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Een huisje voor Jasmijn
Het verhaal van Jasmijn is niet rooskleurig, maar wel krachtig. Het dochtertje van Marjo Cuppen en Sjoerd Hoeijmakers uit Tienray werd zes jaar geleden geboren met een extreem
zeldzame genetische aandoening, trisomie 9 mozaïek, iets waar naar schatting in totaal 200 mensen mee leven. Jasmijns aandoening zorgt ervoor dat ze 24 uur per dag toezicht
nodig heeft. De ouders willen een mantelzorghuisje realiseren in de tuin, waar Jasmijn dan deels de zorg kan krijgen die ze nodig heeft. Vrienden van het gezin zijn daarvoor een
actie gestart.
“Bij trisomie 9 mozaïek loopt er
vaak iets anders in de aanleg en
ontwikkeling van de hersenstam,
dat bijvoorbeeld de ademhaling,
prikkelverwerking en het slikken reguleert”, leggen de ouders
uit. “Jasmijn kan bijvoorbeeld
geen slokje water drinken, dat is
te dun. Ook kan ze geen boterham kauwen. Ze kan ondertussen
wel lopen, wat al heel erg knap
is, maar we moeten continu alert
zijn omdat ze gevaar niet ziet.”
Vanwege de zeldzaamheid is de
informatie nog beperkt. “Jasmijns
lievelingssnoep is de vulling van
een Oreo-koekje en speculoospasta. Zoiets staat niet in de literatuur, dus je moet heel erg je
eigen weg vinden en creatief zijn.”
De verzorging vraagt veel inspanning en aandacht, zowel medisch
als gedragsmatig. “Ze kan gewoon
maar een beperkt aantal prikkels per dag aan, en dan is het op.
Hier in de keuken met z’n vijven
eten is niet te doen, dan raakt ze
overstuur. Daar kan ze niks aan

doen. Het kost haar veel waardevolle
energie, en het heeft ook een impact
op haar broer en zus.”

Vechter
“Tijdens de zwangerschap waren er
al wat zorgen Ze groeide minder goed
dan haar broer en zus en het vertrouwde trappelen in de buik bleef uit.
We werden gerustgesteld door de verloskundigen, maar in plaats van groter
en sterker werd Jasmijn steeds zwakker.” Marjo vertrouwde op haar gevoel
en ging in week 34 naar het ziekenhuis. Daar bleek dat Jasmijn asymmetrisch groeide en dat ze nog ernstig
klein was. “In het ziekenhuis zeiden ze
dat er één kind per jaar met trisomie
9 mozaïek werd geboren. Eerst dachten we dat ze per ziekenhuis bedoelden, maar dat is dus in het hele land.
Dat ze überhaupt levend op de wereld
is gekomen, is al een wonder. Ze is
een vechter!”

Erkenning
De ouders vertellen dat Jasmijn al
meerdere keren door het oog van de

naald is gekropen, mede omdat ze
in de eerste twee jaar niet genoeg
erkenning kregen. “We moesten continu alert zijn. Jasmijn verslikte zich
heel vaak en had veel ademstops,
maar er werd niet echt geloofd dat
het zo mis was. Dan zeiden ze: “jullie zijn te bang, geef haar eens dit
of dat, dat kan ze wel”, en wij zagen
dan dat ze een uur later een enorme
hoestbui kreeg. Toen ze twee was
gingen we voor een second opinion
naar een nieuwe revalidatiearts en
daar kreeg ze ter plekke ook zo’n heftige verslikking. Wij reageerden er
kalm op, want dat waren we ondertussen gewend, terwijl de arts het
reanimatieteam erbij belde. Deze arts
stuurde ons gelukkig meteen door
naar het RadboudUMC en daar bleek
dat er veel meer aan de hand was, zo
bleek ze ook ernstige bloedarmoede
te hebben.” Ook nu merken ze nog
steeds hoe lastig het soms is om de
juiste zorg te krijgen. “Als je het over
paarse krokodillen hebt, dan hebben
wij er heel veel van. In onze casus is
er zoveel misgelopen, wat deels komt

door de zeldzaamheid, maar ook doordat intensieve kind zorg nog kan verbeteren. Daar zouden we graag met
ons verhaal aan bijdragen.”

Duizend sterren
Om Jasmijn de juiste zorg te kunnen
geven en ook de andere twee kinderen in het gezin zo normaal mogelijk
te laten opgroeien, willen ouders een
kleine mantelzorgwoning in de achtertuin bouwen. “Onze drie kinderen
hebben zo’n uiteenlopende behoeftes,
en ze verdienen alle drie een fijn thuis
om in op te groeien. We hebben gekeken of het mogelijk is om op zolder
iets in te richten of te verhuizen, maar
dat zijn geen opties. Dit is het best
passende oplossing en daar staan alle
behandelaren achter. We kunnen dan
nu al vaker uitwijken naar het huisje
om de rest van het gezin wat meer
ruimte te geven en later kan Jasmijn
er met hulp blijven wonen.” Afgelopen
november benaderden de ouders Bas
Weijmans, de oom van een goede
vriendin. “We wisten dat hij houten
woningen bouwt en vroegen hem

wat zo’n aangepast huisje zou kosten. Bas zag onze nood en zei meteen
dat hij ons wilde helpen. Hij plaatste
rond kerst een oproep op Facebook
en meteen haakten er veel bedrijven
aan, wat ons ontzettend veel vertrouwen gaf.”

1000 sterren
Vrienden van het gezin startten een
actie, “1000 sterren voor Jasmijn”,
om hulp en geld in te zamelen, om
het idee van Bas te ondersteunen.
“We hadden eerst niet eens een donatieknop, maar mensen wilden ons
heel graag helpen en daar zijn we
heel dankbaar voor! Alle hulp wordt
gewaardeerd, ieder lichtpuntje telt,
hoe groot of klein ook, zowel materialen als helpende handen of donaties.” Als de symbolische 1000 sterren
(van elk 100 euro) stralen, kan het
huisje voor Jasmijn worden gerealiseerd.
Via Facebook en Instagram (@eenhuisjevoorjasmijn) en www.huisjejasmijn.nl is
de voortgang te volgen.
Tekst en beeld: Koen van Meijel
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Voorstelling geeft inkijk in hoogbegaafdheid
Marion Steeghs uit America ontwikkelde samen met de uit Amersfoort afkomstige Maaike Ament de muzikale theatervoorstelling Kameleon op
Zevenmijlslaarzen. Met deze voorstelling geven de twee het publiek vanuit verschillend perspectief een inkijk in de wereld van hoogbegaafdheid.

gaafdheid. Marion: “Als een kind niet
in het systeem past, valt het tussen
wal en schip. Ik kan de omgeving niet
veranderen, maar wel een steentje
bijdragen aan begrip en erkenning.
Zodat het echt wordt gezien.”

Humor
De voorstelling gaat over twee hoogbegaafde kinderen en twee ouders,
waarvan er één ook leerkracht is.
“Het verhaal wordt vanuit verschillende perspectieven verteld. De voorstelling telt vier liedjes, met thema’s
als de onvoorwaardelijke liefde die
een ouder heeft voor zijn kind, de
regie in eigen handen willen hebben
als kind, maar ook de leerhonger die
een kind heeft. Het zijn universele
liedjes die voor iedereen herkenbaar
zijn. Er zit ook humor in de voorstelling, doordat we bepaalde thema’s
uitvergroten.” De titel Kameleon in
Zevenmijlslaarzen verwijst naar het
aan de ene kant aanpassen aan het
systeem en aan de andere kant het
willen nemen van grote stappen en
iets anders nodig hebben van het
onderwijs.

Live

Om maar meteen een misverstand
uit de wereld te helpen: een hoogbegaafd kind is niet per se het
slimste kind van de klas. “Als je
hoogbegaafd bent, kun je snel verbanden leggen en beleef je alles

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

Oplage 19.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

intenser”, legt Marion uit. “Vaak zijn
hoogbegaafde kinderen ook hoogsensitief.” Omdat hoogbegaafdheid
niet altijd wordt herkend of goed
wordt begeleid, kunnen ze vastlopen in het reguliere systeem en
zelfs thuis komen te zitten. “Het is
fijn voor hoogbegaafde kinderen
om gelijkgestemden te ontmoeten, wat niet altijd vanzelfsprekend
is. Overigens is het geen onwil van
leerkrachten, maar vaak is de kennis
er niet of zijn er niet de juiste middelen voorhanden.”

voorstelling wilde maken. Maaike
reageerde daarop en nadat we een
keer hadden afgesproken, bleken we
een klik te hebben. We vullen elkaar
goed aan. Maaike is theatermaakster en maakt voornamelijk interactieve theater, waarbij ze ter plekke
het gesprek aangaat met het publiek.
Samen hebben we de voorstelling
gemaakt. Zij heeft het script geschreven en ik de liedjes.” Doel van hun
voorstelling, met als titel Kameleon
op Zevenmijlslaarzen, is om het
gesprek aan te gaan over hoogbe-

Tekst: Marieke Vullings

Een mooi groen gazon!
Als je over enkele maanden een mooi groen gazon wilt, dan is het nu de tijd om de eerste stap te zetten: Kalk strooien! Als je niets doet zullen
mos en onkruid de overhand nemen en komen er kale plekken in het gazon. In plaats van mooi groen is het gazon meer geel van kleur.
goed wordt opgenomen. Het is
dus altijd van belang om eerst
kalk te strooien en daarna pas
een gazonmeststof.
Ideaal voor je gazongrond is
een pH-waarde die tussen de
6 en 6,5 ligt. Mocht je niet zeker
weten of je gazon kalk nodig
heeft dan kun je de grond bij
Welkoop gratis laten testen. Je
ontvangt dan een advies op maat
voor jouw gazon, deze meting is
ook mogelijk voor een groenteen siertuin.

077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

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

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

Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Als moeder van twee hoogbegaafde
kinderen is Marion zelf ervaringsdeskundige. Ze heeft zelf jarenlang
voor de klas gestaan en was begeleider van hoogbegaafde kinderen.
Daarnaast is ze ook zangeres en
schrijft ze zelf liedjes. Het idee om
wat met die liedjes te doen, speelde
al langer door haar hoofd. Op de
Facebookgroep Pharos, voor ouders
met hoogbegaafde kinderen, plaatste
ze een oproepje. “Ik was op zoek
naar iemand die samen met mij een

Oh, zit dat zo!

Commercieel adviseurs

Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Interactief

Maandag 8 maart mochten Marion en
Maaike voor het eerst hun liedjes ten
gehore brengen tijdens de Conferentie
Begaafdheid, in het kader van de
Week van de Hoogbegaafdheid.
“Dat was spannend, maar we hebben hele leuke reacties gekregen.”
De voorstelling is met name bedoeld
voor onderwijs, zorg en ouders.
“Maar misschien kunnen we ook een
keer een versie speciaal voor kinderen maken. Ik hoop sowieso dat we
hem binnenkort een keer live kunnen
spelen.”

Kalk strooien maakt de grond
minder zuur. Hierdoor is het gras
beter in staat om meststoffen op
te nemen, waardoor het beter
groeit en mos minder kans krijgt.
Kalk is geen meststof maar zorgt
ervoor dat voeding uit meststoffen

De beste tijd om kalk over je
gazon te strooien is aan het
begin van het jaar (februari of
maart) en aan het einde van
het jaar (oktober of november).
Het gras wordt het mooiste groen
als je 2 keer per jaar kalk strooit.
In het voorjaar gebruik je bij
voorkeur kalk die sneller werkt
en oplost.

Tegenwoordig bestaan er
verschillende soorten kalk,
waarbij je meststoffen kort na
het bekalken kunt strooien.
Bij het gebruik van speciale
natuurlijke of organische
meststoffen is het zelfs mogelijk
om dezelfde dag kalk en meststof
te strooien, handig als je later in
het seizoen nog wilt bekalken.
Kalk strooien doe je met de hand
of met een strooiwagen en dat
herhaal je jaarlijks.

welkoop.nl, dan krijg je een
melding als je gazon onderhoud
nodig heeft.

Door: Leon Elbers,
Welkoop Sevenum

Gedurende het seizoen wordt kalk
opgenomen in de grond en raakt
op. Als vuistregel kun je hanteren
dat je bij normaal onderhoud
ongeveer 1 kg per 10 m2 moet
strooien.
Kom voor meer informatie
en gratis persoonlijk advies
naar de winkel. Je kunt ook de
gazonwekker instellen op

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

‘Ik heb me vaak onbegrepen gevoeld’
Jarenlang ervoer Mariëlle Henraath-Vullings (49) uit Horst klachten
rondom de menstruatie. Pas sinds een jaar of vijf weet ze dat deze
klachten veroorzaakt worden door endometriose. Tijdens de
Endometriose Awareness maand vraagt ze aandacht voor deze voor
veel vrouwen nog onbekende ziekte.
Endometriose treft vrouwen in de
vruchtbare leeftijd. Het is een chronische ziekte waarbij weefsel, dat lijkt
op baarmoederslijmvlies, buiten de
baarmoederholte voorkomt. Hierdoor
ontstaan verklevingen die voor veel
klachten kunnen zorgen. Wat endometriose veroorzaakt is niet duidelijk.
We wel wordt gedacht dat de ziekte
erfelijk is. Omdat de klachten van
vrouwen met endometriose zo uiteenlopend zijn, variërend van hoofden buikpijn tot vermoeidheid, kan
het lang duren voordat de diagnose
wordt gesteld. Dit was ook het geval
bij Mariëlle. Hoewel zij al vanaf haar
pubertijd klachten ervoer tijdens de
menstruatie, werd pas vijf jaar geleden
duidelijk dat die veroorzaakt worden
door endometriose. “Ik was een jaar
of 13 toen ik voor het eerst ongesteld
werd”, vertelt ze. “Niet eens bijzonder vroeg of zo. Ik kan me niet herinneren dat ik toen veel last had tijdens
de menstruatie, dat kwam pas zo
rond mijn 17e. Ik had veel buikpijn en
darmklachten. Ook had ik regelmatig
blaasontsteking en een nierbekkenontsteking. Toentertijd werd gedacht
aan een spastische darm en die blaasontstekingen, die leken gewoon bij
mij te horen. Ook had ik had ik vaak
een opgeblazen buik, terwijl ik voor
de rest heel slank was. Als ik nu terugkijk, waren dat wel duidelijk de eerste
symptomen.”

Geen duidelijke onderzoek
Enkele jaren later leerde Marëlle
Rinus kennen, met wie ze op haar 24e
trouwde. De twee wilden graag een
gezin starten, maar zwanger worden
leek maar niet te lukken. Er volgden
diverse onderzoeken, waarbij echter geen duidelijke oorzaak werd
gevonden waarom een zwangerschap uitbleef. “Mijn eileiders werden
schoongespoeld, ik kreeg hormonen toegediend en we stonden op
het punt een IVF-traject te starten.
Op een gegeven moment werd het
me echter teveel. Door de hormonen
werd ik depressief en ik herkende
mezelf niet meer. We besloten daarom
niet met IVF door te gaan.” De kin-

derwens bleef wel bestaan en Rinus
en Mariëlle richtten zich op adoptie.
“In eerste instantie zou de wachttijd
een half jaar tot één jaar zijn, al snel
werd het drie en toen vijf jaar. Dat was
weer zo’n teleurstelling. We zijn ons
toen gaan verdiepen op pleegzorg.
We besloten daarvoor te gaan en al
snel kregen we Lyndsey toegewezen,
die toen vijf maanden was. En zo werd
ik toch nog mama.”

Plaatje
Maar de vage klachten bleven. “Ik was
altijd moe, had vaak hoofdpijn en
buikklachten. Dat zorgde voor best
veel onbegrip in mijn omgeving.
Mensen begrepen niet waarom ik
me vaak ziekmeldde. Daar voelde ik
me dan weer schuldig over.” Op een
gegeven moment werden haar
menstruaties zo heftig, dat Mariëlle
nog amper de deur uit durfde.
“Doordat ik zo heftig menstrueerde,
leed ik aan bloedarmoede. Na weer
een onderzoek bleek dat ik vijf
vleesbomen (een goedaardige
verdikking in de wand van de
baarmoeder, red.) in mijn baarmoeder
te hebben. Die konden door hun
grootte operatief niet worden
verwijderd, de enige oplossing was
volgens de gynaecoloog daarom mijn
baarmoeder te laten verwijderen.”
Dit alles speelde in dezelfde periode
dat Mariëlles vader overleed.
“Er gebeurde ineens heel veel tegelijk.
Mijn vader stierf en dan die operatie
waardoor nog maar eens bevestigd
werd dat ik nooit zwanger zou
worden.” Er werd besloten dat haar
baarmoeder door middel van een
kijkoperatie zou worden verwijderd.
Mocht dit niet gaan, dan zou er een
keizersnede worden uitgevoerd.
“Toen ik na de operatie wakker
werd, dacht ik aan het litteken te
zien dat het een keizersnede was
geworden. De verpleegster vertelde
me echter dat de baarmoeder er
niet uit was gehaald. Ze hadden
namelijk zoveel verklevingen in
mijn buik aangetroffen, dat dit niet
mogelijk was geweest. Het bleek dat
ik allemaal verklevingen had bij mijn

blaas en darmen. Bij mij vormt het
als het ware een spinnenweb in mijn
buik. De verpleegster gebruikte toen
voor het eerst de term endometriose
en merkte daar bij op dat veel
vrouwen daardoor problemen kunnen
hebben om zwanger te raken.
Dat viel me toen zo rauw op mijn dak.
Dát was dus de reden. Achteraf is
gebleken dat toen mijn eileiders zijn
schoongespoten de gynaecoloog
wel wat kleine verklevingen heeft
gezien, maar er verder niets mee
heeft gedaan. Als ik er toen wel aan
geholpen was, had het plaatje er
misschien heel anders uitgezien.”

mooninjecties vervroegd in de overgang te komen, maar dat wil ik niet,
vanwege het risico op een depressie.
Sinds een half jaar slik ik voedingssupplementen en ben ik op mijn voeding
gaat letten. Dit zorgt er bij mij voor dat
de klachten minder heftig zijn. Maar
elke vrouw is anders. Zelf heb ik goede
en slechte dagen.”

Partner

Toen bij Mariëlle endometriose werd
vastgesteld, had ze zelf nog nooit van
deze ziekte gehoord. “Ook in mijn
omgeving kenden mensen het niet
en zelfs niet alle gynaecologen zijn er
helemaal van op de hoogte. Ik heb op
Operatie
Facebook een besloten groep gevonVanwege de verklevingen zitten er veel den, Endometriose Lotgenoten, waar
risico’s aan een operatie. “Ik heb mijn
vrouwen hun verhaal kunnen doen.
baarmoeder dus nog steeds. Sowieso is Ik heb me in het begin best veel
een operatie ook niet dé oplossing. Van alleen gevoeld, ook door het onbeendometriose kom je nooit meer af.
grip van sommige mensen. We hebWat wel kan is dat na de overgang de
ben een eigen bedrijf waarvoor ik de
vleesbomen niet meer verder groeien
boekhouding doe, maar het liefste
en uiteindelijk zelfs verschrompelen.
zou ik een modezaak willen werken.
Er is een optie om door middel van hor- Het heeft ook even geduurd voordat

ik het een plaats kon geven. Wat ik in
die tijd ook heb geleerd dat het heel
belangrijk is om met je partner te
blijven praten. Want ook voor hem is
het heel moeilijk, onderschat dat niet.
Mijn advies is dan ook om de partner overal bij te betrekken, laat hem
bijvoorbeeld ook meegaan naar de
afspraken met de gynaecoloog.”
Mariëlle is blij dat door de Endometriose
Awareness maand aandacht wordt
gevraagd voor de ziekte. “Het is belangrijk dat er meer aandacht voor komt.
Als je als vrouw klachten hebt, neem
die dan serieus en laat je niet zomaar
naar huis sturen.”

Het is belangrijk om
met je partner te
blijven praten

Tekst en beeld: Marieke Vullings

Verbodsbordjes geplaatst

Melderslose basisschoolkinderen spelen in de hondenpoep
De kinderen van basisschool De Brink in Melderslo moeten vanwege corona na hun pauze de tijd gedeeltelijk doorbrengen op het grasveld voor de school. Ze spelen hier, liggen op de grond tijdens hun spel en lopen
over heel het grasveld. Het probleem is dat er veel hondenpoep op het veldje ligt en kinderen thuiskomen
met vieze kleding.
Joyce Driessen uit Melderslo, moeder van één van de kinderen, zette
een oproepje op Facebook dat ze
het niet fijn vindt dat de kinderen
in de hondenpoep spelen en vies
thuiskomen. “Kunnen we er met z’n
allen alert op zijn er ervoor zorgen
dat de poep opgeruimd wordt zodat
de kinderen niet telkens honden-

poep aan hun schoenen, jas of waar
dan ook hebben als ze thuiskomen”, riep de moeder op Facebook.
Ze kreeg veel bijval en reacties
van andere ouders die ook last van
het probleem hebben. “Het is ook
schandalig. Het wordt hoe langer hoe erger en waarom laten ze
de hond niet buiten het dorp uit

en niet bij de kerk? Loop dan drie
minuten verder”, reageerde Nellie
Hallows Wijnen.

Beïnvloed gedrag
Germy van de Ven, lerares op
De Brink, heeft het probleem al
vernomen via de oproep. “Het klopt
inderdaad dat er veel hondenpoep

op het veldje ligt en dat is niet
fijn voor onze kinderen”, zegt ze.
“Het zou fijn zijn als hondeneigenaren de drollen voortaan gewoon
opruimen.” Inmiddels zijn er ook
bordjes geplaatst. Ook de gemeete
is hierbij betrokken. Wethouder Roy
Bouten van de gemeente Horst aan
de Maas is inderdaad in gesprek
geweest met de basisschool in
Melderslo. “Dit is natuurlijk niet de
bedoeling. Het heeft onze aandacht en we gaan kijken of we iets
voor De Brink kunnen betekenen.”

Van de Ven benadrukt nogmaals de
oproep om hondendrollen voortaan
op te ruimen. “De kinderen kunnen
zo niet optimaal spelen. Ze weten
van de hondenpoep en dat belemmert hun gedrag. Dat is niet fijn
voor hen en ook niet voor ons.
We zijn blij dat de gemeente deze
zaak wil oppakken en gaat kijken of
er een oplossing kan komen.”

Tekst: Niels van Rens
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De libertarische lijstduwer uit Horst
Over iets minder dan een week zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Een goed oplettende lezer zal naast de
inmiddels bekende Raymond Knops van het CDA nog één andere Horstenaar kunnen spotten. Op lijst 20,
nummer 21 bevindt zich de 31-jarige Tom Huijs van de Libertaire Partij (LP). Een nieuwkomer in de politiek, en
een echte Horstenaar.
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“Ik heb hier op basisschool De
Doolgaardschool gezeten, daarna ben
ik naar het Dendron College gegaan,”
vertelt Tom. “Daar heb ik vmbo-T afgemaakt. Na het eerste jaar kreeg ik wel
het advies om havo te doen, maar dat
heb ik niet gedaan. Ik heb mijn ouders
altijd een klein beetje kwalijk genomen dat ze me niet verder gepusht
hebben,” lacht hij, “maar het pad wat
ik gelopen heb, heeft me gemaakt
tot wie ik nu ben.” Na ook diploma’s
voor Logistiek Management van het
Gilde en International Business and

Languages van Avans in Den Bosch
binnen te hebben gesleept, heeft
Tom al een boel kennis in zijn bagage.
“Ik heb veel geleerd over culturen en
beweegredenen. Tijdens mijn studie
heb ik ook een tijdje in Duitsland en
Barcelona gewoond, en die ervaring
gaf me een objectievere kijk op onze
eigen samenleving, omdat je dan er
van buitenaf naar kunt kijken.” Als
Horstenaar is hij na de wereld te hebben gezien toch teruggekeerd naar
zijn eigen dorp.

Golfkarretje

Ongeveer drie jaar geleden sloot Tom
zich aan bij de Libertaire Partij. “Ik
wist niet dat er een partij bestond die
overeenkwam met mijn denkbeelden.
Ik was eigenlijk alleen maar bekend
met de partijen die in de Kamer zaten
en ik merkte dat het het allemaal net
niet was. De VVD roept al jaren “vrijheid!” maar voert een tegenstellend
beleid, een partij als de PVV wil de
grenzen sluiten, terwijl als libertair
ben je voor vrij verkeer van personen en internationale handel.” Op het
politieke kompas plaatst Tom de LP
Frustratie
op progressief rechts. “We zijn voor
Tom is van oorsprong geen beroepsalle persoonlijke rechten, zoals het
politicus, maar juist een Bourgondiër.
homohuwelijk, abortus en drugsbe“Eigenlijk ben ik bij de politiek uitleid, en rechts als in zoveel mogelijk
gekomen uit frustratie. Ik zag dat er
economische vrijheid.” Als lid van een
heel veel fout ging in het beleid in
kleine, nieuwe partij houdt hij het
Nederland. We worden bestuurd door
wel realistisch. “Als we één of twee
bureaucraten, die geen gevoel meer
zetels hebben, dan zijn we al blij. We
hebben voor de realiteit. Nederland
heeft geen leider, maar een manager.” hoeven niet te regeren, we moeten
gewoon aanwezig zijn. Onze stem
Een voorbeeld hiervan is het klimaatmoet gehoord worden. Als we een
beleid, iets wat Tom als natuurliefmannetje in de kamer hebben, dan
hebber erg aangaat. “Het beleid is
eigenlijk heel destructief. Veel groene is er al een begin.” Als 21e op de lijst
is Tom een lijstduwer. “De komende
doelen zetten juist veel druk op de
vier jaar blijf ik gewoon doorgaan met
natuur, omdat je veel grond nodig
het hoorbaar maken van het libertaire
hebt om alles te kunnen voorzien
geluid. Ik heb absoluut de ambitie om
met biobrandstof.” Als reactie op de
ooit in de Tweede Kamer te komen,
dingen die misgaan, wijdt Tom zich
daar wil ik me voor blijven inzetten. Ik
aan het libertarisme. “Libertarisme is
tegen elke vorm van geweld, dat is de vind mezelf nog jong. Ik zie ook geen
premier die onder de 40 jaar is, want
kernwaarde, dus ook tegen dwang.
je hebt ervaring en kennis nodig. Ook
Een libertarische samenleving wordt
niet te oud, zoals in Amerika, waar
gebouwd op verantwoordelijkheid en
ze konden kiezen tussen twee oude
niet op gehoorzaamheid. Als je van
mannen,” lacht Tom. “Daarbij denk ik,
dat principe uitgaat, dan heb je geen
uitgebreide wetboeken nodig, maar je ga lekker naar Florida, om op je golfhoudt iedereen verantwoordelijk voor karretje rond te rijden!”
zijn of haar daden. Een andere kernwaarde is je lijfrecht. Je maakt zelf je
Tekst en beeld: Koen van Meijel
keuzes over je eigen lichaam.”

M: 06 31 31 22 19 | E: info@bijsharon.nl

www.bijsharon.nl

Carmen en Svea mochten ouderwets los
tijdens testfestival in Ziggo Dome
Carmen Coumans (20) uit Tienray en Svea van Rens (21) uit Hegelsom waren één van de gelukkigen die
zaterdag 6 maart helemaal los konden gaan tijdens het coronaproefevenement in de Ziggo Dome in
Amsterdam. “Het was fantastisch”, zegt Carmen.

Met het nieuwbouwplan Kievitsakker
komt er in Ysselsteyn een buitengewoon
mooie locatie bij om te wonen.

6 levensloopbestendige
woningen
2 levensloopbestendige
hoekwoningen
en 3 tussenwoningen

4 twee-ondereen-kapwoningen

2 hoekwoningen
en 2 tussenwoningen
Verkoopinfo:
kievitsakker@teunissen-bv.nl
WWW.VENTERRA.NL

WWW.TEUNISSEN-BV.NL

WWW.KIEVITSAKKER.NL

Kaartjes bemachtigen voor het
Back to Life-evenement in de
Ziggo Dome was geen eitje.
Er waren 180.000 geïnteresseerden en maar 1.300 geluksvogels
kregen de kans om helemaal los
te gaan. Carmen en Svea hadden dus mazzel en mochten naar
Amsterdam. “We hadden ons aangemeld voor het evenement en
gingen er eigenlijk niet vanuit dat
we tickets zouden krijgen”, vertelt Carmen. Via de mail kregen de
twee dames een link waarmee ze
in een online wachtrij terechtkwamen. “Opeens waren we erdoor en
konden we een ticket bestellen,
we waren door het dolle heen.”

Gek moment
Naast een kleine entreeprijs van
15 euro moesten Carmen en Svea
twee dagen voor het feest, op
donderdag 4 maart, een coronatest doen. “Op vier plekken
in Nederland konden we de test
doen. Eindhoven was voor ons
het dichtste bij.” De twee waren

negatief en zo konden ze zaterdags afreizen naar Amsterdam.
“Toen we de Ziggo Dome instapten en onze plaatsen toegewezen
kregen, was dat wel een beetje
een gek moment”, zegt Carmen.
“Eigenlijk voor iedereen in de
zaal, want er heerste in de eerste minuten een aparte sfeer.
Niemand wist echt wat ze moesten doen. Na een tijdje was die
sfeer totaal verdwenen en was het
één groot feest met alle handjes
in de lucht.”

Echt aan toe
Alle bezoekers waren tijdens het
festival opgedeeld in zogenaamde
bubbels. Zo was er een bubbel
waar mondkapjes verplicht
waren en iedereen op stoeltjes
1,5 meter afstand moest houden
en een andere waar er geen
verplichtingen waren. Tijdens het
Back to Life-evenement traden
onder andere Sunnery James &
Ryan Marciano, Sam Feldt, Lucas &
Steve en Lady Bee op. “Toevallig is

dat wel een beetje onze muziek”,
zegt Carmen. “Maar als het iets
totaal anders was geweest, had
ik het ook niet erg gevonden.
We konden eindelijk naar een
feestje en daar draaide het ons
om, we waren er echt aan toe.”
Carmen raadt iedereen dan
ook aan om zich in te schrijven
als er meer zogenaamde
Fieldlab-experimenten worden
georganiseerd. “Het is echt de
moeite waard, ik ga dit nooit meer
vergeten.”
Donderdag 11 maart moesten
Carmen en Svea opnieuw getest
worden op corona om de test af te
sluiten. “Daarna krijgen we vast
een keer te horen wat de resultaten zijn van het experiment.
Ik hoop echt dat we zo snel mogelijk weer terug gaan naar normale
feestjes en festivals.”

Tekst: Niels van Rens

1103 \ nieuws

05

Coronaproof spelletje voor jongeren

21 eeuwse oorlog om Hegelsomse rotonde
begonnen: HorsterCoqWar
De Franse vlag op de rotonde van Hegelsomse haan is vervangen voor een communistische USSR-vlag. Een
politieke stunt van de jongens van La Resistance? Nee, er is een heus coronaproof spelletje gaande onder de
jongeren in Horst aan de Maas. Of hoe de nieuwe groep het noemt: een HorsterCoqWar.

Een aantal weken geleden hingen
de jongens van La Resistance een
Franse vlag op aan de haan op de
rotonde van Hegelsom. Ze verzetten
zich tegen de eentonigheid van de
samenleving tijdens de coronacrisis.
Elke zaterdagavond gaan ze live op
Instagram en verzorgen ze een onlineshow voor jongeren in Horst aan de
Maas. Een andere vriendengroep, die
zich Commieboys (verwijzing naar de
communistische vlag) noemt, hebben de Franse vlag gekaapt en vervangen voor een communistische
USSR-vlag. In een geheime brief aan
de HALLO blijkt waarom. ‘Wij zijn een
HorsterCoqWar begonnen’, schrijven de leden van de Commieboys.
‘La Resistance is het verzet, wij, de
communisten, het onderdrukte zwijgende volk. Vandaar dat we voor de
voormalige USSR-vlag hebben gekozen.’ De jongens willen geen politieke
ruzie doen ontstaan en lichten toe dat
dit een stunt is.

Regels

In de zogenoemde HorsterCoqWar is
het de bedoeling dat jongeren de haan
kunnen versieren. Iedere versiering
wordt gedeeld via de Instagrampagina
@horsterhaan. Wanneer de haan is
‘gekaapt’, wordt er met een watervastenstift op de betonnen H de datum
genoteerd van de kaping. 01.03.2021 LR voor de eerste actie van de jongens
van La Resistance. ‘Deze studentikoze
grappen moeten financierbaar blijven
voor beide kanten’, schrijven de jongens in de brief. ‘We gaan dus netjes
om met elkaars spullen. Vlaggen of
andere spullen worden onder aan de H
gelegd, in een wegwerptas. Elke achtergelaten brief moet worden uitgedraaid en wordt ook gedeponeerd in
de plastic tas. Hopelijk wordt het zo
een jarenlange traditie onder de jongeren van Horst aan de Maas.’

Hopelijk wordt het
een traditie

Zo zijn de leden van de Commieboys
een coronaproof spelletje gestart voor
de jongeren in Horst aan de Maas.

Campagne tegen zinloos papier
De gemeente Horst aan de Maas is, samen met HALLO Horst aan de Maas en folderverspreider Spotta,
een campagne gestart tegen zinloos papier in de brievenbus. Zij wil hiermee verspilling van papier en
plastic tegengaan.

Eric van Kempen en Jeroen Schobbers van Kempen Media en wethouder Roy Bouten

Uit onderzoek van TopOnderzoek blijkt
dat in Horst aan de Maas 77 procent
van de huishoudens geen sticker
heeft geplakt op of bij de brievenbus. De redenen zijn erg verschillend.
Bijvoorbeeld omdat men de folders
graag wil lezen. Maar ook omdat mensen de verenigingen de inkomsten
van het oud papier gunnen of omdat
men er nog nooit bewust mee bezig
is geweest. Wethouder Roy Bouten:
“Als de 11 procent van de mensen die
niet bewust bezig zijn geweest met
het plakken van een sticker dat nu wél

doen, besparen we meer dan 54.000
kilo papier dat anders ongelezen bij
het oud papier of zelfs in het restafval
terecht komt.”

Brievenbusstickers
Inwoners van Horst aan de Maas krijgen de komende weken de verschillende varianten brievenbusstickers
thuisbezorgd. Daarmee kunnen zij
bewust een keuze maken of zij huisaan-huisbladen en drukwerk wel willen ontvangen. Bouten: “We kiezen
voor het optimaliseren van het hui-

dige systeem in plaats van het invoeren van een ja-ja sticker. Dit omdat
we anders lokale ondernemers en de
gemeente beperken in hun informatievoorziening naar onze inwoners.”

Digitale folders
Daarnaast promoot de campagne ook
de digitale folders. Op verschillende
websites en apps kan men de meeste
reclamefolders vinden. Aan het einde
van dit jaar is er een eindmeting.

Tekst en beeld: Niels van Rens

Gezicht naar de Maas

‘Disneyland aan de
Maas met haven’
De werkgroep Gezicht naar de Maas hield donderdag 4 maart
een online seminar om de inwoners van Grubbenvorst bij te
praten over haar plannen voor de geplande hoogwatergeul bij
de Maas. Hoewel er ook positieve geluiden waren te horen,
waren er ook zorgen over onder andere de gevolgen voor de
natuur en omwonenden.
Aanleiding voor het oprichten
van de werkgroep waren de
plannen voor de aanleg van
hoogwatergeulen, in het kader
van de hoogwaterbeveiliging,
langs de Maas, waaronder ook
in Grubbenvorst. Enkele ondernemers en inwoners van het
dorp wilden hier op inspringen
en ruimte creëren voor nieuwe
ontwikkelingen. En die zijn
ambitieus blijkt uit het filmpje
dat tijdens het seminar wordt
vertoond. Woningbouw, recreaties, jachthavens. Het is een
aantrekkelijk plaatje dat wordt
getoond. Of zoals één van de
kijkers in de chat opmerkt:
“Disneyland aan de Maas met
een yuppenhaven.” Maar de
plannen zijn ook nog ‘vloeibaar’,
merkt Jan-Willem Boots van
bureau Kragten, dat het project
verder gaat ontwikkelen, op.
Dat geeft ook Eric Tissen, voorzitter van de werkgroep, aan:
“Er is nog niets definitief.” Dat
neemt niet weg dat er zorgen
zijn bij de inwoners. Zorgen om
overlast van recreanten, om de
natuur en of er überhaupt wel
gebouwd kan worden in een
overstromingsgebied. “Kijk uit

dat we de geest van het dorp
niet uit het centrum halen en
verschuiven naar de Maas”, zegt
een inwoner. André Vollenberg
van de Vereniging Behoud de
Parel pleit voor ontwikkelingen op dorpse schaal. Anderen
zien daarnaast graag dat er een
dorpsreferendum wordt gehouden om te onderzoeken of wel
iedereen achter de plannen
staat.

Natuur
Boots van bureau Kragten verzekert de inwoners echter dat
de natuur geen ondergeschoven kindje wordt. Voorzitter Eric
Tissen hoopt dat er na de zomer
gestart kan worden met het
vervolg van de plannen. “Het
is nog geen gelopen race en er
moeten nog diverse gesprekken
worden gevoerd. Het plan verdient navolging.”

Het plan verdient
navolging
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Geboren
8 maart
2021

Geej bouwde ow eige fundament vaan ow en os laeve.
Now is d’n tied gekomme daat weej aafscheid motte neeme.
Weej gaon ow verschrikkelik misse.

Janne

Mart Teluij

Dochter van
Junior en Yvonne Buijvoets-Litjens
Zusje van Lara
Reulsweg 8, 5961 PN Horst

echtgenoot van

Sjraar in ’t Zandt

Hij overleed in de leeftijd van 67 jaar.

echtgenoot van

Elly
Sylvie en Alex
Ymke, Fenne

Sten

7 maart 2021
Zoon en broertje van
Geert, Leonie & Mats
Nijssen
Veilinghof 15
5973 KZ Lottum

Nicole en Rien
Tygo
Familie Teluij
Familie Thielen
Venlo, 2 maart 2021
Het Veldje 141,
5961 LD Horst
Wij hebben in besloten kring afscheid genomen van Mart op
maandag 8 maart.

7 maart 2021
Zoon van
Joop Giebels en
Heleen Vorstermans
Broertje van Simon
Grubbenvorsterweg 28
5973 NB Lottum

Met veel verdriet hebben wij afscheid
moeten nemen van ons zeer gewaardeerd lid

Lenne

Mart Teluij
Vanaf 1965 was Mart lid van onze Harmonie en speelde de
trombone. Ook was hij meer als 20 jaar bij de Peggekapel.
De laatste jaren kon Mart vanwege gezondheidsklachten niet meer
actief meespelen, maar ondanks alles bleef hij de Harmonie trouw.

25 februari 2021
Rogér, Suus en Mille
Hoeijmakers-Hesen
Harrie Driessenstraat 5
5961 TT Horst

Met het heengaan van Mart verliezen wij een uitstekende
muzikant binnen onze vereniging.

Hij overleed, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, in de
mooie leeftijd van bijna 90 jaar.
Sevenum Louis en Mario
Alberto
Suzan en Storm
Koningslust Bea en Mat
Rick en Laureen
Luc
Sevenum Annemie en Wiel
Guus
Milou en Marc
Familie In ’t Zandt
Familie Simons

Het is de wens van pap om in plaats van bloemen een donatie te
doen aan de zorgmedewerkers waar hij de laatste jaren zoveel
steun aan heeft gehad. Omdat de meesten van u niet aanwezig
hebben kunnen zijn bij de uitvaart, kunt u een overschrijving
doen naar Familie In ’t Zandt NL63RABO0117733059 o.v.v. Donatie
zorgmedewerkers.
Dank aan Huisartsenpraktijk de Brink voor de fijne begeleiding.

Op zaterdag 6 maart 2021 overleed in de leeftijd van 65 jaar
Bestuur, leden en dirigent
Koninklijke Harmonie Lottum

Jan Kleuskens
echtgenoot van

Andrea

Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.

Broer, zwager en oom van
Dankbetuiging

Belastingservice Horst biedt ook dit jaar
weer hulp bij de belastingaangifte,
binnen en buitenlandse, aan alle
particulieren, geen ZZP, ook zorg en
huurtoeslag. Bij overlijden het F en
de erfbelasting. info 077-3984788 of
06 12 44 60 49 of belastingservice.
horst@gmail.com

Nel v.d. Coelen-Hendriks

Zelfstandig Optidee Adviseur Peggy
Wismans: www.optidee.nl/peggywismans. Tel. 06 48 55 07 30 of via fb

Jullie bloemen, kaarten, medeleven en aanwezigheid,
hebben ons goed gedaan.

Te koop gevraagd
Ganze eieren
06 86 86 20 58”

Op donderdag 11 maart hebben we afscheid van pap
genomen in de parochiekerk van de H.H. Fabianus en
Sebastianus in Sevenum.

Wij wensen de familie veel sterkte bij het dragen van dit
grote verlies.

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

Wij danken iedereen die ons gesteund heeft in
deze bijzondere tijd bij het overlijden van
ôs Mam, Oma en Oma-Oma,

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

uitvaartbegeleiding

Leny in ’t Zandt - Simons †

Sevenum, 5 maart 2021
Wilgeroosje 8, 5975 TC Sevenum

Ontzettend blie en gröts
zien weej met de geboarte
ván ós dochter en zuske!

bob noten

Precies 50 weken na mam hebben we nu, na een kortstondige
ziekte, afscheid moeten nemen van onze vitale, wilskrachtige
en levenslustige pap en opa

Elly Teluij-Thielen

Geboren

Michiel

Een vertrouwde stem is nu stil
Wat overblijft is liefde, dankbaarheid
en de herinnering aan vele mooie jaren

Ien en André
Thijs en Carla
Geert en Petra
Wim en Suzie
Loek en Wilma
Peter en Susanne
Neven en nichten
Correspondentieadres:
Bosstraat 21, 5963 NX Hegelsom

24-uur
bereikbaar

HAN-MARK
ARENDSE

uit vaar t verzorging

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

U I T VA A R T Z O R G

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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Jelmer (18) mag voor het eerst stemmen:
‘Ik vind stemrecht heel belangrijk’
Nederland gaat op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart naar de stembus om een nieuwe Tweede
Kamer samen te stellen. Allemaal hebben we onze eigen standpunten over wat goed is in Nederland. Jelmer
van de Wal uit Meerlo mag voor het eerst stemmen en kan kiezen uit 37 partijen en weet al waar hij voor gaat.

niet meer dan een uurtje te kosten.
Vul een stemwijzer in, rijd naar de
dichtstbijzijnde stembus en stem
op de partij die je als hoogste had.”
Uit de StemWijzer van Jelmer kwam
GroenLinks, maar het betekent niet
dat de uitkomst van de StemWijzer
zijn keuze heeft bepaald. “Ik ben dit
eigenlijk al een paar jaar van plan.
Sinds dat politiek op de middelbare
school aan bod is gekomen, ben ik
langzaam maar zeker wat meer onderzoek gaan doen naar welke partijen
mij aanspreken en er is eigenlijk altijd
GroenLinks uitgekomen.”

Voorkomen
Jelmer verklaart zijn stem:
“GroenLinks wil liever problemen
voorkomen, in plaats van ze op te
lossen”, legt hij uit. “Ze willen bijvoorbeeld niet de dijken verhogen,
maar de klimaatverandering aanpakken. Niet criminaliteit harder
aanpakken, maar het voorkomen
door middel van beter onderwijs en
betere jeugdzorg. Ook vind ik klimaat
heel belangrijk en dat is iets waar
GroenLinks ook duidelijk voor staat.”
“Zonder stemrecht, geen democratie,
dus ik vind stemrecht heel belangrijk”, begint Jelmer van de Wal (18) uit

Meerlo. “Ik vind het ook heel belangrijk dat mensen gebruik maken van
hun stemrecht. Behalve zelf de poli-

tiek ingaan, is dat namelijk het enige
wat je kan doen om mee te beslissen in de politiek. Het hoeft ook

Openheid

een duidelijke mening over wat ik zou
willen en nu kan ik er ook eindelijk
iets mee”, vertelt hij. Een verandering
moet er wel binnen de politiek om
vertrouwen te wekken. “Meer helderheid en openheid vind ik belangrijk”,
zegt Jelmer. “Als het gaat om beslissingen die worden gemaakt, waarom
worden die gemaakt en wat zijn de
gevolgen voor ‘ons’, dan is dat vaak
nog onduidelijk. De meeste dingen
zijn te vinden met een beetje onderzoek, maar dat is vaak nog te lastig.
Ik denk dat dat ook de reden is dat
mensen zich niet interesseren in de
politiek, omdat ze het niet begrijpen
of te moeilijk vinden.”
Meer aandacht in de politiek mag
er volgens Jelmer naar de GGZ.
“Ik studeer zelf psychologie aan de
Radboud Universiteit, dus dit is een
onderwerp dat voor mij persoonlijk ook belangrijk is. De Geestelijke
Gezondheidszorg wordt steeds belangrijker.” Jelmer doelt hiermee op de
coronacrisis. “Jongeren hebben steeds
vaker last van depressies en angst en
daar moet iets aan worden gedaan.
Daarom moet er meer aandacht worden gegeven aan de GGZ.”

Jelmer is dus blij dat hij eindelijk mag
stemmen. “Ik heb al een aantal jaar

Tekst: Niels van Rens
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Tweede Kamerverkiezingen

Knops wil graag doorpakken voor Limburg
Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrĳksrelaties, heeft zich vol overtuiging Welke momenten zĳn je het
gekandideerd voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Als hoogstgeplaatste Limburgse CDA’er wil meest bĳgebleven?
Verschillende momenten zijn mij
hĳ na de verkiezingen zĳn inzet voor de regio’s - en in het bĳzonder Limburg - voortzetten vanuit Den Haag.

Hoe kĳk je terug op de
afgelopen 3,5 jaar?
Toen ik in oktober 2017 begon
als staatssecretaris lagen er meteen een paar grote uitdagingen;
de relaties binnen het Koninkrijk
stonden onder druk, falende ICTprojecten moesten uit het slop worden getrokken en de regio’s kregen
nauwelijks aandacht. Vanaf dag

één kon ik dus meteen aan de bak.
Zo stond de wederopbouw van
Sint Maarten na orkaan Irma meteen hoog op de agenda, evenals
het intensiveren van de samenwerking met Duitsland en België in
de grensregio’s. Allesbepalend is
natuurlijk de coronacrisis geweest,
die op iedereen impact heeft gehad.
Op zo’n moment besef je dat we

als samenleving een enorme crisis
tegemoet gaan en is het alle hens
aan dek om dit zo goed mogelijk te
doen. De gesprekken met verpleegkundigen van de COVID-afdeling of
ondernemers die noodgedwongen
hun zaak hebben moeten sluiten
maakten diepe indruk. We moeten
hen blijven steunen in deze moeilijke tijden.

bijgebleven. Vanwege de portefeuille Koninkrijksrelaties ben ik
regelmatig in het Caribisch gebied
geweest en elke keer was ik weer
onder de indruk van het optimisme en de veerkracht van de
lokale bevolking. Door de impact
van de coronacrisis op het toerisme zijn veel mensen werkloos geworden en afhankelijk van
voedselpakketten uit Nederland.
Recent mocht ik met het Rode
Kruis mee op Curacao en Aruba
om voedselpakketten bij mensen
thuis langs te brengen. De onvoorwaardelijke dankbaarheid raakt
me op zo’n moment. Wat mij ook
is bijgebleven zijn de werkbezoeken aan de grensregio’s en de vele
initiatieven die worden ontplooid
om studeren en werken over de
grens makkelijker te maken. Het is
mooi dat wij dat vanuit het kabinet hebben kunnen ondersteunen
met Regiodeals voor onder andere
Noord-Limburg en Parkstad. En de
erkenning van het Limburgs als
officiële streektaal was een bijzonder moment, omdat het bijdraagt aan het doorgeven van
onze cultuur aan toekomstige
generaties. Maar ook de momenten dat ik minder taalvaardigen
kon helpen met mijn initiatieven
om als overheid duidelijker te
communiceren door het begrijpelijker maken van brieven aan bur-

gers. In totaal heeft de door mij
opgerichte Direct Duidelijk Brigade
meer dan duizend burgerbrieven
vanuit overheden begrijpelijker
kunnen maken. Juist nu gaat het
er namelijk om dat de overheid
duidelijk en toegankelijk is voor
iedereen.

Er liggen
volop kansen
in de regio

Met welke motivatie ga je de
komende jaren aan de slag?
Als kamerlid en staatssecretaris - maar ook als trotse Limburger
- heb ik mij altijd al ingezet voor de
kansen in de regio. Ik vind namelijk dat er in Den Haag nog steeds
te weinig oog is voor wat er speelt
in bijvoorbeeld Limburg. Bij het
toekennen van subsidies en investeringen staan problemen van de
randstad vaak bovenaan de lijstjes, terwijl in de regio juist volop
kansen liggen. Er is hier ruimte,
woningen zijn nog betaalbaar, de
natuur is prachtig en er is een rijk
verenigingsleven. Iets om te koesteren. Dan moeten er wel voldoende
betaalbare woningen voor jongeren bijkomen. Hiervoor wil ik me
de komende jaren blijven inzetten.
Doet u met mij mee?
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Energietransitie in verkiezingstijd

Geneet van ‘t laeve...
Op donderdag 4 maart 2021
hebben wij afscheid moeten nemen van

Jan van Horck
* Lottum, 26 juli 1934

† Horst, 4 maart 2021

zorgzame man van

Truus van Horck - Gerrits
lieve pap en trotse opa van
Blerick Conny en Hans
Ilse en Tim
Niels
Sint Pancras Marly en Paul
Horst Sonja en Marcel
Nienke en Maurice
Meike
Teun
Kuiperplein 74
5961 HV Horst

De verkiezingen zijn aanstaande en qua leefklimaat is het twee voor twaalf. Ondanks alle onderzoeken
die telkens worden opgestart lijken alle noodzakelijke maatregelen naar de volgende generatie en op de
lange baan geschoven te worden.
Zo verbruiken wij in Horst aan de
Maas en met name bedrijven in
de glastuinbouw zéér veel energie. In totaal verbruiken wij in onze
gemeente ongeveer twee derde van
de energie die een kerncentrale als
Borssele opwekt.
Daar we echter geen kernenergie
willen en gekozen hebben voor meer
groene energieopwekking staan we
voor een grote uitdaging. Als eerste
zullen alle daken waar mogelijk vol
moeten komen liggen met zonnepanelen. Daarmee kunnen wij maximaal de helft van onze behoefte aan
energie ingevuld krijgen. Het vergt
inspanningen maar dat is de beste
manier om zonder veel problemen
bij te dragen aan de noodzakelijke
energietransitie. Welke partij kan
daar nu op tegen zijn?

Een andere bron voor onze energieverslaving zou geothermische
warmte zijn, maar helaas voor de
glastuinbouw is die niet meer toegestaan door het Staatstoezicht
op de Mijnen. Deze rijksinstantie
heeft de in werking zijnde bronnen wegens aardbevingsrisico’s
gesloten.
Waar willen politieke partijen de
overige helft van de energie vandaan halen? Als we dat groen in
willen vullen komen we terecht
bij wind en zonne-energie. In de
meeste provincies staan veel windmolens en ook zonneweides zijn
in opkomst. Voor het uitzicht wil je
liever geen windturbines maar toch
zal onze energie ergens vandaan
moeten komen. Maar één windturbine levert evenveel energie als

de oppervlakte van 20 voetbalvelden zonnepanelen. Ook de prijs van
windenergie is lager dan zonneenergie. Onvermijdelijk zullen er in
het buitengebied van Horst aan de
Maas tientallen windmolens en honderden hectares zonnepanelen verschijnen de komende decennia.
Dat er bij de aanstaande verkiezingen wat te kiezen valt is zeker.
Denk daarbij niet alleen aan de
korte termijn maar ook aan uw
kinderen en kleinkinderen. Deze
coronatijd laten we een keer achter ons en dan zal naast alle andere
onderwerpen ook de energietransitie de politieke agenda weer gaan
bepalen.
André Vollenberg,
Grubbenvorst

Wij hebben op 10 maart in kleine kring afscheid genomen.
Een bijzonder woord van dank aan de megjes van Proteion en
de medewerkers en vrijwilligers van de Doevenbos voor de
liefdevolle verzorging.

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor alle
steunbetuigingen, de vele mooie bloemen en de overige blijken
van medeleven, die wij mochten ontvangen na het plotselinge
overlijden van ózze pap, schoonvader en opa

Piet van Ooijen
Kinderen,
klein- en achterkleinkinderen

Vele kleuren viooltjes, mini viooltjes,
primula, madeliefjes en hangpotten.
hay cox, Molengatweg 4 horst
06 54 30 69 64”
Hortensia’s (veel srt. Limelight,
annabelle enz>). Rhodo, azalea,
buxusvervangers (o.a. ilex), taxus e.a.
heesters (ook op stam) , vaste pl.,
grassen. Open alleen na tel. afspraak
via 06 40 32 71 08 op do-vrij-za. Oude
heldenseweg (naast!13a) Maasbree.
www.veld-tuinplanten.nl”
Te huur kamer - studio 20 m² voor één
werkende rustige persoon € 425 p.m.
inclu. info 0646260730

Schilder bied zich aan
voor al uw Schilder , tex, en
behangwerkzaamheden bel voor
vrijblijvende prijsopgave met
06 29 33 66 85
Poethulp gevraagd ong 3 uur per week
in horst
06 54 31 54 63
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Poetshulp gezocht in Kronenberg
Voor drie uur per week
Reacties via 06 57 22 96 02”
FotoFunReizen.nl - Fotoreizen en
fotoworkshops voor vrouwen - 3
daagse fotoreis Gelderland 28-30 april
Fietsreparatie Piet Kusters.
stuksbeemden 9 horst Graag eerst
bellen 077 398 60 16

Frans en Riek
Cuppen-Verhaag
zijn op 13 maart
50 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd!

Mia en Hay
Linders-Mestrom
50 jaar getrouwd!
Op 18 maart 2021

Ingezonden brief

Ruimte voor ruimte: voor inwoners een sof,
stank voor stank
Met de ruimte-voor-ruimteregeling kunnen op een goedkope wijze bijvoorbeeld stinkende varkenshouderijen gesaneerd worden. De boer krijgt gratis zogenaamde wooncontingenten die hij te gelde kan
maken door ze aan anderen te verkopen die dan weer op plaatsen waar het eigenlijk niet kan, een
woning kan bouwen.
Zo kennen we ook in Horst aan
de Maas wel zulke gevallen.
In Melderslo had Willems een varkensstal die in verband met de
stank gesaneerd moest worden.
Daarvoor werd door de gemeente
een, lijkt mij, extreem groot aantal wooncontingenten beschikbaar
gesteld. Totale waarde meer dan 3
miljoen. Melderslo daarmee gered.
Met de beschikbare middelen werd

echter door Willems tegen de kern
van America vervolgens een grote en
stinkende mestverwerker gebouwd.
3 miljoen is een leuke aanzet voor de
investeringen en met extra leningen van de LEF (Limburgs investering
fonds) kon er veel neergezet worden.
Met al die overheidsmiddelen werd
het nu sterk overlast bezorgende
bedrijf vlak bij lintbebouwing neergezet. Op deze wijze wordt met de

sanering van het ene bedrijf de bouw
van een erger en groter bedrijf gefinancierd. Dat schiet geen meter op,
dat is een sof.
Ruimte voor ruimte is voor Horst aan
de Maas in ieder geval stank voor
stank. Heel consistent. Stank voor
stank.
Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat Hegelsom

Ingezonden brief

Ysselsteyn aan de Maas
Horst aan de Maas is hard onderweg het strontputje van Limburg te worden. Het nieuw gemengd
bedrijf (NGB) heeft 15 jaar lang verteld, hoe ze binnen haar vergunning zou blijven door 85 procent van
de geur en ammoniak te verwijderen door hun luchtwassers. Zodra de vergunning verleend was kwam
de overheid met de mededeling dat de techniek faalt en er slechts 45 procent verwijderd wordt. Recente
metingen hebben aangetoond dat de luchtwassers van Houbesteyn’s NGB niks doen.
Recent heeft Houbensteyn een
varkensbedrijf aan de Witveldweg
verworven. Laat ik voorspellen dat
dit niet is om er niks mee te doen,
maar om de bestaande vergunning
op te rekken en nog meer varkens
naar Horst te halen. Voor wie nog in
het sprookje gelooft dat de mestverwerking van Willems in America
wordt tegen gehouden door de
gemeente, die moet helaas teleurgesteld worden. Het verzet van de
gemeente is zwak en ongeloofwaardig, zeker tegen de achtergrond dat
aan de Horsterweg de medewerking
wordt verleend aan nog een andere
nog grotere mestverwerking.
Recent is er een nieuwe geurveror-

dening door gemeente Horst aan de
Maas aangenomen, alles buiten de
bebouwde kom gaat omhoog naar
14 odeur en waar al veebedrijven
zijn mag het naar 20 odeur. In het
geurrapport schrijft de gemeente
dat 400 gezinnen in een slecht tot
zeer slechte leefklimaat qua geurhinder verkeren van 20 tot 50 ouE),
maar geeft de gemeente aan dat de
tijd het wel zal oplossen.
De gemeente Horst aan de Maas
had de vergunningen van veehouderijen moeten actualiseren in de
periode 2017 - februari 2021. Er is
niks gebeurd en wethouders onderhandelen nu over 3-4 jaar uitstel.
In het kader van de gezondste regio

van Europa worden er dan voorstellen ingediend om de luchtkwaliteit
rond agrarische bedrijven te meten.
Met als vooringenomen doel dat
de bedrijven betere ontwikkelingsmogelijkheden krijgen, nog meer
veeteelt en stront. Hebben wij als
burgers geen rechten op gezondheid?
Laten we het probleem bron aanpakken en bij de komende verkiezingen eens iets anders dan het CDA
stemmen. Wat als het CDA weggaat,
gaat de katalysator van de stront en
de stank ook weg.
Marc Vergeldt,
Losbaan Grubbenvorst

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

Boete voor niet opruimen
hondenpoep

De kinderen van basisschool De Brink in Melderslo moeten vanwege corona na hun pauze de tijd gedeeltelijk doorbrengen op het grasveld voor
de school. Ze spelen hier, liggen op de grond tijdens hun spel en lopen over heel het grasveld. Het probleem is dat er veel hondenpoep op het veldje
ligt en kinderen thuiskomen met vieze kleding.
In Horst aan de Maas is het verplicht om, als je
hond op een openbare plek zijn behoefte doet,
dit op te ruimen. Daarvoor zijn er hondentoiletten en staan afvalbakken waar zakjes met
hondenpoep in gedeponeerd kunnen worden.
Het wordt hondenbezitters dus heel gemakkelijk gemaakt om de uitwerpselen van hun vier-

voeter kwijt te raken. Sowieso is het ook gewoon
een kwestie van fatsoen om de poep op te ruimen. Niemand vindt het leuk om met poep aan zijn
schoen aan thuis te komen. Het is gewoon asociaal
als je dit niet doet en er mag daarom ook best een
boete opstaan. We betalen al geen hondenbelasting
in Horst aan de Maas, dan kun je er op z’n minst wel

voor zorgen dat de overlast beperkt blijft. Aan de
andere kant gaat een boete wel heel erg ver. Veel
beter is het om mensen op hun gedrag aan te spreken dan meteen met een boete te dreigen.
Boete voor niet opruimen hondenpoep.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 09

Ik ben voor het instellen van een vaccinatiepaspoort
De Europese Commissie komt over twee weken met een plan voor een ‘vaccinatiepaspoort’ waarmee de drager kan aantonen of hij of zij ingeënt
is tegen het coronavirus. De meningen hierover zijn verschillend.
Volgens de Griekse premier kan een dergelijk document meer mensen motiveren om zich
te laten inenten tegen corona. Heel wat regeringsleiders vinden het niet kunnen om gevaccineerde mensen meer rechten te geven als
anderen nog niet eens de kans hebben gehad
een prik te halen.
Daarnaast is het halen van vaccinatie niet ver-

plicht en is iedereen baas over hun eigen lichaam,
heeft recht op vrijheid, privacy en alle andere mensenrechten.
Het merendeel van de mensen die hebben gereageerd op de stelling, vindt een vaccinatierapport
absoluut geen goed idee. De stelling levert dan ook
veel reacties op Facebook op. Jeanine Cox zegt stellig: “Absoluut niet, vrijheid, blijheid. Geen gif in mijn

lijf.” Fraukje Classen-Mulder is het daarmee eens:
“Vaccineren moet vrijwillig zijn en niet via indirecte
dwang zoals een vaccinatiepaspoort.”
Danny Danckaert is echter een andere mening
toegedaan. “Absoluut voor het instellen ervan.
Met vaccinatie mag je meer vrijheden krijgen.”

Te koop: kleine pakjes hooi.
3 waterbakken l. 2m br. 0,70m d.
0,70m. +/- 75 aspergekratten. tel.:
0478 69 16 41.
Te huur gevraagd, wegens verhuizing,
een kleine wei in Kronenberg voor
onze pony (shetlander), 06 11 46 38 13
Te koop gevraagd een of twee
ouessant schaapje(s), ooitje(s),
06 11 46 38 13

Welkom bij Wortelenbedrijf Joosten
Een hecht team met vooruitstrevende aanpakkers waar collegialiteit en flexibiliteit hoog in het
vaandel staat. Bij ons kom je in een dynamische werkomgeving terecht waarbij we streven naar een hoge
klanttevredenheid door superieure kwaliteitseisen en leverbetrouwbaarheid. Wil jij ook trots zijn om
samen met een leuke groep collega’s door het vuur te gaan voor onze klanten en ons product?

Vacature allround medewerker
Wij zijn op zoek naar de flexibele duizendpoot die het heerlijk vindt om
enerzijds buiten te werken op de teeltlocatie en anderzijds werk te verrichten in
de loods. De loodswerkzaamheden zijn gericht op het toezien op en uitvoeren
van activiteiten in het productieproces. Hierbij kan worden gedacht aan het
(machinaal) wassen, sorteren, inpakken en verzendklaar maken van de wortels.
Het buitenwerk op de teeltlocatie is gericht op het verrichten van
oogstwerkzaamheden. Het transporteren en rooien van wortels met de
trekker zijn hierin de voornaamste activiteiten.

To do:

Loodswerkzaamheden
• Supervisie over het was- sorteer- en inpakproces
• Naar eigen inzicht aanvullen van voorraad t.b.v. continuïteit productieproces
• Voorbereiden van productiewerkzaamheden
• Bestellingen klaarmaken inclusief klantcontact en computerregistratie
• Kwaliteitscontrole uitvoeren
• Meewerken in het volledige productieproces
Oogstwerkzaamheden
• Met de trekker transporteren van producten en voorraad
• Machinale rooiwerkzaamheden
• Overige trekker werkzaamheden
• Assisteren bij het opstellen van de rooiplanning

Wat vragen wij?
Ben jij de flexibele, betrokken, kritische duizendpoot waar we op kunnen
bouwen? Ben jij in het bezit van een T rijbewijs (optioneel C rijbewijs) en krijg
jij energie van het werken met een goede teamspirit?

Op zoek naar een schoonmaakhulp
die mij op ma en/of vrij mee wil
helpen met het schoonmaken van een
vakantiewoning in Swolgen. Gemiddeld
3 uur per keer. Reactie na 18:30 uur.
Tel. 06 13 53 24 07
Coaching, begeleiding en/of
ondersteuning nodig? Ook online
mogelijk! Bel voor informatie
06 27 56 25 80.
Te koop barbecue goede staat
Prijs €125,Zelf komen ophalen telf. 077 398 58 96
of 06 27 46 17 34”

Solliciteer!

info@joostenpeen.nl
Vacature allround
medewerker

Vragen?

Bel Liset van der Vegt
gerust!
06 51 18 61 18

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

BEKRO Horst
Installatietechniek

www.joostenpeen.nl

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

Nielsflits

Column

Bevrijdings
dag
De afgelopen week heb ik flink
af moeten zien. Op bijna onverklaarbare wijze bleek ik het
coronavirus te dragen en moest
ook ik eraan geloven: quarantaine. Een periode van twaalf
dagen en elf nachten zat ik
opgesloten in mijn slaapkamer.
Donderdags en vrijdags had ik
gelukkig nog veel werk te doen
en kon ik vooruit met de HALLO.
Maar toen ik maandags ineens
ontzettend ziek werd moest ik het
werk toch laten vallen. Ik kreeg
enorme last van hoofd- en
buikpijn en ik had flink de griep,
ik was doodsziek. Zo beroerd
als de afgelopen week heb ik
mij nog nooit gevoeld, ik kon
helemaal niets. En hoe klote is het
dan dat je ook nog alleen op je
kamer zit. Roomservice was het
enige voordeel vanuit de beste
serveervaardigheden van paps en
mams, maar echt, het was een hel.
Gelukkig leven we in de 21e eeuw
en had ik beschikking tot een arsenaal aan films, series en documentaires. Maar als je ziek bent
heb je daar ook geen zin in. Het
is eigenlijk zo gek om te zien hoe
afhankelijk je bent van je sociale
contacten. Het enige wat je zou
willen was, naast beter worden,
gewoon even gezellig kletsen
onder het genot van een bakkie
pleur of een kopje thee. Zelfs dat
was dus niet mogelijk en is het stil
in je slaapkamer. Ik had een flinke
collectie van mijn vinyl, voordat
ik in quarantaine ging, meegenomen naar mijn kamer. Maar ik had
zelfs geen zin in muziek. En dan is
er dus echt iets niet goed met mij.
Het lijkt ook dat de tijd stukken
langzamer gaat, ontzettend langzaam en dat twaalf dagen lang.
Gelukkig was iedereen bij ons
thuis gezond en daar was ik heel
blij mee. Ik voelde mij al schuldig
omdat ook zij vijf dagen in quarantaine moesten.
Maandag 8 maart was het dan
eindelijk Bevrijdingsdag voor mij.
Ik mocht mijn kamer uit. Eindelijk
mocht ik dan ook weer, na bijna
twee weken, mijn vriendin weer in
levende lijve zien. En als op kers op
de taart gingen we op bezoek bij
de sushitent, wat een verrassing.
Quarantaine: één keer en nooit
meer.
Verveel ze,
Niels
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De burgemeester maakt het volgende bekend:

Horst aan de Maas doet op 20 maart 2021 weer mee aan de Landelijke Opschoondag. In de hele

Stemmen bij volmacht/ iemand anders gaat

digitaal aanvragen via onze website of op het

gemeente zijn die dag groepen inwoners in touw om zwerfafval op te ruimen. Doet u mee?

voor u stemmen

gemeentehuis.

Zwerfafval, we pakken
het samen op!

Op 17 maart zijn er weer
Tweede Kamerverkiezingen
Kunt u zelf niet stemmen? Geef dan iemand
anders een volmacht om voor u een stem uit

Veilig stemmen in coronatijd

te brengen. Zie hiervoor de achterzijde van uw

Er zijn diverse maatregelen getroffen om

stempas.

veilig te kunnen stemmen in een stembureau.

• De gemachtigde kan iedereen zijn die in

Meer hierover op de achterzijde van de

de gemeente Horst aan de Maas woont

kandidatenlijst en op onze website.

en ook een stempas heeft ontvangen. U kunt
een machtiging geven tot en met de dag

Briefstemmen:

van de stemming zelf. De kiezer die voor u

Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen ook

gaat stemmen moet ook een kopie van uw

hun stem per brief uitbrengen. Ze krijgen de

ID-bewijs aan de voorzitter te laten zien.

stembescheiden hiervoor in twee zendingen per

Geef deze dus mee.

post thuisgestuurd.

• Wilt u iemand anders machtigen die niet
in de gemeente Horst aan de Maas woont?
Dan dient u een schriftelijke volmacht aan te

• Een briefstem doet u voor 17.00 uur vrijdag
12 maart 2021 op de post of
• U levert ‘m in op het inleverpunt in het

vragen. Dat kan digitaal via onze website voor

gemeentehuis:

17.00 uur vrijdag 12 maart 2021. Maak eerst

- op werkdagen vanaf 10 t/m 16 maart tussen

Zwerfafval opruimen in uw dorp

pakken, vuilniszakken, veiligheidshesjes en

een afspraak als u persoonlijk een aanvraag

Lokale clubs en verenigingen worden van harte

werkhandschoenen. Na aﬂoop van de actie

op het gemeentehuis wilt doen.

uitgenodigd om op 20 maart een opruimactie te

worden de materialen én de volle vuilniszakken

Een gemachtigde mag niet meer dan drie

organiseren. Dit kan in de eigen woonomgeving

opgehaald. En zorgen wij voor een gepast

machtigingen aannemen en hij/zij brengt de

maar ook bijvoorbeeld in een natuurgebied. Een

bedankje voor de vrijwilligers.

volmacht stem gelijktijdig met zijn eigen stem uit.

Aanmelden tot en met 14 maart

Bent u uw stempas kwijt?

het RIVM? Dan kunt u uw stem ook op 15 of

De gemeente ondersteunt

Geïnteresseerd? U kunt zich tot en met

Vraag dan uiterlijk voor 17.00 uur vrijdag 12

16 maart 2021 in één van de vier geopende

De gemeente levert het opruimmateriaal

14 maart aanmelden via onze website:

maart 2021 een nieuwe aan. Aanvragen na

stembureaus uitbrengen. Een overzicht van

zoals knijpers om het zwerfafval op te

https://www.horstaandemaas.nl/opschoondag

17.00 uur kunnen we niet meer verwerken.

deze stembureaus en informatie over de locatie

U kunt dan niet meer uw stem uitbrengen voor

en openingstijden van het briefstembureau en de

de 2e Kamerverkiezingen 2021.

centrale tellocatie vindt u op de achterzijde van

opruimactie duurt 2 tot 3 uur.

09.00 en 17.00 uur;
- op woensdag 17 maart tussen 07.30 en
21.00 uur.
Vervroegd stemmen
Behoort u tot één van de risicogroepen van

Bekendmakingen

de kandidatenlijst die u uiterlijk 6 maart ontvangt.
Stemmen met een kiezerspas / u wilt zelf
gaan stemmen in een andere gemeente in

Brengt u uw stem op het stembureau uit?

Nederland.

Doe dan eerst de gezondheidscheck.

Als u op 17-03-2021 zelf in een andere

Meer hierover vindt u op

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

gemeente in Nederland wilt stemmen, moet u

www.horstaandemaas.nl/verkiezingen en op

omgevingsvergunningen

een kiezerspas hebben. Zo’n kiezerspas kunt

de achterzijde van de kandidatenlijst. Bellen kan

In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen,

u uiterlijk voor 17.00 uur vrijdag 12 maart 2021

ook. Tel. 077 - 477 9777.

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

-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
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Venrayseweg 134b
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Kronenberg
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Blaktdijk 52

Peperstraat 38
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Lottum

Steinhagenstraat 52
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Horsterdijk 116

Helenaveenseweg 13a
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Telefoon
077 - 477 9777
Openingstijden gemeentehuis
Maandag: 8.00 tot 20.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 8.00 tot 17.00 uur

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

Openingstijden gemeentewerf
Maandag t/m vrijdag
Ochtend: 7.30-12.00 uur
Middag: 12.30-16.00 uur

16 maart 2021

Commissie bezwaren
en klachten
Er vindt op dinsdag 16 maart 2021 een digitale hoorzitting plaats door de Commissie
van advies voor de bezwaarschriften en klachten.
Dinsdag 16 maart:

de Coronamaatregelen. De openbaarheid

Hoorzitting om 19.30 uur

wordt gewaarborgd door, op verzoek,

bezwaar tegen weigering subsidie locatie

de geluidsopname van de hoorzitting ter

Gemeente en Bosgroep Zuid
Nederland verlengen samenwerking

aan St. Jansstraat in Meterik voor afsluiting

beschikking te stellen.

Leertuin

van hemelwaterafvoer.
Dit verzoek kunt u richten aan de secretaris
Coronamaatregelen

van de commissie voor behandeling

De commissie brengt advies uit over te

van bezwaarschriften en klachten via

Nestkasjes, landgeiten bij de kasteelruïne, fruitboompjes bij ”Drie Gratiën”, het goed

nemen besluiten op bezwaarschriften. De

gemeente@horstaandemaas.nl of

onderhouden Ridders- en Roverspad, mooie bankjes… Het zijn deze kleine dingen die de

hoorzittingen vinden digitaal plaats i.v.m.

telefonisch 077 - 477 9777.

Kasteelse Bossen nét dat beetje extra geven. Heb je je wel eens afgevraagd wie er voor zorgt
dat het gebied er zo prachtig bij ligt?
Het is het werk van de deelnemers van

net als zij, de nodige tegenslagen hebt gehad, is

de Leertuin

dat niet zo vanzelfsprekend meer. In de Leertuin

Onder begeleiding van jobcoach van

zetten ze hier nieuwe stappen in. Zodat ze

Bosgroep Zuid Nederland verrichten ze kleine

misschien wel weer een betaalde baan kunnen

onderhoudswerkzaamheden en maken ze dit

krijgen bij een werkgever. En geen beroep meer

natuur- en recreatiegebied nog mooier. Hiermee

hoeven te doen op een uitkering.

Na het Horster Sportakkoord wordt er gestart met een lokaal preventieakkoord. Er wordt

zorgen ze niet alleen voor een ﬁjne beleving voor

Ga jij binnenkort naar de Kasteelse Bossen?

ingegaan op de thema’s rookvrije generatie en inwoners op gezond gewicht. Sport aan de

bezoekers. Ze zetten ook nieuwe stappen in hun

Ongetwijfeld zie je dan zo’n mooi nestkastje

Maas vraagt verenigingen, organisaties en inwoners om mee te denken via een vragenlijst

eigen leven en loopbaan.

hangen. Of ga je zitten op een ﬁjn bankje, even

of tijdens de klankbordgroepbijeenkomst op woensdag 17 maart.

17 maart 2021

Start Horster Preventieakkoord

genieten van de prachtige omgeving. Allemaal
Op weg naar werk

mede mogelijk gemaakt door de deelnemers van

Vragenlijst

klankbordgroep worden samengevoegd

De deelnemers hebben door omstandigheden op

de Leertuin. Bedankt!

Het preventieakkoord is van én voor alle

in het preventieakkoord. Dit ontwerp

inwoners van de gemeente Horst aan de

preventieakkoord wordt op woensdag

dit moment geen werk. Dat willen ze wel. Daarom
gaan ze onder begeleiding van coach Joop

De Leertuin is een samenwerking tussen

Maas. Daarom roepen we iedereen op

7 april toegelicht en in mei vindt de ofﬁciële

Zanders in de Kasteelse Bossen aan de slag. Ze

gemeente Horst aan de Maas en Bosgroep

om mee te denken. We horen graag welke

ondertekening van het akkoord plaats.

leren weer te werken met vaste werktijden. En

Zuid Nederland.

kansen en mogelijkheden jullie zien. Daarvoor

om samen te werken met collega’s. Want als je,

nodigen wij jullie uit om een vragenlijst in te

Meedenken

vullen. Dat kan tot en met 22 maart.

Wil je meedenken via de vragenlijst of
de klankbordgroep? Neem een kijkje op

Extra raadsvergadering

Klankbordgroep

www.sportaandemaas.nl of meld je aan

Ook worden verenigingen, organisaties en

via ellen@negen.nl.

inwoners gevraagd om een klankbordgroep
bij te wonen op woensdag 17 maart. De

De raadsvergadering van 9 maart werd vanwege het gevorderde tijdstip geschorst.

klankbordgroep is een afvaardiging en

Het resterende agendapunt (informatieve behandeling raadsinformatiebrieven) wordt op

vertegenwoordiging van diverse partijen uit

dinsdag 16 maart behandeld.

de samenleving. Zij kijken wat belangrijk is en
gaan aan de slag met de actiepunten.

Kijk voor meer informatie op

volgen via horstaandemaas.nl/raad en

horstaandemaas.nl/raad.

facebook (raadHadM). De vergadering

Vervolg

U kunt de digitale raadsvergadering live

begint om 20.00 uur.

De uitslag van de vragenlijsten en de

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

Op zoek naar de juiste man of vrouw?

OPEN BOEK GENIET

077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos
Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een ﬁjne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

3 van de 4 slaagt!

WWW.MENS-EN-RELATIE.NL
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio

077 - 477 9777

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

Plan jouw afspaak! Bel of app voor:

Gezichtsbehandeling bij
schoonheidsspecialste

COSMEDISCH CENTRUM HORST

Industriestraat 15
Tel 06 - 20 41 45 01

Storings- en onderhoudsmonteur
Voor onze Service Campus in Venlo is KNAPP Benelux
actief op zoek naar storings- en onderhoudsmonteurs
uit de regio Venlo. KNAPP levert intelligente
automatiseringsoplossingen aan distributiecentra en
magazijnen m.b.v. shuttles, liften en conveyortechniek.
Binnen onze Venlo campus verlenen we service aan
meerdere logistieke partners.

Voor uitbreiding van ons team komen wij graag in contact met enthousiaste kandidaten die op
zoek zijn naar een nieuwe uitdaging. Heb jij een technische achtergrond en wil je graag werken
aan innovatieve installaties binnen de material handling industrie?
Dan komen wij graag in contact met jou!
Bij interesse, ontvangen wij graag jouw CV op het mailadres recruitment.benelux@knapp.com
of via onze website www.knappbenelux.com
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PvdA Horst aan de Maas

Woonwagenbeleid

Gemeenten zijn nooit erg happig geweest op het realiseren van meer
plekken voor woonwagenbewoners. Velen voerden tot voor kort een
‘uitsterfbeleid’: als een bewoner zijn plek verliet, mocht niemand de
plek meer innemen. Maar het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens maakte daar drie jaar geleden een eind aan: het uitsterfbeleid
was discriminerend.
Gemeenten moeten zoekende
woonwagenbewoners, net als
gewone huurders, zicht geven op
een standplaats op redelijke termijn.
Voor jongeren die opgroeiden in
een woonwagen is het al tientallen

VVD Horst aan de Maas

jaren vrijwel onmogelijk om een plek
te vinden waar ze een eigen toekomst op kunnen bouwen. Ze blijven
daarom tot relatief late leeftijd thuis
wonen, of trekken bij opa en oma
in. Het aantal standplaatsen is door

de jaren heen gelijk gebleven, terwijl de vraag toenam. Dat gemeenten worstelen om het rijksbeleid
uit te voeren, ziet ook de Nationale
Ombudsman: “Wat er nu is gedaan
is veel te weinig. Er zijn veel mooie
plannen, maar het komt niet goed tot
uitvoering. Maar het zijn fundamentele mensenrechten, dus gemeenten moeten het oppakken.” In Horst
aan de Maas blijkt na onderzoek
behoefte aan elf plaatsen. Drie kunnen ingevuld worden op bestaande

terreinen. Er moet nog een locatie
gevonden worden voor acht woonwagens op één terrein. De realisatie van een plek voor woonwagens
ligt gevoelig. Vandaar dat dit proces
zorgvuldig moet verlopen. Betrek
vanaf het begin de bevolking erbij
zodat een gedragen oplossing ontstaat. Iedereen in onze gemeente
moet kunnen wonen en meedoen.
Iets voor een prijsvraag?

Ook nieuw is onze gemeentesecretaris Nardy Beckers. Je ziet het aantal
vrouwen in de top van de bedrijven ieder jaar weer stijgen. In de
zorgsector zie je ook meer vrouwen
dan mannen. Wat je doel ook is, je
bereikt het alléén door er echt in te
geloven en het vervolgens te doen.
Voor alle mannen die nu lezen en
denken nu is het wel bijna genoeg
geweest met al dit vrouwen gedoe:
wees gerust, de VVD Horst aan de
Maas is een bloeiende vereniging

waar de mannen nog steeds in de
meerderheid zijn. Juist door een
goede mix tussen mannen en vrouwen kun je thema’s vanuit meerdere mogelijkheden bekijken en hou
je focus. Zo blijf je kijken met een
ondernemende, maar kritische blik.
Politiek: iets voor vrouwen? Wat ons
betreft zeker wel. Gewoon. Doen.

Jan Wijnen

Girlpower bij de VVD

Afgelopen maandag was het Internationale Vrouwendag. Een dag die
in het teken staat van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit
van vrouwen, overal ter wereld. De vrouwendag is ontstaan in de
twintigste eeuw doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten,
onder andere op het gebied van arbeid, gelijke lonen en het vrouwenkiesrecht.
De VVD heeft de eerste vrouwenfractie van Horst aan de Maas.
Nog nooit eerder in de geschiedenis van de gemeenteraad is er
een fractie geweest die geheel uit
vrouwen bestond. Bij de Tweede

Kamerverkiezingen zie je in de Top10 van de VVD-kieslijst maar liefst
zes vrouwen staan. En in Horst aan
de Maas hadden we tot twee jaar
geleden nog een vrouwelijke burgemeester en wethouder.

Yvonne Douven

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.

13

1103 \ politiek
SP Horst aan de Maas

Bestemmingsplan Californië 2 intrekken en opnieuw beginnen

Eind vorig jaar ontstond er deining over een nieuw bestemmingsplan Californië 2. In alle haast en door
veel geheimzinnigheid omgeven werd het plan er doorgedrukt, speciaal op maat gesneden voor groenteverwerker Hessing. Die wilde zich daar vestigen. Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan werd
kritiek geuit op het college dat verzuimd had met de omwonenden van Californië 2 in gesprek te gaan over
de plannen. Het college bood zijn excuses daarvoor aan en beloofde die fout niet meer te maken.
Toen er beroep werd aangetekend en
er vertraging zou gaan optreden voor
Hessing, besloot deze zich elders
in Horst aan de Maas te gaan vestigen. Alle reden om een paar stappen terug te doen zou je zeggen, het
bestemmingsplan terug te trekken

en samen met de buurt te gaan praten over een beter bestemmingsplan.
Het college van B&W en met name
wethouder Tegels (CDA) zien dat niet
zitten. Tegels wil de plannen per
se doordrukken. Dan moet er maar
een ander bedrijf, vergelijkbaar met

CDA Horst aan de Maas

Hessing, zich daar gaan vestigen.
Er hebben zich overigens nog geen
kandidaten voor aangemeld.
Tegels vindt echter ook dat gewacht
moet worden op een uitspraak van
de Raad van State (RvS) over het
beroep, die aan het einde van dit

jaar verwacht wordt. Een vreemde
optie. Waarom wachten tot de Raad
van State (RvS) uitspraak laten doen?
Dat belast de rechtsspraak, terwijl
die RvS alleen de juridische aspecten
bekijkt en niet de visie op de omgeving, de belangen van de economie,
landschap, milieu, verkeersveiligheid,
enzovoorts. Maar nee, van Tegels
moeten we wachten. Ondertussen
kunnen er geen positieve ontwikkelingen in dit gebied ingezet worden, die écht innovatief zijn. Wat de

SP betreft: beter ten halve gekeerd,
dan ten hele gedwaald. Met andere
woorden: ga in gesprek met de buurt
en stel op basis daarvan een goed
onderbouwd bestemmingsplan op.

Michael Van Rengs

Gewoon samen doen is nu anders

Gewoon samen doen is nu toch even anders, maar biedt naast vele
beperkingen, ook zeker nieuwe kansen.
Bij iedereen is de behoefte aan verandering groot, mensen kijken uit
naar een frisse start en een nieuw
begin. In deze coronatijd ziet alles
er heel anders uit. ‘Anders’ betekent echter ook: nieuwe kansen.
Open dagen, campagnes, informatiebijeenkomsten en vergaderingen.
Dit alles moet op een andere manier
georganiseerd worden. Er gebeurt

D66+GroenLinks Horst aan de Maas

nu veel met behulp van filmpjes en
de meeste overleggen zijn via het
scherm. Dit geldt zeker ook in onze
fractie en de raad. Wij moeten als
team creatief zijn en meebewegen
met de tijd. Dit doen we met veel
energie en enthousiasme. Een hele
uitdaging. ‘Nu gewoon samen doen’
is voor iedereen in deze tijd een hele
uitdaging. In mijn werk als loop-

baanadviseur begeleid ik, samen
met mijn collega, mensen naar een
nieuw begin in hun werk of opleiding. In deze coronatijd valt het werk
voor veel mensen letterlijk stil. Dat is
‘anders’, maar biedt ook hier nieuwe
kansen. Even stil staan en kijken naar
de toekomst, naar een frisse start en
een nieuw begin. Met veel energie
en enthousiasme gaan ook wij als
team met deze mensen aan de slag
om nu, in deze ‘andere’ tijd samen
door te pakken. Als we dit nu sámen

doen, nog even volhouden, kunnen
we daarna de draad weer oppakken. En genieten van een frisse start.
Gewoon samen doen.

Marian Gubbels

Verkiezingen van belang voor Horst aan de Maas?

Volgende week Tweede Kamerverkiezingen. Ook van belang voor onze
gemeente. Want D66 en GroenLinks zijn partijen die gezondheid van
mensen en dus een gezond leefklimaat hoog in het vaandel hebben.
Voor ons geen verdere opwarming
van de aarde maar werken aan schonere lucht en bodem om onze wereld
leefbaar door kunnen geven aan
onze kinderen. Dat betekent werken
aan klimaatdoelen, minder C02 en
fijnstof én stankoverlast. Dat houdt
ook in dat ondernemers en agrariërs,
ook in onze gemeente, niet einde-

dan heeft dat positieve gevolgen
voor onze regio en gemeente. Denk
bijvoorbeeld aan de regelingen om
boeren uit te kopen. Want voor mij
loos de ruimte mogen krijgen. En zich is duidelijk: minder dieren en betere
uiteraard aan de verstrekte verguntechnieken zorgen voor een beter
ningen moeten houden. Want regels milieu en een gezondere leefomgenaast zich neer leggen waarmee we
ving. En minder mest. Als Den Haag
ook hier soms hardnekkig te maken
werk maakt van de klimaatdoelen
hebben kan echt niet. Streng de wet
en gezonde lucht dan straalt dat ook
handhaven is een must.
af naar onze gemeente. En minder
Wordt er in Den Haag stevig aan een uitstoot van fijnstof en C02 maakt
gezonde leefomgeving gewerkt,
bouwen mogelijk. Huizen, huizen en

nogmaals huizen zodat de druk op de
woningmarkt vermindert.
Stemmen op D66 en GroenLinks,
de wat groenere partijen, betekent
gewoon meer aandacht en inspanningen voor een beter klimaat
en een gezondere leefomgeving.
Daarom kies ik D66.

Jos Gubbels

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.

Verkiezingen

Wopke Hoekstra op bezoek bij La Providence
Wopke Hoekstra, lijsttrekker van het CDA, bracht woensdag 3 maart een
bezoek aan zorgcentrum La Providence in Grubbenvorst en sprak er met
bewoners, vrijwilligers en medewerkers. De bestuurder van La Providence,
Ingrid Backus, vertelde Hoekstra over het belang van leef- en werkplezier.
“Onze bevlogen medewerkers en
vrijwilligers leveren liefdevolle
zorg. Met veerkracht en verbinding
creëren we een veilige en
open omgeving die uitnodigt
tot ontmoeting. Dat laat ik met
plezier zien”, zegt Ingrid Backus.
Bewoner mevrouw Dooper maakte
een praatje met Hoekstra: “Hij kwam
gezellig even op 1,5 meter afstand
bij me zitten en ik vertelde hem
dat ik hier met veel plezier woon.
Er wordt vers gekookt, het eten is
lekker en er wordt veel voor ons
georganiseerd. Zelfs in coronatijd
lossen ze dat creatief op. Dat vind ik
heel bijzonder.” Hoekstra sprak ook
met vrijwilligster Mieke Seuren uit
Grubbenvorst. “Wopke vond het leuk
om te horen dat ik drie fases, zoals
hij het omschreef, door heb gemaakt

bij La Providence. Als kind zat ik bij
de zusters op school. Daarna heb
ik hier veertien jaar gewerkt. Toen
ik met pensioen was, miste ik La
Providence zo erg dat ik vrijwilliger
werd. Nu haal ik elke woensdag
de niet-verkochte bloemen op bij
de supermarkt om de boel hier
op te fleuren.” Wopke Hoekstra
bezocht La Providence met een
afvaardiging van het CDA waaronder
gedeputeerde Ger Koopmans,
wethouder Rudy Tegels en
staatssecretaris Raymond Knops.

Hij kwam gezellig even
op 1,5 meter afstand bij
me zitten
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15-vragen aan

Tim Verbruggen Meerlo
heel veel toen ik met mijn familie in
Disneyland Parijs was, dus telkens
als ik dit liedje hoor denk ik terug
aan die mooie tijd.

Dag of nacht?
Ik denk dag. Aangezien je overdag
toch productiever bent dan in de
nacht en zo krijg je veel gedaan.

Wat deed je als kind het liefst?
Ik speelde vroeger heel graag met
Lego Technic en vond dat allemaal
heel interessant. Vandaar ook mijn
keuze voor de technische opleiding;
technicus mechatronica engineering. Verder voetbalde ik graag met
vrienden.

Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
De vakantie naar Curaçao een paar
jaar terug vond ik wel heel speciaal.
Die zou ik dus graag nog een keer
willen beleven.

Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is toch wel
voetballen en fitnessen. Dit doe ik
toch wel elke week met veel plezier.

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Tim Verbruggen
17 jaar
Meerlo
Roc Ter AA Helmond

Wat is je beste en je slechtste
eigenschap?
Mijn vrienden en ouders zeggen
altijd dat ik erg sociaal en heel makkelijk in de omgang met mensen ben
en dat ik snel nieuwe mensen leer
kennen. Klink heel arrogant maar
een slechte eigenschap kan ik niet
echt bedenken.

Wat is je favoriete game?
Hier hoef ik niet lang over te twijfelen, mijn favoriete game is toch
echt wel Call of Duty onder één voorwaarde; dat de boys ook online zijn.
Dan doe ik dit zeker met veel plezier.

Hond of kat?
Hond zonder twijfel. Wij hebben
twee Duitse herders thuis, die richt
mijn vader af tot politiehonden en ik
ben dus met ze opgegroeid.

Ben je meestal te vroeg precies op
tijd of te laat?
Ik ben meestal te laat. Ik weet echt
niet hoe, maar ook altijd precies een
half uur te laat. Het gebeurt steeds
minder maar heb echt tijden gehad
dat vrienden me een half uur eerder
uitnodigden zodat ik tegelijk met de
rest er was.

Als je terug in de tijd zou gaan
wat zou je je zelf voor advies
meegeven?
Investeer met al het geld dat je bij
elkaar kan krijgen in Bitcoin.

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

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?

Als ik een dier zou kunnen zijn zou ik
denk ik graag een hond willen zijn.
Als ik zo zie hoe goed onze oude
hond Caro het heeft, de hele dag een
beetje luieren en ‘s winters lekker
binnen op een dekentje slapen, dan
lijkt me dat zo verkeerd nog niet.

Ik zou graag nog een keertje naar
Lapland gaan, het is een keer wat
anders dan dat hele warme weer
en wil dat al lang erg graag zien.
Verder lijkt het me supervet om daar
met zo’n sledehonden een tocht te
maken en het noorderlicht te zien.

Wat is je droombaan?

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?

Wie is je grote voorbeeld?

Het allerliefste spendeer ik mijn vrijdag- of zaterdagavond met m’n vrienden en doen we leuk een drankje.

Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
‘Things We Lost In The Fire’ van
Bastille brengt bij mij mooie herinneringen op. Dit liedje draaiden ze

Mijn droombaan zal ergens in de
techniek liggen. ik weet zelf nog
niet precies in welke richting van de
techniek mijn droombaan ligt. Ik vind
het wel erg belangrijk dat ik elke dag
met plezier naar mijn werk ga.

Ik zie mijn vader als grote voorbeeld.
Hij is erg ambitieus en is manager bij
John Deere Horst. Dat is ook een van
de redenen dat ik voor mijn technische opleiding ben gegaan. Ook is
hij erg fanatiek en gemotiveerd om
op hoog niveau politie honden af te
richten.
Tekst: Teun van Zon

Hoi

Column

FOMO

Hard werken wordt tegenwoordig ontzettend geromantiseerd.
Want als hard werken gelijk
staat aan succes is iemand die
heel hard werkt vast ook heel
succesvol. Ik sprak laatst
iemand die zelfs opschepte dat
ze een 80-urige werkweek had
gehad. Als ik 80 uur in de week
zou werken zou ik het echt niet
zo casual vertellen. Ik denk dat
ik dan jankend op de grond zou
zitten smekend om medelijden
nadat ik mijn ogen had uitgestoken van de stress en m’n haren
al drie weken niet had gewassen.
Ondanks dat ik helemaal eng zou
worden van een 80-urige werkweek, had ik, nadat ik gesproken
had met zo’n werklustig persoon,
een heel knagend gevoel van binnen: ‘oh, zo hard werk ik helemaal
niet dan. Doe ik het wel goed?
Zou ik niet wat meer moeten doen?
Ben ik nog wel ambitieus genoeg?’
Het ding is dat we in onze cultuur
‘wie we zijn’ gelijk stellen aan ‘wat
we doen’. Welke studie we doen,
welke baan we hebben, welke
feestjes we bezoeken, naar welke
landen we afreizen. Denk maar
eens na over wat je zegt als
iemand je vraagt: vertel eens wat
meer over jezelf? Ik roep maar wat
hè: ‘ik ben Lotte en ik ben student.’
‘Ik ben Lotte en ik schrijf columns.’
‘Ik ben Lotte en ik ga graag naar
festivals.’ ‘Ik ben Lotte en ik doe
vrijwilligerswerk.’ Maar stel je
draait het om. Dus je identificeert
je met dingen die je niet doet.
Waar word je gebombardeerd met
alles wat je niet doet? Juist, op
social media. Je opent Instagram
als je even lekker rustig op de bank
zit en bam: Je bent niet op een
gezellige barbecue met vrienden,
je ben niet de hort op vanavond,
je bent niet aan het borrelen, je
bent niet verloofd, getrouwd,
zwanger of op wereldreis. Nee, je
zat waarschijnlijk redelijk tevreden je boterham te eten totdat je
Instagram opende en iedereen zijn
successen en leuke dingen je toch
het gevoel gaven dat je misschien
niet genoeg bent of niet genoeg
doet. Precies dat is FOMO: Fear Of
Missing Out. Een knagend gevoel
dat je iets mist uit overtuiging dat
anderen misschien plezier hebben
en jij niet. Ken je dat?

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

Peter Joosten Sevenum
Deze Sevenummer gaat graag ‘de paden op en de lanen in’. Is het niet met de wandelschoenen aan, dan is het wel op de fiets. Deze week wordt
Peter Joosten (54) uit Sevenum geplukt.

vezels. Enkele jaren later stapte hij
over naar het verzekeringswezen en
na een klein uitstapje naar het onderwijs werkt hij nu alweer een aantal
jaren als hypotheek- en pensioenadviseur voor een verzekeringskantoor.
“Het fijne van dit werk vind ik het
contact met de mensen. Je komt bij
mensen thuis. Dat persoonlijke contact
dat je hebt, dat vind ik heel bijzonder.”
Daarnaast geeft Peter ook drumlessen, al staat dat nu op een lager pitje.

KnopenLopen
Maar Peter heeft meer hobby’s dan
muziek. Zo zit hij graag op de mountainbike en spinfiets en geeft hij daar
zelf ook les in. Daarnaast is hij sinds
vijf jaar secretaris van KnopenLopen
in Sevenum. “Via de spinninglessen ben ik ook betrokken geraakt
bij KnopenLopen. Ons doel is om het
wandelnetwerk te onderhouden en
uit te breiden. Daarbij organiseren we
ook activiteiten als Dauwtrappen en
KnopenLopen Kulinair. We wandelen
veel als gezin, de kinderen gingen al
vroeg mee op wandelvakantie naar
Oostenrijk. Als we op vakantie gaan,
dan doen we dat vooral om te wandelen. Wandelen is goed voor lijf en
geest. Ik heb niet veel dromen, maar
we zijn wel aan het sparen voor een
camper. En die gaan we dan inderdaad
gebruiken voor weekendjes weg om
ergens te gaan wandelen”, beaamt hij
lachend.

Hoewel de ‘roots’ van Peter
in Sevenum liggen, praat hij
niet typisch Sevenums dialect.
“Mijn ouders komen allebei
uit Horst. Toen ik mijn schoonouders leerde kennen, merkten ze ook meteen op dat ik
geen echt Sevenums praat”,
zegt Peter lachend. Hij groeide
op aan de Bosschekampstraat
samen met zijn twee jaar oudere
zus. “Mijn vader werkte voor de
land- en tuinbouwvoorlichting,
hij begeleidde vooral tuinders.
Wij noemden hem altijd de plantendokter, maar daar deed je hem
eigenlijk tekort mee. Mijn moeder
was voordat ze trouwde kraamverzorgster. Daarna heeft ze onder
andere asperges gestoken en
champignons geplukt.” Als kind
was Peter vaak te vinden bij één
van zijn vriendjes die aan de
Vinkenpas woonde. “Hij woonde
op een boerderij met veel ruimte.
Daar heb ik veel gespeeld en
hoewel het maar twee kilometer naar huis was, kreeg ik het
toch voor elkaar om wel eens
te laat te komen voor het eten.”
De meeste vrienden waar hij toen
al mee optrok, ziet hij nog steeds.
“We waren een hechte club en die
vriendschap is altijd gebleven.”

Stuif es in
De jonge Peter speelde niet
alleen veel buiten, muziek maken
deed hij ook graag. “Vroeger had

je het kinderprogramma Stuif es
in, waarin kinderen onder andere
mochten laten zien welk instrument
ze bespeelden. Daar kwam ook een
keer iemand bij die op de drums
speelde. Dat vond ik zo leuk, dat ik
voor mijn verjaardag een drumstel
vroeg, in de verwachting dat ik dit
toch niet zou krijgen. Maar ik kreeg
een plastic drumstel en mocht ook
op drumles. En een jaar later werd ik
gevraagd bij het Jongerenkoor van
Sevenum. Ze zochten een vervanger
voor hun drummer. Eigenlijk mocht
je pas bij het Jongerenkoor als
je op school al een jaar Engelse
les had gehad. Dat had ik niet,
maar als drummer hoefde ik toch
geen Engels te kennen”, lacht hij.
Door het Jongerenkoor leerde hij
ook zijn toekomstige vrouw Erna
kennen. “Zij zong weleens tijdens
trouwmissen en samen met een
ander lid vormden we met z’n drieën
een gelegenheidsgroepje. Zo leerden
we elkaar kennen. In 1992 zijn we
getrouwd en we hebben samen
drie kinderen gekregen: Stef, Vera
en Bram. Onze twee zoons zijn ook
allebei actief in de muziek. Ik heb
zelf bij verschillende bands gespeeld,
waaronder Seven River Band
waarmee we zelfs nog een singeltje
hebben opgenomen, de Mühltaler
Musikanten, Heger Walter Band en
drum nu bij Take 9. Daarnaast heb ik
een leuke tijd gehad bij joekskapel
Labberjoeks met optredens in
binnen- en buitenland.”

Contact
Een professionele carrière in de
muziek was echter niet iets wat Peter
overwoog. “De mogelijkheden waren
er toen ook niet echt. Na de havo ben
ik naar de meao gegaan voor de oplei-

ding vervoer en vervolgens naar de
heao in Arnhem. Daar leerde ik meer
over de commerciële kant van distributie.” Daarna ging hij aan de slag bij
een bedrijf met diverse agentschappen in draad en productie van staal-

Open avond
Woensdag 17 maart

Allround coördinator instructeur buitensport
Outdoor en recreatie
Voeding- en leefstijladviseur
Dier en gedrag
Dier en ondernemen
Paraveterinair/dierenartsassistent
Wildlife management

opendagen.helicon.nl

De kinderen gingen
al vroeg mee op
wandelvakantie naar
Oostenrijk

Tekst en beeld: Marieke Vullings

Kom
je ook
online?
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Start Horster preventieakkoord
In navolging van het Horster Sportakkoord wordt er gestart met een lokaal preventieakkoord. Het akkoord
gaat in op thema’s als rookvrije generatie en inwoners op gezond gewicht. Daarvoor doet Sport aan de Maas
een oproep aan verenigingen, organisaties en inwoners om input te geven via een vragenlijst of tijdens de
klankbordgroepbijeenkomst op woensdag 17 maart.

“Het is prettig wonen en leven in
Horst aan de Maas. Veel inwoners,
organisaties en verenigingen hebben
aandacht voor een goede gezondheid.
Er gebeurt al veel in de gemeente
en dat doen we goed. Toch zien
wij nog kansen om het leven in de
gemeente Horst aan de Maas nog
prettiger te maken. Daarom gaan we
in de gemeente Horst aan de Maas
aan de slag met een lokaal preventieakkoord”, aldus Ilvy Sanders (JOGG
regisseur en beweegcoach Sport aan
de Maas). In navolging van het Horster
Sportakkoord gaat het preventieakkoord in op thema’s, zoals de rookvrije generatie, inwoners op gezond
gewicht, het matigen van alcoholge-

bruik en een drugsvrije samenleving.
Uiteindelijk worden het preventieakkoord en het sportakkoord samengevoegd.

Klankbordgroep
“Het preventieakkoord is van én
voor alle inwoners van de gemeente
Horst aan de Maas. Daarom roepen
we iedereen op om mee te denken.
We horen graag welke kansen en
mogelijkheden er zijn. Input geven
kan door het invullen van een vragenlijst”, vertelt Ellen Thijssen (Formateur
preventieakkoord). Daarnaast worden
verenigingen, organisaties en inwoners gevraagd om een klankbordgroep
bij te wonen op woensdag 17 maart.

De klankbordgroep is een afvaardiging
en vertegenwoordiging van diverse
partijen uit de samenleving. Zij bepalen de focus en prioritering van het
preventieakkoord en gaan aan de slag
met de actiepunten.

Vervolg
De input van zowel de vragenlijst
als de klankbordgroepsessie worden
samengevoegd in het preventieakkoord. Vervolgens wordt het concept
preventieakkoord op woensdag 7 april
toegelicht en in mei vindt de officiële
ondertekening van het akkoord plaats.
Kijk voor meer informatie op www.
sportaandemaas.nl

Nieuwe voorzitter
D’n Tuutekop
Alex Janssen is voorgedragen als nieuwe voorzitter van carnavalsvereniging D’n Tuutekop uit Hegelsom. Tijdens de eerstvolgende ledenvergadering wordt Janssen voorgedragen als
voorzitter, tot die tijd neemt hij de taken ad interim op zich.

Alex Janssen is geen onbekende
binnen de carnavalsvereniging en ook niet in het verdere
Hegelsomse verenigingsleven.
Ook was hij jarenlang actief binnen het bestuur van Stichting
Jeugdcarnaval Hegelsom, waaronder diverse jaren als voorzitter.
In het kader van de voorgenomen fusie met Stichting
Jeugdcarnaval Hegelsom meent
de vereniging met Alex een

verbinder gevonden te hebben
welke beide verenigingen goed
kent.
Janssen: “Ik heb enorm veel zin
om deze mooie uitdaging met
beide besturen en leden verder
vorm te geven. Juist in deze tijd
is de behoefte om samen plezier te maken nog meer duidelijk
geworden. En ja, daar hoort carnaval vieren voor jong en oud in
ons dorp zeker bij.”

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

De Bottel krijgt groen schoolplein
WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE
Mail naar bezorgers@garcon.nl

Ouders, kinderen en grootouders zijn samen met schooldirecteur Ron Schreurs zaterdag 27 februari
gestart met vergroenen van basisschool De Bottel in Lottum. Het schoolplein van de school in Lottum
kleurt langzaam van grijs naar groen en blauw. Er zijn tegels verwijderd voor de aanleg van een voedselbosje en een wilgenhut. De wilgenhut is deze week met kinderen aangelegd. Ook zijn er tegels verwijderd
om plaats te maken voor afkoppeling van het gebouw op aan te leggen wadi’s aan de voorzijde en zijkant
van het schoolgebouw.
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Landelijke Opschoondag

Zwerfafvalprikkers gaan samenwerken
met Peel en Maas
De zwerfafvalgroep ZAP Sevenum gaat samenwerken met prikkers uit de gemeente Peel en Maas. Op zaterdag 20 maart tijdens de landelijke Opschoondag gaan ze samen in de hele regio opruimen.

In de gemeente Horst aan de Maas
zijn de ZAP-ers vrijwillig bezig om hun
eigen straten en buurten schoon te
houden. In Sevenum al voor het zesde
jaar. Afgelopen week heeft ZAP-groep
Sevenum contact gezocht met de
vrijwilligers uit Peel en Maas. Al snel
waren zij het er over eens dat een
samenwerking tussen de aan elkaar
grenzende gemeentes vele voorde-

Groengroep Sevenum
viert 25-jarig jubileum
Groengroep Sevenum bestaat 25 jaar en dat vieren ze door 25 feestbakens te planten in het landschap van de gemeente Horst aan de
Maas. Zaterdag 6 maart plaatsten ze de bomen. Er kwamen aanmeldingen binnen vanuit Sevenum, Kronenberg en Evertsoord. In deze
dorpen zijn de bomen geplant. Ook in Horst zijn enkele feestbakens in
het landschap geplant.

len op kan leveren. Uit dit contact is
ook een samenwerking ontstaan met
enkele partijen zoals McDonalds, KFC
en La Place. Alle drie bedrijven hebben
door corona meer te maken gekregen met rondslingerend afval in de
regio. Tijdens enkele overleggen met
de filiaalleiders van deze fastfoodketens is besloten om de landelijke
Opschoondag op zaterdag 20 maart

aan te grijpen om samen afval op te
gaan ruimen in de hele regio. Het is
de bedoeling om in de toekomst nog
meer bedrijven te gaan benaderen om
mee te doen. Meehelpen kan door aan
te melden via contact@schoonpeelenmaas.nl of bij efkessame@gmail.com
of via zap@horstaandemaas.nl

Als uitbreiding van ons team in Grubbenvorst zijn wij op zoek naar een enthousiaste

Productiemedewerker met heftruckcertificaat
40 uur per week

De werkzaamheden
Als Productiemedewerker kom je te werken binnen een klein team in ons substraatproductiebedrijf in
Grubbenvorst. Hier draag je in teamverband zorg voor diverse werkzaamheden, waaronder het
verpakken van substraten, het laden en lossen van de vrachtwagen en het verplaatsen van pallets met
verpakt product/kisten met behulp van de heftruck of pompwagen.
Een flexibele werkmentaliteit en een klantgerichte houding zijn op jou van toepassing. Vroeg beginnen
is voor jou geen probleem. Evenmin om op zaterdagochtend te werken wanneer de omstandigheden dit
vereisen, bijvoorbeeld tijdens het hoogseizoen. Je werkt vanuit onze vestiging in Grubbenvorst.
Wij zoeken iemand die
• minimaal een afgeronde VMBO-opleiding heeft;
• een geldig heftruckcertificaat heeft of bereid is dit te halen;
• bij voorkeur relevante werkervaring heeft in een soortgelijke functie;
• affiniteit met en kennis heeft van de tuinbouwsector;
• communicatief vaardig, klantvriendelijk en een teamspeler is binnen een klein en hecht team;
• de Nederlandse taal goed beheerst.
Wat bieden wij
Een afwisselende en uitdagende functie met een salaris en arbeidsvoorwaarden die passen bij de
functie. Een informele bedrijfscultuur met gemotiveerde collega’s en doorgroeimogelijkheden in een
professionele organisatie waar innovatie, klantgerichtheid en collegialiteit centraal staan.
Werken bij
Van der Knaap Groep is een familiebedrijf met productielocaties over de hele wereld. Samen met onze
klanten ontwikkelen we duurzame en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor beworteling en groei.

boeiboorden / platte daken
terrasoverkappingen / lood- en zinkwerk
Voor informatie, een vrijblijvende offerte of een gratis dakinspectie:
dakwerkenlimburg.nl
06 38 64 67 61 / INFO@DAKWERKENLIMBURG.NL

Sollicitaties
Ben jij de productiemedewerker die wij zoeken? Dan nodigen wij je van harte uit om te reageren. Stuur
jouw CV en een korte motivatie naar Nicole Koreman via HR@vanderknaap.info. Neem voor meer
informatie over deze functie contact op met Dave Martens via telefoonnummer 077 3661373.
Op deze vacature en op ons selectietraject is ons privacy statement van toepassing.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt nadrukkelijk niet op prijs gesteld.
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Puzzel

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een Horeca Cadeau Bon van € 50,- te besteden bij
dedeelnemende horecaondernemers in de Gemeente Horst aan de Maas! Deze

BioVerbeek BV is een biologisch en innovatief glastuinbouwbedrijf
(10 hectare) dat vanuit Velden (L) komkommers, paprika’s en
tomaten teelt en verpakt voor de (inter-) nationale markt.
BioVerbeek BV wil op een zo duurzaam mogelijk manier biologische
groenten in kassen kweken waarmee een bijdrage wordt geleverd
aan de gezondheid en vitaliteit van de mens.
Ten behoeve van de continuïteit en versterking van het team, zijn
wij op zoek naar een:

Glastuinbouwmedewerker (tomaat)
De medewerker is een belangrijke schakel in het bedrijf. Hij/zij is
diegene die de operationele werkzaamheden (oogsten en gewaswerkzaamheden) uitvoert. De medewerker wordt aangestuurd door desbetreffend leidinggevende. De medewerker voert de toegewezen taken
met bijbehorende verantwoordelijkheden uit. De medewerker levert
kwalitatief goed werk op dat overeenkomt met de gestelde norm.
Groei naar een leidinggevende functie behoort tot de mogelijkheden.
Wij vragen:
• Motivatie, passie, enthousiasme voor deze functie
• Een LBO/MBO werk- en denkniveau
• Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
• Meer dan een 8 tot 5 mentaliteit
Wij bieden een:
• Uitdagende baan in een sterk groeiend duurzaam en modern
biologisch tuinbouwbedrijf met toekomstperspectief en ontwikkelingsmogelijkheden (door middel van een BBL-traject) voor jou en
jouw capaciteiten en talenten
• Marktconform salaris met passende arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met leeftijd en ervaring
• Voltijd dienstverband (38 uur per week)
Contactinformatie
Bij interesse kun je schriftelijk solliciteren bij Harry Vousten door
je CV en motiverende brief te e-mailen aan: harry@bioverbeek.nl.
Uiteraard kun je ook een bezoek brengen aan: www.bioverbeek.nl.

cadeaubon wordt ter beschikking gesteld door het Centrummanagement Horstcentrum.
Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-centrum.nl, of doe deze
in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement (t.a.v. Marion van Issum), Steenstraat 2, Horst.
Vergeet niet uw naam, tel.nr. en mailadres te vermelden.
Oplossingen moeten vóór zondag 14 maart (12.00 u.) binnen zijn. De winnaar wordt volgende week bekend
gemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!
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De overgebleven letters vormen de oplossing:
KRIK
ACCUCEL
ANTIVRIES
CARROSSERIE
TANK
KNALPOT
BEKLEDING
DIESELMOTOR
KOELING
DIESELKOP
LUCHTFILTER
KOELVIN
DRUKGROEPP
PORTIERSLOT
ALARM
REMBLOK
KOFFERBAK

WASSTRAAT
BOBINE
OLIEZEEF
WATERPEIL
CHROOM
PINGELEN
CONTACTSLEUTEL
FILTER
PROEFRIT
RUITEN
VERDELER
ACHTERBAND
SLOPER
ZUIGBUIS
VARIOMATIC
TANKEN

LEASE
SMERING
LAKSCHADE

MOTEL
SPIEGEL
MOTORBLOK
ACHTERBUMPER
START
OPLOOPREM
BAGAGERUIMTE
REMPEDAAL
BENZINEMETER
BERMLAMP
REMSCHOEN
TOERENTELLER
BANDEN
DIMLICIIT

De oplossing van de puzzel in HALLO Horst aan de Maas
van 4 maart was:
En de winnaar is: Els Nelissen uit Horst.
Van Harte Gefeliciteerd met de cadeaubon van € 50,te besteden bij Bloemenboetiek Floriade!!

Crist Coppens
Alleen dinsdag 16 maart

Varkenspoulet
kilo halve prijs

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Sudoku

4
2

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

Medische zorg

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

10.30

19.15

11.00

Grubbenvorst

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

woensdag
donderdag
vrijdag

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

09.30

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Lottum
zondag

Meerlo

zondag
donderdag

Heilige mis

09.00

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Swolgen

dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

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

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

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

Venray
(alleen na telefonische afspraak)

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

Gebiedsteams

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

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

Gemeente Horst aan de Maas

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

15 t/m 18 maart

De Schuilplaats
zondag

Apotheek

kerkdienst

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Tandarts

Spoedgevallendienst

12 t/m 14 maart
Tandartspraktijk De Brier
Leunseweg 53b, Venray
0478 58 72 73

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

10.00

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen
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

Priesternoodnummer

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

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

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

19

20

Tummers
daar word ik vrolijk van
Altijd deskundig
advies op maat.

24

7

SHOP ONLINE

Voor al je vragen en bestellingen kun je bij ons terecht
via online chat, videoshopping of telefoon.
Voor 14.00 uur besteld?
Vandaag nog geleverd!
Liever winkelen op afspraak of afhalen?
Maak een afspraak!

GRATIS
THUISBEZORGD

VIDEO
SHOPPING

BEL
MET ONS

CHAT ONLINE
MET ONS

AFHALEN
OP AFSPRAAK

WINKELEN
OP AFSPRAAK

Frank

GRATIS
BEZORGD!

185,3
CM

59,5
CM

228 L
KOELEN

12

7
RB34T670DWW/EF
• Energieklasse D
• NoFrost
• All Around Cooling
• SpaceMax-technologie
• Power Cool + Power Freeze
• Inhoud: 340 liter (228l koelen / 112l vriezen)
• Digital Inverter Compressor met 10 jaar garantie

’’
➞

KOEL-VRIESCOMBI

50

D

cm

NO FROST

4K

ULTRA HD

595,-

112L
VRIEZEN
GRATIS
BEZORGD!

599,-

489,-

799,-

4K UHD LED TV
50PUS8535/12
• 50 inch (127cm) • Driezijdig Ambilight • Dolby Vision en Dolby Atmos
• Belangrijkste HDR-formaten ondersteund
• P5 Perfect Picture Engine • Smart Android TV / AI-spraakbediening

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
Shop 24/7 online | www.eptummers.nl

