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Horst aan de Maas

Nationaal
Picknickmoment
Op diverse plekken in Nederland werden zondag 28 maart kleedjes uitgeklopt en kwamen de picknickmandjes tevoorschijn. Deze dag was namelijk uitgeroepen tot het
Nationaal Picknickmoment als steuntje in de rug voor de horeca. Ook in Horst namen horecazaken deel aan deze speciale dag en boden picknickpakketjes aan. In het zonnetje
met een glaasje jus d’orange en een broodje was het dan ook goed toeven op het Lambertusplein in Horst. Dat vond onder anderen ook Imke Emons samen met haar gezin.
Zij lieten zich de lekkernijen goed smaken.

Misvattingen geven een vertekend beeld

Soap Afslag10 voorbij volgens gemeente
Afslag10, er is al zoveel over geschreven, geroepen en gezeurd. Een groot gedeelte van Horst aan de Maas
zegt dat het klaar is met het burgerinitiatief, maar de gemeente houdt standvastig vol dat Afslag10 volop
in bloei is. Wat is er precies aan de hand? Wethouder Han Geurts legt het uit.
Het begon allemaal in 2014 toen er
vanuit verschillende verenigingen het
idee is ontstaan om (in de toekomst
meer) te gaan samenwerken en de
krachten te bundelen. Al snel werd de
conclusie getrokken dat er meer uit de
omgeving Kasteelse Bossen gehaald
kon worden. Daaruit is de stuurgroep
Sportzone ontstaan. Gedurende het
traject hebben zich meer (commerciële) partijen en sportverenigingen
aangesloten bij het initiatief. In september 2016 kreeg het de naam

Afslag10. Een paar maanden later ontving het initiatief het vertrouwen van
het College van B&W van Horst aan de
Maas in de vorm van een werkkrediet
van 75.000 euro. In december 2016
was ook de Horster raad om en kon
Afslag10 aan de slag. 2018 en 2019
waren twee belangrijke jaren waarbij
de visie omtrent Afslag10 werd vastgesteld. Daaruit werd duidelijk dat het
niet zo makkelijk was om een visie
op te stellen. Veel raadsleden konden
niet duidelijk in woorden uitleggen

wat Afslag10 precies is. In mei 2019
werd dan toch de visie vastgesteld en
kreeg de stuurgroep beschikking tot
een werkkrediet van 100.000 euro.
Als klap op de vuurpijl kwam daar in
september 2020 het nieuws vanuit de
stuurgroep dat ze ermee stopt en dat
Afslag10 klaar is.

Flop?
Je zou er bijna een boekenreeks
over kunnen schrijven. Afslag10 kent
een flinke geschiedenis van ups en

downs. Uiteindelijk komt het voor
de inwoners uit Horst aan de Maas
er op neer dat er zeker 175.000 euro
is geïnvesteerd in een project dat
geflopt is. Geen goede reclame voor
Horst aan de Maas. Toch hield de
toenmalig verantwoordelijk wethouder Rudy Tegels stug vol dat Afslag10
ademt en zeker niet begraven is.
De Horster raadsleden begrijpen het
niet meer. Is Afslag10 nu gestopt of
bestaat het toch wel? Ook verschillende inwoners uit Horst aan de
Maas zien door de bomen het bos
niet meer en van alles wordt geroepen. Afslag10 is een gebied in de
Kasteelse Bossen waarbij de samen-

werking tussen sportverenigingen,
bedrijven en overheid de leefbaarheid moet bevorderen. Eenvoudig
en zwart-wit gezegd is het een
samenwerkingsverband. Wanneer
voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
bijvoorbeeld op een donderdagavond
te weinig voetbalvelden heeft voor
haar sporters, dan zou hockeyclub
Horst zeggen: kom maar naar ons.
Van elkaar kun je immers leren en
worden er regelmatig bestuursoverleggen gepland.

Lees verder op pagina 07
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Lottumer verzamelt veldnamen
Bert Thielen uit Lottum verzamelde het afgelopen jaar 75 veldnamen in en rondom en Lottum. Zijn volgende
stap is de betekenis van deze namen te achterhalen.

Als geschiedenisleraar is het natuurlijk niet zo heel vreemd dat Bert
geïnteresseerd is in de historie van
zijn woonplaats. Hij werkt als docent

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

Commercieel adviseurs

geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer op scholengemeenschap
Metameer in Stevensbeek. Maar ook
de verhalen van zijn opa vroeger heb-

ben bijgedragen aan zijn interesse
voor geschiedenis. “Ik ben erfelijk
belast”, lacht Bert. “Opa woonde bij
ons in en vertelde altijd over vroeger.”

Een bewoner van verzorgingshuis Hof te Berkel in Horst is overleden,
nadat er vrijdag 26 maart in diens kamer brand was uitgebroken.
De brand in het verzorgingshuis

ontstond vrijdagochtend 26 maart.

“Ik heb veel informatie kunnen halen
uit een boek van Schrijnemakers over
Nederlands en Limburgse toponiemen (plaatsnamen, red.). Dat is echt
een goudmijn. Ook maak ik gebruik
van andere bronnen, zoals kadasterkaarten. Als het straks weer kan, wil
ik ook de archieven in duiken.” Na een
oproep op Facebook heeft Thielen het
afgelopen jaar in totaal 122 veldnamen verzameld, 87 van vóór 1950 en
35 moderne namen. Hij is nu drukdoende deze te inventariseren en
de herkomst ervan te achterhalen.
“Ik ben er inderdaad al heel wat uren
mee bezig geweest”, zegt hij lachend.
Of het resultaat straks voor iedereen
raadpleegbaar is, weet hij nog niet
zeker. “Ik heb het onderzoek in eerste
instantie voor mijzelf gedaan, maar
misschien dat er nog een website of
boek komt.”

Ik ben er inderdaad al
heel wat uren mee bezig
geweest

Tekst en beeld: Marieke Vullings

Naast de brandweer en ambulance
werd daarbij ook een traumahelikopter opgeroepen. Eén persoon raakte
ernstig gewond en de politie meldt

dat deze aan de verwondingen uiteindelijk is overleden.

Veel mensen die letsel oplopen krijgen vroeg of laat te maken met het UWV. Zeker als de klachten lang aanhouden gaat het UWV een steeds
grotere rol spelen. Dat leidt soms tot misverstanden.

Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)

Arbeidsongeschikt

Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Ben je een jaar arbeidsongeschikt dan moet, op grond van
de Wet Poortwachter, gekeken
worden of er andere functies
zijn die je nog wel zou kunnen
doen, zowel bij de eigen werkgever als bij andere werkgevers.
Lukt dat niet en blijf je twee
jaar arbeidsongeschikt dan zal
er een WIA-keuring moeten
plaatsvinden. Het UWV beoordeelt dan wat je beperkingen
zijn en wat je in theorie met die
beperkingen nog zou kunnen
verdienen. Is het verschil met je
laatste loon kleiner dan 35 pro-

Bezoek- en correspondentieadres

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

Goudmijn

Letselschade en het UWV

Bezorgklachten www.garcon.nl

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.

natuurlijk geen gps, door te verwijzen
naar een stuk grond en daar een naam
aan te koppelen, werd duidelijk wat je
bedoelde.

Oh, zit dat zo!

jaren je loon geheel of gedeeltelijk doorbetalen. Bij een tijdelijk contract moet de werkgever
gedurende de contractduur het
loon doorbetalen waarna je
aanspraak kunt maken op een
Ziektewetuitkering.

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.

Veldnamen zijn in een aantal categorieën te verdelen, zoals broeknamen,
raaynamen, bosnamen en beemdnamen. Deze verwijzen meestal naar de
locatie. De precieze herkomst van een
naam is echter vaak lastig te achterhalen zegt Thielen. “Neem bijvoorbeeld
de naam Lottum. Daar zijn verschillende verklaringen voor. Lottum is
een zogenoemde heemnaam. Heem
verwijst naar huis en het voorvoegsel Lot zou een voornaam kunnen
zijn. Een andere verklaring is dat het
verwijst naar lut, of te wel laag drassig
gebied. In 2019, toen hier de dijk werd
aangelegd, zijn sporen van bewoning
gevonden die waarschijnlijk uit de 5e
eeuw stammen.” Hij geeft aan dat er
naast Lottum nog twee kernnamen
zijn: Houthuizen en Wielder, nu nog
steeds buurtschappen in het dorp.
“Vanuit deze drie kernen is de bewoning hier zich gaan ontwikkelen.”
Thielen besloot om de veldnamen die
in de loop der eeuwen zijn ontstaan,
te gaan inventariseren. “In de diverse
periodes die we onderscheiden binnen de geschiedenis zijn er steeds
weer namen ontstaan. Want nu nog
steeds ontstaan er nieuwe namen.
In Lottum kennen we bijvoorbeeld
het Janssenpaadje, vernoemd naar de
familie Janssen die er woont. Maar
vroeger stond dit bekend als het
Zanderspaadje en daarvoor als het
Schoesterpaadje.” Veldnamen werden gebruikt als een soort wegwijzer,
geeft Thielen aan. Vroeger bestond er

Bewoner verzorgingshuis na brand overleden

077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.

Nieuwe namen

Als werknemer ben je verzekerd
voor de zogenaamde werknemersverzekeringen zoals de
WW, de ziektewet en de WIA.
Als je arbeidsongeschikt raakt
als gevolg van een ongeval
terwijl je in loondienst bent,
dan moet, bij een contract voor
onbepaalde tijd, de werkgever
in ieder geval gedurende twee

cent dan krijg je geen uitkering.
Is het verschil groter dan krijg je
wel een uitkering.

WIA-keuring
De WIA-keuring speelt vanzelfsprekend wel een rol bij
de afwikkeling van een letselschadezaak maar is daarin
niet allesbepalend. Het kan
zijn dat het UWV van mening is
dat je niet arbeidsongeschikt
bent terwijl er bij de afwikkeling van de letselschadezaak
weldegelijk vanuit gegaan
wordt dat je niet meer kunt
werken. Ook het spiegelbeeld
komt voor. Het UWV vindt je
arbeidsongeschikt terwijl de
verzekeraar daar niet van overtuigd is. Dat komt doordat er
andere toetsingskaders zijn bij
de afwikkeling van de letselschadezaak en de beoordeling
of je in aanmerking komt voor

een WIA-uitkering. Dat maakt
het allemaal niet eenvoudiger.
Zoek dan ook tijdig hulp als je
als gevolg van een ongeval of
medische fout letsel hebt opgelopen.

Door: Henri Pelckmans,
Van der Putt advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 79 | www.putt.nl
pelckmans@putt.nl
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Samenwerking Horst aan de Maas en Venray

Buren profiteren van elkaars kennis
Horst aan de Maas en Venray werkten al samen op het gebied van bedrijfsvoering en breiden dit nu uit met informatievoorziening, financiën,
personeelsbeleid en burgerzaken. Gebruikmaken van elkaars kennis en kunde is het doel, zeggen wethouder Thijs Kuipers en zijn Venrayse collega
Jan Jenneskens.

daarom vragen over de voordelen die
het zou opleveren. Maar samen kunnen we het beter dan alleen, dan heb
je meer slagkracht. Er zijn al projecten
waarin we samen optrekken, zoals
de ontwikkeling van Ooijen-Wanssum
en Maasgaard. Of neem als voorbeeld
de Omgevingswet die volgend jaar
in werking treedt. We hebben dan
te maken met een enorme digitaliseringsslag. Het is goed wanneer
we zoiets samen kunnen oppakken.
Soms moet je iets groot organiseren,
om het kleine in stand te houden.”

Kapstok

Aan eind van het gesprek valt dan
toch het woord: fusie. Is de intensievere samenwerking een voorbode
voor een eventuele fusie in de toekomst? “Nee”, zegt Thijs Kuipers resoluut. “Een fusie maakt geen onderdeel
uit van dit gesprek. Er is geen verborgen agenda.” “Dat zou op dit moment
ook niets toevoegen”, reageert Jan
Jenneskens. “Het is niet zo dat we nu
denken: wat we in Venray niet willen,
dat dumpen we in Horst aan de Maas.”
Wat het dan wel is? Kuipers: “Zie het

als twee goede buren die bepaalde
zaken samen gaan oppakken en kennis uitwisselen.” Samenwerking is
geen doel, maar een middel om de
service naar de burger te verbeteren,
zeggen de twee. “Neem als voorbeeld
het klantcontactcenter. Burgers komen
met de meest uiteenlopende vragen
en willen antwoorden. Ons doel is om
hen dan ook zo snel mogelijk te helpen.” Er wordt uitgegaan van de vier
k’s: kwaliteit, kosten, kwetsbaarheid
en klantgerichtheid. “Er bestaat al een

wij zijn spring.
wie word jij?

jarenlange samenwerking tussen onze
twee gemeenten”, legt Kuipers uit,
“en die willen we verder uitdiepen.”

Suiker en melk
De overheid kampt met een schaarste personeel. Als er iemand uitvalt,
kan diens functie niet meteen worden
opgevuld. Als je buurman iemand in
huis heeft die de taken tijdelijk kan
overnemen, dan is dat alleen maar
handig. Kuipers: “De ene keer leen
jij van de buurman een kopje suiker

Kom je bij
ons spelen?
Kindcentrum Bende
Kinderdagverblijf en bso
Gasthuisstraat 56, Horst

Kindcentrum Landhuis
Kinderdagverblijf,
peuterspeelzaal (VVE) en bso
Mgr Jennekensstraat 13A, Meerlo
Meer informatie?
Kijk op onze website of neem contact op
met onze klantenservice via 088 2088 301
of klantteam1@spring-kinderopvang.nl.

en hij de keer daarop van jou melk.”
Jenneskens voegt toe: “Soms is iets in
Horst aan de Maas beter geregeld en
soms in Venray. Door een samenwerking zorg je voor back-up. Daarnaast
kun je met twee meer kwaliteit leveren.” In de Venrayse politiek bestond
in eerste instantie scepsis over de
samenwerking. “Dat komt onder
andere omdat er in het verleden bij
bepaalde samenwerkingsprojecten,
partners er na verloop van tijd mee
stopten”, zegt Jenneskens. “Er waren

Nut en noodzaak moet
er wel zijn

Tekst en beeld: Marieke Vullings

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

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

spring-kinderopvang.nl

De overeenkomst wordt op 1 april
officieel ondertekend. Of er in de toekomst op meerdere gebieden wordt
samengewerkt, is nu nog niet aan de
orde. “We zorgen er eerst voor dat
de basis goed is”, zegt Jenneskens.
“We moeten er eerst van overtuigd
zijn dan de kapstok goed is. Dan kijken
we daarna of we er meer aan kunnen
hangen. De nut en noodzaak moet er
wel zijn, het is niet iets wat op een
blauwe maandag wordt geregeld.”
“Venray is voor ons een stabiele,
professionele partner”, geeft Kuipers
aan. “Op zo’n relatie kun je bouwen.”
En wat betreft die fusie, een beetje
slag om de arm wordt er wel gehouden. Jenneskens: “Beide gemeentebesturen houden ogen en oren open en
realiseren versterking als het kan.”

INTERESSE OF INFORMATIE
Mail naar bezorgers@garcon.nl
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Bingo Toverland heeft aandacht van Kansspelautoriteit
De Kansspelautoriteit is getipt door pretparkwebsite Looopings omdat
pretpark Toverland in Sevenum zich niet aan de overheidsregels zou
hebben gehouden omtrent kansspelen. Het attractiepark hield woensdag
24 maart een online Toverland Bingo waar deelnemers een kaart konden
kopen voor 2,50 euro.
Online bingo’s mogen in Nederland
georganiseerd worden, alleen als er
geen commercieel belang bij gebaad
is. Pretparkwebsite Looopings hoorde
van de actie van Toverland en tipte
de Kansspelautoriteit. “Inderdaad,
de website heeft ons benaderd”,
zegt een woordvoerder van de
Kansspelautoriteit. “We hebben
de melding genoteerd en we gaan
naar de zaak kijken, het heeft
onze aandacht.” De woordvoerder
benadrukt dat de Kansspelautoriteit
streng controleert op illegaal gokken
in Nederland. “Het heeft bij ons een
hoge prioriteit”. Bovendien mogen
minderjarigen nooit meedoen aan
zulke bingo’s. Mensen onder de 18 jaar

konden ook bingokaarten kopen.
Attractiepark Toverland is zich van
geen kwaad bewust en betreurt de
actie van Looopings. “Ontzettend
jammer dat het zo is gelopen”, zegt
een woordvoerder van Toverland.
“Het is totaal niet onze intentie
om aan deze actie te verdienen.
We hadden voorheen al een
bingo georganiseerd voor onze
medewerkers en deze was zeer
geslaagd. Daarom kwam het idee om
onze gasten, die we helaas nu niet
kunnen zien, iets leuks te geven in de
vorm van een bingo. Het is ook niet
dat we dit met een winstoogmerk
organiseren. De 2,50 euro per
bingokaart is puur om de kosten

zoals camera’s, personeel en andere
kleine dingen te dekken. We snappen
daarom ook niet dat het zover heeft
moeten komen.” Het Sevenumse
attractiepark gaat graag in
gesprek met de Kansspelautoriteit.

“We hebben niets te verbergen.”
Als het dan zover komt dat Toverland
in het ongelijk wordt gesteld, heeft
het attractiepark nog een andere
optie. “Met heel veel liefde willen
we het opgehaalde bedrag zelfs

doneren aan een goed doel”, zegt
de woordvoerder. “We hebben totaal
geen kwade bedoelingen gehad.”
Tekst: Niels van Rens
Beeld: Toverland

Tekort woningen

Infoavond voor
Grubbenvorster jongeren
die willen bouwen
CDA-raadslid John Jenniskens uit Grubbenvorst organiseert op
woensdag 14 april een digitale bijeenkomst voor jongeren die willen
bouwen in Grubbenvorst. Tijdens deze bijeenkomst komen diverse
mensen aan het woord die vertellen over de problemen van de
huidige markt en hoe jongeren het beste alles kunnen aanpakken.

Koning bezoekt Ter Peel
Koning Willem-Alexander bracht donderdag 25 maart een digitaal bezoek aan de Penitentiaire Inrichting
Ter Peel in Evertsoord. Hij sprak daar onder meer met personeelsleden en gevangenen, die aangaven dat
de coronamaatregelen wel impact hebben op de dagelijkse gang van zaken in de gevangenis. Zo vertelde
één personeelslid dat het niet altijd makkelijk is om 1,5 meter afstand te houden, zeker als er zorg verleend
moet worden. Gedetineerden vinden het onder andere lastig dat zij nu langere tijd op hun cel moeten
blijven. / Beeld: Dienst Justitiële Inrichtingen

Wij zoeken voor ons bedrijf in America (Lb) een:

renproject opgestart.” Daarna vertellen enkele jongeren waar ze zoal
tegenaan lopen met het zoeken
naar een huis. Vervolgens komen
HVG Real Estate, Janssen de Jong,
Startpunt Wonen, Woonwenz en
Wonen Limburg aan het woord
over hun bouwplannen. Wethouder
Rudy Tegels, met in zijn portefeuille wonen, zal daarna vertellen over het Masterplan Wonen dat
binnenkort wordt vastgesteld in de
raad. Aan het eind van de avond
is er de gelegenheid om vragen te
stellen in de vorm van een discussie. Aanmelden kan door een
mail te sturen naar Jenniskens via
johnjenniskens@outlook.com

Er is een flink tekort
aan woningen voor
starters

Tekst: Niels van Rens

M/V

(indien gewenst in combinatie met tractorchauffeur)

en een

TRACTORCHAUFFEUR M/V
Voor informatie kun je bellen met Bert de Vries, 06 14 48 97 40
Je sollicitatie kun je richten aan:

Vissers Plant Innovators
Midden Peelweg 10
5966 RE America
E: bert@vissers.com
www.vissers.com

Jongerenproject
De avond start om 19.30 uur met
een opening van Jenniskens.
Daarna laat hij Hay Arts, voorzitter van de dorpsraad in Hegelsom,
aan het woord. “Hij heeft verstand
van het bouwen in kernen”, legt
Jenniskens uit. “Zo heeft hij eerder
in Hegelsom een dergelijk jonge-

Vissers Plant Innovators is een modern en dynamisch internationaal
vollegrond- en tuinbouwbedrijf. Wij zijn gespecialiseerd in het grootschalig
vermeerderen van aardbei- en aspergeplanten.

LANDBOUWMECHANISATIE MONTEUR

Jenniskens organiseert deze avond
omdat hij vindt dat er een groot
probleem is op de bouwmarkt voor
jongeren. “Er is een flink tekort
aan woningen voor starters”, zegt
Jenniskens. “Alle woningen zijn
ontzettend duur. Ik heb al veel
verhalen gehoord van jongeren uit
Grubbenvorst die noodgedwongen in Venlo gaan wonen omdat
daar appartementen beschikbaar
zijn die nog wel tegen een schappelijke (huur)prijs te betalen zijn.”
Jenniskens richt zich voornamelijk
op Grubbenvorst, “maar bij elke
kern in Horst aan de Maas is dit
probleem bekend.”

Man neergestoken
in Broekhuizenvorst
Aan de Blitterwijckseweg in Broekhuizenvorst is in de nacht van
maandag 29 op dinsdag 30 maart een man neergestoken. Hij
raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht.
De politie kreeg rond 01.30 uur
een melding van een steekincident aan de Blitterwijckseweg in
Broekhuizenvorst. Na een onderlinge confrontatie vluchtte de

verdachte te voet. De politie heeft
inmiddels een onderzoek gesteld
en vraagt eventuele getuigen zich
te melden. Dat kan via 0800 60 70
of anoniem via 0800 70 00.
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Leerlingen Bouwmensen maken aanbouw
voor overburen
Leerlingen van Opleidingscentrum Bouwmensen in Horst hebben in opdracht van hun overburen, het Dendron
College, een aanbouw gerealiseerd. De school fungeerde als opdrachtgever, de leerlingen waren de uitvoerenden.

“Vorig jaar kregen we het verzoek
van de directie om een aanbouw te
realiseren aan de achterzijde van de
school”, vertelt Koen Jacobs, docent

Bouwtechniek van het Dendron. Het
idee ontstond om dit project samen
met leerlingen van het opleidingscentrum Bouwmensen op te pakken.

Omgevingsgesprek verplicht
bij aanvragen vergunning
Het wordt per 1 januari 2022 verplicht om een omgevingsgesprek
te houden voordat inwoners en ondernemers een omgevingsvergunning of bestemmingsplan(wijziging) aanvragen. De gemeente
gaat hierbij de indieners van advies voorzien.
Tijdens een omgevingsgesprek
praten initiatiefnemers met iedereen die te maken heeft met het
plan. De initiatiefnemer kan zijn
plannen presenteren en toelichten.
Tegelijkertijd kunnen meningen en
ideeën uit de omgeving worden
opgehaald. Misschien is er aanpassing mogelijk om in te spelen op
wensen uit de omgeving of kan de
initiatiefnemer zorgen wegnemen.
Het omgevingsgesprek voorkomt
mogelijk bezwaren en vertraging in
de uitvoering van de plannen. In de
raadsvergadering van dinsdag 20
april neemt de gemeenteraad een
besluit over het vaststellen van de
richtlijnen voor het omgevingsgesprek.

Rekening houden
Wethouder Roy Bouten is blij met
de invoering van het omgevingsgesprek: “Het zit in Horst aan de Maas

gelukkig al in ons DNA om elkaar op
te zoeken. Voor de meeste inwoners
en ondernemers in onze gemeente
is het al een vanzelfsprekendheid om
hun buren te betrekken bij bouw- of
verbouwplannen. Het omgevingsgesprek helpt daarbij. Voor de situaties
waar dat nog niet gebeurt, zeggen
we hiermee als gemeente dat we
iets van jou als initiatiefnemer verwachten. Ik ben daarom ook blij met
deze richtlijnen: we laten hiermee
zien dat we het belangrijk vinden om
rekening te houden met elkaar en
elkaars belangen.” Initiatiefnemers
kunnen de gemeente om advies
vragen over wie te betrekken bij hun
plannen. Ook biedt de gemeente
begeleiding bij omgevingsgesprekken in de vorm van pilots. Inwoners
die met begeleiding aan de slag willen met het omgevingsgesprek, kunnen hiervoor contact opnemen met
de gemeente.

Rieten dak in brand
De brandweereenheden van Horst en Lottum zijn zondagmiddag
28 maart opgetrommeld voor een brand in Swolgen. Aan de Monseig
neur Aertsstraat stond een rieten dak van een woning in brand.
De brandweer kwam met meerdere
voertuigen ter plaatse om het vuur
te bestrijden. De politie was aanwezig om ervoor te zorgen dat de
brandweerlieden veilig hun werken

konden uitvoeren. Rond 19.00 uur
werd het sein brand meester gegeven. Bij de brand kwam veel rook
vrij. Veel omwonenden hielden hun
ramen gesloten.

“De contacten zijn goed en deze studenten zijn alweer een stapje verder in
hun opleiding dan onze eigen leerlingen.” Bouwmensen stond positief

tegenover het voorstel en eind vorig
jaar werden de eerste tekeningen
gemaakt. Daan Vollenberg, tweedejaars leerling middenkader functionaris bouw, trad daarbij op als één van
de uitvoerders. Eerstejaars leerlingen
voerden de bouw uit. Daan: “Samen
met een andere leerling, Dirk, heb ik
de aanbouw ontworpen en getekend.
Er was wel een aantal eisen, zoals de
grootte en breedte van het gebouw.
Ook moesten er zowel open als dichte
opslagruimtes in komen. En we hadden
een budget waar we ons aan moesten houden.” Voor de kerst werden de
tekeningen en de planning gemaakt en
op enkele details in de uitvoering na,
werden deze meteen goedgekeurd zegt
Jacobs. “De leerlingen werd begeleid
door een docent vanuit Bouwmensen,
maar werden voor de rest helemaal
vrijgelaten. Het is de eerste keer dat we
een bouwproject zo hebben aangevlogen. We konden merken dat de leerlingen heel enthousiast waren en het leuk
vonden dat ze wat ze leren nu in de
praktijk konden realiseren. En het leuke
is dat sommige collega’s al hebben
gevraagd of de jongens ook zo’n aanbouw bij hen kunnen realiseren”, zegt
hij lachend. Een kleine domper op het

project is dat net in de laatste week van
de bouw, de klas in quarantaine moest.
De laatste werkzaamheden zijn dan ook
door de tweedejaars uitgevoerd.

Trots op de samenwerking
Uitvoerder Daan is erg enthousiast over
het resultaat. “Ik vind het erg mooi
geworden. Het leuke is dat je nu iets
maakt wat je zelf hebt getekend en
wat echt blijft staan. Normaal gesproken wordt dit aan het einde van de
les weer afgebroken. Ik ben trots hoe
het eruit ziet en ook ben ik trots op
de samenwerking met de eerstejaars,
die nog niet zoveel ervaring hebben.
Dit project hebben we met z’n allen
voor elkaar gekregen.” De leerlingen
hebben zeker complimenten verdiend,
vindt de docent. “De samenwerking
is supergoed gegaan. Het was super
om te zien hoe ze te werk gingen.
Ook Bouwmensen zelf heeft aangegeven het als erg prettig ervaren te hebben. Misschien dat dit nog een vervolg
krijgt. Er zit echt kennis en kunde bij
de heren. We zijn blij dat we dit samen
hebben kunnen doen.”

Tekst en beeld: Marieke Vullings
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Geboren

†

Liv

25 maart 2021
Dochter van
Marieke Engels en
Erik Middendorp
De Hees 73a
5976 NH Kronenberg



De zon zal voor je stralen,
aan de andere kant.
Hij is je komen halen.
Wees vrij en laat je leiden door Zijn hand.

Gerda Angenendt
Wordt 5 april 80 jaar!

Van harte gefeliciteerd namens
kinderen, kleinkinderen,
en achterkleindochter Loïs.

Na een werkzaam leven gebaseerd op vertrouwen is,
voorzien van het H. Sacrament der Zieken, van ons
heengegaan mijn lieve man, ôzze pap en trotse opa

Harry Cox

Welkom lieve

echtgenoot van

Liam

Tiny Cox-Derks

27 maart 2021
Zoon van Tom & Melanie
Alaerds - van de Laak
Broertje van Zoë & Quinn
Pastoor Debijestraat 59
5963 AE Hegelsom


Geboren

Lora

26 maart 2021
Dochter en zusje van
Bas en Ingrid
Janssen-van Horen
Feis
Rubensplein 8
5961 AM Horst

Hij overleed in de leeftijd van 72 jaar.
Tiny
Geert en Wanda
Koen, Roos, Noor
Miranda en Joop
Sam, Tess

Os Omi,

Truus Kleuskens
90 joar!
02-04-1931

Een speciaal woord van dank aan deken Varela, dr. Verbeek
en alle medewerkers van Groene Kruis thuiszorg voor hun
liefdevolle begeleiding.
De zeswekendienst wordt gevierd op zondag 16 mei 2021 om
10.30 uur in de dekenale kerk van de H. Lambertus te Horst.

Floor



Welkom lief meisje

Juna

24 maart 2021
Dochter en zusje van
Ron en Lieke
Hermans-Clabbers
Niene en Mano
Lage Lei 90
5944 CP Arcen

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

Op 3 april zijn wij
50 jaar getrouwd.

Wiek en Trees

van Rensch-Hoeijmakers

Te koop gevraagd land-tuinbouw
machines oa: Ploeg, frees,
spitmachine, kieper, mesttank,
weidebloter, weidesleep, schudder,
hark, maaier, tractor enz. enz. Bel
06 10 97 69 59
Hortensia’s (veel srt.), vinderstruik
e.a. heesters (ook groenblijvend en
op stam), vaste pl., grassen, taxus,
buxusvervangers enz. Open do.-vrij.
na tel. afspraak, za. van 9.30-16.30 uur.
info: www.veld-tuinplanten.nl of
06-40327108. Oude Heldenseweg
(Naast 13a) Maasbree

Lieve Sharon,
Alweer een jaar zonder jou,
Maar voor altijd ben je bij ons.
03-04-2020 †
Babs, Jack, Juno, Aden, Richard
en familie

Kwaliteit heeft een naam

Gevraagd poetshulp voor 4 uur per
week omgeving zwembad Horst. Eigen
inzicht en initiatief belangrijk. Reacties
graag naar huijsw@xs4all

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44

Gevraagd: Medewerkster voor
verkoop van asperges en werken
met aspergeschilmachine. Graag
flexibel inzetbaar, uren in overleg.
Mts Verhaeg-Nillesen, Kranestraat 38,
5961GZ Horst. Tel 077 398 65 90

Zelfstandig Optidee Adviseur Peggy
Wismans: www.optidee.nl/peggywismans. Tel: 0648550730 of via fb

Te koop; Walker Diesel maaier met
opvang
www.hayaerts.nl GSM 06 53 17 62 60

Te huur opslagruimte: In Melderslo,
84m2 (6x14m), hoogte 4m,
toegangsdeur 1,4x2,3m(bxh), vorstvrij.
Voor meer info, bel 06 12 84 75 92.

Te Koop tulpen 1 bos €3.- 2 bossen
€5.- Klomp Nieuwepeeldijk 35 America
tel 077 464 13 80

Gezocht poetshulp voor 3 uur per
week, liefst op donderdag
bel 06 13 93 55 33

Horst, 24 maart 2021
Wittenhorststraat 45
5961 XL Horst
Wij hebben afscheid genomen op 29 maart j.l. in de dekenale
kerk van de H. Lambertus te Horst.

Geboren

27 maart 2021
Dochter van
Dick en Evelien
Nogarede-Saris
Past. Debijestraat 44
5963 AG Hegelsom

Familie Cox
Familie Derks

Zwarte kat vermist sinds 27-2-21
Omgv. Horst/Meterik
Gezien?of al tijdje aan het voeren?
06 27 31 84 73

1ste en 2de Paasdag is onze
winkel geopend!

Binnenkijken bij...

Column

Klaar voor
een nieuwe
start?
Het is vandaag 21 graden,
eind maart. Wat een weer!
En dan zit ik binnen in het
stof, te klussen. Want ja, ook
dat moet gebeuren. Het
voorjaar is dan altijd hét
perfecte seizoen om zaken op
te pakken, want als binnen
opgeknapt is en weer een
nieuwe ‘frisse’ look heeft,
voelt het weer als een nieuwe
start. En die komt langzaam
in zicht.
Ik kan me vorig jaar nog herinneren. In plaats van dat iedereen op terrasjes zat te kletsen
onder het genot van een hapje
en een borrel en buiten de barbecues aan gingen, zaten veel
mensen te klussen in de tuin.
De één nog grootser dan de
ander. De tuin- en bouwcentra
hadden het er maar druk mee.
En na het aanpakken van de
zaken in en rondom huis waren
we wel klaar voor een nieuwe
start. Maar dat liet nog even op
zich wachten.
Wel zie ik weer mooie initiatieven voorbij komen. Naast de
creatieve ideetjes in het ‘vastelaovendseizoen’ waar huizen
werden versierd in Melderslo
of de ouderen uit het dorp
een soep met broodje ontvingen van de Naoberzorg in
Lottum, blijft het bruisen in de
gemeente.
Zo werd er vorig weekend het
project picknicken georganiseerd door de horeca. En nu zie
ik weer diverse paasactiviteiten
voorbijkomen in de verschillende dorpen en wijken. Op een
leuke manier toch buiten bezig
zijn, voor jong en oud. Wat fijn
dat dit blijft bestaan, corona of
geen corona, men vindt altijd
wel een creatief idee.
Hoe dan ook, we blijven niet
stilstaan, maar kijken vooruit.
Want eerlijk is eerlijk, we zijn
nu wel klaar voor een nieuwe
start.

Onze openingstijden
Van maandag t/m vrijdag 09.00 tot 18.00
Zaterdag 09.00 tot 17.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.00
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl

Mieke Cruijsberg
Synthese
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Soap Afslag10 voorbij volgens gemeente
Geen bakstenen
Het klopt dat het stichtingsbestuur van
Afslag10 gehemeld is. De gemeente
heeft nu op verschillende punten de
verantwoordelijkheid op zich genomen. Daarom komt wethouder Han
Geurts nu meer bij het project kijken.
Om voor eens en altijd antwoord te
geven op de vraag: bestaat Afslag10
nog, antwoordt Geurts: “Jazeker, maar
nu zonder stichtingsbestuur. De misvattingen rondom het burgerinitiatief
hebben drie oorzaken. De eerste ligt
bij de houding van de tegenstanders
van Afslag10”, zegt wethouder Geurts.
“Als je tegenstander bent van het
gebied, dan zie je vaak niet de voordelen in. Dan is alles wat er wordt
geïnitieerd fout. Dat zorgt voor een
eenzijdig en negatief vertekend beeld

van het gebied. De tweede oorzaak is
dat het voor veel mensen lastig is te
zien wat Afslag10 is en bereikt. Het is
geen gebied waarbij je resultaten kunt
zien in de vorm van nieuwe gebouwen en in bakstenen, maar het is een
samenwerking tussen partijen. Het is
de kracht en tevens de valkuil van
Afslag10.” De derde oorzaak is volgens Geurts de pers. “Goed nieuws is
geen nieuws. Afslag10 heeft heel veel
negativiteit over zich heen gekregen
door artikelen in de media. Dat zorgt
ook voor een eenzijdig verhaal.
Negatieve verhalen blijven langer bij
de mensen hangen.”

Mediastilte
Aan de andere kant ligt de oorzaak
ook bij de gemeente zelf, geeft Geurts

Bomen geplant bij Strandje
aan de Maas
Het Strandje aan de Maas in Grubbenvorst is zaterdag 27 maart
verfraaid met een aantal bomen en hagen. Een aantal vrijwilligers
zorgde ervoor dat de klus werd geklaard.

toe. “We moeten ook onze hand in
eigen boezem steken. Misschien hebben we ons teveel bemoeit met het
burgerinitiatief.” Nadat het nieuws
bekend werd dat de stuurgroep geen
vertrouwen meer had in Afslag10, was
het stil bij de gemeente Horst aan de
Maas. Vragen vanuit de media werden
niet meer beantwoord. “Daar hebben
we strategisch voor gekozen”, zegt
Geurts. “Eerst moet je alles goed evalueren, anders reageer je met emotie
en dat is niet goed.” Dit is dan ook het
eerste nieuwsartikel sinds het stoppen
van de stuurgroep in 2020.

Resultaten
Wethouder Geurts wil benadrukken dat er ontzettend veel bereikt is
binnen Afslag10 en dat nog steeds

Het planten van de bomen en
gemengde groene hagen is
een gezamenlijk initiatief van
Landschap Horst aan de Maas en
Gewoën Grubbevors. Dit alles in
het kader van het 1miljoen-bomenplan van de provincie Limburg:
binnen 8 jaar wil de provincie
1 miljoen nieuwe bomen geplant
hebben in Limburg. De stichting
moest echter ook constateren dat
er bij het strandje vernielingen

gebeurt. “Er zijn veel samenwerkingen, projecten en crossovers ontstaan
in het gebied zoals de Leertuin waar
mensen een werkritme opbouwen
en zorgen voor het mooie gebied,
de beweegroute en het behouden van de Nieuwjaarsduik. In de
Kasteelse Bossen is het altijd netjes. Welk natuurgebied in Nederland
kan er nu zeggen dat er drie dagen
in de week wordt gepatrouilleerd
om alles netjes te houden?” Ook zijn
er diverse schoolprojecten ontstaan
zoals het betegelen van de donkere tunnel dat entree geeft aan het
gebied, het maken van een brug en
een flexmarkt voor de leerlingen van
het Dendron College. “Ook is er een
samenwerking met het Parkhotel en
komen er jaarlijks diverse internati-

onale top-voetbalverenigingen hun
trainingskamp in Horst houden.”
Er kan dus veel gezegd worden over
Afslag10, van mislukkingen tot veel
bereikte resultaten. Het enige wat
nu nog overblijft is een slechte status. “Helaas moet ik dat bevestigen”,
zegt Geurts. “Dat heeft tijd nodig en
geloof me, Afslag10 heeft ons veel
gebracht en gaat ons nog heel veel
brengen.”

Afslag10 heeft ons veel
gebracht

Tekst en beeld: Niels van Rens

waren aangericht. “Eén van de
picknickbanken is met grof geweld
gesloopt”, meldt ze op Favebook.
“De stichting is bezig om de vernielde bank zo snel mogelijk te
laten vervangen, zodat de bewoners van Grubbenvorst weer volop
kunnen genieten van een mooi
moment aan de Maas.”

Beeld: Gewoën Grubbevors

Dronkaard aangehouden
Het politieteam van Horst/Peel en Maas heeft maandagmiddag
29 maart een verdachte aangehouden in Hegelsom omdat hij een
motorvoertuig bestuurde terwijl hij onder invloed was van alcohol.
De verdachte verzette zich tijdens zijn aanhouding en weigerde alle medewerking. Hij
kreeg volgens het politieteam de
volle mep omdat hij zich verzette.
Zijn rijbewijs is inmiddels ingevorderd. De dag erna is hij verhoord.
“De dronkaard is van de weg

gehaald en is daardoor een mogelijk ongeval voorkomen”, meldt de
politie. “Dronkaards worden minder geremd door de alcohol en zijn
bereid meer risico’s te nemen, het
zelfvertrouwen wordt groter, maar
tegelijkertijd neemt het motorisch
vermogen en het zicht af.”

Heidehof Pluimvee BV

De Cocq van Haeftenstraat 46 Meerlo
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Waar je ook bent
Ik zou het niet weten
Niet in afstand of tijd te meten
Maar ik heb je bij me
Diep in mij
Daarom ben je zo dichtbij

“Houd d’er de moed maar in “

&
Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen

Na vele jaren van zorg om haar zijn wij erg verdrietig om nu,
zo plotseling, afscheid te moeten nemen van ‘ôs Mam’,
schoonmoeder en onze lieve oma

Jo Hofmans – Huberts

Bedroefd, maar ook dankbaar dat haar verdere pijn bespaard
is gebleven, laten wij u weten dat na een leven dat gekenmerkt werd
door eenvoud, hartelijkheid, bezorgdheid en liefde is heengegaan
mijn lieve vrouw, moeder en oma

echtgenote van

Liny van den Beuken - Rubens

Toon Hofmans † 2001

echtgenote van

Joke

* Horst, 25 augustus 1940

Heel en Panheel 05 -11-1932 I Horst 22-03-2021
Sraar van den Beuken
Rob en Helmie
Laura en Dennis
Ruben
Sophie

Mirjam en Jan
Dennis en Hélène
Tom en Amber
Desireé en Ger, Mark †
Tiemko
Teun

In verband met de huidige omstandigheden heeft de uitvaartdienst
in besloten kring plaatsgevonden op 27 maart.
We zijn dokter Deckers en de medewerkers van Buurtzorg heel
erg dankbaar voor de liefdevolle verzorging.

Correspondentieadres;
Kanakker 40, 5866 BC Swolgen

VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

Sraar van den Beuken

† Horst, 27 maart 2021

voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

GERRIE

Toon Hermans

Correspondentieadres: Kerkstraat 2, 5961 GD, Horst

Op woensdag 31 maart hebben wij in besloten kring
afscheid genomen van ôs Mam tijdens een afscheidsdienst
in Graaf ter Horst waarna wij haar te ruste hebben gelegd
bij ôzze Pap op het R.K. Kerkhof te Blitterswijck.
Om je heengaan zijn wij verdrietig,
om wie je was, zijn wij dankbaar.
Hald ow!

Een hartelijk woord van dank aan allen die ôs Mam
de laatste jaren met liefdevolle zorg omringd hebben,
in het bijzonder aan team 4 van Hof te Berkel.

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

Ben Heinemans

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

* Lottum, 13 december 1935

echtgenoot van

Bedankt vur alles.
Fijn det ich ug allemaol heb liere kinne.
Ut is good zoë
~Judith~

0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

Judith Schatorie

Horst, * 4 februari 1973

Huup van Lier
Mam van
uit vaar t verzorging

Yvonne Vos

Mam voor

Tel. 077 - 302 11 40

Dochter van
Zus, schoonzus en tante van

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Glenn
Indy
Ritchie
Nigel
Frans en Marian
Rob en Pascalle
Nina en Miel, Chiem
Familie Schatorie
Familie Van Lier

Correspondentieadres:
Jacob van Marisring 62, 5988 KG Helden

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Nel Heinemans - Loonen
lieve pap, schoonvader, opa en opa-peer van
Broekhuizenvorst

We hebben in besloten kring afscheid genomen op vrijdag
26 maart.
Een bijzonder woord van dank aan de huisartsen
Dhr. en Mevr. Franssen alsook aan de medewerkers van
thuiszorg Proteion.

Leonne en Henk
Willem en Charlotte
Josien en Bart, Thuur
Karlijn en Daan, Catoo, Fer, Jur

Helden, † 20 maart 2021

partner van

Met liefde en passie

† Venlo, 28 maart 2021

Broekhuizen

Gertie en Richard

Broekhuizenvorst

Josette en Ruud
Mara en Boy
Benthe en Henrie
Indy en Rick

Familie Heinemans
Familie Loonen
Correspondentieadres:
Broekhuizerweg 34, 5871 AC Broekhuizenvorst
karlijnweijs12@hotmail.com
Wij hadden graag samen met u afscheid genomen
van ôzze pap. Helaas is dit door de huidige omstandigheden
niet mogelijk en doen wij dit zaterdag 3 april om 12.00 uur
in besloten kring.
Er is gelegenheid om de afscheidsdienst te volgen
via een livestream. De link hiervoor kunt u aanvragen via
bovenstaand e-mailadres.
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Dani schrijft
boekje over
hooggevoeligheid
Wat doe je als je als 9-jarige op zoek bent naar een boekje over hoog
gevoeligheid dat geschreven is door een kind, maar het niet kunt
vinden? Nou, dan schrijf je het toch zelf. Dat deed Dani van de Rijdt uit
Hegelsom en sinds kort is ‘Dani’s super-duper-werkboek over hoog
gevoeligheid’ verkrijgbaar.

Adver torial

Peter Engels, Filiaalleider Tummers Tegelen:

‘De manier waarop Tummers met mensen
omgaat, past mij als een maatpak’
“Ik werk inmiddels veertien jaar bĳ Tummers, waarvan dertien jaar als fi liaalleider. In Tegelen
bestaat het team uit zo’n vĳf collega’s. De lĳnen zĳn kort, er is veel persoonlĳk contact met klanten.
Misschien wel de belangrĳkste reden dat ik al zoveel jaar met veel plezier voor Tummers werk,
is de manier waarop het bedrĳf met mensen omgaat. Dat past mĳ als een maatpak!
Wat ik daarmee bedoel? De persoonlijke
benadering en het hoge service- en
dienstenniveau van Tummers zorgen voor een
prettige werksfeer. Zo leveren wij bijvoorbeeld
niet alleen een televisie af en lopen dan
de deur weer uit. We denken graag met
de klant mee. Veel mensen, zeker
van de oudere generatie, koesteren
nog oude video-opnames, die ze af
en toe willen bekijken. Maar een
videorecorder kun je niet meer
rechtstreeks op de apparatuur
van nu aansluiten. Daar bestaan
wel speciale voorzieningen voor.
Wij zoeken uit wat de klant in dat
geval nodig heeft en zorgen ervoor
dat alles correct wordt aangesloten.
We zijn pas tevreden als de klant
tevreden is.”

mogen ontvangen! Ben je op zoek naar
een nieuwe televisie, wasmachine of
een ander product uit ons assortiment
en wil je graag persoonlijk geadviseerd
worden in onze winkels? Dat is vanaf
nu weer mogelijk! Wij nemen
graag de tijd voor je en geven
deskundig en persoonlijk advies.
Maak een afspraak voor een
privébezoek in één van onze
winkels. Plan eenvoudig je bezoek
in via www.eptummers.nl/
winkelen-op-afspraak of neem
telefonisch contact op.

Tummers

We zijn blij dat we onze klanten weer,
weliswaar op afspraak, in onze winkels

www.eptummers.nl
deskundig
of Altijd
bel 085 105
44 44

advies op maat.

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!

Jeroen

➞
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INCL. 5 JAAR
GARANTIE

4K

ULTRA HD

QLED

SMART

* Na 11000 ccaashback vviia SSaamsung
Geldig tt//m 77--3-320221

Wasmachine WW80T734AWH/S2
• A+++ • 8 KG • 1400 tpm • EcoBubble • AutoDose

999,-

4K TV QE65Q67TASXXN
• 65 inch (165 cm) • 4K Ultra HD • Quantum HDR • Ultra Viewing Angle

www.eptummers.nl
Plantaz is een boomkwekerij te Swolgen die in de afgelopen tien jaar is uitgegroeid
tot dé leverancier
van een breed assortiment solitairplanten in containers. Plantaz heeftRoermond
in de- Weert
afgelopen
jaren- Echt
een
- Panningen - Tegelen
- Heythuysen - Horst
45%
innovatief bedrijf opgezet met een afzet in meer dan 25 landen in Europa en West-Azië. Onze productlocaties bevinden zich in Swolgen, Ooijen, Blitterswijck, Broekhuizenvorst en Broekhuizen.
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Het boekje van Dani is speciaal
bedoeld voor kinderen die hooggevoelig zijn en voor hun ouders.
Eén op de vijf kinderen in Nederland
is hooggevoelig. Geluiden, geuren en
gesprekken komen bij hen veel feller
binnen en ze raken snel overprikkeld.
Zelf kwam Dani er twee jaar geleden
achter dat ze hooggevoelig is. Ze vond
het in de klas niet prettig en voelde
hoe andere kinderen zich voelden,
vertelt ze. Ook had ze vaak buikpijn en kon ze niet goed slapen. Een
van de juffen op school herkende de
klachten en raadde haar ouders aan
met een hooggevoeligheidscoach te
praten. Door de tips die zij gaf zit Dani
inmiddels een stuk beter in haar vel.
“Ze heeft me onder andere geleerd
hoe ik stevig moet gaan staan en via
mijn buik moet ademen”, vertelt ze.
“In het begin vond ik het allemaal een
beetje vreemd, maar het heeft wel
echt geholpen.”

Gave
In Nederland zijn veel boeken te
vinden over hooggevoeligheid, allemaal geschreven door volwassenen.
Een boekje met ervaringen van een
hooggevoelig kind, dat was er nog
niet. Daarom besloot Dani er zelf een
te maken. Haar coach heeft contact
gelegd met uitgeverij Scrivo Media,
die boeken over hoogsensitiviteit uitgeeft en wel oren had naar het idee
van Dani. Het boekje staat vol met

tips, weetjes en knutselwerkjes. Zo is
er de Flopperdepop-schiet-een-propvan-haar-kop, een poppetje dat nare
gedachten letterlijk wegschiet. Of een
raceauto waarmee je door middel
van kleurtjes laat zien hoe je je die
dag voelt. Ook staat er een door Dani
zelf bedachte meditatie in. Daarnaast
hebben onder anderen haar ouders,
coach, huisarts en juf ook een stukje
geschreven in het boek. “Ik hoop dat
het ouders helpt hun kind zo te begrijpen”, geeft Dani aan. Zelf ervaart ze
haar hooggevoeligheid inmiddels
niet meer als een last. “Ik zie het als
een gave, ik ben gewoon zo”, zegt ze
lachend. Ze is blij met de steun die ze
van anderen heeft gekregen bij het
maken van haar boek. “Vooral van
mama. Zij en mijn coach hebben me
veel zelfvertrouwen gegeven. Ik vind
het eindresultaat echt geweldig, ik
ben er heel trots op. Maar ik heb het
niet voor mezelf gedaan, ik heb het
gemaakt om andere kinderen te helpen.”

Ik zie het
als een gave

Voor uitbreiding van ons team zoeken wij een

Functieprofiel
Wij zijn we op zoek naar een medewerker boomkwekerij die de ambitie heeft om door te groeien.
Een flexibele instelling, hands on mentaliteit en gevoel voor de groene sector is hierbij erg belangrijk.
In de functie van medewerker boomkwekerij verricht je zowel zelfstanding als in teamverband alle
voorkomende werkzaamheden binnen ons bedrijf.
Wat verwachten wij van jou?

•
•
•
•
•
•

MBO werk- en denkniveau
Affiniteit met de boomkwekerij/tuinbouw
Je bent een teamspeler, je bent zelfstandig, denkt in oplossingen en hebt een positieve houding
Je moet om kunnen gaan met machines en heftrucks
Geen 9 tot 5 mentaliteit
Goede communicatieve vaardigheden

Wat bieden wij?

•
•
•
•

Een uitdagende fulltime functie bij een groeiend bedrijf
Vast dienstverband bij gebleken geschiktheid
Prima arbeidsvoorwaarden CAO Boomkwekerij
Ontwikkelingsmogelijkheden

Interesse gewekt?
Stuur dan vóór d.d. 14 -04 -2021 je CV met motivatie naar vacature@plantaz.nl t.a.v. Dhr. Bas van Dijk
Mocht je nog verdere vragen hebben betreft deze functie dan kun je contact opnemen met
Bart van Leeuwen 06 - 823 27 968.

Tekst: Marieke Vullings
Beeld: Scrivo Media

www.plantaz.nl

Legert 4 a, 5866 CG Swolgen
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Ingezonden brief

Moreel kompas: verlies van goede bestuurlijke contacten
Veel is geschreven over de bestuurscultuur in Limburg en specifiek de rol van het CDA daarin. Ook nu, na
het aftreden van gedeputeerden Mackus en Koopmans blijft de voorzitter van CDA Limburg spreken over
het goud dat de partij in handen heeft.
Wat is dat goud? En waarom blijft het
CDA zo lang zo groot en invloedrijk
in Limburg? Het geval Vrehen en de
subsidiegelden rond zijn activiteiten maken dat duidelijk. En ook het
moreel kompas van Koopmans wordt
duidelijk. De pers liet een spoor
van verdachte zaken rond enkele
bestuurders zien. Deze werden tot
kort geleden steeds weggepoetst,

mede door een zwak optreden van
gouverneur Theo Bovens, die meeging in het afdekpatroon van zijn
partij. Werd tien jaar geleden al in
de Limburger geschreven over de
Horster Maffia, een groep Horster
bestuurders, nu blijkt bij de provincie
eenzelfde samenspel. Hoe kan dat
zo lang voortbestaan? En het goud
van het CDA? Met de oude politieke

macht wordt ervoor gezorgd dat CDA
welgezinden op posten komen waar
invloed handig is. Bevriende relaties
worden ingehuurd. Veel partijgenoten geven leiding aan, of bezetten
functies binnen verenigingen, zodat
ook daar goede contacten blijven
bestaan tussen bestuur en verenigingen. Op gemeentelijk niveau wordt
gezorgd voor populaire kandidaten

in de dorpen. Niet vanwege politieke
kwaliteiten, maar om stemmen te
trekken. Dat leidt tot breed in stand
houden van een ons kent ons cultuur
en stemmen maar ook tot een weinig kritische houding in bijvoorbeeld
de gemeenteraad. De opleidingsklasjes van het provinciaal bestuur
zorgen er vervolgens voor dat het
‘moreel kompas’ blijft zoals het altijd
was. Afhankelijkheid. Het verkeerde
kompas. Er verandert niets en zo blijven we hangen in een ongewenste
cultuur. Een cultuur waar Omtzigt als

atypische wel kritische CDA’r tegen
vocht. Ook lokaal zien en zagen we
uit de opleidingsklasjes bestuurders
naar voren komen. Hetzelfde kompas. Een zichzelf in stand houdend
systeem als de kiezers daar niet
doorheen willen breken. Eén kleine
verandering. Een mestverwerker is
nu de laatste van zijn twee oude provinciaal goede bestuurlijke contacten
kwijt .

Wat ik echter wel weet is dat er
in plaats van een leeg, verpauperend gebouw nu vijftig jongeren
een eigen woonplek krijgen. Niets
is gemakkelijker als op je handen
gaan zitten, commentaar te leveren en zeggen hoeveel woningen
we wel eens zullen gaan bouwen.

Gelukkig werkt Essentie hier heel
hard aan, dat belooft nog wat voor
de toekomst. Maar helaas kun je niet
wonen in mooie plannen...

Andries Brantsma
Reysenbeckstraat, Hegelsom

Ingezonden brief

Stationskwartier
De laatste weken staan er nogal wat ingezonden stukjes in de HALLO over het Stationskwartier. Wat me
hieraan opvalt is de negatieve tendens van deze stukjes; veel te hoge huren, huisjesmelkerij.
Ik mis in de reacties het positieve
geluid; op initiatief van het dorpsplatform en particuliere investeerder worden in korte tijd zo’n vijftig
appartementen voor jongeren uit de

grond gestampt die binnen de sociale huurprijs vallen.
En of de investeerder hier aan verdiend? Dat mag ik toch hopen want
anders heeft hij zijn zaken niet goed

op orde.
Hoeveel hij hieraan verdiend?
Dat weet ik ook niet, net zo min als
de heer Jacobs en onze politieke
vrienden van Essentie.

Piet van Rens,
Kogelstraat Hegelsom

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.

I

I

PEETEN BV

I

I

Wij zijn op zoek naar een
Begeleider Maatwerktrajecten

AUTOMOBIELBEDRIJF

Ben jij of ken jij een gedreven en ervaren begeleider voor onze maatwerktrajecten
(onderwijs- en praktijkgericht) voor jongeren en jongvolwassenen?

Meer info: bijbiezonder.nl/vacatures

Wie zijn wij?

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

Vrolijke

Pasen

Onze buitenafdeling met
voorjaarsbloeiers en bloemen
is open zÓnder afspraak!

Wij zijn een kleinschalige zorgorganisatie die inmiddels zes jaar bestaat en gevestigd is in Sevenum.
Ons veelzijdige en professionele team (ongeveer 10 personen) biedt zorg aan kinderen, jongeren en
jongvolwassenen.

Wat houdt de functie in?

Wat verwachten we van jou?

Als begeleider maatwerktrajecten werk je met
jongeren die vastgelopen zijn in het regulier of
speciaal onderwijs. Door middel van individuele
trajecten op maat pakken we het onderwijs weer
op. Bij jongeren waar onderwijs (nog) geen optie
is richten we ons naast persoonlijke en sociale
ontwikkeling op het toewerken naar arbeid en
zelfredzaamheid.

- meerdere jaren relevante werkervaring
- een relevante (bij voorkeur HBO) opleiding
- een SKJ-registratie of de mogelijkheid om
die aan te vragen (eventueel evc-traject)
- minimaal 3 dagen per week inzetbaar
- een doenersmentaliteit (aanpakken en
doorpakken)

Begeleiding, jeugdhulp & onderwijs

3
999 333
077 - 3

Wij zijn open
1e Paasdag: 11.00 - 17.00
2e Paasdag: 10.00 - 17.00

7 dagen per week geopend!

0104 \ opinie
Poll
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Afslag10 heeft veel bereikt
Het burgerinitiatief Afslag10 is ooit gestart om de samenwerking binnen alle sectoren in de Kasteelse Bossen in Horst te bevorderen. De stuurgroep is nu een half jaar opgestapt en de gemeente heeft het deels zelf opgepakt.
Het nadeel van Afslag10 is dat het niet het
beste imago heeft. Veel inwoners van Horst aan
de Maas staan niet achter het burgerinitiatief.
Volgens wethouder Han Geurts van de gemeente
Horst aan de Maas komt dat onder andere doordat de resultaten moeilijk zichtbaar zijn. Het is
geen gebied waarbij je resultaten kunt zien in de
vorm van nieuwe gebouwen en in bakstenen,
maar het is een samenwerking tussen partijen.
De vraag is of Afslag10 tot nu toe veel heeft

bereikt. Volgens wethouder Geurts wel. “Er zijn veel
samenwerkingen, projecten en crossovers ontstaan
in het gebied zoals de Leertuin waar mensen een
werkritme opbouwen en zorgen voor het mooie
gebied, de beweegroute en het behouden van de
Nieuwjaarsduik”, zegt hij. Ook zijn er diverse
schoolprojecten ontstaan zoals het betegelen van
de donkere tunnel dat entree geeft aan het gebied,
het maken van een brug en een flexmarkt voor de
leerlingen van het Dendron College.

Het plan dat zwembad De Berkel zou verhuizen
naar Afslag10 is niet doorgegaan. Dat was zo’n
zware domper voor de stuurgroep dat het daarom
opstapte. Ook speelden andere redenen mee. Is er
genoeg bereikt in het gebied en komt het vertrouwen nog terug? De tijd zal het leren.

Afslag10 heeft veel bereikt. Wat vindt u?

Bespreking poll week 12

Duizend woningen erbij in vijf jaar is onrealistisch
De gemeente Horst aan de Maas wil de komende vijf jaar duizend nieuwe woningen toevoegen aan de woningvoorraad. Er is een tekort aan
woningen en daarnaast zijn de prijzen te hoog, zegt de gemeente.
Zij gaat ervan uit eind 2025 duizend woningen
te hebben vergund. Goed dat het college deze
ambitie toont. Er is een schreeuwend tekort aan
woningen voor met name starters.
Een ambitieus plan van de gemeente dus, maar
is het wel haalbaar? Dat vraagt ook John van
Helden zich af. “Ambitie genoeg. Het wordt
alleen een zware klus als de economie, zo in het

slop komt te zitten zoals het er nu naar uit ziet en
dan nog te bedenken dat we de staatsschulden niet
genoemd hebben, die volgens het CDA zeker niet
doorgeschoven mogen worden naar volgende generaties... wie het weet mag het zeggen.” Ook Danny
Danckaert heeft zo zijn twijfels. “Dit is niet realistisch, tenzij je de rechtsbescherming van belanghebbenden zoals omwonenden naast je neer gaat

I.R.F. Venlo B.V. is een logistieke dienstverlener gevestigd aan de
Horsterweg 74 in Grubbenvorst.
Wij zijn per direct op zoek naar een zelfstandige

TRANSPORTPLANNER
40 uur/fulltime (m/v)

Je werkzaamheden omvatten o.a.:
• Begeleiden transport vanaf havengebied Rotterdam naar België
en Duitsland (en vice versa)
• Het aansturen van ca. 30 chauﬀeurs
Wie zoeken wij?
• Je hebt een opleiding op min. MBO 4-niveau
• Aﬃniteit met de transportbranche
• Aantoonbare ervaring is een pré
• Je bent ondernemend
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord
en geschrift, Duits is een pré
• Goede topograﬁsche kennis
• Flexibele instelling
• Je bent bij voorkeur woonachtig in de omgeving van Grubbenvorst

leggen. Een beetje pittige bezwaar- en beroepsprocedure duurt tenslotte een dik jaar. De capaciteit
binnen vingerende plannen is te beperkt, dus moet
je uitwijken naar uitgebreide voorbereidingsprocedures of bestemmingsplanherzieningen. Dat doe je
niet 1, 2, 3.”

Lenssen Vul- en Sluittechniek B.V. te Sevenum is een
modern bedrijf met een internationale klantenkring,
dat nieuwe en second-life machines levert voornamelijk
bestemd voor de voedingsmiddelenindustrie.
Voor uitbreiding en aanvulling voor ons team en
werkplaats zoeken wij de volgende medewerkers:

MONTAGE- EN PRODUCTIELEIDER MACHINEBOUW M/V
Tevens inkoop van onderdelen en klantcontact
in verband met service en reparaties

CONSTRUCTEUR
MACHINEBOUW M/V
Ervaring met Solid Works

ASSEMBLAGE en/of
REVISIETECHNICUS

M/V

Zowel op onze locatie als bij klanten

Wat hebben wij te bieden?
• Werken in een klein team
• Een afwisselende en uitdagende baan met verantwoordelijkheden
• Open communicatie en korte lijnen binnen een dynamisch bedrijf
• Prima secundaire arbeidsvoorwaarden

Redelijke beheersing van de Engelse en Duitse taal
is gewenst en in het bezit van rijbewijs.

Ben jij de kandidaat die wij zoeken?
Reageer dan voor 17 april 2021 en stuur je motivatiebrief met
cv naar pz@irf.eu. Wil je meer informatie over deze functie,
neem dan gerust contact op met Piet Visserman. Hij is bereikbaar
via tel.nr. 06 55 75 29 00.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met Mart Lenssen 06 53 21 68 87.
Solliciteren kan per email op: m.lenssen@lvs-bv.nl

I.R.F. Venlo B.V. | Horsterweg 74 | 5971 NG Grubbenvorst

WWW.IRF.EU

cao metaalbewerkingsbedrijf is van toepassing.

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

Berghemweg 23, 5975 RJ Sevenum
T +31(0)77-467 2157 I www.lvs-bv.nl

Marieke ment...

Column

Taboe

Kent u die reclame waarin
drie vriendinnen praten over
ongemakken ‘daar beneden’?
Waarop één van de drie
vervolgens roept: ‘zeg toch
gewoon dat je vaginale schimmel
hebt, dat is geen taboe’.
Onze redactie bestaat uit drie
vrouwen en één man. En dat
betekent dat er dagelijks wel
vrouwenzaken besproken worden.
Variërend van dates tot baby’s
tot welke kale mannen nu wel of
niet sexy zijn. For the record: prins
William: nee; Dwayne Johnson: ja.
Gelukkig heeft onze mannelijke
collega een vriendin en een zus
en verblikt of verbloost hij niet
als we het over tampons hebben.
Een andere collega daarentegen
voelde zich laatst echter wel
overduidelijk ongemakkelijk toen
we het hadden over de voor- en
nadelen van het harsen van je
bikinilijn. Waarschijnlijk is dat een
generatieding.
Ik heb eens een boekje gelezen,
geschreven in de jaren 50, dat
gaat over de veranderingen in het
meisjeslichaam. Daarin worden
meisjes opgeroepen om vooral
niets te laten merken als het ‘de
tijd van de maand’ was. Gewoon
doorgaan en laten zien dat je
een net meisje bent dat goed
haar werk doet, ook al zou je
het liefst op bed willen liggen
en een flinke huilbui hebben.
Gelukkig is dat tegenwoordig
wel anders. Zo had ik laatst nog
een uitgebreid gesprek met een
vriendin over opspelende darmen
en stond er laatst in een interview
in dit blad over endometriose.
De geïnterviewde gaf aan het
wel spannend te vinden om
erover te vertellen. De tientallen
positieve reacties die ze kreeg,
gaven echter aan dat dit helemaal
niet nodig was. Gelukkig mogen
we dus open zijn over onze
‘ongemakken’. Al krijg ik wel
de kriebels van die vrouwen in
maandverbandreclames die vrolijk
in een witte (!) broek door het
beeld huppelen. Als ik ongesteld
ben, heb ik echt niet de behoefte
om te huppelen en een witte
broek is helemaal een ‘no go’.
Waar blijven die reclames met
chagrijnige, huilerige vrouwen in
joggingpak met naast zich een
zak chips en doos chocolade? Of
is dat toch net een brug te ver?
Een taboe?
Marieke
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

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

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

Let op: Maandag 5 april zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten i.v.m. Pasen.
Foto: Edward-Media

Vrijwilligers bedankt!

Landelijke Opschoondag
2021 een groot succes

24 maart 2021

Start facelift Kloosterhof
Er wordt gestart met het renoveren het complex Kloosterhof in het winkelcentrum van Horst.
De uitstraling van het Kloosterhof blijft hetzelfde. Einde van dit jaar is de renovatie klaar.

Zaterdag 20 Maart gingen in onze gemeente meer dan 250 vrijwilligers op pad om hun

Als startschot voor de werkzaamheden onthul-

Kerkstraat komt in lijn met het straatbeeld

omgeving zwerfafval-vrij te maken. Uiteindelijk deden 14 van de 16 kerkdorpen mee

den wethouder Rudy Tegels en ontwikkelaar

en de supermarkt wordt ruimer van opzet.

aan deze grote schoonmaakactie.

Suyderland Venrode afgelopen woensdag,

De renovatie is naar verwachting voor

24 maart 2021, het bouwbord. Wethouder

1 december 2021 klaar.

Alle vrijwilligers werden door de Buiten-

GMV De Plaggenhouwers de handen uit

Tegels: ”Het Kloosterhof heeft een centrale

dienst voorzien van materialen zoals

de mouwen stak.

ligging in het centrum van Horst. Ik ben blij dat

Om ruimte te maken voor de werkzaamheden

prikkers, handschoenen en een bedankje.

De schoonmaakactie zorgde niet alleen

het complex nu eindelijk wordt gerenoveerd

zijn een aantal platanen van de gemeente

Het weer was heerlijk en er werd veel afval

voor een schone omgeving, maar ook

en dat het dadelijk weer bijdraagt aan een

Horst aan de Maas tijdelijk verplaatst. Na de

verzameld.

voor veel onderlinge positiviteit. Inmiddels

aantrekkelijk en sterk winkelcentrum.”

realisatie van de plannen krijgen de bomen

hebben zo’n 35 vrijwilligers van deze actie

een plekje tussen bakkerij Gommans en het

Burgemeester Ryan Palmen hielp, samen

laten weten dat ze zich als Zwerf Afval

De renovatie is vooral gericht op functiona-

Kloosterhof, zodat de kenmerkende platanen

met zijn 2 dochters, mee in Sevenum.

Prikker willen aanmelden.

liteit en maatwerk. De nieuwe gevel aan de

behouden blijven voor het centrum van Horst.

Wethouder Roy Bouten ging op pad bij de
Gortmeule met de Leeskring van Horst.

Wil jij je ook inzetten voor een schonere

En Afvalcoach Vera van Huët was van de

leefomgeving? Kijk dan op onze website:

partij in Grubbenvorst waar ze samen met

www.horstaandemaas.nl/zwerfafval-opruimen

Videovergadering

Voorbereidende
raadsvergadering 6 april

Bekendmakingen

Op dinsdag 20 april is de volgende besluitvormende vergadering

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

van de gemeenteraad. Tijdens de voorbereidende videovergadering op 6 april kunt u gebruik

omgevingsvergunningen

maken van het burgerpodium om in te spreken over de geagendeerde besluitpunten.

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

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

Gemeenteraad vergadert digitaal

het digitaal burgerpodium om in te spreken.

Als gevolg van de coronamaatregelen vergadert

Verder komen aan de orde: spreekrecht (bur-

de gemeenteraad digitaal. De voorbereidende

ger)raadsleden en de informatieve behandeling

raadsvergadering vindt daarom via een video-

raadsvoorstellen / ingekomen brieven voor

verbinding plaats en geïnteresseerden kunnen

20 april. Aan de voorbereidende vergadering

de vergadering volgen via horstaandemaas.nl/

kunnen ook burgerraadsleden deelnemen.

raad en facebook. Inwoners die gebruik maken

-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).

van het burgerpodium kunnen de gemeenteraad

Digitaal burgerpodium

toespreken via de videoverbinding.

Onderwerpen voor het burgerpodium mogen

America

Venrayseweg 89

Rector de Fauwestraat 26

ook gaan over zaken die niet op de agenda

Wouterstraat 32

Venrayseweg 126a

Dr. Lemmenstraat 1

Besluitvormende vergadering

staan. Wilt u gebruik maken van het burger-

Wouterstraat 32a

Gasthuisstraat 25

Sevenum

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering

podium? Neem dan uiterlijk 24 uur vóór de

Zwarte Plakweg 48a

Schoolstraat 17

Peperstraat 38

op 20 april komen o.a. de volgende agenda-

voorbereidende vergadering contact op met de

Griendtsveenseweg 69

Lottum

De Vorst 3

punten aan de orde: diverse bestemmingsplan-

grifﬁer, de heer R. Poels (tel. 06 51 85 28 91 /

Wouterstraat 30a

Horsterdijk 116

Grubbenvorsterweg 64-66

nen, Parapluplan internationale werknemers,

grifﬁer@horstaandemaas.nl). Na aanmelding

Broekhuizen

Hombergerweg 30

Helenaveenseweg 13a

programma sociale integratie arbeidsmigran-

krijgt u een uitnodiging om deel te nemen aan

Lottumseweg 13

Meerlo

Maasbreeseweg ongenum-

ten, richtlijnen omgevingsgesprek, Masterplan

de videovergadering.

Grubbenvorst

Elshout 4

merd

Narcissenstraat 12

De Cocq van Haeftenstraat

Kleefsedijk 29

Wonen en aanpassingen basisschool de
Kroevert in Kronenberg. Kijk voor een volledige

Meer informatie

Halvedijk 3a

35

Swolgen

agenda op horstaandemaas.nl/raad.

Meer informatie leest u op de website

Witveldweg ongenummerd

Melderslo

Molenstraat 39

horstaandemaas.nl.

(L 259)

Jaegerweg (tussen 10 en 12)

Tienray

Voorbereidende vergadering

U kunt de digitale raadsvergadering live volgen

Horst

Meterik

Over de Beek 21

Tijdens de voorbereidende videovergade-

via horstaandemaas.nl/raad en facebook (raad-

Venrayseweg 141

Campagneweg 35

Kloosterstraat ongenummerd

ring van 6 april kunt u gebruik maken van

HadM). De vergadering begint om 20.00 uur.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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INFORMATIE VAN EN OVER

DE GEMEENTERAAD VAN HORST AAN DE MAAS

Ook kinderburgemeester

Kinderraad op komst
De gemeenteraad is in blijde verwachting van een kinderraad.
Tijdens de raadsvergadering van 23 maart werd op initiatief
van de VVD door de gezamenlijke fracties een motie
ingediend om een kinderraad te starten. Het is namelijk
belangrijk om meningen en ideeën van de kinderen
mee te nemen in het gemeentelijk beleid.
Een speciale werkgroep uit de gemeenteraad
gaat aan de slag om de kinderraad op
te zetten. De werkgroep richt zich hierbij
op kinderen tussen de 10 en 14 jaar die
in de nieuwe kinderraad hun eigen dorp
gaan vertegenwoordigen. Het idee is dat
de kinderraad elk jaar een project uitkiest

Benieuwd naar de eigen en

dat ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt.

verfrissende blik van kinderen op de

Welk project dat is, daar moeten ze het dus in

gemeentepolitiek?

de kinderraad over eens worden.

Het streven is dat de kinderraad op

Voorzitter van de kinderraad wordt de

21 september van start gaat met een

kinderburgemeester.

eerste kinderraadsvergadering.

Ervaringsdeskundigen aan het
woord tijdens themabijeenkomst
arbeidsmigranten
De digitale themabijeenkomst van 2 maart stond in het teken van de integratie
van arbeidsmigranten. De gemeenteraad liet zich uitgebreid informeren door
vakambtenaren, Maar ook ‘ervaringsdeskundigen’ zoals arbeidsmigrant Damian
Kaminski uit Meerlo en Jan Cox namens bewoners Horsterweg in Grubbenvorst
droegen hun steentje bij.

Plekskes van geluk
De werkgroep Plekskes van geluk Horst aan de Maas vroeg inwoners om suggesties
te doen voor mooie plekken in onze gemeente. Vervolgens konden de inwoners stemmen voor de uiteindelijke lijst van 25 Plekskes van geluk die op 20 maart gepresenteerd werden. Veel raadsleden werkten graag aan mee aan de presentatie. Bekijk het
presentatieﬁlmpje op de facebookpagina van de gemeenteraad (RaadHadM).

Koninklijke onderscheiding Richard van der Weegen

Wisselingen in de gemeenteraad

Moties

De raad De gemeenteraad wordt steeds actiever als het gaat om het indienen van moties.
Buiten de geagendeerde onderwerpen kan een raadslid met een motie het college om een

Richard van der Weegen nam op 23 maart afscheid van de PvdA-fractie. Richard was

bepaalde actie vragen. Maar dan is het natuurlijk wel zaak dat de gemeenteraad die motie in

raadslid sinds 2006 voor 2 partijen: PvdA en PvdA-PK . Vanwege zijn verdiensten als

meerderheid ondersteund. In de gemeenteraad van februari werden 3 moties aangenomen

raadslid kreeg hij een koninklijke onderscheiding. In de plaats van Richard van der

en op 23 maart 2 moties. Inmiddels hebben de fractievoorzitters besloten dat er een vast

Weegen werd Anita Wagenaar beëdigd als nieuw raadslid.

agendapunt ‘moties’ op de agenda van besluitvormende raadsvergaderingen komt.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

grifﬁer@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

@RaadHadM
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CDA Horst aan de Maas

Verliezen inspireert

Ik kan er kort over zijn, als CDA-er in hart en nieren was de afgelopen
periode eentje die je nooit meer gaat vergeten. Terugkijkend op een
enorme leuke, energieke en originele campagne met ons team Knops
en helaas het uitgebleven resultaat is nog wel het minst vervelende
van alles.
Dat de begrijpelijke populariteit van
topper Pieter Omtzigt helaas onvoldoende heeft bijgedragen aan het
totaalresultaat van het CDA, is op z’n
minst bijzonder, maar ook daar weet
ik nog wel een verklaring voor te vinden. Maar als dan de afgelopen week

VVD Horst aan de Maas

de kranten nog eens vol staan met
zaken die mijn cluppie raken, dan
doet dat pijn. Ik zeg altijd dat politiek
draait om mensen die het verschil
kunnen maken om het beste te doen
voor onze inwoners. Dat dan twee
Limburgse superbestuurders met

dezelfde drive en idealen hun verantwoordelijkheid moeten nemen, dan
is dat op zijn zachtst gezegd zuur.
Hier is moed voor nodig om op die
manier in het belang van onze partij
de verantwoording nu al te nemen.
En ik begrijp heel goed dat de mensen op straat het niet meer kunnen
en willen snappen. Het vertrouwen
in de politiek krijgt keer op keer
een deuk. Er wordt een beeld weggezet waar moeilijk tegen te vechten is. Maar toch beste mensen, ben

ik samen met onze fractiegenoten
strijdbaarder dan ooit om te blijven
knokken voor onze idealen. Vooral nu
is het moment van bezinning, terugen vooral vooruitkijken aangebroken.
En dan zeg ik, verliezen inspireert.

wij regelmatig besluiten nemen over
onderwerpen die dicht bij kinderen
staan en ook invloed hebben. Juist in
deze tijd is het belangrijk dat zij hun
stem kunnen laten horen. De raad
en ook de burgemeester stonden
in december niet afwijzend tegenover deze motie en hielden hem aan.
De taak van de VVD was het verder
uitwerken van een kinderraad/kinderburgemeester om zo de andere
partijen mee te krijgen. Afgelopen
week hebben wij met de voltallige

raad een aangepaste motie ingediend. Horst aan de Maas krijgt in
september 2021 een kinderraad en
kinderburgemeester en dat is geweldig nieuws. Wil jij weten wat er nog
meer op mijn lijstje staat? Blijf mij
dan volgen. Wil jij iets aan mijn lijstje
toevoegen of kan ik jou als raadslid
ergens mee helpen? Neem dan contact met mij op. Gewoon doen.

Alex Janssen

Ik ben er voor jou

Bijna 60 procent van de Nederlanders zegt dat het niet nakomen van
beloften en voornemens door politici hun vertrouwen in de politiek
schaadt. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heb ik mijn
voornemens en beloften uitgesproken. Sinds november 2020 zit ik in
de gemeenteraad van Horst aan de Maas.
Ik heb mijn lijst, met de toen uitgesproken voornemens en beloften, thuis opgehangen. Ik zal mij
sterk maken om het vertrouwen
van de inwoners van Horst aan de
Maas in de politiek terug te winnen.
Ik maak mij sterk voor de (mantel)

zorg, jeugdzorg, toerisme en onze
ondernemers. In december diende
ik mijn eerste motie als raadslid in:
kinderburgemeester, in de hoop dat
er uiteindelijk ook een kinderraad
zou komen, dit staat hoog op mijn
lijstje. In de gemeenteraad moeten

Imke Emons

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.

Een eigen thuis
midden in de wijk!
PSW opent in oktober van dit jaar in Sevenum woonbegeleidingscentrum (WBC) Korenhuys. Een
prachtig nieuw WBC voor mensen met een verstandelijke beperking (of ook bijkomende
lichamelijke beperking). Het WBC biedt plaats aan 24 bewoners en ligt midden in de wijk. Dat
past bij de visie van PSW: wij geven mensen een volwaardige plaats in de samenleving en kijken
naar hun mogelijkheden in plaats van beperkingen.

Een eigen thuis

Iedere bewoner heeft een eigen ruime studio met daarin een woon/-eetkamer, slaapkamer,
badkamer en berging. Elke studio is van alle gemakken voorzien en heeft grote ramen met veel
lichtinval en screens. De bewoner richt zijn/haar studio in naar eigen inzicht en smaak: zo wordt
het écht ‘een eigen thuis’! WBC Korenhuys is duurzaam gebouwd: het is een ‘Bijna Energie Neutraal
Gebouw (BENG)’ met warmtepompen, gezonde luchtventilatie en een dak vol zonnepanelen.
De studio’s zijn verdeeld over drie woongroepen. Elke woongroep heeft een grote woonkamer met
leefkeuken en aansluitend een terras met tuin. De bewoners kunnen dus zowel samen dingen
ondernemen als in volle privacy in hun eigen studio vertoeven. WBC Korenhuys heeft ook enkele
maatwerk-studio's en zorgkamers voor bewoners die extra zorgfaciliteiten nodig hebben.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het nieuwe woonbegeleidingscentrum of over de mogelijkheden?
Of wilt u weten hoe het is om in een woonbegeleidingscentrum van PSW te wonen? Dan kunt
u de sfeer komen proeven in een vergelijkbaar woonbegeleidingscentrum van PSW. Neem
hiervoor vrijblijvend contact op met Lonneke Inderhees via l.inderhees@psw.nl of 06 53 15 33 96.

Kom gerust eens langs, u bent van harte welkom!

Onze passie kent geen beperkingen

15

0104 \ politiek
SP Horst aan de Maas

Raad stemt in met voorstel SP en CDA over zorgbuurthuizen

Op dinsdag 23 maart heeft de gemeenteraad van Horst aan de Maas
unaniem de motie van SP en CDA ondersteund om een onderzoek te
doen naar de mogelijkheden voor de realisatie van zorgbuurthuizen
in alle dorpen en wijken van de gemeente.
De motie, een initiatief geïnspireerd
door de voorstellen van de SP-fractie
in de Tweede Kamer, is erop gericht
dat het College van B&W samen met
de gemeente Venray dat onderzoek
uitvoert en de gemeenteraad over
de resultaten van het onderzoek voor

D66+GroenLinks Horst aan de Maas

1 juli informeert.
Hoewel wethouder Roy Bouten
waarschuwde dat het realiseren van
zorgbuurthuizen niet de oplossing
was voor alle problemen en dat de
gemeente al heel veel deed voor
ouderen, kon hij zich toch vinden in

huizen verwarmen en onze apparaten van stroom voorzien.
We zien echter ook heel veel enthousiasme, inwoners en ondernemers
zien het belang en doen graag mee.
Meedoen kan op grote en kleine
schaal, iedereen kan bijvoorbeeld
zoveel mogelijk doen om energie te

PvdA Horst aan de Maas

besparen. Alles wat we niet gebruiken, hoeven we niet op te wekken. Het Duurzaam Bouwloket bij de
gemeente is een goed startpunt voor
de zoektocht naar energiebesparing.
Ook bij het toevoegen van nieuwe
huizen aan de woningmarkt kunnen
we nog een aantal stappen zetten.

Aniet Fonteyne

Nieuwe woningen zijn zeer zuinig
en goed geïsoleerd maar ook hier
kunnen we verder. Een deel van de
nieuwe huizen zou als opslag van
CO2 kunnen gaan fungeren, door ze
van hout te bouwen. Deze manier
van bouwen wint steeds meer aan
populariteit mede omdat een huis
nog sneller gebouwd kan worden,
het productieproces minder vervuilend is en het zorgt voor een gevarieerd straatbeeld.

D66+GroenLinks vindt communicatie
en participatie een van de belangrijkste pijlers van de energietransitie.
Het is van groot belang dat inwoners,
ondernemers en belangorganisaties worden meegenomen bij ontwikkelingen. Wil jij met ons praten?
Wij horen het graag.

Maarten Voesten

Mensen maken Horst aan de Maas, ik werk graag mee

Horst aan de Maas is een mooie gemeente waar iedereen mee kan
doen en we elkaar een helpende hand bieden. Of je nu jong of oud,
arm of rijk, gezond of beperkt bent. Waar je wieg gestaan heeft,
het maakt niet uit. Een gemeente waarin iedereen mee kan doen.
Eén van mijn idealen.
Ik ben Anita Wagenaar, 53 jaar
geleden geboren te Rotterdam,
nu ruim 20 jaar wonend in het
mooie Horst aan de Maas. Moeder
van Nick en Sandro Cooiman.
Afgelopen dinsdag 23 maart ben ik

Essentie

om vervolgens te kijken hoe in dat
kader om te gaan met de realisatie van zorgbuurthuizen. SP en CDA
vonden vervolgens de gehele raad
achter zich in het voorstel samen
met Venray en waar mogelijk andere
gemeenten in de regio te zoeken
naar mogelijkheden om zorgbuurthuizen te realiseren.

Energie met toekomst is van ons allemaal

Inmiddels is nieuws over de energietransitie niet meer weg te denken uit onze kranten of tijdlijnen.
De plannen worden steeds concreter en dus krijgen we een steeds beter zicht op de impact die projecten
gaan hebben voor mens, dier en onze omgeving.
Ook in onze gemeente wordt volop
werk gemaakt van de energietransitie, dat is niet altijd leuk want het
brengt ook onzekerheid en verandering met zich mee. Onzekerheid voor
de inwoners in de buurt van een
zoekgebied of verandering als het
gaat over de manier waarop wij onze

de motie van SP en CDA. Hij realiseerde zich dat de gemeente met
betrekking tot de zorg voor ouderen
in Horst aan de Maas voor grote uitdagingen staat. Alle reden om daar
in het Masterplan Wonen, dat in april
2021 in de gemeenteraad besproken
wordt, extra aandacht aan te besteden.
Bouten stelde dat er eerst gekeken
moest worden naar wat er op welke
plek nodig zou zijn voor de ouderen

geïnstalleerd als gemeenteraadslid
van Horst aan de Maas. Samen met
Jan Wijnen vormen we de fractie
van de Partij van de Arbeid Horst
aan de Maas. Ik ga voor een
bestuur dat luistert naar wat jij

te vertellen hebt, dat zich bezig
houdt met de vraag “Hoe voelen
we ons echt?”. En daar in
participeert. Diversiteit is mooi,
talenten moeten kunnen worden
ontwikkeld en in hokjes denken
hoort daar niet bij. Het is niet ‘zij’
en ‘jullie’, Horst aan de Maas staat
voor ‘wij en ons’.
Onderwerpen die mij in het bijzonder raken zijn volkshuisvesting,
een eerlijk inkomen en toegang tot

zorg. Hiervoor wil ik me deze periode voor Horst aan de Maas gaan
inzetten.

Buitenspelen wil Essentie dan ook
zoveel als mogelijk stimuleren voor
jongeren.
Daarom hebben we een voorstel
ingediend waarmee de bezuiniging
op speeltoestellen ongedaan wordt
gemaakt. Daarnaast hebben we het
college opgeroepen om extra geld
te zoeken om de voorzieningen
voor kinderen beter te maken.
Ook voor de doelgroep van 12 jaar
en ouder. Juist deze doelgroep

heeft weinig vormen van speelen ontmoetingsruimte buiten.
Een afdakje of voetbaldoel kan al
voldoende zijn voor deze doelgroep.
Hiermee zetten we weer een stap
naar de mooie woongemeente die
we graag willen zijn.

Anita Wagenaar

Speeltoestellen zijn geen speeltje
Recent konden we lezen dat er een bezuiniging op tafel lag om bijna
40.000 euro per jaar te bezuinigen op de speeltoestellen in Horst aan
de Maas. Dat we moeten bezuinigen begrijpen we allemaal, maar
daarbinnen is het een kwestie van keuzes maken.
Essentie vindt goede speeltoestellen voor onze kinderen erg belangrijk. We maken ons als Essentie
juist sterk voor een goede woongemeente. Bovendien willen we een
kindvriendelijke woongemeente zijn.
Daar horen ook goede speelvoor-

zieningen bij voor de kinderen van
Horst aan de Maas.
Zeker in deze tijd is het wat ons
betreft noodzakelijk om hier te
investeren in plaats van bezuinigen.
De gezondheidscrisis wordt óók veroorzaakt door te weinig bewegen.

Jeroen Brouns, raadslid

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

School heeft geleerd van pandemie
Onderwijs speelt voor alle jongeren en kinderen een grote rol. Op school worden
scholieren klaargestoomd voor de grotemensenwereld, dus moeten lessen hoe dan ook
door kunnen gaan. Voor een middelbare school als het Dendron College zorgde het
coronavirus daarom voor een ontzettend hectisch jaar.

“Het heeft heel veel van alle medewerkers,
leerlingen en gezinnen gevraagd,” vertelt
rector Zwanetta Por. “Ik ben er trots op hoe
we toch weer steeds nieuwe manieren hebben weten te vinden om het onderwijs door
te laten gaan. Natuurlijk ging dat met vallen
en opstaan. We hebben enorm veel geleerd
allemaal.”

Aanpassingen
“Op dit moment gaan alle leerlingen om de
andere dag naar school, en dat betekent dat
de docenten steeds tegelijk les geven aan
de leerlingen die in de klas zitten én aan de
leerlingen die thuis zijn. Dat eist veel van de
docenten en het doet een groot beroep op hun
creativiteit en draagkracht. Wel hebben we nu
meer materiaal, zoals headsets en camera’s,
zodat de technische ondersteuning in orde is,
maar dan is het evengoed nog ingewikkeld om
twee groepen tegelijk te bedienen.” Wel is de
rector blij dat de leerlingen in ieder geval zoveel
mogelijk naar school kunnen komen. “Dat is
voor hen toch het allerbeste.”
Door de steeds veranderende maatregelen
moeten scholen snel blijven schakelen.
Por: “Dat heeft veel van ons gevraagd als

organisatie, maar het is ons goed afgegaan.
Steeds waren we heel snel met aanpassingen,
zoals de eerste online lessen in het voorjaar,
de programmering van extra lessen voor
eindexamenkandidaten, de heropening van de
school met halve klassen, enzovoorts.”

Saamhorigheid
Hoe erg de pandemie ook is, het is iets waar
zelfs een school nog van heeft kunnen leren.
“We hebben veel geleerd in het gebruik
van digitale middelen. Die zullen we ook
na de pandemie blijven gebruiken. Zo zal
het bijvoorbeeld gemakkelijker zijn om voor
chronisch zieke leerlingen te regelen dat ze
lessen kunnen volgen. Voor het onderwijs
zal het gebruik van de laptop voor leerlingen
steeds gewoner worden.” Daarnaast heeft
de school geleerd om sneller te schakelen
en samen problemen op te lossen, en brengt
het saamhorigheid. “Dus in die zin heeft de
pandemie ons ook veel gebracht.”

Het heeft veel van ons
gevraagd als organisatie

‘Er komt weer een tijd dat muziek gemaakt kan worden’
Stichting de Muzikantine zet zichzelf al enkele jaren op de kaart als verbinder en
ontwikkelaar van de popmuziek in Horst aan de Maas. Vanwege het coronavirus lag de
muziekindustrie op z’n gat, en dus ook de Muzikantine.

“Het afgelopen jaar was veel te rustig,” vertelt
projectmedewerker Marlou Jenniskens. “Net als
iedereen dachten we aan het begin: oh, dat
komt wel goed, dan doen we eventjes niks.”
Er lagen veel ideeën op tafel die het afgelopen
jaar niet door konden gaan, zoals workshops
voor muzikanten en voorspeeluurtjes van
leerlingen van muziekdocenten. “We hadden net
een nieuw project genaamd Join The Band, voor
jongeren die graag een keer willen uitproberen
hoe het is om in een bandje te zitten. Maar het
ergste is dat er niemand kon repeteren.
Muziek maak je waarschijnlijk omdat het uit
het binnenste van je ziel komt, en je wilt als
muzikant dan niet stilzitten.”

Muzikantine-weekend
Gelukkig kon het jaarlijkse Muzikantineweekend afgelopen jaar in aangepaste vorm
wel doorgaan. Tijdens dit weekend komen
muzikanten uit de hele gemeente bij elkaar om
samen nieuwe muziek te schrijven. “Dat was
echt te gek. Dat viel precies in het moment dat
het net wel kon, ook met dank aan de horeca
en aan de mensen die daaraan hebben meegewerkt. Maar het was nog wel spannend,”
lacht Marlou. “Normaal gesproken beginnen we vier maanden van tevoren met rustig

27 februari
Eerste
coronabesmetting
in Nederland

2020
FEBRUARI

09 maart

Stoppen met
handen schudden

12 maart

Eerste evenementen afgelasten
oproep tot thuiswerken

13 maart

Eerste coronabesmetting
in Horst aan de Maas

MAART

APRIL

15 maart

Scholen gaan sluiten,
ook deel horeca dicht

23 maart

Intelligente lockdown,
1,5 meter
afstand houden

voorbereiden. Nu was het op een veel korter
termijn, dus moesten we veel sneller schakelen en steeds maar hopen op een positief
antwoord.” Gelukkig kregen ze van alle kanten
hulp. “Er ontstaat veel energie, dus tegelijkertijd is het ook leuk. Het scheelt ook dat we dit
al enkele jaren hebben gedaan en dat mensen
bereid waren om mee te denken.”

Vooruit kijken
Door alles wat niet door kon gaan, heeft de
stichting de tijd gekregen om vooruit te kijken.
“We hadden nog veel ideeën in ons hoofd en nu
hebben we meer tijd om ons daarin te verdiepen
en om contacten met anderen te zoeken.”
De toekomst zien ze zonnig in. “Niemand bij
ons is het type dat bij de pakken neer gaat
zitten. We hebben er wel vertrouwen in dat er
weer een situatie zal ontstaan waarin muziek
gemaakt kan worden, en dan staan we weer
klaar om daarop aan te haken.”

Niemand bij ons is het
type dat bij de pakken
neer gaat zitten

1 juni

MEI
11 mei
Contactberoepen
mogelijk

Verplicht mondkapje
in ov, landelijk testen
en theaterzalen weer
open

JUNI

JULI

8 juni
Basisscholen
weer open

AUGUSTUS
31 augustus
Alle scholen weer
open

SEPTEMB

BER
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‘Deze gemeente vraagt om een ondernemend college’
Hoe lang Horst aan de Maas de gevolgen van de coronacrisis zal voelen? Burgemeester
Ryan Palmen en wethouder Tegels moeten het antwoord schuldig blijven. Maar, zeggen
ze, door dit gedeeld leed ontstaan ook mooie initiatieven.

Waar sommige sectoren, denk aan de bouw en
supermarkten, het door corona drukker dan ooit
hebben, zijn er ook branches waar de pijn goed
te voelen is. Ondernemers zoeken perspectief,
zegt wethouder Rudy Tegels. “We bieden een
luisterend oor, maar het antwoord hebben we
ook niet. We begrijpen de zorgen en dragen
waar het kan ons steentje bij, door ze bijvoorbeeld te wijzen op het ondernemersloket.”

In gesprek blijven
De afgelopen maanden heeft zowel hij als burgemeester Palmen veel gesprekken gevoerd
met ondernemers. “Voor ons was het belangrijk om steeds met mensen in gesprek te blijven”, geeft Palmen aan. Het coronavirus en
alle maatregelen die dit met zich meebracht
overkwam de gemeente. “Ik heb wel vaker
tegen mensen gezegd: ik ben er wel van,
maar ik ga er niet over. Wij krijgen de regels
opgelegd en daar moeten we mee om zien te
gaan. Sommigen vinden dat we te streng zijn
en anderen dat we dat juist niet genoeg zijn.
Wij vinden het belangrijk dat inwoners zelf
ondervinden dat ze zich aan de regels moeten houden, in plaats van dat we meteen gaan
beboeten.” Tegels: “Als college zijn we wel

bereid om onze nek uit te steken en de grenzen op te zoeken waar het kan. We zijn een
ondernemende gemeente en dat vraagt om
een ondernemend college.”
De meest gehoorde vraag die de twee krijgen is hoelang deze situatie nog duurt. Volgens
Palmen is het moeilijk te zeggen hoelang Horst
aan de Maas de gevolgen van corona nog zal
merken. “Dat ligt ook aan de sector. Kijk je naar
de agrotechnische bedrijven, dan denk ik dat
zij minder van de directe consequenties merken, dan bijvoorbeeld een attractiepark als
Toverland.” Een coronacrisis boort ook de creativiteit van ondernemers aan. De twee bestuurders prijzen de diverse verbindingen die de
afgelopen maanden tot stand zijn gekomen.
“Er zijn mooie initiatieven ontstaan en daar hebben we veel waardering voor”, zegt wethouder
Tegels. Burgemeester Palmen vult aan: “Door dit
gedeeld gedoe ontstaan ook nieuwe verbindingen.”

Waardering voor veel
initiatieven

‘Meer hollen dan stilstaan in de zorg’
Door het coronavirus draait de zorg al een jaar op volle toeren. Tijdens het afgelopen jaar
zag de intensive care afdeling van elk ziekenhuis een continue aanwas van patiënten.
Ic-verpleegkundige Rianne Kerstjens uit Horst vertelt hoe ze een jaar later naar de situatie kijkt.
“Het is intensief werk,” vertelt Rianne Kerstjens,
ic-verpleegkundige bij VieCuri. “Normaal staat
er nog een boel vreugde tegenover, dat je kunt
ontspannen met vriendinnen of dat je een leuk
feestje hebt, maar ontspanning is nu moeilijk te zoeken. Door de combinatie van schoolgaande kinderen die door de maatregelen thuis
moesten blijven, en het volgen van een opleiding naast het werk is het lastig om alle ballen tegelijk in de lucht te houden. We werken
12 uurs-diensten, dus alles bij elkaar vraagt om
veel energie, maar dat is geen verplichting. Dat
doen we vrijwillig en alleen als we er echt achter staan.”
Sinds december liggen de ic-bedden weer helemaal vol. “Zodra de ene patiënt weggaat, komt
de volgende erbij, dus het is meer hollen dan
stilstaan. We willen natuurlijk mensen blijven
helpen en het is nog wel vol te houden, maar
de rek begint er aardig uit te gaan. We zijn allemaal een beetje op zoek naar die stip op de
horizon. Ik hoop dat we echt binnenkort een
keer langzaam kunnen zeggen dat we terug

1 december
Mondkapjesplicht
ingevoerd

OKTOBER

NOVEMBER

14 oktober
Gedeeltelijke lockdown:
geen evenementen,
horeca dicht en geen
sportwedstrijden

DECEMBER
15 december
Nederland
terug
in lockdown

6 januari
Eerste vaccin
gezet
in Nederland

2 02 1
JANUARI
23 januari
Avondklok
ingevoerd

naar normaal gaan, we hopen dat dat op de ic
binnen twee of drie maanden is.”
Teruggaan naar normaal, dat is iets waar iedereen wel behoefte aan heeft, vertelt Rianne.
“Persoonlijk denk ik dat we op een gegeven
moment keuzes moeten gaan maken om de
economie weer draaiende te krijgen. Wij zijn
moe van het werk, maar ik kan me voorstellen
dat de ondernemers die hard getroffen worden
helemaal slapeloze nachten hebben en met
hen heb ik het ook echt te doen.” Ic-voorzitter
Diederik Gommers kwam onlangs terug op zijn
eerdere woorden en zegt nu dat een gezonde
levensstijl met veel beweging beter is dan binnen blijven zitten. “Daar sta ik zelf ook wel achter. Door onderzoek is er nu meer bekend over
het virus en hiermee kunnen wij ook steeds
beter behandelen, maar we komen soms nog
steeds voor verrassingen te staan. We hopen
dat de piek in ziekenhuisopnames niet te hoog
gaat worden en dat we iedereen de juiste zorg
kunnen geven. Dat is waar we nog steeds voor
staan en voor gaan.”

15 februari
Eerste Fieldlabevenement

FEBRUARI

MAART
1 maart
Contactberoepen
mogelijk
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15-vragen aan

Cas Gommans Sevenum
Als je een topsporter kon zijn,
waar zou je dan heel goed in
willen zijn?
Als ik een topsporter zou zijn
geweest zou het toch wel in voetbal zijn omdat ik me niet echt een
andere sport kan voorstellen waar
ik echt goed in zou kunnen zijn.
Voetbal lijkt me ook de meest leuke
sport zijn om professional in te zijn.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Als ik met een bepaalde artiest van
leven zou mogen ruilen zou het toch
wel de zanger van de band Bastille
willen zijn. Dit is namelijk mijn
favoriete band om naar te luisteren
en ik kan heel erg genieten van de
muziek.

Ben je bijgelovig?
Ik ben wel een beetje bijgelovig
zoals dat ik van mezelf moet afkloppen, maar het is niet dat ik zo bijgelovig ben, dat ik bang ben. Ik geloof
vooral kleine dingetjes die er niet
echt toe doen.

Ben je een optimist, pessimist of
realist?
Over het algemeen ben ik best een
optimist want ik probeer meeste dingen vanaf de meest positieve kant te
bekijken en denk toch wel over alles
dat het goed gaat komen en hier ben
ik best wel blij mee.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Cas Gommans
16 jaar
Sevenum
Dendron College

Wat was je eerste gedachte toen
je vanmorgen opstond?
Ik stond vanmorgen op en bedacht
wat ik nog allemaal moest doen:
boterhammen smeren, tanden poetsen, dat soort dingen. Ik was een
beetje laat opgestaan dus ik wist
dat ik wat haast moest gaan maken.
Gelukkig was ik door een beetje
door te trappen uiteindelijk toch nog
op tijd op school.

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Als ik kon kiezen om altijd een
bepaalde leeftijd te hebben zou het
denk ik tussen de 16 of 18 jaar liggen
want dit lijkt me wel een van de leukere periodes van je leven. Je kunt

gewoon alles doen en overal heen.

Wat zou je graag nog willen doen
in je leven?
In mijn leven zou ik nog wel een
aantal dingen willen doen zoals bijvoorbeeld diepzeeduiken en bungeejumpen. Vooral de adrenaline die je
krijgt van deze activiteiten lijkt me
gewoon heel erg gaaf. Voor mij zijn
dit gewoon dingen die je eens in je
leven mee hebt moeten maken.

In welke bestaande film zou je
zelf willen spelen?
Als ik een film of serie uit mocht kiezen waar ik ooit in zou willen spelen
ga ik denk ik voor een actiefilm zoals
James Bond of John Wick.

Ben je meestal te vroeg, te laat of
precies op tijd?
Als het over tijd gaat ben ik wel
vaker degene die laat of te laat is.
Ik denk altijd wel dat ik het ga halen

maar uiteindelijk ben ik dan toch nog
een aantal minuten later dan dat de
bedoeling was geweest.

Wat is je favoriete hobby?
Ik heb meerdere favoriete hobby’s.
Vooral voetbal, gamen en zitten met
mijn vrienden zijn mijn favoriete dingen om te doen maar daarnaast hou
ik ook van slapen.

Wat is je droombaan?
Mijn droombaan is revalidatiearts.
Als dit niet lukt ga ik voor fysio en
dergelijke banen. Ik heb dit niet om
één bepaalde reden gekozen het
leek me een interessante baan en
leuk om te doen.

Wat is je favoriete sociale medium?
Mijn favoriete sociale medium is of
YouTube, of Netflix, omdat je dan
gewoon lekker een serie of filmpje
kan kijken waar je bij kan gaan liggen
om het meeste er van te genieten.

Als je een dier kon zijn, welke zou
je dan willen zijn?
Als ik een dier zou mogen kiezen dat
ik zou mogen zijn zou het een arend
zijn zodat ik snel kan vliegen dit lijkt
mij namelijk heel erg leuk om te
kunnen.

Dag of nacht?
Ik ben iemand die meer van de dag
houdt, dus gewoon lekker actief
blijven en alles kunnen doen alhoewel ik slapen in de nacht ook wel erg
leuk vind.

Wat is het laatste cijfer dat je op
school hebt gekregen?
Het laatste cijfer dat ik op school heb
gekregen is een 6,8 voor de toetsweektoets scheikunde. Ik ben erg
tevreden over dit punt en hoop dat
ik mijn cijfers zo zal kunnen voortzetten.

Tekst: Teun van Zon

Hoi

Column

Pizza
Margherita
Ik wist tot kort geleden niet
dat het mogelijk was een
pizza te bestellen zonder iets
extra’s erop, zoals salami,
champignons of ham en
ananas. Eerst was er ook geen
reden om dat te weten, ik
bestelde namelijk altijd graag
pizza salami en het was een
van mijn lievelingsgerechten.
Dus geen reden om iets
anders te zoeken.
Maar sinds ongeveer een of
twee jaar vind ik salami de pizza
juist minder lekker maken. De
rest van de pizza vind ik wel
nog heerlijk smaken, maar als
ik een stukje salami erbij had,
veranderde dat de smaak van de
pizza heel erg en op die manier
at ik het gerecht steeds minder
graag. Gelukkig bleek het een
tijdje geleden dat er een pizza
bestaat met alleen de kaas,
saus en bodem, aangezien ik
dat wel nog heerlijk vind. Dus
gewoon een basispizza, zonder
salami of andere extra dingen.
De pizza die ik bedoel is een
pizza Margherita (tenminste,
ik weet niet of dit voor alle pizza
Margherita’s geldt, maar de
pizza die ik had, had buiten de
basis niks anders, dus ook geen
mozzarella of basilicum). Omdat
ik dit pas een tijdje geleden te
weten ben gekomen, heb ik pas
één keer een pizza Margherita
kunnen bestellen en ik hoop dus
dat het toen geen toeval was dat
‘ie zo goed smaakte. Maar tot
nu toe heb ik wel het gevoel dat
dit inderdaad precies de pizza is
die ik eigenlijk graag wilde het
afgelopen jaar of twee. Dus ik
ga ‘m zeker binnenkort nog eens
proberen. Wat grappig dat je
zomaar dingen ontdekt waarvan
je helemaal niet wist dat ze
bestonden en dat ze je zo goed
bevallen. En wel fijn natuurlijk
dat ik nu weet dat deze pizza
bestaat, want zo kan ik weer wat
vaker een pizza kiezen als we
eten bestellen in plaats van dat
ik de pizza salami steeds moet
overslaan. Nu al zin in.

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl
Lisa
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Door leerlingen zelf aangeplant

Voedselbosje in Lottum geplaatst
Bij basisschool De Bottel in Lottum is onlangs een voedselbosje aangelegd. Het voedselbosje bedraagt 30 vierkante meter bos, gevuld met 22 verschillende soorten eetbare bomen, struiken en kruiden.
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Grubbenvorst Verenigt
wordt ambassadeur
Gezicht naar de Maas
Grubbenvorst Verenigt wordt ambassadeur van het project
Gezicht naar de Maas. Dit project is een burgerinitiatief in de kern
Grubbenvorst.
Grubbenvorst Verenigt bestaat
uit 28 partnerpartijen waaronder
verenigingen, stichtingen, scholen en instellingen. “Er is een
duidelijk gezamenlijk raakvlak
op het gebied van een mogelijke
nieuwe (sport)accommodatie”,
aldus de organisatie. “Dit laatste
is een van de pijlers in het ambitieus projectplan van burgerinitiatiefgroep Gezicht naar de Maas.

We kijken vanuit Grubbenvorst
Verenigt met een open vizier
naar mogelijkheden met name
op het gebied van toekomstige
(sport) accommodaties, dit binnen de ontwikkelingen van het
project Gezicht naar de Maas.
We zullen op dit gebied dan verder onderzoeken waar mogelijke
samenwerking kan ontstaan.”

Kunstenaars komen in actie
voor museum
Textielkunstenaars zijn een spontane actie gestart om Museum
de Kantfabriek in Horst een hart onder de riem te steken. Zij verkopen kunst waarvan de opbrengst naar het museum gaat.

De kinderen legden het bosje aan
samen met IVN Limburg, IVN De
Maasdorpen en hovenier Dolmans
Landscaping. Naast het aanplanten
maakten de kinderen naambordjes voor de zelf geplante boompjes,
leerden ze over verschillende soorten
bodemdieren en konden ze al proeven
van de toekomstige oogst door een
appeltje te roosteren. Na alle buitenactiviteiten werd het informatiebord
onthuld door basisschooldirecteur
Ron Schreurs.

Vernielingen
Voordat de kinderen hun eigen bosje
konden aanplanten hebben ze in
verschillende lessen geleerd over de
planten. Het voedselbosje neemt de
kinderen mee over voedselproductie.
Ondertussen is dit het derde voedselbosje dat is aangelegd in Limburg.
Marie-Jose van Megen deed een
oproepje op Facebook aan alle kinderen van Lottum. In het verleden is
een aantal projecten vernield door
kinderen. “Veel kinderen zijn bang dat

andere kinderen uit het dorp het bosje
na schooltijd of in het weekend vernielen”, zegt Van Megen. “We hopen
natuurlijk dat dat niet gaat gebeuren.
We doen daarom mede een beroep
op jullie (ouders en buurtgenoten) om
ook een oogje in het zeil te houden,
zodat we samen nog heel lang van het
lekkere fruit dat er gaat groeien, kunnen genieten.”

Ook Museum de Kantfabriek heeft
het financieel moeilijk door de
langdurige sluitingen.
Verschillende textielkunstenaars
hebben aangeboden een werk te
koop aan te bieden en het aankoopbedrag te schenken aan het
museum. “De situatie is niet dramatisch maar we moeten wel onze
reserves aanspreken die onder

andere bedoeld waren voor onderhoud aan het historisch gebouw.
We willen de komende jaren ons
in blijven zetten om bezoekers te
laten genieten van mooie exposities”, zegt het museum in een
bericht. Inmiddels worden er vijftien kunstwerken aangeboden.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdekantfabriek.nl

Beeld: Basisschool de Bottel

Digitale Opsporing BV voert recherche onderzoeken uit in opdracht
van het bedrijfsleven, verzekeraars en financiële dienstverleners
en adviseert organisaties op het gebied van digitale fraude en
cyber security. Wegens uitbreiding zijn wij op zoek naar een:

Officemanager
parttime (24 uur)

Meer informatie:
www.digitaleopsporing.nl/vacatures
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Nijverheidsstraat 8, Horst

Horst aan de Maas niet zo schoon
Honderden vrijwilligers uit Horst aan de Maas staken vorige week de handen uit de mouwen om zwerfaval
op te ruimen. Tot zijn verbazing zag Sjaak Buijssen zondag 28 maart tijdens een wandeling bij De Bulten in
Sevenum weer een heleboel zwerfafval in het water liggen. Het lijkt erop alsof al het werk voor niets is
gedaan.

ramen
wassen
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl
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Para-cycling

Sevenumse genomineerd voor Sportgala
Peel en Maas
Chantal Haenen is één van de genomineerden in de categorie IKSsporters van het Sportgala Peel en Maas. De Sevenumse ontdekte vijf
jaar geleden het handbiken nadat ze door een verkeersongeval mindervalide werd. Ze behaalde in 2019 brons op de WK para-cycling en focust
zich nu de Paralympische Spelen.
Chantal (23) kwam voor het eerst
met para-cycling in aanraking tijdens haar revalidatie. In 2015 was
ze betrokken bij een verkeersongeval waardoor ze beide benen verloor.
Vanuit het revalidatiecentrum kreeg
ze de mogelijkheid om in Oostenrijk
mee te doen aan een handbikebattle. “Ik had nog nooit in een handbike
gezeten, had er zelfs nog nooit van
gehoord, maar dacht ik ga gewoon
mee. Ik vond het uiteindelijk toch
wel heel gaaf en wilde daar verder
in gaan. Ik ben vervolgens naar de
Paralympische Talentendag gegaan en
zo is het balletje gaan rollen.” Chantal
maakt nu onderdeel uit van het talententeam van de KNWU (Koninklijke
Nederlandsche Wielren Unie), won
in 2019 brons op de WK para-cycling
en wil zich nu kwalificeren voor de
Paralympische Spelen. “Voordat ik
aan para-cycling deed, reed ik paard,

maar handbike ligt mij toch meer.
Paradressuur gaf mij niet zoveel voldoening, je bent toch afhankelijk van
het paard waarop je rijdt. Bij paracycling gaat het echt om wat ik alleen
presteer.”
Een wedstrijd is afzien, zegt Chantal,
niet alleen fysiek maar ook mentaal.
“Een wegrit voor de WK is tussen
de 40 en 60 kilometer lang. Je moet
mentaal en fysiek heel sterk zijn,
want het kan op sommige momenten
best zwaar zijn. Van tevoren steek je
er ook veel uren in. In een normale
week train ik tussen de 18 en 20 uur,
in een drukke week 20 tot 25 en in
een rustweek 14 tot 16 uur. Ik train
vier keer in de week op sportcentrum
Papendal met de selectie en daarnaast doe ik twee keer in de week
krachttraining.” De para-cyclisten worden onderverdeeld in vijf categorieën,
waarbij de sporters in de categorie H1

Hoe leuk is het om commercieel bezig te zijn?
Alimex Benelux B.V. (Venray) is op zoek naar een

COMMERCIEEL ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER (minimaal 24 uur)
voor de binnendienst ter ondersteuning van het
sales team Benelux.
Interesse? Stuur een reactie naar info@alimex.nl

tot en met H4 in een ligfiets zitten.
Chantal fietst in categorie H5, dit zijn
de minst beperkte sporters die naast
hun armen ook nog hun romp kunnen inzetten. Vanwege corona werden
er vorig jaar bijna geen wedstrijden
verreden, al kon Chantal nog wel aan
twee NK’s deelnemen. “Ondanks dat
er bijna geen wedstrijden waren,
had ik wel genoeg motivatie om te
trainen. Ik zag het als een kans om
veel progressie te maken.” Begin juni
vinden de volgende wereldkampioenschappen plaats, daarna wordt de
selectie voor de Paralympische Spelen

in Tokyo bekendgemaakt. “Het zou
heel knap zijn als me het lukt om me
daarvoor te kwalificeren. Daarom richt
ik me nu op Parijs 2024. Ik volg nog
een deeltijd studie, maar dat staat nu
op een lager pitje.”
De tiende editie van het Sportgala
Peel en Maas is op vrijdag 9 april
om 20.00 uur live te volgen via de
Facebookpagina van Sportgala Peel
en Maas. Chantal is één van de drie
genomineerde IKS-sporters. Voor haar
is het vooral een mooie gelegenheid
om aandacht te vragen voor paralympische sporten. “Ik vind het belangrijk

dat deze sporten ook in ‘the picture’ komen. Zodat kinderen met een
beperking kunnen zien wat er mogelijk is. Het is goed dat er aandacht
voor is.”

Ik had nog nooit in een
handbike gezeten

Tekst: Marieke Vullings
Beeld: Peter Donderwinkel

Tim Dings nieuwe voorzitter Sporting ST
Tim Dings is de nieuwe voorzitter van voetbalvereniging Sporting ST. Hij volgt daarmee Hans van der Klij op
die na twintig jaar voorzitterschap had besloten zich niet meer herkiesbaar te stellen.

Word jij onze nieuwe collega?
www.poetszorg.nl

085 076 11 00

DE NIEUWSTE
LENTEMODE
VOOR IEDERE KLANT
EEN LEUKE ATTENTIE
MAAK EEN AFSPRAAK

EN BEL NAAR:
077 398 56 51 OF 06 12 21 70 61
Graag tot ziens bij:

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

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Tim Dings werd benoemd tijdens
de ledenvergadering van maandag
22 maart. Hans van der Klij begon in
2001 bij SV Swolgense Boys als voorzitter en werd in 2010 na de fusie van
deze vereniging met TOP’27 uit Tienray
ook de voorzitter van de nieuwe ver-

eniging Sporting Swolgen Tienray.
“Het is een mooie periode geweest”,
aldus Van der Klij, “waarbij de fusie en
het nieuwe sportpark Kerkebos met
een schitterende accommodatie wel
als hoogtepunten benoemd mogen
worden. Maar ook de sportieve pres-

taties en vooral de saamhorigheid binnen deze vereniging maakten het zo
aantrekkelijk om hiervan zo lang voorzitter te mogen zijn. Ik blijf Sporting ST
onverminderd een warm hart toedragen en zal zeker waar gewenst mijn
steentje bij blijven dragen.”

0104 \ enzo
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Geplukt

Miranda Hermkens Lottum
Luisteren naar je hart. Dit loopt als een rode draad door het leven van Miranda Hermkens. Ze heeft geleerd
om altijd naar haar hart te luisteren en het pad te volgen dat haar gelukkig maakt. Deze week wordt
Miranda Hermkens (52) uit Lottum geplukt.

voorzieningen. Maar na tien jaar had ik
een nieuwe uitdaging nodig. Via een
omweg ben ik toen bij Rijkswaterstaat
beland.” Ze vervulde er meerdere functies op administratief gebied en was
onder andere verantwoordelijk voor het
controleren van de contracten, budgetten en planning. “Rijkswaterstaat was
voor mij een superwerkgever. Er was
ruimte om je te ontwikkelen en door te
groeien.” Desondanks zei haar gevoel
haar na twaalf jaar dat ze hier “klaar”
was en besloot haar baan op te zeggen.
“Ik heb daarna nog op verschillende
plekken gewerkt, maar kon nergens
echt aarden. Omdat ik niet wist wat
ik wilde, kwam ik uiteindelijk thuis te
zitten. Ik had geen spijt van mijn stap,
maar waar ik mijn hele leven wist wat
ik wilde doen, was er nu even geen
nieuwe uitdaging meer.” Om toch bezig
te blijven besloot Miranda oude kastjes op te knappen en vervolgens op
Facebook te plaatsen. Er bleek veel
belangstelling voor te zijn en uiteindelijk werd haar creativiteit meer dan een
hobby. Ze richtte haar eigen bedrijfje op
in gepersonaliseerde cadeautjes, zoals
tekstborden voor geboortes en huwelijken maar stopte daar na een paar jaar
mee. “Er waren steeds meer bedrijven
die hetzelfde deden, de vijver was vol”,
zegt ze.

Bleumkes vaan Geluk

Dat Miranda graag naar rommelmarkten en kringloopwinkels gaat,
is meteen te zien als je haar woonkamer binnenstapt. Overal staan
vintage spulletjes als oude boeken,
heiligenbeelden, oude wandelwagens en koffers. “Mijn man Fred en
ik zijn allebei liefhebber van brocante”, beaamt Miranda. “Ik verzamel voornamelijk oude wekkertjes
en boeken en Fred gaat voor de
cd’s.” Met uitzondering van een uitstapje van zes jaar naar Sevenum,
heeft Miranda altijd in Lottum
gewoond. “Ik ben opgegroeid aan
de Baron van Aerdtlaan, als middelste van drie kinderen. Met allebei mijn broers scheel ik drie jaar.
Mijn vader was bouwvakker en
mijn moeder huisvrouw, al werkte
ze er soms ook bij. Zo ging ze in de
zomer altijd asperges steken. Ik ben
vroeger niets tekortgekomen, maar
geld voor luxe dingen was er niet.
We zijn in mijn jeugd één keer op
vakantie geweest, naar de camping
in Herkenbosch.” Miranda was een
introvert kind, een grijs muisje zoals
ze zelf zegt, en omdat ze ook dik
was, was ze een makkelijk doelwit
voor pesterijen. “Ik durfde niet voor
mezelf op te komen. Dat pesten
gebeurde vanaf de kleuterschool tot
halverwege de basisschool. Daarna
ging het beter. Uiteindelijk is het
allemaal goed gekomen, maar het
heeft toen wel een zaadje geplant.”

Vrijheid
Op advies van de basisschool ging

Miranda naar de mavo in Grubbenvorst,
net als vele andere kinderen uit haar
klas. “Dat was een leuke tijd. De lessen gingen me heel gemakkelijk af en
na twee jaar was het voor mij duidelijk
dat ik meer uitdaging nodig had. Ik heb
toen aangegeven dat ik naar de havo
wilde overstappen. Dat was de eerste
keer dat ik voor mezelf heb gekozen.
Mijn ouders wilden er in eerste instantie ook niets van weten. Maar ik heb
doorgezet en voor het eerst mijn hart
gevolgd.” Miranda stapte over naar het
toenmalige Thomascollege in Venlo
en ging daarna naar de pabo, want
van jongs af aan wilde ze juf worden.
Maar na twee jaar sloeg de twijfel toe.
“Mijn hart zei me dat het dit toch niet
voor mij was, misschien had ik het
beeld van juf wel te veel geromantiseerd. Ik was niet streng genoeg en
ik merkte dat er weinig ruimte was
voor creativiteit en eigen inbreng.
Dus meldde ik me aan bij de sociale
academie en ben ik afgestudeerd als
inrichtingswerker.” Via een stage kwam
Miranda terecht bij De Baersdonck
in Grubbenvorst waar ze werkte met
volwassenen met een verstandelijke
beperking. “Werken met kwetsbare
groepen paste echt bij mij. Bovendien
kreeg ik daar veel vrijheid. Het programma mochten we zelf invullen en er
waren niet zo veel regeltjes.”

Nieuwe uitdaging
Miranda werkte ruim tien jaar in de
gehandicaptenzorg, de eerste jaren
bij De Baersdonck en de laatste jaren
samen met 26 cliënten bij bakkerij

Op de Beek in Helden. “Dit was een
professionele bakkerij, we bakten onder
andere al het brood voor de vele woon-

Momenteel werkt Miranda niet, maar
dat wil niet zeggen dat ze niets omhanden heeft. Twee jaar geleden richtte ze
de stichting Bleumkes vaan Geluk op.
Eenzame en/of alleenstaande ouderen worden hiermee verrast met een
bloemetje en een praatje. “Ik kwam
op het idee toen ik een interview
op L1 zag over een jongen die in zijn
woonplaats bloemen naar eenzame

ouderen bracht. Hoe leuk zou het zijn
om dat ook in Horst aan de Maas te
doen? Ik doe dit inmiddels samen met
Stephanie. Het loopt ontzettend goed
en het is zo dankbaar om te doen. Vorig
jaar hebben we een tweede stichting,
Momentjes vaan Geluk, opgericht.
Dit is een contactbureau voor ouderen waarmee we mensen met elkaar
in contact proberen te brengen. Het
is zo mooi dat we iets voor hen kunnen betekenen, dat raakt echt je hart.”
Miranda zet zich op meer manieren in
voor de maatschappij. Zo is ze mantelzorger en is ze ook, samen met een
vriendin, ZAPper (zwerfafval pakker).
“Ik wandel veel, gemiddeld drie keer in
de week. Een keer per week verzamel
ik dan samen met een vriendin al het
afval dat we tegenkomen.”

Wandelen
Het wandelen heeft ook tot nog een
andere hobby geleid. “Tijdens het
wandelen viel het me op hoe mooi
het buiten is. Ik ben foto’s gaan maken
en maak daarvan kaarten met daarbij korte gedichtjes. Door alle andere
bezigheden staat dit nu op een lager
pitje, maar ik hoop dat ik dat weer snel
op kan pakken en uit kan laten groeien
tot meer.” In de weekenden gaat ze
steevast wandelen met haar echtgenoot Fred, die ze 33 jaar geleden leerde
kennen in de Lottumse soos Canix.
“Dan pakken we vaak de auto en rijden
ergens heen om te gaan wandelen.
Ook als we op vakantie gaan, trekken we er graag op uit.” Ze is een heel
tevreden mens, zegt ze. “Ik volg altijd
mijn hart en ben gelukkig en dankbaar voor de mensen die op mijn pad
komen en die ik mag helpen.”
Tekst: Marieke Vullings

Adver torial

Het verhaal van Ewelina Chudzinska
De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zĳn eigen verhaal. Neem het verhaal van Ewelina
Chudzinska. De uit Polen afkomstige Ewelina kwam drie jaar geleden via gemeente Horst aan de Maas in
beeld bĳ NLW Groep en deed op verschillende externe locaties werkervaring op. Toen Werkgeversservicepunt
Midden-Limburg haar bĳ Raedts in Venray voorstelde voor de functie van facilitair medewerkster, twĳfelde
ze geen moment en zei enthousiast ‘ja’. Mede dankzĳ haar enthousiasme stroomde Ewelina vanuit een ontwikkeltraject bĳ NLW door naar een reguliere baan bĳ Raedts. Ewelina: “Bĳ Raedts werd ik hartelĳk welkom
geheten en zĳ doen er alles aan om de integratie zo goed mogelĳk te laten verlopen”. Nieuwsgierig? Lees het
hele verhaal op www.nlw.nl. / Tekst en beeld: NLW Groep
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SEEDS
TO
GROW

Om onze sterke internationale groei en hoge klanttevredenheid
te blijven waarborgen zijn wij op zoek naar (ervaren,)
enthousiaste collega’s met passie voor groentezaden.
Wanneer je een nieuwe uitdaging zoekt en enthousiast
bent om in teamverband onze innovatieve ideeën te
realiseren, kijk dan naar onderstaande vacatures op
www.novisem.com/jobs

Puzzel

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij Bakkerij Broekmans
in Horst!
Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-centrum.nl, of doe deze
in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement (t.a.v. Marion van
Issum), Steenstraat 2, Horst. Vergeet niet uw naam, tel.nr. en mailadres te vermelden.
Oplossingen moeten vóór zondag 4 april (12.00 u.) binnen zijn. De winnaar wordt
volgende week bekendgemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!
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SPECIALIST

GROENTEZAADBEWERKING

4
5
6
7

VERKOOPSPECIALIST GROENTEZADEN

8

NEDERLAND

9
10

VERKOOPSPECIALIST GROENTEZADEN
SPANJE/ITALIË

Duurzaam groeien, samen bloeien.
Novisem BV | De Berckt 8 | 5991 PD Baarlo | 0031 (0) 77 203 0322 | hr@novisem.com
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13
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16
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Camping ’t Karrewiel is een recreatiepark gelegen
in het Noord-Limburgse landschap, welke zich kenmerkt door de
rust en vrijheid die men als gast kan ervaren.
Bij Camping ’t Karrewiel staat gastvrijheid, collegialiteit, loyaliteit en
kwaliteit bewustheid voorop. Camping ’t Karrewiel kenmerkt zich door de
persoonlijke benadering van gasten, orde en netheid op het park en de
mogelijkheid tot 12 maanden recreatie per jaar.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste:

Medewerker receptie M/V
Het betreft hier een parttimefunctie (gemiddeld 20 uur per week).
In de toekomst behoort een vast contract tot de mogelijkheden.
Werken bij Camping ’t Karrewiel biedt naast werken met leuke collega’s,
het geven van een onbezorgde vakantie aan recreanten, nog een aantal
voordelen. Allereerst profiteer je van een prima arbeidsvoorwaardenpakket, en bestaat er de mogelijkheid om je te ontplooien tot teamleider
bij afwezigheid van de directie, bij gebleken geschiktheid.
Heb jij:
• Goede contactuele eigenschappen
• Ervaring als receptionist
• Taal ervaring met Nederlands,
Duits en Engels in woord en
schrift
• Bereidheid tot werken in het
weekend in een roulerend rooster
• Bereidheid tot het werken van
meer uren in de vakantieperiodes
die dan gecompenseerd worden
in de rustige periodes

Ben jij:
• Stress bestendig
• Accuraat in doen en laten
• Loyaal, vriendelijk en behulpzaam
• Gastvrij en flexibel
• Het visitekaartje van ons bedrijf
Dan bieden wij jou:
• Een prettige, informele werksfeer
• Marktconforme salariëring
• Doorgroeimogelijkheden naar
een teamleider en een vast
contract

Ben jij geïnteresseerd in de boven omschreven functie?
Stuur dan je Curriculum Vitae met foto voor 15 april 2021 aan:
info@karrewiel.eu t.a.v. de heer J.W. Sibering en mevrouw M. Sibering
Camping ’t Karrewiel, Peschweg 8, 5864 CZ meerlo

Horizontaal 1. Knipwerktuig. Deel van schip. Kluwen. Braaf kind 2. Heden. Deel van het hoofd. Afvoer.
Keukenkruid. Besef 3. Mestvocht. Natuurlijke logaritme. Kneedbaar mengsel. Buidel beertje. Spotschrift. Stadium
4. Platina. Smid. Kledingstuk. Nader overeen te komen. Linnen weefsel. Vleessap 5. Duivels. Italiaanse omroep.
Al. Beitel. Ruiterschoeisel 6. Zangstem. Sober. Soort. Bloemig. Biersoort 7. Deel van trap. Gesterkt. Woestijn in
Egypte. Weinig. Spijskaart 8. Sterke drank. Cowboyfeest. Raad. Baantjesjager. In persoon 9. Breekgeluid. Niets
uitgezonderd. Koopster. Hemelsblauwe kleur. Sterk smakend 10. Aankomend. Nagewas. Vleesproduct. Dood dier.
Voorzetsel 11. Op ‘t kantje. Huidstreep. Russische rivier. Rangtelwoord. Bijbelse figuur 12. Winterkost. Lagere
in rang. Landbouwwerktuig. Hofmakerij. Luxemburgse omroep 13. Moskeetoren. Verkiezing. Damp. Boom.
Betamelijk 14. Gewicht. Lelijk dier. Militaire bond. Groei. Verdeeld. Persoonlijk vnw. 15. Lichaamsdeel. Feestartikel.
Ontvangtoestel. Romeins keizer. Landbouwwerktuig. Wortel 16. Kort. Leegloper. Saaie vent. Interest. Windrichting
17. Palingsoep. Soldatenkost. Allemaal. Hond.
Verticaal 1. Sterke drank. Soort belasting. Mogelijkheid. Soort koffie 2. Kledingstuk. Bijbelse figuur.
Koortswerend middel. Noot 3. Heester. Automodel. Schildersgerei 4. Ademhalingsziekte. Bedevaartplaats.
Vervoermiddel. Waterplant 5. Iedereen. Gesteente. Gedroogd gras. Onderzoeksinstelling 6. Omtrek. Kleine
steur. Ellende 7. Badgast. In handen. Spaanse uitroep. Regelmaat. Voorzetsel 8. Zangspel. Echtgenoot. Riskant.
Tafel gast 9. Rustig. Overschot. Edelman. Achter 10. Zwitserse bergtop. Echter. Zeevis. Tochtje 11. Bovenste deel.
Eetgelegenheid. Schoeisel. Oorlogsgod 12. Eigeel. Hetzelfde. Honingbij. Landgoed 13. Rendier. Briefomslag. Vod
14. Groot ding. Bijbelse figuur. Als eerder. Haarwassing 15. Kist. Platvis. Buit. Vrouwelijk schaap 16. Landtong.
Kubieke meter. Godsdienstige groep. Verfstof 17. Onroerend goed. Handeling. Indisch kledingstuk. Klaar 18. Kind
erg roet. Vlek. Scheidingswerktuig. Vogel naam 19. Zelfstandig naamwoord. Oprijlaan. Gemalen schors. Namelijk.
Stroomdraad 20. Oorveeg.Jong. Ereis 21. Een zekere. Iedere. Familielid. Nauwe doorgang 22. Jofel. Bij elkaar.
Gemoedstoestand. Zuigbuisje 23. Uitstalkast. Navigatiemiddel. Vertegenwoordiger 24. Regiment infanterie.
Alarmapparaat. Bontsoort. Aanwijzend vnw. 25. Gedeeltelijk. Vlinderlarve. Vogel. Zangstem.

De oplossing van de puzzel in HALLO
Horst aan de Maas van 25 maart was:
En de winnaar is: Riet Althuizen uit Horst .
Van Harte Gefeliciteerd met de cadeaubon van €50,te besteden bij Keurslagerij Crist Coppens!

Sudoku

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
America
zondag

Medische zorg
Heilige mis

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

19.15

11.00

Huisartsenpost

10.30

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

Heilige mis

Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

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

zondag

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

Grubbenvorst

Hegelsom

Apotheek

09.00

Meerlo

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

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

zondag
Heilige mis
10.30
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Gebiedsteams

zaterdag
Heilige mis
17.30
		

Gemeente Horst aan de Maas

Melderslo

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

Meterik

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

zaterdag
Heilige mis
19.00
		

Swolgen

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

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

Heilige mis
Heilige mis

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

18.00
19.00

10.00

2 t/m 4 april
Tandartspraktijk Hamminga
Jan Poelsweg 1d, Ysselsteyn
0478 54 14 93

5 t/m 8 april
Tandartsenpraktijk Dentilia
Helfrichstraat 14a, Venray
0478 581 458

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

(fulltime)

Spoedgevallendienst

zondag
Heilige mis
09.00
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum

Tandarts

Operator Feed

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Ben jij die Operator die altijd het maximale uit het productieproces wil
halen? Ben je flexibel en servicegericht en wil je leren van de beste mensen
in het vak? Solliciteer dan naar deze functie!
Voor onze vooruitstrevende diervoederfabriek in Veulen (Venray) zijn we op
zoek naar een Operator Feed (38 uur per week in een drieploegendienst).
Wat ga je als Operator Feed doen?
• Je stelt de dagplanning vast en
bewaakt de voortgang. Daarnaast
houd je toezicht op het totale
productieproces.
• Je beoordeelt de kwaliteit van
grondstoffen en gereed product.
• Je voert klein technisch onderhoud
uit en verhelpt kleine storingen.
• Je zorgt voor een opgeruimde en
nette werkomgeving.
• Je werkt de benodigde
administratie correct en tijdig bij.

• Basiskennis PC is gewenst en/of
affiniteit met automatisering.
• Heftruckervaring.
• Je kunt samenwerken in een team.
• Woonachtig in de regio.

Dit staat op jou cv?
• MBO werk- en denkniveau.
• Relevante ervaring als operator in de
procesindustrie.
• Je bent flexibel en collegiaal.

Wil je graag iemand spreken?
Neem dan contact met Robert
Mossou. Je kunt Robert bereiken
op 0478-552906 of per email
r.mossou@nijsen.co.

Ben jij geïnteresseerd?
Kijk dan voor meer informatie
over deze functie en ons bedrijf
op www.nijsen.co.
Solliciteren kan via de website of
door je sollicitatie met cv te sturen
naar hr@nijsen.co.

NIJSEN.CO
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Jij maakt ‘m super

Ja, wij
zijn weer
open op
afspraak!
Superkeukens beweegt met je mee.
Ook in deze tijd staan we voor je klaar! Onze
showrooms zijn op afspraak weer geopend
voor een deskundig keukenadvies.
Liever een advies op afstand? Ook voor een
video- of een telefonische afspraak kun je bij
ons terecht. Maak dus snel een afspraak!

compleet met
apparatuur

8.499,390 cm

Franchetti
Compleet met combi oven, inductie kookplaat,
inbouw afzuigkap, koelkast zonder vriesvak,
vaatwasser, Fenix werkblad, spoelbak en
5 jaar apparatuur garantie.
Compleet uitgerust met apparatuur van AEG.

Franchetti Onyx zwart mat lak

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,2

HORST

Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)
T. 077-3982234

ROERMOND

Burghoffweg 13
(Gevestigd tegenover Retailpark)
T. 0475-691548

Elke zondag geopend

