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Boom voor Joke Kersten
Aan de Venloseweg in Grubbenvorst werd zondag 11 april een boom geplant ter nagedachtenis aan oud-burgemeester Joke Kersten. Op 11 april zou de vorig jaar overleden Kersten
77 jaar zijn geworden. Het planten van de boom was een initiatief van de fractie Water Natuurlijk Limburg, waarvan zij lid van het Dagelijks Bestuur was. Zij zette zich onder andere in
voor natuurherstelprojecten, waaronder het project Everlosebeek. Er werd daarom besloten een boom te planten op het kruispunt van de Everlosebeek en de Venloseweg. De boom werd
geplant door haar kleindochter Norah. ‘s Middags werd op het kerkhof in Grubbenvorst door de familie en de gemeente Horst aan de Maas eveneens een boom geplant. / Beeld: Sten Jetten

College trekt leerpunt uit proces

Raad wil brede evaluatie Afslag10
De gemeenteraad van Horst aan de Maas wil een brede evaluatie van het project Afslag10. Onder andere
SP en PvdA vroegen hierom tijdens de voorbereidende raadsvergadering van dinsdag 14 april. Ook wil de
raad weten wat het College van B&W zelf heeft geleerd van het hele proces.
Op verzoek van de gemeenteraad
werd door het college een evaluatie
opgesteld, nadat vorig jaar september
de stuurgroep van Afslag10 besloot
ermee te stoppen. In de evalu
atie werd onder andere de rol van
de gemeente bij het burgerinitiatief
besproken. Tijdens de raadsverga
dering merkte Imke Emons (VVD)dat
het college volgens haar een te grote
vinger in de pap heeft gehad en een
meer passieve rol beter had gepast.
Afslag10 bestond uit een stuurgroep

die over de software ging en een
aparte gemeentelijke projectgroep
voor de hardware, zoals infrastructuur.
Voormalig wethouder Bob Vostermans
werd voorzitter van de stuurgroep
en was tevens verantwoordelijk
wethouder. Dat leidde tot vragen in
de gemeenteraad en in 2017 werd
een onafhankelijk voorzitter aange
steld. Wel bleef de gemeente in de
stuurgroep vertegenwoordigd. Was
Afslag10 uiteindelijk wel een burgeri
nitiatief, vroeg Sonja van Giersbergen

(SP) zich dinsdag af. “Of is het pro
ject overgenomen door wethouders?
Deze evaluatie roept meer vragen
op dan antwoorden.” Kay Thijssen
(Essentie) sloot zich hierbij aan. “De
evaluatie is summier, niet alles komt
terug. Ook vraag ik me af wat het col
lege hier zelf van leert.” Daarop vond
Henk Weijs (CDA) dat de gemeen
teraad ook bij zichzelf moet nagaan
wat zij heeft geleerd. Burgemeester
Ryan Palmen liet weten dat in het
presidium wordt besproken hoe in de

toekomst met burgerinitiatieven om
gegaan moet worden. Thijs Lenssen
(D66+GroenLinks) merkte vervolgens
op dat een evaluatie van Afslag10 een
onderwerp zou kunnen zijn waar de
Rekenkamercommissie mee aan slag
zou kunnen gaan.

Leerpunt
Wethouder Rudy Tegels gaf aan dat
het college naar eer en geweten
heeft gehandeld. “Achteraf bezien
hadden we misschien andere keu
zes gemaakt, dat is een leerpunt.
De gemeente heeft verschillende rol
len gepakt en dat was achteraf niet
verstandig. De gemeente moet geen

voorzitter zijn van een burgerinitia
tief. Het is treurig hoe het geëindigd
is, maar we moeten deze leerpun
ten pakken en verder gaan.” Hij gaf
verder aan een brede evaluatie een
goed idee te vinden.

Achteraf bezien hadden
we misschien andere
keuzes gemaakt, dat is
een leerpunt

Tekst: Marieke Vullings
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Crowdfundingsactie Wendy wil weer wandelen

Wendy heeft 75.000 euro nodig om weer van het
leven te genieten
Ze gaan momenteel door een heftige achtbaan van emoties, Wendy
Smedts (29) en Erwin Hoogers (28) uit Horst. Wendy heeft de zenuwziekte multiple sclerose (MS) en het stel probeert nu samen met familie
en vrienden via een crowdfundingsactie geld in te zamelen voor een
behandeling in Moskou in Rusland. Sinds de start van de actie heeft het
heel wat emotionele stof doen opwaaien.
Dat er reacties zouden komen op
de crowdfundingsactie voor Wendy,
hadden de twee tortelduifjes wel
gehoopt. “Je bent wel op wat
voorbereid, maar dit? Nee, zoveel
reacties hadden we echt niet
verwacht”, zegt Wendy. Erwin vult
aan: “Om 14.00 uur gingen we live
en de ouders van Wendy zaten bij
ons aan tafel. Uiteindelijk moesten
ze om 20.45 uur verplicht naar huis,
de avondklok ging bijna in. We
hebben continu appjes, telefoontjes,
mailtjes en donaties ontvangen. Het is
ontzettend bijzonder.”

Rotziekte
Dat gaf Wendy weer een hoop
energie. “Het is dan even ‘sky is the
limit’, na al die tegenslagen. Ik leefde
een aantal dagen op adrenaline, maar
vanaf vrijdag was ik weer terug bij
af.” En dat geeft het ziektebeeld van
Wendy het beste weer. “Soms heb ik
dagen dat het beter gaat, ik kan kleine
dingen ondernemen, maar daar moet
ik dan weer dagen voor boeten.” Dat

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.
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maakt MS zo’n rotziekte, vertellen
de twee. “En je ziet het ook niet aan
haar, dat is dan voor veel mensen zo
dubbel”, zegt Erwin. Wendy’s MS drukt
een enorme stempel op hun leven.

Doktersbezoeken
Wendy en Erwin ontmoetten elkaar
in november 2012 en sindsdien
zijn ze hartstikke verliefd. Toen
al merkte Wendy dat ze niet alles
kon ondernemen wat ze wilde. “Zo
gingen we vaak tijdens een avondje
stappen eerder naar huis. Ik was op,
en wilde naar bed”, zegt Wendy. Ook
wandelen ging lastig of een druk
bezette verjaardag bezoeken was
voor haar niet te doen. Voor veel
mensen zorgde dit voor onbegrip,
net als voor Wendy en Erwin. Waar
komen deze klachten toch vandaan,
vroegen ze zich telkens af. Er volgden
veel doktersbezoeken en telkens werd
Wendy van het kastje naar de muur
gestuurd. Van de ene behandelaar
naar de andere. Uiteindelijk was
een feestje de druppel dat Wendy’s
emmer deed overlopen. Erwin had
een biertje gehad en Wendy zou
naar huis rijden. Toen Wendy de oprit
afreed, liet haar rechterbeen haar in
de steek. Het lukte haar niet om de
voet op de rem te krijgen en ze moest
uitwijken. Een vriendin bracht het stel
naar de spoedeisende hulp. “Daarna
ging het allemaal heel snel”, vertelt
Erwin. “Er volgden verschillende
testen en uiteindelijk kwamen ze ons
vertellen dat Wendy de ernstige ziekte
MS heeft.” “Het eerste wat ik vroeg

aan de arts was: ga ik nu dood?”, zegt
Wendy. “Het was een enorme klap,
maar tegelijkertijd gaf het ook een
hele hoop duidelijkheid. Want na al
die jaren was helder wat er aan de
hand was.”

Het was een
enorme klap

Over Winnaars
De MS bracht meteen een hoop
onzekerheid met zich mee, maar
het stel ging niet bij de pakken
neerzitten. Via het RTL-programma
van zanger Jamai, Over Winnaars,
zag Wendy dat een lotgenoot
een stamceltransplantatie

onderging in Moskou. Sindsdien
is ze zich gaan verdiepen in deze
behandeling. In Nederland wordt
deze stamceltransplantatie voor MS
patiënten niet aangeboden, wat
betekent dat de zorgverzekeraar
dit niet vergoedt. En zo is het idee
ontstaan voor de crowdfunding
‘Wendy wil weer wandelen’.

Geen kasplantje
“Ik wil weer van het leven gaan
genieten, ik wil geen kasplantje
worden. Dat klinkt misschien hard,
maar dat gebeurt er uiteindelijk wel
met mij als we niets doen”, zegt ze.
Wendy heeft in totaal 75.000 euro
nodig voor de behandeling in Moskou.
Momenteel is er een derde van
het bedrag binnen. Kijk voor meer
informatie en hoe te doneren op
www.wendywilweerwandelen.nl

Kinderwens
Nadat de stamceltransplantatie voor
Wendy heeft plaatsgevonden, is de
verwachting dat de ziekte niet verer
gert en en ze kan gaan revalideren.
“Dat brengt Wendy en onze toekomst
zoveel goeds”, zegt Erwin. “We heb
ben samen ook een kinderwens,
het zou toch fantastisch zijn als onze
kinderen kunnen opgroeien met een
gezonde moeder.” Als de vraag wordt
gesteld over hoe Wendy en Erwin
samen in het leven staan, kijken ze
elkaar aan en verschijnt er een flinke
glimlach op hun gezichten. “We zijn
nog veel meer naar elkaar toege
groeid, we zijn een supersterk team
geworden. We kijken uit naar 4 okto
ber 2021, de start van de vijf weken
durende behandeling.”
Tekst en beeld: Niels van Rens

Overheid stelt subsidie beschikbaar

Scholen aan de slag met verbeteren luchtkwaliteit
Drie basisscholen in Horst aan de Maas, Onder de Linde in Hegelsom, De Brink in Melderlso en De Schakel in
Broekhuizenvorst, krijgen vanuit het Rijk een subsidie voor het verbeteren van het binnenklimaat. Deze
subsidie wordt gebruikt voor de installatie van luchtsystemen. Daarnaast komen er op de daken van de
scholen ook zonnepanelen.
Eind 2020 heeft het Rijk een regeling
ingesteld voor het verstrekken van
specifieke uitkeringen voor de verbe
tering van het binnenklimaat op scho
len. Het doel van deze regeling is het
stimuleren van projecten waarmee
door noodzakelijke en energiezui
nige maatregelen het binnenklimaat
in scholen kan worden verbeterd.
Samen met Dynamiek Scholengroep
en Limburgs Voortgezet Onderwijs
heeft de gemeente Horst aan de Maas
een aanvraag ingediend bij het Rijk
voor een viertal scholen. Naast de drie
basisscholen is dat ook het Dendron
College in Horst.

Frisse Scholen
Enkele jaren geleden sloten Dynamiek
Scholengroep en gemeente Horst
aan de Maas het convenant Frisse

Scholen, waar een gezond binnenkli
maat deel van uitmaakt. “Bij de keuze
van de scholen zijn we onder andere
uitgegaan van dit convenant en van
het IHP (Integraal Huisvestingsplan
scholen)”, licht René Kuijpers, faci
litair manager van Dynamiek, toe.
“Gezien de nieuwbouwplannen voor
De Weisterbeek bijvoorbeeld, zou
het kapitaalvernietiging zijn om deze
subsidie daar nu voor in te zetten. Op
enkele basisscholen hebben we de
afgelopen tijd de luchtkwaliteit geme
ten en uit die metingen is gebleken
dat het op deze drie scholen nodig
is het binnenklimaat aan te pakken.
Mocht er nog een tweede tranche
van de regeling komen, dan willen
we nog twee andere scholen aan
dragen.” Basisschool de Brink krijgt
86.675 euro en basisschool de Schakel

140.567 euro. Voor Onder de Linde is
er een bedrag van 81.292 euro en het
Dendron College heeft 800.00 euro
toegekend gekregen. De toegekende
subsidie bedraagt 30 procent van de
totale kosten, de overige 70 procent
wordt door de gemeente betaald.

Achtpuntig dak
Het subsidiebedrag wordt gebruikt
voor de installatie van een sys
teem dat de luchtkwaliteit per klas
kan regelen. Omdat de subsidie ook
gebruikt mag worden om de school te
verduurzamen, worden er ook zon
nepanelen geïnstalleerd. Dat zorgt
bij basisschool De Schakel nog voor
een kleine uitdaging zegt Kuijpers.
“Dit gebouw heeft namelijk een acht
puntig dak, daar kun je niet zomaar
zonnepanelen op leggen. We zijn nu

aan het onderzoeken of het mogelijk
is de panelen te integreren in de al
bestaande dakbedekking. Daarnaast
wordt de bestaande luchtverwarming
van De Schakel ook vervangen door
een duurzame installatie. Dat ver
klaart waarom deze school een hoger
subsidiebedrag heeft gekregen.”

Planing
Volgens Kuijpers is de planning dat in
de meivakantie al een start gemaakt
kan worden bij Onder de Linde
en De Brink, waarna in de zomer
vakantie de rest wordt afgemaakt.
Wanneer het werk aan De Schakel
kan beginnen is nog niet duidelijk.
Kuijpers: “We mogen daarvoor even
tueel uitstel aanvragen.”
Een woordvoerder van het Dendron
College kon nog niet aangeven welke
aanpassingen met het toegekende
bedrag worden uitgevoerd.

Tekst: Marieke Vullings
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Synthese helpt jongeren activiteiten te ontplooien

‘Haal jongeren uit dat kamertje’
Jongeren in Nederland hebben het op dit moment niet makkelijk. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat jongeren het meeste last hebben van de coronacrisis. Synthese ging daarom een samenwerking aan met de
gemeente Horst aan de Maas om voor wat positiviteit te zorgen binnen deze doelgroep. Uiteindelijk werden er
meerdere initiatieven opgezet.
De bijwerkingen van de coronacrisis
onder jongeren werden eind 2020 dui
delijk. Steeds meer jongeren voelden
zich gevangen. Dat werd ook duidelijk
bij Synthese. “We kregen steeds meer
signalen dat het niet goed ging met
de jongeren in Horst aan de Maas”,
vertelt Freddy van de Laar, jonge
renwerker bij Synthese. “Ze konden
hun vrienden niet meer zien, school
leek door de thuislessen uitzichtloos
en gesprekken over dit soort proble
men werden niet gevoerd.” Omdat
dit probleem landelijk speelde, kre
gen gemeentes in Nederland een
potje met geld om initiatieven vanuit
jongeren aan te wakkeren. “En daar
waren we ontzettend blij mee”, zegt
Van de Laar. “Het heeft echt geholpen,

want we zien nu de resultaten hiervan
terug.”

Berbindende factor
Het is niet zo dat Synthese met het
geld bingo’s, quizzen en andere activi
teiten kon opzetten, de ideeën moes
ten vanuit de jongeren komen. “Wij
zijn de verbindende factor. De jonge
ren moeten zelf met ideeën komen en
daar willen wij hen graag bij helpen.
We zetten als het ware de gemeen
schap aan het werk.” En dat werd een
succes, zegt Van de Laar tevreden.
“Het is voor ons moeilijk in te schat
ten of jongeren dit dan gaan oppakken
maar dat werd gedaan. Zo werden er
vanuit onder andere sozen en vrien
dengroepen activiteiten georganiseerd

en met het potje geld kon dit gedeel
telijk bekostigd worden. Jongeren wer
den weer bij elkaar gebracht en daar
draait het om.” Ook veel verenigingen
in Horst aan de Maas namen hun ver
antwoordelijkheid en begonnen din
gen te organiseren. “Onze oproep was:
haal jongeren uit dat kamertje. Zelfs
vanuit de wijken kwamen positieve
initiatieven. Vanuit de Norbertuswijk
kwamen enkele meldingen van over
last door jongeren. De wijkbewoners
zijn daarop actief het contact met de
jongeren gaan leggen. Daarbij zijn ze
op een gegeven moment de menu
kaart van activiteiten vanuit het jon
gerenwerk bij deze hangjongeren
gaan aanbieden. Deze jongeren heb
ben daar direct gebruik van gemaakt.”

Peelmuseum wil gebouw
aankopen
Het Peelmuseum in America heeft grote plannen. Zo komt er een bijenpaviljoen met bijentuin en wil de stichting een grote bijenteeltcollectie aankopen. Voor de plannen is het echter van groot belang dat het hoofdgebouw in eigendom komt van de stichting.

Van de Laar vertelt dat er nog een
kleine hoeveelheid aan geld vrij is in
het potje vanuit het Rijk. “Dus zijn er
nog jongeren tussen de 12 en 27 jaar
die iets leuks willen doen, schroom
dan niet en neem contact met ons
op. Er is heel veel mogelijk.” In de
gemeente Venray is er een initiatief
gestart om jongeren en ouderen bij
elkaar te brengen door activiteiten te
verzinnen. In Horst aan de Maas is het
initiatief Wandelbuddies opgestart.
“Deze activiteit heeft goed uitgepakt.
Collega-jongerenwerker Caroline gaat
dan in gesprek met jongeren en doet
een wandeling. We krijgen nog steeds
wekelijks aanvragen van jongeren die

mee willen wandelen en elke keer
zijn het nieuwe namen.” Als laatste
wil Van de Laar een oproep doen aan
alle inwoners, verenigingen, dorps
raden, ondernemers van Horst aan
de Maas: “Praat met jongeren. Veel
mensen denken dat ze er wel uitko
men via bijvoorbeeld social media,
maar dat is niet zo. Je zal je verba
zen hoeveel jongeren het niet mak
kelijk hebben in deze tijd.” Voor meer
informatie, kijk dan op de Instagram
of Facebookpagina van Synthese of
neem contact op met Freddy van de
Laar via 06 40 83 78 94.
Tekst: Niels van Rens

Hondje loopt los op A73
Op de A73 tussen Venray en Horst werd zondag 11 april een loslopende jackrussellterriër aangetroffen. De politie wist het hondje
uiteindelijk te vangen en heeft het naar het asiel gebracht.
De hond bevindt zich nu bij die
renasiel Smakterheide in Smakt.
Volgens de politie is de jack russell
wel gechipt. “De hond bleek gechipt
te zijn in Polen. Helaas kon middels

het uitlezen van de chip geen eige
naar worden achterhaald.”
De eigenaar van de hond kan
zich melden bij Dierenasiel
Smakterheide.
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Met ingang van 1 mei zijn we GESLOTEN

Het hoofdgebouw van het
Peelmuseum, de Kamphut genoemd,
kent een rijke geschiedenis. Het is
gevestigd in een oude kampbarak
van Dienst Uitvoering Werken, dat
stamt uit 1938. Momenteel huurt de
stichting het gebouw van de eige
naar. Om het veilig te stellen voor de
toekomst wil zij het echter aankopen.
Om dit te kunnen financieren wil de
stichting een lening aangaan, waar
voor de gemeente Horst aan de Maas
een garantstelling moet afgeven. De
onderhandelingen daarover lopen
nog, zegt voorzitter Frans Steeghs.
“Om onze plannen te kunnen realise
ren is het cruciaal dat we het gebouw
in eigendom krijgen. De vergunning
voor het bijenpaviljoen is inmiddels
door de gemeente verleend en we
hebben gronden gekregen waarop we

samen met Stichting Landschap Horst
aan de Maas en Arcadis een bijvrien
delijk terrein gaan ontwikkelen.” “Als
het gebouw aangekocht wordt, kun
nen ook de andere plannen, waar
voor we fondsen aan het werven zijn,
doorgaan”, vult bestuurslid Corien
Heizenberg aan. “Het is een soort
kruisbestuiving. We willen bijvoor
beeld ook gaan samenwerken met
Boerderij Educatie Limburg, zodat we
kinderen voorlichting kunnen geven
over de bij.” De stichting verwacht dat
als het gebouw eenmaal aangekocht
is, de andere plannen ook snel door
gang kunnen vinden.

Honingraat
Inmiddels is er al een bijenschans
ingericht, waar de Zwarte Bij, een
soort dat met uitsterven wordt

bedreigd, is uitgezet. De conceptplan
nen voor het bijenpaviljoen en aan
grenzend terrein zijn inmiddels ook af.
“Het gebouw krijgt een heel aparte
vorm, zoals een honingraat”, zegt
Steeghs. Voor het hoofdgebouw zelf
zijn verder geen grote plannen. Wel
wil de stichting andere doelgroepen
gaan aanspreken, door meer activi
teiten zoals concerten te gaan orga
niseren. “Daar kunnen we dan een
ander publiek mee aantrekken”, aldus
bestuurslid Jac Poels. In verband met
de coronamaatregelen konden er het
afgelopen seizoen geen grote groepen
in het museum terecht. Poels: “We
hopen dat we binnenkort weer open
mogen en weer bezoekers kunnen
ontvangen.”
Tekst en beeld: Marieke Vullings
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Taakstelling vorig jaar niet behaald

Gemeente creëert
extra woonruimte voor
statushouders
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Gemeente Horst aan de Maas moet in 2021 rond de 75 statushouders huisvesten. Omdat het IND een achterstand weg moet werken, is de taakstelling voor dit jaar verhoogd. Daarnaast heeft de
gemeente de opgelegde taakstelling van vorig jaar niet behaald.
Gemeenten krijgen elk half jaar
vanuit het Rijk een taakstelling
opgelegd voor het huisvesten van
statushouders. Voor Horst aan de
Maas betekende dit dat zij in 2020
dertig statushouders diende te
huisvesten. Er zijn in totaal echter
maar negentien mensen gehuis
vest. Volgens de gemeente komt dit
doordat er een tekort is aan soci
ale huurwoningen. In 2020 is door
Wonen Limburg 9 procent van de
vrijgekomen woningen beschikbaar
gesteld aan statushouders. Voor de
eerste zes maanden van 2021 is de
taakstelling voor Horst aan de Maas
33 statushouders, de verwachting is
dat voor het tweede half jaar er nog

eens zo’n 30 statushouders gehuis
vest moeten worden. Inclusief de
achterstand die nog ingehaald
moet worden van vorig jaar, komt
dit op ongeveer 75. De oorzaak van
de verhoogde taakstelling komt
doordat de IND (Immigratie- en
Naturalisatiedienst) een achterstand
in de boordeling van asielaanvra
gen in 2021 wil wegwerken. Om
ervoor te zorgen dat er voldoende
woningen zijn voor de te huisvesten
statushouders, komt het College van
B&W in juni met een voorstel aan
de gemeenteraad om extra woon
ruimte te creëren. Zij voert hierover
ook gesprekken met de woning
corporatie.

Kentekenregistratie niet bekend
HALLO Horst aan de Maas, HALLO Peel en Maas, HALLO Venray
en Blerickse Krant zijn gratis nieuwsbladen die wekelijks
worden verspreid in vier gemeentes en worden uitgegeven
door Kempen Media. Ter versterking van ons redactieteam zijn
op zoek naar een redacteur/journalist.
Je uitdaging
• Je verzorgt de redactionele inhoud van de nieuwsbladen;
• Je fungeert als gezicht van HALLO naar de lezer toe;
• Je bezoekt evenementen, personen en activiteiten in de regio,
waarbij je makkelijk contact legt met anderen;
• Je hebt gevoel voor nieuws en je weet wat er speelt
binnen de regio;

Spookauto in Meerlo
in beslag genomen

De politie heeft zondag 11 april een zogenaamd spookvoertuig
aangetroffen in Meerlo. De auto is in beslag genomen en de eigenaar bekeurd.
De auto werd rijdend op de open
bare weg in Meerlo aangetrof
fen. Het ging om een Poolse auto
waarvan geen kentekenregistra
tie bekend is. “Met andere woor
den, de auto staat niet op naam
van iemand”, meldt de politie.
“De eigenaar betaalt geen wegen
belasting, krijgt nooit een bekeu

ring thuis gestuurd en voor ons
is de eigenaar onvindbaar. Maar
nu hebben we eigenaar dus wel
te pakken. De auto is in beslag
genomen. De eigenaar krijgt een
bekeuring en heeft twee weken de
tijd om een nieuw kenteken met
nieuwe platen te regelen anders
krijgt hij de auto niet terug.”

• Je werkt nauw samen met de uitgever, commercieel
medewerkers en vormgevers van Kempen.
Wie ben je
• Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau;
• Je hebt bij voorkeur een opleiding journalistiek gevolgd;
• Je hebt een sterke binding met de regio;
• Je taalvaardigheid is uitstekend en je werkt nauwkeurig,
je kunt teksten zowel grammaticaal, conceptueel als
redactioneel beoordelen;
• Je bent je ervan bewust dat dit geen 9-tot-5 functie is
en je bent bereid om ook in de avonduren en in het weekend
werk te verrichten.
Solliciteren
Herken je jezelf in de bovenstaande vacature en ben je
net zo enthousiast over onze nieuwsbladen als wij dat
zijn, dan ontvangen wij graag je cv en een motivatiebrief
zo snel mogelijk via e-mail: vacature@kempencreeert.nl
o.v.v. redacteur/journalist. Voor meer informatie of vragen over
deze functie kun je contact opnemen met Ingrid van Kempen
via 077 208 32 00.

#kempencreëert

Evaluatie

Raad vraagt zorgvuldigheid
bij duizend woningenplan
De gemeenteraad van Horst aan de Maas prijst de ambitie van het
College van B&W om de komende vijf jaar duizend nieuwe woningen toe te voegen. Wel zijn er nog vragen over de haalbaarheid van
het plan. Dat bleek tijdens de voorbereidende raadsvergadering
van dinsdag 13 april.
Het college sprak enkele weken
geleden de ambitie uit om in vijf jaar
duizend woningen toe te voegen
aan de woonvoorraad in Horst aan
de Maas. Hiermee wil het college de
woningmarkt weer in balans bren
gen. In de plannen is ruimte voor 30
procent sociale huurwoningen, 30
procent vrije-sectorhuurwoningen
en 40 procent koopwoningen. Het
plan maakt onderdeel uit van het
Masterplan Wonen. “We vinden de
ambitie geweldig”, zei Imke Emons
(VVD) tijdens de raadsvergadering
van dinsdag 13 april, “maar er zijn
nog te veel onduidelijkheden. Het
moet geen gebakken lucht zijn, stel
geen ambitie als je die niet kunt

waarmaken.” Jan Wijnen (PvdA)
wilde weten waar het cijfer van
duizend woningen op gebaseerd
was. Ook vonden enkele fracties dat
snelheid van het plan niet ten koste
moet gaan van zorgvuldigheid.
Volgens wethouder Rudy Tegels
is het cijfer van duizend wonin
gen gebaseerd op onderzoek, het
huidige tekort en de vraag naar
woningen. Hij zegde toe, als reac
tie op een vraag van Eveline Baas
(D66+GroenLinks), dat de gemeen
teraad jaarlijks wordt geïnformeerd
over de voortgang van het plan.
De gemeenteraad neemt tijdens
de raadsvergadering van dinsdag
20 april over het Masterplan Wonen.
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Documentaire over het thuisgevoel
Wat maakt een thuis, thuis? Met die vraag in zijn achterhoofd stapt de uit
Sevenum afkomstige Ruben Groetelaars volgende week in zijn pick-up voor
zijn afstudeerfilm. Onderweg interviewt hij mensen over hun thuisgevoel
en stelt hij zichzelf de vraag over wat thuisvoelen voor hem betekent.
Ruben Groetelaars (25) groeide op in
Sevenum en woont nu in Tilburg. Na
de opleiding audiovisuele vormgeving
aan het Sint Lucas, ging hij naar St.
Joost School of Art & Design in Breda,
waar hij film studeert. De film Wat
Thuis Thuis Maakt vormt zijn afstu
deerproject. De kunst van het verha
len vertellen, dat is wat films maken
voor Ruben zo interessant maakt, zegt
hij. “Hele basale onderwerpen in een
interessante documentaire verpakken,
dat is de kunst van het filmmaken
voor mij.”

Road movie
In eerste instantie had hij het plan
om naar Oekraïne te reizen om daar
kennissen van zijn ouders te bezoe
ken. Het thuisgevoel zou dan één
onderdeel van de film zijn. “Maar
de risico’s met betrekking tot corona
waren te groot dat ik op een gege
ven moment de knoop heb moeten
doorhakken. Ik heb toen een stapje
teruggedaan en ‘thuis’ als hoofdthema
gekozen. Ik heb er verder onderzoek
naar gedaan, onder andere door het
boek ‘Thuis. Het drama van de senti
mentele samenleving’ van Jan Willem

Duyvendak te lezen. Ik heb hem ook
geïnterviewd voor de film.” De reis
naar Oekraïne zou een ‘road movie’
worden. Dat idee heeft Ruben voor
het uiteindelijke project niet helemaal
laten varen. Met een oude pick-up van
zijn vader gaat hij een week rondtoe
ren, om mensen te interviewen en zelf
meer te leren over het thuisgevoel. “Ik
ga bij mensen langs waarvan ik denk
dat zij een interessante thuissituatie
hebben. Zo interview ik iemand die in
een oude boerderij in het buitenge
bied van Sevenum woont. Dat vormt
een groot contrast met de woonsitua
tie van mijn vriendin. Zij woont name
lijk samen met vijftien anderen in een
studentenhuis in Utrecht. Als derde ga
ik langs bij een truckstop. Daar wil ik
graag een chauffeur interviewen of
hoe het is om langere tijd van huis te
zijn en of degene zich onderweg toch
thuis kan voelen.”

Schapen
Ruben reist samen met een camera/
geluidsman. Daarnaast krijgt hij hulp
van onder anderen Maik Verlinden uit
Hegelsom die de muziek verzorgt en
Horstenaar Roel Vennekens die de gra

fische vormgeving voor zijn rekening
neemt. Ook zijn vriendin Kiki de Swart
draagt een steentje bij. Ruben: “Mijn
stijl van filmen is een combinatie tus
sen participerend en performatief.
Als maker kom ik zelf ook in beeld en
duik ik in de wereld die ik op beeld wil
vastleggen. Het is een combinatie van
onderzoeken en beleven. Zo heb ik
een keer een film gemaakt over een

schaapsherder. Hij leerde me het vak
van schapen hoeden en tegelijkertijd
ook de kunst van het alleen zijn.”

Première
Ruben hoopt eind juni te kunnen
afstuderen. “Ik ga ervan uit dat dit
gaat lukken, ik heb een realistische
planning gemaakt. Ik hoop dan in juli
een première te kunnen houden en de

film daarna op wat festivals te kunnen
laten zien. Ook wil ik hem insturen
voor Makers van Morgen van NPO2.”
Om de film te kunnen bekostigen is
Ruben een crowdfunding gestart. Kijk
voor meer informatie op de Facebooken Instagrampagina van Wat Thuis
Thuis Maakt.
Tekst: Marieke Vullings

ER ZĲN OOK LEUKE WERKGEVERS
Waar draait het nou echt om bij het vinden van een leuke werkomgeving?
Jouw talenten verdienen de juiste omgeving.
Jouw werk-privé balans vormt een belangrijke basis voor je prestatie.
Jouw capaciteiten mogen aangevuld worden met opleidingen of nieuwe ervaringen.
Jouw ideale omgeving kent sfeer en aandacht voor elkaar.
Jouw werk moet niet te ver weg zijn; zonde van de tijd en slecht voor het milieu.
Zouden wij bij jou passen?
Onze werkomgeving is dynamisch en bestaat uit een groep van
verschillende bedrijven.

Onze arbeidsvoorwaarden zijn goed en er is ruimte voor
een ﬂexibele invulling van jouw job.

Onze kenmerken zijn:
Creatief:
Divers, Oplossingsgericht en Verrassend
Dynamisch: Duurzaam, Vitaal en Toekomstgericht
Loyaal:
Partner, Relatie en Betrouwbaar
Slim:
Kennis, Verbeteren en Automatisering

Ons team zoekt nieuwe collega’s o.a. Relatiemanager en
een Assistent Relatiemanager. In deze rol proberen we
de samenwerking met onze relaties goed te laten verlopen.
Je hebt contact met relaties in binnen- en buitenland, maar
je spreekt ook dagelijks met de mensen in onze operatie.
Door een juiste afstemming zorg je voor de juiste verwachtingen.

Onze groei is het beste compliment; laatste 10 jaar 200%,
vorig jaar 30% en dit jaar volgen we deze lijn.
Onze ambities zijn geen strakke doelstellingen maar het
behoud van ons werkplezier!

We kijken naar jouw persoonlijk proﬁel om de juiste relaties
aan jou te verbinden. We starten met een gesprek bij ons op
kantoor en een persoonlijkheidstest zodat we samen de juiste
keuzes maken.

Laat ons even weten of je interesse hebt en mail of bel ons:
personeelszaken@janssen1877.com of bel 077-3201260
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Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44
Zelfstandig Optidee Adviseur Peggy
Wismans: www.optidee.nl/peggywismans. Tel: 06 48 55 07 30 of via fb
Te koop gevraagd landtuinbouwmachines
oa: Ploeg, frees, spitmachine, kieper,
mesttank, weidebloter, weidesleep,
schudder, hark, maaier, tractor enz enz
bel 06 10 97 69 59

bob noten
uitvaartbegeleiding

Joehoe...
Hoije, dankewel en tot dalik

Ze wilde nog niet gaan,
maar moest ons toch verlaten:

Rieky Verstappen

begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

* Veghel, 9 mei 1953
† Broekhuizenvorst, 8 april 2021
weduwe van Jac

lieve dochter van

An en Frans †
Jantje *
Truusje *
Jan en Marja
Truus en Will

knuffeltante van
eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers

Ria Lenssen-Ketelaars

Op maandag 12 april 2021 overleed in de leeftijd van 66 jaar

bijzondere zus van
24-uur
bereikbaar

De grenzeloze liefde
die zij naar ons heeft uitgestraald
wordt nu in eindeloze
herinneringen vertaald

Stef
Rens

Romanengo (Italië) Susanne Lenssen en Omar Merlo
Oliver
Horst Ruud Lenssen en Ankie Lenssen-Kunzler
Guusje
Heming 10
5871 AH Broekhuizenvorst
Vanwege de coronamaatregelen nemen we in besloten kring afscheid
van Ria op vrijdag 16 april om 16.00 uur.

en alle lieve mensen die Rieky in haar
leven in hun gesloten hebben
Correspondentieadres: Americaanseweg 86, 5961 PD Horst

†

Graag hadden wij samen met u afscheid willen nemen
maar gezien de huidige omstandigheden doen wij dit
op zaterdag 17 april in besloten kring.
uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Lenssen

Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers van
Dichterbij voor de liefdevolle verzorging.

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden,
kan men dankbaar zijn
als God je komt bevrijden.
Op 9 april 2021 overleed zacht en kalm mijn broer en onze oom

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Herinner mij
Niet in sombere dagen
Herinner mij
In de stralende zon
Herinner mij
Hoe ik was toen ik nog alles kon

Piet van den Winkel
Hij overleed in de leeftijd van 93 jaar.
Uit aller naam;
Familie van den Winkel

Hoije lieve Rieky
We hebben helaas 12 april afscheid moeten nemen van

Rieky Verstappen
Rieky is 66 jaar mogen worden.
Wij wensen de familie van Rieky, huisgenoten en medewerkers van
Blitterswijckstraat 13 veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

&
Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

HAN-MARK
ARENDSE

Cliënten en medewerkers
management en Directie
Dichterbij Zuid

Correspondentieadres:
Broekeindweg 14, 5971 NZ Grubbenvorst
We hebben afscheid genomen van Piet op
woensdag 14 april 2021 waarna hij begraven is bij zijn
broer Frans op de begraafplaats van Grubbenvorst.
Bedankt, La Providence voor de liefdevolle verzorging.

We willen iedereen hartelijk bedanken voor alle steun
en betrokkenheid na het overlijden van

Jan van Horck
Het was fijn om te zien dat zovelen met ons meeleefden.
De mooie bloemen, vele kaarten, lieve woorden en
telefoontjes hebben ons erg goed gedaan.
Truus van Horck-Gerrits, kinderen en kleinkinderen

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

GERRIE
VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

Te koop: kleine pakjes hooi. 3
waterbakken l. 2m br 0,70m d. 0,70m
+/- 75 aspergekratten.
tel.: 0478 69 16 41.
Te huur: ruimte 90m² centrum
Horst. minimaal 1 jaar(volledig of per
dagdeel) incl. cv/aanrecht/wc/parket.
tel 06 22 48 99 83
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade.
Direct geld en vrijwaring, snel
opgehaald. Tel. 06 52 85 93 48.
Het schuren en lakken of andere
kleur., of vermakenvan tafels.,
stoelen jderikx tel 06 10 95 42 0

Te koop scootmobiel invacare pro
mate en relex 3 motorische antraciet
zwart leren stoel. O6 15 44 81 13
Kaldenbroeck zoekt uitbreiding
team TERRAS BEDIENING,
voor sfeervol natuur terras.
Info: marlies@kaldenbroeck.nl
www.kaldenbroeck.nl.
PLUIMHORTENSIA aanbieding 3 voor
€12.00. Info zie www.veld-tuinplanten.
nl of bel 06 40 32 71 08. Vlinderstruik
e.a. heesters (op stam), buxusverv.,
taxus, vaste pl, bodembedekkers enz.
Open za. 9.30-16.30 uur. Do en vrij na
tel. afspr. Oude Heldenseweg (naast
13a) Maasbree
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‘Ik was heel blij dat ik mijn zwembroek mocht afstoffen’
In totaal 189 mensen mochten mee op proefvakantie naar Rhodos. 25.000 mensen meldden zich aan, Kyle
Janssen en zijn moeder Anja en zusje Kiara uit Horst zaten bij de gelukkigen die maandag 12 april op het
vliegtuig stapten naar het eiland.

massagesalons en drie cafés en bars. In
het resort is bijna alles gewoon open.
Normaal zijn er zes restaurants open,
maar omdat er maar een fractie van
de normale mensen is kunnen we van
twee restaurants gebruik maken. Alle
buitenbaden en massagesalons zijn
gewoon open en er zijn activiteiten.”
Hij is dan ook niet bang dat hij zich
gaat vervelen, zegt hij. “Ook al is het
op vakantie heerlijk om eens niks te
hoeven of kunnen doen.” Volgens

Kyle verschilt deze vakantie niet
veel van andere ‘normale’ vakanties.
“Het enige wat anders is dan een
normale vakantie is dat je mondkapjes
en desinfectiegel mee moet nemen, en
dat je je een paar dagen voor de vlucht
moet laten testen. Verder was ik heel
blij dat ik m’n zwembroek en zonnebril
weer kon afstoffen.”

Tekst: Marieke Vullings

Dief steelt dure cognac
Bij een slijterij in Horst is zaterdag 10 april een fles cognac ter
waarde van 145 euro gestolen. De slijterij vraagt de dief op
Facebook zich te melden.
Volgens de slijterij is op camera
beelden duidelijk te zien dat op
zaterdagmiddag om 16.25 uur een
jongeman een fles cognac met
een waarde 145 euro in z’n broek
stopt. “Inderdaad, cognac moet op
temperatuur komen, maar kun je
genieten van een cognac die wel

Zo zit je nog in het koude Horst en
zo stap je op het vliegtuig naar een
zonnig Grieks eiland. Reisorganisatie
Sunweb organiseerde samen met
Transavia de reis naar Rhodos.
Geïnteresseerden konden zich
aanmelden via Sunweb. En dat is
precies wat de moeder van Kyle,
net als 25.000 anderen, deed.
“Mam hoorde op de radio dat er
een proefpilot voor deze vakantie
aan zat te komen, en aangezien we
allemaal ontzettend toe waren aan

een vakantie heeft ze ons gewoon
aangemeld”, vertelt Kyle vanaf zijn
vakantieadres. “We hadden het
totaal niet verwacht dat we zouden
worden uitgekozen, aangezien de
kans zo klein was, maar toch zijn wij
uitgeloot.” Op maandag 29 maart
kregen ze een telefoontje dat ze hun
koffers mochten pakken om naar
Rhodos te gaan. “Ik kon het in eerste
instantie niet geloven omdat er zo
weinig mensen konden gaan. We
moesten dan ook halsoverkop onze

agenda omgooien omdat we allemaal
gewoon moesten werken, maar
gelukkig hadden de werkgevers van
mam en Kiara’s werkgevers, zelf ben
ik ZZP’er, hier begrip voor.”

Mondkapjes
Het gezin verblijft met de andere
vakantiegasten op een all-inclusive
resort aan de kust van Rhodos. “Onze
kamer heeft uitzicht op de Egeïsche
zee. In het resort zijn zwembaden,
een tennisbaan, fitnessruimtes,

in de broek heeft gezeten en geen
kassa heeft gezien?”, vraagt de
ondernemer zich af. Hij geeft aan
dat de dief op beeld staat, net als
het kenteken van de auto waarin
hij wegreed. De ondernemer roept
de jongen op zich te melden en de
drank alsnog te komen betalen.

VACATURE
HOUSEKEEPING
WEEKENDHULP Wijn &BistroBar
Voor meer info:
info@gasterielievehemel.nl
0774673961 keuze 2 hotel

Weer in Horst aan de Maas

TEKLA Tekenaar

m/v

(eventueel leerling tekenaar- of iemand die
ervaring heeft met 3D tekenen.)

Werken bij Nelissen Constructie
Wij zijn Nelissen Constructie. Sinds 1997 leveren wij trappen
en balustrades op maat aan onze klanten. Deze maken we met
name voor winkels, appartementencomplexen, bedrijfshallen
en de bouw.

April doet wat hij wil
April heeft nu zijn witte hoed getoond en deze wordt weer opgeborgen in de kast. De temperaturen blijven
voorlopig wel gematigd. In de nacht blijft tot dit weekend nog lichte vorst mogelijk tot -2 graden, waardoor
je dus toch nog niet de vorstgevoelige planten buiten kunt zetten. Overdag wordt het een graad of 13 en
volgende week loopt de temperatuur op tussen 15 tot 17 graden. Er bouwt zich een hogedrukgebied boven
Scandinavië op waardoor de stroming noordoost tot oostelijk wordt met de aanvoer van droge lucht. Dit is
een setting waarbij het in de winter de stenen uit de grond kan vriezen. Vanuit Italië zijn af en toe ook
uitlopers te zien van lagedruk en daardoor zal het niet volledig droog blijven. De neerslagkans is vrij klein,
maar een lokaal buitje blijft mogelijk die eerst ook korrelhagel kan bevatten. Volgende week dinsdag is er
tijdelijk een hogere neerslagkans. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Bij Nelissen Constructie staat bij ieder project de wens van
de klant centraal. Wij maken maatwerkproducten, geheel
passend bij de behoeftes van de klant. Wij zijn gespecialiseerd
in trappen, balustrades en het kleinere las- en constructiewerk.
Al deze projecten voeren wij van A tot Z uit. Van het uittekenen
tot aan de montage. Ons team bestaat uit een groep van
10 gemotiveerde medewerkers, die iedere dag met veel plezier
werken aan de projecten. Al deze factoren zorgen ervoor dat
wij projecten op kunnen leveren waar wij achter staan en
trots op zijn.
U kunt uw sollicitatie richten aan:
Nelissen Constructie t.a.v. de heer R. Nelissen
De Gruisdonk 21, 5928 RT Venlo
T 06 50 29 29 88 E info@nelissenconstructie.nl
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Ik kán berge verzette
Kán grenze verlegge
Kán de tiëd laote stilstao
Verléze en doorgao
Mit valle en opstao

Enne gojje mins blieft altied leave

Kán teage de stroëm ì
In ôs toekomst geluuve

Omringd door ons allemaal is onverwacht maar rustig
ingeslapen mijn lieve man, ôzze pap en onvergetelijke opa

Má ik kán ut neet alliën

Toon van Rens
* 27 oktober 1939

† 8 april 2021

lieve echtgenoot van

Berry Driessen

Jan Cox
95 jaar

“Bey”

Van harte gefeliciteerd

Keizer van Schutterij St. Sebastianus Sevenum

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Horst, 10 oktober 1944

Venlo, 10 april 2021

Mia van Rens-Hagens †, pap en opa van
Ank
Teun
Loek
Bart en Irene
Niels en Elise
Svea en Bert
Sten
Ton en Sandra
Rick en Francy
Tim
Correspondentieadres:
Heijnenstraat 32, 5963 NL Hegelsom
Wij nemen in besloten kring afscheid van pap en opa.
U kunt de dienst volgen via
www.aerdehof.nl/livestream
De stream is nog terug te zien tot 15 mei 2021
In plaats van bloemen is er ook de mogelijkheid een
donatie te doen aan de Nierstichting Nederland
NL 70 INGB 0000 088 000 te Bussum

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele
kaarten, appjes, bloemen en de steun die wij mochten
ontvangen na het overlijden van mijn man, ôzze pap en trotse opa

Frans (Frits) de Swart
Het was hartverwarmend. Het heeft ons goed gedaan te
mogen ervaren dat zovelen met ons meeleven.
Nel de Swart-Camps,
kinderen en kleinkinderen

Mia Driessen - Janssen
Sevenum Mia
Lottum Ed en Christel
Imke, Joep, Floor, Teun
Eindhoven Hilde en Wil
Peggy Sue en Johan
Ritchie en Myrthe
Familie Driessen
Familie Janssen

Vrijdag 16 april zijn

Piet en Elly
Derks-Stevens
50 jaar getrouwd
Van harte gefeliciteerd!
Kinderen en kleinkinderen

Zonnedauw 62, 5975 TD Sevenum
Vanwege de huidige omstandigheden zijn wij gedwongen om
in besloten kring afscheid te nemen van Bey op vrijdag 16 april
om 14.30 uur.
Het is mogelijk om de afscheidsdienst via een livestreamverbinding te volgen. De link hiervoor kunt u aanvragen
via een mail aan: live@uitvaartverzorgingyvonnevos.nl
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers van de
Intensive Care van VieCuri en kapelaan Pierik.

Welkom kleine man!

Milan

1 april 2021
Zoontje van
Bas Wijnen &
Laura Verstraaten
Mgr Joostenstraat 12
5971 BM Grubbenvorst

Ineens staat onze wereld stil, plotseling ben je er niet meer.
Onze rots in de branding, onze steun en toeverlaat, altijd blijmoedig
en recht door zee. Niet te bevatten dat jij nu ineens bent
heengegaan. Het leven nam je mee, als een vogel uit zijn vlucht.

Bey Driessen
Wij willen jou bedanken voor alle mooie herinneringen die jij ons
hebt nagelaten, niets was jou teveel. Dat jij keizer werd, was een
kroon op jou werk. Een schutter in hart en nieren.
Bedankt voor alles ‘Beyke’. je blijft voor altijd in onze harten.
Bestuur en leden, schutterij Sint Sebastianus Sevenum.

Wij zoeken voor onze tuin in Maasbree
een Handige energieke tuinman voor
2 dagen in de week. Geïnteresseerd?
Bel even, 06 48 25 05 35.
Te koop 4 jarige merrie Welsh A pony
met paspoort.
Vraagprijs 1100 euro
Info: 06 23 29 58 42 (na 18 uur)
Gezocht: huishoudelijke hulp voor
3,5 uur per week. Interesse?
Neem contact op met 06 23 11 32 11
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Dankbetuiging

Horen, zien en op het juiste moment iets zeggen…
Het is voor mij onmogelijk om iedereen persoonlijk te
bedanken voor het warme medeleven dat ik mocht
ontvangen na het overlijden van mijn lieve man

Gerrit Bongers
Bedankt voor alle kaarten, telefoontjes, bloemen en berichtjes.
Een speciaal woord van dank aan mijn kinderen
en kleinkinderen, Uitvaartverzorging Yvonne Vos,
familie Heesen en team de Sevewaeg en
Ruud Verhaag Beeld en Geluid.
Elly Bongers - van Dooren
Sevenum, april 2021

Theaterkap Floriadeterrein vanwege
veiligheid verwijderd
In verband met de veiligheid van bezoekers is de theaterkap op het Floriadeterrein verwijderd. Dat laat
Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo weten.
Na afloop van de Floriade, inmid
dels tien jaar geleden, is het terrein
doorontwikkeld tot de Brightlands
Campus Greenport Venlo. “Vanwege
het tijdelijke karakter van de
Floriade, werden themagebouwen
en andere objecten gebouwd en
vergund met een beoogde levens
duur van vijf tot tien jaar”, meldt
Greenport Venlo. “Deze levensduur
was uitgangspunt voor de construc

tie en materiaalkeuze. Inmiddels zijn
om die reden al een paar gebou
wen verwijderd.” Dat geldt ook
voor het versleten waterpaviljoen
en de theaterkap. “Met name het
doek en constructie van de theater
kap hebben in de loop van de tijd
veel geleden, mede omdat deze
door kinderen en jongeren vaak als
klimtoestel en glijbaan zijn gebruikt.
Aanwijzingen op de kap en van toe

zichthouders werden helaas gene
geerd. Vanwege de slijtage, en om
als gevolg daarvan gevaarlijke situa
ties te voorkomen, is de theaterkap
verwijderd.” De organisatie wil hier
mee de veiligheid voor het publiek
waarborgen. De PvdA in Horst heeft
onlangs nog vragen gesteld aan het
College van B&W over de toeganke
lijkheid van het terrein.

1504 \ nieuws

Merendeel voor overtreden avondklok

65 coronaboetes uitgedeeld in
Horst aan de Maas
In Horst aan de Maas zijn het afgelopen jaar 65 coronaboetes uitgedeeld. Dat blijkt uit politiecijfers. In vergelijking met andere Limburgse gemeentes valt het in Horst aan de Maas mee.
Van de 65 coronaboetes was het
merendeel voor het overtreden van
de avondklok (62). De overige drie
boetes zijn uitgedeeld voor het nege
ren van de noodverordening. Vijf
mensen hebben een waarschuwing
gekregen. In de gemeente Venray
kregen 140 personen een boete en in

Peel en Maas in totaal 122. Venlo heeft
er stukken meer met 697 stuks. In
heel Nederland zijn er 112.975 boetes
uitgeschreven en 40.555 waarschu
wingen uitgedeeld. Het grootste deel
van de bekeuringen is uitgeschre
ven vanwege overtreding van de
avondklok, 64 procent van het totaal.

De cijfers zijn gebaseerd op de peri
ode van maart 2020 tot en met maart
2021. Op de website van de politie zijn
de cijfers van andere gemeenten in
Nederland vermeld.
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Link achterban

Jongeren vertegenwoordigd
in Gezicht naar de Maas
Grubbenvorstenaar Tim Dinnissen gaat vanuit de lokale jongeren
de burgerinitiatiefgroep Gezicht naar de Maas versterken. Hij
gaat zorgdragen voor de link naar zijn achterban.

Musea America en Horst

Projecten krijgen bijdrage Cultuurfonds
Het Peelmuseum in America en Museum de Kantfabriek in Horst krijgen beide een bijdrage uit het Prins
Bernhard Cultuurfonds. Voor het Peelmuseum is er 3.000 euro beschikbaar, Museum de Kantfabriek krijgt
2.000 euro uit het potje.
Cultuur en natuur in Limburg kregen
in het eerste kwartaal van dit jaar
een impuls van het Prins Bernhard
Cultuurfonds. Er werden 38 projec
ten ondersteund. Daarvan zijn er
twee projecten uit Horst aan de Maas.
Stichting Museum de Kantfabriek uit
Horst krijgt voor het digitaliseren van
het archief van De Echo van Horst een
bijdrage van 2.000. Het Peelmuseum
in America is er 3.000 euro voor de

inrichting van een bijentuin, bij
enschans en honinghuis. In totaal
werd er 165.000 euro aan cultuur en
natuur in Limburg bijgedragen door
het Cultuurfonds. Het Prins Bernhard
Cultuurfonds draagt bij aan cultuur- en
natuurinitiatieven in Nederland. Vorig
jaar kregen 3.900 projecten door het
hele land een bijdrage, waaronder
die van zo’n 300 individuele cultuur
makers die in de problemen kwamen

door de coronacrisis. En samen met
de BankGiro Loterij, een groep private
fondsen en het ministerie van OC&W
droeg het Cultuurfonds met Kickstart
Cultuurfonds extra bij aan theaters,
musea, muziekpodia en producen
ten. Uit dat tijdelijke fonds werd voor
ruim 650.000 euro bijgedragen aan
Limburgse cultuurinstellingen.

Rookvrije Generatie

De Torrekoel rookvrij
Gemeenschapshuis De Torrekoel in Kronenberg is nu officieel een rookvrije locatie. Vrijdag 9 april maakt
wethouder Roy Bouten, samen met Ilvy Sanders van Sport aan de Maas, Piet Selen en Ted van der Horst,
huisarts in Kronenberg, de De Torrekoel rookvrij.
“Weer een plek in de gemeente Horst
aan de Maas waar we met elkaar
afspreken dat we niet roken”, aldus
de wethouder op Facebook. “Met
de scholen, huisartsenpraktijken

en speelterreinen waar we de laat
ste maanden zijn geweest hebben
inmiddels meer dan twintig loca
ties zich aangesloten bij de Rookvrije
Generatie. Als het aan mij ligt pas

een begin. Ik denk dat het een bewe
ging is die niet meer te stoppen is.”
Inmiddels zijn ook vijftien scholen in
Horst aan de Maas rookvrij. De vol
gende stap zijn de speelterreinen.

De initiatiefgroep is bijzonder ver
heugd met de aansluiting van Tim,
want hiermee is een belangrijke
stap gezet in de bezetting en afspie
geling van de lokale bevolking in de
groep, stelt zij in een persbericht.

“Het projectplan is toekomstgericht
en de jeugd heeft de toekomst.
Gezamenlijk is al een speerpunt
benoemd in een procesopzet met
betrekking tot de verdere communi
catie middels social media.”

Vacature
COMMISSIE VAN TOEZICHT P.I. Zuid-Oost, Ter Peel te Evertsoord
De Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting (P.I.) Ter Peel is op zoek naar een nieuw lid, te weten een

deskundige uit de kring van het
maatschappelijk werk
Belangstelling voor deze bijzondere functie?
Op de site www.commissiesvantoezicht.nl kunt u veel informatie vinden. Nog andere vragen, dan kunt u contact
opnemen met het secretariaat van de commissie van toezicht, mw. P. van Kaam-Wolfswinkel, telefoon 088-3612222.
Uw schriftelijke reactie met curriculum vitae kunt u tot uiterlijk 1 mei 2021 inzenden, secretariaat commissies
van toezicht, t.a.v. mw. P. van Kaam-Wolfswinkel, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of per e-mail:
p.van.kaam-wolfswinkel@rechtspraak.nl. Nog andere vragen, neem contact op met het secretariaat van de
commissie van toezicht, dhr. H. Terpelle, telefoon 088-3612222.
Uw schriftelijke reactie met curriculum vitae kunt u tot uiterlijk 15 mei 2019 inzenden, secretariaat commissies van
toezicht, t.a.v. dhr. H.C.W. Terpelle, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of per e-mail: harry.terpelle@rechtspraak.nl

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

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

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl
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Uitleg over communicatietraject

Vragen van Expeditie Sevenum
over De Wingerd beantwoord
VVD Horst aan de Maas stelde tijdens de raadsvergadering van dinsdag 6 april verschillende vragen aan het College van B&W van de gemeente
Horst aan de Maas over de gang van zaken bij De Wingerd in Sevenum naar aanleiding van een brief van Expeditie Sevenum. In een brief laat
wethouder Han Geurts weten hoe het cultureel centrum er nu voor staat.

Binnenkijken bij...

Column

Stankoverlast
Hard gebonk op de celdeur en
een man die heel hard begint te
roepen: “Laat mij eruit! Ik hoor
hier niet!”

Expeditie Sevenum stelde in een lange
brief verschillende vragen aan het
college over de scheiding tussen de
vorige uitbater Theo en en Dian van
Gasteren en de gemeente. Ook was
er onduidelijkheid over de toekomst
van De Wingerd nu het een nieuwe
uitbater heeft. Om de nieuwe uitba
ter Leon Hoex te presenteren aan de
inwoners van Sevenum, was er van
tevoren een communicatieplan opge
steld. Toch lekte de informatie uit, dat

had de gemeente niet zienaankomen:
‘We werden geconfronteerd met een
bericht dat in Sevenum circuleerde.
Vanwege de vermelding dat de infor
matie gedeeld kon worden, hebben
wij de zorgvuldig geplande en afge
stemde communicatieplannen direct
veranderd. Dezelfde avond hebben
we ervoor gezorgd dat alle stakehol
ders schriftelijk geïnformeerd zijn, de
tijdelijke website online ging en het
persbericht verstuurd werd.’

Geen winstoogmerk
Expeditie Sevenum heeft verschil
lende vragen gesteld aan het col
lege en wil per brief antwoord. De
gemeente geeft aan het te betreu
ren dat er niet gebruikt is gemaakt
van het eerdere aanbod om deze
vragen te beantwoorden in een
persoonlijk gesprek. ‘In een gesprek
kunnen we nog beter ingaan op
de context van onze overwegin
gen.’ De gemeente wil nog altijd in

gesprek met Expeditie Sevenum. De
gemeente weerlegt de mening van
Expeditie Sevenum dat de nieuwe
beheersvorm de gemeenschap geld
gaat kosten. ‘Dat is niet juist’, zegt
de gemeente in een reactie. ‘De
inzet van adviesbureau Drijver &
Partners uit Alblasserdam is gericht
op het interim-beheer en- bestuur.
Zij streven niet naar winst uit
exploitatie van De Wingerd.’

Oh, zit dat zo!

Vleestax
Wetten worden gemaakt door de regering, dat weet iedereen. Wat veel minder mensen weten is dat ook de Tweede Kamer wetten kan maken.
Zo’n initiatief wetsvoorstel vanuit de Tweede Kamer haalt echter bĳna nooit de eindstreep als wet.
voorstel wordt niet de slacht zelf
belast, maar het afvoeren van het
dier van de boerderij. Feitelijk is er
dus geen sprake van een slachtbelasting, maar van een veehouderijbelasting. Uit het buitenland
levend ingevoerde dieren die hier
worden geslacht vallen niet onder
de heffing.

Dat weerhoudt politieke partijen
er niet van om toch zo nu en dan
initiatiefwetsvoorstellen te doen.
Meestal gaat het dan over zaken
die de partij nauw aan het hart
gaan. Zo heeft de Partij voor de
Dieren onlangs een initiatiefwetsvoorstel ingediend voor een slachtbelasting. Dat is overigens niet zo
goede naam, want volgens het

Wie mijn columns vaker leest
weet dat ik het niet zo heb op
belastingen die een gedragsverandering moeten bewerkstelligen. Belastingheffing is een
omslachtige en vaak inefficiënte
manier om een doel te bereiken.
De neveneffecten zijn vaak groot.
Zo is het maar zeer de vraag of
een slachtbelasting leidt tot een
lagere vleesconsumptie. De vleesprijs wordt immers niet bepaald
in Nederland maar op de wereldmarkt. Als Nederlands vlees duurder wordt dan zal hooguit een deel

van de productie zich naar het
buitenland verplaatsen.
Om concurrent te blijven zullen Nederlandse veebedrijven de kosten moeten drukken.
Grotere bedrijven zijn daar meestal
beter in dan kleinere, milieuvriendelijkere of biologische bedrijven.
Mijn voorspelling is dan ook dat
een slachtbelasting zal leiden tot
meer ‘megabedrijven’ en dat kan
volgens mij niet de bedoeling van
de indieners zijn geweest.
Dat doet niets af van het streven
om de vleesconsumptie of veehouderij te beperken, wat op zich
een lovenswaardig streven kan
zijn. Alleen is belastingheffing
mijns inziens niet de juiste weg
om dat doel te bewerkstelligen.
Overigens zal het niet zo’n vaart
lopen met de slachtbelasting.

Het lijkt er niet op dat voor het
initiatiefvoorstel in deze vorm een
kamer meerderheid is. Een roemloos einde zoals met de meeste
initiatiefwetsvoorstellen dreigt.

Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu

Het is net iets voor 17.00 uur en
het insluitmoment is begonnen op
de leefafdeling van PI Grave. Dat
is het tijdstip dat alle gedetineer
den voor de avond en nacht wor
den ingesloten op hun eigen cel.
Meteen daarna volgt een telronde
door de medewerkers van de afde
ling om zeker te weten dat ieder
een op zijn eigen cel is en veilig
is voor de nacht. De regel is dat
iedere gedetineerde zijn verant
woording neemt om voor die tijd
ook daadwerkelijk op zijn eigen cel
te zijn.
Echter, nog voor alle deuren op
de hele afdeling op slot zijn, is er
een enorm kabaal hoorbaar. Toen
de medewerker bij de desbetref
fende celdeur was aangekomen,
bleek dat een man zich had laten
insluiten op een dubbelcel bij een
andere gedetineerde.
De medewerker keek verbaasd
toen de man meteen na het ope
nen van de deur rechtstreeks
terugliep naar zijn eigen cel. De
medewerker liep er vervolgens
achteraan en heeft hem de vraag
gesteld waarom de gedetineerde
op de wc in andermans cel zat?
Zijn antwoord was: “Weet je wel
hoe erg dat stinkt als je naar de wc
moet op je eigen cel en dan ook
nog de deur op slot gaat!”
Op de vraag waarom hij niet met
een gereageerd had toen de mede
werker de celdeur op slot deed,
vertelde hij dat hij nog niet klaar
was met de toiletgang en dacht dat
de medewerker wel even op hem
zou kunnen wachten voordat hij de
celdeur op slot deed. De medewer
ker vond dit echter minder logisch
en heeft de man een rapport aan
gezegd vanwege het onttrekken
aan het toezicht.
Kortom: Toen ik hem vertelde dat
hij voor straf een aantal dagen op
zijn eigen cel moest blijven mét de
deur op slot wist hij meteen dat
hij de aankomende dagen wellicht
toch last zou krijgen van zijn eigen
stankoverlast.

Carla Wijnhoven
PI Grave
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Adver torial

Wiel Hauser

‘Leven met een stoma,
zo ingewikkeld is het niet’
Wiel Hauser (68) werkte als elektromonteur bĳ een aluminium gieterĳ in Tegelen. Hĳ was
altĳd kerngezond. Wiel was nog maar net met pensioen in augustus 2020, toen hĳ een
tĳdlang last had van dunne ontlasting. De huisarts verwees hem door naar VieCuri voor
verder onderzoek. Na enkele scans en onderzoeken volgde er een hard, maar duidelĳk
oordeel: endeldarmkanker. Een ingreep was noodzakelĳk, een stoma onontkoombaar.

bijwerkingen, terwijl het toch best pittig was.
Ik hoefde geen dieet te volgen, mocht gewoon
blijven eten. Op het eind werd naar de wc
gaan wel pijnlijk, alsof je grof schuurpapier
gebruikt in plaats van wc-papier. Op consult
bij de specialist werd toen ook gezegd dat de
mogelijkheid bestond dat tijdens de ingreep
mijn kringspier/anus zou moeten worden
verwijderd. Je wordt dan aan de onderkant in
feite gewoon dichtgenaaid. Rectumamputatie
heet dat. Ook daar schrik je weer even van,
maar het is zoals het is. Ik ben daar heel nuchter in.

‘We zĳn van meet af aan
heel goed opgevangen
en gerustgesteld door de
verpleegkundigen’

‘Je schrikt behoorlijk als je zo’n boodschap
krijgt’ vertelt Wiel, thuis aan de eettafel in
Blerick. ‘Mijn vrouw was in de auto blijven zitten, vanwege corona, maar ook omdat ze moeilijk loopt. Ze zijn haar toen gaan halen, omdat
het belangrijk was dat zij dit ook zou horen.
Zij schrok nog meer dan ik. We zijn van meet
af aan heel goed opgevangen en gerustgesteld
door de mensen van VieCuri. Er zijn meteen
diverse checks gedaan om te zien of de kanker was uitgezaaid naar mijn lever, nieren en
lymfeklieren. Dat bleek allemaal niet het geval,

daarom noemden ze dit een milde vorm van
kanker. De tumor moest hierna eerst kleiner
worden voordat er kon worden geopereerd.
Er volgde een reeks bestralingen (elke dag
10 minuten, vijf weken lang), in combinatie met
chemotherapie, waarbij ik tweemaal daags vier
pillen moest slikken. Daarna een periode van
drie maanden rust om het lichaam aan te laten
sterken vóór de operatie.

Rectumamputatie
Gek genoeg heb ik nauwelijks last gehad van

Nicole Metselaars, verpleegkundige

‘Geef de patiënt de regie’
Als verpleegkundig consulent Coloncare zorgt Nicole Metselaars
ervoor dat patiënten bĳ wie net een stoma is aangelegd, ze hier
zo snel mogelĳk zelfstandig mee leren omgaan. Samen met twee
collega’s geeft zĳ patiënten vóór hun ingreep voorlichting en na
afloop trainingen in het zelf plaatsen én vervangen van stomamateriaal. Mooi werk, omdat je ziet dat mensen er de regie mee
terugkrĳgen over hun eigen leven.
Na een voorbereidingsfase in 2020, draait het project “Zelfredzaam
in stomazorg” vanaf januari 2021, als onderdeel van het VieCuri zorgconcept “Zonder zorg naar huis”. Nicole Metselaars: ‘Wij zijn er tot
nu toe heel tevreden over, en nog belangrijker, onze patiënten ook.
Meneer Hauser was in januari een van de eersten die de training heeft
gevolgd. Hij was zeer gemotiveerd om dit in de vingers te krijgen en
zo snel mogelijk zelfredzaam te worden.’
Voorheen gingen alle patiënten ondanks het oefenen, toch met zorg
naar huis. In de nieuwe aanpak maken we gebruik van andere stomamaterialen waardoor het stomazakje dagelijks maar één keer vervangen hoeft te worden. Doordat we in het ziekenhuis hebben geoefend
weet de patiënt, en ook zijn naasten, waar hij op moet letten en wat
er eventueel mis kan gaan. Patiënten hebben zo meer vertrouwen en
inzicht in de stomazorg en zijn veel onafhankelijker. De stomaverpleegkundige van de Thuiszorg bezoekt de patiënt nog eenmaal thuis om
te kijken of alles volgens verwachting gaat en blijft op de achtergrond
standby, mocht het nodig zijn.’

Half januari ben ik geopereerd. De anus is
daarbij inderdaad verwijderd, je darm wordt
naar je buik geleid en daar wordt een kunstmatige uitgang gemaakt waar een stoma
op wordt aangesloten. Je wordt dus wakker met een stoma op je buik. Beetje raar in
het begin, maar het went heel snel. Ik moest
eigenlijk een week in het ziekenhuis blijven,
maar mocht na vijf dagen naar huis omdat
alles voorspoedig verliep. Ik heb toen eerst
een aantal keren geoefend met verpleegkundigen om zelf het stoma te kunnen aanbrengen. Je wordt daar heel handig in. Mijn vrouw
moest het ook leren, die vond dat wel spannend. Thuis hebben we nog bezoek gehad van
het Groene Kruis met praktische informatie
over het gebruik van stoma’s.
Inmiddels zijn we een paar maanden verder.
Het leven gaat gewoon door. Ik werk zelfs
weer bij m’n oude baas, twee dagen per week.
Dat gaat prima, collega’s weten ervan. Ik ben
VieCuri dankbaar voor de uitstekende zorg en
blij dat ik nu zelf de regie over m’n stoma heb.’

Frits Aarts

‘Als je als
patiënt zelf je
stoma vervangt,
ben je behoorlijk
zelfredzaam’
Frits Aarts is chirurg-oncoloog bĳ
VieCuri. Samen met collega’s verricht
hĳ jaarlĳks circa 150 darmoperaties,
waarbĳ zo’n 60 tot 80 stoma’s worden
geplaatst. Naast patiënten met acuut
ernstige klachten, is er een steeds
groter wordende groep mensen die in
een relatief vroeg stadium behandeld
wordt, nadat uit het preventieve
darm-bevolkingsonderzoek onder
Nederlanders van 50 jaar en ouder
bleek dat zĳ darmkanker hebben.

Frits Aarts: ‘De heer Hauser had een tumor
in zijn endeldarm die verwijderd moest
worden. We hebben deze eerst verkleind
door een combinatie van bestraling en
chemotherapie. De endeldarm is het
laatste deel van de dikke darm. Bij een
ingreep hieraan kunnen klachten optreden
die ervoor zorgen dat we minder controle
hebben over de ontlasting; en dus last
krijgt van incontinentie. Als voor de operatie duidelijk is dat je die controle niet
meer hebt of dreigt te verliezen, plaatsen
wij een stoma, tenzij de patiënt aangeeft
dat per se niet te willen.
Bij een verminderde continentie moet de
patiënt heel vaak naar de wc en gebeuren
er regelmatig “ongelukjes’’. Mensen durven dan het huis niet meer uit om op
bezoek te gaan bijvoorbeeld. Met een
stoma daarentegen kun je heel normaal
functioneren.
Patiënten die bij ons een stoma hebben gekregen, volgen vóór ze naar huis
gaan een training ‘’Hoe plaats en vervang je een stoma? En wat te doen, als er
iets misgaat?’’. Het geeft patiënten een
gevoel van vrijheid en zelfredzaamheid.
Dhr. Hauser is er heel tevreden mee en hij
niet alleen.’

Tekst: Frank Heijster
Foto’s: Studio Indruk

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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20 april 2021

Raadsvergadering
Op dinsdag 20 april is de volgende videovergadering van
de gemeenteraad. Hierbij gaat het om een besluitvormende
vergadering.
Digitaal vergaderen

programma sociale integratie arbeidsmi-

In verband met de maatregelen rond het

granten, richtlijnen omgevingsgesprek,

coronavirus kan de gemeenteraad niet op

Masterplan Wonen en aanpassingen basis-

de gebruikelijke manier vergaderen. Daarom

school de Kroevert in Kronenberg.

vergadert de raad digitaal. De raadsleden en

Kijk voor een volledige agenda op

de burgemeester hebben via een videoverbin-

horstaandemaas.nl/raad.

ding contact met elkaar en geïnteresseerden
kunnen de vergadering volgen via internet.

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

Meer informatie
U kunt de digitale raadsvergadering live

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

20 april 2021

Commissie bezwaren
en klachten

Agenda

volgen via horstaandemaas.nl/raad en

Op de agenda van de vergadering staan

de facebookpagina van de gemeente-

Er vindt op dinsdag 20 april 2021 een digitale hoorzitting plaats door de Commissie

o.a. diverse bestemmingsplannen,

raad (RaadHadM). De vergadering begint

van advies voor de bezwaarschriften en klachten.

Parapluplan internationale werknemers,

om 20.00 uur.
Hoorzitting om 20.00 uur

wordt gewaarborgd door, op verzoek,

Bezwaar tegen verplaatsen/uitbreiden hekwerk

de geluidsopname van de hoorzitting ter

aan de Luttelseweg in Sevenum.

beschikking te stellen.

Coronamaatregelen

Dit verzoek kunt u richten aan de secretaris

De commissie brengt advies uit over te

van de commissie voor behandeling van

nemen besluiten op bezwaarschriften.

bezwaarschriften en klachten via

De hoorzittingen vinden digitaal plaats i.v.m.

gemeente@horstaandemaas.nl of

de Coronamaatregelen. De openbaarheid

telefonisch 077 - 477 9777.

Bekendmakingen

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide
omgevingsvergunningen

Help bijen en insecten

Bloemzakjes Fleurige bloemen door Horst aan de Maas
De gemeente Horst aan de Maas start ook weer met het trakteren op gratis
bloemenzaad. We gaan weer een bloemrijk mengsel uitdelen aan onze inwoners.
Het is bedoeld voor de kleine overhoeken in tuintjes (circa 25 m2). De komende

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

weken wordt het mengsel in kleine zakjes gedaan. Vanaf week 16 (19 april) worden
de zakjes beschikbaar gesteld waarbij we 1 zakje per adres hanteren.

America

Mathieu Starrenstraat 11

Erik de Rodeweg 11

Nieuwe Peeldijk 19

Transportstraat 8

Zeesweg ongenummerd

Veilig ophalen

zijn immers ontzettend belangrijk voor

Nieuwe Peeldijk 7

Akkerweg 3 3a 3b

Toverlaan 2

Vanaf 19 april staat er een container

onze natuur en voedselvoorziening.

Wouterstraat en

Lottum

Steinhagenstraat 52

bij de gemeentewerf aan de

Ze zorgen niet alleen voor de bestuiving

Dorperpeelweg

Horsterdijk 116

Grubbenvorsterweg 66

Americaanseweg 43 in Horst. Hierin

van planten en bloemen, maar dienen ook

Griendtsveen

Meerlo

Swolgen

zitten kleine zakjes bloemenzaad met

als voedsel voor vogels en andere dieren.

Past. Hendriksstraat 35

Irenestraat 19

Donkstraat 19

Turfstrooisel ongenummerd

Hogenbos 14

Tienray

daarop de tekst: “50 gram bloemenzaad
is goed voor 25m2. Vermengen met een

Om de achteruitgang van het

Grubbenvorst

Melderslo

Kloosterstraat 20

beetje zand”. Het bloemenzaad kun je

aantal bijen en insecten tegen te

Narcissenstraat 15

Herenbosweg 38

Horst aan de Maas

ophalen tijdens openingstijden van de

gaan, slaan Landschap Horst aan

Horsterweg 74 a

Meterik

Ondersteuningsregeling

gemeentewerf: maandag t/m vrijdag:

de Maas, de provincie Limburg en

van Douverenstraat 46/48

Roothweg 14 a

Corona verenigingen, stich-

7.30 - 12.00 uur en 12.30 - 16.00 uur

landschapsorganisatie IKL de handen

Past Zegersstraat 13

Donkstraat 24

tingen en vrijwilligersorgani-

ineen. Samen maken zij zich sterk voor

Horst

Sevenum

saties gemeente Horst aan

Samen sterk

het realiseren van een gemeentelijk en

Meterikseweg 96

Kleefsedijk 29b

de Maas vastgesteld

Het gaat slecht met de bijen en insecten

provinciaal bloemenlint, als leefplek voor

Kerkstraat 17

Den Eigen ongenummerd

in Nederland. Dat is zorgelijk, insecten

insecten en andere dieren.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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Dat is een felicitatie waard
Afgelopen week was het weer “raak”. Burgemeester Ryan Palmen mocht maar liefst drie 60 jarige huwelijksjubilea bezoeken. Allereerst toog hij naar Swolgen om het echtpaar van GervenPeeters persoonlijk te feliciteren met hun huwelijksjubileum. In Meerlo bezocht hij om dezelfde reden het echtpaar Steeghs-Steegs en in Hegelsom het echtpaar Hesen-Craenmehr. Tijdens
de bezoeken overhandigde hij namens de gemeente een boeket bloemen en een persoonlijke herinnering.

Claudia Keijsers

Starter van het eerste
kwartaal 2021
Claudia Keijsers van Saar aan Huis uit Ysselsteyn is de Starter van het eerste kwartaal geworden. Saar aan Huis is een (franchise)organisatie voor aanvullende mantelzorg. Claudia is in
oktober 2020 gestart met haar onderneming die niet alleen ouderen, maar iedereen die thuis
ondersteuning nodig heeft, voorziet van de juiste zorg.

Spoorweg 6, Hegelsom

Nieuwe locatie oud papiercontainers
Enkele maanden geleden al heeft Hegelsom een nieuwe locatie voor de oud papier
containers gekregen. Mocht je oud papier weg willen brengen, lever het dan af op het
juiste adres: Spoorweg 6, inrit van de voormalige Rabobank Hegelsom (altijd bereikbaar).

Op de foto van links naar rechts: Rudy Tegels (wethouder Horst aan de Maas), Jan Loonen (wethouder
Venray), Claudia Keijsers (Saar aan Huis), Eric van Kempen (Horster ondernemersvereniging O-twee)
Sjoerd Terpstra (Rabobank Noord-Limburg) (Foto: Rikus ten Brücke)

Diverse wegwerkzaamheden
in Horst aan de Maas

Saar aan Huis biedt structurele hulp.

de Horster ondernemersvereniging O-twee

De komende periode vinden er diverse wegwerkzaamheden plaats in onze gemeente.

De hulpbehoevende krijgt alle zorg die nodig

en het Venrays Ondernemers Platform,

Dit betekent dat wegen afgesloten zijn voor het verkeer. Ter plaatse wordt meestal een

is en de mantelzorgers krijgen meer balans

startende ondernemers een steuntje in de rug

omleiding aangegeven.

tussen gezin, werk en zorgtaken. Denk

geven.
Hieronder geven we aan om welke wegen het gaat. De komende periode zijn wij op de

hierbij aan het bereiden van maaltijden, het
doen van huishoudelijke klusjes, het maken

Onlangs gestart?

volgende locaties aan het werk:

van een gezellig uitjes en het verlenen van

Ben je onlangs een onderneming gestart en

22 maart - 16 april: Patersstraat Evertsoord

persoonlijke hulp.

wil je meedoen aan deze verkiezing?

24 maart - 30 april: Kasteellaan Horst

Kijk dan op https://www.horstaandemaas.nl/

6 april - 16 april: Meester Bergerstraat Broekhuizen

Ook meedoen?

starter-van-het-kwartaal.

20 april - 22 april: Megelsum Meerlo

Met de verkiezing van de Starter van het

Aanmelden voor de verkiezing van de Starter

kwartaal willen de gemeenten Horst aan de

van het tweede kwartaal 2021 kan tot uiterlijk

Maas en Venray, Rabobank Noord-Limburg,

25 mei.

Op www.horstaandemaas.nl/werk-aan-de-weg lees je meer over de afsluitingen en de omleidingen.
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VVD Horst aan de Maas

Eet u wel eens een banaan?

Een rare vraag wellicht, maar ik vermoed dat de meeste lezers deze
vraag met een ‘ja’ beantwoorden. Gelukkig maar, want een banaan is
gezond, ook heel licht radioactief. Er bevindt zich namelijk een kleine
hoeveelheid kalium-40 in een banaan en dat zendt straling uit.
De hoeveelheid straling die wij als
mensen absorberen wordt uitgedrukt
in millisieverts. Bij het eten van één
banaan loopt u ongeveer 0,0001 mil
lisievert op. Maar u loopt niet alleen
straling op bij het eten van een
banaan. Natuurlijke achtergrondstra
ling, uit gebouwen, lucht en andere

SP Horst aan de Maas

materialen, is altijd aanwezig en u
kunt er niet aan ontsnappen. Jaarlijks
ontvangt u daar ongeveer 2 millisie
vert van. Dat komt overeen met een
jaar lang iedere dag ruim 50 bana
nen eten.
Overigens is 3 millisievert de maxi
male dosis die mensen per jaar

Oostenrijk met een ‘verrassend’ initi
atief voor een biomassacentrale.
Wethouder Kuijpers beaamde dat
er “ruimte was voor verbetering”,
maar de gemeente zou “snoeihard
aan het werk” zijn om de dienst
verlening “naar eer en geweten” uit
te voeren. “De raad ziet vooral de
zaken waarin het niet goed gaat”,

CDA Horst aan de Maas

stelde burgemeester Palmen daarbij
gesteund door veel raadsleden. Het
is dan wrang dat het juist de kritische
vereniging Behoud de Parel treft
dat alle brieven die zij het laatste
jaar naar B&W gestuurd heeft, niet
beantwoord zijn. Communiceert B&W
alleen slecht als het om kritische bur
gers gaat, vraag je je af.

22 jaar en bijna afgestudeerd, vind
ik het tijd worden om het huis uit
te gaan. Grotendeels thuisstude
ren en -werken blijken dit jaar goed
te doen, dus dichterbij werk gaan
wonen is niet nodig, veel vrienden

en familie wonen hier in de buurt
en er is genoeg te doen. Nu nog een
eigen huis vinden. De eerste stap in
die speurtocht was het bepalen van
het soort woning om daarna uit te
zoeken waar ik moest gaan zoe

De SP kreeg te horen dat de toon van
de voorstellen “te stevig aangezet”
was. De ambtenaren zouden zo niet
positief gestimuleerd worden om die
verbeteringen door te voeren, vol
gens de wethouder. Ambtenaren zijn
echter niet verantwoordelijk voor de
communicatie, dat is het college van
B&W zelf. Aansluitend kwam het ene
raadslid na het andere met kritiek op
de communicatie.
Terugkijkend op het debat conclu
deren we dat de raad ontevreden

is over de communicatie en dat die
onvrede al een tijd aanhoudt, maar
dat niemand buiten de SP het aan
durft het college hier hard op aan te
pakken. De grootste verliezer is de
burger die maar af moet wachten
of B&W adequaat omgaat met hun
belangen en beter met hen wil com
municeren.

ken. Al snel kwam ik erachter dat ik
sommige wensen beter kon laten
varen, of mijn baas lief aan moest
gaan kijken en dat verder kijken dat
Grubbenvorst niet meteen een oplos
sing is.
Dat ik niet de enige ben die dit pro
bleem tegenkomt, blijkt uit de animo
voor de bijeenkomst bouwen voor
jongeren in Grubbenvorst op 14 april
medegeorganiseerd door fractie
genoot John Jenniskens. Als het er

niet is, dan is het aan onszelf om er
samen met elkaar, de gemeente, cor
poraties en particulieren voor te zor
gen dat het er komt. Op die manier
voorkomen we dat deze generatie
Grubbenvorstenaren gedwongen
wegtrekt en dat zou zonde zijn.

Echter, we dienen het systeem te
veranderen. Waar vogels het nog
redelijk doen, dienen we van te
leren, ze wijzen ons de weg. Geen
eindeloos monoculturen, maar klei
nere percelen met veel variatie in
de gewassen omlijnd met houtwal
len en taluds, sloten en water. Meer
aandacht voor de boerennatuur en
kringloop landbouw stimuleren. Zelf
kunnen we veel doen door alleen
biologische producten te kopen. Eet
minder vlees. Ga je eigen tuin vlinder

vriendelijk inrichten. Gebruik geen
bestrijdingsmiddelen. Accepteer
beschadigde groente.
Op gemeentelijk niveau willen we
het promoten van biologische land
bouw en ook daadwerkelijk onder
steunen. Versterken van groene
landschapselementen en ook onze
natuurgebieden koesteren. Doe mee
en denk mee met D66+GroenLinks.

maar ook van de Walkro verderop.
Die hebben altijd vreselijke haast,
tezamen met, tot voor kort, de vele
zandwagens voor de werken aan de
oude Maasarm maakt dat ook de ver
keerskwestie hier actueel is.
En dan de oude Maasarm, prachtig
natuurgebied in wording. Een parel
voor Horst aan de Maas, bijna af;
hoe en wie het gaat beheren is nog
onduidelijk. Ook het natuurbeleid is

hier actueel. Je hoeft niet in de grote
stad of in een dorp te wonen, overal
worden de gevolgen van politiek
beleid gevoeld. Landelijk, provinciaal
en gemeentelijk. Ik hoop dan ook,
namens de PvdA, mijn steentje bij te
dragen aan het nog mooier, gezon
der en plezieriger worden van Horst
aan de Maas, voor iedereen.

Sonja van Giersbergen

Hielke Hertsig, burgerraadslid

De vogels wijzen ons de weg

Waar zien we in Horst aan de Maas nog patrijzen? Waar hoor je nog het mooie geluid van de kievit op het
Cleef?
De natuur is ook hier op zijn retour,
wordt door velen geconstateerd.
Veel insecten en daarmee ook de
vogels worden nog maar sporadisch
waargenomen. De tellingen van
Vogelwerkgroep het Hökske onder
schrijven dit. Zullen onze (klein)
kinderen een nachtegaal horen? Hoe
kan dit toch?
Als we zien wat er in onze gemeente

PvdA

Tom Obers

Een plek onder de zon

Grubbenvorst, het dorp waar mijn grootouders oud worden, waar
mijn ouders zijn opgegroeid en waar ik zelf al mijn hele leven woon. Al
is het maar de vraag hoe lang ik hier nog kan blijven wonen. Het
onderwerp komt de laatste tijd vaak voorbij, ook in deze column en in
dit blad: er zijn te weinig woningen.

D66+GroenLinks

2019 volgens het RIVM de hoogst
berekende jaarwaarde aan de ter
reingrens 0,0015 millisievert. U
absorbeert ruim 1000 keer meer
straling door de natuur. De vraag is
niet of we moeten leven met radio
activiteit, maar hoe? Kernenergie.
Gewoon. Doen.

Communicatie met burgers moet beter

Gemeenteraad en burgemeester en wethouders vinden dat de communicatie van het gemeentebestuur
naar de burgers moet verbeteren. Toch stemde een meerderheid van de raad onlangs niet in met de voorstellen van de SP voor verbetering van de communicatie.
Al eerder vroegen we aandacht voor
betere informatievoorziening aan
burgers en tijdiger beantwoorden
van brieven. Denk aan de perikelen
rondom de vestiging van groente
verwerker Hessing in Californië 2,
waar de burgers uit de krant moes
ten vernemen wat de plannen
waren. Hetzelfde gebeurde in Veld

mogen absorberen (voor mensen
die vanwege hun beroep met stra
ling in aanraking komen, zoals artsen
en piloten, is dat 20 millisievert).
Schadelijke effecten van straling zijn
pas duidelijk waargenomen vanaf
100 millisievert. Die banaan kunt u
dus gerust eten en u hoeft ook niet
bang te zijn als u een rondje gaat
wandelen want straling is onderdeel
van de natuur en uw lichaam is erte
gen bestand.
Bij de kerncentrale in Borssele is in

veel gebeurt zoals de industriële
landbouw. Met zijn ruilverkavelin
gen, de mechanisatie, kunstmest,
de overdadige varkensbemesting,
bestrijdingsmiddelen, kassen en
winstoptimalisatie wordt de vogel
weggedrukt. Als je wandelt en de
rijen plastic asperges ziet evenals de
ellen lange rijen sla onder plastic,
de hectares blauwe bessen zon

der een sprietje gras. Denk ook aan
TradePort, de joekels van gebouwen.
Hier zie je nu dat de oranjegekleurde
percelen winterrogge bespoten met
glyfosaat. Dan snap je ook dat voor
wormen en insecten en dus vogels
daar geen plek meer is. Die bestrij
dingsmiddelen komen ook uiteinde
lijk in drinkwater.
We doen eraan mee, laten het toe.

Ton Wismans, burgerraadslid

Ooijen

Ruim een jaar geleden vestigde ik me in Ooijen, een verre uithoek van onze gemeente. Ik ben lid van de
PvdA-fractie Horst aan de Maas en burgerraadslid. Ooijen is ronduit prachtig, de buurt is grandioos,
idyllisch, maar...
Neem nu kasteel Ooijen, een keu
rige camping zonder enige overlast.
Het is tevens een grote woonloca
tie voor arbeidsmigranten, alles is
netjes, schoon en keurig geregeld,
maar toch. Een aantal keer hebben
we mensen één of meerdere dagen

op de parkeerplaats zien wachten op
vervoer naar huis, mensen die hun
baan en dus hun huisvesting kwijt
raakten.
Schuin tegenover ons staat de fri
tesfabriek van Lamb&Weston, als je
voorbij rijdt valt het nauwelijks op.

Als je hier woont, en de wind staat
verkeerd, berg je maar. Er is goed
contact en het bedrijf doet zijn best
middels vergisters de geur overlast
te verminderen.
Ook opvallend: het aantal vrachtwa
gens, niet alleen van Lamb&Weston,

Erwin Overvliet

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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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Suikertaks dwingt mij gezonde
keuzes te maken
De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving pleit ervoor dat de overheid meer doet om ongezond eetgedrag tegen te gaan en om gezonde
keuzes te bevorderen.
De raad wil dat er een verbod komt op reclame
voor ongezond voedsel. Verder is het voorstel
om de btw op gezond eten zoals groente en
fruit te verlagen en een suikertaks in te voe
ren. Een suikertaks is een belasting op suiker.
Hierdoor gaat de prijs van producten met veel
suiker omhoog. Het kopen van ongezonde, zoete
producten wordt hiermee ontmoedigd. Volgens
het Voedingscentrum kan dit ervoor zorgen dat

mensen dit soort producten minder kopen. “Dit is
belangrijk omdat overgewicht een groeiend pro
bleem is in Nederland”, aldus het Voedingscentrum.
Zo zorgt een suikertaks er ook voor dat het aanbod
gezonder wordt.
Aan de andere kant laten cijfers van het RIVM zien
dat mensen steeds minder suiker consumeren. In
2016 aten Nederlanders 22 kilo toegevoegde suiker,
in 2012 was dit nog 26 kilo. Vervangers als kokos

bloesemsuiker, ahornsiroop of agavesiroop klinken
gezonder dan kristalsuiker, maar zijn dat niet, aldus
het Voedingscentrum. Is het niet veel beter om het
grote geheel aan te pakken en mensen beter te
voorlichten over (on)gezonde keuzes?

Suikertaks dwingt mij gezonde keuzes te maken.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 14

Ik durf me niet te laten vaccineren met AstraZeneca
Het AstraZeneca-vaccin is de laatste dagen weer volop in het nieuws. Een aantal mensen had last van een zeldzame combinatie van trombose en
een verlaagd aantal bloedplaatjes. Het is niet duidelijk of het vaccin daar de oorzaak van is.
Trombose-experts wijzen er echter op dat het
tijdelijk stoppen een groter risico voor de volks
gezondheid is, ondanks de meldingen van
bloedstollingen. Ze zeggen dat het ministerie de
experts niet heeft geraadpleegd voorafgaand
aan het besluit om te stoppen. In Horst aan de
Maas twijfelen de meeste inwoners niet aan het
vaccin. Zo reageert Nadine Derikx op Facebook:
“Ik heb eind februari de eerste Astra gehad en

alleen een stijve arm en wat pijn op die plek heb
ik nergens last van gehad. 22 mei staat de tweede
prik op de agenda en ik kan niet wachten tot deze
is gezet. De kans is niet groter dan met ieder ander
vaccin of medicijn. Terug naar normaal, dat vind ik
veel belangrijker.” Mieke Rongen sluit zich daar bij
aan: “Ik kan niet snel genoeg gevaccineerd worden,
het duurt veel te lang.”
Patrick van Lieshout daarentegen wil zich juist he

lemaal niet laten vaccineren. “Nee, ik wil hem niet.
Die van AstraZeneca niet, die van Pfizer niet, die
van Janssen niet, die van Moderna niet. Ik ben ver
antwoordelijk voor mijn eigen gezondheid en ik ben
niet verantwoordelijk voor iemand anders zijn ge
zondheid. Iedereen heeft een keuze en mijn keuze
is me niet te laten vaccineren.”

Ingezonden brief

Wordt de HALLO het Facebook van de gedrukte media?
Als politiek geïnteresseerde en tevens lid van een politieke partij (CDA) valt mij al geruime tijd op dat
ingezonden brieven meer en meer op de persoon van onze lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders worden gespeeld.
Laten we de polarisatie en verhar
ding die we landelijk zien in ons
prachtige gemeente Horst aan de
Maas zolang mogelijk buiten de
deur houden. We zijn gezegend in
Horst aan de Maas met 27 democra
tisch gekozen volksvertegenwoor
digers. Van links naar rechts, allen
hard werkende burgers, vaak sociaal
maatschappelijk actief en vele uren

met raadswerk in de weer om Horst
aan de Maas leefbaar te houden. 27
vertegenwoordigers die zich na hun
dagelijkse werk op dinsdag haastig
tot ons ‘eigen’ parlement wenden
om soms lastige keuzes te maken
voor Horst aan de Maas. Maken
deze mensen wel eens (achteraf)
verkeerde, of niet mijn persoon
lijke keuzes? Jazeker. Maar ik ben

er van overtuigd dat alle 27 raads
leden met hun eigen overtuiging,
idealen en goede intenties het beste
voor hebben voor onze 12 kernen
en ruim 41.000 inwoners. En wilt u
meepraten of beslissen? Blijf vooral
niet aan de zijlijn staan. Het mooie
van democratie is dat ook u gekozen
kan worden. De PvdA, VVD, SP, CDA,
D66+GroenLinks, Essentie, ze zoeken

allen nog betrokken inwoners die
aan de slag gaan voor een nog beter
Horst aan de Maas.
Lieve mensen, we kunnen naar Den
Haag, Maastricht, of onze eigen
bestuurders en raadsleden roepen
en schrijven. Maar uiteindelijk begint
een betere wereld ook bij onszelf.
Een stukje waardering en respect
voor deze 27 kanjers zou een mooie
eerste stap zijn.

Kwaliteit heeft een naam

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste

Allround medewerker
(fulltime)

Onze openingstijden
Van maandag t/m vrijdag 09.00 tot 18.00
Zaterdag van 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

Column

Beeldscherm
crimineel
Dat Nederlanders graag hun
mening geven, is algemeen
bekend. Maar het lijkt het
laatste jaar wel steeds meer en
erger te zijn geworden.
Helemaal nu het ook veilig kan
achter een beeldscherm. Soms
denk ik wel eens: hou gewoon je
klep of denk na voordat je wat
zegt over een ander.
Soms vraag ik mij wel eens af of
mensen wel eens nadenken over
de persoon op wie ze commentaar
leveren. Het nadeel van journalist
zijn bij een lokaal blad is dat ieder
een die je stukken leest iets over
je denkt. Je moet een harde huid
hebben en geloof me, die krijg je
vanzelf wel de door jaren heen. Het
is wel eens zo, als je een kritisch
artikel schrijft over iemand of over
een bepaalde zaak, dat een partij
daar niet blij mee is. Tja, dat hoort
eenmaal bij dit beroep. Hetzelfde
geldt als je in de politiek zit. Ook
dan heb je een harde huid nodig,
respect hoor voor deze mensen en
hoe zij dit incasseren. Soms moet
je even slikken wat mensen over je
roepen, soms hebben ze dan ook
nog eens gelijk. Het gaat er mij niet
om of je gelijk hebt of niet, het gaat
er mij om dat je dat op een fatsoen
lijke manier doet. Met respect.

Roy Knelissen
Urselineweide Grubbenvorst

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

Voor al uw witte, groene en geschilde asperges.
Ook voor streekproducten.

Nielsflits

voor alle voorkomende werkzaamheden
(loonwerk, grondwerk, rioolwerk, sloopwerk enz.)
Ben jij die aanpakker die ons team komt versterken?
Neem dan contact met ons op via 0478 58 19 86.
Of stuur een mail naar planning@gebr-reintjes.nl.
Gebr. Reintjes B.V. | Drabbelsweg 1 | 5814 AG Veulen

Mijn koffie is trouwens
best lekker hoor
Ik heb het idee dat dat schrijntje
respect aan het verdwijnen is in
deze samenleving. Mensen roepen
maar wat scheldwoorden of val
len je aan. Dat is jammer. Als je het
ergens niet mee eens bent, dan ben
ik altijd bereid voor een gesprek.
Wel op een volwassen niveau. En
niet iemand ergens voor beschuldi
gen terwijl je niet eens het gesprek
met degene bent aangegaan, per
soonlijk en niet via een stom mail
tje of een appje. Bel mij op of we
maken een afspraak, ik kom graag
op de (digitale) koffie. Mijn koffie is
trouwens best lekker hoor, zonder
vieze drap op de bodem. Want dat
is wat deze mensen je vaak wen
sen. Een eenzijdig gesprek met een
kleffe bak koffie. Jammer. Wees
eens positief.
Koffie leut ze,
Niels
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Wanneer krijgen pieren kans om leiding te nemen in herstel van bodem?
Alom is de kennis aanwezig die ons doet inzien dat het met de aarde niet zo best gesteld is. Dat inzicht,
mag je hopen, opent de weg om serieus te zoeken hoe te ontsnappen om een wereldwijde catastrofe.
Inmiddels is ook het inzicht gemeen
goed geworden dat de abomina
bele toestand waarin de aarde nu
verkeert voor het overgrote deel te
wijten is aan de wijze waarop de
westerse wereld is omgegaan met

bodem, lucht en water. Een ste
vig aandeel hierin komt voor reke
ning van de agrarische sector. Het
opdrijven van de productie van de
bodem met behulp van kunstmest
en het inzetten van pesticiden en

de immense schaalvergroting bij
het houden van slachtdieren en het
almaar uitbreiden van de melk
veestapel en het opdrijven van de
melkproductie per dier, al deze
inspanningen zijn verworden tot

vijanden van de aarde. Inzichten
om te komen tot transformatie naar
gezonde vormen van landbouw
bedrijven zijn inmiddels volop voor
handen. Kom op, verantwoordelijken
voor deze transformatie. Als de agra
rische sector toekomst wil houden
dan zal de kwetsbaarheid van de
aarde weer leidinggevend moeten

worden voor het handelen. De pieren
zitten te wachten om hun bijdrage
te mogen leveren om weer tot een
gezond bodemleven te komen.

Mensen in Horst: koester wat je wel
hebt. Niemand is gebaat bij alleen
maar roepen. Houd het positief en
leuk, juist in deze tijd, hoe lastig dat
juist nu is. Ook wij als ondernemers
moeten door een zeer diep dal. We
hebben elkaar nodig en vooral de

actieve volksvertegenwoordigers die
niet alleen maar praten zijn daarin
onmisbaar.

negatief. De volgende oproep is dan
ook niet voor deze ‘wijze’ mannen
bestemd maar voor ieder ander die
dit leest: Deel eens iets positiefs, op
deze plek of anders op sociale media
of gewoon tijdens dagelijkse gesprek
ken. Met positief denken komen we
verder.
En voor de mensen die wat meer

geïnteresseerd zijn in politiek, bena
der eens iemand uit de politiek en
laat je meenemen. Over een jaar zijn
er weer lokale verkiezingen en men
sen met een positieve instelling zijn
daar hard bij nodig.

Francine Thielen-Tonnaer
Gebr. Van Doornelaan, Horst

Ingezonden brief

Houd het ook positief en leuk
Met enige regelmaat lees ik in deze krant de ingezonden brieven. Wat mij opvalt, is dat deze immer negatief en eenzijdig geschreven zijn door vaak dezelfde mensen. Ik vraag mij dan ook wel eens af of dit een
afspiegeling is hoe men in Horst dingen ziet en aanpakt.
Ik heb gelukkig ook veel positieve
ervaringen met actieve volksverte
genwoordigers en raadsleden. Besef

dat deze mensen zich ook inzetten
om het beste voor onze gemeente te
willen doen. Als ik dan al die negati

viteit lees dan denk ik vaak, waarom
steken die de middelvinger niet op
en gaan vervolgens wat anders doen.

Eric Janssen
Gastendonkstraat, Horst

Ingezonden brief

Positiviteit
Als bestuurslid van een lokale politieke partij zit ik iets korter bij de politiek dan de gemiddelde burger.
Alhoewel ik mij voornamelijk bezig
houd met verenigingszaken en dingen
die geregeld moeten worden rondom
verkiezingen maak ik van dichtbij
mee hoe volksvertegenwoordigers
en bestuurders van alle partijen zich
inzetten voor een betere gemeente.

Ieder op zijn/haar manier vanuit zijn/
haar eigen visie en idealen. Het afwe
gen van standpunten en belangen
en het maken van impopulaire en
moeilijke keuzes zijn daar een onder
deel van.
Het steek mij daarom dat op deze

plek een handvol zich zelfbenoemde
‘columnisten’, wekelijks op toerbeurt
alsof het afgesproken is, alles en nog
wat van commentaar voorzien. Vaak
ongenuanceerd, doorspekt van aan
names, halve waarheden en geïnspi
reerd door kantenartikelen en altijd

Leon Coenders,
Witveldweg Grubbenvorst

10 jaar waardevol geluk voor jaarl�ks honderden mensen
Rendiz-locatie ‘beej Mooren Naeve’ is al tien jaar lang een
veilige basis waar mensen alt�d op terug kunnen vallen.
Maar ook een verbindende schakel tussen een veelheid aan
activiteiten die plaatsvinden óp deze locatie én daarbuiten.
Activiteiten die mensen helpen om tot hun recht te komen.
Dát is tien jaar waardevol geluk.

Textiel
atelier
Creatief
atelier
Schilderen

Je voelt dat er de ruimte is voor mensen
om zichzelf te z�n
B� beej Mooren naeve z�n er verschillende
inloopmomenten met allerlei activiteiten
voor degene die behoefte heeft aan
gezelschap, een zinvolle dag invulling,
structuur of gewoon voor een praatje. Je
kunt terecht voor een kopje kofﬁe, een
(kaart)spel, wandelen of om samen te eten.
Ben je liever creatief bezig? Dan ben je van
harte welkom om aan te sluiten b� het
textiel-, creatief- of schildersatelier.
Voor een lekkere hap ben je iedere dinsdagen donderdagmiddag welkom. Dan wordt
er een heerl�k driegangen menu gekookt.
Dit alles gebeurt onder begeleiding van
vr�willigers Dorrie en Jo. “Voor slechts
€ 5,- kunnen mensen hier – binnen de
geldende Corona-richtl�nen – lekker eten.
De ene keer Hollandse pot, de andere keer
Indisch of Italiaans. Normaal gesproken

koken we ook samen maar dat kan nu even
niet. T�dens het eten ontstaan de mooiste
gesprekken, je voelt dat er de ruimte is voor
mensen om zichzelf te z�n. Dat maakt van
beej Mooren naeve zo’n b�zondere locatie,”
zegt Dorrie.
Peter is een van de bezoekers van de inloop.
“Voor m� is de inloop en het samen eten
een hele laagdrempelige manier om sociale
contacten op te doen en te onderhouden.
De ene keer z�n de gesprekken serieus,
de andere keer is er volop gekkigheid. Ik
ben dan ook trots op zo’n mooi initiatief in
Horst.” Anneke onderschr�ft de woorden
van Peter. “beej Mooren naeve heeft me
echt een dag invulling gegeven. Dat begon
met een kop kofﬁe en later ben ik gaan
helpen in de keuken. Voor m� is deze plek
van grote betekenis.”

Ook op zoek naar een dag invulling,
samenz�n of voor een praatje? Loop gerust
eens binnen b� beej Mooren naeve. Voor
meer informatie of voor de activiteitenkalender van de inloop bek�k de site:

www.beejmooren-naeve.nl

Handwerk
café
Diensten
centrum
Hout
werkplaats
Fietsen
werkplaats
Samen 2x
eten
p.w.
Gezellig
samen z�n

4x

p.w.

2x

p.w.

2x

p.w.

1x

p.w.

250x

tuinen p.j.

2x

p.w.

2x

p.w.

>50 unieke
personen
per jaar

2x

Taalcursus

p.w.

Naast deze wekel�kse activiteiten wordt vanuit ‘beej Mooren
Naeve’ ook strandbad de Kasteelse Bossen geëxploiteerd.
Ook z�n er een kaartclub en wandelclub in oprichting.
deelnemers

vr�willigers

traject- en
werkbegeleiders
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ARGE-loos bouwen. Alle reserves op?
In de afgelopen tien jaar is door rupsje nooitgenoeg de algemene vrij aanwendbare reserve vrijwel verdwenen. Een riante reserve positie van circa 35 miljoen viel in tien jaar terug tot enkele miljoenen. De raad
lette onvoldoende op.
Het college en de grootste partij wil
den graag alles uitvoeren. Geen keu
zes maken. Dat ging maar door. Een
afslag subsidietje van 150.000 euro
zonder resultaat, een onderzoekssub
sidie voor Meterik en America (zonder
resultaat), een extra vloertje van 1,5
miljoen voor ‘t Gasthoês, enzovoort.
Projecten werden begonnen en stop
ten nooit want keuzes maken is hier

niet de sterkste kant. Niet in de raad.
Niet in het college. En zo is, zoals ook
de wethouder financiën duidelijk aan
gaf, de bodem in zicht. En wettelijke
taken bleven liggen.
Wethouder Tegels heeft een andere
pot gevonden. Met de gedachte
van: het is maar gemeenschapsgeld
en je kunt altijd de WOZ nog verho
gen, begint hij in de pot ‘Algemene

Essentie en andere partijen weten
daar meer van, want die haalden het
voorstel van de agenda. Mistig. Dat
het met geldgebruik te maken had
werd duidelijk door de verwijzing van
Jan Wijnen naar de ARGE-pot. Omdat
het een burgerinitiatief was zou het
door moeten gaan. Duidelijkheid
werd niet gegeven, alleen wel dat
de algemene reserves in de afgelo
pen tien jaar zijn opgestookt, dat een
burgerinitiatief heilig is en dat rupsje
nooit genoeg, waar het college aan
meewerkt, door mag of wil gaan met

uitgeven. Alles wordt begonnen, niets
wordt gestopt en rupsje eet maar
door. ARGE-loos zijn de laatste reser
ves aan het verdwijnen en wethouder
Tegels graait in elke te vinden pot.
Houd u vast voor wat er komen gaat.
U wordt ARGE-loos op kosten/ver
hogingen gejaagd. Voordeel: u hebt
ARGE-loos een mooi, maar veel te
duur Gasthoês staan. ARGE-loos uitge
geven door wethouder Geurts.

Dat is een document van 148 pagina’s.
Daarin staat het precies omschre
ven”. Maar Kemperman wil gewoon
weten waarom wordt afgeweken
wel heeft gezien, er niets van geleerd van het vigerende bestemmingsplan.
heeft. Agendapunt is de bestem
De wethouder herhaalt “dat is vast
mingsplanwijziging van Horsterweg 81 gelegd in de Structuurvisie, meneer
in Horst. Raadslid Kemperman vraagt
Kemperman”. Opnieuw wordt de
aan de verantwoordelijk wethouder
vraag niet beantwoord. Burgemeester
waarom in dit geval wordt afgeweken Palmen en enkele raadsleden probe
van het vigerende bestemmingsplan.
ren de wethouder de weg te wijzen
Wethouder Tegels: “We handelen naar om de vraag van Kemperman ade
iets dat u zelf heeft vastgesteld. In een quaat te beantwoorden. Hij doet er
document. Dat heet de Structuurvisie. het zwijgen toe. Hij begrijpt de vraag

niet of hij wil niet antwoorden op een
terecht gestelde vraag vanuit de con
trolerende taak van de raad en raads
leden. Kemperman wordt zichtbaar
moedeloos en houdt het voor gezien.
Hoe demotiverend kan dat zijn voor
de leden van de raad? Overigens is het
niet de eerste keer dat verantwoorde
lijkheid wordt ontweken en op kritieke
momenten ‘verdwijnt’.

Reserves Grond Exploitatie’ te
graaien. Hij bouwt graag en grijpt
voor Meterik in een daarvoor niet
bedoelde pot. Helemaal duidelijk is
dat nog niet. Het plan van de wet
houder werd van de agenda gehaald.
Misschien anders dan veel van zijn
andere ondoordachte plannen niet
definitief, maar in ieder geval tijdelijk.
Waarom werd niet duidelijk uitgelegd.

Andries Brantsma
Reysenbeckstraat, Hegelsom

Ingezonden brief

Horsterweg 81
Volksvertegenwoordigers, raadsleden zijn volksvertegenwoordigers, bepalen de beleidskaders en controleren
de uitvoering van dat beleid. De raadsleden moeten wel daartoe in staat worden gesteld. Eén van de elementaire instrumenten is het stellen van vragen aan en beantwoording daarvan door de betrokken bestuurder.
De laatste weken hebben we kun
nen ‘genieten’ van grotesk toneel in
de Tweede Kamer en dichterbij in het
Limburgse Parlement. Ze hebben met
elkaar gemeen dat de uitvoerende
macht niet bereid is gebleken de infor
matie te verstrekken die nodig is voor
de controlerende taak van de volks
vertegenwoordigers c.q. de raadsle
den. Je zou kunnen denken dat lokale

bestuurders dit toneel hebben ‘bijge
woond’ via de sociale media en vooral
dat ze er iets van hebben opgestoken
en tot zelfreflectie zijn gekomen over
hun rol in de lokale politiek. Wanneer
je de voorbereidende vergadering van
6 april digitaal hebt gevolgd moet je
constateren dat wethouder Tegels de
vertoningen landelijk en provinciaal
niet heeft gezien en wanneer hij ze

Henk Steenbekkers,
Gussekuulke, Melderslo

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

Wonen bij PSW in Sevenum

“Dit sluit precies aan bij wat ik wil!”
Sanne van de Goor (17) woont bij haar moeder en zusje in Horst. In oktober gaat ze ‘op
zichzelf wonen’ in woonbegeleidingscentrum Korenhuys van PSW in Sevenum. “Ik heb er
zin in! En mijn hamster Bailey ook, want die verhuist mee!”
Moeder Miranda: “Sanne gaf zelf aan dat ze graag zelfstandig wilde gaan wonen. We hebben
het erg leuk samen, maar ik weet dat deze stap goed voor haar is. Sanne heeft nog zoveel
meer in haar mars. Ik gun haar dat ze zich verder kan ontwikkelen en ik vertrouw erop
dat dit bij de PSW zeker gaat lukken. Wat ik Sanne vooral ontzettend gun is een mooi en
gelukkig sociaal leven; gezellig met haar huisgenoten een ijsje eten, naar de bioscoop, een
terrasje pikken of gewoon thuis in de gezamenlijke woonkamer kletsen.
Sanne: ”Ik krijg een mooi appartement voor mezelf, dat vind ik ﬁjn. Ik ben al meubels
aan het uitzoeken! Ik kan straks kiezen wanneer ik in mijn appartement blijf of naar de
gezamenlijke woonkamer ga. Ik vind het nu nog niet spannend, maar dat zal wel
komen als het echt zover is.”
Miranda en Sanne kozen voor een woonbegeleidingscentrum van PSW. Waarom?
Miranda: “PSW gaf mij meteen een goed gevoel, precies waar ik voor Sanne naar
op zoek was. De oriënterende gesprekken, de informatie die ik kreeg, de sfeer en
hoe PSW met je samenwerkt: het klopt gewoon! Ik proef huiselijkheid, warmte en
kundigheid. Het voelt als één van de betere beslissingen die ik tot nu toe voor
Sanne heb moeten nemen. Al zal ik heel zeker een traantje wegpinken als ze voor
het eerst in haar appartement blijft slapen en ik zonder haar naar huis ga!”

Meer informatie

“Mijn hamster
Bailey gaat mee!”

Enthousiast geworden en benieuwd naar de mogelijkheden bij PSW? Neem vrijblijvend
contact op met Lonneke Inderhees via l.inderhees@psw.nl / 06 53 15 33 96 of
Vera Corstjens via v.corstjens@psw.nl / 06 22 78 73 15.

Kom gerust eens langs, u bent van harte welkom!

Onze passie kent geen beperkingen
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Geplukt

Willem Frederiks Horst
Hij doet aan calisthenics, studeert biomedische wetenschappen, leest graag wetenschappelijke boeken en
luistert metal. Niet een stereotype jongere. De 22-jarige Willem Frederiks uit Horst timmert al vroeg aan
de weg en wordt deze week geplukt.

Er zullen niet veel jongeren uit Horst
aan de Maas zijn met als hobby
wetenschappelijke boeken lezen.
Willem Frederiks is dan ook een bij
zonder geval betreft het stereotype
jongere. “Ik heb altijd al een andere
soort interesse gehad”, zegt Willem.
“Mijn interesse ligt in de gezond
heid, terwijl de interesse van mijn
ouders in de financiële wereld ligt.”

is een soort turnen, alleen dan de
wat grovere en stoere variant. Bij
turnen moet alles zo strak en gelijk
mogelijk, dat hoeft bij calisthe
nics niet.” Om het duidelijk uit te
leggen heeft Willem een speciale
Instagrampagina waar hij alles in
uitlegt hoe de sport werk. Via
@willemcalisthenics is hij te
volgen.

Stuiterbal

Studiekeuzegids

Willem groeide op in Horst met zijn
halfzus, zijn ouders zijn namelijk
al een tijdje gescheiden. “Ik spen
deerde mijn tijd eerst veel met
mijn moeder door die niet buiten
de bebouwde kom woonde, maar
op latere leeftijd lag mijn inte
resse veel meer bij de boerderij
in Horst waar mijn vader woont.
Ik vind het hier heerlijk.” Vrije
ruimte had Willem dus genoeg en
daar maakte hij veel gebruik van
in zijn puberjaren. “Ik was ontzet
tend druk, lekker actief dus. Ik was
echt zo’n stuiterbal, maar vond ook
mijn rust in de Nintendo met spel
len als Pokémon. In mijn vrije tijd
was ik lid van hockeyclub Horst.
Ook heb ik een tijdje gevoetbald,
maar dat was de grootste fout van
mijn leven”, zegt Willem lachend.
“Ik was zo’n dun klein mannetje en
bij een kleine windvlaag werd ik zo
van het veld geblazen. Bij hockey
lag mijn interesse en kracht.”

Onder meer door de interesse in
calisthenics is Willem zich ook meer
gaan interesseren in de biomedische
wetenschap. Zo studeert hij nu drie
jaar biomedische wetenschappen aan
de Radboud Universiteit in Nijmegen.
“Maar mijn keuze is voornamelijk
ontstaan door de studiekeuzegids op
het Dendron College in Horst.” Willem
wist totaal niet wat hij wilde gaan
studeren. “Gelukkig was daar de stu
diekeuzegids. Ik heb alle opleidingen
weggestreept die mijn interesse niet
wekten. Toen bleef daar biomedi
sche wetenschappen over. Het heeft
inderdaad te maken met calisthenics
en ik houd mijn voeding ook streng
in de gaten. Ik vind de biologie ach
ter het menselijk lichaam erg interes
sant.” Willem is nu bezig met stage
bij het Radboud UMC in Nijmegen op
de afdeling medische microbiologie.
“Ik richt mij op de hygiëne en infectie
preventie, afgekort tot HIP.” Hij werkt
door corona voornamelijk thuis aan
verschillende onderzoeken. “Het zie
kenhuis moet een veilig gebouw zijn,
maar het is ook een gebouw waar
heel veel ziekten ontstaan. Ik onder
zoek de veiligheid met het inbrengen
van een katheter en als de katheter
erin zit. Dit moet allemaal zorgvul
dig gebeuren en als er dan bacteriën
bijkomen, gaat het fout. Ik onderzoek
hoe dit veilig mogelijk kan.”

Gevangenis

Kempen creëert

lokale verbinding

#kempencreëert

Dat hij op YouTube uiteindelijk de
sport vond de ervoor zorgde dat
Willem heel anders in het leven
ging staan had hij toen nog niet
door. “Naast het hockeyen keek ik
veel YouTube waar ik in aanmer
king kwam met calisthenics. Ik
ging mij meer richten op krachttrai
ning in de sportschool. Spierballen
kweken? Nee, daar heb ik niets
mee. Je kunt calisthenics het beste
vergelijken met wat sommige
gevangenen doen in de gevange
nis: optrekken aan een stang in
de cel. Natuurlijk doe ik dat dan
gewoon thuis”, zegt hij lachend.
“Tijdens de hockeytrainingen hing
ik meer aan de lat van het doel dan
dat ik daadwerkelijk een hockey
stick in mijn handen had.”

Stoer turnen
Calisthenics kan op elk moment en
dat is het voordeel, vertelt Willem.
“Het kan buiten, binnen, het maakt
niet uit. Het gaat er uiteindelijk om
dat je krachttraining met je hele
lichaamsgewicht doet. Dus een
handstand maken bijvoorbeeld en
dan jezelf opdrukken op je han
den. Het is geen eenvoudige sport,
nee.” Heel bekend is het nog niet
in Nederland, maar er is al wel een
aantal parken in Nederland waar
de sport beoefend kan worden.
“In Nijmegen bijvoorbeeld, maar
daar ben ik nog nooit geweest. In
de Kasteelse Bossen in Horst staat
op het strandje ook een klimrek.
Daar voer ik vaker oefeningen uit,
maar ook gewoon bij ons in de
tuin.” Calisthenics heeft ook wat
weg van turnen, zegt Willem. “Het

Metal
Geen gemakkelijke studie dus. “Nee,
maar daar hou ik juist van.” Want in
zijn vrije tijd leest Willem wetenschap
pelijke boeken en ligt zijn interesse
niet zo bij uitgaan. “Ik houd al niet van
de muziek die tegenwoordig wordt
gedraaid en het geluid staat altijd zo
hard. Als ik uitga wil ik met mensen
een praatje maken en dat gaat las
tig met zo’n harde muziek.” Daarom
steekt Willem zijn tijd in andere din
gen. “Metal luisteren”, zegt hij. “Toen
ik voor het eerst metal hoorde voelde
ik de kracht in de muziek. Wat ont
zettend tof. Ik luister naar bands als
Killswitch Engage en Parkway Drive,
live heb ik ze nog nooit gezien maar
dat komt nog wel. Nog een tip, luister
eens naar Vildhjarta.”
Een grote droom heeft Willem ook:
“Ik wil later ontwikkelingslanden
helpen. Met alle kennis die ik opdoe
tijdens mijn studie wil ik het beter
maken in landen waar het nog niet
zo goed gaat. In Nederland hebben
we het allemaal zo goed, terwijl in
de ontwikkelingslanden het slecht
gaat. Ieder kind moet kunnen dro
men. Ik sluit dan ook niet uit dat
ik ooit verhuis naar bijvoorbeeld
Afrika. De tijd zal het leren.”
Tekst en beeld: Niels van Rens
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Een jaar corona door de ogen van...

Nicole Aarts America
Corona raakt ons allemaal. Het zijn onzekere tijden voor iedereen en zeker ook voor ondernemers.
Want hoe komen zij uit deze coronacrisis? Deze rubriek kijkt met hen terug op een jaar corona en blikt
vooruit naar een hoopvolle toekomst. Deze keer Nicole Aarts van Henk Aarts bbq-buffet-tapas.

Hoe zie je de toekomst?
‘The roaring 20’s’, maar dan een
eeuw later. Alles kan en alles mag,
mensen gaan het er van nemen en
halen alles uit de kast wanneer ze
iets te vieren hebben. Mensen zijn
even tot bezinning gekomen en zijn
erachter gekomen hoe belangrijk het
is om je vrienden en familie om je
heen te hebben. Samen eten, drin
ken en feesten. Wij staan te popelen
om mensen, met name bij dat eer
ste, van dienst te zijn. In 2021 zullen
de grotere partijen nog uitblijven,
maar 2022 mag van ons snel begin
nen. Een nieuwe start! Wel blijft
het spannend. Wanneer gaan we
weer los en hoe zit het met het
snel opschalen van personeel in de
catering en horeca? Ik denk dat veel
ondernemers over die vraag met ons
mee kunnen praten.

Mensen
zijn even tot
bezinning gekomen

Wat heb je geleerd van het afgelopen jaar?

Kun je 2020 in één zin samenvatten?
In één woord zelfs, maar dat zal
niet door de journalistieke keuring
komen. In ieder geval als een zwarte
bladzijde die we het liefste zouden
overslaan.

Wat zou je, als je terugkijkt op
2020, anders doen?
‘Achteráf is moei woëne’, zeggen we
in America. Oftewel, achteraf is het
altijd makkelijk praten. Ondernemen
doe je niet achteraf en zeker niet in
deze situatie. Begin 2020 beloofde
het een topjaar voor ons te worden,
met uitdagende nieuwe cateringop
drachten van klein en groot formaat.
En toen was onze agenda in één

klap leeg en werd het donker en stil
op het bedrijf. Na een periode van
experimenteren met nieuwe con
cepten en ideeën kwamen we toch
tot de conclusie dat dicht bij ons zelf
blijven de manier was om de crisis
door te komen. We hebben uiteinde
lijk de tijd genomen om onze huidige
producten en processen te verbete
ren en ons niet te richten op nieuwe
zaken. Achter die beslissing staan
wij nog steeds. Ook al bracht dat ook
moeilijke en pijnlijke keuzes met zich
mee, vooral op personeelsvlak. Dat
doet je veel pijn.

Welk initiatief/actie sprak je het
meest aan?
Het was hartverwarmend om te

zien hoe de consument tijdens
de crisis wat meer oog kreeg
voor de lokale ondernemers en
men het belang inzag om hen te
steunen. Er werden weer meer
boodschappen gedaan bij de
plaatselijke speciaalzaken en zelfs bij
je favoriete horecazaak kon je eten
afhalen. Ook wij hebben daar veel
steun uit gehaald. Onze organisatie
is weliswaar voornamelijk gericht
op catering voor grotere groepen
en partijen, maar het feit dat
onze klanten, familie, vrienden en
bekenden ons ook wisten te vinden
voor kleine bestellingen heeft ons
veel vertrouwen en hoop voor de
toekomst gegeven. Daar zijn we ze
echt allemaal heel dankbaar voor.

2020 was het jubileumjaar. 25 jaar
geleden begonnen Henk en Mariëtte
een slagerij gericht op het diepvriesklaar maken van huisslachtingen.
25 jaar later staat er een sterk
cateringbedrijf van formaat. Maar
op het moment is het er te stil. Wat
heb je daarvan geleerd? Dat niets
vanzelfsprekend is en dat je als
ondernemer toch kwetsbaar blijft.
Een jaar voor corona stapte ik mee
in de VOF. Zo’n vuurdoop verwacht
je natuurlijk niet als je aan dit
avontuur begint. Maar toch probeer
ik het positief te bekijken. Het is een
harde leerschool geweest, voor ons
en voor vele andere ondernemers.
Mede door enige steun van de
overheid en helaas het nemen
van moeilijke keuzes hebben we
het voor elkaar gekregen dat ons
cateringbedrijf deze crisis te boven
gaat komen.

Mijn coronaheld

Kleine Liz
Nicole: ‘’Het boek 2020 had
niet alleen maar zwarte
bladzijdes. Integendeel,
één hoofdstuk was knalroze. Vlak voordat corona
Nederland bereikte, kwamen we met groot nieuws:
ik was in verwachting!
De allereerste nieuwe gene
ratie in onze familie. Op 26
oktober werd Liz geboren en
vanaf het eerste moment dat
ze er is doet ze ons alle zorgen
vergeten. Het nieuwe leven
tje laat ons weer even inzien
wat nou echt belangrijk is.
Hoe tevreden ze is met een
warm bed, goed gezelschap
en wat lekkers te eten en drin
ken. Daar kun je veel inspiratie
uit halen. Want meer hebben
we als mens toch eigenlijk niet
nodig? Haar schaterlach maakt
telkens álles weer goed! Ja,
zelfs de coronacrisis. Ze is onze
zonneschijn in deze bizarre tijd
en daarom benoemen wij haar
tot onze corona-heldin!’’

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik
merbloeiers
Nu vele zoip
n
en ku plante

Maak een afs
p
T: 06 82 25 65raak
en bezoek on38
s

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl
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15-vragen aan

Rens Martens Meerlo
vinden op het speelterrein.

Wie kent jou het best?
Mijn jongere broer kent mij het
beste. Hij kan af en toe erg irritant
zijn, wanneer hij me weer eens loopt
te treiteren maar we kunnen het wel
met mekaar vinden.

Optimist, pessimist of realist?
Ik vind mezelf een optimist. Ik pro
beer altijd overal de positieve kant
van in te zien.

Festival of discotheek?
Ik ga liever naar een festival. Ik heb
nog niet zoveel festivals bezocht
maar ik vind het wel altijd leuker
daar. Vaak zijn bij festivals ook de
grotere artiesten te vinden. We gaan
deze zomer als het kan naar Stereo
Sunday in Venlo en daar kijk ik erg
naar uit.

Wat is je beste en slechtste eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik relaxt
ben en niet zo snel in de stress
schiet. Mijn slechte eigenschap is
volgens mijn ouders dat ik soms wel
iets te relaxed ben.

Wat is je droombaan?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Rens Martens
16 jaar
Meerlo
Dendron College

Wat voor reis zou je ooit nog
willen maken?
Ik zou nog wel eens een keer naar
Australië willen. Het lijkt me gewoon
een heel gaaf land om eens een keer
te bezoeken. Ook de dieren die daar
leven zou ik nog wel eens een keer
in het echt willen zien. Maar om te
beginnen gaan we deze zomer nog
naar Appelhof met de vrienden.

Heb je een bijbaantje?
Ja, drie zelfs. Ik werk doordeweeks
bij Jan Linders. Daar vul ik vakken
en help ik klanten als ze iets niet
kunnen vinden. Verder sta ik in de
zomer als het mooi weer is achter
de toonbank bij ijssalon Clevers in
Tienray en in het weekend help ik bij
pluimveebedrijf Heidehof in de stal

bij de kippen, daar ben ik begon
nen op mijn 13e. Ik vind het alle drie
leuke baantjes en het levert ook nog
wat op.

Hond of kat?
Als ik zou moeten kiezen tussen
een hond en een kat zou ik denk ik
voor een kat kiezen. Het zijn leuke
beesten en je hoeft ze niet uit te
laten. We hadden vroeger een kat
genaamd Kobus en die was super
relaxt. Dat beviel me wel.

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik vind ruimtevaart erg gaaf en
daarom zou ik nog wel eens een
keer naar de ruimte willen. Elon
Musk is al bezig met passagiers
vluchten naar de ruimte en ik hoop
echt dat het in de toekomst een keer
mogelijk is.

Wat is je favoriete hobby?

Thuis hobby ik graag met elektro
nica, ik haal oude apparaten uit
elkaar en bouw mijn eigen. In het
weekend ga ik graag met vrien
den naar de keet. Verder game ik ‘s
avonds graag met vrienden.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik zou nog graag een taal zoals
Japans of Russisch willen leren. Het
lijkt me gewoon gaaf om het te kun
nen spreken en verstaan.

Wat is je favoriete game?
Zelf speel ik heel veel games maar
mijn favoriete is toch echt wel GTA 5.
Dat spel speelden we een paar jaar
terug vaak met vrienden samen, en
dat was altijd leuk.

Wat deed je als kind het liefst?
Vroeger speelde ik het liefst met een
heleboel kinderen buiten. Dat vond
ik altijd erg leuk. We waren vaak te

Ik knutsel graag met elektronica
en dat vind ik erg leuk. Later wil ik
dan ook graag iets in de elektronica
doen. Daarom ga ik volgend jaar
elektrotechniek studeren bij Fontys
in Eindhoven.

In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Ik moest laatst een keer een betoog
houden op school. Ook al had ik me
goed voorbereid, ik was nog steeds
erg zenuwachting. Uiteindelijk viel
het wel mee en heb ik er een 8 voor
gekregen.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Op een vrijdag- of zaterdagavond
ga ik het liefste naar de keet of naar
de soos. Een vriend heeft een keet
thuis waar we bijna elk weekend
wel zitten. Verder gaan we ook vaak
naar soos Merlin in Meerlo, waar ik
ook als vrijwilliger lid van ben. Ik
regel op een feestje vaak kaarten of
munten.
Tekst: Teun van Zon

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

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

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

Hoi

Column

Terrassen
open
Vorige week werd bekend
gemaakt dat de terrassen
misschien weer open zouden
gaan vanaf 21 april en daarbij
zou de avondklok ook kunnen
eindigen. Het moest besproken
worden door het kabinet en
uiteindelijk werd er besloten dat
het toch nog niet mogelijk was,
in ieder geval niet tot 28 april.
Dus dat betekent dat iedereen nog
wat langer moet wachten voordat
je weer wat kan drinken op het
terras en natuurlijk voordat je weer
na tienen op straat mag. Of de ter
rassen na 28 april dan wel allemaal
weer open mogen gaan, dat weten
we natuurlijk nog niet, maar het
zou me niet zo verbazen als het
niet zo is. Ik moet zeggen dat de
mogelijkheid om naar het terras te
gaan wel iets is dat ik ondertussen
mis. Niet dat ik echt heel vaak naar
een restaurant ging om wat te eten
of te drinken, maar ik vond het wel
altijd leuk om bijvoorbeeld na een
dagje wandelen in Zuid-Limburg
met z’n allen de dag af te sluiten
bij een leuk restaurantje daar. Of
om op een studiedag te besluiten
lekker te gaan lunchen ergens in
het centrum in Panningen. Het is
dan toch wel jammer dat dat nu
niet meer zomaar kan. Want ook
al is het heel fijn dat je wel nog
af kunt halen, de meesten zullen
het echte gevoel van uit eten gaan
denk ik wel missen. Als de ter
rassen wél open mochten vanaf
21 april zou ik er niet meteen naar
toe racen, maar ik had het wel leuk
gevonden om toch de mogelijk
heid te hebben om er een keer wat
te drinken. Maar goed, we moe
ten toch nog zeker twee weken
wachten voordat er eventueel iets
anders besloten wordt en we zien
dan wel wat er op dat moment
allemaal gezegd wordt. Het zou
toch wel leuk zijn om in ieder geval
in de zomer weer een keertje lek
ker op het terras wat te kunnen
drinken. Maar het moet natuurlijk
wel veilig kunnen allemaal.

Als de terrassen wél
open mochten vanaf
21 april zou ik er niet
meteen naartoe racen

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01
Lisa Osinga
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Oêt de alde soos

OJC Walhalla Sevenum
Wellicht heb je uren aan de bar gestaan in de verschillende sozen uit Horst aan de Maas. Maar heb je je ooit afgevraagd waar de namen van
sozen als OJC Canix en OJC Knor vandaan komen? HALLO Horst aan de Maas ging op onderzoek uit. Deze week: OJC Walhalla uit Sevenum.

avonden zijn bijvoorbeeld de woens
dagavond, vertelt Willem. “Sinds
een tijdje hebben we de woensdag
avond tot Pullenwoensdag uitgeroe
pen. Dan is het hier altijd afgeladen
vol en geniet iedereen van een pul
bier. Eigenlijk wel speciaal dat op
een doordeweekse dag het zo druk
is hier.” OJC Walhalla staat bekend
om haar jaarlijkse festival Prilpop.
“Helaas is de editie van vorig jaar
niet doorgegaan vanwege corona en
ook dit jaar kan het niet doorgaan.
Gelukkig hebben we een alterna
tief programma in de vorm van een
radio-uitzending.” Op Prilpop komen
elk jaar veel verschillende soorten
artiesten en treden op een aantal
podia in en buiten de soos op. Zo is
de silentdisco-tent populair onder de
jeugd.
Vorig jaar zou Walhalla ook haar
50-jarig jubileum vieren, maar ook
dit feest ging niet door vanwege
corona. “Ontzettend balen, maar we
gaan dit uiteraard, als alles meezit,
nog inhalen. Die tijden komen wel
weer en we zijn er goed op voorbe
reid. Tot snel in Walhalla.”

Tekst: Niels van Rens
Beeld: OJC Walhalla
Bij binnenkomst in OJC Walhalla
is de coronacrisis goed terug te
zien. Niet dat het pand er verval
len bij ligt of dat het financieel
last heeft, maar het is erg muis
stil en de maatregelen wor
den goed nageleefd. De soos
mag nog niet open. Wel is alles
goed afgebakend en staan
tafels op 1,5 meter afstand en is
alles netjes afgelijnd. “We heb
ben veel last van corona”, zegt
Willem Jacobs, vrijwilliger van
Walhalla. “Omdat het pand in
eigen beheer is, in tegenstel
ling tot veel andere sozen in
Horst aan de Maas, moeten we
zelf de financiën ophoesten.”
Wel kreeg Walhalla onlangs een
subsidie vanuit de gemeente om
een gedeelte van deze kosten te
drukken. “Dat doet ons heel erg
goed”, vervolgt Willem. “Anders
stonden we er slecht voor.”

Omgebouwde kippenhokken
OJC Walhalla mag zich de oud
ste soos van Horst aan de Maas
noemen. Ze ontstond in de zes
tiger jaren. Er was destijds een
grote cultuurwisseling, met name
in West-Europa en de Verenigde
Staten. “Het was het flower
powertijdperk”, vertelt Willem.
“Naast het afzetten tegen de
traditionele normen en waarden
waren er ook nieuwe cultuuruitin
gen. Denk hierbij aan langhaar
mode, andersoortige kleding, het
gebruiken van stimulerende mid
delen, nieuwe muziekvormen en
een visie op de wereld waarin het
wij-gevoel belangrijker was dan
het ik-gevoel. Ook in Sevenum
was dit te zien en vertoefden
jongeren in tot jeugdbar omge
bouwde kippenhokken. Zo is OJC
Walhalla geboren.”

Godenwereld
Toch wilde de toenmalige gemeente
Sevenum in gesprek met de rebelse
jongeren. De gemeente zag hoe
veel jeugd er bereikt werd door
Walhalla en keek tevreden toe.
Daarom werd er het jeugdcentrum
opgericht en kreeg de gemeentelijke
overheid weer greep op de ongeor
ganiseerde jeugd. Maar waar komt
de naam Walhalla vandaan? “Dat is
tot de dag van vandaag nog onbe
kend”, zegt Willem lachend. “Er zijn
drie verhalen, maar niemand weet
welke klopt en of ze wel kloppen.
De eerste, en meest logische, is
dat de naam komt van de goden
wereld Walhalla. De tweede komt
van de Wally-bar, een jeugdbar bij
de Koekerse in Sevenum. De derde
en laatste komt van dezelfde naam
van een kroeg in België waar een
aantal Sevenummers is geweest.
Uiteindelijk vonden ze de naam
leuk en hebben ze de naam gewoon
gestolen.”

Iedereen is hier
welkom en dat maakt
Walhalla zo mooi

Prilpop
Walhalla is verschillende dagen in
de week geopend. “Als iemand zin
heeft om hier een biertje te doen,
wordt Walhalla geopend. Natuurlijk
moet er dan wel iemand verant
woordelijk zijn voor de tapdienst en
oog hebben dat alles netjes ver
loopt. Iedereen is hier welkom en
dat maakt Walhalla zo mooi. Het
maakt niet uit of je lang of kort haar
hebt, je een punker of hippie bent,
iedereen accepteert je.” Populaire

Op zoek naar
leuk werk?
Of je nu in de agro, food of industrie wilt werken, bij AB Werkt
hebben we tijdelijke én vaste banen! Kijk maar eens hieronder.
Wat pak jij vandaag aan?

Dierverzorger varkenshouderij (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P046390

Hou je van dieren? In deze functie sta je samen met collega’s de hele dag tussen
de biggen en ben je verantwoordelijk voor alle werkzaamheden in de kraam- en
biggenstal.

Allround medewerker akkerbouwbedrijf (fulltime)
Regio Venray | Vac. Nr. P046034

Akkerbouw zit in je vingers, je rijdt graag op de trekker en zelfstandig werken is
geen probleem. Herken jij jezelf? In deze functie zijn je werkzaamheden zeer divers,
afhankelijk van het seizoen.

Assistent productieleider / onderhoudsmonteur (fulltime)
Regio Venlo | Vac. Nr. P 045677

In deze functie zorg je voor onderhoud en reparaties, maar ben je ook de rechterhand
van de productieleider. Samen zorg je voor een doorlopend en succesvol recyclingproces.

Meewerkend voorman sierteelt (fulltime)
Regio Venlo | Vac. Nr. P 046236

Heb jij een passie voor bloemen en ben je op zoek naar een aansturende functie?
Wij hebben iets voor jou! Werk iedere dag samen met jouw team om de hortensia’s
goed te verzorgen.

Interesse? Neem contact op met Sabrina
via horst@ab-werkt.nl of 077 – 398 08 83

AB Werkt | Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst | ab-werkt.nl
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Puzzel

Uitgesteld

Wandel4daagse Sevenum
afgelast
De Wandel4daagse Sevenum is uitgesteld tot volgend jaar juni.
De editie van dit jaar wordt afgelast in verband met de coronacrisis. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt.
Op dit moment zijn bijeen
komsten met grotere groe
pen verboden, hier hoort de
Wandel4daagse ook onder.
“Het is nog niet duidelijk wan
neer dit verbod wordt opgehe
ven. En mocht het verbod voor
eind juni worden opgeheven dan
zullen er nog de nodige beper
kingen zijn, waardoor we niet
een Wandel4daagse kunnen

aanbieden, zoals we zouden wil
len”, aldus de organisatie. Een
alternatief voor wandelaars is
de Avond4daagse Home Edition
van de Koninklijke Nederlandse
Wandelbond.
Kijk voor meer informatie op
www.avond4daagse.nl
De Sevenumse Wandel4daagse
2022 is van woensdag 22 tot en
met zaterdag 25 juni.

Overal starten

Digitale editie van
Rundje um ut Hundje
Het hardloopevenement Rundje um ut Hundje gaat dit jaar niet
door vanwege de coronacrisis. Om deze editie toch iets te doen,
organiseert Rundje um ut Hundje van zaterdag 1 tot en met
zaterdag 15 mei een virtuele Rundje um ut Hundje.
Deelnemers krijgen als ze mee
doen een virtueel startnummer,
updates over de eindtijd en zien
zichzelf terug in het digitale lea
derboard. Ook kun de deelne
mers vooraf hun hardlooproute
uitstippelen, starten vanaf de
voordeur of iedere willekeurige
locatie. Aan het eind ontvangen
ze dan een digitaal certificaat. De
deelnemers kunnen kiezen uit de
afstanden van 2,5 en 5 kilome

ter. Ook is er een grotere afstand
van 10 kilometer. Bij de inschrij
ving is er de mogelijkheid om
een bedrijfsnaam, vereniging,
vriendengroep of andere groep
naar keuze in te voeren. Voor
deze club deelnemers wordt per
afstand een apart klassement
gemaakt. Inschrijven kan tot en
met 24 april.
Kijk voor meer informatie op
www.rundjeumuthundje.nl

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij Telecombinatie
Novocom 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 18 april (12.00 u.) binnen zijn. De winnaar wordt volgende week bekend
gemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!
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De overgebleven letters vormen de oplossing:

TREKHAAK
DEUR
AUTOGAS
VERMOGEN
KREUKELZONE
KLEP
AUTOKAP
VERLICHTING
KRIK
AUTOWEG
TAKT
BENZINE
CHOKEKLEP
TANK
BOTSING
COMBITANG
BENZINEMETER

CLEANER
KOPPELING
KNIPPERLICHT
COUREUR
OPLEGDRUK
OLIEPEILSTOK
GRILL
KNALGAS
REFLECTOR
PANNE
KOPKLEP
STUURWIEL
ROEST
PORTIER
VLIEGWIEL
BINNENSPIEGEL
ROTOR

SMERING
WASMIDDEL
KENTEKENPLAAT
WATERPEIL
STUURWIELHUIS
WISSERARM
CARTER
AUTOPARK
DIMMEN
OLIEZEEF
HANDREMHEFBOOM
SCHADE
STALLING
ACHTERBAND
STUURRAD
VARIOMATIC

De oplossing van de puzzel in HALLO Horst aan de Maas
van 8 april was:
En de winnaar is: Jan Jacobs uit Horst. Van Harte Gefeliciteerd
met de cadeaubon van € 50,- te besteden bij Ambachtelijke
Slagerij Joosten in Horst!

Sudoku

3

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

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

11.00

19.15

Grubbenvorst

zaterdag
Heilige mis
19.00
La Providence (kloosterkapel)

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag

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

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

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

Venray

Heilige mis

09.00

donderdag
Heilige mis
09.00
		

Melderslo

zondag
Eerste Heilige Communie
		

Meterik

zaterdag
Heilige mis
19.00
		

Swolgen

zondag
Heilige mis
10.30
dinsdag
Heilige mis
19.00
		
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

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

Gebiedsteams

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

Gemeente Horst aan de Maas
077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Tandarts

Spoedgevallendienst

Lozeman Tuinmachines • Markt 14, 5973 NR Lottum • T: 077-4632341

Tandartsenpraktijk The
Gasthuisstraat 12, Horst
077 398 28 71

19 t/m 22 april
Tandartsenpraktijk The
Gasthuisstraat 12, Horst
077 398 28 71

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

Wij zijn een bedrijf gespecialiseerd in horizontale en verticale transporten met
de inzet van verreikers, vrachtwagens, mini-kranen en autolaadkranen.
Scheepens werkt met hun klanten in vrijwel alle sectoren van de bouwwereld:
• agrarische en industriële sector;
• woningbouw en utiliteit sector;
• staalbouw en petrochemische sector;
Ons bedrijf ligt in het centraal gelegen Ysselsteyn met een werkgebied
tussen Nijmegen, Roermond en Tilburg. Scheepens Verreikers is een jonge en
creatieve organisatie en werkt met een gedreven en ambitieus team.

16 t/m 18 april

Verloskundige zorg

06 19 42 26 21

Bij aankoop van een grasmaaier ontvangt u op vertoon van deze advertentie
een can ASPEN (5 L) er GRATIS bij. Actie geldig tot 1 juni 2021.

(alleen na telefonische afspraak)

Meerlo

Sevenum

Zowel particulieren als groenprofessionals kunnen bij ons terecht voor een ruim
aanbod maaimachines voor elke maaiklus. Onze vakmensen denken graag mee.

(alleen na telefonische afspraak)

zondag

Lottum

Uw nieuwe grasmaaier vindt u bij Lozeman

Venlo

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Kronenberg

www.lozeman.nl

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

woensdag
donderdag
vrijdag

vernieuwde webshop!

Apotheek

Apotheek Maasdorpen

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

23

Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een

MACHINIST/CHAUFFEUR
voor werkzaamheden in en rondom de bouw (40 uur p/w)

Functieomschrijving:
Als verreiker machinist beheer je het interne transport op de bouwplaats
om alle logistieke uitdagingen aan te pakken. Je werkt met diverse hijs- en
hulpmiddelen en op rustige momenten werk je mee op de bouwplaats. Je kunt
goed zelfstandig werken, bent stressbestendig en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.
Het transport van de verreiker gebeurt met een van onze vrachtwagens, die jij
als machinist verzorgt.
Functie-eisen:
• afﬁniteit met machines en kranen;
• je bent gemotiveerd, vakbekwaam en je kunt goed zelfstandig werken;
• geen 9 tot 5 mentaliteit;
• in bezit van een vrachtwagenrijbewijs (dit is een pre).
Ben jij enthousiast geworden van deze vacature?
Neem dan contact op met Dirk Scheepens
Tel: 06 45 49 02 96 of info@scheepens-verreikers.nl
Voor meer informatie over ons bedrijf kunt u terecht op onze website:
www.scheepens-verreikers.nl of onze facebookpagina.

Scheepens Verreikers • Rouwkuilenweg 27 Ysselsteyn • Tel: 06 45 49 02 96
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Tummers
24

7

SHOP ONLINE

daar word ik vrolijk van

Peter

SoundBar 3.1.2
met draadloze subwoofer

599,-

399,-

TAB8905/10

14

0

cm

• Draadloze subwoofer max. 600 W
• Compatibel met DTS Play-Fi
• Dolby Atmos
• Aan te sluiten op spraakassistenten

55

’’
➞

4K UHD TV
TX-55HZW984
• 55" (140 cm) • OLED • SMART TV
• Dankzij de HCX Pro Intelligent beeldprocessor geniet je van natuurgetrouwe kleuren.
• Bekijk contrastrijke HDR beelden van HDR10, HDR10+ en Dolby Vision video’s.
• Het OLED scherm levert een diepe zwartweergave en een hoge contrastratio.

1799,-

4K

OLED

1449,-

SMART

ULTRA HD

*Na € 100,- directe
kassakorting

NIEUW

Accessoire tip

bij EP:Tummers

Wireless charger
• Laad de Sonos Roam gemakkelijk en draadloos op
• Oplaadtijd: 0% tot 50% in 2 uur

Vanaf nu bestelbaar!
Levering vanaf 20 april

179,-

49,OOK IN
WIT

Draagbare smart speaker
ROAM
• WIFI • BLUETOOTH • Apple AirPlay 2
• Stembediening • Tot 10 uur afspeeltijd
• Waterdicht IP67 • Valbestendig

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

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

