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Vergeten hoekje
wordt uitnodiging
Het voormalige voetbalveld in Evertsoord wordt omgetoverd tot een natuurparkje. Er komt onder andere een uitzichtpunt, een voedselbos en een speelveld. Om de historie niet uit
het oog te verliezen, blijven de doelen staan en wordt een oud wandelpad in ere hersteld.
Het project is een initiatief van
Overlegplatform Evertsoord
en stichting gemeenschapshuis De Smêlentôs. Zij hebben
Groengroep Sevenum in de arm
genomen om het plan uit te werken en samen met hen uit te
voeren. “Ik denk dat de voetbalvereniging inmiddels zo’n 25 jaar weg
is uit het dorp”, zegt Era Seijkens
van het overlegplatform. “Het terrein wordt nog wel gebruikt voor
evenementen zoals de jaarlijkse
Evertsoorddag, maar het veld
en het gebied nodigen niet echt
uit om te gaan zitten. Het nodigt
alleen om heel hard door te lopen”,
zegt ze lachend. Dat vond niet
alleen het overlegplatform. Ook de
stichting vond dat er iets met het
terrein moest gebeuren. Dus werden de koppen bij elkaar gestoken. “Vorig jaar zijn we begonnen
met plannen maken”, geeft Agata

Siwek, eveneens van het overlegplatform, aan. “We hebben onze wensen
kenbaar gemaakt en ook de input
gevraagd van de andere verenigingen
in het dorp. Op basis daarvan heeft de
Groengroep een schets gemaakt.”

staan en worden enkele oude reclameborden langs het veld bewaard.
Op de voormalige middenstip komt
ook iets speciaals, zegt Siwek.
“Maar wat dat precies gaat worden,
weten we nog niet.”

Middenstip

Aanplant

Uitgangspunt was dat het een aantrekkelijk en groengebied zou worden.
Siwek: “Een groen parkje voor mensen
en dieren. Er komt onder andere een
speelbos voor kinderen en we willen ook een blotevoetenpad aanleggen.” Ook komt er een uitzichtpunt,
een idee van de Groengroep. Seijkens:
“Vanaf het uitzichtpunt kun je richting
de Peel kijken. Er komt een wandelroute door het gebied en we willen
een doorgang maken bij de sloot.
Van een vergeten hoekje wordt het
een uitnodigend plekje.” De historie
van het veld wordt ook meegenomen
in het project. Zo blijven de doelen

De komende weken wordt begonnen het grondwerk en het opruimen
van het veld. “In het najaar kunnen
we dan starten met de aanplant”,
zegt Ron Janssen van de Groengroep.
“Het is een initiatief vanuit het dorp
en wij als Groengroep faciliteren
hierin.” De verwachting is dat volgend
jaar het park helemaal is ingericht.
Seijkens: “Het zou leuk zijn als we het
dan tijdens de Evertsoorddag, dat is
altijd op de derde zondag in september, officieel kunnen openen.”

Tekst en beeld: Marieke Vullings

Inwoners Evertsoord woest
op komst mogelijk zonnepark
Het was een onstuimige avond in de kerk van Evertsoord.
Verantwoordelijk wethouder Thijs Kuipers kwam op maandag
10 mei op bezoek om uitleg te geven over een mogelijk zonnepark
van 300 hectare in de Mariapeel. Daar waren de inwoners het niet
mee eens en de emoties liepen hoog op.
Piet Raedts, één van de bezorgde
inwoners van Evertsoord,
overhandigde wethouder Thijs
Kuipers de uitslag van een zelf
gehouden enquête die onder
de inwoners van het dorp werd
verspreid over de komst van een
mogelijk zonnepark. 96 procent
van de inwoners van Evertsoord
vulde deze enquête in. “Maar liefst
84,8 procent is tegenstander van
een zonnepark in Evertsoord”, zei

Raedts. “Niemand is voorstander
en de rest heeft geen mening
gegeven. 86,4 procent is van
mening dat door de aanleg van
een zonnepark de leefbaarheid
in Evertsoord negatief wordt
beïnvloed. Het is dus onmogelijk,
meneer de wethouder, om aan deze
uitslag voorbij te gaan. U dient ons
serieus te nemen.”
Lees verder op pagina 04
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Opknapbeurt voor vijver In de Riet
Wijkcomité In de Riet in Horst heeft grote plannen voor de vijver in de wijk. Doel is om niet alleen de vijver en het gebied er omheen aantrekkelijker te maken. Ook moet dit ervoor zorgen
dat het botulisme in het water verdwijnt.

In 2019 werd er voor de tweede keer
botulisme in de vijver geconstateerd.
“Er werden dode eenden gevonden
en na onderzoek bleek dat die waren
gestorven aan botulisme”, vertelt Mart
Willems van het wijkcomité. “Honden
drinken uit de vijver, kinderen spelen
er en er wordt in gevist”, somt voorzitter Daan Jans op. Aangezien ook mensen hier ziek van kunnen worden, werd
er vervolgens contact opgenomen
met Waterschap Limburg die meldde
dat het botulisme ontstond doordat

Colofon
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Kempen Media b.v. en verschijnt
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077 208 32 00
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Handelstraat 17, 5961 PV Horst

er te weinig stroming in het water
is. Aangezien de gemeente eigenaar
is van de vijvers, klopte het wijkcomité vervolgens daar aan. Die meldde
in eerste instantie dat zij geen actie
zou ondernemen, pas op het moment
dat er weer botulisme zou optreden.
Willems: “Dat was eind 2019. We hebben toen nogmaals een mail gestuurd
naar de gemeente en begin 2020 hebben we een gesprek gehad met wethouder Eric Beurskens. Die gaf ons de
tip om een plan te bedenken voor het

hele gebied rondom de vijvers.”
Het wijkcomité stelde met behulp van
het IKL een eerste schets samen dat
vervolgens in een zogenaamde hangtafelsessie met de buurt werd besproken. Op basis van opmerkingen uit de
wijk werd de tekening hier en daar wat
aangepast. Uitgangspunt van het plan
is dat er open verbindingen met de
Kabroeksebeek komen. Verder ziet het
wijkcomité graag dat er meer verlichting komt, net als nieuwe beplanting.
Ook moet de steiger worden vernieuwd.

De beide mannen noemen het project
een voorbeeld van burgerparticipatie. Ze vinden het dan ook jammer dat
nu, een jaar na de plannen, er nog niet
gestart kan worden met de uitvoering.
“We snappen dat de gemeente het geld
niet zomaar uit de broekzak kan halen.
We hebben begrepen dat het afgraven en afvoeren van het vervuild slib al
30.000 euro kost. Aan de andere kant is
er geld beschikbaar voor projecten in de
wijk. We willen van het botulisme af en
de rattenoverlast. Het duurt gewoon te

lang.” “We willen dat het een fijn plekje
wordt”, vult Jans aan. “Het hoeft geen
stadspark te worden, maar gewoon een
plek met gezond water.”
In een reactie zegt gemeente Horst aan
de Maas dat op dit moment de bodemkwaliteit wordt onderzocht. Op korte
termijn wordt een overleg met het
comité gepland.

Tekst: Marieke Vullings
Beeld: Wijkcomité In de Riet

Meer aandacht voor natuur

Inwoners bijgepraat over plannen Toverland
Attractiepark Toverland in Sevenum wil de komende jaren flink gaan uitbreiden. De kaders hiervoor worden vastgesteld in het bestemmingsplan verbrede reikwijdte, dat een looptijd heeft van twintig jaar. Inwoners van Kronenberg en Evertsoord werden dinsdag 11 mei bijgepraat
over de plannen.
Het Sevenumse attractiepark heeft
grote ambities. Niet alleen op het
gebied van recreatie, maar ook in de
vorm van verblijfsmogelijkheden.
Zo wordt er al gesproken over de
komst van een hotel of bungalowpark. Het attractiepark wil ook een
goede buur zijn, zegt directeur Jean
Gelissen jr.. “We willen ondernemen
binnen de juiste kaders.” Daarom
wordt, vooruitlopend op de nieuwe
omgevingswet, een bestemmingsplan verbrede reikwijdte opgesteld,
waarin samen met belanghebbenden kaders worden opgenomen.
Onder andere de buurt kan aange-

ven wat zij belangrijk vindt. Tijdens
de bijeenkomst, georganiseerd
door Toverland in samenwerking
met Burgerinitiatief Leefbaarheid
Kronenberg Evertsoord (BLKE), blijkt
dat de omwonden graag in een zo
vroeg mogelijk stadium betrokken
willen worden bij de plannen van het
attractiepark. Peter van den Akker
van Bureau Kragten, dat Toverland in
de arm heeft genomen, meldt dat bij
vergunningsplichtige plannen, zoals
de realisatie van een nieuw gebouw,
sowieso een omgevingsdialoog verplicht is. Maar wat als het gaat om
niet-vergunningsplichtige plannen,

waarbij bijvoorbeeld meer geluid
geproduceerd gaat worden, wil een
omwonende weten. Gelissen jr.
geeft aan dat hij het belangrijk vindt
om in gesprek te blijven met de
omwonenden. “Maar we kunnen niet
altijd alle plannen op inhoud mededelen. We moeten beginnen met
elkaar te vertrouwen.” Om daarom
in de kaders op te nemen dat het
attractiepark wordt verplicht alle
plannen te delen, ziet hij dan ook
niet zitten.

Bufferzone

blijft voor de natuur in de omgeving.
Zo wordt het idee geopperd om een
bufferzone aan te leggen tussen
het park en het dorp. Ook willen de
bewoners dat er niet meer licht- en
geluidsoverlast komt en zijn er zorgen over recreatiedruk in de bossen.
Het liefste zouden zij bezoekers van
het park willen weren uit het bos.
Het bestemmingsplan verbrede
reikwijdte gaat eind dit jaar in procedure. De verwachting is dat het
uiteindelijke bestemmingsplan dan
volgend jaar vastgesteld kan worden
door de gemeenteraad.

De buurt wil ook dat er aandacht

Aanlevertijden (uiterlijk)
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
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komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
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‘Elk geschikt dak moet worden gebruikt
voor opwekking duurzame energie’
Een meerderheid van de fracties in de gemeenteraad van Horst aan de Maas is voor het plaatsen van zonnepanelen op daken van bedrijven en vindt zelfs dat dit verplicht moet worden bij nieuwbouw. Dit blijkt uit
navraag bij de zes partijen, naar aanleiding van een brief van het CDA-statenlid Emma Palmen aan het
College van Provinciale Staten van Limburg.
In de brief roept Palmen het college
op werk te maken van de motie die
zonnepanelen verplicht op daken van
bedrijven. In deze motie, die vorig
jaar werd aangenomen, vraagt het
Limburgs Parlement het college bij het
ministerie van Economische Zaken en
de Tweede Kamer erop aan te dringen
deze verplichting juridisch mogelijk te
maken. Volgens haar is de kabinetsformatie een uitgelezen kans om uitvoering aan de motie te geven.
Het merendeel van de fracties van
Horst aan de Maas steunt het voorstel
van het statenlid. Ook zij vinden dat
eerst daken benut moeten worden voor
zonnepanelen. “Wij pleiten hier al langer voor maar toen was nog niet iedereen happig op het verplicht stellen van
zonnepanelen op gebouwen”, meldt
Maarten Voesten (D66+GroenLinks).
“Wij vinden dan ook dat elk geschikt
dak moet worden gebruikt voor het
opwekken van duurzame energie. Wek
energie op waar het gebruikt wordt.”
Dat vindt ook Sonja van Giersbergen
(SP). “De energietransitie is een verantwoordelijkheid van ons allemaal,
vooral ook bedrijven móeten al hun
daken volleggen met zonnepanelen
en besparen op hun energieverbruik.
Aangezien bedrijven in Horst aan de
Maas meer dan 80 procent van het
totale verbruik van energie verbruiken
moeten zij ook een groter aandeel hebben in opwek aan de ene en besparing

aan de andere kant.” Alleen Essentie
is abosluut tegen een verplichting,
zegt Jeroen Brouns. “Daken zijn prima
geschikt. Je legt geen beslag op natuuren cultuurgronden en het is veelal ook
uit het zicht op een dak. In het verplichten van bedrijven of winkels om zonnepanelen op daken te leggen zijn we
absoluut geen voorstander. Het is juridisch ook ingewikkeld. Het raakt een
belangrijk grondrecht vanuit het eigendom. Wel zijn we voorstander van het
stimuleren van bedrijven en burgers
om zonnedaken te realiseren. Het liefst
van enige omvang. Bijvoorbeeld door
eisen te stellen aan dakconstructies.”

Keuze
Het CDA vindt het ook geen probleem
als het volleggen van nieuwe daken
verplicht wordt gesteld, meldt Frenk
Peeters. “Tevens moeten we kijken
hoe we de eigenaren van bestaande
daken over kunnen halen om hun
dak(constructie) aan te passen en dan
alsnog deze daken vol te leggen met
panelen.” Ook Jan Wijnen (PvdA) ziet
daarin nog wat vragen. “Bij bestaande
gebouwen ligt dit toch wat lastiger, is
de dakconstructie geschikt voor zonnepanelen, hoe zit het met eigendom
en verhuurder, zeker ook in relatie met
verzekering.” De VVD ziet liever dat
bedrijfseigenaren zelf mogen beslissen. “Wij zien zonnepanelen ook liever
op dak dan op goede landbouwgrond,

maar daken zijn niet altijd geschikt
of verzekeringstechnisch is dit soms
niet mogelijk”, zegt Yvonne Douven.
“Ook laat het netwerk waarop de energie terug te leveren is te wensen over.
Wij zien liever een overheid die ervoor
zorgt dat het aantrekkelijk wordt om
zonnepanelen op daken te plaatsen,
zo bied je de eigenaar een verantwoorde keuze.”
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Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

Landbouwgrond
In het coalitieakkoord staat dat de
gemeente geen goede landbouwgronden wil gebruiken voor de aanleg van
zonneparken. Peeters: “Maar als je
alleen gronden hebt in bijvoorbeeld
het zoekgebied Mariapeel dan zijn
dat wel je beste gronden. Dus wanneer is iets geen goede landbouwgrond?” Volgens Wijnen is de aanleg
van grootschalige zonnevelden nog
ver weg. “Het bezwaar van gebruik
van (kostbare) landbouwgrond hiervoor klinkt vreemd. Het zijn immers de
eigenaren van deze landbouwgrond
(agrariërs) die maar wat graag tekenen
voor dit gebruik. Enexis heeft echter
de komende jaren geen ruimte op de
kabel om dit te verwerken. Wel is er
de mogelijkheid te bekijken of in de
Klavers ruimte is. Denk aan Californië
2 waar de vestiging van Hessing niet
door ging. Voordeel van deze locatie is
dat het aansluit bij de windmolens die
langs de spoorlijn komen.”

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
HORST RONDOM NIEUWSTRAAT

Citaverde-geit bevalt van vijfling
Bij het Citaverde College in Hegelsom heeft zich een wel heel bijzondere geboorte plaatsgevonden. Een geit
is bevallen van een vijfling tijdens de meivakantie. De babygeitjes staan nu bij de dierenarts thuis, omdat
het vakantie is. Zo kunnen de geitjes goed in de gaten worden gehouden. Alle vijf de geitjes hebben een
ander kleurtje, wat het nog extra bijzonder maakt. “De kleinste moet nog wel regelmatig bij de moedergeit
gezet worden, maar wordt al steeds sterker”, zegt Anoeska Heinemans, docent en dierenarts bij het
Citaverde College. Een andere geit heeft een gezonde drieling gekregen. Na de meivakantie gaan de geitjes
weer naar school en kunnen ze daar bewonderd en geknuffeld worden. / Beeld: Anoeska Heinemans

HORST/GRUBBENVORST
RONDOM HORSTERWEG

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE
Mail naar bezorgers@garcon.nl
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Inwoners Evertsoord woest op komst mogelijk
zonnepark

“U zei ooit dat een goede democratie
een open en betrokken gesprek vergt,
hopelijk gaat dit in de toekomst wel
gebeuren.”

Representatief
Raedts had kritiek op de enquête,
gehouden door de gemeente Horst
aan de Maas, over de opwekking van

duurzame energie in deze gemeente.
“In totaal hebben 400 mensen deze
vragenlijst ingevuld, op basis van zo’n
40.000 inwoners. Dat is 1 procent.
Dan is de uitkomst niet representatief.”
Wethouder Kuipers reageerde daarop:
“We kunnen erover twisten of deze
uitslag representatief is. Volgens het
bureau dat wij ingehuurd hebben voor

dit onderzoek, is het wel representatief
en dat advies volgen wij. Had ik liever
vierduizend reacties gehad? Ja.”

Afspraken
Na de speech van Raedts, was Kuipers
aan de beurt om uit te leggen wat
de gemeente van plan is in het dorp.
“Laat ik vooraf zeggen dat het niet

zeker is dat hier een zonnepanelenpark komt. Ik begrijp jullie onbegrip
en betrokkenheid. Maar wat belangrijk is, is dat we twee dingen los van
elkaar moeten zien: KODE en Ruimte
voor Ruimte (RvR). KODE is opgesteld
voor de opwekking van duurzame energie. Ons land heeft een klimaatakkoord
ondertekend en ook wij moeten ons
hieraan gaan houden.” De gemeente
Horst aan de Maas staat namelijk de
komende jaren voor een grote uitdaging. Voor 2030 moet 30 procent van de
energiebehoefte uit duurzame energie
opgewekt worden. Eén kwart daarvan
bestaat uit windenergie en de overige 75 procent komt uit zonnepanelen.
“Dan hebben we ook nog de discussie
van RvR”, vervolgt Kuipers. RvR is een
dochteronderneming van de provincie
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. “In mei
vorig jaar hoorde ik dat het provinciaal bedrijf RvR plannen had om 100 tot
200 hectare in Evertsoord aan te kopen
voor de ontwikkeling van zonneweides. Ik moest drie keer met mijn ogen
knipperen, wat gebeurt hier? Wij waren
hier niet blij mee en accepteerden de
plannen van de provincie niet. Daarmee
was de discussie ook afgedaan.”

Radertje
Begin dit jaar is verkenner Frank van
Bussel aangesteld door de gemeente
Horst aan de Maas om te kijken wat
er mogelijk is qua zonne-initiatieven

in deze gemeente. “Er lopen hier veel
commerciële ontwikkelaars rond die
aankloppen bij boeren en met een zak
geld strooien”, legt hij uit. “Dat komt
Evertsoord niet ten goede, we moeten samen de energie opwekken en
lokaal de voordelen, zoals een lager
energietarief, verdelen.” Veel aanwezige Evertsoorders waren ontstemd.
“Wij hoeven geen lage energieprijs,
wij willen onze natuur behouden”, klonk
het vanuit het publiek. “Geen zonnepark
hier in Evertsoord. Onze grond wordt
vernacheld.” Het mocht duidelijk zijn,
wethouder Kuipers speelde hier geen
thuiswedstrijd, maar beantwoordde
de bezorgde vragen rustig. “En hoe
nu verder”, vroeg Piet Raedts. “Is er
niet ergens een radertje van alertheid
gaan branden.” Kuipers: “Jullie enquête
spreekt boekdelen en ik zie de zorgen
en weerstand. Ik moet daar goed naar
luisteren, maar het is niet zo dat als
er weerstand is, ik moet meebuigen.
Op zo’n bestuurder zit je toch ook niet
te wachten? Ik kan niet iedereen gelukkig maken nu we deze doelen moeten
gaan halen. Ik leg eerlijk deze dilemma’s
op tafel en probeer geen mooi weer
te spelen. We gaan ons best doen.”
Raedts vond het een triest einde van de
avond. Hoe je het wendt of keert, ergens
in Horst aan de Maas moet er een zonnepark gebouwd worden. De zonnepanelen als confetti over de gemeente
laten neerstrijken is niet mogelijk, dat
kost teveel geld. Eén grote locatie is het
streven, maar waar? De tijd zal het leren.
Tekst: Niels van Rens

Krachtige alleskunner
De Branson 2505H is een ideale mini-tractor voor
dagelijkse klussen op een woonboerderij, manege,
camping of voor hoveniers. Zeer wendbaar dankzij
het compacte formaat en de kleine draaicirkel.
Standaard uitgerust met krachtige 25 pk Yanmar
dieselmotor, 2 groepen hydrostaat, vierwieldrive en
neerklapbare rolbeugel. Verder uit te voeren met o.a.
onderbouwmaaier, frontlader en fronthef.

Uw Branson dealer

Lozeman Tuinmachines
Markt 14
5973 NR Lottum

077-4632341
lottum@lozeman.nl
www.lozeman.nl

Duitse granaat tot
ontploffing gebracht
De Explosieven Opruimingsdienst heeft op dinsdag 11 mei een granaat
tot ontploffing gebracht. De granaat werd gevonden in Lottum. Dat meldt
politie Horst op haar Facebookpagina. Volgens de politie is het een Duitse
8,8 centimeter granaat. De ontsteking van de granaat was zo verrot de
bom ter plaatse tot ontploffing werd gebracht. / Beeld: Politie Horst
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Fractievoorzitter verrast

Imke Emons stapt uit VVD en neemt zetel mee
Imke Emons, gemeenteraadslid bij VVD Horst aan de Maas, stapt uit de partij. Ze neemt haar zetel mee en
gaat partijloos verder. Ze zegt niet meer achter de standpunten van de VVD te staan, met name op gebied van
het coronabeleid.
Imke Emons zit sinds halverwege
2020 als raadslid in de raad. Na het
vertrek van fractievoorzitter Peter
Elbers (naar L1), nam Emons zijn
plaats in. De afgelopen tijd is er voor
Emons veel veranderd binnen de
partij en staat ze niet meer achter
de standpunten van de VVD zoals ze
waren toen ze jaren geleden lid werd.
“Het heeft met name te maken met
het coronabeleid”, zegt ze. “De VVD
is een partij die van oudsher voor
het volk en ondernemers opkomt.
De laatste tijd heb ik veel met lokale
ondernemers en burgers gesproken.
Ik kan onder andere niet verdedigen waarom bijvoorbeeld een supermarkt wel open is en waar niet aan
de regels wordt gehouden, terwijl de
buren, een kleine zaak, gesloten is.
“Een andere reden van het vertrek is
onenigheid met het bestuur van VVD
Horst aan de Maas. “Maar daar wil ik
verder niet op ingaan”.

en Emons ook één zetel heeft. Ze ziet
het niet als zetelroof. “Nee, maar
dat wordt wel geroepen door mensen die niet mijn redenen kennen.
Deze beslissing ging absoluut niet
over één nacht ijs. Daarna heb ik veel
partijgenoten, raadsleden en fractievoorzitters, ook uit andere gemeenten, gesproken over mijn vertrek. Ook
bij een aantal leden heerst er twijfel.
Wel ben ik met andere partijen in
gesprek om mogelijk te ‘verhuizen’.
Praten kan altijd maar voor nu kan ik
nog geen beslissing maken.” De mensen die tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen op Emons hebben
gestemd, zal ze niet teleurstellen, zegt ze. “Ik sta voor iedereen
klaar. Mijn pijlers zijn de zorg, een
goede en open communicatie met
de gemeente en vooral voor onze
jongeren. In de VVD kon ik de belangen van deze stemmers nu niet vol
behartigen”.

Partijtwijfel

Verrast

Emons gaat nu partijloos verder en
neemt haar zetel mee. Dat betekent
dat de VVD achterblijft met één zetel

De reacties vanuit de VVD waren
steunend en begripvol volgens
Emons. “Dat is heel fijn”, zegt ze.

Fractievoorzitter Yvonne Douven
geeft aan verrast te zijn over de
beslissing van Emans. “Ik had
dit totaal niet zien aankomen.
Ik was honderd procent verrast.”
Douven wist dat er wat zorgen waren
bij Emons vanwege haar frictie binnen het partijbestuur. “Ik heb haar
gevraagd of ik haar hiermee kon
helpen, of ik iets voor haar kon doen.
Maar ze zei dat ze zelf kon regelen.
Ik vind haar keuze jammer, maar heb
er ook respect voor. Dit mag nu eenmaal volgens de Kieswet.” Een zetel
is niet van een partij maar staat op
naam van een persoon.
Emons kijkt open naar haar toekomst
als gemeenteraadslid. “Ik zit er voor
alle mensen uit Horst aan de Maas.
Ik heb veel bedankjes ontvangen
van mensen die ik probeerde te helpen, maar door alle regels niet meer
kon helpen. Voor nu ga ik naamloos
voor de burgers en ondernemers
door. Ik zie wel wat de toekomst
mij brengt.”

Feest in de tuin!

Hangpetunia Surﬁnia

Fuchsia op stam

Vele soorten, vol knop en bloem
Nu € 9,95

7

dagen

per week
geopend

Limonium ‘Salt Lake’

Bloeit de hele zomer, vlinderlokker!
€ 12,99/st. € 9,99

Acties geldig t/m 18-05-2021

In eindeloos veel kleuren.
Uit eigen kweek! 5 st. € 10,-

Tekst: Niels van Rens

Hemelvaartsdag
GEOPEND

9 - 18 uur

Geraniums Hang en staand,
alle soorten en kleuren
Dikke plant en pot! 5 st. €

10,-

Philadelphus Boerenjasmĳn
40-150 cm hoog, winterhard

-20%

Lavendel ‘Early blue’

In 19 cm pot, met knop.
Uit eigen kweek! € 7,99/st. €

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

5,-
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Als je in de harten van zovelen een plaatsje hebt gekregen
Dan is het leven rijk geweest

Kom we goan,
we goan noar huus...

Groot was je inzet voor alles
Moge deze verder leven in ons

Op dinsdag 4 mei 2021
overleed in de leeftijd van 70 jaar

Martin van Lierop

Toon Poels
* Horst, 24-3-1928 †

Griendtsveen, 4-5-2021

Truus van Lierop - Wijnen

echtgenoot van

Dien Poels-Jacobs

lieve pap en trotse opa van

Lieve en trotse pap, opa en grootopa

Peter en Annemie

Pap en mam, opa en oma,
van harte gefeliciteerd!
Kinderen en kleinkinderen

Helmesstraat 34, 5961 HW Horst

Mariet en Henk
Kim
Thom en Laura

Jos en Jean
Bos-van Helden
50 jaar getrouwd

Josie en Debbie
Marieke en Jeroen
Luuk
Meike

Riny en Toon
Linda
Jasper en Josefien, Isabel, Tobias

Op 19 mei 2021 zijn

Venrayseweg 27, 5961 AC Horst

Graag hadden wij met iedereen die zich betrokken voelt afscheid
willen nemen. Gezien de huidige omstandigheden hebben wij
moeten besluiten dit met een kleiner gezelschap te doen.
Wij hopen op uw begrip en danken u voor alle steun en
medeleven in welke vorm dan ook.

Helenaveenseweg 22
5766 PB Griendtsveen
Vanwege de coronamaatregelen
werd er in besloten kring afscheid genomen.

Ons bereikte het droevige bericht
dat ons trouw lid en oud bestuurslid dhr.

Mart van Lierop
is overleden.
Wij wensen Truus, Josie en Debbie, Marieke en Jeroen,
kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe bij het
dragen van dit grote verlies.

Bedankt lieve mensen die “ons”

Rieky
in haar leven in hun

Vogelvereniging “Ons Genoegen” Horst

Jac en Annie
Te Baerts-Camps

De vele kaarten, prachtige bloemen, fijne brieven, mooie
woorden en uw belangstelling bij het afscheid van onze lieve

Zijn op 14 mei
50 jaar getrouwd!

gesloten hebben.

Bedankt voor jullie medeleven, vele kaarten,
berichtjes en bloemen toen we afscheid moesten
nemen van haar... verwarmend.

Pap en mam,
van harte gefeliciteerd

Leo Peeters

Liefs Familie Verstappen

hebben op ons diepe indruk gemaakt.
Een betere steun hadden wij ons niet kunnen wensen.
Nel Peeters - van den Bekerom & familie
Amersfoort, mei 2021

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

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

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

GERRIE
VAN DEN
uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

uitvaartbegeleiding

Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

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

Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a.: komkommers,
paprika en tomaten, fruitbomen en
kleinfruit naar Thijs Huys, Langstraat
64 Horst-Hegelsom. Tel.: 077 398 35 52.
Voor schuren, lakken, andere kleur
van tafels en stoelen
j.derikx 06 10 95 42 20

Op 15 mei 2021 zijn

Leo en Wies

Willemssen - Verhaag
50 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd!
Kinderen en kleinkinderen

Wij zijn op zoek naar iemand die
onze (sier)tuin wil onderhouden, 4
uur per week, in America. Ruud RoefsWijnen 077 464 16 74

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

bob noten

&

Te koop gevraagd landtuinbouwmachines
oa: Ploeg, frees, spitmachine, kieper,
mesttank, weidebloter, weidesleep,
schudder, hark, maaier, tractor enz enz
bel 06 10 97 69 59

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

24-uur
bereikbaar

Kempen creëert

Zichtbaarheid
eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers

Zijn op 18 mei

65 jaar getrouwd!

begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Nellie en Thei
Rutten - Coenen

#kempencreëert

Proficiat namens kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen
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100 tot 150 woningen

Gemeente koopt grond in Sevenum voor
realiseren nieuwe woonwijk
De gemeente Horst aan de Maas heeft een stuk grond aangekocht aan de Hees in Sevenum om woningbouw te
realiseren. De bedoeling is dat er ruimte komt voor zo’n 100 tot 150 woningen.

07

Loslopende reeën in Sevenum
Het politieteam Horst/Peel en Maas kreeg op donderdag 6 mei een
melding van twee loslopende dieren. Het bleken twee reeën te zijn.
Ze liepen door de bebouwde kom van Sevenum.
De politie schrijft op Instagram:
‘We hebben ze nog niet kunnen
vangen/vinden want ze wachten onze komst niet af’. Het is niet
bekend of de twee reeën inmiddels gevangen zijn. ‘Mocht je ze

zien dan graag meteen bellen
via 0900‑8844 om ongelukken
te voorkomen’, aldus de politie.
‘Mensen met een diploma lassowerpen mogen zich aanmelden om
ons te helpen bij het vangen.’

Mishandeling Kasteelse
Bossen
In de Kasteelse Bossen in Horst is zaterdagavond 8 mei een persoon mishandeld. Hij is daarbij gewond geraakt aan zijn hoofd.

De precieze locatie aan de Hees
is de appelboomgaard van Tielen.
Het woningaanbod op deze locatie
wordt een combinatie van koop- en
huurwoningen, waaronder ook sociale huur. De gemeente zegt speciale
aandacht te hebben voor startersen levensloopbestendige woningen
en er komt ruimte voor een aantal
vrije kavels. De komende maanden
gaat de gemeente aan de slag om
het definitieve plangebied te bepa-

len en treft het voorbereidingen om
tot een bestemmingsplan te komen.
Een onderdeel daarvan is het voeren
van een omgevingsgesprek met de
aanwonenden.

100 woningen
Deze nieuwe woningen zijn onderdeel van het 1.000-woningenplan
van de gemeente Horst aan de Maas.
Het streven van de gemeente is om
over vijf jaar voldoende aanbod te

hebben, passend bij de woonwensen
van de inwoners met voor iedereen
iets te kiezen, nadrukkelijk ook in het
eigen dorp. Vandaar dat de gemeente
deze grond in Sevenum heeft
gekocht, zodat ze ook grond in eigen
beheer heeft. Verantwoordelijk wethouder Rudy Tegels bezocht onlangs
de locatie.

Beeld: Siem Huijs

De mishandeling vond zaterdag
8 mei rond 23.55 uur plaats bij het
viaduct in de Kasteelse Bossen.
Het slachtoffer raakte gewond
aan zijn hoofd en werd door de
ambulance naar het ziekenhuis
gebracht. De politie vermoedt
dat het slachtoffer met een gla-

zen fles tegen zijn hoofd geslagen. Ze is op zoek naar eventuele
getuigen. Die kunnen zich melden
via 0900 88 44 onder vermelding
van zaaknummer 2021069157.

Beeld: politie Horst/Peel en Maas

Nu ook
af te halen!
CATERING
& EVENTS

10 stuks homemade
Singapore saté van kippendij
(vers ingevroren) voor €15.
Bestellen?
Mail naar: info@jackystreetfood.nl

WWW.JACKYSTREETFOOD.NL

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

Klimplanten • Hangplanten • Kuipplanten • Terrasplanten
Ruim 180 soorten • Verder vele soorten op stam.
20 soorten tuinkruiden, aardbeien en potgrond.

Parochie Griendtsveen 125 + 1 jaar
In Griendtsveen werd zondag 9 mei stilgestaan bij het 125-jarig jubileum van de parochie H. Barbara.
Eigenlijk bestond de parochie vorig jaar als 125 jaar, maar vanwege corona werden de feestelijkheden toen
afgelast. Zondag 9 mei was er een speciale viering in de kerk, waarbij ook bisschop Harrie Smeets
aanwezig was. Ter gelegenheid van het jubileum was er een kunstwerk gemaakt en was ook de voormalige
pastorie versierd. Om de kerk financieel te ondersteunen, konden inwoners een hortensia kopen.

DE GROOTSTE KEUZE HANGPETUNIA
SLECHTS € 1,Dagelijks van 9.00-18.00 uur • Zondags van 10.00-16.00 uur
Vrijdags gesloten!

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst
Tel. 06-54306964

WWW.COXPLANTENKWEKERIJ.NL
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Adver torial

Met halve fles wodka achter stuur

Jaar cel voor dodelijk ongeluk
America
Een 29-jarige man uit Horst heeft een gevangenisstraf van een
jaar gekregen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op
de Zwarte Plakweg in America. Daarbij kwam een 82-jarige
vrouw om het leven, haar man raakte zwaargewond. Ook mag
de Horstenaar zeven jaar geen motorvoertuig meer besturen.
Het ongeluk gebeurde op de
Zwarte Plakweg in America
op donderdag 11 juli 2019.
De bestuurder had een halve
fles wodka gedronken en reed
te hard. Hij was onderweg om
eten te halen. Op de Zwarte
Plakweg vloog hij uit de bocht
waar hij een lantaarnpaal
raakte. Zijn auto en de lichtmast
raakte het stel. De vrouw
overleed en de man overleefde
het ongeval. De man kan weer
zelfstandig lopen, maar heeft
negentien maanden na het
ongeval nog steeds last van het
letsel aan zijn been. Door het
handelen van de verdachte zijn
levens ingrijpend en blijvend
veranderd, zo oordeelt de
rechtbank.

Passende straf
De officier van justitie eiste eerder nog een gevangenisstraf van
vier jaar tegen de man, maar
nu werd er meer compassie
getoond. De man is in gesprek
gegaan met de dochter van de
twee slachtoffers. Daarnaast zegt
hij geen alcohol meer gedronken te hebben sinds het ongeluk. Ook is hij arbeidsongeschikt
geraakt door het ongeval, psychisch trekt hij niet wat hij het
gezin heeft aangedaan. Volgens
de rechtbank moet er een passende straf komen. Het kan volgens de rechtbank niet zo zijn dat
door alcohol te nuttigen achter
het stuur de straf lichter is en
tevens moet dit ook een boodschap naar de samenleving zijn.

NLW verpakt AgriFriends PSV foodbox
NLW Groep verzorgde afgelopen maand het verpakken van 350 AgriFriends PSV foodboxen. De foodbox is
een initiatief van AgriFriends in samenwerking met PSV, waarmee ze zich sterk maken voor mensen die
een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Supporters van PSV mochten aangeven wie er een steuntje
in de rug en een gratis foodbox ter waarde van €25,- verdiende. Onder de aanmeldingen zĳn er 250 boxen
verloot. Daarnaast werden er 100 boxen aangeboden aan Voedselbank Eindhoven. De medewerkers van
NLW zĳn flink aan de bak gegaan, want alle foodboxen moesten binnen een dag klaar zĳn voor verzending.
Nieuwsgierig? Lees het hele verhaal op www.nlw.nl

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik
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| Vacature | Vacature
Ben jij op zoek naar een leuke nieuwe baan mét doorgroeimogelijkheden?

Ben jij op zoek naar een leuke nieuwe baan mét doorgroeimogelijkheden?

Wegens de start van het Hollandseizoen met veel eigen producten én de verwachte heropening van de Duitse
Wegenszoeken
de startwij
van
hetonze
Hollandseizoen
veel
producten én de verwachte heropening
horeca,
voor
vestiging in met
Venlo
pereigen
direct:
van de Duitse horeca, zoeken wij voor onze vestiging in Venlo per direct:

Logistiek medewerkers / Orderpickers
(full time, part time, oproep- of weekendkracht)
(full time, part time, oproep- of weekendkracht)

Logistiek medewerkers / Orderpickers

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

Kwaliteit heeft een naam

Donderdag 13 mei, Hemelvaart
is onze winkel geopend!
Onze openingstijden
Van maandag t/m vrijdag 09.00 tot 18.00
Zaterdag 09.00 tot 17.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.00
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl

Als logistiek medewerker maak je orders van klanten gereed voor transport. Je zorgt ervoor dat de
orderbonnen
van de collega’s
de verkoopafdeling
snel envoor
correct
wordenJeverwerkt
in dedat
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maakvan
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van klanten gereed
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de Je
verzamelt
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betreffende orderbon
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dat alles
op tijd klaarstaat
orderbonnen
van de collega’s
vanvan
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snel en correct
worden
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naar
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in heel
Europa. Je
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alles flexibel
op tijd klaarstaat
maar
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Je werkt met
je toeslag).
collega’s in het logistieke
team ﬂexibel in shifts op werkdagen maar ook wel eens in het weekend en soms op feestdagen
(met moet
toeslag).
Wat
je kunnen?
•
Nauwkeurig en geordend werken;
•Wat moet
hard
werken maar ook willen leren en ontdekken;
optimale beschikbaarheid van gezond, vers en
je kunnen?
•• Nauwkeurig
Tegen en
de geordend
kou bestand
zijn (onze bedrijfskleding
uitkomst!)
veilig biedt
voedsel.
werken;
• hard werken
Je leeftijd
doet
erwillen
niet toe,
zolang
maar
ook
leren
en je maar ouder bent dan 16 jaar.
Wat ga je krijgen?
ontdekken;
Wie
zijn wij?
• Tegen
de kou bestand zijn (onze
• Een aantrekkelijk salaris;
Staay
Food Groupbiedt
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internationale leverancier •vanEPT
verse
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teelt. En dat al sinds
bedrijfskleding
certigroenten
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ruckeigen
te mogen
1946.
We ijd
bedienen
doelgroepen:
tot horeca
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• Je leeft
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toe, zolang
je maar van supermarkten
besturen) behalen
op onze
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Onze
visiebent
is een
van gezond, vers en veilig voedsel.
ouder
dangezonder
16 jaar. leven met optimale beschikbaarheid
• Doorgroeimogelijkheden;
• Eigen verantwoordelijkheden;
• Een internationale werkomgeving.
Wie zijn wij?
StaaygaFood
Group is de internationale
Wat
je krijgen?
Heb jij interesse?
verse groenten
en fruit met
•leverancier
Eenvan
aantrekkelijk
salaris;
jouwbehalen
sollicitatiop
e naar
dat al sinds
We bedienen
•eigen teelt.
EPTEn
certificaat
(om1946.
een heftruck
te mogen Stuur
besturen)
onze kosten;
vacature@staayfoodgroup.nl en voor vragen
doelgroepen: van supermarkten
•een diverse
Doorgroeimogelijkheden;
en van
markthandel tot industrie.
over deze vacature kun je contact opnemen met
•tot horeca
Eigen
verantwoordelijkheden;
Joop Giebels via +31 6 45 01 04 60
is internationale
een gezonder leven
met
•Onze visie
Een
werkomgeving.
Onderdeel van deze sollicitatieprocedure is een internetscreening.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Heb jij interesse?
Stuur jouw sollicitatie naar vacature@staayfoodgroup.nl en voor vragen over deze vacature kun je contact
opnemen met Joop Giebels via +31645010460

WWW.STAAYFOODGROUP.NL

Onderdeel van deze sollicitatieprocedure is een internetscreening.
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Opbrengst naar goede doel

Americaanse start eigen
onderneming met slimme
drinkfles

09

Kris Haanen weet derde plek te behalen
tijdens DKM-kampioenschap
Karter Kris Haanen uit Meterik slaagde er in om de derde plaats te behalen tijdens het DKM-kampioenschap
in Duitsland. Dit evenement vond plaats in het weekend van zaterdag 8 en zondag 9 mei.

Jacky Peeraer (20) uit America heeft met vijf medestudenten een
eigen onderneming gestart genaamd SipIt. Dit is een project
vanuit de opleiding Ondernemerschap & Retailmanagement op de
Fontys Hogescholen in Eindhoven.

SipIt heeft een drinkfles ontworpen
genaamd Sippy. Het is een ‘slimme’
drinkfles, voorzien van een reminderfunctie die om het uur acht keer
knippert. De fles herinnert je eraan
genoeg water te drinken. In Sippy
kan warme en koude dranken
geschonken worden. Op het OLEDdisplay is de temperatuur van het
drankje te zien. Bij een rood lichtje
is het (warme) drankje nog te

Geraniums voor
inwoners In de
Riet
Alle inwoners van wijk In de Riet in
Horst hebben geraniums gekregen
van het wijkcomité. Deze hebben
ze ontvangen op zaterdag 8 mei.
De geraniums hebben de inwoners
gekregen om onder andere iedereen
te steunen in de coronaperiode. In het
afgelopen jaar heeft het wijkcomité,
samen met bewoners, toch enkele
activiteiten georganiseerd. “Een wijkconcert met Bevrijdingsdag, een hangtafelsessie waarin werd gediscussieerd
over de omgeving van de vijvers, de
bloembollenactie, Fleur de wijk en een
garagesale”, vertelt de organisatie.
“Ook in de aankomende periode zullen
we activiteiten organiseren.” Voor veel
wijkgenoten is deze periode zwaar,
zegt wijkcomité In de Riet. “De afgelopen periode stond in het teken van
corona en dit blijft misschien nog wel
even zo, ondanks dat het ernaar uitziet
dat het in de nabije toekomst weer
een beetje normaal wordt. Voor enkele
bewoners blijft het echter een periode
die ze nooit vergeten.” Voor meer informatie over het wijkcomité, kijk dan op
de Facebookpagina van In de Riet.

warm om te drinken, bij een groen
lichtje is het drankje goed om te
drinken en bij een blauw lichtje is
het drankje afgekoeld. De gehele
winst van deze producten wordt
gedoneerd aan Water for Life, een
goed doel dat wereldwijd schoon
drinkwater en een toilet toegankelijk wil maken.
Voor meer informatie, kijk dan op
www.sipitstore.com

De 14-jarige Haanen reed van de
twaalfde naar de derde plaats. In hetzelfde weekend reed hij de snelste
tijd ooit op het circuit. “Ik was er blij
mee”, zegt de Meterikker. “De baan
was echt snel en het chassis was ook
echt perfect. De snelheid die ik door
bochten kon meenemen, voelde ik
wel. Het rondje voelde ook echt aan
als supersnel.” Dat hij het kon, had
hem niet verbaasd. In de week ervoor
was hij tijdens de training al ietsje
sneller dan het baanrecord.
In de eerste finale moest Kris beginnen vanaf de twaalfde plaats. De rijder
van het KSM Official Racing team was
goed weg en verschalkte in de eerste

bocht al twee rijders. “Daarna ging
ik in de hairpin buitenom drie man
voorbij en lag ik al zevende. Ik had
alleen maar de focus op de rijders
voor me. Daarna heb ik redelijk snel
nog twee man ingehaald.” Kris vervolgt: “Omdat de rijders in de top vijf
hun posities begonnen te verdedigen
ben ik naar de vierde plaats opgeschoven. Op een gegeven moment begon
de nummer drie te glijden. Ik heb tien
rondes achter hem gereden, maar in
de laatste ronde vond ik toch nog een
kans om hem voorbij te steken en
werd ik derde. Ik ben er echt superblij
mee dat ik van twaalf naar drie ben
gegaan.”

Ook in de tweede finale, die hij van
de derde plaats mocht starten, had
Kris een goede start. Hij handhaafde
zich op de derde plaats. “We waren
er al snel met een kopgroep van zes
rijders vandoor. Maar op een gegeven moment raakte ik in het gedrang
waardoor ik een plek verloor. Aan het
einde van de race verloor ik ook nog
wat snelheid en zakte ik terug naar
vijf.” Op die plek kwam hij ook over
de finish.

Tekst: Erwin Blatter, Blatter Media
Beeld: Johann van de Kerkhof/
RaceXpress

Oh, zit dat zo!

Komt er een einde aan de Jubelton?
De regeling van de Jubelton (vrĳstelling Schenkbelasting eigen woning) bestaat (pas) vanaf 2013 en is sindsdien ook al weer diverse malen
gewĳzigd. Omdat vrĳwel alle politieke partĳen die in aanmerking komen om een nieuwe regering te vormen, de afschaffing van de regeling
in hun partĳprogramma hebben lĳken de dagen van de vrĳstelling alweer geteld.
drietrapsraket. Het eerste deel
ad 26.881 euro kan (éénmalig)
zonder nadere eisen aan een kind
(jonger dan 40) worden geschonken.
Wordt geschonken in het kader van
een studie dan wordt de vrijstelling
verhoogd tot 55.996 euro, gebruikt
het kind de schenking voor de
aankoop of verbouwing van een
eigen woning of voor de aflossing
van de eigen woninglening dan is
het maximale bedrag 105.302 euro.

In de huidige vorm maakt de
vrijstelling onderdeel uit van de
eenmalig verhoogde vrijstelling
Schenkbelasting. Een vrijstelling
van schenkingen aan kinderen
jonger dan 40 jaar die per schenker
éénmalig kan worden toegepast
(partners gelden als één schenker).
De vrijstelling bestaat uit een

Bij de invoering van de vrijstelling
in 2013 was het doel om het voor
jongeren makkelijker te maken om
een woning te kopen. Dat is gelukt.
De regeling wordt tienduizenden
keren per jaar gebruikt. De kritiek
is echter dat de vrijstelling de
vermogensongelijkheid versterkt
(alleen rijke ouders kunnen immers
schenken) en de huizenprijzen
opdrijft. Het nieuwe speeltje

van de politiek is de vrijstelling
Overdrachtsbelasting voor jongeren
waar ik eerder over schreef. Ook die
regeling is overigens prijsopdrijvend.
Voorlopig zijn we nog niet van de
Jubelton af. Niet alleen omdat de
nieuwe regering nog wel even op
zich zal laten wachten. De huidige
regeling voorziet erin dat de
ontvanger de schenking binnen
drie jaar gebruikt voor de woning.
De schenking uitstrijken over drie
jaar kan ook, maar lijkt met het oog
op de mogelijke afschaffing van de
vrijstelling risicovol.
Een schenking in 2021 moet uiterlijk
in 2023 zijn aangewend voor de
woning. Mogelijk ontstaat er
dus eind 2023 een prijseffect op
woningen door zoekende jongeren
met een schenking die gebruikt
moet worden. Mocht het niet lukken

om voor eind 2023 woningeigenaar
te worden dan is het kind alsnog
10 procent Schenkbelasting
verschuldigd, of de schenking moet
worden teruggedraaid.

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

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

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

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: Donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf
gesloten ivm Hemelvaartsdag

Bekendmakingen

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide
omgevingsvergunningen
In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen,
-wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van

Videovergadering op 18 mei

Voorbereidende
raadsvergadering

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

Op dinsdag 1 juni is de volgende besluitvormende vergadering

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

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

van de gemeenteraad. Tijdens de voorbereidende videovergadering op 18 mei kunt
u gebruik maken van het burgerpodium om in te spreken over de geagendeerde

America

Lottum

besluitpunten.

• Lisdodde 11

• Grimmelsweg 5, Lottum en St.

(realiseren van dakkapellen)
Gemeenteraad vergadert digitaal

digitaal burgerpodium om in te spreken.

Als gevolg van de coronamaatregelen

Verder komen aan de orde: spreekrecht

vergadert de gemeenteraad digitaal.

(burger)raadsleden, informatieve behandeling

De voorbereidende raadsvergadering vindt

raadsvoorstellen voor 1 juni en ingekomen

daarom via een videoverbinding plaats en

brieven. Aan de voorbereidende vergadering

geïnteresseerden kunnen de vergadering

kunnen ook burgerraadsleden deelnemen.

volgen via horstaandemaas.nl/raad en

• Gerard Smuldersstraat 95
(verbouwen van de accommodatie
sportpark Erica)
• Pastoor Jeukenstraat 10
(wijziging Drank- en Horecavergunning)
Broekhuizenvorst
• Ganzenkampweg 1

facebook. Inwoners die gebruik maken van

Digitaal burgerpodium

het burgerpodium kunnen de gemeenteraad

Onderwerpen voor het burgerpodium

toespreken via de videoverbinding.

mogen ook gaan over zaken die niet op de

(aanbouwen van een loods)
• Luisch Hof
(vastgesteld bestemmingsplan)

agenda staan. Wilt u gebruik maken van het

Griendtsveen

Besluitvormende vergadering

burgerpodium? Neem dan uiterlijk 24 uur vóór

• Helenaveenseweg 54

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering

de voorbereidende vergadering contact op

op 1 juni komen o.a. de volgende agenda-

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

punten aan de orde: bestemmingsplan Rector

grifﬁer@horstaandemaas.nl). Na aanmelding

Hegelsom

de Fauwestraat Meterik, Nota Bodembeheer,

krijgt u een uitnodiging om deel te nemen aan

• Stationsstraat 109

regionale energiestrategie en renovatie van de

de videovergadering.

gemeentelijke accommodaties.

(restaureren van een bestaande
monument)

(bouwen van garage)
• Tongerloseweg 31

Kijk voor een volledige agenda op

Meer informatie

horstaandemaas.nl/raad.

Meer informatie leest u op de website

Horst

horstaandemaas.nl. U kunt de digitale raads-

• Almeweg 17

(renoveren van een dak)

Voorbereidende vergadering

vergadering live volgen via horstaandemaas.nl/

Tijdens de voorbereidende videovergadering

raad en facebook (raadHadM). De vergadering

van 18 mei kunt u gebruik maken van het

begint om 20.00 uur.

(verbouwen van een woonhuis)
• Burg. Steeghsstraat 25
(uitbreiden woonhuis)
• Schoolstraat ongenummerd
(bouwen woning)
• Venloseweg 110

Voorkom extra kosten

Betaal de belastingen op tijd

(brandveilig gebruik logiesgebouw t.b.v.
huisvesting arbeidsmigranten)
• Industriestraat 25
(verrichten laswerkzaamheden in de

Kreeg u eind februari een belastingaanslag van de gemeente? En heeft u deze nog niet

bedrijfshal)

helemaal betaald? Zorg dan dat uw betaling op 17 mei op de rekening van de gemeente

• Kerkstraat 16

staat. Zo voorkomt u extra kosten.

(nieuwe Drank- en Horecavergunning)
• Steenstraat 2

Heeft u uitstel van betaling, een

van MijnOverheid. Hiervoor moet u

betalingsregeling of betaalt u de

aanmaningskosten betalen.

gemeentelijke belastingen met een

(wijziging terras)
• Americaanseweg 9
(plaatsen container van 1 t/m 31 mei)

Maartensweg 7, Meterik
(vooraankondiging bestemmingsplan)
• Markt 2
(ontwerp para-commerciële Drank en
Horecavergunning)
Melderslo
• Boomsweg 3
(splitsen van een woning)
• St. Odastraat 5a
(bouwen carport)
Meterik
• Speulhofsbaan 67
(oprichten schuur/stal)
• Grimmelsweg 5, Lottum en St.
Maartensweg 7, Meterik
(vooraankondiging bestemmingsplan)
• Speulhofsbaan 26
(uitbreiden en verbouwen van de woning)
• Romerweg 8
(uitbreiden/verbouwen van de bestaande
woning)
Sevenum
• Sondert ongenummerd kavel 26
(oprichten van een woning)
• De Vorst 3
(uitbreiden zorgboerderij)
• Toverland
(voorbereiding/ontwerp bestemmingsplan)
• De Vorst 3
(aanbrengen verdiepingsvloer t.b.v.
een klaslokaal)
• Perceel F 1951
(verhogen stuwpeil)
Swolgen
• Kerkveld 2 (ontwerp-wijzigingplan)
Vertrokken naar onbekende bestemming
Horst aan de Maas
• Kreuzelweg 17, Horst
• Graafsebosweg 4, America

automatische incasso? Dan geldt deze

Meer informatie

informatie niet voor u.

Uitgebreide informatie over de betaling

(nieuwe, aanpassing, Drank- en

• Spoorstraat 40, Hegelsom

van de gemeentelijke belastingen vindt

Horecavergunning)

• Steeghoek 4, Sevenum

• Tienrayseweg 2

Aanmaning

u op uw belastingaanslag en

Hebben wij uw betaling niet ontvangen

www.horstaandemaas.nl. Of bel ons op

(onthefﬁng kamperen, melding geluid)

op 17 mei? Dan krijgt u een paar dagen

werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur.

Kronenberg

later een aanmaning. Dat gebeurt

Let op: 13 en 14 mei is het gemeente-

per post of via de Berichtenbox

huis gesloten.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

• Stendert 3, Meerlo

• Op de Kamp 4
• Last onder dwangsom Venloseweg 110,
Horst, 6 mei 2021

• Simonsstraat 17a
(oprichten van een carport)

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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Deelnemers bedankt!

Opschoonacties Schone
Maas 2021

Diverse wegwerkzaamheden
in Horst aan de Maas
De komende periode vinden er diverse wegwerkzaamheden plaats in onze gemeente.

Leden van onderstaande verenigingen en leerlingen van BS de Bottel hebben in de maanden

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

maart en april allemaal een traject langs de Maas schoongemaakt.

omleiding aangegeven.
Hieronder geven we aan om welke wegen

• Overzicht onderhoud van wegen in 2021

het gaat. De komende periode zijn wij op de
volgende locaties aan het werk:

Op https://www.horstaandemaas.nl/

• 25 mei - 30 november: herinrichting

werk-aan-de-weg lees je meer over

centrum Meterik

de afsluitingen en de omleidingen en

• 20 april - 18 juni: Dingsstraat Hegelsom

wegonderhoud.

Wist je dat…
…dekbedden, (tuin)kussens en slaapzakken bij het restafval horen en niet in de
textielcontainer? Omdat voor deze producten verschillende vullingen worden gebruikt,
kunnen we het niet meer recyclen.Stop het in de tariefzak en biedt het aan tijdens de huisaan-huis inzameling of bij de grofvuil-route na een telefonische afspraak.
In 2020 hebben onze inwoners 373.500 kilo

door giftige stoffen en dan hebben we nog

textiel ingezameld. 55% van het ingezamelde

niet eens over het gevaar voor de gezondheid

textiel is geschikt voor hergebruik, 37% wordt

van de katoenarbeiders. Een beetje minder en

gerecycled en 8% is afval.

vooral duurzamer omgaan met kleding is dus
meer dan gewenst en onze inwoners dragen

Het is geen geheim dat het produceren van

hier hun steentje aan bij!

We bedanken de deelnemers van:

Badmintonclub Grubbenvorst / GZV Le

al die kleding enorm belastend is voor het

WBE Meerlose Baan / Wildbeheer en

Rossignol, Lottum / Smartlappenkoor Huûr Ôs,

milieu. Maar wist jij dat de kledingindustrie

#wathoortwaar #afvalscheiden

jagersvereniging Diana Lottum / GZV Con

Grubbenvorst / Mannenkoor Grubbenvorst /

de 2de grootste vervuiler is in de wereld,

#vanafvalnaargrondstof

Brio Broekhuizen / Fanfare Eendracht Meerlo

St. Jeugdvereniging Grubbenvorst.

direct na de olie-industrie? Die vervuiling zit

#samengevenweafvaleennieuwleven

/ Jointoo, Meerlo / Koninklijke Harmonie

Dankzij hen liggen de Maasoevers er nu weer

‘m voornamelijk in toenemende CO2-uitstoot,

#ikdraagmijnsteentjebij

Lottum / Basisschool de Bottel, Lottum /

netjes bij!!

uitputting van land, land- en watervervuiling

#netjeshoor

14 en 15 mei 2021

Geen DigiD op website
gemeente
Vrijdag 14 mei vanaf 21.00 uur tot zaterdag 15 mei 18.00 uur kunt u sommige zaken niet
digitaal regelen bij de gemeente. DigiD werkt dan niet op de website van de gemeente.
Dit komt door werkzaamheden. U kunt wel digitaal een afspraak maken of andere
zaken regelen waarvoor u geen DigiD nodig heeft.

Geen spoed
wel brandweer
ter plaatse nodig?

bel
0900-0904
Bij acuut gevaar bel altijd 112
Meer info: brandweer.nl/geenspoed

Dat is een
felicitatie
waard!
Burgemeester Palmen
had het er druk mee de afgelopen weken: maar liefst
7 keer mocht hij inwoners
van de gemeente Horst
aan de Maas persoonlijk feliciteren met een
behaald jubileum. In Horst
bracht hij een bezoek aan
de 101 jarige mevrouw
Martens-van den Goor en
aan de 105 (!) jarige heer
Vermazeren. Ter gelegenheid van hun 60 jarig
huwelijksjubileum bezocht
hij de families Cox-Janssen
uit Horst, Coumans-Rijs
uit Sevenum, Mennen-van
Veghel uit Griendtsveen
en Kessels-Rieter uit
Swolgen. In dezelfde plaats
feliciteerde hij het echtpaar
Pouwels-Arts met hun
65-jarig huwelijksjubileum

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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VVD Horst aan de Maas

Maatschappij van eufemismen

Verkleinwoorden, zachtaardige uitdrukkingen, het klein houden van
kinderen, enzovoorts. Een kleine greep uit een breder probleem. Vaker
loop ik aan tegen (of beter gezegd: stoor ik mij aan) de zwaktes van de
maatschappij. Eigenlijk enorm jammer. Want persoonlijke ontwikkeling, innovatie en verdraagzaamheid komen hiermee in het gedrang.
Vroeger kon ik in de hoogste boom
klimmen. Als ik daaruit viel, dan
leerde ik daarvan. Vroeger kon je nog
fouten maken en werd je niet gelijk
weggezet als een ondermijner van
het ‘maatschappelijk idee’. Vroeger…
en je zou hem bijna afmaken met

CDA Horst aan de Maas

‘was alles beter’. Nee, bij dat credo
wil ik niet aansluiten. Maar het zet
wél de toon.
Wat al langer een tendens is, is dat
we een maatschappij van eufemismen zijn geworden. Men heeft
enorme lange tenen gekregen voelt

Het belang is echter veel groter dan
we op het eerste oog denken. Beiden
zijn namelijk een spiegel van hoe je
als samenleving functioneert. Kunst
en cultuur laten zien waar wij voor
staan, hoe we zijn, wat we denken,
wat we voelen. Niet direct door een

fysiek iets maar vooral omdat het
voor iedereen mogelijk maakt zich te
kunnen en te mogen uiten. Jeugd is
daarbij erg belangrijk. Door op jonge
leeftijd kennis te maken met kunst
en cultuur ontwikkelen kinderen
hun creativiteit, hun expressie, het

Luc Cuijpers

vormen van hun mening, het communiceren van die mening en nog
een aantal onmisbare disciplines.
Laten we kunst en cultuur dus koesteren. Een actueel voorbeeld is het
mogelijk maken van een bouwhal
te Grubbenvorst waardoor kunst en
creativiteit in de toekomst mogelijk
blijft voor vele verenigingen/stichtingen en laten we ook de nieuwe cultuurtempel ‘t Gasthoês niet vergeten.
De vrijheid van creatief mogen denken en doen is voor mij zo’n beetje

de definitie van kunst en cultuur.
Dat we deze begrippen verschillend
beleven uit zich in de enorme diversiteit die we aan kunst en cultuur
kennen. Dat is prachtig, toch?

John Jenniskens

Vastgesteld Masterplan Wonen toereikend?

Met het Masterplan Wonen wordt besloten wat er de komende vijf jaren aan woningbouw gaat plaatsvinden in Horst aan de Maas. Er ligt een plan om minimaal duizend woningen te bouwen voor 2025.
Dat lijkt ambitieus, maar de SP dringt
al jaren aan op de bouw van meer
woningen. En wat ons betreft vooral
meer sociale huurwoningen. Steeds
weer kregen we te horen dat we te
maken zouden krijgen met krimp en
we niet moeten bouwen voor leegstand. Inmiddels is de huizenmarkt
op hol geslagen en de ‘markt’ zit hier
helemaal op slot: zeven jaar op de

facto klein. Door de media, onverdraagzaamheid, lange tenen en de
eufemismen lijken die verschillen
echter enorme kloven.
Bovendien hoef je het niet met
elkaar eens te zijn. Sta open voor
discussie, ga respectvol met elkaar
om en spreek vooral ondubbelzinnig.
Creëer op die manier een maatschappij van sterktes. Gewoon. Doen.

Kunst en cultuur: de levensstijl van een samenleving?

Kunst en cultuur: woorden die vaak worden gebruikt maar waar nooit
echt en vaak bij stil wordt gestaan. Kunst associeerde ik met schilderijen en kunstwerken waar ik bij de helft nooit begreep waarom dit
kunst heette. Cultuur was mij musicals in een schouwburg.
Belangrijk? Mmmm.

SP Horst aan de Maas

zich al snel beledigd. Uiteraard is
respect het allerbelangrijkste. En ook
door met respect een standpunt
innemen of een argumentatie geven,
kan iemand beledigd zijn. Maar dat
is mijns inziens niet kwalijk te noemen. Ik merk dat de maatschappij
in zijn geheel onverdraagzamer is
geworden. Dat is ook de kern van het
probleem.
De maatschappij is continu op zoek
naar verschillen en niet naar overeenkomsten. De verschillen zijn de

wachtlijst voor een sociale huurwoning. Er komen steeds meer mensen
in Horst aan de Maas wonen voor
hun werk, waaronder arbeidsmigranten. Ook moeten er van overheidswege bijzondere doelgroepen
gehuisvest worden. Je kunt dus nu al
zien dat het 1000 Woningenplan op
termijn tekort zal schieten.
De SP deed het voorstel het master-

D66+GroenLinks Horst aan de Maas

plan op te rekken naar 1.500 woningen. Ook de verhouding sociale
huur-vrije huur-koopwoningen zou
aangepast moeten worden naar
respectievelijk 40- 30-30 procent.
Ook onderzoeken we graag mogelijkheden om kamers te realiseren
voor jongeren die zelfstandig willen
gaan wonen, maar niet de middelen hebben om een woning te krij-

gen. Bovenop de 1.500 woningen,
die bedoeld zijn voor de autochtone
bevolking, zou huisvesting voor longstay arbeidsmigranten gerealiseerd
moeten worden. En tot slot het voorstel om de doelstellingen voor de
huisvesting van short-stay arbeidsmigranten mee te nemen in dit masterplan onder gemeentelijke regie in
samenwerking met andere partners.
Volgens de SP kan dit plan gefinancierd worden via onder andere een
stijging van de OZB- inkomsten.

Verder zijn er allerlei regelingen vanuit de overheid beschikbaar.
Helaas wilden de andere raadsleden niet op onze plannen reageren. Waarom niet, denkt u? Omdat
we geen motie hadden ingediend.
Merkwaardig, en tegelijkertijd weer
een teken dat er weinig kritisch naar
plannen van het college gekeken
wordt.

Sonja van Giersbergen

Alle daken vol met zonnecellen

Als wij nog een leefbare wereld aan de komende generatie willen door- ook ondernemers daartoe te bewegen, desnoods via vergunningen. En
geven dan zullen we nu echt flink aan de slag moeten.
Een van de grootste opgaves is het
verminderen van de opwarming
van de aarde door het terugdringen
van de CO2-emissie. Een belangrijke
stap daarbij is dat we steeds minder gebruik zullen moeten en ook
kunnen maken van fossiele brandstoffen en steeds meer energie
moeten opwekken met zonnecellen,
windmolens, en aardwarmte. En de

mogelijkheden van waterstof gaan
benutten. Maar nog belangrijker is
het om minder energie te gebruiken.
Alles wat je niet verbruikt, hoef je
ook niet op te wekken.
D66+GroenLinks heeft in raadsvergaderingen van de gemeente Horst aan
de Maas meermalen gepleit om alle
daken, zoveel als maar mogelijk is,
vol te leggen met zonnecellen. Maar

niet alleen de ‘blokkendozen’ maar
ook de bedrijfsgebouwen van agrariërs. Dat stuitte bij veel partijen op
weerstand, want ‘je kunt ondernemers toch niet verplichten’. Gelukkig
zijn er steeds meer ondernemers die
hun verantwoordelijk nemen en zelf,
eventueel ondersteund met subsidie, hun daken volleggen. Maar er is
meer goed nieuws. Greenport verplicht tegenwoordig ondernemers die

zich vestigen op de Klavers de daken
zonneproof te maken. We zijn erg
blij te horen dat ook andere politieke
partijen beginnen in te zien dat de
daken vol moeten met zonnecellen
en er nu al zelfs voor gaan pleiten.
Je ziet dat een goed voorbeeld/idee
goed doet volgen. Maar dan nu wel
door willen pakken.

Thijs Lenssen

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

Kempen creëert

creatieve ideëen

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

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

Een raadslid dat opstapt moet zetel
inleveren
Imke Emons uit Horst maakte onlangs bekend dat zij haar lidmaatschap van de VVD heeft opgezegd en daarmee ook voor die fractie uit de raad
stapt. Haar zetel wil zij echter niet opgeven.
Er is immers door de inwoners van Horst aan de
Maas op haar gestemd en zij wil ook gewoon verder gaan met haar raadswerk. Emons weet nog
niet zeker of zij een eigen partij gaat oprichten of
dat zij zich gaat aansluiten bij een bestaande partij. Wettelijk is het mogelijk dat zij haar zetel meeneemt, maar is dat wel democratisch? Je neemt zo

tenslotte de partij een zetel af. Die plek in de raad is
ook verkregen, doordat je toentertijd voor die partij op de lijst stond. Ook al ben je het niet meer eens
met de koers die deze vaart, dan mag je haar nog
niet een zetel afnemen.
Aan de andere kant stemmen veel mensen juist op
een persoon in plaats van een partij, zeker in dor-

pen waar iedereen elkaar kent. Omdat ze denken dat
degene hun stem vertegenwoordigt en ze het niet
uitmaakt bij welke partij hij of zij aangesloten is.

Een raadslid dat opstapt moet zetel inleveren.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 18

Energieneutrale gebouwen maken zonneparken overbodig
Zonnepanelen op daken van woningen komen steeds vaker voor. Door het treffen van extra voorzieningen in de woning of gebouwen kan ook
energiebesparing worden bereikt. In Horst aan de Maas wordt momenteel onderzocht waar zonneparken kunnen komen. Maar zijn die wel
nodig om de energiedoelen in 2030 te halen?
“Met daken alleen gaan we de doelen niet bereiken”, zegt Gerri Vollenberg op Facebook. “Daar er
ook capaciteitsproblemen zijn op het net moet
dat optimaal benut worden. Bij zonnepanelen
is die benutting maar 10 procent en bij windmolens 30 procent. Dat pleit er voor om na alle

daken allereerst plek te zoeken om zoveel mogelijk windenergie op te wekken. Een windturbine
levert hier net zo veel als +/- 15 hectare met zonnepanelen. Land is in ons land te schaars en als het
dan toch moet dan met minimaal dubbelgebruik.”
Rob Speijcken reageert: “Ik zou het echt niet weten of

MedewerkerIT,IT,Data
Data Entry
enen
Inkoop
Medewerker
Entry
Inkoop

zonnepanelen op daken voldoende zijn óf dat er ook
zonneparken moeten komen. Maar zie graag dat op
alle huizen panelen komen, dat er meer zelfvoorzienende huizen gebouwd worden. En plaats eventuele
zonnepanelen op bijvoorbeeld oude vuilstortplaatsen, bedrijventerreinen en langs snelwegen.”
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Grondwerker/stratenmaker
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(fulltime - opleiding via BBL ook bespreekbaar)

Werk je graag in de buitenlucht en ben je
op zoek naar een leuke uitdagende baan?
Neem dan contact met ons op via 0478 58 19 86.
Of stuur een mail naar planning@gebr-reintjes.nl
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Zwanenmeer
Bent u al in het nieuwe
Gasthoês geweest? Zeker doen,
het is een aanrader. We hebben
er even op moeten wachten,
maar wat ik twee weken geleden tijdens de opening zag,
stelde niet teleur.
Weg is het jaren 80-interieur met
die muffe vloerbedekking, stoffige
gordijnen en enge lift. In plaats
daarvan is er veel licht en ruimte
en een bibliotheek waar ze in
menig andere gemeente alleen
maar van kunnen dromen. Nu kan
ik natuurlijk gaan muggenziften
en zeggen dat er nog steeds heel
veel trappen zijn in ‘t Gasthoês.
Daar staat tegenover dat de nu
goed werkende lift wel tot de
bovenste verdieping komt. En een
beetje lichaamsbeweging doet niemand kwaad. Ook kan ik zeggen
dat het er nu nog een beetje een
doolhof is, maar wethouder Geurts
heeft me persoonlijk beloofd dat er
bordjes op de deuren komen. Het
is een mooie mix geworden tussen
oud en nieuw. Ja, de rolstoelhelling
is er nog steeds, net als de schuilplaats uit de Tweede Wereldoorlog.
Waar ik natuurlijk het meest
benieuwd naar was, was de
nieuwe balletzaal. Ik schreef er al
eerder over. In de oude zaal heb
ik, met een tussenpoos van een
aantal jaar, bijna 25 jaar gedanst.
De afgelopen jaren mocht de balletschool gebruikmaken van een
theatertje aan de Loevestraat. Fijn
als tijdelijke oplossing, maar ik verlangde wel naar de dag dat ik weer
een ‘grand battement’ zou kunnen
maken, zonder mijn achterbuurvrouw een bloedneus te schoppen.
Ik kan u zeggen, de nieuwe balletzaal ziet er prachtig uit. Een hoog
plafond, een grote vloer, een
spiegelwand waar je u tegen zegt
en genoeg ruimte voor wel dertig
zwaantjes uit Het Zwanenmeer.
Of er ook genoeg ruimte is zodat
zowel ik als mijn achterbuurvouw
en degene voor mij veilig een
‘grand battement’ kan maken?
Ik kan het u helaas niet zeggen.
Corona, hè. Hebben we eindelijk
een mooie zaal, is het nog steeds
afwachten totdat we er in mogen.
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boeiboorden / platte daken
terrasoverkappingen / lood- en zinkwerk
Voor informatie, een vrijblijvende offerte of een gratis dakinspectie:
dakwerkenlimburg.nl
06 38 64 67 61 / INFO@DAKWERKENLIMBURG.NL
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Jules Lamers Sevenum
ren ontdekken en bijzondere landen bezoeken. Daar nieuwe mensen
leren kennen en leuke nieuwe ervaringen opdoen en zo meer kennis
verzamelen. Ook zou ik willen trouwen later.

tekeningen doorsturen naar klasgenoten die afwezig waren tijdens de
lessen.

Welke herinnering geeft je kippenvel als je eraan terug denkt?

Heb je een bijbaan?

Fietsongeluk waarbij ik mijn sleutelbeen brak, dat was de ergste pijn die
ik gevoeld heb in mijn leven. Ik heb
toen zes weken niks kunnen doen,
ik kon geen voetbal meer spelen en
geen piano meer spelen. Je leven
staat eigenlijk zes weken stil. Je
moet veel pijnstillers slikken, het is
kortom verschrikkelijk.

Wat zou de beste uitvinding zijn?
Een portaal, want je kunt dan elke
afstand overbruggen in een paar
seconden. Je houdt extra tijd over.
Je kunt mensen bezoeken aan de
andere kant van de wereld zonder
vliegtuigen en zonder lange reistijden. Het zou heel handig zijn.

Wat zou je nog eens opnieuw
willen beleven?
Ik zou graag nog eens met de
hele familie een weekend naar
Disneyland Parijs willen gaan. Het is
geweldig om met de hele familie te
gaan. Je gaat in alle attracties samen
en het zorgt voor een leuk dagje
uit waar de familieband sterker van
wordt.

Wat zijn je favoriete hobby’s?
Gamen of met vrienden afspreken.

Ja, ik werk bij Seyfi döner. Ik werk
daar nu anderhalf jaar en het is een
geweldige plek om te werken, je
leert er veel mensen kennen en je
leert goede basis vaardigheden zoals
klantvriendelijkheid en je taalbeheersing. Dit is een goede basis
voor later, dit kun je later nog goed
gebruiken.

Wie is je favoriete docent?
Meneer Obers van natuurkunde, hij
heeft humor, legt alles goed uit en
is enthousiast. Als een docent goed
is zorgt dat er ook voor dat het vak
interessant blijft, het zorgt ervoor
dat je zin hebt om te leren en je hebt
ook zin in de lessen. Dit heb ik bij
natuurkunde.

Wat is je droombaan?
Arts in het ziekenhuis of fysiotherapeut. Ik wil graag mensen helpen
om weer te herstellen en terug te
komen in hun leven. Ik wil graag
mensen helpen met hun problemen
te overwinnen en ik wil bijdragen
aan het terugbrengen van mensen in
de samenleving.

Wat is je bijnaam?
Geloof je in buitenaardse wezens? Tijdens het voetballen word ik Julius
Zou best kunnen, het universum is
zo groot. Het is dus mogelijk dat er
meer leven is dan alleen op aarde.
Er zijn zoveel andere planeten en
andere plekken in het universum.
Ik geloof best dat er ergens anders
leven is, ik geloof niet dat wij de
enige zijn.

Ben je meestal te vroeg, te laat of
precies op tijd?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Jules Lamers
17 jaar
Sevenum
Dendron College

ik had langer willen slapen. Ik kon
niet uit bed komen, het alarm ging
af en ik liet het nog drie keer sluimeren en stond toen pas op.

Wat was je eerste gedachten toen
je opstond vanmorgen?

Wat zou je nog in je leven willen
doen?

Het is nog veel te vroeg vandaag,

Een wereldreis maken, nieuwe cultu-

Meestal net te laat want ik kan nooit
uit bed komen en kom dan te laat.
Ik heb veel moeite met opstaan en
omdat ik vaak te lang blijf liggen
kom ik net te laat.

genoemd, zoals de Romeinse keizer
Julius Caesar.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Met vrienden afspreken op vrijdagavond, daar spellen doen en gamen
vind ik tof. En op zaterdag film kijken
en ontspannen is super.

Kat, we hebben thuis drie katten het
zijn geweldige beesten. Ze zijn zo
lief, ontspannen en ze houden van
knuffels. Je kunt echt relaxen met
katten.

Tekst: Teun van Zon

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

reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
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a
j
5
2
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
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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
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Snoozen
Snoozen houdt in het kort in
dat je de wekker een paar
keer af laat gaan zodat je
rustig wakker kan worden.
Maar vorige week las ik in
een tijdschrift dat dat eigen
lijk slecht voor je is. Ik las
namelijk dat snoozen je
slaap-waakritme in de war
brengt, omdat je lichaam
daardoor om de paar
minuten steeds opnieuw
slaap- en waakhormonen aan
moet maken.
Over het algemeen dus niet
goed voor je. En dat kwam me
eigenlijk niet zo goed uit, want
ik begon tot ik het artikel las zo’n
beetje elke dag met snoozen.
Als ik namelijk de wekker op
bijvoorbeeld 08.00 uur zet en
dan ook meteen uit bed stap,
heb ik daar de hele dag last
van een vorm van hoofdpijn.
Maar aangezien het blijkt dat
steeds opnieuw in slaap vallen
en wakker worden door de
wekker dus ook niet goed voor
me is, heb ik de afgelopen week
weer iets nieuws geprobeerd.
Namelijk tussen de tijd van mijn
eerste wekker en die waarop ik
ook echt opsta meer wekkers
aan te hebben staan.

Hond of kat?

Wat was de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Een foto van een aantekening van
vakken op school. Je moet soms aan-

Hoi

Zo hoop ik mijn slaapwaakritme toch nog
te kunnen verbeteren

En dan niet na vijf minuten
zoals eerst, maar echt na een
minuut een nieuwe. Zo val ik
niet weer in slaap, maar kan ik
ook gewoon nog even blijven
liggen. Ik ben wel benieuwd
hoe lang ik het vol kan houden.
Want af en toe voelt die minuut
tussen twee wekkers veel
korter. Op die manier voelt het
een beetje alsof de wekker
bijna elke seconde weer afgaat,
en dat is ook niet echt fijn.
Maar goed, je blijft er tenminste
wel wakker van. Zo hoop ik mijn
slaap-waakritme toch nog te
kunnen verbeteren en wie weet
word ik over een tijdje daardoor
ook wel weer fitter wakker en
heb ik daar de hele dag profijt
van. We zullen het zien.

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

Sergej Lojko Lottum
Hoewel zijn naam verraadt dat hij niet in Nederland is geboren, is hij inmiddels een echte Lottummer. Hij fotografeert, zingt in meerdere bands,
klust in en rondom huis en is, als het kan, regelmatig in de sportschool te vinden. Deze week wordt Sergej Lojko (31) geplukt.

voornamelijk van harde metal, maar
rock en pop schuw ik ook niet. Ik heb
een tijdje les gehad van een zangdocente uit Horst, zij is operazangeres.
We houden allebei van heel andere
muziek, maar vonden elkaar uiteindelijk in de jazz”, zegt hij lachend.
Naast muziek houdt Sergej zich,
net als Lotte, ook bezig met fotografie. “Ik heb niet zoveel met portretfotografie, ik wil mensen niet zeggen
hoe ze moeten gaan staan en zo.
Ik vind het leuker om het moment
vast te leggen, op een festival bijvoorbeeld. Voor mij is het dan de
uitdaging om de sfeer zo goed mogelijk weer te geven.” Als Sergej niet
in de repetitieruimte te vinden is of
fotografeert, maakt hij graag een
ritje op zijn Harley-Davidson chopper. Ook was hij in zijn jonge jaren
vrijwilliger bij OJC Canix. “Ik hield me
onder andere bezig met de programmering. Ik heb echt hele leuke herinneringen aan die tijd.”

Tekst: Marieke Vullings

Tot zijn 8e woonde Sergej in
Minsk, de hoofdstad van WitRusland, waar hij opgroeide bij
zijn moeder en opa. Zijn ouders
zijn uit elkaar gegaan toen hij nog
klein was. “Wat ik me nog goed
kan herinneren is dat we bij de
tante van mijn moeder, mijn opa’s
zus, op bezoek gingen. Zij woonde
in een klein dorpje op het platteland in zo’n houten huisje. Er was
een waterput en een graanschuur

waar ik wel eens samen met mijn
opa in sliep. Er waren aardappelvelden waar de mensen de aardappelkevers met de hand van de planten
plukten. Ik zie die emmers met
kevers nog zo voor me.”

Dialect
De moeder van Sergej werkte voor
een transportbedrijf dat een dochteronderneming was van een Tegels
bedrijf. Zodoende kwam zijn moeder

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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wel eens in Nederland, waar zij op
de Tegelse kermis haar huidige man
leerde kennen. “Hij is mijn stiefvader,
maar ik heb hem altijd beschouwd
als mijn vader. Met mijn biologische vader heb ik verder geen contact meer. Op mijn 8e zijn we naar
Nederland verhuisd. Achteraf kan
ik me voorstellen dat dat voor haar
niet gemakkelijk moet zijn geweest.
Je laat een heel leven achter, om
hier iets nieuws op te bouwen.”
Het gezin woonde eerst twee jaar in
Venlo, waar Sergej naar school ging
en daarnaast extra taallessen kreeg.
Daarna verhuisde ze naar Lottum.
“Ik sprak toen correct Nederlands en
in Lottum heb ik dialect leren praten.
Zowel in Venlo als in Lottum werd
ik door de andere kinderen meteen
opgenomen. Dat ging allemaal heel
gemakkelijk.” Sergej is op zijn 12e
voor het laatst in Minsk geweest.
“Ik spreek nog een klein beetje
Russisch. Er zijn niet bepaalde dingen
die ik mis of het moeten die zomers
met mijn opa op het platteland zijn.
Maar misschien maak ik die momenten in mijn hoofd wel idyllischer dan
ze waren.”

Regeltjes
Sergej volgde het vwo aan het
Dendron College in Horst, waar
vooral de technische vakken hem
interesseerden. “Al had ik niet echt
iets met school. Allemaal die regeltjes, dat paste niet bij mij. Ik wilde

liever zelf bepalen wat ik deed.
Toen ik daarna naar de universiteit ging was dat voor mij een verademing. Daar kreeg ik de vrijheid
om alles zelf te bepalen. Dat paste
perfect bij mij.” Sergej ging naar de
Technische Universiteit in Eindhoven,
waar hij zijn bachelor en master in
Industrial Design behaalde. Inmiddels
werkt hij al zeven jaar bij Inalfa Roof
Systems. “Tijdens mijn studie leek
me dat al een interessant bedrijf om
voor te gaan werken en een paar
maanden na het afstuderen kwam er
een vacature vrij. Ik werk er nu nog
steeds en zit er echt op mijn plek.”

Ik heb een hele brede
muzieksmaak

Uitdaging
Naast zijn werk maakt Sergej uiteraard ook tijd vrij voor zijn gezin,
bestaande uit partner Lotte en zoons
Joos (4) en Pim (1). En dan zijn er
nog zijn hobby’s. Zo zingt hij al vanaf
zijn 14e in verschillende bands.
Momenteel is dat de Sepulturacoverband Sepultribute. “We zingen
voornamelijk covers van Sepultura,
maar willen daarnaast ook weer
eigen nummers gaan schrijven.
Ik heb een hele brede muzieksmaak
en ik kan veel waarderen. Ik hou

KWEKRIJ DE LIFRA
VEULEN
HEMELVAARTSDAG OPEN
10:00 TOT 16:00 UUR

DE MEESTE KEUS VOOR
DE BESTE PRIJS AAN
ZOMERBLOEIERS!
HANGPETUNIA’S
V.A € 0,50.
GAZANIA’S / SURFINIA’S
€ 0,75
GERANIUMS /
KNOLBEGONIA’S
€ 1,00
LOBELIA’S
12 STUKS € 2,50.
MEER DAN 250 SOORTEN
PERK-, HANG EN
KUIPPLANTEN.

OPENINGSTIJDEN:

ma t/m vr van 9.00 tot 19.00 uur
za. 9.00 tot 18.00 uur

KWEKERIJ DE LIFRA
LORBAAN 12A, VEULEN
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Een jaar corona door de ogen van...

Mieke Lankreijer De Zorggroep
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 Mieke Lankreijer van
De Zorggroep, team regio Blerick.
Welk initiatief/actie sprak je het
meest aan?
Om de zorg te kunnen leveren
moesten we mensen bellen of
familie de zorg kon overnemen en
dit vond ik wel erg heftig om te
doen. Omdat je niet voor niets zorg
levert bij iemand. Dit doe je om
mantelzorgers te ondersteunen en
juist hun het werk uit handen te
nemen. Nu waren we blij dat we
toch samen konden werken en we
elkaar konden helpen. Dit hoefde
gelukkig niet lang en hebben we
tijdig de zorg weer over kunnen
nemen van de mantelzorgers.

Hoe zie je de toekomst?
Ik hoop met name voor de cliënten
dat het weer allemaal normaal
wordt en als we ons allemaal laten
vaccineren moet dat vast goed
komen. Ik zie de toekomst positief in
maar je merkt gewoon dat iedereen
toe is aan het normale. Ook wij in
de zorg. Wij doen namelijk ook vaak
leuke dingen samen en dat hoop ik
snel weer te kunnen doen met mijn
collega’s.

Wat heb je geleerd van het
afgelopen jaar?

Kun je 2020 in één zin
samenvatten?
Eigenlijk is het heel moeilijk om
dit in één zin te doen. Er is zoveel
gebeurd het afgelopen jaar dat dit
onmogelijk is. Het was heftig, maar
er zijn ook mooie dingen ontstaan.
Om een voorbeeld te noemen is
dat mensen je meer waarderen
vanwege het werk dat je doet.
Dit komt vanuit de cliënten, maar

ook van familie. Maar als ik het moet
samenvatten is het de volgende
zin: het was een heftig jaar met
wisselende emoties.

Wat zou je, als je terugkijkt op
2020, anders doen?
Als ik terugkijk op 2020 ben ik
trots hoe we toch weer alle eindjes aan elkaar hebben kunnen
knopen. Er waren weken bij dat

we veel zieken hadden en toch
wist iedereen een tandje bij te
zetten. Natuurlijk zijn er dingen
die je liever niet doet, maar wel
nodig waren om de zorg door
te kunnen laten gaan. Dus om
antwoord te geven op de vraag
wat zou je anders doen is eigenlijk niets. We hebben gedaan wat
we moesten doen en daar sta ik
achter.

Hoe belangrijk het is te koesteren
wat je hebt. Je moet ook genieten
van de kleine dingen zoals een
knuffel van een dierbare. Denk
niet alleen aan jezelf maar kijk ook
eens hoe het bij een ander gaat.
Ik heb veel mensen alleen zien
zitten omdat mensen te bang waren
om langs te komen. Het was soms
hartverscheurend om te zien hoe
vooral ouderen hieronder geleden
hebben.

Iedereen is
toe aan het
normale

Mijn coronaheld

Mensen
in de zorg
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.
Mieke: “Mijn coronaheld, of
eerlijk gezegd helden, zijn de
mensen in de zorg. Deze mensen moeten allemaal een dikke
pluim krijgen omdat ze het
meeste risico lopen en hun werk
gewoon doorgaat. Deze mensen
hebben eigenlijk geen tijd om te
piekeren en stil te zitten, want
is de ene patiënt net beter, dan
komt de volgende alweer die
hun volle aandacht nodig heeft.
De vrije dagen zijn niet zeker
want in deze tijd worden ook
collega’s getroffen door corona
en de zorg blijf toch doorgaan.
Dus mensen, hou het nog even
vol, hopelijk kunnen we weer
snel terug naar het normaal.”

Hou het nog
even vol
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Adver torial

Otto Groen (79) uit Grubbenvorst

Snel hersteld na dikkedarmkanker, mede dankzij
continue pijnstilkatheter
Na ruim twee maanden is Otto Groen (79) uit Grubbenvorst zo goed als hersteld van zĳn
operatie aan de dikke darm. De tumor is met succes verwĳderd, hĳ is helemaal ‘schoon’.
In zĳn snelle herstel speelt de door VieCuri ontwikkelde pĳnstilkatheter een belangrĳke
rol. Hĳ heeft daardoor nauwelĳks pĳn ervaren en was na één dag alweer mobiel.

dagen, verbonden wordt aan een pompje
met een pijnstillend middel. Geen morfine,
dat geeft allerlei bijwerkingen, maar een
soort verdoving zoals je bij de tandarts krijgt.
Het gaat hier om een innovatie die door
dokter Vogelaar zelf is ontwikkeld en inmiddels ook elders wordt ingezet. Als technicus
spreekt me dat uiteraard aan.’

Snel weer mobiel

Begin januari bracht Otto Groen, gepensioneerd natuurkundig ingenieur, een bezoek
aan zijn huisarts vanwege aanhoudende
darmproblemen. Die stuurde hem direct door
naar VieCuri waar medio januari een uitgebreid onderzoek plaatsvond. Otto Groen:
‘De diagnose was glashelder: dikkedarmkanker. Een week later volgde een CT-scan die
niet veel liet zien. Dit betekende dat we er
vroeg bij waren, goed nieuws. Bij de voorbereiding op de ingreep gaf de chirurg - dokter

Vogelaar - aan dat er mogelijk een stoma
geplaatst zou moeten worden, waarschijnlijk
tijdelijk. Dat doen ze omdat ze nooit precies
weten wat ze aantreffen. Ik zag vooraf op
tegen de narcose en de eventuele gevolgen
daarvan, maar dokter Vogelaar stelde me
gerust; met een nieuwe vorm van plaatselijke
pijnstilling is er weinig kans op bijwerkingen.
Hij vertelde ook dat ze meteen na de ingreep
een slangetje in de wond plaatsen dat naar
mijn buik loopt en, gedurende maximaal drie

Wil Groen, Otto’s vrouw, voegt toe aan het
gesprek: ‘De chirurg belt je vrijwel meteen na
de ingreep en informeert je hoe het is gegaan.
Ik heb dat zeer gewaardeerd. Otto was zelf
ook weer snel aanspreekbaar. En mobiel,
hij kon zich bewegen.’
Otto Groen: ‘Ja, daar was ik erg blij mee.
Ik kwam redelijk monter bij uit de narcose.
En hoewel het best een pittige ingreep is,
kom je door die nieuwe manier van pijnstilling, waarbij je nauwelijks pijn voelt, snel
weer in beweging. De dag erna liep ik alweer.
Na drie dagen was ik zo goed hersteld dat
ik naar huis mocht. Even het slangetje eruit
halen, pompje loskoppelen, paar tabletjes
mee voor als ik toch nog wat pijn zou ervaren,
en weg was ik. Die pillen heb ik trouwens niet
gebruikt, de paracetamol volstond. Thuis werk
je dan rustig verder aan je herstel.
Een spannend moment is tien dagen later.
De weefsels zijn dan onderzocht en je krijgt
de einduitslag. Gelukkig was dit positief.
Ik ben helemaal schoon. Met veel dank aan
de geweldige zorgmedewerkers van VieCuri.’
Wil Groen: ‘De weken tijdens de behandeling
waren enerverend, maar je moet het ook verwerken. Nu komt de tijd om alles een plekje
te geven.’

Cindy Wĳnands-Scholtz,
verpleegkundig pĳnconsulent:

‘Pijn moet acceptabel zijn’
Als verpleegkundig pĳnconsulent komt Cindy Wĳnands-Scholtz veel in contact met
patiënten die na hun ingreep pĳnklachten hebben. Ze geeft voorlichting en advies en
past waar nodig de medicatie aan. Door de nieuwe methode van pĳnstilling ervaren
patiënten veel minder pĳn.
Cindy Wijnands-Scholtz: ‘Bij patiënten met dikkedarmkanker werken we sinds een tijd met
de pijnstilkatheters. We hebben er positieve
ervaringen mee. Het middel dat gebruikt wordt
heeft, in tegenstelling tot morfine, niet of nauwelijks bijwerkingen: misselijkheid en obstipatie komen veel minder voor. Het middel is heel

effectief als pijnbestrijder. De pijn die patiënten eventueel nog ervaren, is in het algemeen
acceptabel. En als je weinig pijn voelt, ga je
ook meer en makkelijker bewegen. Patiënten
zijn daardoor eerder mobiel, dat verbetert in
sterke mate hun herstel en dus mogen ze eerder naar huis.’

14 initiatieven geselecteerd

Stem op VieCuri voor de
Zinnige Zorg Award 2021
Zorgverzekeraar VGZ rĳkt voor het vĳfde jaar op rĳ een prĳs uit aan vernieuwende initiatieven die de zorg ook in de toekomst toegankelĳk en betaalbaar houden. Uit ruim 200
ideeën zĳn er 14 initiatieven geselecteerd die kans maken op een gouden, zilveren of bronzen Zinnige Zorg Award. Enkel de 5 initiatieven met de meeste stemmen gaan naar de
finale op 1 juni.
De pijnstilkatheter die VieCuri-chirurg Jeroen
Vogelaar heeft ontwikkeld is één van de genomineerden. Het zou mooi zijn als VieCuri naar de
finale mag. Zodat deze nieuwe vorm van pijnstilling de erkenning krijgt die het verdient.

U helpt daaraan mee door op ons te stemmen (dit kan tot 30 mei). Ga daarvoor naar
www.vgz.nl/pijnstilling-darmoperatie of scan de
QR-code.
Alvast hartelijk dank voor uw stem!

Jeroen Vogelaar,
oncologisch chirurg:

Sneller beter
na dikkedarmkanker

Patiënten die herstellen van een
darmoperatie na dikkedarmkanker
kregen tot voor kort morfine tegen de
pĳn. Dat leidde tot vervelende bĳwerkingen zoals misselĳkheid, obstipatie,
verwardheid en kans op vallen.
Aangezien de meeste patiënten 70-plus
zĳn, is dat niet echt wenselĳk.
Chirurg-oncoloog Jeroen Vogelaar
heeft hier een alternatief voor bedacht
dat patiënten sneller laat herstellen:
de continue pĳnstilkatheter.

VGZ is er zo enthousiast over dat ze deze
innovatie hebben genomineerd voor de
Zinnige Zorg Award. Tot 30 mei kunt u hier
op stemmen (zie kader onderaan).

Hoe werkt de continue pĳnstilkatheter?
Jeroen Vogelaar: ‘Meteen na de ingreep
plaatsen we een dun slangetje in de wond.
Dat slangetje loopt naar de buikwand, waar
het wordt aangesloten op een vacuümpompje. Dit pompje is zo afgesteld dat er
continu een pijnstillend middel via de wond
op het buikvlies komt, precies op de plek
waar de zenuwen zich bevinden die voor de
meeste pijn zorgen. Het middel, geen morfine, zorgt voor een verdoving zoals je die bij
de tandarts ervaart. Patiënten voelen daardoor weinig pijn, ze zijn snel weer mobiel
en hoeven niet in bed te blijven liggen. Na
maximaal drie dagen worden het slangetje
en pompje verwijderd, heel eenvoudig. De
patiënt kan naar huis en daar rustig verder
aan een volledig herstel werken.’
VieCuri, maar inmiddels ook andere ziekenhuizen, is heel positief over deze vorm van
topklinische zorg voor ouderen.
Vogelaar: ‘Het is echt een win-winsituatie:
de patiënt heeft minder pijn en herstelt
sneller, wat resulteert in een vlotter ontslag.’

Tekst: Frank Heijster
Foto’s: Studio Indruk

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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Heite Soep komt met
1x11-jubileumoptreden
De carnavalsgroep Heite Soep uit Horst bestaat 1x11 jaar. Dat vieren de
jongens met een evenement in de Mèrthal op zaterdag 29 januari 2022.
Het verjaardagsconcert heeft de naam XXL editie van de Vrienden van
Heite Soep Live gekregen.

Puzzel

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij PLUS Supermarkt in
Horst!
Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-centrum.nl, of doe deze
in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement (t.a.v. Marion van
Issum), Steenstraat 2, Horst. Vergeet niet uw naam, tel.nr. en mailadres te vermelden.
Oplossingen moeten vóór zondag 16 mei (12.00 u.) binnen zijn. De winnaar wordt volgende week bekend
gemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

De Vrienden van Heite Soep Live
wordt in samenwerking met carnavalsvereniging D’n Dreumel uit
Horst georganiseerd. ‘In een dampende hal kun je genieten van een
groots spektakel met al onze (muzikale) vrienden’, laat de carnavals-

groep weten. Een aantal artiesten
is al bekend. Zo treden Pruuf Mar
en Hoondervel (meervoudig LVKwinnaar) op. De rest van de lineup volgt snel zegt Heite Soep. Voor
meer informatie, kijk dan op de
Faceboopagina van Heite Soep.

MedewerkerStamdata
Stamdata Management
Management (tijdelijk)
Medewerker
(tijdelijk)

Medewerker Stamdata Management (tijdelijk)

Huislijn Kantoormeubelen B.V. is een groothandel in project-/designmeubilair en verkoopt
haar producten middels een uitgebreid dealernetwerk in Nederland en België. Het ontwerpen &
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Herken
jezelf in deze profielschets, dan ben jij de kandidaat die wij zoeken!
Jouwjijprofiel
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer N. Alofs: 0485-348252

Huislijn Kantoormeubelen B.V. is e n gro thandel in project-/designmeubilair en verko pt
ha r producten mid els e n uitgebreid dealernetwerk in Nederland en België. Het ontwerpen &
ontwik elen van de producten vindt pla ts in Nieuw-Bergen. De productie is ve lal ondergebracht bij
internationale partners (o.a. in Duitsland, Frankrijk, Italië, Turkije en China). Wij zijn op dit moment per
direct op zoek na r e n medewerker Stamdata Management.
• Kennis van artikelstamdata management is een must

Stuur je CV met motivatiebrief per email naar:
• Zelfstandig en flexibel
c.egelmeers@huislijnkantoormeubelen.nl

www.huislijnkantoormeubelen.nl
www.berenn.nl

bieden wij jou accuraat, betrouwbaar en collegiaal www.feltouch.nl
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5854 NC Nieuw-Bergen
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primaire
en secundaire arbeidsvoorwaarden
Wat
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• Fulltime functie voor 40 uur per week
• Uitdagende en afwisselende functie met uitzicht op lang dienstverband
• Een prettige werksfeer met enthousiaste collega’s
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Herken jij jezelf in deze profielschets, dan ben jij de kandidaat die wij zoeken!
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer N. Alofs: 0485-348252
www.huislijnkantoormeubelen.nl

Stuur je CV met motivatiebrief per email naar:
c.egelmeers@huislijnkantoormeubelen.nl

Stuur je CV met motivatiebrief per email naar:
Huislijn Kantoormeubelen B.V.
c.egelmeers@huislijnkantoormeubelen.nl
t.a.v.
mevrouw C. Egelmeers
Industrieterrein De Flammert 1214
5854 NC Nieuw-Bergen

Huislijn Kantoormeubelen B.V.
t.a.v. mevrouw C. Egelmeers
Industrieterrein De Flammert 1214
5854 NC Nieuw-Bergen

www.berenn.nl
www.feltouch.nl
www.huislijnkantoormeubelen.nl
www.busypod.nl

www.berenn.nl
www.feltouch.nl
www.busypod.nl

De oplossing van de puzzel in
HALLO Horst aan de Maas
van 6 mei was:
En de winnaar is: Eric Klerkx.
Van Harte Gefeliciteerd met
de cadeaubon van € 50,- te
besteden bij Gommans De Echte
Bakker in Horst!
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America
zondag

Medische zorg
Heilige mis

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

11.00

19.15

Grubbenvorst

zaterdag
Heilige mis
19.00
La Providence (kloosterkapel)

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag

woensdag
donderdag
vrijdag

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

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
10.30
18.30

Kronenberg

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Lottum

donderdag
zondag

Heilige mis
(hemelvaart)
Heilige mis

09.00
09.30

Apotheek

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

Huisartsenpost
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

Melderslo

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Meterik

Swolgen
donderdag

Heilige mis
10.30
(hemelvaart)
zondag
Heilige mis
10.30
dinsdag
Heilige mis
19.00
		
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

De Schuilplaats
zondag

“Stel je voor: een zonnige
zondagmiddag in de zomer,
picknickmandje of rugzak met
lekkers bij je, wandelend of op de
fiets, bezoek je zes verrassende
voorstellingen in zes mooie

achtertuinen in Horst”, zeggen de
dames. De kunstenaars en artiesten
die komen optreden zijn al
gevonden door de twee. Ze zoeken
nog wel mensen die hun tuin ter
beschikking willen stellen. De tuin

moet minimaal 150 vierkante meter
groot zijn om mee te werken aan
het initiatief. Voor meer informatie,
kijk dan op de Facebookpagina van
Âchterum is Kermis.

Adver torial

Broers Wĳnhoven aan het roer

Wijnhoven Horst weer familiebezit
Na twee jaar is de project- en woninginrichter Wĳnhoven Horst weer in handen van de broers Willy en
Marc Wĳnhoven. In 2016 is Wĳnhoven Horst een fusie aangegaan met Poels Wonen & Slapen uit Horst.
Helaas bleek deze fusie niet wat de initiators ervan verwachtten. Uiteindelĳk zĳn partĳen medio 2019
hun eigen weg gegaan. Vanaf toen hebben Willy en Marc Wĳnhoven het bedrĳf Wĳnhoven Horst weer
op de kaart gezet.

Gemeente Horst aan de Maas

Tandarts

Spoedgevallendienst

zaterdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum

Ankie Titulaer en Josien Vermeeren (Buro POM) uit Horst steken de koppen bij elkaar en organiseren,
zodra de coronamaatregelen het toelaten, een serie voorstelling in de achtertuin van een aantal
Horstenaren onder de noemer Âchterum is Kermis.

(alleen na telefonische afspraak)

Meerlo

zaterdag
Heilige mis
17.30
		

Tuinconcerten met Âchterum is Kermis

Venlo

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

donderdag
Heilige mis
09.00
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kerkdienst

14 t/m 16 mei
Heldens Dental Care
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
077 398 12 44

17 t/m 20 mei
2J Tandartspraktijk
Veestraat 5, Grubbenvorst
077 366 20 65

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
10.00

De naam Wijnhoven Horst is al meer
dan 40 jaar een begrip in NoordLimburg. Een écht familiebedrijf met
een bijzondere focus op service.
Onder de naam Wijnhoven Horst
leveren zij producten zoals vloeren raamdecoratie, zonwering en
gordijnen. Dit zowel voor zakelijke
als particuliere klanten.

Echte meerwaarde
leveren wĳ bĳ de
klant op locatie

Een veranderende vraag
vraagt om een nieuwe aanpak
“De huidige mogelijkheden
voor de consument om online
informatie in te winnen en ideeën
op te doen, hebben ons aan het
denken gezet”, aldus Willy en Marc
Wijnhoven. “Echte meerwaarde
leveren wij bij de klant op locatie.
Door mee te denken met de
klant middels interieuradvies
en altijd te zoeken naar de best
passende oplossing.” Wijnhoven
Horst heeft door deze veranderde
consumentenbehoefte geen grote
winkel meer, maar een eigentijdse

ruimte waar veel producten en
mogelijkheden op afspraak te
zien zijn.

Wĳnhoven Horst
St. Jorisweg 32, 5963 ND Hegelsom
077 208 61 35
info@wijnhovenhorst.nl
www.wijnhovenhorst.nl
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Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Welkom op Landgoed en
Natuurbegraafplaats Weverslo
Beleef de natuur en geniet van de rust
● Maak op uw gemak een wandeling
● Dé gelegenheid om een eigen grafplek te kiezen
●

Maak een afspraak via natuur@weverslo.nl voor
meer informatie in een persoonlijk gesprek.
Vrije toegang tussen zonsopkomst en zonsondergang.

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas
06 55 40 80 23

Informatiecentrum Het Boshuis is dagelijks geopend van
13:30 tot 16:30. Bezoek onze website www.weverslo.nl
voor uitgebreide informatie.
Natuurbegraafplaats Weverslo • Janslust 11 Heide, in de Peel tussen Deurne en Venray • 0478 - 515721
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Tummers
daar word ik vrolijk van
469,-

79,-

449,Laptop
15S-FQ1008ND
• 15,6 inch (39,6 cm) display • Intel Core i3
• 4 GB RAM • 128 GB SSD

65,Laptop
DESKJET 3764
• All-in-one printer • Apple AirPrint
• Draadloos printen via Wi-Fi • HP ePrint

179,-

139,Airpods met oplaadcase
AIRPODS 2
• Bediening via stem en aanraking
• Accuduur tot 24 uur • Bluetooth

829,-

749,-

Warmtepompdroger
WTW85495NL
• Energieklasse A++
• AutoDry: droogt je was zachtjes
• en precies zo droog als jij wil
• SensitiveDrying System
• Zelfreinigende condensor

8

KG

64
dB

Rifai

Maak kans op een

Trek e-bike!
*Via Bosch

Wasmachine
WAU28P90NL

C
9

KG

1400

879,-

*
749,

T/PM

• i-DOS: bepaalt zelf de benodigde
• hoeveel wasmiddel en water
• EcoSilence Drive: extreem stil,
• duurzaam en zuinig
• SpeedPerfect: perfect wasresultaat
• met een tijdsbesparing tot 65%

*Na € 50,- cashback geldig t/m 30-05-2021

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

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

