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In de zon op het terras
Reikhalzend werd er door de horeca en gasten naar uitgekeken: het moment dat de terrassen weer open mochten. Woensdag 28 april was het dan zover. Tafeltjes en stoeltjes stonden
klaar om de mensen te verwelkomen. Zo ook op het Wilhelminaplein in Horst waar het goed toeven was in het lentezonnetje.

Lucassen

College werkt niet mee aan initiatief
RvR Evertsoord
Het College van B&W van Horst aan de Maas wil geen medewerking verlenen aan het initiatief van
Ruime voor Ruimte Limburg (RvR) voor een energiepark in Evertsoord. Volgens het college is het proces
niet zorgvuldig verlopen.
In mei vorig jaar werd bekend dat
het provinciaal bedrijf Ruimte voor
Ruimte plannen had om 100 tot 200
hectare in Evertsoord aan te kopen
voor de ontwikkeling van zonne
weides. Ruimte voor Ruimte is een
dochteronderneming van de pro
vincie Limburg en is in het leven
geroepen om de sloop van stallen
te subsidiëren. Die kosten worden
onder andere terugverdiend met
woningbouw en het exploiteren van
zonneweides. “Omdat de provin
cie eigenaar is van de bv, moet zij

uiteindelijk ‘ja’ zeggen”, licht wet
houder Thijs Kuipers toe. De plan
nen van Ruimte voor Ruimte voor
Evertsoord verraste de gemeente.
“We zijn toen met ze in gesprek
gegaan en het bleek dat er wel al
contracten lagen met enkele agrari
ërs die hun gronden wilden verko
pen, maar dat er nog niets definitief
was. De provincie wilde het stand
punt van de gemeente weten. Als
die gronden namelijk gebruikt
zouden worden voor zonneweides,
dan moet er een bestemmingsplan

komen en daar gaat de gemeente
raad over.”
Het college heeft nu besloten geen
medewerking te verlenen aan het
initiatief van Ruimte voor Ruimte.
Dat heeft twee redenen, zegt
Kuipers. “We hebben zorgen over
hoe het proces is verlopen. We wil
len een zorgvuldige gebiedsver
kenning waarin alle omwonenden
worden betrokken.”

Lees verder op pagina 03
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Hoe werkt het?
1 Spaar PLUSpunten bij PLUS Lucassen .
2 Lever uw volle zegelboekje in bij PLUS Lucassen.
(Een vol zegelboekje heeft u € 4,- gekost.)
3 Vraag bij inlevering naar de Lokaal leven - lokaal besteden cheque.
De waarde hiervan is € 8,-. Dus een spaarwinst van 100%!
4 Kijk voor de deelnemende bedrijven op plus.nl (PLUS Lucassen)
5 Verzilver uw Lokaal leven - lokaal besteden cheque bij een van de
deelnemende bedrijven.

Kijk voor de actuele voorwaarden op plus.nl
Actievoorwaarden

• De cheque is uitsluitend te verzilveren bij de deelnemende bedrijven
(uitgezonderd bij PLUS Lucassen).
• De cheque is niet inwisselbaar voor contanten.
• U kunt meerdere cheques tegelijk verzilveren.

Lucassen

• De voorwaarden kunnen per bedrijf verschillen.
• Kijk voor de voorwaarden op plus.nl of informeer bij het
deelnemende bedrijf.

Patronaat 13c | Horst | 077 396 13 90 | plus.nl

Deelnemende
bedrijven:

BISTRO

de échte
binnenhuis
adviseur

Lucassen
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Kermissen Horst, Meerlo en Sevenum gaan niet door
Er gaat een streep door de kermissen van Horst, Meerlo en Sevenum.
Vanwege het openingsplan van de
overheid kunnen de evenementen
niet doorgaan. Kermismeester Lei
Smits hoopt dat rond juni/juli weer
kermissen georganiseerd mogen
worden.
Tot nu toe gaan alle evenementen die
voor 16 juni plaats zouden vinden niet
door. De kermissen van Horst, Meerlo
en Sevenum vinden plaats vòòr deze
datum. Horst van zaterdag 1 tot en met
woensdag 5 mei, Meerlo van zater
dag 15 tot en met dinsdag 18 mei en
Sevenum van zaterdag 22 tot en met
dinsdag 25 mei. “Voorlopig ligt alles
stil”, zegt Lei Smits, kermismeester van
Horst aan de Maas. “Pas als er verrui
mingen zijn vanuit Den Haag en er daar
groen licht wordt gegeven, mogen we
aan de slag. Dan kan het evengoed zijn,
als er kermissen mogen georganiseerd
worden, dat de eerst mogelijke niet
doorgaat. Je moet snel kunnen schake
len en dan is het vaak te kort dag.”

Verplaatsen
Vorig jaar was de Lottumse kermis de
eerste die mocht doorgaan. Deze ker
mis staat dit jaar gepland op zaterdag
3 tot en met dinsdag 6 juli. “Ik hoop
dat er dan weer attracties opgesteld
staan in Lottum”, zegt Smits. De kermis
in Oirlo, in de gemeente Venray, zou
eigenlijk plaatsvinden in mei, maar
wordt verplaatst naar midden augus
tus. De mogelijkheid tot verplaatsing

Archieffoto septemberkermis Horst in de Kasteelse Bossen 2020

van kermissen in Horst aan de Maas
zit er niet in, zegt de kermismeester.
“Nee, dat is praktisch niet mogelijk. We
hebben hier een soortkermissenroute
voor de attracties en standhouders op
volgorde van dorp. Als we daarin gaan
rommelen dan moeten ze van hot naar
her rijden en dat werkt niet.”

Sozenkermis
Naast de ‘kinderkermis’ met attracties
en allerlei kraampjes organiseert een
aantal sozen in Horst aan de Maas haar
eigen kermis. Het liefst zouden alle

sozen de gebruikelijke kermis orga
niseren, maar voor de meeste zal dat
niet mogelijk zijn. In Meterik wordt wel
de jaarlijkse Miëterikse Kwis gehou
den. “Uiteraard online”, zegt Wouter
Hermans, één van de organisatoren.
“Daarnaast hopen we op een volwaar
dig kermisprogramma, maar daar gaan
we niet van uit. Een kermistent komt
er niet, maar wie weet mogen we wel
terrassen opstellen of iets anders. Ook
voor de ouderen in Meterik willen we
zoals gewoonlijk een activiteit organi
seren.” De organisatie van de kermis in

Lottum streeft ernaar om een fysieke
kermis te houden. “Dit hangt natuur
lijk af van de coronamaatregels. We
gaan binnenkort met de gemeente in
gesprek over de mogelijkheden”, aldus
Luuk van Deelen, voorzitter OJC Canix.
De organisatie van de kermis van OJC
Cartouche in America ligt nog even stil.
“Wij hebben nog geen plannen aange
zien de situatie nog zo onzeker is. We
hopen natuurlijk op een leuk feestje
begin juli”, zegt Anouk van der Heijden,
bestuurslid bij Cartouche. OJC Merlin in
Meerlo streef naar een kermis in een

soort terrasvorm, aldus Koen Peelen,
voorzitter OJC Merlin.

Pas als Den Haag
groen licht geeft,
mogen we aan de slag

Tekst: Niels van Rens
Beeld: Sten Jetten

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

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

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl

BEKIJK ONZE VACATURES EN

ONTDEK
WAT JIJ KAN

VERDIENEN
WERKENINLEISURE.NL

UURLOON PER LEEFTIJD:
21 JAAR € 14,00
20 JAAR € 12,00
19 JAAR € 10,00
18 JAAR € 9,00
17 JAAR € 8,00
16 JAAR € 7,00
15 JAAR € 6,00
GENOEMDE SALARISSEN ZIJN INCL.
VAKANTIEGELD EN -RECHTEN.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)

Problemen met
uw kunstgebit?

Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandig
heden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

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

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

Aniek zamelt flessen in voor
stichting Haarwensen
Er staat een flessenfabriek in de garage en buiten voor de deur een groene container voor lege flessen.
Aniek Clabbers (11) uit Meerlo is bezig met geld inzamelen voor het goede doel. Over een paar maanden
doneert ze haar haren en hopelijk een mooi bedrag aan stichting Haarwensen.

Moederdagtip!

Ze heeft het helemaal zelf bedacht.
Aniek gaat haar haren doneren aan
stichting Haarwensen. “Ik hoop
een mooi bedrag op te halen”, zegt
ze. “Via een video over stichting
Haarwensen, die mama aan mij liet
zien, ben ik op dit idee gekomen. Het
heeft ook te maken met mijn oma. Zij
had kanker, kreeg chemo en had toen
ook een haarwerk nodig.” Je haren
afknippen voor het goede doel is niet
niks, maar Aniek heeft het er graag
voor over.

Plan de campagne
In maart bezocht Aniek de kapper en
vertelde ze over haar idee. “De kapper
zei dat ik nog beter even kon wach
ten, totdat het haar wat langer was.
Anders zou het wel heel kort zijn als
de schaar erin ging. Dat is jammer
voor mijn kapsel en zo kan ik zoveel
mogelijk haar doneren.” Aan een
plan de campagne heeft Aniek uiter
aard gedacht. “Er moet zoveel moge
lijk geld binnenkomen”, vertelt ze.
“Door middel van flessen verzamelen
en deze in te leveren voor statiegeld
probeer ik het geld in te zamelen. De

garage staat al helemaal vol met plas
tic flessen en voor de deur staat een
grote, groene container waar ieder
een die langskomt flessen kan done
ren. Deze flessen breng ik zelf naar de
supermarkt en zo verdien ik een hoop
geld voor het goede doel.”

Het wordt haartje voor
haartje in elkaar gezet
en dat duurt vijftig
dagen
Streefbedrag
Niet alleen thuis verzamelt Aniek,
met goede hulp van haar zusje Ize,
lege flessen. “Bij een supermarkt in
Wanssum staat ook een houten kistje
voor statiegeldbonnetjes. Dan neem ik
vaak een vriendinnetje mee en gaan
we samen de bonnetjes inwisselen
voor geld.” Inmiddels heeft Aniek zo’n
150 euro opgehaald. “Uiteindelijk wil
ik 300 euro ophalen, dat is mijn streef
bedrag. Ik zit dus op de helft.”

Schoolvakantie
Het moment dat de haren van
Aniek eraf gaan, vindt ze wel een
beetje spannend. “Maar dat vind ik
helemaal niet erg. Het zal wel even
wennen zijn, maar gelukkig begint
dan net de zomervakantie. Als de
vakantie voorbij is en ik ga weer naar
school, zijn mijn haren weer een stuk
gegroeid.” Alleen maar voordelen dus.
Aniek weet alles van haar actie. “Via
de kapper gaat mijn vlecht richting
de Filipijnen. Daar staat de fabriek
waar ze haarwerken maken. Voor één
haarwerk is wel 1.500 euro nodig; het
wordt haartje voor haartje in elkaar
gezet en dat duurt vijftig dagen. Ze
zijn dus heel duur.” Donaties zijn
dus zeer hard welkom, zegt Aniek.
Als iemand wil doneren of flessen
komt brengen, kan dat bij De Kievit
7 in Meerlo. Bellen kan ook via 0478
85 16 00. Over een paar maandjes
kan Aniek naast een vlecht ook een
cheque overhandigen aan stichting
Haarwensen.

Tekst en beeld: Niels van Rens

Geschenkset
Woman Care & Relax
met daarin:
• Sleep comfort roll-on
• Sleep comfort geurmengsel
• Handcrème lavendel & vanille
• Feminin comfort spray

In onze
winkel n
og
veel me
er cadea
u
ideeën v
oor elk
budget!

Van € 41,70
voor € 28,80
St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885

| 5964 AA Meterik | T 077 230 00 15
St. Jansstraat 5Edelstenen
Salon
Winkel
Etherische oliën
Boeken Bloesem remedies
Sieraden
Schüssler celzouten
De
tuinplanten
specialist!
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College werkt niet mee aan initiatief
RvR Evertsoord
“We hebben het idee dat dit hier
niet is gebeurd en dat de omge
vingsdialoog onvoldoende is
gevoerd. Daarnaast voldoet het initi
atief inhoudelijk niet aan de kaders
die de gemeenteraad heeft vast
gesteld in KODE (Kader Opwekking
Duurzame Energie). Voor ons is het
van belang dat de opbrengsten van
een zonnepark terugvloeien naar de
gemeenschap, bijvoorbeeld door de

ontwikkeling van natuur. We heb
ben de indruk dat dit hier niet het
geval is.”
In opdracht van de gemeente Horst
aan de Maas worden momenteel de
Mariapeel en A73/Maaslijn onder
zocht als mogelijk toekomstig ener
gielandschap voor zonnepanelen en
windturbines. Die gebiedsverken
ning loopt nog steeds. Kuipers: “Er
zijn inmiddels positieve gesprekken

gevoerd met grondeigenaren. Ook
hebben we gesproken met omwo
nenden en daar zijn de reacties wis
selend. Er is wantrouwen ontstaan,
mede door de actie van Ruimte
voor Ruimte, en dat is begrijpelijk.
We gaan ervan uit dat rond de
zomer de eerste resultaten van de
gebiedsverkenning bekend zijn.”
Tekst: Marieke Vullings

Wij zijn
open zonder
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00
afs-p18.00
raak!
zaterdag 10.00 - 16.00

Buitenterras La Piazza
dagelijks geopend van
12.00 tot 18.00 uur.

elke g
zondean
op

WWW.LEURS.NL
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Horecaondernemers blij met opening van terrassen
Het is voor veel bezoekers en ondernemers een enorme verademing: de terrassen mogen weer open.
Woensdag 28 april was het startsein voor veel horecaondernemers in Horst aan de Maas om weer klanten te
verwelkomen en te mogen serveren.

veel voorbereiden”, zegt hij. “Op zater
dag 1 mei gaan we open. Het is heel
positief dat we weer mogen, maar
het heeft ook een keerzijde. We doen
dit meer voor het team en onze gas
ten, maar financieel is het niet zo
aantrekkelijk.” Ook voor Herberg de
Morgenstond in Griendtsveen is het
een dubbel gevoel. “Je moet oppassen
met de kosten en baten”, zegt eige
naar Gerold van der Vrande. “Maar het
draait er bij ons allemaal om dat we
weer open mogen. We staan echt te
popelen.”

Sociale functie terug

Het is de afgelopen maanden niet
gemakkelijk geweest voor alle hore
cabedrijven. Alles bleef lang gesloten.
Veel ondernemers hebben hun reser
ves moeten aanspreken, maar mogen

nu weer open. Het Boscafé in Horst
is blij met de opening. “We zijn heel
blij”, zegt Jelle Janssen, bedrijfslei
der van Het Boscafé. “We gaan weer
doen waar we goed in zijn en dat is

onze gasten een mooie dag geven.
Ons team is er klaar voor en we
gaan vlammen.” Veel terrassen zijn
op woensdag open gegaan, Janssen
wacht nog even. “We moeten nog

Ger Kleuskens, eigenaar van Café
Kleuskens in Meterik, heeft er ook
enorm veel zin in. “Ik weet dat er een
aantal gasten staat te springen om
weer een pintje te bestellen op ons
terras. Voor de vaste gasten van ons
café vinden we dat ook heel belangrijk.
Sommigen kwamen hier bijna dagelijks
en als er dan zo’n deel van iemands
leven wegvalt, dat is alleen maar
zonde. Het is een sociale functie en we
zijn blij die weer te mogen vervullen.”
Het terras van Kleuskens gaat net zoals
vorig jaar weer open en op zondag
wordt de Speulhofsbaan gedeeltelijk
afgezet voor terras. “We verwachten
weinig problemen”, zegt Kleuskens.
“We houden ons goed aan de regels,
dus iedereen is welkom.”

Nieuw meubilair
Bernadet Jenneskens, eigenaresse
van Eetcafé Bej Ber in Swolgen is
dinsdag 27 april begonnen met het
plaatsen van de terrastafel- en stoe
len. “Gelukkig hadden we de witte
anderhalvemeterstippen van vorig
jaar nog op ons terras staan”, zegt
ze. “Dat is nu stukken makkelijker
met plaatsen.” Ook Jenneskens is
blij met het open gaan van de ter
rassen. “We hebben deze moeilijke
periode doorstaan en het ging alle
maal niet gemakkelijk. Er moeten nu
geen gekke dingen meer gebeuren.
Eigenlijk willen we nieuw meubilair
aanschaffen, maar dat zit er nu even
niet in. Ook op gebied van personeel
is het niet gemakkelijk. Veel van onze
collega’s zijn vertrokken en dat begrijp
ik. Gelukkig kijken we met goede
moed naar de komende periode en ik
heb er enorm veel zin in.” Bij Herberg
de Morgenstond wordt er gebruik
gemaakt van een zelfbedieningsfor
mule. “Als het even druk is op het
terras kunnen onze gasten met hun
mobiele telefoon een bestelling plaat
sen”, zegt Van der Vrande. “We zijn
heel blij met deze functie want dit is
tevens ook nog extra veilig voor onze
werknemers.”
Tekst: Niels van Rens
Beeld: Ger Kleuskens

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

Een brede glimlach en oprechte dankbaarheid
beej Mooren naeve heeft naast een open
inloop en dienstencentrum nog een
heleboel andere activiteiten te bieden
waar deelnemers kunnen aansluiten vanuit
een dagbestedings- of participatietraject.
Voorbeelden hiervan z�n een houten ﬁetsenwerkplaats, handwerk café,
creatief-, schilder- en het textielatelier
djeanZ. Daarnaast kunnen deelnemers
aansluiten b� de taalcursus om hun
Nederlandse taalvaardigheid te verbeteren.
Ger is gepensioneerd ﬁetsenmaker met
42 jaar ervaring. Ger: “W� repareren
eigenl�k alles en maken zelfs van twee
ﬁetsen één ﬁets. Het is mooi dat ik de
deelnemers wat b� kan brengen over de
ﬁetsenbranche en ik hiervoor een brede
glimlach terug kr�g”. Ali, deelnemer
ﬁetsenwerkplaats: “Ik kr�g hier niet alleen
ondersteuning b� het repareren van ﬁetsen,
maar leer ook op een praktische manier de

Nederlandse taal. Hierdoor heb ik weer
structuur in m�n leven en kr�g ik de kans om
uiteindel�k weer betaald te gaan werken’’.
Annemarie en Anja z�n vaste werkbegeleiders b� djeanZ en begeleiden de
deelnemers in het maken van producten.
Annemarie: “W� recyclen oude jeans tot
mooie nieuwe producten, zoals o.a. tassen,
schorten en pannenlappen. De deelnemers
komen uit verschillende trajecten, met ieder
hun eigen verhaal. W� zorgen voor een
gezellige sfeer, bieden een luisterend oor
en ruimte voor nieuwe sociale contacten.
Dit resulteert in veel waardevolle creaties
en momenten”. Deze jeans producten
z�n te verkr�gen b� beej Mooren naeve
en via de webshop: djeanz.webshopapp.
com. Nog oude sp�kerbroeken of jeans
producten liggen? Lever ze b� ons in en
djeanZ geeft het een tweede leven.

Wil je meer weten over de activiteiten
en mogel�kheden of ben je op zoek naar
vr�willigerswerk? Loop gerust eens binnen
b� beej Mooren naeve en we vertellen je
graag meer.

djeanz.webshopapp.com
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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Drugslab
in Lottum
aangetroffen
De politie heeft vrijdag
23 april een drugslab ontmanteld in een loods aan de
Houthuizerweg in Lottum.
De bewoner van de woning
bij de loods is aangehouden.
Hij wordt verdacht van
betrokkenheid.

Naast opvoeren mestverwerking

Mestverwerkingsbedrijf Willems
wil uitbreiden met twee varkensstallen
Mestverwerkingsbedrijf Willems uit America mag uitbreiden met twee stallen voor 16.896 vleesvarkens.
Dit plan stamt uit een eerder ingediende en verleende vergunning uit 2012. Het bedrijf gaat nu de plannen
uitvoeren. De omgeving heeft bezwaren ingediend, maar deze zijn door de provincie afgewezen.

Volgens de politie is er vermoe
delijk sprake van de productie
van amfetamine. Het onderzoek
naar het aangetroffen drug
slab is nog in volle gang. De
politie onderzoekt of er sprake
was van eerdere productie en
wat er precies werd geprodu
ceerd. Tijdens het onderzoek
bleek dat het vermoedelijk
gaat om een lab waarin amfe
tamine werd geproduceerd.
“De productie van synthetische
drugs is levensgevaarlijk”, zegt
de politie. “De kans op brand,
ontploffing, water- en stank
overlast is groot.” De dienst
Landelijke Faciliteit Ontmantelen
(LFO) is gespecialiseerd in het
ontmantelen van dergelijke
opstellingen. Hun werkwijze is
afgestemd op mogelijke geva
ren voor de veiligheid van poli
tiemensen en het milieu.

De productie van
synthetische drugs
is levensgevaarlijk

Mestverwerkingsbedrijf Willems is
momenteel bezig met het aanleggen
van de fundering van de twee stallen.
Het bouwplan van de stallen is in 2012
ingediend, verleend, maar daarna is er
nooit meer iets mee gedaan. Het leek
erop of Willems niets meer zou doen
met de uitbreiding, totdat de provincie
in 2020 van plan was de vergunning
te schrappen. In een mogelijke reactie
daarop liet Willems de fundering stor
ten van de twee stallen. Daarom kon
de provincie de vergunning toch niet
intrekken.

Klachten omwonenden
De omgeving van het mestverwer
kingsbedrijf diende meerdere bezwa

ren in tegen de komst van de 16.896
varkens. Deze werden allemaal afge
wezen door de provincie. Zo zijn ze
bang dat de stankoverlast zal toene
men als de varkens in hun nieuwe
thuis komen wonen. De provincie
is daar niet bang voor en zegt dit
pas te kunnen meten als de stallen
zijn gebouwd en de varkens er zijn.
Daarnaast heeft Willems volgens de
provincie de best beschikbare tech
nieken om geurhinder tegen te gaan.
In het jaar 2021 zijn er diverse geur
klachten ingediend door de omgeving.
De provincie ontkent dat deze klachten
komen van Willems omdat er meer
dere veehouderijen in de omgeving
liggen. De afstanden tussen Willems

en de bezwaarmakers is volgens de
provincie zo groot dat zij geen last zul
len hebben van de stank.

Langzaam
De fundering van de twee stallen
wordt gelegd, maar daarmee staan er
niet binnen een aantal weken twee
varkensstallen, zegt Willems. Een toe
zichthouder van de provincie is name
lijk op bezoek geweest tijdens het
aanbrengen van de fundering en vol
gens Willems wordt voorlopig alleen
de kelder van de luchtwassers gerea
liseerd. De rest van de verbouwing zal
langzaam maar zeker worden uitge
voerd. Wanneer de stallen klaar zijn,
is niet bekend.

Uitbreiding mestverwerking
De gemeente Horst aan de Maas is
al langer in conflict met Willems.
Het bedrijf zou de mestcapaciteit
willen uitbreiden en daarmee
zeven keer zoveel mest verwerken
dan voorheen. De provincie wil
de vergunning verlenen, maar de
gemeente is het daar niet mee
eens. Verantwoordelijk wethouder
Thijs Kuipers van de gemeente
Horst aan de Maas vindt het
belangrijk dat de zaken omtrent de
mestverwerking en de uitbreiding
van varkensstallen los van elkaar
staan. “De gemeente heeft bij de
uitbreiding van mestverwerking
in ruimtelijk opzicht wel een rol
en heeft aan de provincie laten
weten hier tegen te zijn”, zegt
Kuipers. “Onder meer omdat
er op deze manier veel meer
mestverwerkingscapaciteit wordt
vergund dan nodig in de regio.”
Wat betreft de uitbreiding van de
varkensstallen is de provincie aan
zet: “De gemeente stelt dat de
provincie in de wet als het ‘bevoegd
gezag’ ten aanzien van deze
vergunning is aangewezen.”

De gemeente
heeft laten weten
hier tegen te zijn

Tekst: Niels van Rens

Adver torial

Bij de Rooyse Wissel
werk je aan mensen

wij zijn spring.
wie word jij?

Bij de Rooyse Wissel werk je op hoog niveau. Ons werk is complex.
Ons werk is ingewikkeld en tegelijkertijd spannend. Geen dag is bij
ons hetzelfde. Dat komt omdat we werken met een diversiteit aan
patiënten en cliënten.
Als je door psychische problemen met justitie in aanraking
bent geweest of dreigt te komen,
kun je bij Rooyse Wissel Ambulant
behandelen terecht. Zij werken
in Limburg en delen van Brabant
vanuit vier locaties.

Ervaringsdeskundige Kurt
aan het woord
Rooyse Wissel Ambulant behandelen zet vaak ervaringsdeskundigen
in. Eén daarvan is Kurt. Kurt was
verslaafd. ‘Vaak help ik cliënten
waarmee het moeilijk is om contact te maken en die ook echt van
hun verslaving af willen. Mijn doel
is ze te begeleiden. Ben ook een
rolmodel voor ze. Als ik het kan,
kan jij het ook, luidt mijn devies!’
Maar het werkt ook de andere
kant op: ‘De cliënten waar ik mee
werk zijn ook een spiegel voor
mij. Ze houden me scherp, dit is
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Kindcentrum Bende
Kinderdagverblijf en bso
Gasthuisstraat 56, Horst

het leven dat ik niet meer wil.
Ze helpen dus ook in mijn proces.’

Meet & Greet

Kindcentrum Landhuis
Kinderdagverblijf,
peuterspeelzaal (VVE) en bso
Mgr Jennekensstraat 13A, Meerlo

Met enige regelmaat organiseren we webinars om je te laten
zien hoe het is om bij de Rooyse
Wissel te werken. Ons volgende
webinar staat in het teken van
Ambulant behandelen en vindt
plaats op 18 mei 2021. Zien we
je daar?

www.derooysewissel.nl

Kom je bij
ons spelen?

Meer informatie?
Kijk op onze website of neem contact op
met onze klantenservice via 088 2088 301
of klantteam1@spring-kinderopvang.nl.

spring-kinderopvang.nl
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Een hand… een woord… een kaart…
een gebaar doen zo goed als je iemand
die je liefhebt verliezen moet.

-Jo-

We willen u hartelijk danken voor alle blijken van medeleven,
de vele kaarten, bloemen en gulle giften voor KWF
Kankerbestrijding.

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid
en liefde is in ons bijzijn in haar eigen vertrouwde omgeving,
rustig van ons heengegaan

Ben Alaerds

Jo Kessels - Janssen
4 januari 1928

Broekhuizen

23 april 2021

Voorzien van het H. Sacrament der Zieken
echtgenote van

Jan Kessels †

* Horst, 16 februari 1950

† Kronenberg, 13 april 2021

Zoveel betrokkenheid en de wetenschap dat hij bij zovelen
geliefd was, geeft ons de kracht om door te gaan.
Een bijzonder woord van dank aan Fanfare Monte Corona
en de mensen van de Wensbus.
Nell Alaerds-van Enckevort
Sofie en Constant, Suus, Pleun

lieve mam en schoonmoeder van
Venray
Horst
Meterik
Broekhuizenvorst
Baarlo

Truus en Frits
Ger en Margret
Wim en Mariet
Jac en Loes
Elly en Herm
en oma’s klein- en
achterkleinkinderen

Correspondentieadres: Stuksbeemden 60, 5961 LG Horst
Vanwege de huidige omstandigheden nemen wij in besloten
kring afscheid van ôs mam op vrijdag 30 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:
livestreaming@uitvaartverzorgingyvonnevos.nl
Onze grote dank gaat uit naar iedereen die zo liefdevol voor
ôs mam gezorgd heeft, in het bijzonder de medewerkers van
Groene Kruis Thuiszorg team Lottum en Huisartsenpraktijk
Lottum-Broekhuizen.

Op 2 mei 2021 zijn

Mien en Hay
Coumans-Rijs
60 jaar getrouwd
Mam en pap, oma en opa,
van harte gefeliciteerd!
Kinderen en kleinkinderen
De Kuiper 18
5975 AZ Sevenum

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende
belangstelling, die wij als familie mochten ontvangen bij het
overlijden van onze zus, schoonzus en tante

Wies Huijs-Minten
Het is een troost te weten dat wij niet
de enigen zijn die haar missen.
Familie Minten
Familie Huijs
Neven en nichten
Sevenum, april 2021

“Ut is ni anders…”

Vrijdag 30 april

Wim Verhaegh
ozze pap, opa 90 jaar!
Van harte gefeliciteerd!

Een hand… een woord… een kaart…
een gebaar doen zo goed
als je iemand die je lief hebt verliezen moet.
Dankbetuiging

Hartelijk dank voor uw belangstelling en het
medeleven dat wij mochten ontvangen na het overlijden
van onze ouders, oma en opa

Mia en Toon van Rens
Dit heeft ons veel steun en troost gegeven.
Bart en Irene
Niels en Elise
Svea en Bert
Sten
Ank
Loek
Teun
Ton en Sandra
Rick en Francy
Tim
Hegelsom, 26 april 2021

Ongeval in Grubbenvorst
Een 9-jarig meisje uit Grubbenvorst is woensdag 21 april
aangereden bij het oversteken. Donderdagavond is het meisje
in het ziekenhuis overleden.
Op de Burgemeester Cremersstraat
in Grubbenvorst vond de aanrijding
plaats tussen het meisje en een
personenauto. De bestuurder van
de personenauto is aangehouden

en heeft een verklaring afgelegd.
De (VOA) Verkeers Ongevallen
Analyse doet onderzoek naar de
toedracht van de aanrijding.

We willen u hartelijk danken voor alle blijken van medeleven
na het overlijden van mijn lieve man, pap en opa,

Huub Kleeven
Zoveel betrokkenheid en de wetenschap dat hij bij zovelen
geliefd was, geeft ons de kracht om door te gaan.

Grada en Giel

Thea Kleeven-Hodzelmans
Bart en Josien, Thuur
Lotte en Jules, Chiem, Romee

Muijsenberg-Timmermans

Lottum, april 2021

Proficiat namens kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkind

Zijn op 1 mei
65 jaar getrouwd!

Foto’s van het project

Boek herinnert aan Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum
Ter herinnering aan Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum hebben Projectbureau Ooijen-Wanssum
en aannemerscombinatie Mooder Maas een herinneringsboek gemaakt. In het boek staan foto’s die
voorafgaand, tijdens en na afloop van het project gemaakt zijn.
Daarnaast vertellen medewerkers,
bewoners, ondernemers, ontwer
pers, aannemers, uitvoerders en
overheden over hun rol bij het pro
ject en de impact die het project op
het landschap en de omgeving heeft
gehad. Het boek geeft daarmee

een terugblik op de gebiedsontwik
keling. Het eerste exemplaar van
het boek wordt begin juni over
handigd aan de verantwoordelijke
bestuurders van het project. Daarna
wordt het boek ook uitgegeven aan
geïnteresseerde bewoners en pro

fessionals. De distributie van het
boek wordt verzorgd door Stichting
Meulebeek Actief. Deze stichting
gaat zich richten op de promotie van
het natuurgebied.

2904 \ nieuws
Lintjesregen
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Acht lintjes uitgereikt in Horst aan de Maas

Acht inwoners van Horst aan de Maas zijn maandag 26 april verrast met een Koninklijke onderscheiding. Zeven mannen en één vrouw kregen uit handen van burgemeester Ryan
Palmen een lintje voor hun verdiensten.

Ton Bukkems, Griendtsveen

Leo van de Laak, Lottum

Piet Linders, Horst

Ton Mooren, Meerlo

Ton Bukkems (59) uit Griendtsveen ver
zorgt al vanaf 1983 het Mededelingenblad.
Ook heeft hij zich meer dan 30 jaar ingezet
voor carnavalstichting De Klotbultjes, onder
meer als secretaris, penningmeester, vorst en
voorzitter. Voor het vele werk is hij tot drie
keer toe onderscheiden, waaronder in 2000
de ‘Knapzak’ van De Klotbultjes. Een eretitel
van de vereniging voor mensen die net een
stapje meer zetten in de samenleving. Hij is
sinds 1986 verbonden aan de dorpsraad en
wordt omschreven als dé dragende kracht.
Het is dankzij hem dat de dorpsraad in stand
werd gehouden ook in periodes waarin er
in het dorp weinig belangstelling bestond
voor een lidmaatschap. De gemeente had en
heeft in hem altijd een betrouwbaar aan
spreekpunt. Hij verzorgt al 31 jaar het secre
tariaat van Parochie H. Barbara Griendtsveen.
Daarnaast treedt hij op als lector tijdens mis
sen, is hij koster en is hij vanaf 2016 coördi
nator Parochieberaad. Ook is hij secretaris
van KBO Griendtsveen. Voor zijn verdiensten
is hij benoemd tot Lid in de Orde van OranjeNassau.

Lottummer Leo van de Laak (68) werd ook
Koninklijk onderscheiden. Hij is 38 jaar werk
zaam geweest bij Koninklijke Landmacht. In die
periode heeft hij een bijdrage geleverd aan de
ontwikkeling van de onderofficiersopleiding
op diverse niveaus. Daarnaast heeft hij in 1991
het initiatief genomen om de ‘Defileermars der
Onderofficieren’ te componeren. In 1993 is hij
bovendien uitgezonden geweest naar Cambodja.
Van de Laak was betrokken bij de oprichting van
de dorpsraad Lottum en tevens eerste voorzitter.
Nu is hij nog adviseur van de dorpsraad. In 2003
was Van de Laak medeoprichter van Varketing
Group. Van 2006 tot 2010 was Leo van de Laak
raadslid voor het CDA in de gemeente Horst aan
de Maas. Verder was hij lid van het algemeen
bestuur en lid van de kascommissie van Stichting
Horst aan de Maas 800. Sinds 2018 is hij als vrij
williger verbonden aan Stichting Out of Area.
Hij is inmiddels betrokken (geweest) bij drie pro
jecten: het opknappen van scholen samen met
jongeren in Bosnië, de organisatie van een fes
tival in Bosnië en een belevingsreis voor 55+ers
naar Bosnië en Herzegovina.

Voor Piet Linders (65) uit Horst was er een
Koninklijke onderscheiding voor onder andere
zijn werk voor Stichting ’t Groenewold. Deze is in
1989 in het leven geroepen om de maatschap
pelijke functie van de Rooms Katholieke kerk in
Venlo en omstreken vorm te geven. Piet Linders
is bij de start aangesteld als coördinator en heeft
invulling gegeven aan de maatschappelijke func
tie én het gezicht van Stichting ’t Groenewold.
Hij ontwikkelde onder meer activiteiten op het
gebied van daklozen en zwervers, duurzaam
heid, armoede, jongeren en ouderen, rouw
verwerking en integratie. Vanuit deze functie
is hij onder meer lid van het pastorale team
van Jongerenkerk Venlo, lid van de Raad van
Toezicht van FAIR VENLO, voorzitter van Stichting
’t PGCJ en lid van Stichting Prisma. Hij was verder
medeoprichter van Stichting Leergeld Venlo, die
financiële ondersteuning biedt aan kinderen die
om financiële redenen niet mee kunnen doen
aan activiteiten die voor hun leeftijdgenootjes
heel normaal zijn. Ook gaf hij mede de aan
zet tot oprichting van gelijksoortige stichting in
Venray en Horst. Piet Linders is daarnaast sinds
2003 voorzitter van Wijkcomité Norbertus Horst.

Ook Ton Mooren (79) uit Meerlo werd benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is vanaf
1960 als vrijwilliger verbonden aan Parochie H.
Joannes de Doper Meerlo. Hij verleent onder meer
technische ondersteuning bij diensten en prak
tische hand- en spandiensten in en rondom de
kerk. Hij draagt zorg voor onderhoud van de Sint
Goarkapel en is lid van de schoffelploeg van het
kerkhof. Als varkenshouder heeft hij zich gedu
rende 25 jaar op bestuurlijk niveau ingezet voor
de branche. Hij was van 1972 tot 1974 bestuurs
lid van de afdeling van LLTB in Meerlo en aan
sluitend was hij (onder) voorzitter. Mooren was
vanaf de oprichting van SaWeCo in 1979 tot 1989
bestuurslid. Daarnaast was hij 20 jaar voorzitter
van Studieclub Varkenshouderij en 22 jaar secre
taris van de Vereniging van Varkenshouders.
Bovendien was hij van 1974 tot 1996 namens
LLTB-afdeling Meerlo bestuurslid van Coveco BA.
Hij is voor de Federatie Maasdorpen coördinator
en aanspreekpunt voor Meerlo. Ook is hij namens
de parochie bestuurslid van het comité 4 mei
Tienray-Meerlo-Swolgen. Tot slot is hij sinds 2009
ook nog bestuurslid en archiefbeheerder van
Meerlo’s Gemengd Koor.

Henny Renkens-van Veen, Tienray

Leo Smedts, Horst

Jan Wijnen, Hegelsom

Henk Janssen, Sevenum

Henny Renkens-van Veen (61) uit Tienray
kreeg eveneens een lintje. Zij is vanaf 1988
bestuurslid en sinds 1993 tevens voorzitter
van majorettenvereniging Truando Marjopies
(sinds 2012 een ‘slapende’ vereniging).
Zij heeft zich in de periode 1988 tot 2012 vol
ledig ingezet om alles voor de vereniging
rond te krijgen. Ook was ze actief bij de orga
nisatie van verenigingsactiviteiten. In 2005
trad Henny Renkens toe tot de katholieke
kerk. Vanaf die tijd zet zij zich in voor de
parochie, in meerdere hoedanigheden. Zij is
onder meer collectante en lectrice (vanaf
2005), organiseert processies en bedevaar
ten en is lid van het kerkbestuur (vanaf 2010)
en bestuurslid van de Federatie Maasdorpen
(vanaf 2019). Bovendien is zij vanaf 2016
voorzitter van KBO Tienray. Naast haar
bestuurlijke activiteiten is zij betrokken bij
de organisatie van vele activiteiten voor de
leden van de vereniging.

Leo Smedts (74) uit Horst was van 1989 tot 1996
voorzitter van het Norbertuskoor, een parochieel
kerkkoor. Tevens organiseerde hij fietstochten
voor de koorleden. Vanaf de oprichting in 1995
is de Smedts dirigent van een koortje dat optre
dens verzorgt voor mensen met een (meervou
dig) verstandelijke beperking. Hij is sinds 2000
lid van SCHOLA54, een vriendenclub van meest
oud-onderwijzers die al meer dan twintig jaar
op uitnodiging in diverse kerken, tehuizen en
kapellen in Limburg Gregoriaanse gezangen
ten gehore brengen. Hij was tien jaar vrijwilli
ger bij Museum de Kantfabriek, waar hij onder
meer verantwoordelijk was voor het archief.
Smedts ondersteunt vanaf het moment dat hij
lid werd in 2010 Toneelgroep 60 plus Horst bij
opbouw van licht en geluid bij optredens. Ook is
hij één van de leden die de Nederlandse teksten
omzet naar het Horster dialect. Bovendien is Leo
Smedts vanaf 2013 als vrijwilliger verbonden
aan Stichting Kasteel Huys ter Horst in verschil
lende hoedanigheden, waaronder rondleider,
voorzitter commissie rondleidingen en algemeen
secretaris.

Jan Wijnen (83) uit Hegelsom kreeg een onder
scheiding voor onder andere zijn betrokken
heid bij het Steun- en AdviesPunt (STAP), een
laagdrempelige voorziening voor inwoners die
een hulpvraag hebben en daarbij ondersteuning
en advies vragen. Twee keer per week kunnen
mensen binnenlopen tijdens een spreekuur.
Daarnaast biedt STAP ondersteuning bij het op
orde brengen van de (financiële) administra
tie. Bovendien worden huisbezoeken afgelegd
bij 75-plussers met hulpvragen. Vanaf de start
van het project SamenWijzer in 2006 is de heer
Wijnen actief als ouderenconsulent bij Synthese
in Horst aan de Maas. Daarnaast is Wijnen
sinds 2008 vrijwillig suppoost/gids bij Museum
De Locht. Hij heeft veel kennis van zaken en
weet dit op een onderhoudende manier over te
brengen aan de bezoekers van het museum. Het
hele jaar door kan het museum rekenen op de
enthousiaste hulp en inzet van Jan.

Henk Janssen (77) uit Sevenum kreeg een lintje
voor onder meer zijn inzet voor de Stichting
Kruisen en Kapellen. Vanaf de oprichting van de
stichting in 1980 tot op heden is hij bestuurslid,
tevens vicevoorzitter en plaatsvervangend secre
taris. Hij is daarnaast vanuit zijn bestuursfunctie
samen met een collega bestuurslid verantwoor
delijk voor bouwtechnische zaken en onderhoud.
De heer Janssen heeft een groot aandeel gehad
in de herstelwerkzaamheden aan de diverse
kapellen en wegkruisen in Sevenum, Kronenberg
en Evertsoord. Daarnaast was hij van 1981 tot
1986 voorzitter van Gymnastiekvereniging
Swentibold in Sevenum. Onder zijn voorzitter
schap groeide het ledenaantal van de vereniging
enorm. Bovendien was Janssen gedurende van
1991 tot 2007 voorzitter van Véloklub Sèrum.
Hij was een zeer overtuigende en bevlogen
voorzitter en zet tot op de dag van vandaag nog
steeds jaarlijks een aantal fietsroutes uit voor de
leden van de vereniging.
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As dich op de zaak binne kwaams
dan waas der laeve...
Noow is ut veur altiëd stil.
Os hert det bloojd.

Spring in ’t veld
Nege jaor, renne, danse, zinge
En toen noom de wind dich plotseling meij

&
Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

Weej kiéke now nao de lôch
de zon, de maon, de sterre
Dich gufs now d‘n hemel kleur
leeve, liefste Fleur...

Fleur Camps

Hoije Fleur
Leeve Yvonne, Ed en Meike
weej draage dit verlees saame as ein team.
Och collega’s van Autoservice Camps:
Dries, Dylano, Wouter, Wilbert

schatje en stoer zuske vân

Yvonne, Eduard, Meike

HAN-MARK
ARENDSE

en alle minse die vân dich halde

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

GERRIE
VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier

Nijmege, 22 april 2021
Burg. Cremersstraot 37, 5971 VB Grubbevors
Ut laeve vân Fleur hâj kleur. Daorum wille weej Fleur en
fleurig aafscheid gaeve.
We zien beperkt in ut aantal minse en vraoge daoveur ôg
begrip.
Zaoterdig 1 mei is d’r en meugelikheid um aafscheid
te neme vân Fleur op zien geliefde schoëlplein vân
de Kameleon, aan de kant van ut voetbalveldje.
Dât is meugelik van 15.00 tot 18.00 oor.
Kom zoëvuül wie meugelik met de fiets of te voot en
hald astebleef raekening met de Corona-regels.
Nim hoëgoét éin bloom (zonder plastic) meij. Verder zuuj
ut fijn zien âs geej wat in de kollektebus wilt doon vur
de medewerkers vân ut Radboud die ôs zoë good hebbe
begeleid.
Zôndig 2 mei neme weej in beslaote kring aafscheid.
Geej meug de deens volge via enne livestream.
De inlogcode is leonvanlier.nl/content/fleur/
Weej zeen ôg gaer, in d’n tiëd nao ut aafscheid vân Fleur,
vur en tas koffie. Dan zulle weej ôgge steun ok hard
nuüdig hebbe.
Danke en vuül sterkte allemaol

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

Met groëte verslageheid hebbe weej kennis genaome
vân ut plotselinge euverliéje vân

Fleur Camps
Weej winse Ed, Yvonne en Meike vuül krach en alle sterkte toe
um dit groëte verlees te draage.
Bestuur, Raod vân 11 en leeje
Gekke Maondaagsvereiniging De Plaggenhouwers
Grubbenvorst, 22 april 2021

Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

#kempencreëert

creatieve
ideëen

Fleur was onze spring in het veld, ze was gedreven, energiek
en wilde het altijd goed doen. Fleur zorgde voor gezelligheid
in de groep en maakte gezellige praatjes met iedereen.
Afgelopen donderdag zijn we de training begonnen met
een yell voor Fleur. Een maand geleden trakteerde ze nog
op lekkere cupcakes voor alle meiden omdat de eerste
buiten training op haar verjaardag was.

Namens alle leden en bestuur van SV Aspargos

zoë leef
zoë biezônder
zoë dierbaar
âs en bloom zoë kwetsbaar
un aafscheid zoë zwaor
weej zulle dich noeijts vergaete

Yvonne Vos

Helaas bereikte ons het droevige en onvatbare bericht dat
ons jeugdlid Fleur Camps is overleden.

We zullen haar ontzettend missen en we wensen Ed, Yvonne
en Meike, familie en vrienden heel veel sterkte en kracht toe
om dit grote verlies te verwerken.

Uniek eigen Afscheidshuis

uit vaar t verzorging

In memoriam

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Ik zoek een viool. Bespeelbaar, voor
restauratie of decoratief. Heeft u er een
liggen? Tel: 06 3654 8524
Te koop gevraagd landtuinbouwmachines
oa: Ploeg, frees, spitmachine, kieper,
mesttank, weidebloter, weidesleep,
schudder, hark, maaier, tractor enz enz
bel 06 1097 6959
Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald. Tel.
06 5285 9348.

het schuren en lakken of andere kleur.,
of vermakenvan tafels., stoelen
jderikx tel 06 1095 420
Wij zoeken voor onze tuin in Maasbree
een Handige energieke tuinman voor
2 dagen in de week. Geïnteresseerd?
Bel even, 06 4825 0535
Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a.: komkommers,
paprika en tomaten, fruitbomen en
kleinfruit naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom. Tel.: 077 398 35 52.
Gezocht poetshulp 2 adressen rond
8 uren, omgeving sevenum. doirbans@
hotmail.com
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 5390 2544

Lieve Fleur,
Stil
staan wij
Bij wat jij in beweging bracht.
In hart, in lijf, in leven.
Bewogen
worden wij
Door de gedachten aan jou,
en door liefde die steeds zal blijven.
Kracht
hebben wij
Bij de herinnering aan jou,
we zullen je nooit vergeten.
Diep geraakt zijn wij door het overlijden van onze
leerling Fleur Camps. Wij herinneren haar als een fijne
leerling voor haar klasgenoten, alle kinderen en juffen
en meneren van De Kameleon.
Wij wensen Yvonne, Eduard, Meike,
familie en bekenden van Fleur veel sterkte toe.
Leerlingen en leerkrachten
Medezeggenschapsraad
Ouderraad
Basisschool De Kameleon
Scholengroep Dynamiek
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Veel vertrouwen in vaccinatieprogramma

Vaccinatiebereidheid Horst aan de Maas hoog
Ondanks berichten over bijwerkingen van het AstraZeneca- en Janssenvaccin is de vaccinatiebereidheid in
Horst aan de Maas onverminderd hoog. 59 procent van de inwoners geeft aan zich zeker te laten vaccineren en 17 procent zegt dit waarschijnlijk wel te doen. Dat blijkt uit onderzoek van het onderzoeksbureau
TipHorstaandeMaas.
In december vroeg het onderzoeks
bureau inwoners ook al naar hun
bereidheid om zich te laten vacci
neren. Toen zei 41 procent dit zeker
te doen, nu is dit gestegen naar 59
procent. “Dit is in mijn ogen de enige
weg terug naar normaal”, reageert
iemand. “Iedereen die de regels los
wil laten en terug naar normaal, zón
der zich te laten vaccineren, blok
keert naar mijn mening alleen maar
die weg.” Een ander voegt toe: “Ik

heb al een vaccinatie gehad en de
tweede afspraak is ook al gemaakt.
Ik maak me nergens zorgen over. Het
zijn maar heel lage percentages die
met bijwerkingen zijn.”

Afweersysteem
De mensen die zich zeker niet willen
laten vaccineren zijn in de minder
heid, namelijk 5 procent. Ook zegt
5 procent dit waarschijnlijk niet te
doen. Als reden wordt onder andere

gegeven dat mensen vertrouwen op
hun eigen afweersysteem. Ook vin
den sommige dat de gevolgen van
een vaccinatie op langere termijn nog
te weinig bekend zijn. “Ik ben nog
jong en ben toch bang voor even
tuele bijwerking op bijvoorbeeld de
vruchtbaarheid”, zegt deze inwoner.

Zwabberbeleid
Het vertrouwen in het vaccinatiepro
gramma van de overheid is hoog, 40

procent van de ondervraagden heeft
(veel) vertrouwen, daarentegen zegt
39 procent haar twijfels te hebben.
Mensen ergeren zich voornamelijk
aan de in hun ogen slechte commu
nicatie en ‘zwabberbeleid’. “Iedereen
vindt er wat van en het ministerie
blijft het programma maar aanpas
sen. Bepaal je lijn en hou het daarbij.
We zitten in een crisis en dan moet je
niet polderen”, zegt iemand.

Laboratoria
In het voorjaar zijn verschillende
praktijktesten, onder de noemer
Fieldlab Evenementen, uitgevoerd.
Dit zijn kleinschalige praktijktesten

waarbij onderzoekers bekijken hoe
verschillende evenementen op
termijn weer veilig en verantwoord
kunnen worden georganiseerd.
Ruim de helft van de ondervraagden
zegt niet mee te willen doen aan
zo’n experiment. “Experimenteren
doen ze maar in laboratoria, niet
met grote groepen mensen”, vindt
deze persoon. Het telkens opnieuw
laten testen zien veel mensen als
een obstakel. De meeste mensen
wachten liever nog een tijdje tot alles
weer ‘normaal’ open kan.

Twijfels raad over financiering

Werkgroep teleurgesteld over rem op
bouwplannen Meterik
De Werkgroep Wonen en Dorpsontwikkeling van dorpsraad Meterik is niet blij dat de gemeenteraad in hun
ogen de rem heeft gezet op de bouwplannen in het dorp. Enkele fracties zijn het niet eens met de kosten voor
het bouwrijp maken van de locatie. Het bestemmingsplan is daarom nog niet goedgekeurd.
Uit een enquête die de dorpsraad
enkele jaren geleden hield onder
de inwoners van Meterik bleek dat
er onder andere behoefte was aan
woningen in het dorp. Die behoefte
werd grotendeels ingevuld door de
ontwikkeling van het Meteriks Veld.
De vraag naar seniorenwoningen
bleef echter bestaan. Dus toen de
oude locatie van basisschool Onder de
Wieken vrijkwam, leek dat een ideale
plek om woningen voor senioren te
bouwen. “We hebben onze inwoners
eerst gevraagd naar hun ideeën
voor de locatie”, licht Ton Hendriks,
secretaris van de dorpsraad en lid van
de werkgroep, toe. “Daar kwamen
drie suggesties uit: een park, een
bedrijfsverzamelgebouw en de bouw
van levensloopbestendige woningen.
Dat laatste idee hebben we verder
opgepakt. We hebben overleg gehad
met de gemeente en de buurt en een
architect benaderd. Daarna hebben we
twee informatieavonden gehouden,
waarbij ook wethouder Rudy Tegels
aanwezig was. Er bleek veel animo
voor de woningen te zijn.” Het plan
is om acht levensloopbestendige te
realiseren. “Zes koopwoningen en op
verzoek van de gemeente ook twee
huurwoningen in het middensegment.
Door het werk zelf te verrichten,
blijven de woningen betaalbaar.”

Bodem schatkist
Het bouwrijp maken van de locatie
kost de gemeente 300.000 euro.
Onder meer D66+GroenLinks, Essentie
en VVD hebben hier hun twijfels bij.
Volgens Yvonne Douven is de VVD
niet tegen het plan. “Sterker nog,
wij vinden dat er gebouwd dient
te worden, daar is tenslotte veel
behoefte naar. Bij dit soort projecten
is er door toekomstige bewoners vaak
veel energie gestoken om te komen
tot een goed plan door middel van
goede samenwerking. Het is dan ook
ontzettend jammer als dit ‘last minute’
van de agenda wordt gehaald, dit

roept onbegrip en onnodige vertraging
op. Het bestemmingsplan lezende is
het een megagroot cadeau dat hier
geschonken wordt. Maar de bodem
van de Horster schatkist is in zicht,
dus cadeaus weggeven zit er niet in.
Zorg voor een correct exploitatieplan
dat minimaal kostenneutraal is.”
Ook D66+GroenLinks zegt blij te
zijn met het plan, maar heeft ook
moeite met de financiering. Henk
Kemperman: “Waar wij, maar ook
andere partijen, veel moeite mee

hebben is de financiering en de
toezeggingen, die gedaan zijn zonder
overleg met de raad. De financiering
is zodanig opgezet dat er een forse
bijdrage vanuit onze bouwreserve
(de ARGE) wordt gedaan. Volgens onze
informatie wordt er op deze manier
in totaal ruim 50.000 euro per woning
als een soort ‘subsidie’ verstrekt.
Zoals bekend is de financiële positie
van de gemeente slecht en moeten
we ‘elk dubbeltje omdraaien’ en
op deze manier wordt er naar onze

Psalm 91
Misschien vraag jij je af
waarom ons gebouw de
naam ‘De Schuilplaats’
draagt. Deze naam verwijst
naar psalm 91 in de Bijbel:

DE SCHUILPLAATS
Terugblik
Op het artikel ‘Kerst in de
crisis?’ (HALLO 17-12-2020)
kregen we heel mooie reacties. Het waren er niet zo
veel, maar wel heel waardevolle woorden schreef men
ons. Om nog méér te delen
over wat ons beweegt en
ons leven zin geeft, willen
wij elke laatste donderdag
van de maand een artikel
plaatsen over een zinvol
thema. En… reageer gerust!
De naam
Dit keer over de naam
van onze kapel: De Schuilplaats. Veel mensen die ons

mening te veel geld uitgegeven aan
een project. Op die manier is er straks
geen geld meer voor even goede,
vergelijkbare projecten in andere
kernen. Het principe van gelijke
monniken, gelijke kappen kunnen
we dan niet nakomen. Bovendien
hebben wij begrepen dat er al
verregaande afspraken zijn gemaakt
en toezeggingen zijn gedaan door het
college aan de initiatiefnemers zonder
overleg met de raad en dat is naar
onze mening in strijd met de geldende
regels.”
De gemeenteraad heeft de wethouder
opgedragen met een nieuw voorstel
te komen. “We hebben alles

gebouw hebben bezocht,
zeiden iets over deze
naam; soms een beetje
gekscherend: “We konden
hier goed schuilen!” Maar
ook heel serieus: “Het was
goed om hier te zijn, want
God was in ons midden…”
Dankbaar waren de leden
van het Afasiekoor en Levensvreugd die, tot de
corona uitbraak, op maandagen dondermiddag
haar repetities hielden in
ons gebouw. Veel mensen
ervaarden dat de drempel
minder hoog was dan gedacht.

Heb je een vraag over geloof of wil je een gratis Bijbel?
Neem contact op met Evangelist Marcel de Roode 06-40080208

“Wie in de schuilplaats van
de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige”.

gedaan wat gevraagd werd”, zegt
Ton Hendriks. “We hebben met de
buurt gecommuniceerd en hebben
ook al een aannemer. We stonden
op het punt te tekenen, we wilden
na de zomer gaan beginnen. En dan
wordt ineens één minuut voor twaalf
duidelijk dat geen meerderheid van
de raad met het bestemmingsplan
wil instemmen. Ik vind het een heel
vreemde move van de raad.”
De gemeenteraad behandelt op
dinsdag 1 juni het aangepaste plan.

Tekst: Marieke Vullings

‘de Allerhoogste’ gaan om
bij Hem te schuilen. Zoals
je tegen de hitte van de
zon verkoeling vindt in de
schaduw, zo ZAL een ieder
die gelooft in Jezus Christus bescherming vinden bij
God.
Veiligheid
Ben jij ook op zoek naar veiligheid? Zoek dit bij God:
Hij wil genadig zijn! Dan
stem je in met het vervolg
van deze troostrijke psalm:
“Ik zeg tegen de HEERE:
Mijn Toevlucht en mijn
Burcht, mijn God, op Wie
ik vertrouw!”

Wat dit betekent? Ieder
mens, wie of wat je ook
bent, wat je ook wel of niet
hebt gedaan, mag tot God

Mensen blijken helaas dikwijls niet betrouwbaar te
zijn, maar God wel! Lees
het maar verder in deze
psalm…

WWW.EVANGELISATIELIMBURG.NL
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4 mei 2021

Alternatieve Dodenherdenking

1 mei 2021

Start van een mooie symfonie!

Op 4 mei worden in Horst aan de Maas jaarlijks op meerdere locaties activiteiten georganiseerd in het kader van de Nationale Dodenherdenking (America, Broekhuizen, Broekhuizen-

Op 1 mei opent ‘t Gasthoês.

vorst, Grubbenvorst, Horst, Sevenum, Tienray en dit jaar voor het eerst in Melderslo).

Door corona anders dan dat we
hadden gehoopt, maar toch:

Vanwege de geldende Coronamaatregelen

Bloemlegging

‘t Gasthoês gaat weer open!

is, in plaats van bijeenkomsten, ook deze

Inwoners die op 4 mei bloemen willen

De ‘symfonie’ mag gaan klinken!

keer gekozen voor een alternatieve opzet.

leggen bij de monumenten, nodigen we

De metafoor van dat muzikale

In samenwerking met alle organiserende

daartoe van harte uit. We vragen u dat

samenspel is volkomen op haar

comités is een film gemaakt met lokale

niet allemaal om 20.00 uur te doen, maar

plaats. ‘t Gasthoês is klaar en

verhalen en bijdragen die op 4 mei om 19.00

verspreid over de dag. Houd verder uw

biedt een thuis aan veel verschil-

uur wordt uitgezonden.

plaatselijke mededelingenblad in de gaten

lende ‘muzikanten’ met ieder z’n

voor eventueel meer informatie over de

eigen ‘instrument’. Met elkaar

De film is te bekijken via:

in een gebouw dat helemaal

• Youtube kanaal van de gemeente

up-to-date is voor de toekomst.

lokale herdenkingen.

Horst aan de Maas;

Van buiten en van binnen com-

Vlag halfstok

• Verwijzing naar het Youtube kanaal op

pleet in harmonie.
En wat zouden we je dat graag ‘live’

Daarnaast roept het Nationaal Comité 4

de website van de gemeente Horst aan

en 5 mei heel Nederland op - in afwijking

de Maas;

van het normale vlagprotocol - op 4 mei

• Facebookpagina gemeente Horst aan

willen laten zien. Maar dat is helaas

de vlag thuis de hele dag (zonsopgang

de Maas;

door corona nog niet mogelijk.

tot zonsondergang) halfstok te hangen ter

• LinkedIn-pagina gemeente Horst aan

Toch gaan we dat moment op 1 mei

nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers.

de Maas;

De Nationale Herdenking op de Dam is

alvast in klein comité markeren.

• Twitter-account gemeente Horst aan de Maas;

op 4 mei live te volgen via televisie en

De opening is wel via een livestream

• Facebookpagina Omroep Horst aan de Maas.

internet.

te volgen. Je krijgt dan alvast een
klein inkijkje in alles wat er gaat

Bekendmakingen

gebeuren. We ontvangen je zodra het
kan graag in ‘t Gasthoês zodat je met
eigen ogen kunt zien waar het idee

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

van een mooi klinkende ‘symfonie’ toe

vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

geleid heeft. Cultuur, in al zijn facetten, soms in vernieuwende en ver-

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

rassende combinaties, maar vooral...

omgevingsvergunningen

een thuisgevoel voor iedereen...

In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen,
-wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van

Han Geurts

(ontwerp)-bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar

Wethouder, Horst aan de Maas

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
Hoofdthema’s

algemene telefoonnummer van de gemeente (077) 477 9777).
America

Graag nodigen we je uit om de livestream te volgen
die van de opening van ‘t Gasthoês wordt gemaakt.

beëindiging
Hoofdthema’s varkenshouderij)

kijken, luisteren
& beleven

kijken, luisteren
& beleven

doen, leren
eten
bestemmingsplan
& lezen
& drinken

woning)

Kronenberg

organiseren

realiseren
van een
& ontmoeten

• Kronenbergerweg 19
(drank en horecavergunning verleend)

doen, leren
& lezen

doen, leren
& lezen

eten
& drinken

Meerlo

(melding Activiteitenbesluit voor het

• Julianastraat ongenummerd

veranderen van de inrichting)

(realiseren van 8 appartementen plan de

Grubbenvorst

eten
•
& drinken

Hoofdthema’s

IJsvogel)

organiseren

Kloosterstraat
14a
& ontmoeten

• Elshout 4 (tijdelijk plaatsen woonunit)

(drank en horecavergunning verleend)

Melderslo

Hegelsom

• Onkelweg 16 (realiseren glasopstand)

• Past. Debijestraat 6 (verbouwen/uitbreiden

Sevenum

zaal Debije)

• Maarten de Vriesstraat 3

Horst

organiseren
• Ruttenweg
& ontmoeten

(plaatsen bouwborden)
1

Tienray

(legaliseren van de situering van het

• Hoek Zwanenweg/Trambaan

bedrijfsgebouw deels buiten het bouwvlak)

SYMFONIE...

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

wijzigingsplan)

(vooraankondiging voorbereiding

Hoofdthema’s

doen, leren
& lezen

(vaststellen bestemmingsplan/

• Nieuwe Peeldijk 26

Website
www.gasthoes.nl

kijken, luisteren
& beleven

• Venrayseweg 81

• Vossenheuvel 7 a

Uitzending
Zaterdag 1 mei 2021. Aanvang live-stream is 14.00 uur

COMING SOON

(plaatsen van een overkapping)

(intrekking omgevingsvergunning i.v.m.

Livestream
De link naar de livestream vind je op 1 mei vanaf 13.00 uur
op de vernieuwde site van ‘t Gasthoês

kijken, luisteren
& beleven

• Rubensplein 1

• Midden Peelweg 16

• St. Lambertusplein 12
(plaatsen van reclame)
eten
& drinken

organiseren
& ontmoeten

Postbus 6005, 5960 AA Horst

• Kreuzelweg 3
(realiseren van een aardbeiendrive-inn)

(oprichten van 10 woningen en aanleggen
in- en uitrit)
• Kloosterstraat 5 (vervangen kozijn)
Horst aan de Maas
• Aanwijzing Cultureel Centrum ’t Gasthoês te
Horst als trouwlocatie

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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Contact en
openingstijden
Moet u iets regelen aan de balie?
Maak dan eerst een afspraak.
Dat kan via www.horstaandemaas.nl
of bel ons.

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

Let op: Woensdag 5 mei zijn het gemeentehuis en gemeentewerf gesloten ivm Bevrijdingsdag

Diverse wegwerkzaamheden
in Horst aan de Maas
De komende periode vinden er diverse wegwerkzaamheden plaats in onze gemeente.
Dit betekent dat wegen afgesloten zijn voor het verkeer. Ter plaatse wordt meestal een
omleiding aangegeven.
Hieronder geven we aan om welke wegen

• 20 april - 18 juni: Dingsstraat Hegelsom

het gaat. De komende periode zijn wij op de

Op www.horstaandemaas.nl/werk-aan-de-weg

volgende locaties aan het werk:

lees je meer over de afsluitingen en de omleidin-

• 24 maart - 30 april: Kasteellaan Horst

gen.

Begin mei 2021

Start preventieve bestrijding
eikenprocessierups

Oproep aan leden en vrijwilligers

Begin mei starten we met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. De bomen

‘Ik steun…’ verenigingen uit
Horst aan de Maas

in de bebouwde kom en langs hoofdwegen spuiten we 2 keer. De bestrijding vindt soms ook

Het verenigingsleven ligt al lange tijd grotendeels plat, clubhuizen blijven leeg en

's nachts plaats. Dit komt omdat de gemeente een groot buitengebied heeft en er anders niet

competities liggen stil. Ook in de gemeente Horst aan de Maas. De verenigingen zijn

genoeg tijd is om de bomen op tijd te spuiten.

belangrijk voor de leefbaarheid binnen de verschillende kernen. Daarom steken de
gemeente Horst aan de Maas en Sport aan de Maas verenigingen en clubs een hart
onder de riem met de campagne ‘Ik steun …’.

De bomen en struiken worden met een biolo-

lijk te maken. Bijvoorbeeld door te zorgen dat

gisch middel gespoten. De rupsen gaan dan

uw tuin een fijne omgeving is voor vogels en

dood voordat ze haren krijgen. Vlinders kunnen

insecten. Dit kan door te zorgen voor:

Verenigingen in Horst aan de Maas

blijven waar inwoners plezier beleven,

niet tegen het middel. Daarom bestrijdt de

- veel verschillende soorten struiken en

zijn goud waard

elkaar ontmoeten en in beweging

Veel inwoners in de gemeente Horst aan

komen.”

gemeente de rups niet in beschermde vlinder-

bloeiende planten
- een drinkplaats voor vogels en insecten,

gebieden.
Op onze website https://www.horstaandemaas.nl/
eikenprocessierups vindt u een kaart waarop
u kunt zien waar we bestrijden. Ziet u een nest

de Maas ontmoeten elkaar wekelijks bij

bijvoorbeeld een platte waterschaal of een

hun vereniging. De plek waar momenten

Een hart onder de riem

vijvertje

van winst en verlies met elkaar worden

Verenigingen hebben het op dit

gedeeld en waar nieuwe vriendschappen

moment zwaar en kunnen de steun

ontstaan. Het coronavirus gooit roet

van hun leden goed gebruiken. We

- een nestkastje voor tuinvogels.
• Wikkel geen plakstrips en folie om bomen.

in een boom? Kijk dan eerst op de kaart of de

Het helpt niet tegen de rups. En het is

in het eten. Clubhuizen zijn leeg en

verlangen allemaal terug naar het ‘oude’

gemeente op die plaats de rups bestrijdt. Is het op

gevaarlijk voor andere insecten. Allerlei nut-

competities liggen stil.

verenigingsleven. Waarbij verenigingen

een plaats waar de gemeente de rups bestrijdt?

tige insecten raken vastgeplakt of komen

En is er overlast van het nest? Maak een foto van

onder de folie terecht.

het nest en meld het nest via de website.
Dit kunt u zelf doen
• Heeft u rupsen in uw eigen bomen?
Neem dan contact op met een professionele
bestrijder.

de plek zijn waar we elkaar ontmoeten
Het cement van de samenleving

en in beweging komen. De campagne

Wethouder Geurts is trots. “Ik vind het

‘Ik steun …’ is opgezet om iedereen,

de eikenprocessierups staat op de website

fantastisch om te zien dat verenigingen

van leden tot vrijwilligers, op te roepen

van de GGD Limburg-Noord.

en sportclubs er alles aan doen om

om hun verenigingen en clubs te blijven

• Kijk voor meer informatie en een afbeel-

hun leden én niet-leden in beweging

steunen.

ding van de rups op de website van de

te houden. Verenigingen vormen het

Rijksoverheid (RIVM).

cement van onze samenleving en

Meer weten?

daarom is het belangrijk dat we ze

Kijk op www.sportaandemaas.nl of op

blijven steunen. Zo kunnen zij de plek

www.facebook.com/sportaandemaas.

• Informatie over gezondheidsklachten door

• Vogels en ook veel insecten als spinnen en

• Op Processierups.nu staat meer informatie

vleermuizen eten eikenprocessierupsen.

over het verminderen of voorkomen van

U kunt meehelpen de overlast zo klein moge-

overlast.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

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.

077 - 477 9777
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SP Horst aan de Maas

Respect voor de publieke sector?

Afgelopen week hoorde ik een aantal berichten na elkaar. Het eerste ging over de ziekenhuizen die overvol
liggen met coronapatiënten en waar men bang is dat ze in een situatie terecht gaan komen te moeten
kiezen welke patiënt recht heeft op een intensive care-bed en wie niet.
Daarop volgde een bericht over de
beloofde bonus van 500 euro voor de
zorgmedewerkers. Die zou niet aan
iedereen uitgekeerd kunnen worden,
want er was onvoldoende budget
voor. En dat terwijl inmiddels verlo
ven voor de meivakantie zijn inge
trokken, de verzorgenden al meer
dan een jaar op de toppen van hun

kunnen werken en er diensten van
twaalf uur gedraaid moeten worden
om alle patiënten te kunnen helpen.
Daarna hoorde ik een bericht over
het heropenen van winkels en ter
rassen én een aantal experimenten
om onze samenleving weer terug te
laten gaan naar het oude. En toen
bedacht ik me dat zoveel mensen het

VVD Horst aan de Maas

zij gewend zijn. Mensen worden ziek
van hun werk.
Dan voelt het niet uitkeren van de
zorgbonus, zoals afgesproken, als
op dit moment heel moeilijk hebben, een vette middelvinger omhoog
qua gezondheid, in hun (gebrek aan) en een klap in het gezicht naar alle
contacten, moeilijke werkomstandig mensen die de samenleving overeind
houden.
heden, een zaak die failliet dreigt te
gaan en dergelijke. Het valt niet mee. De SP zou juist de duim omhoog wil
len steken naar al die mensen die
Maar toch: de hele publieke sector,
in de publieke sector waken over
onderwijs, veiligheid en de zorg,
werken al meer dan een jaar keihard onze veiligheid, zorg of onderwijs.
Daarom maken wij een diepe buiging
en op een hele andere manier dan

De gemeente zou een stuk efficiën
ter en effectiever kunnen werken als
we ons focussen op de inhoud. Dan
duren de raadsvergaderingen min
der lang, worden de besluiten beter
en krijgen we met minder, méér
gedaan. Dat is wat een inwoner en

ondernemer in Horst aan de Maas
ook mag verwachten van een col
lege van burgemeester en wethou
ders en van de gemeenteraad. Neem
bijvoorbeeld het masterplan wonen.
Aankondigen duizend extra wonin
gen te willen bouwen klinkt goed.

Maar hoe los je het probleem op van
hoge kosten voor bouwgrond, bouw
materialen en tekort aan bouwper
soneel? Laat staan een financiering
en betaalbare woningen voor star
ters. Waarom niet meer met prefab
bouwen, meerdere bouwlagen en
kleinere wooneenheden? De discus
sie over (huisvesting) arbeidsmigran
ten vliegt alle kanten op. Feit blijft
dat meerdere bedrijven, die al lang
in Horst aan de Maas ondernemen,
de arbeidsplaatsen niet meer inge

vuld krijgen met mensen uit de
regio. Vergrijzing speelt hierin een
rol. Als we de behoefte aan arbeids
migranten willen verminderen, zullen
we dus óók bereid moeten zijn bij
te dragen aan innovatie en de ont
wikkeling van alternatieven. Als je
namelijk niet onderdeel wilt zijn
van de oplossing, ben je onderdeel
van het probleem. Vanuit de inhoud
daarom Gewoon. Doen.
Jeroen Achten

Passende huisvesting bouw je samen

Vorige week hebben we twee onderwerpen behandeld in onze gemeenteraad over wonen. Het betrof het Masterplan wonen en het zogenaamde veegplan wonen Internationale werknemers.
Met het Masterplan wonen zetten
we in op het vergunnen en groten
deels realiseren van 1.000 wonin
gen vóór 2025. Dit Masterplan is een
visie en dient als fundament om dit
doel te bereiken. Als CDA hebben we
gevraagd om binnen nu en een half
jaar een uitvoeringsplan te hebben
liggen. Wethouder Tegels heeft toe

D66+GroenLinks

Sonja van Giersbergen

Inhoud of verpakking?

Wat heb je aan mooie verhalen en meningen als deze niet bijdragen
aan oplossingen voor een uitdaging of probleem. Juist, niets. Toch
komen er regelmatig voorstellen in de gemeenteraad of gaat het in de
discussies tussen politieke partijen weinig over de inhoud maar
vooral over de beeldvorming. Ofwel de verpakking.

CDA Horst aan de Maas

en zullen wij blijven knokken voor
een passende waardering.

gezegd dat dit voor de zomer klaar
is. Het Masterplan voorziet in sociale
huur, midden huur en vrije sector.
We hebben de wethouder opge
roepen om flexibiliteit te betrach
ten en innovatieve concepten (tiny
houses, woonhofjes) mee te nemen
in het plan. Het betreft niet alleen
nieuwbouw, maar ook transitie van

bestaand vastgoed. Prachtig om te
zien dat jongeren in kernen zoals
Grubbenvorst (project tiny houses)
en Lottum (CPO) aan de slag zijn om
in hun eigen dorp te kunnen blijven
wonen. Belangrijk dat we de vaart
erin houden bij deze initiatieven.
De 1.000 woningen, verdeeld over
alle kernen in Horst aan de Maas,
zorgen niet alleen voor het invullen
van de woonbehoefte maar ook voor
leefbaarheid.
Een ander onderwerp was het

Paraplubestemmingplan internati
onale werknemers (goede huisves
ting van internationale werknemers).
Dit plan is tot stand gekomen in dia
loog met alle betrokken partijen.
Het uitgangspunt van onze bijdra
gen tijdens de raadsvergadering is
vertrouwen. Bij beide onderwerpen
gaan we als CDA uit van kansen en
verbeteringen. We kijken samen met
een positieve blik vooruit.

te zijn en verschillend uitgelegd.
Verwarrend en niet goed voor het
vertrouwen in de politiek en bestuur.
Kranten zoals NRC en De Limburger,
hoe pijnlijk ook, stellen zaken aan de
kaak die niet kloppen. Misstanden.
Waarheden en onwaarheden met
grote gevolgen. Ook in de HALLO
worden zaken aangekaart door vaak
vaste briefschrijvers. Vaak kritisch,
vaak verrassend. Zoals een raadslid
in de afgelopen raadsvergadering al
zei: kritisch zijn is goed. Alleen vond

hij, net als zijn partijgenoten brief
schrijvers, de toon van de stukken te
negatief, ongenuanceerd en op de
man. Daar kun je over redetwisten.
Ik denk dat man en paard noemen
niet verkeerd hoeft te zijn. Het maakt
veel duidelijk. Kijk maar naar de
landelijke en de provinciale politiek.
Dankzij het NRC en De Limburger. Fijn
is het niet, maar wel zo eerlijk.

Eric Brouwers

Tot hoe ver mag en kan je gaan…

Als trouwe HALLO-lezer was ik twee weken geleden enigszins verbaasd bij het lezen van een drietal ingezonden brieven. Ze hadden kritiek op de volgens hen bijna wekelijks negatieve en ongenuanceerde commentaren van ‘een handvol zich zelf benoemde columnisten’. Ook riepen ze op tot: ‘Hou het leuk en
positief’.
De briefschrijvers braken een lans
voor de grote en positieve inzet van
onze raadsleden en bestuurders
voor Horst aan de Maas. Drie bijna
dezelfde boodschappen. Toeval?
Dat kan, maar ondergetekende
gelooft niet in ‘het toeval’...
Ter vergelijking: ik lees ook altijd

de bijdragen van de politieke par
tijen en zie dat coalitiepartijen vaker
positievere onderwerpen aankaar
ten dan oppositiepartijen. Zij zetten
vaker kritische kanttekeningen of
keuren raadsbesluiten af. Logisch lijkt
me. Ze zitten anders in de wedstrijd.
De vraag is: tot hoe ver mag je gaan?

Besef wel dat de waarheid soms
pijn doet en vaak niet gelijk erkend
wordt. Kritiek is uiteraard vervelend,
maar essentieel voor een gezonde,
alerte organisatie.
Zie wat er landelijk en provinciaal
gebeurt. Waarheden blijken niet
voor iedereen dezelfde waarheid

Jos Gubbels

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

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

HAPPY 5

Handmade • Advies op maat • Passie • Prijs • Yes
WWW.HAPPYHOMEMAKELAARS.NL • BEL 06 42 49 86 66

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

#kempencreëert

creatieve
ideëen
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Geplukt

Piet Seegers Grubbenvorst
Deze oud-wethouder bleef ook na zijn politieke carrière actief in de gemeenschap. Al vindt hij dat eigenlijk
heel gewoon. “Als ik iets voor een ander kan betekenen, zal ik niet snel nee zeggen.” Deze week wordt Piet
Seegers (71) uit Grubbenvorst geplukt.

Piet groeide op aan de Lottumse
weg, als vierde in een gezin van
zes kinderen. “Mijn vader werkte
bij de Rijksvoorlichtingsdienst, hij
ging bij de boeren langs om bij
voorbeeld uitleg te geven hoe ze
meer productie uit hun land kon
den halen. Ik kan me nog herinne
ren dat ik dan wel eens met hem
mee mocht.” Op zijn 11e overleed
zijn vader, hij was nog maar 51.
“Mijn moeder bleef achter met zes
kinderen en ik heb me later wel
eens afgevraagd hoe ze het toen
allemaal voor elkaar heeft gekre
gen. Als kind was ik altijd op straat
te vinden, ik was een echt bui
tenkind, al had ik geen hekel aan
school. Na de lagere school ging ik
naar de mulo in Horst, daarna naar
de havo en uiteindelijk naar de
kweekschool. Ik was absoluut geen
ster in wiskunde, dus een tech
nisch beroep was niets voor mij”,
zegt hij lachend. “Twee oudere
zussen zaten ook in het onderwijs,
dus vandaar dat ik daar ook terecht
ben gekomen. Ik heb voornamelijk
lesgegeven aan de hoogste groe
pen. Het mooie aan het onderwijs

vond ik het bezig zijn met de ontwik
keling van kinderen, wat kunnen ze en
wat hebben ze nodig om zich verder
te ontwikkelen.”

Progressief
In 1974 rolde Piet de politiek in. Samen
met onder anderen zijn broer Wim en
Servaes Huys richtte hij de Werkgroep
Welzijn op. “We wilden een ander,
progressief geluid laten horen dan dat
van de gevestigde orde. We deden
mee aan de gemeenteraadsverkie
zingen en behaalden meteen vier
zetels. Uiteindelijk hebben we een
lokale afdeling van de PvdA opgericht.
Via commissiewerk ben ik toen uitein
delijk ook in de raad beland. De politiek
heeft mij altijd geboeid. Het betrok
ken zijn bij de gemeenschap heb ik van
thuis meegekregen. Mijn moeder was
best progressief en absoluut niet van
de oude stempel. Mijn vader was lid
van de KVP (de voorloper van het CDA,
red.), dus ik weet niet wat hij van mijn
politieke carrière gevonden zou heb
ben”, lacht hij.

Thuis
In 1990 werd Piet wethouder en

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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maakte de PvdA ineens deel uit van de
coalitie. “Dan krijg je toch een andere
kijk op hoe de zaken lopen. Ik kwam
erachter dat je beter in de coalitie kunt
zitten, dan in de oppositie. Als wethou
der heb je natuurlijk een heel andere
rol. Toentertijd maakte je nog deel uit

van de fractie, het dualisme bestond
nog niet. Dat betekende dat je soms
zaken inbracht, waar de achterban
niet helemaal achterstond.” Piet com
bineerde zijn wethouderschap met
zijn baan als leraar. “In mijn porte
feuille had ik onder andere welzijn,
sociale zaken, milieu en onderwijs.
De gemeente Grubbenvorst telde toen
ongeveer 4.500 inwoners in totaal, dat
kun je dus niet vergelijken met het
Horst aan de Maas van nu. Ik was één
dag in de week op het gemeentehuis
en voor de rest gingen alle avonden en
vrije uren op aan het raadswerk. Als ik
thuiskwam, dan at ik snel wat, om
vervolgens weer verder te gaan naar
de volgende afspraak. Ik was veel van
huis en dat betekende inderdaad dat
ik thuis veel moest missen”, beaamt
hij. Dat ‘thuis’ werd gevormd door zijn
echtgenote Ank, met wie hij in 1978
is getrouwd en twee dochters kreeg:
Janneke en Wieteke. “Ank en ik hebben
elkaar leren kennen tijdens de ‘vas
tenaovend’ in Venlo. We zijn wel echte
carnavalsvierders, ja, we proberen elk
jaar alles mee te maken.” Zijn doch
ters wonen allebei in ‘t Ven. “Dat is op
wandelafstand, we lopen er regelmatig
heen. We hebben zeven kleinkinde
ren, waarvan de oudste 6 en 7 jaar zijn.
Tijdens de lockdown heb ik hen kunnen

helpen met het schoolwerk. Het was
leuk om zo weer een beetje met het
onderwijs bezig te zijn.”

Genieten
Piet was wethouder tot 2001, toen de
gemeente Grubbenvorst fuseerde met
de gemeente Horst. Daarna bleef hij
nog vijf jaar actief als fractievoorzit
ter van de PvdA. Hoewel hij nu niet
meer actief is in de politiek, is hij nog
wel betrokken bij de gemeenschap.
Zo is hij onder andere vicevoorzitter
van Stichting Gewoën Grubbevors en
bestuurslid van Alzheimer Nederland,
afdeling Noord-Limburg. Verder is hij
betrokken bij de organisatie van het
Witte Dame Festival, de bouw van
een loods voor de verenigingen in
Grubbenvorst en is hij voorzitter van
Grubbenvorster Revue. “Dat zijn dingen
die op je pad komen. Servaes Huys zei
altijd: ‘Je moet een hele goede reden
hebben om het niet te doen als je
ergens voor wordt gevraagd’. Ik zal dan
ook niet snel nee zeggen.” Naast het
vrijwilligerswerk wandelt en fietst Piet
graag samen met Ank. “En verder hoop
ik nog lang te kunnen genieten van de
kinderen en kleinkinderen en gezond
oud te worden.”
Tekst en beeld: Marieke Vullings

Metalwire B.V. heeft zich gespecialiseerd
in de verkoop en bewerking van
industriële draad. Wegens forse
uitbreiding van onze activiteiten in ons
nieuwe logistieke centrum zijn wij per
direct op zoek naar een enthousiaste

Sta jij altijd klaar voor klanten én collega’s?
Wij zijn op zoek naar een:

Medewerker Customer Service (fulltime)
In verband met uitbreiding van ons team zoeken wij een nieuwe collega op onze Customer
Service afdeling. Iemand die 100% servicegericht is, zowel richting onze klanten en leveranciers
als naar collega’s van onze overige afdelingen.
Dit ga jij doen
Als medewerker Customer Service ondersteun je alle
afdelingen binnen Metalwire. Het is wat je noemt een
veelzijdige functie. Veelzijdigheid en flexibiliteit zien
we ook graag bij jou terug, want bij Customer Service
is geen dag hetzelfde. Om je een indruk te geven van
jouw werkzaamheden:
• Je handelt inkoop- en verkooporders tijdig en correct
af, zowel op logistiek als administratief gebied.
• Je bewaakt de levertijden.
• Je regelt de transporten vanuit onze leveranciers.
• Je boekt via Exact Globe de inkomende en uitgaande
goederen.
• Je draagt zorg voor de verdere benodigde
documenten flow.
Dit ben jij (hopen wij)
• Je hebt een Mbo-opleiding afgerond, maar denkt op
Hbo-niveau. Het werk dat je bij ons doet is namelijk
best complex.
• Je hebt kennis van logistiek en inzicht in logistieke
processen.
• Je spreekt en schrijft foutloos Nederlands, maar
communiceert ook goed in de Duitse en Engelse taal.

• Je hebt affiniteit met ERP- en WMS-systemen.
Nog mooier: je hebt al gewerkt met Exact Globe.
• Als je ervaring hebt met douaneafhandelingen en
exportdocumenten, trek je extra onze aandacht.
Herken jij je in deze woorden?
Servicegericht, gestructureerd, flexibel én sociaal.
Overtuig ons van jouw kwaliteiten in een korte maar
krachtige sollicitatiebrief met cv. Stuur deze voor 20 mei
2021 naar Pia Mueters, sollicitatie@metalwire.com
Ook met vragen kun je bij Pia terecht:
tel. 06 44 37 81 35.
Meer informatie over ons bedrijf is te vinden op:
www.metalwire.com
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Contractverlenger Wilbers bij VC Trivia
Guus Wilbers heeft bijgetekend bij volleybalvereniging VC Trivia. Op de plek waar de nieuwe sporthal gerealiseerd wordt op sportpark De Vonkel in Meterik tekende Wilbers zijn contract.

Kwetsbare dieren

Natuurorganisaties vragen
aandacht voor kraamkamer
Met het broedseizoen in aantocht vragen boswachters van het
Limburgs Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer
bezoekers om rekening te houden met kwetsbare dieren in natuurgebieden.

Guus Wilbers tekent een driejarig
contract bij Trivia. Wilbers en Trivia
zijn sinds 2008 aan elkaar verbon
den. Voorzitter Ben Kleuskens is blij
dat Wilbers bijtekent, omdat beide
partijen ambitieus zijn en tevreden
zijn over de ingezette lijn. Trivia richt
zich vooral op talentvolle jeugd die

zich door kan ontwikkelen en op een
passend niveau kan spelen. “We kij
ken tevens uit naar de periode dat er
gevolleybald kan worden in de nieuwe
sporthal, welke gerealiseerd gaat wor
den in het seizoen 2021-2022”, aldus
Kleuskens. Wilbers laat weten dat hij
erg blij is met het feit dat er weder

zijds vertrouwen is en dat het een
voorrecht is om met deze talentvolle
groep te mogen werken en tevens een
steentje bij te kunnen dragen in het
vormgeven van de prestatielijn van
VC Trivia.

De coronacrisis zorgt voor een
sterke toename aan bezoekers in
de natuurgebieden. Mensen zijn
massaal op zoek naar ontspanning
en rust in de natuur en hoewel
die groeiende waardering voor de
Nederlandse natuur heel positief
is, brengt het ook nieuwe uitdagin
gen met zich mee. “Het is mooi dat
veel mensen de natuur opnieuw
ontdekt hebben maar bezoekers
moeten zich wel realiseren dat ze
te gast zijn in de natuurgebieden.
Het is ‘het thuis’ van de planten en
dieren. Vooral in het voorjaar is de
kraamkamer van Moeder Natuur
kwetsbaar,” zegt boswachter Andy
Liebrand.
In veel gebieden hangen daarom
sinds deze week borden en span
doeken met de tekst ‘welkom in de
kraamkamer van Moeder Natuur’.
De natuurorganisaties willen hier
mee bezoekers verwelkomen en

tegelijkertijd wijzen op de kwets
baarheid van de plek waar ze zijn.
Het hele voorjaar zijn ze in feite op
kraamvisite in de natuur, het leefge
bied van vele broedende, parende
en barende dieren en van nieuwe,
groeiende planten. De terreinbe
heerders vragen bezoekers dan ook
respectvol met de kraamkamers om
te gaan: blijf op de paden, honden
aan de lijn, laat geen afval achter.
De meeste wandelpaden zijn zo
aangelegd dat er voldoende rust
gebied overblijft waar wild zich
kan terugtrekken en tegelijkertijd
genoeg ruimte overblijft voor wan
delaars, fietsers en ruiters om van
de natuur te genieten.

Bezoekers zijn te gast
in de natuur

Beeld: Ton Sieben

Keijsers Martens
is op zoek naar jou!

Kwaliteit heeft een naam

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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik
Internet staat er vol mee, iedereen is op zoek naar technisch personeel. Zo ook
Keijsers Martens.
Maar wat maakt dit 120 jarig familiebedrijf nu zo’n leuke werkplek?
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Is het een compleet vernieuwd wagenpark? Het complete digitale
besturingssysteem bedrijf breed zoals de werkbonnen registratie? Of de diversiteit
aan werken?
Kom in een persoonlijk gesprek te weten waarom
Keijsers Martens jouw nieuwe werkplek wordt.
Kijk op www.keijsersmartens.nl voor onze vacatures.

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

Sta ‘jij’ sterk in je serviceschoenen?
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Een jaar corona door de ogen van...

Tom van Dijk Horst
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 Tom van Dijk van partycentrum De Riet in Horst.

zaak overeind. Wij kunnen niet
wachten om weer open te mogen en
onze gasten te verwelkomen.

Welk initiatief/actie sprak je het
meest aan?
Hoe solidair de horeca met elkaar is
omgegaan, elkaar heeft ondersteund
en heeft geholpen waar dit nodig
was. Ook de organisatie rondom de
terrassen vond ik klasse, ze hadden
hier in de regio alles top voor elkaar.

Hoe zie je de toekomst?
Hoe moeilijk het nu te bedenken is, zie
ik het toch wel rooskleurig in. Na regen
komt zonneschijn. Zo staan wij erin.
Wij zijn ervan overtuigd dat de betere
tijden gaan komen. Iedereen wil er
weer op uit. In de coronatijd hebben
wij allerlei nieuwe plannen bedacht en
uitgewerkt. Voor jong en oud hebben
we volop vernieuwingen.

Het is belangrijk om
positief te blijven
Wat heb je geleerd van het
afgelopen jaar?

Kun je 2020 in een zin
samenvatten?
Een jaar waarin wij van de nood een
deugd hebben gemaakt. Wij hebben
de handen uit de mouwen gestoken
en door een verbouwing een prach
tige zaak neergezet. Helaas hebben

wij hier alleen nog maar het stof
weg kunnen blazen.

Wat zou je, als je terugkijkt op
2020, anders doen?
Als we dat zouden kunnen, zouden
heel veel ondernemers andere keu

zes hebben gemaakt. Dit kan nou
eenmaal niet. Wij hebben alles stap
voor stap aangepakt en hebben het
op onze eigen manier gedaan. Door
positief te blijven en ons gezonde
verstand te gebruiken staat er nog
steeds een moderne, vernieuwde

Hoe moeilijk het ook is, is het toch
belangrijk om positief te blijven.
Met deze gedachte en creativiteit
kun je tot mooie ideeën en oplossin
gen komen. Maar niet alleen zakelijk
gezien was het een ontzettend moei
lijk jaar. Op sociaal vlak was het net
zo moeilijk. Alles wat voor deze pan
demie vanzelfsprekend was, is ineens
ontzettend ver weg. Hopelijk komt
hier snel een eind aan en kunnen we
het normale leven weer oppakken.

Oh, zit dat zo!

Ontdekken en leren in je tuin
Op een mooie lentedag is niets zo fijn als genieten van de ontluikende natuur. Maar als iedereen naar een natuurgebied of bos gaat, wordt het
daar veel te druk. Blijf dus liever thuis en maak van je eigen tuin een natuurlijk paradijsje vol bloemen, vogels, vlinders en insecten.
insecten en vlinders aantrekken,
bij Welkoop hebben we diverse
bloemenzaadmengsels hiervoor. Door die insecten komen
er vanzelf ook vogels. Hoe meer
biodiversiteit, hoe milieuvriendelijker en gezonder je tuin is.
En hoe meer er voor jezelf te
zien, te ontdekken en te genieten valt.

Biodiversiteit in je tuin betekent
gewoon dat er veel verschillende soorten dieren en planten zijn. Dit kun je bereiken door
planten in je tuin te zetten die

Insecten zijn maar klein, maar
spelen toch een grote rol in de
natuur. Ze bestuiven alle bloemen in de tuin maar ze zijn ook
voedsel voor heel veel andere
dieren. Maak daarom van je
tuin een plek waar ze graag
zijn. Hang een insectenhotel
op waarin ze eitjes kunnen leggen en kunnen overwinteren.
Zorg voor variatie in je tuin en
zet er zoveel mogelijk verschillende planten in. Vlinders leggen hun eitjes op planten waar

de rups daarna lekker van kan
eten. Vooral planten in de moestuin zijn favoriet. Kijk maar eens
onder de bladeren. Daar zie je de
gele eitjes zitten. Uit vlindereitjes
worden rupsen geboren die de
bladeren van de plant eten.
Als de rups volgroeid is, pakt hij
zich in een cocon. In de cocon
ontwikkelt de rups zich tot een
nieuwe vlinder. Een belangrijke
waardplant is de brandnetel.
Voor de nectar zijn lavendel en
de vlinderstruik heel geliefd.
Wil je een bepaald soort vlinder in je tuin? Deze vlinders zijn
gek op deze planten: de rups
van een kleine vos eten alleen
brandnetel. De rups van een
bruin zand–oogje eet alle soorten
grassen. De rups van een koolwitje eet koolplanten. De rups
van een boomblauwtje eet heide
en hulst. Het oranjetipje en

klein geaderd witje zijn gek op
pinksterbloemen. Kortom maak
samen met Welkoop je eigen
insectenparadijs.
Door: Leon Elbers,
Welkoop Sevenum

Mijn coronaheld

De horeca
onder
nemers
De buurjongen die
boodschappen doet voor
zijn oudere buurvrouw,
het zangkoor dat een
balkonconcert geeft of de
klas die haar zieke juf een
hart onder de riem steekt:
coronahelden zijn er in
alle soorten en maten.
Tom van Dijk: “In mijn ogen
heeft iedereen last van deze
pandemie. Is het niet zake
lijk dan is het wel op sociaal
vlak. Vandaar dat ik ook niet
iemand specifiek ga benoe
men hier. Maar in het bij
zonder wil ik toch kort mijn
bewondering naar de horeca
uitspreken. Als ik een coro
naheld mag aanwijzen, dan
zijn het toch wel de horecaon
dernemers hier uit de regio.
Veruit de meest getroffen
branche samen met de evene
menten. Voor deze branches is
het ontzettend belangrijk dat
alles zo snel mogelijk weer
terug naar het normaal gaat.
In mijn ogen staan de maatre
gelen niet meer in verhouding
met wat het oplevert. Hoe
ze op dit moment het hoofd
boven water houden, echt
petje af daarvoor! Initiatief en
creativiteit hebben tot fantas
tische oplossingen gezorgd
om toch hun gasten te laten
genieten van de heerlijke
maaltijden. Ik zou zeggen blijf
positief en dan gaan we een
mooie zomer tegemoet!”

Hoe ze op dit
moment het
hoofd boven water
houden, petje af

Welkoop Sevenum,
Horsterweg 68, 5975 NB Sevenum
077 467 22 22 www.welkoop.nl
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15-vragen aan

Timo Basten Sevenum
denk dat dat komt omdat er dan veel
minder afleiding is.

Wat is het laatste cijfer dat je op
school hebt gekregen?
Een 6,7 voor mijn herkansing van
een wiskundetoets. In eerste instan
tie had ik er een 5,7 voor dus dat is
zeker mooi meegenomen zo vlak
voor het eindexamen.

Wat is je favoriete game?
‘Tom Clancy’s Rainbow Six Siege’ is
mijn favoriet. Het is een heel leuk en
competitief spel om met vrienden te
spelen. Ik speel het dan ook meer
dere keren per week met een aantal
vrienden. Het is eigenlijk gewoon
een heel tactisch schietspel.

Wat is je favoriete hobby?
Ik game veel, maar ik voetbal ook
regelmatig met vrienden na school
of in het weekend. Ik luister vaak
naar muziek en ga vaak een avond
naar vrienden toe.

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik werk al ruim anderhalf jaar bij
een supermarkt in Sevenum. Ik werk
daar elke week meerdere keren. Het
werk is leuk en de collega’s zijn ook
gezellig.

Ben je meestal te vroeg, precies
op tijd of te laat?
Ik moet eerlijk toegeven dat ik
meestal te laat ben. Ik probeer
altijd op tijd te komen maar het lukt
meestal niet omdat ik te druk ben
met andere dingen.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Timo Basten
16 jaar
Sevenum
Dendron College

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou heel graag een keer een
wereldreis willen maken. Er zijn
zoveel landen en plekken die ik nog
wil bezoeken en het lijkt me fantas
tisch om dat allemaal in één reis te
doen.

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

Wat is je favoriete sociale
medium?

Afspreken met vrienden en gezellig
een avondje gamen met z’n allen.
Ook doen we dan andere dingen
zoals bijvoorbeeld een film kijken of
een (bord)spelletje spelen.

Instagram. Ik gebruik het niet heel
veel, maar vind het wel leuk om er
even op te kijken als ik me verveel.

Dag of nacht?
Nacht. Ik merk dat ik in de nacht
veel geconcentreerder kan werken
aan bepaalde dingen zoals school.
Waarom dat is, weet ik niet, maar ik

Wat is jouw droombaan?
Ik heb niet echt een droombaan. Ik
hoop gewoon dat ik een baan kan
vinden die ik leuk vind en waar ik
gelukkig van word. Als ik een sector
zou mogen kiezen zou het denk ik
wel de hospitalitysector zijn.

Wat is je beste en wat is je slechtste eigenschap?
Ik denk dat mijn beste eigenschap is
dat ik dat goed kan leiddinggeven. Ik
heb vaak de leiding tijdens projecten
op school en meestal ronden we die
dan succesvol af. Een slechte eigen
schap van mij is dat ik vaak dingen
uitstel en dat het er dan niet meer
van komt, zoals huiswerk of leren
voor toetsen.

Wat vind je het belangrijkst in
een vriendschap?
Ik vind dat het heel erg belangrijk is
om in een vriendschap eerlijk tegen
elkaar te zijn. Met liegen bereik je
helemaal niks en het schaadt alleen
maar het vertrouwen tussen elkaar.
Ook vind ik het heel erg belangrijk
om altijd voor elkaar klaar te staan
als er iets is.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik zou heel graag nog een keer wil
len leren motorrijden. Het lijkt mij
echt fantastisch om op mijn eigen
motor een weekje te toeren of
gewoon lekker te scheuren op de
Duitse autobaan.

Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Mijn leukste vak is Engels. Ik vind
dit vak ook redelijk makkelijk en de
studie die ik wil doen is ook volle
dig in het Engels. Het stomste vak
vind ik geschiedenis. Ik vind het niet
zo interessant als de meeste andere
vakken en de stof vind ik ook erg
moeilijk.

Tekst: Teun van Zon

7

dagen

per week
geopend

Blauwe Enzian
9,95

Acties geldig t/m 04-05-2021

Sundaville

piramide of rek,
alle kleuren, 75 cm
hoog Nu € 9,95

Calibrachoa
‘Carnaval’
Boerenhortensia

vol knop, 23 cm pot
Nu €

9,95

veel kleurmixen,
uit eigen kweek!
Nu €

2,99

Over een paar dagen begint de
meivakantie weer voor het
zuiden van Nederland. Ik heb
wel weer zin in de vakantie.
Er lijkt misschien geen heel
groot verschil te zitten tussen
online les hebben en vakantie,
aangezien je bij allebei toch
vooral thuis zit en in plaats
van dat je elke dag naar school
moet ineens één, twee of zes
weken niks hebt. Maar toch
vind ik dat je het verschil ook
nu wel merkt als je vrij hebt.

Ik heb onlangs gekozen welke
studie ik ga doen. Ik heb gekozen
voor de studie Hotel Management
in Maastricht en krijg binnenkort
te horen of ik door de selectie ben
gekomen of niet.

op stam Nu €

Dahlia XXL

vele kleuren Nu €

Vorstweg 60 · 5941 NV Velden · 077-4729015 · www.plantencentrumvelden.nl

Column

Meivakantie

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?

Nu gaan we écht
beginnen!

Hoi

Op vakantie gaan kan op dit
moment niet meer zo makkelijk
als andere jaren, dat weten
we ondertussen wel. Hopelijk
heeft iedereen de komende
twee weken wel wat leuks te
doen in plaats van naar het
buitenland gaan, of in ieder geval
op vakantie gaan. Misschien
ben je van plan wat daagjes in
Nederland zelf op vakantie te
gaan. Ik denk dat ik zelf vooral
weer wat schilderijtjes ga maken,
want dat heb ik ook gedaan toen
we met Koningsdag vrij hadden
en zoals ik al een keer eerder
heb verteld vind ik schilderen
altijd erg leuk. Ik had meteen vier
schilderijtjes gemaakt, waaronder
één op basis van een filmpje
dat je volgt. Meestal gebruik
ik acrylverf, maar ik ben ook
van plan om binnenkort nog
wat met waterverf te maken.
Daarbij schijnt de zon hopelijk
af en toe ook nog wat, dan is
het namelijk leuk om even naar
buiten te gaan om bijvoorbeeld
eventueel ergens te gaan
wandelen. En tv kijken is altijd
ook nog een optie. Na de
meivakantie mogen we weer wat
vaker naar school. In plaats van
één keer in de vier dagen wordt
het dan als het goed is om de
dag. Dat zal vast wel weer even
wennen zijn. En dan duurt het
nog maar zo’n tien weken voordat
de zomervakantie alweer begint.

7,50
Lisa Osinga
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Omgevingsgesprek heeft geen nut
De gemeenteraad van Horst aan de Maas stelde onlangs de richtlijnen voor het omgevingsgesprek vast.
Het doel van een omgevingsgesprek is om
omwonenden en andere belanghebbenden in
een vroeg stadium te betrekken bij de plannen.
Zo kan een ondernemer eventuele bezwaren
en vertraging in de uitvoering van de plannen
proberen te voorkomen. Ook hebben buurtbewo
ners misschien ideeën waar hij of zij gebruik van

kan maken. Het kan onrust wegnemen en ook kan
er ingespeeld worden op gevoelens die er leven.
Door een omgevingsgesprek te voeren voelen
omwonenden zich gehoord, ook al zijn ze het mis
schien niet eens met de ontwikkelingen.
Aan de andere kant kun je je afvragen of zo’n
gesprek wel nut heft. Als een ondernemer ergens

arbeidsmigranten wil huisvesten of een nieuwe stal
wil bouwen en het voldoet aan de eisen, dan kan er
misschien welk geluisterd worden naar de bezwa
ren van de buurt, het plan aanpassen gebeurt dan
toch niet.
Omgevingsgesprek heeft geen nut. Wat vindt u?

Bespreking poll week 16

Lokale horeca moet betrokken worden bij proefevenementen
in de gemeente
Het merendeel van de stemmers op deze poll vinden dat de lokale horeca betrokken moet worden bij proefevenementen in de gemeente.
Horecaondernemers in Breda hebben zich de
afgelopen tijd boos gemaakt omdat er een
groot koningsdagfeest met 10.000 bezoekers
zou plaatsvinden in het centrum op 24 april, een
zogenaamd Fieldlab proefevenement. Dat terwijl
de lokale ondernemers niet hun terras of café
mogen openen.

De gemeente Breda besloot na het verkrijgen van
vele bezwaren via een petitie (ook van inwoners en
van mensen uit de zorg) geen vergunning te ver
lenen voor het zogeheten 538 Oranjefeest. Er was
veel onvrede over het feit dat de lokale horeca niet
betrokken zou zijn bij het proefevenement en niet
open zou mogen gaan. Het is tegenstrijdig dat wel
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10.000 mensen feest mogen vieren, terwijl onder
nemers hun eigen zaak niet mogen openen.
Aan de andere kant heeft de evenementenbranche
het ook zwaar. Zij kunnen de opbrengsten van een
proefevenement ook goed gebruiken.

Streekemoties

Column
Van Boerenhof
naar 
Verzorgingshof
Ons mooie Noord-Limburgse
platteland was sinds vele eeuwen bebouwd met bescheiden,
in de volle natuur verscholen
boerderijtjes, (keuterboerderijen). Daar ploeterden arme,
vrome, hardwerkende families
voor hun bestaan. Dat was
dikwijls niet gemakkelijk.

Bezittingen waren schaars: een
kleine veestapel en kleine akkers,
net genoeg voor zelfvoorziening.
Tenminste als alles meezat en een
goede oogst goed overwinteren
betekende. Menselijke hamsters.
Ze zorgden met volle overtuiging,
werkten zich in het zweet voor hun
kroost, dat dikwijls in gezegend aan
tal aan tafel zat. De zorg zat in hun
bloed. Had de buurman het nog iets
moeilijker dan werd er nog weleens
wat warme soep gedeeld. Er lagen
in de streek ook wel grotere boerde
rijen, iets minder verscholen omdat
de gebouwen en de daarbij beho
rende akkers zich groter en deftiger
presenteerden. Ze hadden dan ook
een passende naam: Boerenhof.
Natuurlijk moesten ook de meer
welgestelde bezitters hard zorgen.
En ook hun kroost was rijk in aantal.
Waren de eigen handen niet genoeg
om te oogsten of het vee te verzor
gen, dan kwam er hulp van de klei
nere boeren die daarvoor met ‘de
kost’ of wat muntjes en misschien
ook nog wel een eerlijk gebedje,
beloond werden. Zo zorgden de
mensen op de één of andere manier
voor elkaar. De zorg zit in de mense
lijke natuur. Dat de zorg in onze aard
ligt is door duizenden jaren heen
bewezen. En niet alleen de mens
zorgt voor elkaar, ook de dieren en
zelfs de planten beschermen hun
kroost tegen de natuurlijke drift van
de schepping. Natuur die soms een
onprettig karakter kan hebbe: oorlo
gen, pandemieën, plagen en mense
lijk hebzucht. En nu nog even terug
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Aan de slag met gezond
bewegen
De kinderen van de groepen 5/6 en 6/7 van basisschool
De Krullevaar en de kinderen van de groepen 6 van De Dobbelsteen
in Sevenum namen dinsdag 20 april deel aan een KERNgezonde
activiteit.
De leerlingen gingen deze dag
aan de slag met gezond bewegen
en gezonde voeding. Zo mocht
iedereen een smoothie fietsen
op de KERNgezond smoothiefiets.
De smoothiefiets combineert lekker
bewegen met gezonde voeding.
Daarnaast speelden ze een suiker
quiz waarbij in groepjes geraden
moest worden hoeveel suiker er

in bepaalde dagelijkse producten
zit. Ze mochten zelf de suikerklont
jes voor de artikelen stapelen, wat
het nog zichtbaarder maakten voor
de kinderen. Als laatste onder
deel stond Ren-Je-Rot op het pro
gramma. Met vragen over voeding
en bewegen werden de hersens
aan het werk gezet.

Puzzel

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij Kaaswinkel
Kaasgaaf in Horst!
De puzzel: Alle letters van het alfabet krijgen een cijfer van 1 t/m 26. Getracht moet worden
de letters bij de bijbehorende cijfers te vinden met behulp van de reeds ingevulde letters in
het diagram. Uiteindelijk zal er dan een compleet ingevuld kruiswoordraadsel ontstaan.
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 2 mei (12.00 u.) binnen zijn. De winnaar wordt volgende week bekendgemaakt
op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

Via website en sociale media

4-meifilm uitgezonden door
Omroep Horst aan de Maas
Omroep Horst aan de Maas gaat via haar website en sociale media een
film uitzenden op dinsdag 4 mei vanwege de dodenherdenking. In deze
film worden meerdere lokale oorlogsverhalen verteld.
De omroep zendt deze film uit
omdat dodenherdenking dit jaar
vanwege de coronamaatregelen

niet zoals gebruikelijk kan door
gaan. De gemeente Horst aan de
Maas heeft deze film gemaakt in
samenwerking met alle lokale comi
tés uit Horst aan de Maas, schrijft
Omroep Horst aan de Maas op haar
website. Zeven comités organise
ren een herdenking in eigen dorp.
Ieder comité heeft zelf aan mogen
geven welk verhaal en welke plek zij
graag willen vertellen en laten zien.
Burgemeester Ryan Palmen verzorgt
de inleiding en afsluiting. De film
wordt afgesloten met beelden van
vorig jaar van de Taptoe, waar toen
in vier windrichtingen werd gebla
zen vanuit de kerktoren in Sevenum.
In de film komen beelden aan bod
zoals een verhaal van een onderdui
ker in Tienray, beelden van oorlogs
monumenten, een gedicht en een
verhaal over weggevoerde mensen
uit Melderslo.

Voor uiteenlopende timmer- en bouwwerkzaamheden zijn
wij op zoek naar een

ERVAREN ALLROUND
TIMMERMAN
Wat we van je vragen:
• Relevante werkervaring
• Fulltime beschikbaar
• Zelfstandige werkhouding
• In bezit van rijbewijs B
Wat wij bieden:
• Afwisselend werk op uiteenlopende projecten
• Goede arbeidsvoorwaarden conform Bouw cao
• Een fijne werksfeer in een klein team
• Een vast dienstverband bij gebleken geschiktheid
Geïnteresseerd?
Stuur dan je gegevens door naar info@vanberlobouw.nl
of neem contact op met René, tel. 06-22392957.

De oplossing van de
puzzel in HALLO
Horst aan de Maas van
22 april 2021 was:
En de winnaar is:

Nicky Zanders uit Horst .
Van Harte Gefeliciteerd met
de cadeaubon van € 50,- te
besteden bij Albert Heijn in
Horst!
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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)
zondag
Heilige mis
11.15

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag

woensdag
donderdag
vrijdag

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

zaterdag
Heilige mis
19.15
		
zondag

Heilige mis

Apotheek Maasdorpen

Weer online editie Funpop
Funpop gaat dit jaar het festival online vieren, net zoals vorig jaar. De reden is het coronavirus. Dat maakte
Thijs Rutten, voorzitter Funpop in een speciale persconferentie bekend.

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

Huisartsenpost
Venlo

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Lottum

Apotheek

19

09.00

Meerlo

donderdag
Heilige mis
09.00
		

Melderslo

(alleen na telefonische afspraak)

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

Gebiedsteams

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

Het festival voor mensen met een
beperking in de Kasteelse Bossen
van Horst wordt dus online gehou
den. Hoe alles wordt ingevuld is nog
niet bekend. “Dat is nog een ver

rassing”, zei Rutten tijdens de pers
conferentie. Funpop organiseert dit
evenement samen met mediapart
ner NEP. De online-editie vindt plaats
op zaterdag 29 mei om 14.00 tot

16.00 uur. Ook vorig jaar was
Funpop online te volgen. Toen werd
alles opgenomen in een studio in
Hilversum.

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

Kinderactiviteiten in de bieb

Meterik

Tandarts

Swolgen

30 april t/m 2 mei

In verband met de verhuizing van de bibliotheek naar ‘t Gasthoês in Horst, worden er twee activiteiten
speciaal voor kinderen georganiseerd. Op woensdag 5 mei is er een voorleesactiviteit en vanaf zaterdag 1 mei
kunnen kinderen een speurtocht lopen.

zaterdag
Heilige mis
17.30
		
zaterdag
Heilige mis
19.00
		

Spoedgevallendienst

zondag
Heilige mis
10.30
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Tand ID Meerlo
Raadhuisplein 24, Meerlo
0478 69 24 65

zaterdag
zondag
maandag

3 t/m 6 mei

Sevenum

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

Veerle Gorter
Tuinstraat 9, Venray
0478 58 34 78

Op woensdag 5 mei wordt vanaf 10.00
uur bij BiblioNu het verhaal voorgele
zen over Dorus die wel heel veel van
knippen houdt. Speciaal voor haar ver
jaardag knipt ze vlaggetjes. Het ver
haal is gratis te volgen via livestream.
Aanmelden kan tot en met maan

dag 3 mei via de activiteitenshop van
BiblioNu. In diverse winkeletalages
in Horst hangen vanaf 1 mei verschil
lende letters. Kinderen kunnen met de
verzamelde letters de juiste oplossing
bij elkaar puzzelen.
Op www.biblionu.nl en via de sociale

media kanalen is het deelnameformu
lier te downloaden. Mail de oplossing
vóór 11 mei naar horst@biblionu.nl
of stop het ingevulde formulier in de
brievenbus van het Gasthoês. Voor de
juiste inzendingen liggen prijzen klaar.

Verloskundige zorg

vernieuwde webshop!

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

www.lozeman.nl

Uw nieuwe grasmaaier vindt u bij Lozeman
Zowel particulieren als groenprofessionals kunnen bij ons terecht voor een ruim
aanbod maaimachines voor elke maaiklus. Onze vakmensen denken graag mee.
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.

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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

* Huisinstallaties
* Verbouwen
* Zonnepanelen

Priesternoodnummer

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

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

ELEKTROTECHNIEK

* Industrie
* Utiliteit
* Panelenbouw

Reindonckweg 12, Kronenberg
Tel: 077 - 374 3825 | E-mail: info@sijberssupport.nl
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Tummers
daar word ik vrolijk van
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GRATIS
BEZORGD!

1400
T/PM

899,-

4K

ULTRA HD

4K

1599,-

1097,-

497,-

Wasmachine

4K QLED TV

4K UHD TV

WW8BM642OBW/EN
• QuickDrive technologie • Ecobubble technologie
• Stille, zuinige koolborstelloze motor

QE65Q77TALXXN
• Active Voice Amplifier • Smart TV
• Quantum HDR

49NANO816NA
• NanoCell • WebOS besturingssysteem
• Meegeleverde Magic Remote

Stofzuiger

Epilator
SILK-EPIL 5-541 WET & DRY LEGS & BODY
• Ladyshave en epilator in één
• Ook onder de douche te gebruiken

OP=OP!

DESKJET THERMAL
INKJET 2724
• All-in-one inkjet printer
• Wifi, USB, Bluetooth

189,-

79,95

167,-

67,OP=OP!

Printer

COMPACT C1 ECOLINE
• Actieradius 9 meter
• 550 watt vermogen
• AirClean filtersysteem

129,95

OP=OP!

SMART

799,-

587,-

OP=OP!

QLED

ULTRA HD

SMART

OP=OP!

OP=OP!

OP=OP!

57,OP=OP!

OP=OP!
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Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

OP=OP!

OP=OP!

OP=OP!

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