio, rechtstreeks van de teler!

Raadsels van De Mythe
van de Prevelende Peelgenezer
De Americaanse Quiz kon dit jaar, net als vele andere activiteiten, niet doorgaan vanwege het coronavirus. Daarom zette de organisatie een alternatieve quiz in elkaar in de vorm van een ‘escape game’
genaamd ‘De Mythe van de Prevelende Peelgenezer’. Op zaterdagavond 21 november deden zo’n honderd
teams mee aan de alternatieve quiz. Ruim zeventig teams hebben de oplossing gevonden en sommige
teams gaan later nog verder. De escape game kan namelijk gespeeld worden tot 31 januari 2021.

Heerlijke vastkokende
aardappelen (zakken van 10 kg)
Uien (zakken van 1,5 kg)
Voerwortelen (zakken van 20 kg)
Zelfbedienings-verkoop op Donkstraat 6a, Meterik
Taco Agro B.V. / Meterik / 077 397 66 66
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Veel besmette
Dendron-leerlingen
in één klas

Eerste editie Megazeen
De eerste editie van Megazeen, het magazine van kunstcollectief Zeen, verschijnt eind december. In het 108
pagina’s tellend tijdschrift staan onder andere verhalen, foto’s, gedichten, collages, tekeningen en interviews.

Het Dendron College in Horst heeft last van verschillende
corona-uitbraken binnen de school. Opvallend genoeg komen de
besmettingen veel uit één klas. Ook zijn er wekelijks één of twee
werknemers besmet. Dat laat rector Zwanetta Por weten aan
dit blad.
Eén klas volgde vorige week de
lessen al vanuit thuis. “We hebben
in deze klas maatregelen moeten
nemen”, zegt rector Zwanetta Por.
“Sinds zondag 15 november werken
de leerlingen thuis. Deze beslissing hebben we genomen omdat
we toen de derde besmetting in
die klas hebben geconstateerd.
Inmiddels zijn er in deze klas
bovengemiddeld veel leerlingen
positief getest op corona. Ook zijn
er leerlingen uit deze klas weer
klachtenvrij.” Naast deze leerlingen
zegt Por dat er ook enkele besmettingen zijn geconstateerd bij werknemers. “Het gaat om één of twee
collega’s per week.”

Toetsweek
Op het Dendron College is momenteel de toetsweek bezig. Leerlingen
uit de betreffende klas die wel
naar school kunnen komen voor
de toetsweek, maken de toet-

sen in een lokaal dat ze niet delen
met anderen. “Tijdens de toetsweek blijven de richtlijnen rondom
corona onverminderd van kracht”,
zegt Por. “Ouders hebben vorige
week hierover een mail ontvangen. Leerlingen die in quarantaine
moeten, in afwachting zijn van
een testuitslag of klachten hebben,
blijven thuis. Leerlingen komen
pas weer naar school als de quarantaineperiode afloopt, klachten
verdwenen zijn of als ze een negatieve testuitslag gekregen hebben.
Voor leerlingen die toetsen missen, komen inhaalmomenten die
verspreid worden over een langere
tijd en er wordt in overleg met de
mentor naar passende oplossingen
gezocht. Dit is iets wat we altijd al
zo doen, het betreft nu meer leerlingen dan we gewend zijn.”

Tekst: Niels van Rens

Volgens de redactie, bestaande
uit Sanne Aben, Aukje van Dijk,
Wim Moorman en Frank Schijven,
is in Megazeen 2020 geen plaats
voor getheoretiseer over kunst.
De redactie wil de lezer niet overtuigen van het belang van kunst,
maar hem de waarde, het belang
ervan laten ervaren. Ze omschrijven het als een expositie op papier.
Meer dan veertig mensen hebben
een bijdrage geleverd. Onder wie

de huidige Fotograaf des Vaderlands
Jan Dirk van der Burg, de Afterpartees,
Mathieu Knippenbergh, Wiek
Lenssen, Kirsten Schoeber,
Lotte Spreeuwenberg, Roel Vennekens
en Anniek Verheijen. En leden
van het collectief zelf, waaronder
Safia Boulghalgh, Eric van Grootel,
Jacqueline Hanssen en Jeu van Helden.
Er is een dubbelinterview met Joep
Vossebeld van Odapark Venray en
Paulo Martina van Museum Van

Bommel Van Dam in Venlo. Geert van
der Wallen, muzikant en schrijver met
de beperking autisme, heeft zichzelf
geïnterviewd. Ook is er een
toeristische route langs varkensstallen
in Horst aan de Maas in opgenomen.
Elk exemplaar is uniek doordat één
dubbele pagina is gevuld met een bijdrage van een leerling van basisschool
De Weisterbeek dan wel het Dendron
College. Kijk voor meer informatie op
www.zeen.online/megazeen-2020

Natuurlijke materialen in je keuken

Ook binnen jouw budget een
landelijke keuken op maat

Gratis *
montage
Als je jouw keuken in
maart 2021 laat plaatsen

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom. vol=vol

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Bellen met de burgemeester november

“Het is fijn wanneer je dan weer de kans krijgt
om onder de mensen te zijn”
Wat doet een burgemeester zoal? Vult hij zijn dagen met bezoekjes aan
mensen die 100 jaar of ouder worden of zit hij constant vergaderingen
voor? We bellen aan het eind van elke maand burgemeester Ryan Palmen
om te vragen wat hij deze maand heeft meegemaakt. In november sprak
de burgemeester onder meer met een aantal ondernemers over de zorgen
die corona met zich meebrengt maar ook de kansen die eruit voortkomen.

belangstelling staat, is de nertsenfokkerij. Het kabinet maakte een tijd geleden bekend dat in maart volgend jaar
alle nertsenhouderijen in Nederland
moeten stoppen. Maar doordat er op
inmiddels ruim zestig nertsenbedrijven in Nederland corona is vastgesteld,
wordt er steeds vaker gezegd of het
niet beter is om nu al alle bedrijven
te ruimen. In september werd bekend
dat op een nertsenfokkerij in America
corona was vastgesteld. In het kader
van de campagne ‘Aandacht voor
elkaar’ bracht gouverneur Theo Bovens
in november een bezoek aan Horst aan
de Maas. Hij sprak daarbij samen met
Palmen met de eigenaars van de fokkerij. Indrukwekkend, noemt de burgemeester het gesprek. “Hoe moeilijk
is het wel niet wanneer je een bedrijf
opbouwt, er vervolgens aan maatschappelijke discussie over ontstaat,
waardoor de druk toeneemt en er dan
zoiets gebeurt? Iets waar je niets aan
kunt doen en je ook niet tegen kunt
wapenen. Ik vond het goed dat zij de
kans kregen hun verhaal te vertellen.”

Nieuwe gemeentesecretaris
Op donderdag 19 november vond
de online talkshow ‘Prijs het ondernemen’ plaats, het alternatief
voor de jaarlijkse verkiezing van
de Ondernemersprijs Horst aan de
Maas. In de show kwamen onder
anderen ondernemers aan het
woord. Palmen: “Je kunt het natuurlijk niet vergelijken met een avond
waar zeshonderd man aanwezig is
in de Mèrthal, maar ik vond dat de
organisatie een perfect geregeld
avond heeft neergezet. Het was heel
professioneel opgezet, een tv-productie waarop zoals ik heb begrepen
driehonderd mensen hebben afgestemd. Het was een topavond.”

Aandacht voor elkaar
Daags erna was de Dag van de

Ondernemer, normaal gesproken een
dag waarbij het college bedrijven
bezoekt en met ondernemers spreekt.
Ook hier werd een alternatief voor
gevonden. “Samen met wethouder
Rudy Tegels heb ik een filmpje opgenomen waarin we ondernemers opriepen
met ons in gesprek te gaan. Daaruit zijn
verschillende gesprekken gekomen.
We hebben niet alleen gesproken over
de zorgen die er leven, maar ook de
kansen die er zijn. Het is ook fijn om te
horen dat ondanks de malaise die er is,
bijvoorbeeld in de horeca, ook mensen zijn die zeggen: nu kunnen we juist
bepaalde zaken oppakken. Daarbij zijn
er ook branches waarin het nu juist erg
goed gaat. Aannemers bijvoorbeeld
hebben werk genoeg.”
Een branche die nu ook volop in de

Op regionaal gebied waren er overleggen met de provincie, collega-burgemeesters en LLTB over de aanpak van
criminaliteit in het buitengebied. Ook
sprak Palmen met zijn collega van de
gemeente Venray over projecten waarin
zij samen in optrekken. “In belang van
de regio is het goed als we gas gaan
geven. Venray is een goede partner
hierin.” Daarnaast heeft het college zich
gebogen over de profielschets voor de
nieuwe gemeentesecretaris. “We hebben sinds 1 oktober een waarnemend
gemeentesecretaris en hebben inmiddels een profiel gemaakt voor de opvolger. Het is spannend om te zien wie
daarop gaat reageren.”

dag 22 november geïnstalleerd in de
Lambertuskerk in Horst. Ook deze viering vond in aangepaste vorm plaats.
“We zaten met zo’n dertig man in
die enorme kerk. Het was zeker een
indrukwekkende viering, maar je gunt
hem toch een andere start. Ik had
deken Varela al eerder ontmoet en ik
vind hem een heel enthousiast persoon
waar de passie en betrokkenheid vanaf
straalt. Hij woont natuurlijk al twintig
jaar in Nederland, zijn Nederlands is
dan ook perfect met zelfs hier en daar

een woordje dialect. Verder is het een
man met humor en zelfspot en daar
hou ik wel van.” Palmen geeft aan dat
hij zulke contacten met anderen, die
vanwege de coronamaatregelen nog
steeds beperkt zijn, mist. “Het is fijn
wanneer je dan weer de kans krijgt om
onder de mensen te zijn.”

Tekst: Marieke Vullings
Beeld: Sten Jetten

Gemeente neemt N554
niet over
De gemeente Horst aan de Maas gaat niet de provinciale weg N554
overnemen van de provincie Limburg. Er is onder andere geen
overeenstemming bereikt over de kostenbijdrage voor achterstallig onderhoud.
De gemeente is sinds 2017 in
onderhandeling met de provincie over de overname van zowel
de N554 (de weg van Tienray naar
Meerlo) als de N556 (de weg van
Horst naar Sevenum). Al eerder
werd besloten om deze laatste
weg niet over te nemen, omdat
de verkeerssituatie op de N554
urgenter was. Er zijn namelijk al
jaren veel klachten over de weg
tussen Tienray en Meerlo, met
name over de snelheid en drukte
op deze route. In 2017 inventariseerden de dorpsraden van Meerlo
en Tienray de klachten nog in een
bewonersonderzoek. Het College
van B&W heeft nu alsnog besloten
om het beheer van de N554 niet
over te nemen van de provincie.
Eerder werd door de gemeenteraad

een motie aangenomen waarin
het college opdracht kreeg ook de
kosten voor de benodigde verkeerskundige aanpassingen voor
verbetering van de leefbaarheid
en verkeersveiligheid te betrekken in de gesprekken. Volgens het
college is inmiddels gebleken dat
de provincie niet bereid is hiervoor
voldoende financiële middelen ter
beschikking te stellen. Er is onder
andere geen overeenstemming
bereikt over de hoogte van de bijdrage voor achterstallig onderhoud
en verkeerskundige aanpassingen
op het weggedeelte. Het zou gaan
om een verschil van 1,5 miljoen
euro. Omdat de gemeente het verschil niet uit eigen middelen kan
aanvullen is besloten de weg niet
over te nemen.

Humor en zelfspot
De opvolger van deken De Graaf
Woutering, Wilson Varela, werd zon-

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

IETS TE VIEREN?

Installatie deken Varela
In de St-Lambertuskerk in Horst vond zondag 22 november de installatie plaats van deken Wilson Varela.
Hij is de opvolger van deken Alexander de Graaf Woutering, die aanwezig was evenals deken Rob Merkx.
Vanwege de coronamaatregelen vond de installatie plaats in besloten kring en was er een handvol genodigden, waaronder burgemeester Ryan Palmen en staatssecretaris Raymond Knops. / Beeld: Sten Jetten
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“Ik bin het heer nag lang neet muuj,
doëd zien kunde nag lang genog”

Tot het einde toe zelfstandig,
het leven in eigen hand houdend,
is rustig ingeslapen ons Oda, “Oma”,

Oda van Berlo
* Melderslo, 9 april 1931

Op donderdag 19 november 2020
overleed in de leeftijd van 92 jaar,

Horst Jan
Nuenen Marian en Kees
Gilles en Eva
Jochem en Nine
Chiel
Inge

Jac Kellenaers
* Horst, 6 april 1928 † Hegelsom, 19 november 2020

Eindhoven Rob

echtgenoot van

Horst broer Hay

Truus Kellenaers - Wijnen †
lieve pap, schoonvader en trotse opa van
Peter en Miranda
Jeanine en Freek
Marlou en Berton
Patrick en Daniëlle
Kristy en Bas
Hendrian en Eric
Erwin
Lieke en Hans
Laura en Luuk
Danique
Anouschka en John
Tom en Sharon
Loes en Wiek
Joselien en Jos
Pieter
Marin
Luuk
Peter en Thea
Linda en Tim, Tren, Max
Petra en Emiel
Bart en Judith

Neven en nichten
Horst, 21 november 2020
Venrayseweg 54b, 5961 AH Horst
De uitvaartdienst zal vanwege de huidige situatie in besloten
kring plaatsvinden in de H. Lambertuskerk te Horst en we
leggen Oda dan te ruste op de begraafplaats aldaar.
Een speciaal woord van dank aan de huisartsen,
fysio-therapeuten, zorgverpleging van Proteion en Nelly.

Laot mich mar slaope...
Op dinsdag 17 november 2020
overleed in de leeftijd van 85 jaar

Toos Vullings - Brummans
echtgenote van

Sef Vullings
lieve mam en trotse oma van
Petra en Gerard
Chantal en Bram
Kim

Familie Kellenaers
Familie Wijnen
Bosstraat 62
5963 NZ Hegelsom
Wij hadden graag samen met u afscheid genomen
van ózze pap. Helaas is dit door de huidige
omstandigheden niet mogelijk en vindt de
afscheidsdienst in kleine kring plaats.

† Horst, 21 november 2020

Harrald en Esther
Jessie en Daan
Max
Frankrijkweg 10
5975 PC Sevenum
Graag hadden wij samen met u afscheid willen nemen,
maar gezien de huidige maatregelen hebben wij dit in
familiekring gedaan.

Met een diep gevoel van bewondering en respect hebben
wij je langzaam afstand zien nemen van alles wat in je
leven zo belangrijk was. Wij hebben je mogen begeleiden
in je laatste levensmaanden. Het was voor ons een grote
steun dit voor je te mogen doen.

Nel Raassens-Peeters
15 april 1950

21 november 2020

echtgenote van

Arie Raassens †

Boete zakt ’t zonnescherm
en stroeit met zien oranje licht
enne glimlach, zacht en werm
terug op ow gezicht
Lentenacht - Rowwen Hèze

Wij ontvingen het droevige bericht dat is overleden

Ron en Jolanda
Agnes, Joey

Mia Rongen - Poels

Lambertusstraat 13, 5866 AM Swolgen

Wij wensen haar familie en naasten veel sterkte toe.

De afscheidsdienst heeft woensdag 25 november plaats
gevonden in crematorium Boschhuizen in Venray.

Rowwen Hèze band,
management en crew

Fusie
De Horizon en
De Dobbel
steen
Basisscholen De Horizon en
De Dobbelsteen in Sevenum
gaan fuseren. De planning is
dat de scholen vanaf 1
augustus 2021 onder een
nieuwe naam verder gaan.
De teams van de twee
basisscholen werken al enkele
jaren informeel samen, geeft
directeur Judith Geurts aan.
“We zijn de afgelopen jaren op
zoek gegaan naar een vorm
van onderwijs die meer gericht
is op eigenaarschap en hoe
we kinderen daarin kunnen
begeleiden. Tegelijkertijd zetten
we daarbij leerkrachten in op hun
expertise. Sinds een aantal jaar
werken we op De Dobbelsteen
met Unitonderwijs, op De Horizon
zijn we daar dit schooljaar mee
begonnen. In deze vorm van
onderwijs vragen we de leerling
wat hij wil leren en wat zijn
motivatie is. Een Unit bestaat
uit meerdere stamgroepen
waar drie tot vier leerkrachten
samen verantwoordelijk voor
zijn. Omdat het zonde is om voor
beide scholen steeds het wiel
opnieuw uit te vinden, werken
beide schoolteams al intensief
samen. Formeel was er nog geen
sprake van een fusie, maar de
docenten voelden zich wel al
collega’s. We spreken al dezelfde
taal, dus het is een logische stap.”
De komende maanden staan
in het teken van het verdere
fusieproces. Er gewerkt aan
een nieuwe (school)visie.
Ook krijgt de school een nieuwe
naam. De verwachting is dat
hier in januari 2021 meer
duidelijkheid over is. Samen
wordt er gewerkt aan één
school, die voorlopig gehuisvest
wordt in de twee voormalige
schoolgebouwen. Uiteindelijk
gaan alle klassen samen in één
schoolgebouw, dat gepland staat
in het Integraal Huisvestingsplan
(IHP), waar de gemeenteraad
zich in december over buigt.
Geurts: “Het schoolgebouw
vormde voor de ouders
het grootste struikelblok
met betrekking tot de
fusie. De onderbouw wordt
namelijk voorlopig gehuisvest
in De Dobbelsteen en de
bovenbouw in De Horizon.
Het kan dan voorkomen dat één
kind les krijgt in De Dobbelsteen
en het ander in De Horizon.
Ik begrijp dat sommige ouders
dat niet fijn vinden.”
In het Integraal Huisvestingsplan
is opgenomen dat het gebouw
van De Horizon, gevestigd aan
Den Eigen, de locatie wordt voor
de nieuwe school. Dit pand wordt
daarvoor dan verbouwd. Daarvoor
wordt in het IHP een bedrag gereserveerd van 5 miljoen euro.
Tekst: Marieke Vullings
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Geplukt

Jos Wijnen Grubbenvorst
Deze Grubbenvorstenaar omschrijft zichzelf als ‘opvallend onopvallend aanwezig’. Hij is onder andere betrokken bij VVV-Venlo, Ondernemers
Collectief Grubbenvorst, SVZ’57 Grubbenvorst en de Historische Kring Grubbenvorst-Lottum. Ondanks dat hij 2,5 jaar geleden met pensioen
ging, verveelt hij zich dus niet. Deze week wordt Jos Wijnen (66) geplukt.

Indonesië geweest, in 2016 naar China
en in 2018 naar Zuid-Afrika. Voor dit
jaar stonden Vietnam en Cambodja
op de planning, maar dat kon jammer
genoeg niet doorgaan. Andere culturen leren kennen vinden we allebei
interessant. De wereld houdt niet op
bij Grubbenvorst.”

Indonesië

Na 46 jaar bij de Belastingdienst
te hebben gewerkt, kon Jos Wijnen
op zijn 64e met vervroegd pensioen gaan. “En daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt. Ook
mijn vrouw Ria is sinds een jaar
met pensioen en we genieten
daar nu samen van. Buiten corona
schijnt voor ons de zon.” Als Jos
had gewild, had hij na zijn pensioen zijn week kunnen vullen met
bestuursfuncties en vrijwilligersklussen. “Ik werd al snel door verschillende organisaties gevraagd,
maar ik ben daar wel selectief in.
Ik vind het belangrijk om bij te dragen aan een stuk vorming. Zo ben
ik lid van de stuurgroep samen-

werkingsverbanden van VVV-Venlo.
We werken samen met tachtig amateurclubs, waarvan tien afkomstig uit
de Duitse grensstreek. We organiseren
onder andere jeugdvoetbaltoernooien,
waaronder het U13 in Grubbenvorst en
U10 in Horst. Werken met jeugd vind ik
leuk, het houdt je jong van geest.”

Historie
Als kind wilde Jos dan ook eigenlijk
onderwijzer worden. “Aardrijkskundeof geschiedenisdocent, dat leek mij
leuk. Uiteindelijk ben ik dus bij de
Belastingdienst terecht gekomen,
waar ik verschillende functies heb
gehad. De laatste twee jaar voor
mijn pensionering was ik betrokken

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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bij een landelijk project dat verenigingen en stichtingen begeleidt op
fiscaal gebied. Dat paste echt in mijn
straatje.” Jos mag dan geen geschiedenisdocent zijn geworden, hij houdt zich
nog wel bezig met historie. Zo is hij lid
van de museumcommissie van VVVVenlo en is hij vanuit de Historische
Kring betrokken bij een drietal projecten in Grubbenvorst. “Vorig jaar
hebben we vier glas-in-loodramen,
waarvan één met een afbeelding van
pastoor Vullinghs, laten plaatsen in
Zorgcentrum La Providence. In december komt er een kunstwerk ter ere van
kunstenaar Cees van den Bergh en in
het verlengde daarvan willen we een
expositie organiseren. Daarnaast willen we in 2021 een gedichtenbundel
uitbrengen van dorpskapper Harry
Jacobs.” Bestuursfuncties wil Jos niet
meer, hij zet zich liever op projectmatige basis in. “Ik vind het leuk om de
basis te leggen, iets op de rit te zetten
en het dan over te laten aan nieuw
bloed.”

Verenigingsman
Jos groeide op aan de Horsterweg
in Grubbenvorst, op de grens van
Horst en Grubbenvorst. Op zijn 17e
verhuisde het gezin naar het centrum van het dorp. “Ik had een onbevangen jeugd en kreeg de kans om
mezelf te ontplooien. Mijn vader, die
op jonge leeftijd is gestorven, was
een echte verenigingsman, dus dat
heb ik niet van een vreemde. Ik had
één jongere zus, die helaas acht jaar
geleden is overleden.” Jos trouwde in
1976 met Ria. “We hebben elkaar in
de kroeg leren kennen. Ze is een echt
Grubbenvorster ‘megje’. Waarom zou
je het ver gaan zoeken, als het dicht-

bij rondloopt”, zegt hij lachend. Samen
kregen ze een zoon en een dochter en
hebben ze drie kleindochters. Reizen
is iets wat beiden graag doen. “Dat
doen we in groepsverband met een
reisorganisatie. In 2015 zijn we naar

De reis die de meeste indruk op hem
maakte, was die naar Indonesië.
“De vader van Ria was als militair
gelegerd in Indonesië. Hij had de
altijd de wens om nog eens terug te
gaan. Ook hij is jong gestorven, waardoor dat niet is gelukt. Voor ons was
het heel bijzonder om die plekken in
Indonesië te kunnen bezoeken waar
hij is geweest. We hadden zelfs de
mogelijkheid om een deel van zijn as
uit te kunnen strooien bij Bandung,
waar enkele van zijn legerkameraden
begraven liggen.”
Voor zijn vrijwilligerswerk kreeg
Jos in 2000 een Koninklijke onderscheiding en in 2004 de Golde
Aspergestaeker, die uitgereikt wordt
aan personen die zich hebben ingezet voor Grubbenvorst. “Ik treed niet
graag op de voorgrond, ik hoef ook
niet geëerd te worden met bloemen
aan de finish. Maar die twee onderscheidingen waren wel memorabele
momenten. Bij mijn afscheid van de
Belastingdienst werd ik omschreven
als opvallend onopvallend aanwezig.
Dat etiket past bij mij, het is een rol
waar ik me prettig bij voel.”

Tekst: Marieke Vullings
Beeld: Egon Notermans

Adver torial

Vrĳwillige inzet Horst aan de Maas

Samen staan
we sterk

Het hele jaar door zetten mensen zich vrĳwillig in om een ander te
helpen. Het kan zĳn voor de buren, voor de buurtvereniging of
voor bĳvoorbeeld de korfbalclub. Er gebeurt heel veel, maar niet
iedereen die hulp nodigt heeft, durft dit te vragen.
Dit kan zijn doordat deze persoon
niet weet waar hij/zij de vraag
kan stellen. Of iemand schaamt
zich ervoor. Wat de reden ook is,
de vraag blijft hoe wij ze hierbij
kunnen helpen.
Kijk eens in je eigen omgeving
of je ziet dat iemand veelal
thuisblijft en niet naar buiten
komt. Zwaai eens een keer
gedag en maak eens een
praatje. Bel later eens een keer
aan of je een boodschap mee
kunt nemen. Of drink een keer
een kop koffie samen bij die
persoon thuis.

Vaak betekenen deze kleine
stapjes meer voor iemand dan we
zelf denken. Want wat zou jij graag
willen dat een ander doet als jij in
deze situatie zit? En als je de stap
wel durft te zetten: je bent een
topper!
Gelukkig zijn er mensen die met
jou mee eropuit gaan en hierbij
willen helpen.
Durf je wel de vraag te stellen of
heb je hulp nodig? Kijk dan eens op
www.horstaandemaasvoorelkaar.nl
Samen maken we zo de wereld nog
een beetje mooier. Stap voor stap,
samen staan we sterk.
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Geboren

Ella

Woensdag 18 november 2020
overleed in de leeftijd van 91 jaar

19 november 2020
Dochter en zusje van
Bram Janssen & Suzanne van Ras
Lida

Nellie Houwen - Dijckmanns

Middelijk 17
5961 EM Horst

Jan Houwen † 1998

echtgenote van

Jan en Corry †, Anita
John en Linda, Jan, Elin
Dennis en Maud

Lou

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Te huur gemeubileerde woningen in
Meijel voor urgente woning zoekenden.
Vanaf €1300 incl. T 06 11 34 41 78.
Longolie - bij verkoudheid,
vastzittend slijm in longen,
versterkt het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl.
Verkrijgbaar in natuurwinkels Horst
en Gennep.
Gezocht: werkruimte/bedrijfsruimte
van 40-80 m² in Horst of omgeving.
Bel: 06 13 64 01 81.
Te koop kerstbomen vanaf 28
november. P. Kleuskens
Langevenseweg 7 Melderslo.
Te koop houtkachel Rika Mexx 250.00
motor grasmaaier merk Stiga 55 cm
250.00 tel. 06 50 50 12 66.
Te huur gestoffeerde woning
Rietbos 34 Horst. Vanaf 1 jan 2021.
Maximaal 2 jaar. 1.095 euro per
maand. rietbos34horst@gmail.com
Atelier De Stal, kerstworkshops in
kleine groepen .Nog enkele plekken
vrij www.valise.nl. 06 12 69 79 35.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Te koop kerstbomen,
diverse soorten en maten.
Lei Verhaeg, Hillenweg 9 Hegelsom.
Garageverkoop, op afspraak (graag
mondkapje.) Bellen 077 366 23 71.
Doolingsbemden 9 Grubbenvorst.
Op 27, 28 en 29 november van 10 tot
16 uur. Kerstspullen (hobby) en vele
andere spullen.
Te koop Walker, Amazone, STH.
professionele gras-zuig mach.
105-125-180 cm zelfrijdende.
Hoog/kipper. www.hayaerts.nl
gsm 06 53 17 62 60.

Onderweg, op reis naar elders
Plots, ineens...
komt hieraan abrupt een einde

Twan Hendriks
* Horst, 30 juli 1966

† Horst, 19 november 2020

Harry Hendriks †
Jo Hendriks - van Laarhoven †

Martin en Gerda

9 november 2020
Zoon en broertje van
Tom Ummenthun
en Dorris Geurts
Fez en Rey
Jacob Poelsweg 5
5966 RA America

Altijd plannen makend

Ontdaan en erg verdrietig zijn wij om zo plotseling afscheid te
moeten nemen van mijn enige broer, mijn zwager en onze oom

leeve mam, schoonmoeder, oma en super-oma van

Geboren

Levensgenieter ten top

Thijs en Jean
Dewi en Lucien, Fera, Jill
Fro

Peter en Yvonne

Bertie en Jan
Tim en Joyce, Esmee, Lars, Sanne, Thomas
Lora
Inge en Stef, Sam, Pem, Jip, Pim

Simon en Jet
Karlijn
Felien

Baasje van Donder

en Terra

Correspondentieadres: Berkelstraat 17, 5961 JK Horst
Maandag 23 november 2020 hebben wij in kleine kring
afscheid genomen van ôs mam en haar te ruste gelegd bij
ôzze pap op het kerkhof aan de Deken Creemersstraat in Horst.
Een speciaal woord van dank aan Dr. Boting, Dr. Van Rosmalen
en aan de medewerkers van Groene Kruis Thuiszorg, voor de
fijne begeleiding en liefdevolle verzorging.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van ons koorlid

Nellie Houwen - Dijckmanns
Sinds de oprichting van Egelsheim in 1967 was zij een zeer trouw
lid van ons koor. Met veel plezier kijken we terug naar de prachtige
tijden die we samen hebben beleefd. Dankbaar zijn we voor haar
inzet, haar mooie alt stem, haar zonnige humeur en voor haar méér
dan gouden lidmaatschap.

Van Goghstraat 28, 5961 AR Horst
Op woensdag 25 november hebben wij in besloten kring afscheid
van Twan genomen, buiten in de natuur op de plek waar hij graag
verbleef; Davy Crockett in Meterik.
Correspondentieadres:
Rector de Fauwestraat 4, 5964 AE Meterik

Hiël onverwachs is ôzze kameroad

Twan Hendriks
aan zien letste reis begós.
Vuls te vroeg, we hebbe neet èns miër hajje kunne zegge.
Weej zien d’r kepot vá, weej zulle ow misse kel.

Wij wensen haar gezin en verdere
familie veel sterkte.
Bestuur, leden, dirigent en pianiste
GZV Egelsheim, Hegelsom

De Jongste Thoês

Dankbetuiging

Graag willen wij via deze weg iedereen hartelijk bedanken voor
alle steunbetuigingen, voor de vele mooie bloemen en voor de
gulle donaties aan Wensambulance Limburg, die wij bij het
overlijden van mijn lieve man en onze pap

Jos Peeters

Twan
Al bijna 30 jaar een vaste helper tijdens het Davy Crockett
Western Weekend. Ook met andere activiteiten was
hij graag op de schietbaan. Na het werk kon hij lekker
genieten van een biertje op de veranda met vrienden
en doorgaan tot in de kleine uurtjes. Twan was een
graag geziene gast bij Crockett.

mochten ontvangen.

We gaan je missen Twan.

Het doet ons goed om te zien dat Jos
bij zoveel mensen zo geliefd was.

Leden SV Davy Crockett

Anita, Tim en Sanne, Milou

en Dennis, Niek

GERRIE
VAN DEN
uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

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

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

w w w. b o b n o t e n . n l
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Carbidschieten is een
goed alternatief voor vuurwerk
Nu tijdens de jaarwisseling het afsteken van vuurwerk verboden is, met uitzondering van categorie 1 vuurwerk zoals sterretjes, komt het
carbidschieten ineens in trek.
Enkele gemeenten in Zuid-Holland lieten al eerder weten de traditie dit jaar te verbieden, uit
angst dat mensen zonder ervaring melkbussen gaan afknallen tijdens de jaarwisseling.
Een landelijk verbod op carbidschieten komt er
echter niet, zegt voorzitter Hubert Bruls van het
Veiligheidsberaad. Carbidschieten is op grond
van een soms eeuwenoude traditie in sommige

gemeenten toegestaan. Waar dat het geval is, hebben gemeenten daar tientallen jaren ervaring mee
en wordt het goed voorbereid, aldus Bruls. Je zou
dus kunnen zeggen dat het op die plekken een goed
alternatief is voor het afsteken van carbid.
Aan de andere kant kun je je afvragen waarom het
per se nodig is dat er iets wordt afgestoken met oud
en nieuw? Vuurwerk is verboden om dit jaar de zorg

te ontlasten die al veel druk ervaart in verband met
corona. Als carbidschieten door onervaren mensen wordt uitgevoerd, bereik je dat doel nog niet.
Afgezien nog van de overlast die het kan veroorzaken voor mensen en dieren.
Carbidschieten is een goed alternatief voor vuurwerk. Wat vindt u?

Bespreking poll week 47

De strenge lockdown was te kort
Het kabinet kondigde dinsdag 17 november weer een versoepeling van de lockdown aan. Vanaf donderdag 19 november mogen theaters, bioscopen en bibliotheken weer open. We komen uit een strenge lockdown, maar was deze niet te kort?
Volgens de stemmers op de poll van vorige week
was deze periode inderdaad te kort. We zijn er
de afgelopen maanden ook achter gekomen
dat lang niet iedereen zich aan de regels houdt,
of dit niet om afstand houden gaat of coronaparty’s, alle waarschuwingen en boetes ten
spijt. Dave Willems stemde oneens op de poll:

“Te lang. We laten ons tegenwoordig leiden door
angst. Of je wordt ziek of niet, daar moet je geluk
mee hebben.” Monique Litjens moest haar bedrijf
sluiten door de coronamaatregelen. “Moeilijk om
te zeggen. Ik heb mijn bedrijf moeten sluiten en
ik ontvang geen tegemoetkoming vanuit het rijk.
Dat maakt het een lastige situatie die ik niet graag

lang zie duren. Gelukkig zijn wij nu weer open.
Zeker voor de horeca ondernemers is dit echt afschuwelijk.”
Het blijft een lastige discussie. Voor en tegenstanders staan tegenover elkaar. De conclusie die wel
getrokken kan worden is dat iedereen zo snel mogelijk van deze pandemie af wil zijn.

Huis te huur gezocht

actieactieactie

voor man (70 jaar) en vrouw (58 jaar, vaste baan)

12 behandelingen van 40 minuten

Strakke benen/buik
van € 80,- voor

Omgeving Horst/Venray
Tel. 06 44 84 09 27

€52,- per keer*

*Zie actievoorwaarden op de site

COSMETISCH CENTRUM HORST

Industriestraat 15
bell of app: 06 - 20 41 45 01

Gezondheidscentrum Horst - Kranestraat 33

GRATIS NEK- EN RUGSCAN
Analyse op spierspanningen, blokkades en scheefstanden
uitsluitend na telefonische afspraak: 077 320 19 19

Tevens kunt u bij ons terecht voor:
• Echograﬁe
Onderzoek van gewrichten en weke delen
• Shockwavetherapie
Bevordering van weefselherstel o.a.
bij schouderklachten, tennisarm,
slijmbeursontsteking en hielspoor

Informeer
naar ons
protocol

Hernia

Behandeling
op maat!

• Dryneedling
• Carpaal Tunnel Syndroom
behandeling middels tractie

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

• Vergoeding uit de
aanvullende verzekering

Voor meer informatie of het maken van een afspraak
bel 077 320 19 19 of bezoek onze website:
www.vividus-chiropractie.nl
Van Millenstraat 8, 5913 VL Venlo / Kranestraat 33, 5961 GX Horst

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

Streekemoties

Column

Hallo corona!
De titel boven deze tekst is
natuurlijk niet bedoeld als
vriendelijke begroeting aan een
virus, maar eerder het tegendeel. Het is eerder bedoeld als
“Hallo virus, we zijn ons vol
bewust van je nabijheid en jouw
trucjes en we zijn meer op onze
hoede dan maanden geleden”.
Als we in deze dagen, (hopelijk
noemen we ze spoedig de coronadagen van toen) over straat lopen
dan worden we constant geconfronteerd met het woord CORONA,
gekoppeld aan de adviezen en
maatregelen: houd afstand, let
op elkaar, samen staan we sterk
et cetera. Vooral die eerste, ‘houd
afstand’, is een niet te missen
maatschappelijke kreet geworden. Een begrijpelijke maar toch
onaangename, bijna enerverende
opdracht. Nu we in deze tijd,
bewust of onbewust, elkaar meer
nodig hebben om samen beter
tegen dit virusmonster op te treden, wordt er van ons verwacht dat
we uit-elkaar-gedrag aannemen.
We verlangen naar handje drukken,
naar nabij zijn, naar knuffelen, naar
tastbaar troosten, maar we mogen
en kunnen dit nog niet uitvoeren.
Een voelbaar emotioneel conflict.
Er bestaat een populair gezegde
dat ons een beetje kan helpen: ‘Van de nood een deugd
maken’. En wat is dan die deugd?
Eenvoudig vriendelijk zijn voor
elkaar en dat kan al met een heel
eenvoudig woord, namelijk HALLO.
“Hallo” of “Hoi” kan voor ons een
gezamenlijke gezondheidswens
zijn en zo een collectieve verwensspreuk tegen corona. Met of zonder masker kunnen wij in iedere
spontane ontmoeting, maar wel op
1,5 meter afstand, de ander groeten met dat eenvoudige woord.
En wordt het gehoord, dan wordt
het meestal ook beantwoord met
een tegen-hallo. Hartverwarmend.
De eeuwenoude Hallo-groet werkt
letterlijk bijna overal en voor iedereen en wordt, in het algemeen,
begrepen als: ‘het moge je goed
gaan’ of ‘je moge gezond zijn’. In
die zin een hartelijke hallo.
Ten slotte voeg ik er nog een persoonlijke wens aan toe, namelijk
dat ook na de coronacrisis de eenvoudige spontane, eerlijke HALLOgroet blijft bestaan, want er is
altijd wel behoefte aan vriendelijkheid. Een coronales?
Theo Kerstjens
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Het nieuwe Donorregister
Afgelopen 1 juli 2020 trad de nieuwe donorwet in werking. Dat betekent dat iedereen van
18 jaar en ouder die ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente in het Donorregister
komt. In het Donorregister leg je vast of je na je overlijden orgaan- en weefseldonor wilt zijn.
De rijksoverheid stuurt binnenkort mensen ouder dan 18 jaar die nog geen keuze hebben
ingevuld een brief.

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.

Als u na de eerste brief niets invult

Wilt u het nu al regelen?

krijgt u na zes weken een tweede

Dan kunt u bij de gemeente het formulier ophalen

brief. Als u opnieuw niets invult, komt

om u te registeren. Maar u kunt ook uw keuze

bij uw naam ‘Geen bezwaar tegen

direct online doorgeven:

orgaandonatie’ te staan. Hierover krijgt

www.donorregister.nl/veranderingen-in-2020/

Werk in uitvoering

u weer een brief.

post-over-het-nieuwe-donorregister.

Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op
www.horstaandemaas.nl. De komende periode zijn wij voor u op de volgende locaties
aan het werk:
• In verband met werkzaamheden door WML

• tot medio december 2020:

zijn er tussen 09.00-16.00 uur een korte

Venloseweg - Horsterweg verbreed.

rijstroken op de Horsterweg in Sevenum

Het betreft het gedeelte tussen

afgesloten van dinsdag 23 november tot

de Dijkerheideweg tot aan de

woensdag 16 december tussen 9.00-16.00
uur. Het verkeer heeft doorgang met enig

Sevenumseweg.
• 12 oktober - 18 december:

oponthoud en/of vertraging.

Afsluiting Schoolstraat in Horst

Bekendmakingen

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide
omgevingsvergunningen
In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen,
-wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van
(ontwerp)-bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar
www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van
uitgebreide omgevingsvergunningen verwijzen wij u naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
Als digitaal inzien niet tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u een afspraak maken voor het
inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het
algemene telefoonnummer van de gemeente (077) 477 9777).

America

Kronenberg

Zwarte Plakweg 48a

Vastgesteld

Dorperpeelweg 8
Hegelsom

Greenport Venlo Perceel Z
179- 182, 186 en 189

bestemmingsplan

Klassenweg 28 a

“Kronenberg Zuidwest”

Grubbenvorsterweg 31

Langstraat 46 a

Lottum

Molenveldeg 59

Broekweg ongenummerd

Horsterdijk 116

Staarterstraat ongenummerd

Horst

Meerlo

Schoolstraat 2

Dellekamp 3

Horst aan de Maas

Burgemeester

Hogenbos ongenummerd

Vertrokken naar

Steeghsstraat 30

Melderslo

(kv 15 plan Korenhuys)

onbekende bestemming:

Broekweg ongenummerd

Koppertweg

Muldersstraat 9, Sevenum

Waterstraat ongenummerd

Gussekuulke

Baron van Aerdtlaan 12,

Nieuw Erf 1

Sevenum

Americaanseweg (kv 2)

Veenpluis 1

Lottum
Asterstraat 4, Grubbenvorst
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Voorbereidende
raadsvergadering

Uitschakeling
verkeerslichten
Stationsstraat

Op dinsdag 15 december is de volgende besluitvormende vergadering van
de gemeenteraad. De informatieve behandeling van de voorstellen vindt
plaats tijdens twee voorbereidende videovergaderingen op 24 november en

Vanaf 1 december worden de verkeerslichten op de

1 december.

kruising Stationsstraat-Gasthuisstraat uitgeschakeld.
Gemeenteraad vergadert digitaal

vergadering is verdeeld over

raadsvergadering van 1

Dit is een proef voorafgaand aan een besluit door

Als gevolg van de

twee data: 24 november en

december kunt u inspreken

de provincie over het deﬁnitief verwijderen van de

coronamaatregelen vergadert

1 december. De besluitvormende

over de raadsvoorstellen en

verkeersregelinstallatie (VRI).

de gemeenteraad digitaal.

vergadering (aanvankelijk gepland

raadsinformatiebrieven die dan

De raadsvergaderingen vinden

op 8 december) verschuift dus naar

behandeld worden. Onderwerpen

Tijdpad

daarom via een videoverbinding

15 december.

voor het burgerpodium mogen ook

Voor de proef en het vervolgtraject heeft de provincie het

gaan over zaken die niet op de

volgende tijdpad ingesteld:

• 1 december 2020: VRI gaat op geelknipperen zodat voor

plaats en geïnteresseerden






kunnen de vergadering volgen

Voorbereidende vergaderingen

agenda staan. Wilt u gebruik maken

via horstaandemaas.nl/raad en

Tijdens de voorbereidende

van het burgerpodium? Neem dan

facebook. Inwoners die gebruik

videovergadering van 1 december

vóór maandag 30 november

• 15 december 2020: VRI wordt volledig gedoofd

maken van het burgerpodium kunnen

worden de raadsvoorstellen 10 t/m

20.00 uur contact op met de grifﬁer,

• 1 februari 2021: de linksafstrook richting Gasthuisstraat

de gemeenteraad toespreken via de

18 van 15 december en de raads-

de heer R. Poels (tel. 06 51 85

videoverbinding.

informatiebrieven 136 t/m 143

28 91 / grifﬁer@horstaandemaas.

besproken. Aan de orde komen

nl). Na aanmelding krijgt u een

Besluitvormende vergadering

o.a. het Integraal Huisvestingsplan

uitnodiging om deel te nemen aan de

Kijk voor een volledige agenda

Onderwijs (IHP), strategische

videovergadering.

van de besluit vormende

koers NLW, diverse belastingen




de weggebruikers duidelijk is dat de VRI niet meer regelt

wordt afgezet met bakens

• maart 2021: deﬁnitief besluit over het al dan niet
verwijderen van de VRI
Voorrang


    
De voorrangsregeling blijft voor zowel automobilisten als



  
ﬁetsers
ongewijzigd.
Er wordt
alleen
niet meer op ingegrepen
raadsvergadering van 15 december
en hefﬁngen 2021 en de
Meer 
informatie
      


verkeerslichten.
uitschakeling
van de VRI zijn de
op horstaandemaas.nl/raad.
raadsinformatiebrief over het beleid
Meer
 informatie
  leest
u op de   door

 Na


 
   

met 
borden en
markering
leidend.
Weggebruikers 
worden
internationale werknemers. Aan de
website
horstaandemaas.nl/raad.
U 
 
 tijdelijke
 
ter plekke

 gebracht
 van

bebording
op de hoogte
de
Aangepaste planning
voorbereidende vergadering kunnen
kunt de digitale
raadsvergadering










uitschakeling.
De planning rond de komende raadsook burgerraadsleden deelnemen.
live
volgen
via
horstaandemaas.
         
vergaderingen is aangepast want er
nl/raad
en facebook (raadHadM).

  
    







  
Heeft
u nog
vragen? U kunt dan
contact
opnemen
met
staan nogal wat ‘zware’ onderwerpen
Digitaal burgerpodium
De vergadering begint om


Team Verkeer
via 077 - 477 9777.     
op de agenda. De voorbereidende
Tijdens de voorbereidende
20.00
uur.
 
     
 
 





  
 
 
  
 




















  
     

   

     
   
 

  
         
 

 
    



  
 
   



 
  
  
     
 

    
  
  
   


     
   



Het college van B&W stemde onlangs in met het Kader voor Opwek van Duurzame
Elek triciteit (KODE). Begin december besluit 
de  

    




    

Samen op weg naar duurzame energie (2)
Van proces tot participatie

gemeenteraad hierover. De komende weken nemen we je mee in wat KODE is, hoe het tot stand is gekomen (deel 1) en wat het belang er

     
 
  
 
 
    
 
 
 
  


Spoor 1
Spoor 3
  In KODE
  zijn vier sporen
 uitgewerkt:
 
 
 
 
 


Meervoudig ruimtegebruik, zoals
Verkenning Energielandschappen
  

 

Een onafhankelijke gebiedsverkenner
zon-op-dak en reststroken, en
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

gaat de mogelijkheden voor energielandkleinschalige zonneweides tot 0,5 hectare.
schappen in Horst aan de Maas verkennen. 
We geven de voorkeur aan meervoudig
  

  

 
Hij onderzoekt of de nu aangewezen
ruimtegebruik (zoals zon-op-dak, boven

   



  

       
verkenningsgebieden (Mariapeel en A73parkeerplaatsen en op reststroken) en



    
  
     
Maaslijn) ook echt mogelijkheden bieden.
kleinschalige zonneweides. We verwachten

  









 
Dit doet hij door middel van verder onderzoek,
ongeveer 255 TJ elektriciteit op deze manier
  

 

  

 

  
gesprekken met inwoners en gesprekken
op te kunnen wekken. Alles wat we meer











 
  
met belanghebbenden uit deze verkennings- 
opwekken, hoeven we niet meer via spoor 2
  

gebieden: samen kijken wat er mogelijk is 
en
en 3 te realiseren.

 
 
onder welke voorwaarden. Uit dit traject volgt
 
 
een haalbaarheidsanalyse: wat is waar en hoe 
Spoor 2
inwoners over zon

mogelijk. De gemeenteraad beslist uiteindelijk.
Aanbestedingsproces voor het ontwiken windenergie in de
Vragen?
  
kelen van middelgrote zonneweides.
aanloop
Heb je als grondeigenaar of project
 naar het opstellen van het beleid.

  
Spoor 4
(5-15 hectare) van in totaal 75 hectare
Voor het vervolg
betekent
dat goede
informatie 
ontwikkelaar
vragen
over KODE en wat




 

Innovatie, netwerken en opslag
(1 ha= 100 x 100 m).
en een goed omgevingsgesprek met inwoners
dit wel of niet voor jou kan betekenen,
  
      
Op dit moment zijn windturbines en zonne- enbelanghebbenden. Ook goede participatieWe starten met het uitwerken van een plan
neem dan contact
met ons op

 via
  
  
  mogelijkheden voor inwoners: mee kunnen

     
panelen de bewezen en betaalbare technieken.
van aanpak met daarin de spelregels voor
wijgaangroen@horstaandemaas.nl.

    
  


 
De ontwikkelingen van nieuwe technieken,
de openbare procedure. Afhankelijk van de
proﬁteren, 
vinden we van 
belang. De plannen








moeten

 


Heb
 je


 
innovaties en opslagmogelijkheden gaan snel.
beschikbaarheid op het elektriciteitsnetwerk*
bovendien
passen in
het 
landschap en
Lid worden?
interesse
om lid te






















 
We houden deze ontwikkelingen samen
met
start de aanbesteding: initiatiefnemers
bijdragen aan bestaande
opgaven. De
lokale
worden van
de energie
coöperatie Reindonk





 






 
 


 







de regio in de gaten.
kunnen hun plan(nen) voor middelgrote
energiecoöperatie
Rein
donk
Energie brengt
Energie,
ga dan
naar
www.reindonkenergie.nl








zonneweide(s) indienen. Niet het eerste
waardevolle
kennis en ervaring
mee en hebben

 
 
 en/of


  
schrijf
je in 
voor 
de nieuwsbrief
 
 
 
  

 
Participatie als belangrijke spelregel
maar het plan dat het beste voldoet aan die
een belangrijke
rol
in de gebiedsverkenning.



















Uit het tijdspad blijkt dat het nog enige tijd 
spelregels wint de aanbesteding uiteindelijk.
Enexis
wil 
op de juiste
plekken
weten over
zon- en windenergie?
 Netbeheerder
 



Meer

 




 


Kijk op www.horstaandemaas/wijgaangroen.
duurt voordat bekend is waar precies
een zoninvesteren
in haar netwerk, op
de plaatsen

 



  
 
 















*Op het ogenblik wordt er gewerkt aan het
Daar vind je ook
aanvullende
informatie over
of windproject ontwikkeld kan worden, er is
dus
waar projecten gerealiseerd
zullen worden.























aanpassen van het elektriciteitsnet aan
de landelijke en regionale afspraken die zijn
geen haast. Je vraagt je wellicht af waarom
kost tijd om in beeld te brengen waar het
Het


  
 over




 
 
  
 
de vraag van de toekomst. Het is nog niet
gemaakt
duurzame
energie.
het zo lang moet duren. Dit heeft te maken
beste
geïnvesteerd
kan
worden"
 
     






  teblijven

   
bekend wanneer dit klaar is, dat kan tot
Wil 
je op de hoog
nieuws
over   
met zorgvuldige, transparante processen en     
 


 





















2030 duren alvorens er een nieuw station
duurzaamheid, geef je dan op via:
afwegingen. Als gemeente willen wij hierbij
Een zorgvuldig proces gaat dus voor

 
 

 






is, een uitbreiding van het net zou in 2027
wijgaangroen@horstaandemaas.nl
graag een zorgvuldig proces volgen. In het
snelheid,
alleen
samen
komen we
verder.
 












o.v.v. 'inschrijven nieuwsbrief duurzaamheid'.
gerealiseerd kunnen zijn.
voorjaar vroegen we daarom de mening van
#WijGaanGroen
  
     
  
 
 
 

 
   
     
 
   
 

   
 
  

 
 





 
      077
- 477


  

  

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst
97 77
Postbus 6005, 5960 AA 
Horst  
gemeente@horstaandemaas.nl
  
 

       

 
 


 




       
 
 





   
         
 

   
 
van is. In deze aﬂevering zoomen we in op de vervolgstappen en het belang van participatie.
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PvdA Horst aan de Maas

Greenport Bikeway fase 1 America

De raad heeft op dinsdag 10 november het traject vastgesteld voor fase 1 van het doortrekken van de
Greenport Bikeway richting Deurne. Dit als uitkomst van een motie ingediend door PvdA en Essentie in
november 2015.
De Greenport Bikeway is een fietssnelweg. Deze onderscheidt zich
van een gewoon fietspad door de
breedte en vooral flauwe bochten zodat je veilig in kunt halen en
nauwelijks snelheid verliest onderweg. Ook kom je er zo min mogelijk
kruispunten tegen. De ondertunneling van de Stationsstraat is dan

ook van belang om dit doorgaande
fietsverkeer makkelijk doorgang te
verlenen. Als er al kruispunten zijn
heeft de fietser voorrang. Zo kun je
ongestoord doorfietsen naar werk
of school. Naar aanleiding van een
motie in april 2016 is gekozen voor
een vrij liggend fietspad aan de
noordzijde van de Hoebertweg/

CDA Horst aan de Maas

Spoorstraat. Kijkend naar het vastgestelde bestemmingsplan, het
doortrekken van de Greenport
Bikeway naar Deurne fase 1, liggen
er voor de uitvoering nog wel een
paar uitdagingen. Denk aan de vele
kruisingen waar de voorrangsregel
zal moeten veranderen, maar ook
het vrachtverkeer richting Willems.

Maar ook verder denkend richting fase 2. Hoe komt dit traject er
uit te zien met in achtneming van
de regels van een fietssnelweg?
We eindigen nu immers richting
de bebouwde kom van America.
Dit terwijl we juist bij een snelweg deze situatie willen vermijden.
Nu nog niet aan de orde, maar er
moet wel over nagedacht worden.
We moeten voorkomen dat het een
fietspad wordt van America richting
station en scholen. Een bikeway

is meer, een fietssnelweg tussen
Venlo en Eindhoven.

Jan Wijnen

Pilot praktijkondersteuner jeugd-GGZ is een feit

Het Actieplan Sociaal Domein is laatstelijk in een themabijeenkomst
toegelicht. Een Actieplan om de begrotingstekorten in het Sociaal
Domein terug te dringen, zodat de zorg nu en straks betaalbaar blijft.
Dit Actieplan bevat meerdere acties.
Een van de acties is het voornemen
om samen te werken met huisartsen
rond verwijzingen naar (voornamelijk) jeugd-GGZ. De bedoeling is dat
de huisarts verwijst naar een professional jeugd-GGZ die eerste brede
vraagverheldering uitvoert en zelf
kan behandelen. Daardoor kan het

Essentie Horst aan de Maas

heel content dat het college hiermee
aan de slag is gegaan en dat er nu
met twee huisartsenpraktijken hierover afspraken zijn gemaakt.
Door goede samenwerking krijgen
aantal verwijzingen naar specialistische (duurdere) jeugd-GGZ afnemen. kinderen tijdig de juiste jeugdhulp en
worden niet onnodig doorverwezen.
De CDA-fractie heeft al eerder voorgesteld aan het college om te onder- In meerdere gemeenten is deze vorm
van ondersteuning bij de huisartsen
zoeken of implementatie van een
praktijkondersteuner GGZ-jeugd bij de al zeer succesvol gebleken. We hopen
dan ook dat in Horst aan de Maas
huisartsen mogelijk was. Dit gezien
de ervaringen met deze werkwijze in meerdere huisartsen hierbij zullen
aansluiten.
andere gemeenten. We zijn dan ook

In het verlengde daarvan zou het
ook het onderzoeken waard zijn om
op scholen structureel een jeugdpsycholoog in te zetten. Scholen zijn een
centraal knooppunt in het welzijn
van kinderen en jongeren. Deze vorm
van hulpverlening kan eveneens
drempelverlagend werken en meer
specialistische jeugdhulp voorkomen.
Ook dit hebben we het college meegegeven.
Annemie Craenmehr-Hesen

300-woningenplan, hoe staat het er mee?

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan meer woningaanbod in
onze gemeente. De effecten zijn nog niet altijd direct zichtbaar.
Daarom brachten we net na de zomervakantie een motie waarin we
het college opriepen tot een 300-woningenplan.
De boodschap was helder: meer
aanbod is nodig in zowel koopals huurwoningen. We kunnen
er als politiek veel over praten,
maar er is pas echt resultaat als
we daadwerkelijk met de bouw
van woningen starten. We kregen
veel positieve reacties op ons plan.

Ook de wethouder was enthousiast
en heeft nog eens honderd sociale
huurwoningen extra toegezegd.
Dus totaal vierhonderd woningen
voor de komende twee jaar.
Om de voortgang op dit plan te
meten introduceren we daarom
een woning-barometer. Periodiek

peilen we zo de stand van zaken
omtrent de voortgang op de afgifte
van bouwvergunningen. Zo zien
we samen met u als inwoners van
Horst aan de Maas de voortgang.
Na 2 maanden staat de teller op
75 bouwvergunningen. Een mooie
score. Komende weken gaat bij
veel projecten de schop in de
grond of is er inmiddels al gestart.
Een goede zaak. Zo werken we
samen aan meer aanbod voor u.
En mocht u nog andere vragen of

suggesties hebben, waar we onze
tanden in moeten zetten? Spreek
ons dan gerust aan. We zijn er
voor u. De woning-barometer is te
vinden op onze bekende socials:
Facebook, Twitter en Instragram.
Daarnaast natuurlijk ook op onze
website: www.kiesessentie.nl

Jeroen Brouns, Raadslid

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.

SALE
1 item 30%
2 items 40%
3 items 50%

Leuke
geschenksets
voor de
feestdagen

* alleen geldig op artikelen met een sale label.
* niet geldig i.c.m andere acties.

Zondag 29 november open
van 12.00 - 17.00 uur

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

| 5964 AA Meterik | T 077 230 00 15
St. Jansstraat 5Edelstenen
Salon
Winkel
Etherische oliën
Boeken Bloesem remedies
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SP drukt eigen stempel op begroting 2021

Op dinsdag 10 november werden tijdens de begrotingsbehandeling twee SP-voorstellen aangenomen.
De eerste ging over de sociale huurwoningen en de problematiek in
met name de buurten In de Riet,
Mussenbuurt en Norbertuswijk.
Daar worden allerlei bijzondere
doelgroepen gehuisvest. Het gaat
dan bijvoorbeeld om mensen met
een beperking, geestelijk of fysiek.
Maar ook arbeidsmigranten en
vooral statushouders zijn oververtegenwoordigd. De SP heeft al vaker
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bepleit dat de draagkracht van die
buurten zwaar overbelast wordt en
dat er een plan opgesteld moet worden om die druk te verminderen.
Er is een schreeuwend tekort aan
sociale huurwoningen. Een voorstel
van de SP om in nieuwe plannen
30 procent sociale huurwoningen
op te nemen was al aangenomen.
Bij het plan Horst-west kan hier al
mee begonnen worden. Maar, in de

VVD Horst aan de Maas

begroting is te weinig geld beschikbaar om deze ontwikkeling ten volle
uit te voeren. De SP heeft daarom,
met succes, voorgesteld om een
lobby op te starten richting provinciale en landelijke overheid om alsnog
financiering te vinden om het plan
ten volle uit te kunnen voeren.
Het tweede voorstel ging over wie
er opdraait voor de maatschappelijke kosten die de huisvesting van

arbeidsmigranten met zich meebrengt. Arbeidsmigranten maken
inmiddels een substantieel deel uit
van de Horster bevolking, ongeveer
10 procent. De politie geeft aan dat
een groot deel van hun tijd besteed
wordt aan zaken rondom arbeidsmigratie. Dit gaat niet allemaal over
strafbare feiten overigens. Alles wat
de gemeente doet ten behoeve van
de huisvesting van arbeidsmigranten,
van het registreren tot het controleren, kost geld. Er wordt gewerkt aan

een integrale aanpak voor arbeidsmigranten, waar burgers en overheid
wél en werkgevers vreemd genoeg
niét aan meebetalen.
De SP heeft voorgesteld dat werkgevers mee gaan betalen aan de
maatschappelijke kosten rondom
arbeidsmigratie. De meerderheid
van de gemeenteraad steunde het
voorstel, met uitzondering van CDA
en VVD.
Sonja van Giersbergen

Ouderlijke taak is géén overheidstaak

Volgens de gezondheidsmonitor van de GGD drinken minderjarige
jongeren in Horst aan de Maas meer alcohol dan in de rest van
Nederland. Vrijwel de voltallige raad (uitgezonderd de VVD) heeft
ingestemd met een motie om onder andere te onderzoeken of het
haalbaar is om een verbod in te stellen op het gebruik van alcohol bij
openbare bijeenkomsten waar ook minderjarige aanwezig zijn.
Het alcoholgebruik onder minderjarigen baart ook de VVD zorgen.
Maar wat is een taak van de ouders/
voogdij en wat is een taak van
de overheid? Als liberaal jeukt dit
enorm. Het is nu feitelijk gezien de

D66+GroenLinks Horst aan de Maas

overheid (in dit geval de gemeenteraad) die een ‘ouderlijke taak’ op zich
neemt. Een zeer ongebruikelijke en
tevens ongewenste situatie. Het primaat dient bij uitstek bij de ouders/
voogdij te liggen, zij zijn immers de

opvoedkundige.
Wel kan een overheid faciliteren in
het organiseren van voorlichtingen
op scholen, ontmoediging van alcohol door middel van actieve reclame
en wellicht de meest essentiële:
controles uitvoeren in horecagelegenheden of daar geen alcohol wordt
geschonken aan minderjarigen.
De motie die is aangenomen komt
niet voort uit een liberale gedachte,
het verbaast mij dan ook dat een
partij medeopsteller van de motie is

die zich tevens liberaal noemt.
Daarnaast kan een verbod het laatste
zetje zijn voor de horeca. Het water
staat ze immers al flink aan de lippen. Laten we realistisch blijven, de
problemen erkennen, analyseren en
met kaders komen die voldoen aan
de proportionaliteit en subsidiariteit.
Gewoon. Doen.
Luc Cuijpers, Burgerraadslid

Natuur in de omgevingsvisie is echt nodig

Ook onze gemeente is volop bezig met de voorbereiding van de nieuwe
Omgevingswet. De Omgevingsvisie geeft de gemeentelijke visie weer op het
samenspel van ruimte, milieu, ecologie en economie.
Als gevolg van de industriële ontwikkeling, de verdozing en intensivering van
de landbouw heeft de biodiversiteit in
de gemeente grote klappen te verduren. Meest beeldend is het verdwijnen
van het traditionele cultuurlandschap,
waar de landbouw lange tijd samen
heeft kunnen gaan met tal van typische
soorten en ecosystemen. Met de schaal-

vergroting, bijvoorbeeld de grote velden
met sla en blauwe bessen, intensivering
en gewijzigde waterhuishouding in het
buitengebied zijn de eerste kritische
soorten verdwenen. Nu verdwijnen ook
algemene soorten als kievit, veldleeuwerik en patrijs. Wie hoort nog de nachtegaal? Bijen en vlinders komen steeds
minder voor. Niet alleen in het cul-

tuurlandschap gaat het niet goed. Veel
bossen en andere kwetsbare natuurgebieden in Horst aan de Maas hebben te
maken met vermesting via vervuilde
lucht, verontreinigd water en met verdroging. In de omgevingsvisie willen we
als D66+GroenLinks daarom aandacht
voor: Maatregelen, aangepast beheer
en slim beleid om een groot deel van
de verloren biodiversiteit weer terug te
krijgen. Het stimuleren van natuurinclusieve landbouw en herstel van akker- en
weidevogelpopulaties. Herstel en duur-

zaam beheer van bermen, houtwallen
en ecologische verbindingen tussen
natuurgebieden. Handhavingsbeleid
met betrekking tot vergunningen en
activiteiten. Mede door onze inzet is
bij Californië 2 in plaats van een kas,
een stuk natuur teruggekomen, doch is
dit slechts een schrale troost. Wat ons
betreft dient in de Omgevingsvisie ons
leefmilieu en onze natuur mede voorop
te staan.
Ton Wismans, burgerraadslid

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.

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

In pot,
Met kluit
Gezaagd
In pot geteeld

(recht en vast in pot)

Vanaf
28 november
dagelijks open
van 08.00 tot
20.00 uur

- Vanaf 25 cm tot 300 cm

Kerstbomenkwekerij

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

Verstraten, al meer dan 42 jaar een begrip in de tuinwereld
Verstraten is op zoek naar een

Hovenier aanleg en onderhoud
particuliere tuinen
Functieomschrijving

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

Crist Coppens

Wij zijn op zoek naar een vakbekwame
enthousiaste hovenier voor tuinaanleg
en tuinonderhoud, die:
• weet te genieten van zijn vak;
• met plezier naar het werk gaat en
met klanten om kan gaan;
• van aanpakken houdt

• plantenkennis heeft;
• zelfstandig kan werken en de
verantwoordelijkheid durft te
nemen.

Wat wij bieden

• Salaris volgens CAO Hoveniers;
• zicht op een lange aanstelling;
• plezierige werkplek;
• ruimte voor eigen inbreng en
ontwikkeling.

Meer informatie

Alleen geldig op dinsdag 1 december

Voor meer info neem contact op via
joostblokland@verstraten-tuin.nl
of tel. 06 14 80 19 05.

gehakt half-om-half
hele kilo halve prijs

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

VERSTRATEN Tuin B.V. | Sevenumsedijk 11, 5984 PC Koningslust
Tel. 077 307 49 97 | www.verstraten-tuin.nl

14

winkel & bedrijf \ 2611

Oh, zit dat zo!

Vogels gebruiken ieder seizoen veel energie

Buitenvogels bijvoeren, zo doe je dat!
Vogels in je tuin zijn ontzettend leuk. Lang was de regel: vogels alleen voeren in de winter. De laatste inzichten laten zien dat de vogelstand
juist sterker wordt met doorlopend bijvoeren. Vogels gebruiken namelijk in ieder seizoen veel energie. In de lente bij het nestelen en eieren
leggen, in de zomer brengen ze hun jongen groot, in de herfst bouwen ze reserves op voor de koude maanden en in de winter moeten ze zich
warm zien te houden.
eters, ze kiezen voor het meest
voedzame en ze stoppen met eten
als ze genoeg hebben. Voer op vaste
voerplaatsen op een beschutte plek.
Gebruik naast voedertafels en -huisjes ook voersilo’s, daar komen kleine
vogels op af. Dagelijks vers drinkwater stellen ze enorm op prijs.

Uit onderzoek blijkt dat het bijvoeren
vogels niet lui of afhankelijk maakt.
Als je stopt met bijvoeren, zoeken
ze gewoon weer zelf hun eten bij
elkaar. En vogels blijken slimme

Voer vogels in de herfst en ze blijven in de buurt van je tuin tot in de
winter. In de herfst pikken ze graag
bessen van je struiken. Voer ze
bij met een speciale zadenmixen.
Als de temperatuur daalt, hang je
de eerste vetbollen en pinda’s buiten. Het is nu nog wel een beetje
opletten dat voer niet gaat schimmelen, geef liever wat vaker kleine
porties. In koude tijden kost het
vogels veel energie om warm te

te vinden om aan die eiwitten te
komen. Bijvoeren mag, maar is dan
geen bittere noodzaak.
Kom voor meer informatie naar onze
winkel.

Door: Johan van den Beuken,
Welkoop Sevenum

Welkoop Sevenum
Horsterweg 68, 5975 NB Sevenum
077 467 22 22 www.welkoop.nl

Met een glimlach goed kauwen!
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Nordmann, Omorika, Blauwspar,
Fraseri, Koreana, Miniboompje
In pot of gezaagd vanaf € 9,50

AR
ST

KERSTBOMEN

blijven. Vetbollen en pinda’s zijn nu
perfecte energiebronnen. De lente
is de drukste tijd van het jaar voor
vogels. Ze komen wat verzwakt de
winter uit en moeten aan de slag
met het zoeken van een partner,
nestelen, eieren produceren en jongen voeren. Ze hebben nu vooral
eiwit- en kalkrijk voedsel nodig en
minder vet: geen pinda’s en vetbollen meer geven dus. Insectenetende
vogels gaan op zoek naar eiwitrijke
wormen, rupsen en andere insecten. Voer ze bij met een speciaal
insectenmengsel. Zadeneters geef
je speciaal strooivoer met een uitgekiende mix van verschillende zaden.
In de zomer gaat het om eiwitten.
Het is druk met jongen grootbrengen. In de zomer zijn er meestal
genoeg insecten, pitten en zaden

kerstgroen / takken

MollKunstgebit.nl

• 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

Bel voor een afspraak 077 35 153 21
* Huisinstallaties

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

* Verbouwen
* Zonnepanelen

ELEKTROTECHNIEK

* Industrie
* Utiliteit
* Panelenbouw

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

DOLLE DAGEN
3 halen = 2 betalen

... OF 20% KASSAKORTING
OP EEN ARTIKEL
OP DE SCHOENENAFDELING

... KORTINGEN TOT 50%
(tenzij anders aangegeven)

29 NOVEMBER
KOOPZONDAG
VAN 13.00 UUR
TOT 17.00 UUR

Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Binnenkijken bij...

Column

Lof joe
Meestal stap ik kort na zevenen de auto in en ga ik op weg
naar het Dendron College. Van
tevoren laat ik mijn hond uit.
In veel huizen is het in dit jaargetij nog aardedonker. Er zijn weinig
mensen op straat en bovendien meestal dezelfde. Een rustig momentje voor mij en Flynn.
Hij snuffelt kwispelend door het
park, terwijl ik in gedachten mijn
agenda doorneem. Teamoverleg,
’s avonds ouderklankbordgroep,
een filmscript maken voor opnames bij SOOOOL10-14, mailtjes
beantwoorden, een gesprek met
een meisje dat wil overstappen en
verder alles rond leerlingen wat
niet staat ingepland, maar daarom
júist de hoogste prioriteit krijgt,
want de leerling staat ALTIJD op 1.
Op vrijdag is alles anders.
Dan heb ik de tijd aan mezelf
en gaan we een uurtje later op
pad. En daarmee verandert ook
de hele setting van ons ochtendritueel. Mijn blik is dan meer
naar buiten gericht. Waar op
andere dagen huizen en bewoners in diepe rust zijn, is nu
volop actie. Enkelen haasten
zich naar het station, het mondkapje in de aanslag. Een peuter
wordt afgezet bij oma en opa.
Een vrouw zwaait op de stoep
man en kinderen uit. “Lof joe!”
roept ze. Ik glimlach. Wat heerlijk om als kind met een flinke
dosis liefde aan je dag te beginnen. Lof joe! is stiekem immens
populair geworden als afscheidsgroet. Zelfs mijn schoonzus van
80, die nooit Engels leerde, roept
met verve: “Lof joe” in plaats
van ‘tot ziens”. Ik geef toe dat
het inderdaad beter bekt dan ons
Hollands houterige: “Ik houd van
je.” De kindertjes, niet ouder dan
4 en 6, roepen om het hardst:
“Lof joe! en dan in koor: “ to the
moon and back!” Zo gaat het
lang niet bij alle kinderen. Er zijn
er die zelf voor hun ontbijt zorgen, nooit worden uitgezwaaid
en soms zelfs met een lege maag
naar school gaan. Lof joe krijgen zij van huis uit niet zo mee.
Een schraal begin van de dag.
Daar heeft het onderwijs een
taak. Met elkaar kunnen wij een
beetje compenseren van wat er
thuis ontbreekt: door extra zorg
en aandacht!

Dorien Stals
Dendron College
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Onderzoek met TIVITA camera

‘Heel mooi dat zo’n slimme camera
helpt een wond makkelijker te genezen’
Medio juli viel Thea Pieters (65) van de trap in haar huis in Horst aan de Maas. Met een
ĳselĳke gil belandde Thea onderaan de trap, waarbĳ ze met haar benen omhoog tegen de
trap aan lag. Haar man Paul (69) stond net onder de douche toen het gebeurde. Hĳ hoorde
kabaal, kwam snel onder de douche uit en belde, hevig geschrokken toen hĳ Thea zag
liggen, 112. Binnen vĳf minuten was er een ambulance die Thea naar Venlo bracht.

aan ons uitlegde, gaf aan dat er sprake was
van een onderhuidse ruimte die voor een
grote ondermijning zorgde. Daarmee bedoelde
ze dat er veel troep in en rond de wond zat:
gestold bloed, lymfevocht en weefsel dat
niet meer functioneert. Ze heeft de wond
toen open gemaakt, gestold bloed verwijderd
en alles zo schoon mogelijk gemaakt.
Er werd speciaal bevochtigd gaas in de wond
aangebracht en daarna is de wond verbonden.
Het bevochtigd gaas absorbeert onder andere
bloed en wordt om de dag vervangen door
een wijkverpleegkundige van Buurtzorg, een
thuishulporganisatie hier in Horst aan de Maas.
We zijn daarna nog twee keer terug geweest bij
het Wondexpertisecentrum waar opnieuw foto’s
zijn gemaakt van de wond met de speciale
TIVITA camera. Ze meten en checken daarbij
van alles. Het gaat nu gelukkig steeds beter,
de verwachting is dat het uiteindelijk helemaal
goed moet komen.’

Juiste diagnose in
vroegstadium

‘Patiënten
hebben veel
baat bij de
TIVITA camera’
Yvonne Siebers is als wondconsulent
bĳ het Wondexpertisecentrum van
VieCuri in Venlo gespecialiseerd in
het behandelen van patiënten met
complexe wonden. Sinds kort
beschikt VieCuri over een camera die
diep in de huid kan kĳken (tot 6 mm)
en zo in een vroeg stadium meehelpt
bĳ het stellen van juiste diagnoses,
nodig om gecompliceerde wonden
sneller te laten helen.

‘Met een steeds ouder
wordende bevolking levert
deze cameratechnologie een
heel concrete bĳdrage aan de
gezondheidszorg’
Paul reed er met hun zoon, die in de buurt
woont en snel gealarmeerd was, achteraan.
Thea Pieters: ‘Er waren op dat moment geen
zichtbare wonden, maar ik had veel pijn.
Als diabetespatiënt moet je daar erg op letten.
Onderzoek op de eerste hulppost leerde dat
mijn kuitbeen was gebroken. Ik kreeg een brace
om mijn been. Zo gingen we naar huis terug.
’s Avonds zagen we dat er blaren kwamen bij
het kniegewricht, onder mijn huid. Het was
behoorlijk pijnlijk en voelde niet goed. We zijn
toen teruggegaan naar VieCuri en er zijn
meer foto’s gemaakt. Daaruit bleek dat mijn

middenvoetsbeentje en drie tenen gebroken
waren. Ook was er een scheurtje in de muis
van mijn linkerhand. Bij Heelkunde is dat toen
tijdelijk gegipst, tot net onder het kniegewricht.
Ook heb ik een polsbrace gekregen.’

Wondexpertisecentrum
‘Voor die onderhuidse blaren bij het
kniegewricht zijn we doorgestuurd naar het
Wondexpertisecentrum. Hier hebben ze op
10 augustus met de speciale TIVITA camera
foto’s gemaakt. Wondconsulente Yvonne
Siebers, die de camera bediende en de beelden

Beter kwaliteit

Nieuwe camera draagt
bij aan snellere genezing
van complexe wondzorg
VieCuri is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland die sinds dit
najaar gebruikmaakt van een nieuwe, bĳzondere camera bĳ
gecompliceerde wondzorg. De hyperspectrale TIVITA HSI-camera laat
onder andere zien waar er eventueel teveel vocht is en hoe goed de
doorbloeding en de zuurstofvoorziening van de wond en de wondomgeving is.
Tot voor kort werden diagnoses van wonden doorgaans met het blote oog
verricht. Het is dan vaak lastig om tot eenduidige diagnoses te komen.
De TIVITA is snel: 6 seconden per foto en er zijn veel foto’s achter elkaar
mogelijk. Ook is de camera precies: zonder huidcontact kijkt hij tot 6 mm
diep in de wond, met 100 lichtkanalen tussen zichtbaar en infrarood licht.
Zo is snel duidelijk of een complexe wond op normale wijze geneest
of dat meer onderzoek nodig is. Het maken van de foto’s is niet pijnlijk
of belastend voor de patiënt en maakt een vroege, diagnose mogelijk.
Dat bespoedigt de genezing.
De TIVITA camera laat met duidelijke waarden zien hoe het met de
wond gaat. De waarden worden omgezet in beelden, met kleuren en
intensiteiten. De patiënt ziet een helder en controleerbaar beeld op de
monitor. Hij begrijpt zo beter waarom een kous noodzakelijk is, waarom
en hoe de wond moet worden schoongemaakt of dat ingrijpen door
een vaatchirurg nodig is. Dit inzicht geeft de patiënt vertrouwen in het
genezingsproces, en dus rust. De TIVITA draagt zo bij aan een betere
kwaliteit van de wond- en gezondheidszorg.

Paul: ‘Toen we in de taxi terug naar Horst zaten,
nadat er voor eerste keer foto’s waren gemaakt
met die speciale camera, waren we er allebei
stil van. Fantastisch dat dit soort apparatuur
bestaat. We zijn blij dat we nú leven en hier
gebruik van kunnen en mogen maken. En met
een steeds ouder wordende bevolking levert
deze cameratechnologie een heel concrete
bijdrage aan de gezondheidszorg. Eigenlijk
zouden alle ziekenhuizen in Nederland over zo’n
apparaat moeten beschikken.’

De hyperspectrale TIVITA HSI-camera,
kortweg TIVITA wordt door VieCuri
inmiddels ingezet bij bijna alle
patiënten met complexe wonden.
Yvonne Siebers: ‘Het apparaat leent
zich daar prima voor. Je kunt er snel en
op een niet-belastende manier voor
de patiënt beelden mee maken die
heel duidelijk zijn. Niet alleen de wond
zelf, ook het omliggende gebied kun
je zo accuraat in kaart brengen. Of het
nu gaat om een ophoping van vocht,
een slechte doorbloeding of te weinig
zuurstof in of rondom de wond, de TIVITA
registreert dit. Voor de patiënten zijn de
beelden inzichtelijk. Mensen snappen
nu beter dan voorheen waarom een
bepaald behandeltraject noodzakelijk is.
Bij mevrouw Pieters liet de camera zien
dat er sprake was van een onderhuidse
concentratie van oud bloed. Dat gaat
stollen en als de huid dan kapotgaat, is
er een grote kans op bacteriële infectie.
Dat wil je hoe dan ook voorkomen.
We hebben bij haar dus eerst het oude,
gestolde bloed weggehaald en daarna
een wondbehandelplan gemaakt, dat nu
door de wijkverpleegkundige wordt
uitgevoerd. Een mooie samenwerking.’

Teksten: Frank Heijster
Beelden: Linda van Spijk

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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15-vragen aan

Teun Bouwmans Horst
publiek en in andere landen. Dat je
dan ook nog veel geld verdient is
helemaal leuk.

Welke emoticon gebruik je het
meest?
Het vaakst gebruik ik een lachende
emoticon, deze is lekker vrolijk en
dat ben ik ook bijna altijd.

Dag of nacht?
Ik heb toch liever dag. Overdag kun
je namelijk dingen ondernemen,
is er meestal wel iemand om mee
te kletsen en verveel ik me niet
snel. De nachten vind ik saai en
duren zo lang.

Wat zou je nooit weggooien?
Mijn telefoon zou ik nooit weggooien.
Hij is voor mij bijna onmisbaar. Ik app
graag met vrienden, kijk filmpjes op
YouTube en speel er spelletjes op.
Ik gebruik hem ook als agenda zodat
ik niet alles vergeet. Heel af en toe
gebruik ik hem ook om te bellen
maar meestal is dat dan videobellen.

Wat is je droombaan?
Ik zou graag cabaretier of zakenman
willen worden of een combinatie van
die twee. Het lijkt me erg leuk om met
grappen vertellen je geld te kunnen
verdienen. Zakenman lijkt me ook wel
leuk. Ik onderhandel graag en vind het
leuk als dit in mijn voordeel is.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Teun Bouwmans
12 jaar
Horst
Dendron College

van Aladin en heb hier heel erg van
genoten. We mochten zelfs tijdens
de Horster Carnavals Parade mee de
bühne op met ‘Vel over Knöak’.

Wat voor een reis zou je willen
maken?

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

Ik zou graag een keer naar Australië
willen gaan. Het lijkt me daar erg
mooi en het is daar lekker zonnig
weer.

Het leukste vak vind ik gym. Ik hou
van sporten en hier krijg je ook geen
huiswerk voor op. Het stomste vak
vind ik levensbeschouwing. Ik vind
dit een saai vak en heb er niet zo
veel mee.

In welke bestaande film zou je
ooit nog willen spelen?
Ik zou graag in ‘Home Alone’ spelen.
Dit is een komische film en het lijkt
me erg leuk om alles mee te maken
wat Kevin meemaakt in de film.

Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
De jeugdboerenbruiloft met
Wittenhorst zou ik echt nog een keer
willen meemaken. Ik speelde de rol

BEKRO Horst
Installatietechniek

Wat is je favoriete hobby?
Voetballen is mijn favoriete hobby.
Ik speel samen met een aantal vrienden bij Wittenhorst in jeugd onder
13-1. We trainen twee keer per week
en normaal spelen we op zaterdag
onze wedstrijden. Omdat we nu geen
wedstrijden mogen spelen, spelen
we de lock-down-leage samen met
andere teams van Wittenhorst.

KERSTBOMEN
Nordmann, Koreana, Omorika
en nog meerdere soorten

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

Kerstgroen en stukjes

www.bekro.nl

Verwarming
CV-ketels ■
■ vervanging en onderhoud ■
■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

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

M. Direks Boom- en
Plantenkwekerij

Horsterweg 21A Castenray
Tel. 06-20229225

www.boomkwekerijdireks.nl

Wat is je beste en wat is je
slechtste eigenschap?

Als je een dier was welke zou je
dan willen zijn?

Mijn slechtste eigenschap is plannen. Ik ben er echt niet goed in en
ik vergeet regelmatig wel iets. Soms
vergeet ik de tijd en soms iets mee
te nemen of iets te doen. Gelukkig
weet iedereen dit ook wel van
mij. Mijn goede eigenschap is mijn
humeur, ik ben altijd wel vrolijk en
word niet snel boos.

Ik zou wel een vis willen zijn, dan
kun je goed zwemmen en dan zou
ik naar een mooi water in een warm
land zwemmen.

Hond of kat?
Ik zou héél graag een hond willen
maar pap en mam vinden dit niet
zo’n goed idee. Ik zou dan lekker met
hem spelen en hem trucjes leren.
Het wandelen laat ik graag aan
iemand anders over.

Als je topsporter zou zijn, waar
zou je dan goed in willen zijn?

Wat zou de beste uitvinding zijn?
Een robot die al mijn klusjes voor me
doet zou echt een geweldige uitvinding zijn. Klusjes zoals mijn sporttas
opruimen, mijn kamer opruimen en
huiswerk maken kan hij dan mooi
van me overnemen.

Wat zou je graag nog eens willen
doen?
Ik zou nog wel een keer parachute
willen springen, uit een vliegtuig.
Dit lijkt me ook wel heel erg eng
maar aan de andere kant ook superleuk om te doen.

Ik zou wel topvoetballer willen zijn,
spelen in grote stadions met veel

Tekst: Teun van Zon

Kerstmarkt Vrienden
van Hof te Berkel
Op vrijdag 27 november en zaterdag 28 november aanstaande,
telkens van 10.00 tot 16.00 uur, organiseert de Stichting
Vrienden van Hof te Berkel in haar accommodatie Venrayseweg
38a te Horst, een kerstmarkt.
Er zullen uitsluitend kerstspullen worden aangeboden.
De opbrengst van de markt komt geheel ten
goede van de bewoners van het verpleeghuis
Hof te Berkel.

Hoi

Column

Uitstelgedrag
We hebben er allemaal mee te
maken. Of zeg ik nu iets raars?
Ik zal er maar gelijk open over
zijn. Ik denk dat ik de definitie
van uitstelgedrag ben.
Het verklaart misschien wel
waarom ik tot het allerlaatste
moment heb gewacht om deze
column te schrijven.
Het ergste is dat je het weet van
jezelf, maar toch stel je klusjes
uit. En je weet ook dat je daarna
stress en een schuldgevoel krijgt.
Als je wel begint, dan ben je trots
op jezelf. Maar waarom lukt het
dan toch niet? Wij als uitstellers
zijn meester in het verzinnen
van smoesjes. De populairste:
“ik werk het beste onder
tijdsdruk”. Maar wist je dat er
verschillende types uitstellers
zijn? De eerste is de ‘bang voor
het oordeel’-uitsteller, oftewel
de ‘teleurstellingenuitsteller’.
Deze mensen zijn vaak
perfectionistisch maar weten
ook dat het misschien niet lukt.
Door later te beginnen hopen
ze teleurstellingen uit te stellen.
De ‘gebrek aan discipline en
daadkracht’-uitsteller is de grootste
groep: de meest luie mensen
zonder ruggengraat. Daarnaast
heb je ook een ‘dromende’
uitsteller. Lekker in je eigen
wereldje jezelf verliezen in je
fantasie. Waarom zou je terug in de
werkelijkheid willen komen terwijl
je lekker in je eigen wereldje zit?
Ook de ‘uitdagende’ uitsteller
mag niet ontbreken: iemand die
het spannend vindt om op het
laatste moment nog het werk in te
leveren. Geeft dat echt een kick?
Ik vraag het me af. En als laatste de
‘vriend van mijn moeder’ uitsteller:
dat is namelijk iemand die zegt
gewoon wanneer hij ergens geen
zin in heeft. Surprises maken
bijvoorbeeld. Iets waar je zo
tegenop kijkt, maar uiteindelijk
toch een leuke avond hebt.
Maar, uitstelgedrag hoeft niet altijd
slecht te zijn. Want ik zweer toch
bij het smoesje ‘ik werk het beste
onder tijdsdruk’. Toch hoop ik dat
ik mijn werk eerder af kan hebben
in de toekomst. Dat voorkomt de
helft van de stress. Misschien iets
strenger voor mezelf zijn? Ik ga het
maar eens verder onderzoeken.
Morgen dan.

De entree is uiteraard gratis.
Het dragen van een mondkapje is verplicht.
Venrayseweg 38a, 5961 AG Horst • www.vriendenvanhofteberkel.nl

Lotte Thijssen
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Jeugdteams Sparta’18 en SV Kronenberg
gaan samenwerken

Hoofdtrainer Wim Rijs
vertrekt bij SV Melderslo

Voetbalverenigingen SV Kronenberg en Sparta’18 uit Sevenum gaan de
samenwerking tussen de jeugdafdelingen verder uitbreiden. De jeugd
tussen 12 en 19 jaar werkt al twintig jaar samen. Met ingang van 1 januari wordt hier de jongste jeugd van 6 tot en met 11 jaar aan toegevoegd.

Het bestuur van SV Melderslo heeft in goed overleg met hoofdtrainer Wim Rijs besloten om de samenwerking aan het einde van
seizoen 2020/2021 te beëindigen. Rijs is momenteel bezig aan zijn
derde seizoen bij SV Melderslo en staat tweede in de derde klasse C.
Beide kijken uit naar het voortzetten van de competitie om het
seizoen met een mooi resultaat af te sluiten.

De besturen van beide verenigingen
hebben hiervoor een vernieuwde
meerderjarige samenwerkingsovereenkomst getekend. De komende
jaren zal de samenwerking binnen
de gehele jeugdafdeling zijn en zal
de jeugdafdeling van SV Kronenberg
geleidelijk overgaan naar Sparta’18.
De jeugd van 12 jaar en ouder blijft
dit seizoen spelen in de huidige
ST-vorm (samengestelde teams van-

uit twee verenigingen), de leden van
SV Kronenberg die jonger zijn dan
12 jaar worden lid van Sparta’18.
Roy Hermans, voorzitter van Sparta’18,
licht toe: “Wij zijn blij dat wij samen
met SV Kronenberg deze vervolgstappen hebben gezet binnen onze
samenwerking. Het belangrijkste doel
is om het spel- en speelplezier van de
jeugdspelers en -speelsters te vergroten, door het aantal spelers bin-

nen de diverse leeftijdscategorieën
te verhogen. Daarbij willen wij de
continuïteit van een gezonde jeugdafdeling waarborgen door meer spelers
binnen één gezamenlijke jeugdafdeling, en de optimale inzet van vrijwilligers, faciliteiten en middelen.” Er is al
jaren een daling te zien in het aantal
(jeugd)spelers binnen het voetbal en
de verwachting is dat deze trend de
komende jaren doorzet. Theo Herraets,
voorzitter van SV Kronenberg:
“Daar waar de seniorenafdeling van
SV Kronenberg voldoende groot is
om nog als zelfstandige vereniging te
functioneren, zien wij binnen de jeugd
de landelijke trends terug en is het
niet meer haalbaar om de jeugdleden
binnen hun eigen leeftijdscategorie
en op hun eigen niveau te laten spelen. Zowel de jeugdleden als de beide
clubs hebben al jarenlang voordeel
van de samenwerking en nu ook de
jeugd in de basisschool leeftijd aan de
samenwerking wordt toegevoegd, is
een geleidelijke integratie een passende vervolgstap.” Afgelopen week
is door beide verenigingen de nieuwe
samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Daarna mocht de nieuwe
Spartamascotte Pinky symbolisch een
shirtje overhandigen aan een speler
van SV Kronenberg, om hem en zijn
clubgenootjes welkom te heten.

Tijdens zijn aanstelling in seizoen 2018/2019 kwam Rijs voor
een lastige opgave om met veel
nieuwe jonge spelers de strijd aan
te gaan in de, destijds nieuw voor
SV Melderslo, derde klasse. Dankzij
zijn ervaring, inzet en passie heeft
hij volgens SV Melderslo jong en
oud tot een stabiel team gevormd
dat zich een waardige derdeklasser

mag noemen.
SV Melderslo bedankt Wim voor zijn
inzet en prestaties afgelopen seizoenen en kijkt uit naar een mooie
afsluiting van het seizoen. De club
wenst Wim Rijs veel succes in het
verdere verloop van zijn trainerscarrière.
Tekst: SV Melderslo

Camping De Heldense Bossen zoekt een:

Enthousiaste
receptionist(e)

die tevens handig is met financiële cijfers
Wie zijn wij:
• 5-sterren camping in het Limburgse Helden
• gastvrijheid, vakantieplezier en arbeidsplezier staan bij ons centraal
• klein, vast team met informele lijnen
Wat houdt de functie in:
• vragen en opmerkingen beantwoorden over alles wat met de
camping en de omgeving te maken heeft
(en geloof ons… die vragen zijn echt heel erg divers)
• je zorgt ervoor dat gasten met een lach worden verwelkomd
en dat ze met een lach weer vertrekken
• je werkt daarnaast achter de schermen aan de (financiële)
administratie
Welke eigenschappen zoeken wij in onze nieuwe collega:
• sociaal, gastvrij en stressbestendig
• 16-20 uur per week gemiddeld inzetbaar, onder andere op zon- en
feestdagen en tijdens vakantieperiodes, tijdens het kampeerseizoen
(april tot en met oktober) werk je meer dan buiten het seizoen
• beheerst de Nederlandse en de Duitse taal goed, zowel mondeling
als schriftelijk
• heb je een toeristische opleiding afgerond en kennis van een
boekhoudprogramma, dan heb je een streepje voor
Wat bieden wij jou:
• salaris volgens de CAO Recreatie, passend bij je functie en ervaring
• flexibel rooster en werktijden
• mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen
• personeelsuitje, jaarlijks een gezellig personeelsfeest om het
seizoen goed af te sluiten en gratis gebruik van het zwembad
tijdens het seizoen
Ben jij die enthousiaste receptionist(e)
die ons team komt versterken?
Reageer dan zo snel mogelijk,
uiterlijk 6 december a.s.
Je motivatiebrief en cv kun je sturen naar
personeelszaken@deheldensebossen.nl
t.a.v. mevr. Linda Peeters.

Meer informatie over ons bedrijf vind je op:

WWW.DEHELDENSEBOSSEN.NL

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bekendmaking
Meerjarenprogramma geluidsanering Spoorwegen
Besluit vaststelling saneringsplan Horst aan de Maas - Fase 1
De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt
bekend dat zij met het besluit van 19 november 2020,
met kenmerk IenM/BSK 2020/223362 met toepassing
van artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer
het saneringsplan ‘Horst aan de Maas - MJPG fase 1’
heeft vastgesteld. Met het besluit worden tevens geluidproductieplafonds verlaagd met het effect van de in het
saneringsplan opgenomen maatregelen, met toepassing
van artikel 11.63, eerste lid, en artikel 11.28, eerste lid,
van de Wet milieubeheer. Het besluit bevat geen
wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.
Aanleiding
Op grond van hoofdstuk 11 van de Wet Milieubeheer is
ProRail, als beheerder van het spoor, verplicht om
de sanering voor hoofdspoorwegen uit te voeren.
In het kader van deze wettelijke verplichting heeft
ProRail het saneringsplan ‘Horst aan de Maas MJPG fase 1’ opgesteld en aan mij voorgelegd. Het saneringsplan heeft betrekking op een tweetal spoorgedeelten in
de gemeente Horst aan de Maas; in de plaatsen America
en ter hoogte van het station Horst-Sevenum.
Het saneringsplan bevat maatregelen om de geluidsbelasting vanwege de desbetreffende spoorweg bij
volledige benutting van de geluidproductieplafonds
op de gevel van de saneringsobjecten zoveel mogelijk
te beperken tot de streefwaarde van 65 dB. De maatregelen
betreffen het toepassen van raildempers en het plaatsen
van geluidsschermen.
Terinzagelegging
Het besluit met de bijbehorende stukken ligt vanaf de dag
na bekendmaking zes weken ter inzage bij het Bureau
Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden)
gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.
Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken,
dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met
het Bureau Sanering Verkeerslawaai: 0348 - 487 450.

Tot het besluit behoort een overzicht van de voorgenomen
maatregelen, een woninglijst, een lijst van de betrokken
referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.
Alle stukken kunnen ook digitaal worden ingezien:
www.bsv.nu/mjpg-spoorwegen. Hier kunt u ook meer
informatie terugvinden met betrekking tot de achtergronden van het besluit.
Rechtsmiddelen
Binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit
in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep
instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient
ten minste het volgende te bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen
het beroepschrift zich richt;
d. een opgave van redenen waarom men zich niet
met het besluit kan verenigen;
e. zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen
het beroep zich richt.
Voor de behandeling van een beroepschrift wordt
een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet-voldoen aan deze eisen kan leiden tot
niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.
Inlichtingen
Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de
ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot het Bureau Sanering Verkeerslawaai,
telefonisch bereikbaar onder het hierbnaast vermelde
nummer.
Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is te vinden op www.geluidspoor.nl.

18

cultuur \ 2611

Pop-up galerie in Horst
Aan de Loevestraat in Horst hebben drie kunstenaars een pop-up galerie geopend. In de weekenden van 28 en 29 november en 5 en 6 en 12 en 13
december is de galerie van 11.00 tot 17.00 uur geopend.

In de galerie is werk te zien van
kunstenaars Erwin Michielsen,
Eduard Gerrits en Nellie de Mulder.
Het expressieve schilderwerk van
Erwin gaat over de vergankelijkheid
van ons omhulsel en hij stelt zich de
vraag wat belangrijker is: ons omhulsel of onze levenservaringen. De lijnvoering in zijn werk wordt gekenmerkt
door een organisch karakter. Eduard
verdiepte zich in het thema ‘de maakbare mens’. In zijn plastische werken in klei staat de mens centraal.

Nellie trok zich tijdens de lockdown
103 dagen terug in haar atelier.
Er werd geschilderd, genaaid, geplakt,
getekend en geborduurd. Iedere dag
ontvouwde zich een nieuw ‘beeldverhaaltje’. De werken geven een tijdsbeeld van de mens en zijn wereld in
deze periode. De drie willen hun werk
ook in deze tijd delen met de buitenwereld. In de pop-up galerie en tuin
kunnen bezoekers volgens de coronarichtlijnen terecht zonder vooraf
te reserveren.
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Boomaanplantdag in Horst aan de Maas
Landschap Horst aan de Maas en Groengroep Sevenum hebben zaterdag 21 november ruim twintig
plekken van landschappelijk groen voorzien. Deze zijn verdeeld over alle kernen in de gemeente Horst aan
de Maas. Zo gingen in Sevenum mensen van Groengroep Sevenum aan de slag met het creëren van allerlei
groene initiatieven tijdens deze aanplantdag. Landschap Horst aan de Maas is blij dat samen met
vrijwilligers veel bomen, hoogstammen, heggen en lanen zijn aangeplant.

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com
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Religie

Medische zorg

America
zondag

Heilige mis

11.00

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Grubbenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.00

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

09.00

Lottum
zondag

Puzzelwedstrijd

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

Puzzel mee en win een Horeca Cadeau Bon van € 50,- te besteden bij de
deelnemende horecaondernemers in de Gemeente HadM! Deze cadeaubon wordt
ter beschikking gesteld door het Centrummanagement Horst.

Apotheek Maasdorpen

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

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

Melderslo

zaterdag
Heilige mis
17.30
		

Meterik

zaterdag
Heilige mis
19.00
		

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

Venray

dinsdag
Heilige mis
19.00
		

(alleen na telefonische afspraak)

Sevenum

vrijdag

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

Tienray
zaterdag
woensdag

kerkdienst

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

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

Gemeente Horst aan de Maas

De Schuilplaats
zondag

10.00

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Tandarts
Spoedgevallendienst

27 t/m 29 november
Tiptoptand, Mgr. Joostenstraat
27-29, Grubbenvorst
077 327 00 97

30 november t/m 3 december
Tand Totaal Vallen
Oostsingel 6, 5802 AN Venray
0478 58 66 05

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

Priesternoodnummer

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

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

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

Oplossingen moeten vóór zondag 29 november (12.00 uur) binnen zijn. De winnaar wordt volgende week
bekendgemaakt op deze pagina, www.horst-centrum.nl en via de social-media kanalen.
Veel succes en puzzelplezier gewenst!

Venlo

Swolgen

donderdag

Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar info@horst-centrum.nl, of doe deze in
onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement (t.a.v. Marion van Issum), Steenstraat 2, Horst.
Vergeet niet uw naam, tel.nr. en mailadres te vermelden.

(alleen na telefonische afspraak)

zondag
Heilige mis
10.30
donderdag
Heilige mis
09.00
		

dinsdag

Deze keer een kruiswoordpuzzel

Huisartsenpost

Meerlo

zaterdag
zondag
maandag

Puzzel

Apotheek

Apotheek Horst

03
19

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Horizontaal 1. Onenigheid 6. Aannemen 13. Proost 19. Erg 21. Mannelijk dier 22. Dwaas 24. Voorzetsel
25. Vorige koers 27. Botaf 29. Onbetrouwbaar 32. Vanaf 33. Speelkaart 35. Kunststuk- 36. Jong dier 38. Harde
slag 39. Strafwerktuig 40. Huid 41. Punt 43. Lol 45. Slimmerik 47. Fout 48. Koortswerend middel 49. Trekvisnet
51. Legerleiding 53. Grappig 54. Geleerd 55. Precies 56. Mondeling 58. Precies 60. Wapen 62. Dansavond
64. Oosterlengte 65. Klapzoen 67. Ontkenning 68. Een zekere 69. Klipgeit 70. Lage druk 71. Dameskamer 72. Plan
73. Operatiekamer 75. Leidsman 76. Sociaal Fonds Bouwnijverheid 78. Paleis bij Apeldoorn 79. Scheepsvracht
81. Geloof 82. Nachtverblijf 84. Ooruil 86. Klein deeltje 89. Moeder 91. Vogel 92. Ten opzichte van 93. Stilte
95. Eetlust 97. Torenomgang 99. Rechtsgeding 100. Schaakterm 101. Tandbederf 103. Zedig 105. Vaartuig
106. Oever 107. Armoedige woning 108. Delfstof 109. Rijksluchtvaartschool 111. Boom 113. Via 114. Reeds
115. Dwingelandij 117. Omgekeerd 119. Rubidium 120. Flipperterm 121. Met uitzondering van 123. Plaats in
Overijssel 124. Flink 126. Tijdgebrek 127. Broeder 128. Rechterlijk college.
Verticaal 1. Veranderlijk- 2. Voorzitter 3. Opstootje 4. Verharde huid 5. Zonder vocht 7. Bijbelse figuur 8. Tamelijk
9. Paardenkracht 10. Lengtemaat 11. Medebewoner 12. Rendier 14. Vaarwel 15. Ongaarne 16. Gesloten
17. De jongste 18. Operagebouw in Milaan 20. Soort koek 23. Uitroep van afkeer 26. Hijswerktuig 28. Vogel
30. Laatstgenoemde 31. Koel 32. Keukenkruid 34. Tooi 37. Troep honden 38. Alletwee 40. Getal 42. Clown
44. Vochtig 46. Onmeetbaar getal 47. Bezittelijk vnw. 48. Javaans wapen 50. Brussels bier 52. Eindpunt
54. Persoonlijk vnw. 55. Samenzwering 57. Barak- 59. Kantoorapparaat- 61. Gezel 62. lnentstof 63. Azijn
64. Mondwater 66. Zoen 69. Gemeentelijk Energiebedrijf 74. Klipsteen 75. Smalle sloep 77. Geldtasje 78. Nadien
80. Bidplaats 81. Hardloper 83. Doelpunt 84. Wilde haver 85. En volgende 87. Walvis 88. Stuk huisraad
90. Voorgebergte 92. Kindergroet 94. Noot 96. Smalle opening 98. Vruchtendrank 99. Kleur 100. Vrachtgeld
101. Misdaad 102. Reptiel 104. Stripfiguur 107. Gewicht 108. Plus 11O. Inkeping 112. Zanggroep 115. Metaal
116. Nummer 118. Honingdrank 120. Tijdelijk 122. Vice-president 123. Als eerder 125. Op onze rekening.

De oplossing van de
puzzel in HALLO
Horst aan de Maas van
19 november was:
En de winnaar is:
A. Cuppen uit Horst.
Van harte gefeliciteerd
met de cadeaubon van
€ 50,- te besteden bij
MAN Men’s Wear!

20

BLACK
FRIDAY

!
N
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F
E
L
E
T
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N
E
E
OOK ONLIN

ACTIEWEEK VAN MA 23 NOV T/M MA 30 NOV

KORTING

OP BIJNA ALLES*!!
*m.u.v. multimedia & Dyson

499,-

FullHD

349,-

SMART

4K TV TX-40FSW404
• 40 inch (102 cm) • Full HD • HDR • Smart TV

4K

ULTRA HD

Geldig van 26-11 t/m 30-11

GRATIS
BEZORGD!

12 50
7 ’’
cm

10 40
2 ’’
cm

VRAAG NU JE BLACK FRIDAY SUPER DEAL AAN! OOK VIA TELEFOON, OF VIA ONLINE CHAT!

GRATIS
BEZORGD!

1299,-

SMART

QLED

OP=OP!

899,-

4K TV QE50Q86TALXXN
• 50 inch (127 cm) • 4K Ultra HD • QLED • Adaptive Picture

279,-

169,-

Soundbar SOLO5
• Compacte soundbar • Bluetooth • Vol geluid

199,-

OOK IN
ZWART

139,ONE SL

• Krachtige smart speaker

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

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

