Kempen creëert

Zichtbaarheid

27
01

WK04 \ 2022
#kempencreëert

05 Molenbeek krijgt

opknapbeurt

06 Werkgroep

Luchtkwaliteit uit zorgen
over biomassacentrale

07 America krijgt

geluidsschermen naast
spoor

09 Definitieve

planning voor verbouwing
De Smetenhof

11 Gemeentenieuws

Horst aan de Maas

Van woonboot naar
voedselbos
Jarenlang lagen Jeroen en Marloes Spaander met de gemeente Arnhem in de knel over de locatie van hun woonboot. Beloftes werden gedaan en uiteindelijk resulteerde dit in een
uitkoop. Na dit incident zochten de twee hun geluk elders en werden ze verliefd op een klein huisje in Broekhuizen. Samen gaan ze hier een enorm voedselbos aanleggen.
“Dit is precies waarvan we droomden”, zegt Marloes Spaander.
“Een prachtige omgeving, een
klein huisje en een stuk grond.
We zijn nu al helemaal verliefd.”
Jeroen en Marloes Spaander waren
jaren aan een stuk in oorlog met de
gemeente Arnhem. “Op mijn 22e
kocht ik een boot die ik in twintig
jaar tijd heb omgebouwd tot een
prachtige woonboot”, vertelt Jeroen.
“Helaas wilde de gemeente Arnhem
het naastgelegen industrieterrein
uitbreiden en werden we in afwachting van een nieuwe plek op een
tijdelijke en later bleek, levensgevaarlijke locatie geplaatst.” Die plek
is er nooit gekomen. “Na een aanvaring met een olietanker, heel
veel schade en schrik gingen we
in protest. Er moest iets veranderen. BNN-presentatrice Sophie
Hilbrand volgde het stel in een serie
genaamd Opstandelingen. “Daarna
heeft de gemeente Arnhem uit-

koopsom aangeboden, deze hebben
we geaccepteerd.”

Zoektocht
Het stel leek eindelijk te genieten
van rust, maar wel moesten ze een
nieuwe woning vinden. “Ik heb alles
afgezocht”, zegt Marloes. “Echt alles.
Heel Nederland, Duitsland en België,
maar niets wat in ons straatje paste.
We voelden wel een deadline, want
we moesten binnenkort uit onze boot
en de woningprijzen stegen enorm.
Ik had het bijna opgegeven totdat ik
dit kleine, schattige huisje vond in
Broekhuizen.” Jeroen en Marloes zijn
helemaal in hun nopjes hier in Horst
aan de Maas. “Het is een prachtige
gemeente”, zegt Jeroen. “Ook vanuit de gemeente wordt er veel hulp
geboden, het is een enorme omschakeling vergeleken met de gemeente
Arnhem.”
Lees verder op pagina 03

Vergunning 52 arbeidsmigranten Zeesweg
ingetrokken door initiatiefnemer
De omgevingsvergunning van 52 arbeidsmigranten aan de Zeesweg in Sevenum is door de initiatiefnemer ingetrokken. Er liepen meerdere bezwaren die door een aantal omwonenden werden aangevraagd.
Dat betekent goed nieuws voor een
aantal omwonenden van de Zeesweg.
Zij voeren al langer dan een half jaar
actie tegen het plan. “We zijn heel blij
met dit resultaat, wat de leefbaarheid
van onze buurt ten goede komt”, zegt
John van Dooren, woordvoerder van
de buurtgenoten. “Het is duidelijk dat
we als burgers moeten blijven vechten voor onze leefomgeving en tegen
het verkwanselen van onze buitengebieden. Samen sterk werkt.”

Nieuwe plannen
De vergunning werd donderdag
20 januari ingetrokken en de omwo-

nenden kregen het nieuws vrijdag 21 januari middels een brief te
horen. Woensdag 26 januari zou er
eigenlijk een hoorzitting zijn waarbij
deze zaak voor lag. De initiatiefnemer heeft dus voor deze voorzitting besloten het plan in te trekken.
Dat betekent ook automatisch dat
de hoorzitting komt te vervallen.
De omwonenden hebben nog niet
vernomen van de initiatiefnemer
waarom de vergunning is ingetrokken. Ook de gemeente Horst aan de
Maas bevestigt dit verhaal. Volgens
Van Dooren zou de initiatiefnemer
alweer nieuwe plannen hebben voor

een omgevingsvergunning.
De vergunning werd op 7 april
2021 aangevraagd en twee maanden later goedgekeurd door de
gemeente Horst aan de Maas.
De buurt was met stomheid geslagen, zei ze in een eerder interview
met dit blad. De buurtbewoners
hadden niets van de plannen vernomen. Ze vreesden voor hun leefomgeving. Daarom gingen ze in protest.
De gemeente laat binnenkort nog
wel weten of de bezwaren van de
omwonenden gegrond waren.
Tekst: Niels van Rens
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Kathy Vredeveldt bekroond tot vrouwelijk rolmodel in ‘deep tech’
Kathy Vredeveldt uit Hegelsom
werd woensdag 19 januari in de
nieuwste editie van InspiringFifty
bekroond tot één van de vijftig
vrouwelijke rolmodellen in deep
tech. Dit is een lijst van inspirerende vrouwen die werken bij
multinationals, deep tech startups en scale-ups en universiteiten
in Nederland, België, Duitsland en
het Verenigd Koninkrijk.
Eens in de twee jaar wordt er
een Inspiring Fifty-lijst opgesteld.
InspiringFifty heeft het doel de diversiteit in technologie te vergroten door
vrouwelijke rolmodellen zichtbaarder
te maken. Kathy is medeoprichter van
een bedrijf dat gespecialiseerd is in een
laserstraaltechnologie
die gebruikt gaat worden voor lasermarkering en het snijden van halfgeleiderwafers. Ze had nooit verwacht dat
ze genomineerd zou worden voor deze
lijst, laat staan bekroond te worden
tot vrouwelijk rolmodel. “In november
hoorde ik dat ik genomineerd was”,
vertelt Kathy. “Ik was heel verbaasd,
want ik was opgegeven door andere
mensen en ik wist er niets vanaf. Bezig
zijn met een start-up in de wereld van
de deep tech is hard werken, maar wel
ontzettend leuk. Als je dan ook nog
genomineerd wordt voor zo’n lijst en
hoort wie er allemaal opstaan, dan
denk je echt: wow!”

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

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

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl

Er werden in totaal negentig vrouwen genomineerd voor de lijst.
Kathy is momenteel één maand
in de Verenigde Staten voor verschillende technologiebeurzen.
Woensdagochtend werd ze wakker
en stond haar telefoon roodgloeiend.
Samen met 49 andere vrouwen was
ze namelijk gekozen voor de uiteindelijke Inspiring Fifty-lijst. “Toen ik
wakker werd was mijn hele LinkedIn
ontploft en had ik superveel appjes.

vrouwen inspireert om hetzelfde te
gaan doen. Daarnaast is, volgens
Kathy, het netwerk dat het oplevert
een groot voordeel van de bekroning. “Zo’n prijs maakt het makkelijker om met andere vrouwen die op
de lijst gestaan hebben in contact te
komen.” De bekroning zou gevierd
worden met een diner waarbij winnaars en oud-winnaars met elkaar
in contact gebracht worden. Het zou
eigenlijk al in december plaatsvin-

den, maar is vanwege corona uitgesteld tot mei. “Wanneer je met elkaar
gaat eten, leer je allemaal verschillende mensen kennen en dit opent
deuren in de technologie wereld, die
normaal gesloten blijven.” Ik kijk er
wel echt naar uit”, geeft Kathy aan.
“Het is erg bijzonder om met al deze
vrouwen in contact te komen.”

Tekst: Floor Velthuizen

Grote politiecontrole in Sevenum
In Sevenum vond vrijdag 21 januari een grote verkeerscontrole plaats. Tijdens deze politiecontrole, in de omgeving van de A67 en Midden Peelweg,
werden ruim vijftig voertuigen uitgebreid gecontroleerd.
De controle werd georganiseerd
door politiestudenten en ondersteund door het basisteam Horst,
Peel en Maas, Team Verkeer, AVIM,

Koninklijke Marechaussee en het
Grensoverschrijdend Politie Team.
Tijdens de controle was er niet alleen
aandacht voor verkeerszaken, maar ook

voor onderwerpen als mensensmokkel
en ondermijnende criminaliteit.
Van de vijftig gecontroleerde auto’s
werden er twee in beslag genomen.

Daarnaast reden twee bestuurders
onder invloed en zijn er in totaal zestien bekeuringen uitgedeeld voor verschillende verkeersovertredingen.

Oh, zit dat zo!

Kalk strooien!

Een mooi groen gazon!
Als je over enkele maanden een mooi groen gazon wilt, dan is het nu de tĳd om de eerste stap te zetten: Kalk strooien! Als je niets doet zullen
mos en onkruid de overhand nemen en komen er kale plekken in het gazon. In plaats van mooi groen is het gazon meer geel van kleur.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

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

Ik had nooit verwacht genomineerd
te worden, laat staan ook daadwerkelijk de lijst te halen. Ik voelde me
enorm vereerd. Er staan indrukwekkende vrouwen waar ik tegen opkijk
op deze en eerdere lijsten, het is erg
bijzonder om daar tussen te mogen
staan.” Het is Kathy’s eerste waarderingsprijs. “Dat maakt het heel
waardevol. Het is een hele gekke
gewaarwording.”
Kathy hoopt dat haar prijs andere

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

goed wordt opgenomen. Het is dus
altijd van belang om eerst kalk te
strooien en daarna pas een gazonmeststof.
Ideaal voor je gazongrond is
een pH-waarde die tussen de
6 en 6,5 ligt. Mocht je niet zeker
weten of je gazon kalk nodig
heeft dan kun je de grond bij
Welkoop gratis laten testen. Je ontvangt dan een advies op maat
voor jouw gazon, deze meting is
ook mogelijk voor een groenteen siertuin.

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

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

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

kel. Je kunt ook de gazonwekker
instellen op welkoop.nl, dan krijg
je een melding als je gazon onderhoud nodig heeft.

Door: Johan van den Beuken,
Welkoop Sevenum

Welkoop Sevenum,
Horsterweg 68, 5975 NB Sevenum
077 467 22 22 www.welkoop.nl
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Van woonboot naar
voedselbos
Voedselbos Hilkensberg
De twee besloten voor een voedselbos te gaan grenzend aan hun
nieuwe woning. “We zitten in
veel organisaties die opkomen
voor de natuur, het klimaat en
onze toekomst”, gaat Jeroen verder. “Een voedselbos creëren leek
ons wel wat. Daar hadden we nog
geen ervaring mee.” Marloes:
“Daarom moesten we ineens een
snelcursus voedselbos maken volgen”, zegt ze lachend. “Nu zijn we
er klaar voor. Onze plannen zijn uitgewerkt, de vergunningen liggen bij
de gemeente Horst aan de Maas en
enkele klusjes worden momenteel
uitgevoerd.” Het voedselbos krijgt
de naam Voedselbos Hilkensberg,
gelijk aan die van de straat waaraan
de woning en het bos ligt. Achter de
woning komt een groot voedselbos
waarin vriend, bosbeschermer en
donateur welkom zijn. “Een voedselbos is een bos dat uit verschillende lagen bestaat met voedzame
struiken en bomen en dat op zichzelf zou moeten overleven”, zegt
Marloes. “In het gunstigste geval
heb je er dus geen onderhoud aan.”

Natuureducatiecentrum
Het voedselbos is niet alleen voor

Marloes, Jeroen en hun ‘vrienden’
zelf. “We hebben ook een stukje
grond aan de overzijde van de
straat”, zegt Jeroen. “Daar willen
we ook een voedselbos creëren,
maar deze wordt openbaar.” Op het
stuk grond komt een natuureducatiecentrum voor de kinderen
van de basisscholen de Schakel
(Broekhuizenvorst) en de Bottel
(Lottum). “We willen hen graag
van alles leren over de natuur”,
zegt Marloes. “De directeur heeft
ons al toegezegd graag samen te
werken.” Ook de buren van het
stel, accommodatie Landgoed
de Hilkensberg, gaat samenwerken met Voedselbos Hilkensberg.
“De gasten die komen te overnachten op het landgoed, zijn ook
welkom in ons voedselbos.” Jeroen
en Marloes zijn helemaal enthousiast. “Zelfs onze buurman Giel heeft
met een graafmachine het begin
gemaakt aan de paddenpoel die
we willen realiseren.”
Over ongeveer twee jaar moet het
voedselbos klaar zijn. “Dan moeten
we de eerste resultaten zien”, zegt
Jeroen. “We hebben er heel veel
zin in.”

Automobilist aangehouden
na botsing tegen brug in
Meterik

Een auto botste zaterdag 22 januari tegen de leuning van een brug
in Meterik. De bestuurder van de auto werd aangehouden.
De weg was tijdelijk volledig afgesloten. Het voertuig is door een
berger afgesleept.
Naast dit ongeval vond er dezelfde
dag nog een ongeluk in Meterik
plaats. Zaterdagmiddag raakte
een fietser gewond na een aanrijding op de kruising van de Oude
Peeldijk met de Speulhofsbaan.
De fietser werd geraakt door een
auto en kwam hard ten val.

Essentie maakt kieslijst
bekend
De leden van de politieke partij Essentie hebben de kieslijst voor
de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart vastgesteld. Met een lijst van 22 mensen gaat Essentie een nieuwe
raadsperiode in.
De lijst is zowel samengesteld uit
ervaren kandidaten als nieuwkomers. De vijf zittende raadsleden (Bianca van den Berg, Jeroen
Brouns, Kay Thijssen, Stef van
Loo en lijsttrekker Bram Hendrix)
hebben allemaal de ambitie om
door te gaan en staan hoog op
de lijst. Ook oud-raadslid Frans
Kerstjens uit Swolgen staat hoog

INDUSTRIEEL
SPUITER

WWW.EUROSTEEL.NL/OVER-ONS/VACATURES/

Tekst en beeld: Niels van Rens

Ook fietser gewond na aanrijding

De botsing vond rond het middaguur plaats op de Pieter Litjensweg.
De auto raakte door het ongeval
zwaar beschadigd. De bestuurder van de auto werd ter plekke
door ambulancepersoneel behandeld en hoefde niet naar het ziekenhuis. Hierna werd hij door de
politie afgevoerd naar het bureau.
De automobilist werd namelijk
aangehouden voor rijden onder
invloed van alcohol.

AAN DE BAK BIJ EUROSTEEL

op de lijst. De hoogste nieuwkomer is Ivonne Peijs-Hendrix uit
Grubbenvorst. Daarnaast staan
nieuwkomers Frank Ramaekers uit
Griendtsveen, Xander Hollard uit
Horst en Maarten Rijs uit Sevenum
in de top-10. Essentie-wethouder
Eric Beurskens uit Horst is ook voor
de komende periode in voor het
wethouderschap.

AGES Heftruck Service B.V. is een jong, dynamisch,
snelgroeiend bedrijf dat zich bezighoudt met alle aspecten op
het gebied van heftrucks en ander intern transportmateriaal.
Onze bedrijfsactiviteiten bestaan uit inkoop, verkoop, leasing,
onderhoud, service, reparatie en opleidingscursussen van
heftrucks en ander intern transportmateriaal dat zowel elektrisch
als door verbrandingsmotoren wordt aangedreven. In verband
met de toenemende groei van ons bedrijf zoeken wij voor onze serviceafdeling een:

Servicemonteur binnendienst (fulltime)
Servicemonteur buitendienst (fulltime)
Servicemonteur leerling
De functie binnendienst monteur
Als binnendienst medewerker houdt u zich bezig met o.a. de volgende taken:
 Het onderhouden en het keuren van machines in de werkplaats
 Het verkoop en /of verhuur klaarmaken van machines.
De functie buitendienst monteur
Als buitendienst medewerker houdt u zich bezig met o.a. de volgende taken:
 Het onderhouden en het keuren van machines op locatie .
 Het verhelpen van storingen op locatie bij de klanten.
De functie leerling monteur
Als je geïnteresseerd bent in techniek, dan zijn wij geïnteresseerd in jou.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.
Ben jij of wil jij een opleiding gaan volgen voor auto- of vrachtauto-monteur en wil je
1 of meerdere dagen per week praktijkervaring op doen, cq. werken van 8.00 tot 17.00 uur.
Neem dan gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken
Het profiel
 Inventief
 Zelfstandig
 Klantvriendelijk
Functie eisen
 LTS / MTS technische opleiding (auto - elektro) of een landbouw-mechanisatie opleiding.
 Ervaring op het gebied van verbrandings- en/of elektromotoren.
 Beschikt over doorzettingsvermogen en stelt zich flexibel op t.a.v. van klant en werkomgeving
 Rijbewijs B ( alleen voor buitendienst)
Wij bieden u
 Plezierige werkomgeving
 Interne opleiding tot allround monteur voor de binnen en/of buitendienst
Wilt u reageren op bovenstaande vacature:
Denkt u dat u aan het bovenstaande voldoet, stuur dan uw sollicitatiebrief met c.v. naar:
info@ages.nl, of naar Parlevinkerweg 38, 5928 NV Venlo of bel 088-0606099 t.a.v. Leon Janssen.
Voor verdere vacature-informatie, zie onze website https://www.ages.nl/vacatures/
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Café Boëms Jeu ontving boete

Belang van oud-staatssecretaris

Tweede horecaprotest geslaagd

SP vraagt Knops bij gemeente aan te dringen
op onderzoek naar RvR-regeling

De horeca in Horst aan de Maas ging zaterdag 22 januari nogmaals uit
protest open. Veel kroegen en restaurants lieten zien zich aan de regels
te kunnen houden. Café Boems Jeu in America kreeg een boete. De uitbater liet de kroeg te lang open en was de gemeente genoodzaakt om een
bon uit te schrijven.
Burgemeester Ryan Palmen kijkt
positief terug op het horecaprotest.
“De dag is hartstikke goed gegaan”,
zegt hij. “Eigenlijk wilden de ondernemers tot en met 23.00 uur de
deuren open houden, maar we
hebben het beperkt tot 16.00 uur.
Ik heb hen uitgelegd dat ik in een
dubbele positie zit. Ik begrijp dat
ze open willen. Bijna alle kroegen hielden zich netjes aan deze
afspraak.” Palmen legt uit dat dit
protest anders was dan het vorige.
“De laatste keer hebben we gezegd
niet te handhaven, nu hebben we
dat wel gedaan. Daarom was het
belangrijk dat alle kroegen en restaurants zich goed aan onze afspraken hielden. Zo hebben we rond
14.00 uur nog de locaties bezocht
en gezegd dat ze om 16.00 uur
moesten sluiten.” Café Boëms Jeu
in America zocht de grenzen op.
“De kroeg was ver na 16.00 uur nog
gewoon open en daarom hebben
we de uitbater een boete gegeven
van 4.400 euro. Dinsdag 25 januari
heb ik alles met de eigenaresse nog

De SP Horst aan de Maas heeft een brief geschreven aan voormalig staatssecretaris Raymond Knops uit
Hegelsom met het verzoek er bij de gemeente Horst aan de Maas op aan te dringen om een onafhankelijk
onderzoek in te stellen naar de gang van zaken bij de uitvoering van de Ruimte-voor-Ruimte-regeling
(RvR) in Horst aan de Maas. Eerder werd door De Limburger en NRC gesteld dat Knops bevoordeeld was
door de gemeente en dat andere gebruikers van de RvR-regeling gedwongen werden deel te nemen aan
die RvR-regeling. In een interview van Knops met De Limburger zei hij de beschuldigingen te willen
bestrijden.

goed besproken.” Inmiddels is er
ook een crowdfundingsactie gestart
om het geldbedrag te bekostigen.
“Een onderneemster die de ballen
heeft om in deze moeilijke tijd haar
droom na te jagen”, zegt de initiatiefnemer van de crowdfundingsactie. “Hoe zuur is het om in een
protestactie van afgelopen zaterdag 22 januari een boete te krijgen,
omdat je oh zo geliefde klanten
net te laat de deur uit waren. En
ja, regels zijn regels, ook dat klopt
maar weet je; als ondernemer wil
je het altijd goed doen en al heel
zeker voor je klanten. Daarom hebben wij als clubje een crowdfunding
opgezet om Stef te ondersteunen
zodat ze zonder achterstand kan
beginnen aan een mooie start bij
Café Boëms Jeu. Boëms blijft!”

De SP-fractie heeft in de gemeenteraad al vaker gevraagd om
een onafhankelijk onderzoek en
Knops heeft inmiddels een juridische procedure aangespannen en
ter toelichting zegt hij daarover:
“Deze beschuldigingen moeten
van tafel. (..) Als je er niet uitkomt, is dat een logische stap in
onze democratische rechtstaat. (..)
Ze (de beschuldigingen) worden
ook steeds herhaald. Als staatssecretaris Koninkrijksrelaties moest ik
op de Antillen hervormingen in het
openbaar bestuur afdwingen en
mensen de maat nemen. Dan moet
je van onbesproken gedrag zijn.
Dat ben ik ook, maar die artikelen
suggereren anders. De juridische
procedure leidt tot nieuwe publiciteit. Dat neem ik voor lief, mijn
gevoel zegt dat ik het moet doen.”
De SP heeft in de gemeenteraad

‘De kroeg was ver
na 16.00 uur nog
gewoon open’

over het wel of niet uitvoeren van
een onafhankelijk onderzoek naar
de uitvoering van de RvR-regeling
óók steeds gewezen op het belang
daarvan voor Knops.

Dan moet je van
onbesproken
gedrag zijn

Publieke belang
De SP-fractie blijft van mening dat
het belangrijk is een onafhankelijk
onderzoek te verrichten naar de
gang van zaken. Volgens de partij
dient ze daarmee eenzelfde belang
als Knops. Bij Hegelsommer vanuit zijn persoonlijk belang, de SP
vanuit het in haar ogen publieke

belang. Volgens de SP is zo’n
onafhankelijk onderzoek effectiever dan een rechtszaak, omdat de
rechter slechts beoordeeld of NRC
en De Limburger voldoende grond
hadden om tot publicatie over de
gang van zaken over te gaan. Juist
om te komen tot helderheid over
de kwestie (een publiek belang) en
om, indien dat blijkt, vermeende
beschuldigingen van tafel te krijgen (het belang van Knops), is
volgens de SP een onafhankelijk
onderzoek nog steeds het beste
middel.
Om die reden vraagt de SP aan
Knops om bij het gemeentebestuur
aan te dringen op een onafhankelijk onderzoek naar de gang van
zaken in de uitvoering van de RvRregeling in Horst aan de Maas.

PRODUCTIEMEDEWERKER / PROCES OPERATOR
PRODUCTIEMEDEWERKER / PROCES OPERATOR
Je komt te werken in een nieuwe organisatie, een nieuwe productielocatie en een nieuw
Je komt te werken in een nieuwe organisatie, een nieuwe productielocatie en een nieuw
team. Hou je van een uitdaging dan ben jij de persoon die we zoeken om het
team. Hou je van een uitdaging dan ben jij de persoon die we zoeken om het
productieproces te bewaken en het bedienen van onze machines.
productieproces te bewaken en het bedienen van onze machines.

Je
dagelijkse taken bestaan onder andere uit:
Je dagelijkse taken bestaan onder andere uit:

OVER
OVER ORGANIC
ORGANIC
NUTRITION CENTRE

•
•
••
••
••

WWW.ORGANICNUTRIONCENTRE.COM
WWW.ORGANICNUTRIONCENTRE.COM

Verrichten
Verrichten van
van transportwerkzaamheden
transportwerkzaamheden met
met gebruik
gebruik van
van de
de heftruck.
heftruck.

Wij vragen:
•

Organic Nutrion Centre is een nieuw modern
bedrijf in de regio. In april starten wij met het
opwaarderen van champost. Hiervoor hebben
we een
een biomassa-energiecentrale
biomassa-energiecentrale gebouwd
gebouwd
we
van
7.500m².
Hierin
wordt
regionaal
van 7.500m². Hierin wordt regionaal
afvalhout
afvalhout verbrand
verbrand en
en omgezet
omgezet in
in warmte
warmte en
en
elektriciteit.
De
warmte
wordt
gebruikt
elektriciteit. De warmte wordt gebruikt voor
voor
het drogen en verwerken van de champost en
het drogen en verwerken van de champost en
voor het verwarmen van de champignonvoor het verwarmen van de champignonkwekerij. Het hele proces is CO2-neutraal en
kwekerij. Het hele proces is CO2-neutraal en
uniek in de wereld!
uniek in de wereld!
We kunnen niet wachten om onze faciliteit in
We kunnen niet wachten om onze faciliteit in
april in productie te nemen samen met jou!
april in productie te nemen samen met jou!

Het bedienen, controleren en bijsturen van het proces en machines.
Het bedienen, controleren en bijsturen van het proces en machines.
Het
Het onderhouden
onderhouden van
van de
de machines
machines en
en het
het verhelpen
verhelpen van
van kleine
kleine technische
technische storingen.
storingen.
Het
uitvoeren
van
administratieve
werkzaamheden
(invullen
van
werklijsten
Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden (invullen van werklijsten en
en logboeken).
logboeken).

•
•
••
••

Eventuele ervaring in een soortgelijke functie binnen een productieomgeving.
Maar ook als je net van school komt nodigen we je van harte uit om te solliciteren.
Bereidheid om in ploegendienst te werken.
Een groot probleemoplossend vermogen.
Je
Je bent
bent op
op de
de hoogte
hoogte van
van de
de regels
regels omtrent
omtrent veiligheid,
veiligheid, orde
orde en
en netheid.
netheid.
Je
hebt
kwaliteitsbewust
handelen
hoog
in
het
vaandel
staan.
Je hebt kwaliteitsbewust handelen hoog in het vaandel staan.

Ons
Ons aanbod
aanbod
•
•
•
•
•
•
•

•

Ploegentoeslag.
Ploegentoeslag.
25 vakantiedagen.
25 vakantiedagen.
Reiskostenvergoeding.

Reiskostenvergoeding.
Doorgroeimogelijkheden.
Doorgroeimogelijkheden.

Voor meer informatie neem contact op met Peter van Deursen telnr. 06-18395342
Voor meer informatie neem contact op met Peter van Deursen telnr. 06-18395342
of Gerard Sikes telnr. 06-29501929 of mail je cv naar peter@organicnutritioncentre.com
of Gerard Sikes telnr. 06-29501929 of mail je cv naar peter@organicnutritioncentre.com
of gerard@organicnutrioncentre.com

of gerard@organicnutrioncentre.com
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Molenbeek van Lottum krijgt opknapbeurt
Waterschap Limburg gaat de monding van de Molenbeek van Lottum in
de Maas opknappen. Deze beek is een belangrijk leef- en paaigebied voor
beek- en riviervissen zoals de winde en de serpeling. Deze kwetsbare
vissoorten houden van snelstromend water. Door het opruimen van het
puin in de beekmonding kan het water weer beter stromen.
“De taak van Waterschap Limburg
houdt meer in dan alleen hoogwaterbescherming en water zuiveren”, aldus
Arnold Jansen, dagelijks bestuurder
van Waterschap Limburg. Hij nodigt
belangstellenden uit voor een infoavond over dit project op donderdag
27 januari.
In het najaar van 2022 gaat
Waterschap Limburg samen met
de gemeente Horst aan de Maas,
Rijkswaterstaat, Stichting Limburgs
Landschap, de dorpsdraad van Lottum
en de lokale bewoners de inrichting
van de Molenbeek van Lottum optimaliseren. Niet alleen het leefgebied
voor riviervissen, maar ook dat van
de bever wordt aangepakt. Obstakels
in de Molenbeek van Lottum zijn
inmiddels opgeruimd. Maar in de
Siebersbeek vindt de bever zijn eigen
habitat. Hier mag het beest ongestoord zijn gang gaan. Wel houdt het
waterschap de peilen nauwlettend in
de gaten, met een nieuw monitoringsnet van twee peilbuizen.

Schoon en gezond water
De verbeterplannen rondom de
Molenbeek van Lottum passen
in het kader van het Convenant
Beekmondingen Maas. Deze afspraak
tussen Rijkswaterstaat en Waterschap
Limburg gaat over het optrekbaar
maken van de ecologisch meest
kansrijke en waardevolle beekmondingen. Dit houdt in dat de vissen

gemakkelijker heen en weer kunnen zwemmen. Ook helpt de beek
als een soort ‘stepping stone’ bij
de verspreiding van deze kwetsbare vissoorten over andere beken
in Noord-Limburg. Tevens wordt een
ecologische verbetering nagestreefd,
volgens de Europese Kaderrichtlijn
Water. Dit houdt in dat uiterlijk in 2027
alle maatregelen zijn uitgevoerd die
ervoor gaan zorgen dat het water in
Europa schoon en gezond wordt.

Verbetering veiligheid
Ook de omliggende recreatieve structuur krijgt en passant een ‘make
over’ in dit project. Zowel de bereikbaarheid als de recreatieve beleving
van dit stukje natuur gaan er straks
op vooruit. De veiligheid voor fietsers en wandelaars krijgt een impuls
door een nieuwe fiets-/wandelbrug.
Het huidige fietspad en de fietsbrug
functioneren niet optimaal en leveren onveilige situaties op volgens het
waterschap. Bovendien belemmeren
zij de vis-optrekbaarheid van de monding van de beek. Het verplaatsen
van de fietsbrug en het fietspad biedt
een oplossing voor al deze problemen. De verplaatsing en vernieuwing
van een gedeelte van het fiets-/wandelpad levert ook een bijdrage aan de
aantrekkelijkheid van dit gebied.

bezig met de planuitwerking, het projectplan- en de vergunningprocedure.
Hierna kan het werk worden aanbesteed en vervolgens door een aannemer worden uitgevoerd. Komende
periode zullen verschillende bedrijven in opdracht van het waterschap
vervolg (veld)onderzoek uitvoeren
in het kader van de eerder al uitgevoerde onderzoeken naar onder meer
archeologie, explosieven en bodemkwaliteit. De uitvoering van het project staat gepland voor het najaar van
2022.

Financieel plaatje
Door de financiële bijdragen van
Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat
en gemeente Horst aan de Maas kan
het plan gerealiseerd worden. Het
samenwerkingsverband Maasgaard en
de gemeente Horst aan de Maas zijn
in samenwerking met de dorpsraad
van Lottum aangehaakt voor de uitwerking en financiële bijdragen voor
de recreatieve aanpassingen.

Informatiegesprekken
Om belangstellenden te informeren,

zijn er inmiddels meerdere informatiebijeenkomsten en gesprekken
geweest voor de direct omwonenden
en belanghebbenden. Om belangstellenden te informeren stelt Waterschap
Limburg op donderdag 27 januari,
vanaf 19.00 uur alle in dit project
geïnteresseerden in de gelegenheid
om vragen te stellen of suggesties te
doen. In verband met de coronamaatregelen zullen de gesprekken in aangepaste vorm plaatsvinden.
Voor meer informatie, mail dan naar
m.siecker@waterschaplimburg.nl

Plan van aanpak
Momenteel is Waterschap Limburg

Nienke Wijnhoven doet
aangifte tegen Jeroen
Rietbergen
Voormalig The Voice of Holland-kandidate Nienke Wijnhoven uit
Horst heeft aangifte gedaan van aanranding tegen Jeroen
Rietbergen, oud-bandleider van het tv-programma. Haar advocaat Sébas Diekstra liet eerder al weten op Twitter dat de vrouw
dit van plan was.
Wijnhoven nam in het seizoen
2017-2018 deel aan The Voice of
Holland en vertelde maandagavond 17 januari in de talkshow
Beau dat Jeroen Rietbergen haar in
deze periode betast heeft. Op basis
hiervan deed ze aangifte. “Ik
heb namens voormalig The voice
of Holland-kandidate Nienke
Wijnhoven contact opgenomen
met de zedenrecherche van politie Midden-Nederland. Er is inmiddels een afspraak gemaakt om op
korte termijn aangifte te kunnen
doen”, aldus Diekstra eerder deze
week. Hij voegde hieraan toe dat
Wijnhoven, na goed overleg, heeft
besloten om niet meer publiekelijk uitspraken te doen over de
concrete gedragingen waarvan ze
aangifte heeft gedaan. “Dit voornamelijk om een strafrechtelijk
onderzoek niet te schaden”, legt
Diekstra uit. “En temeer omdat
belangrijke details in deze zaak nog
niet bekend zijn geworden.”

Naast Wijnhoven meldde zich nog
een vrouw bij Diekstra die slachtoffer zou zijn geworden van één
van de hoofdrolspelers in de situatie rondom The Voice of Holland.
“Zij maakt melding van meerdere
feiten waaronder ook een ernstig zedenfeit”, aldus Diekstra.
“De vrouw is ook in het bezit van
overtuigend bewijs ter onderbouwing van hetgeen haar is aangedaan. Dit bewijs is inmiddels
veiliggesteld.” De vrouw wordt in
contact gebracht met de zedenrecherche en het bewijs wordt overgedragen aan de politie.
Hiernaast sprak Diekstra nog met
twee andere vrouwen die hun
ervaringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice
of Holland wilden melden. Volgens
hem gaat het niet direct om strafbare feiten en is er nog geen onafhankelijke instantie die onderzoek
doet naar deze zaak.

“Zo kan ik
werken en
leren
tegelijkertijd.”
Nog geen zorgdiploma, maar wel in de zorg werken?
Wordt binnen 42 weken een gediplomeerd
Verzorgende met het vooruitzicht op een vaste baan
Iets voor jou? Kijk verder op welkombijproteion.nl.

088 - 850 00 00

proteion.nl
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Werkgroep Luchtkwaliteit
spreekt wederom zorgen uit
over biomassacentrale

In iedere traan van verdriet
glinstert een mooie herinnering

Det waas ut dan…

Jan Pijls

* Roggel, 22 januari 1955

† Panningen, 22 januari 2022

echtgenoot van Marie-Louise Pijls-Hendrix †
Pap en trotse opa van
Ivon en Roel
Nienke, Ralf
Ilse en Twan
Noud, Maxx

4-2-2022 is een dag
die je niet vergeten mag.
50 jaar getrouwd

Jac Hendrix Koos Coumans

Correspondentieadres:
Burg. Janssenring 74, 5981 DJ Panningen
Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Wij willen iedereen
bedanken voor de vele
kaarten en kado`s voor onze
50-jarige huwelijksdag.
Het is zo een leuke dag
geworden.

Lowie Baltussen
en Mia Hoeijmakers

Geboren

Fer

Dankbetuiging

Als iets liefs je verlaat,
blijft nog altijd de liefde
Een mooier afscheid hadden wij ons niet kunnen wensen voor
mijn lieve vrouw, ôs mam en trotse oma

Marian van Helden - Cox
Hartelijk dank voor de overweldigende
belangstelling, de vele lieve woorden, kaarten,
bloemen en de bijdrage voor Stichting KiKa.
Dit heeft ons veel steun en troost gegeven.
Lambert, Ruud, Lieke & Nico, Sten, Lars, Kim,
Rob & Linda , Vic

18 januari 2022
Zoon van
Hans Flinsenberg
& Ilona van Ooijen
Rubensplein 1
5961 AM Horst

De werkgroep Luchtkwaliteit Horst sprak tijdens de raadsvergadering van 25 januari opnieuw haar zorgen uit over de plannen van de
bouw van een biomassacentrale aan de Schengweg in Horst. De werkgroep wil dat de gemeente meer en strengere regels stelt aan nieuwe
biomassacentrales. De gemeente formuleert volgens de groep nog
veel te veel uitzonderingen waarmee nieuwe biomassacentrales toch
mogelijk zijn.
Buurtbewoner Frederique Vogel is
één van de meer dan 150 ongeruste buurtbewoners die fel tegen
de nieuwe biomassacentrale is die
paprikakwekerij Litjens wil bouwen
aan de Schengweg in Horst. Zij gaf
tijdens het burgerpodium aan dat
de werkgroep van mening is dat de
gemeente meer kan doen om de
komst van nieuwe biomassacentrales te voorkomen. Het bouwen van
een biomassacentrale mag volgens
de gemeente in principe alleen
als een ondernemer er enkel zijn
eigen bedrijf mee verwarmt en als
de omvang kleiner is dan 15 megawatt. Als dit het geval is, dan kan
de gemeente de bouw hiervan niet
tegenhouden, er hoeft dan namelijk
geen vergunning te worden aangevraagd. De werkgroep is het hier niet
mee eens. “De gemeente heeft wel
degelijk mogelijkheden om binnen
het activiteitenbesluit aanvullend
strenge regels aan biomassacentrales te stellen”, gaf Vogel aan. “Zo kan
zij eisen dat er alleen lokale bio-

massa gebruikt mag worden en kunnen er extra strenge eisen gesteld
worden aan de uitstoot van nieuwe
biomassacentrales.” Ook benoemde
Vogel onder andere de mogelijke
restricties aan vrachtverkeer, het
verscherpen van kwaliteitseisen
en het weigeren van bouwvergunningen als opties. De werkgroep wil
graag met de gemeente in gesprek
gaan om de mogelijkheid van het
ontwikkelen van nieuwe paprikarassen te bespreken. Er bestaan namelijk rassen die minder warmte nodig
hebben en volgens Vogel wordt
hierop nog te weinig ingezet, terwijl
dit volgens haar de meest duurzame richting is. “Op deze manier
heb je geen warmte meer nodig, dat
bespaart ons een hoop ellende en is
het beste voor het milieu.”
In de volgende editie van de
HALLO wordt besproken hoe politiek
Horst aan de Maas tegen deze kwestie aankijkt.
Tekst: Floor Velthuizen

Gemeente kent 5.000 euro subsidie toe

Nieuwe plannen voor Atrium
bij Lambertuskerk
Een initiatiefgroep vanuit het kerkbestuur Lambertus en de gemeente Horst aan de Maas hebben een convenant
getekend om het atrium van de Lambertuskerk meer functie te geven. Het atrium is de stilte-/bezinningsplek
voor de kerk en ligt bij de Lambertuskerk aan de blinde muur aan de winkelstraat in het centrum van Horst.

Hegelsom, januari 2022

Dankbetuiging

Hartelijk dank voor uw steun en medeleven
rondom het afscheid van mijn lieve vrouw, onze moeder,
schoonmoeder, trotse oma en overgroot-oma

Truus Hesen-Ambrosius
De betrokkenheid van zoveel mensen
geeft ons troost en kracht.
Ger Hesen
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Familie Ambrosius
Familie Hesen
Maasbree, januari 2022

Peet Steeghs Uitvaartzorg

De gezamenlijke ambitie is om dit
atrium meer functie te geven en te vergroenen. Daardoor krijgt het centrumgebied rond de kerk een impuls. Dit zou
goed zijn voor de beleving rondom de
kerk en passend zijn bij de centrumvisie.

De gemeente zet zich in om het rustiek
karakter van het Lambertusplein met
wederopbouwarchitectuur te behouden en te bevorderen. De gemeente
kent daarnaast een subsidie toe van
5.000 euro voor het uitwerken en ont-

wikkelen van de plannen en activiteiten binnen het atrium. Het convenant
Atrium werd getekend door wethouders
Han Geurts en Rudy Tegels. Joop de
Hoon en Arie Stas tekenden het convenant namens de initiatiefgroep.
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America krijgt geluidsschermen naast spoor
In America worden geluidsschermen geplaatst bij het spoor om de geluidsbelasting die omwonenden ervaren,
terug te dringen en daarmee te voldoen aan de wensen van de inwoners van het dorp. Dorpsraad America,
werkgroep Spoor America en de gemeente Horst aan de Maas zijn in dit proces met elkaar opgetrokken. Het
ontwerp wordt nu door het ministerie aangepast en het eerder door de dorpsraad aangetekende beroep bij de
Raad van State wordt ingetrokken.

Horst aan de Maas kan aan dit proces geen termijnen koppelen, omdat
de planning bepaald wordt door
het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat in overleg met ProRail.

De gemeente is er alles aan gelegen
om, in het belang van haar inwoners,
er voor te zorgen dat de geluidsschermen er zo snel mogelijk staan.

Crist Coppens
Alleen dinsdag 1 februari 2022

Varkenspoulet
hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!

077 398 37 94

Wethouder Eric Beurskens is te spreken over het feit dat betrokkenen
continu samen met elkaar hebben
opgetrokken in dit proces. Bovenal
stemt het (eind)resultaat hem erg
tevreden: “Ik ben blij dat we samen
met de dorpsraad en de werkgroep
in goede harmonie gekomen zijn tot
een resultaat waar het merendeel
van de inwoners ook achter staat
en tevens komen tot een afdoende
geluidsafscherming. Samen hebben
we opgetrokken richting het ministerie en ProRail en ook hun kunnen overtuigen van de wens van de
inwoners. Het proces om te komen
tot een nieuw saneringsplan is nu
ingezet en zoals het er nu uitziet,
worden de schermen verlaagd zoals
de wens van de inwoners was.”

Geen transparante schermen
Marco Hesp, voorzitter van Dorpsraad
America en werkgroep Spoor
America: “Al sinds 2016 zijn wij in
gesprek met de gemeente over
de geluids- en trillingenoverlast.
De wens van de aanwonenden stond
hier vanaf het begin in centraal.
Met dit collegebesluit kan ons huidige beroep bij de Raad van State
ingetrokken worden en kan ProRail
aan de slag met het plaatsen van de
geluidswerende schermen. We zijn
blij dat we samen met de gemeente
deze aanpassing hebben kunnen
realiseren en dat er wat gedaan
wordt aan de ernstige geluidshinder.
We vinden het wel jammer dat het
college geen transparante schermen
wil toestaan. We zouden namelijk
graag (gedeeltelijk) transparante
schermen willen zien. Verder hopen
we natuurlijk nog steeds dat er in de
toekomst wat gedaan kan worden
aan de vervelende trillingen die de
zware treinen veroorzaken.”
Eind 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de
Stedenbouwkundige visie geluidsmaatregelen spoor. Bij de uitwerking
door het Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat en ProRail van de
geluidschermen in 2020 heeft de

werkgroep Spoor America namens
de omwonenden aangegeven dat
men het niet eens was met de toen
voorliggende plannen die afweken
van de stedenbouwkundige visie
waar de gemeenteraad mee had
ingestemd. Daarbij is ook beroep
aangetekend tegen het besluit van
de minister bij de Raad van State.
De werkgroep heeft vervolgens, op
verzoek van omwonenden, voorgesteld om de hoogte van de schermen
aan de zuidzijde in hoogte te verlagen. De gemeente heeft hen daarin
gesteund.

Blij dat we samen
met de gemeente deze
aanpassing hebben
kunnen realiseren
Verschillende hoogtes
In de door de omwonenden
gewenste situatie blijven de schermen aan de noordzijde (Pastoor
Jeukenstraat en Nusseleinstraat)
ongewijzigd wat betreft lengte
en hoogte: 1 meter hoogte aan
weerszijde van de spoorwegovergang en daarna een hoogte
van 3 meter. De schermen aan
de zuidzijde (Wachtpostweg en
Griendtsveenseweg) worden op
verzoek van omwonenden in
hoogte verlaagd van 3 naar 1 meter.
Op basis van de wensen van de
omwonenden en op verzoek van
de gemeente is aanvullend akoestisch onderzoek uitgevoerd door
ProRail. Dit onderzoek toont aan
dat de gewenste situatie, met deels
lagere geluidsschermen, past binnen de wettelijke eisen. Bij een
aantal woningen zal daardoor wel
aanvullende/zwaardere gevelisolatiemaatregelen noodzakelijk zijn.
De uitvoering hiervan wordt meegenomen in het verdere proces.
Het Bureau Sanering Verkeerslawaai
(BSV) verwerkt de gewijzigde uit-

www.coppens.keurslager.nl

voering van de geluidschermen in
een aangepast saneringsplan.
Later in het proces wordt gekeken
naar de exacte uitvoering/materialisatie van het scherm. De omwonenden hebben telkens aangegeven dat
ze het 3 meter hoge scherm graag
geheel of deels in transparante
vorm uitgevoerd willen hebben.
Hoewel besluitvorming hierover
nu nog niet hoeft plaats te vinden,
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bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Heel gewoon
heel bijzonder
gewoon een heel bijzonder mens...

Ik heb jullie lief gehad
jullie allemaal even veel.
Liever was ik langer gebleven
maar helaas, dat kon niet meer.
Wanneer jullie aan mij denken,
dan zonder veel verdriet.
Geniet van iedere nieuwe dag,
maar kijk ook af en toe eens omhoog,
al is het maar voor even.

Op zaterdag 22 januari 2022
overleed in de leeftijd van 69 jaar

Ger Verhaeg

-Mia

in liefde verbonden met

Anny Hopmans

In liefde nemen wij afscheid van

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Deurne, 24 maart 1936

echtgenote van

lieve mam, schoonmoeder en trotse oma van

Stan en Linda, Lieke, Siem

Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Familie Verhaeg
Familie Hopmans

Jan Lenssen †

Daniëlle Lenssen en Gertjan Vullings

Yvonne Vos

Wim en Debbie
Vigo, Linne

Horst, 20 januari 2022

Alex Lenssen

uit vaar t verzorging

Vera en Ad
Fleur, Lotte

Mia Lenssen-van Wetten

Kranestraat 36
5961 GZ Horst
Graag hadden wij samen met iedereen afscheid willen
nemen, maar gezien de huidige maatregelen doen wij dit
op vrijdag 28 januari in besloten kring.

Familie van Wetten
Familie Lenssen
Gebr. Douvenstraat 5
5961 DR Horst
We nodigen jullie uit om samen met ons afscheid te nemen
van mam op donderdag 27 januari om 14.00 uur in de
H. Lambertuskerk in Horst. Aansluitend begeleiden we mam
naar haar laatste rustplaats bij pap op de begraafplaats gelegen
aan de Deken Creemersstraat in Horst.
Onze dank gaat uit naar dokter Majoor en de VPTZ, voor alle zorg
en aandacht die zij aan mam hebben gegeven. Bijzondere dank
aan de toppers van team Buurtzorg.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van onze vrijwilliger

Ger Verhaeg
Ger heeft zich vele jaren ingezet voor het onderhoud en de
instandhouding van het Oude Kerkhof van Horst, met bijzonder
aandacht voor het snoeiwerk. Wij hebben Ger leren kennen als
een bescheiden en prettige collega-vrijwilliger en mens.
Wij wensen Annie en familie
veel sterkte toe om dit grote verlies te dragen.
Bestuur en Vrijwilligers van stichting Oud Kerkhof Horst

GERRIE
VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van
Dankbetuiging

Uw blijk van medeleven in welke vorm dan
ook na het overlijden van mijn lieve man,
onze zorgzame vader en sportieve opa

Jan Raaphorst
doet ons beseffen dat Jan niet alleen voor ons
maar ook voor anderen veel heeft betekent.
Het is voor ons een grote steun en zal een blijvende
herinnering zijn. Onze hartelijke dank hiervoor.
Marije Raaphorst-v. Veen,
kinderen en kleinkinderen

Optidee: voor persoonlijk advies,
bestelling en/of party: 06 48 55 07 30
en www.optidee.nl/peggy-wismans
Voor al uw schilder- en texwerk bel
Huub, 06 14 11 59 49. (Reserveer nu al
uw buitenwerk!)
Geld verloren op 18 januari op
parkeerplaats bij AH t.h.v Weijs
Goede beloning, graag melden bij de
gemeente
Wil je GITAAR, UKELELE of BAS leren
spelen? Gratis proefles: 06 52 38 16 45
/ www.gitaarleshorst.nl
Gezocht poetshulp voor 4 uur per
week in Lottum.
Tel. 06 12 50 53 73

Ger Verhaeg
Ger was van 1980 tot 2013 werkzaam bij onze buitendienst.
We herinneren ons Ger als een medewerker met
een passie voor groen en natuur die altijd klaar stond voor
het groenonderhoud in onze gemeente. Ger blijft in onze
dankbare herinnering als een betrokken collega.
Ons medeleven gaat uit naar zijn familie.
Wij wensen hen veel sterkte om dit verlies te dragen.
Namens het college van burgemeester en wethouders
en de medewerkers van de gemeente Horst aan de Maas,

Ryan Palmen, burgemeester
Nardy Beckers, secretaris
Horst, 26 januari 2022
Wij willen iedereen bedanken voor de kaartjes, berichtjes,
telefoontjes, bloemen, bezoekjes en aandacht in welke
vorm dan ook rond het overlijden van

Ger Boots

Het heeft ons erg goed gedaan.
Wilma en Erick
Roermond, december 2021

Stel uit Portland, Verenigde Staten
zoekt huizenruil zomervakantie 2022.
Bel of app: 06 12 31 36 54.

Vaste poetshulp gezocht voor op
donderdag 1x/week 4 a 5u in Horst.
App of bel 06 65 37 32 60.

T.k. gevraagd land en
tuinbouwmachines o.a ploeg frees
weisleep grondbak spitmachine kipper
mesttank schudder hark tractor enz
06 19 07 69 59

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
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Jonge boer Rovers zet zich in
voor campagne Bijbaan bij de Boer
Jan Rovers (21) uit Evertsoord zet zich in om jongeren te stimuleren om
hun boerenkennis te vergroten door een baantje te nemen bij de boer.
Dat doet hij tijdens de Trotse Jonge Boeren-campagne ‘Bijbaan bij de Boer’.
Rovers studeert bedrijfskunde en agrifood business aan de HAS Hogeschool
in Venlo en werkt 3,5 jaar bij een varkensboer in Panningen. Het werken bij
de varkensboer beviel hem meteen.
Hij werkt er nu in de weekenden, op
vrije dagen en tijdens de schoolvakanties. “Het is prachtig om te ervaren hoe
krachtig de natuur is. Het is mooi om
te zien hoe snel biggen groeien en zich
ontwikkelen en hoe goed voer en een
goed stalklimaat daaraan bijdragen”,
zegt hij. “In de varkenshouderij zie je
veel resultaat van je werk. Door goed
voor dieren te zorgen, kun je varkens
blij maken. Gezonde, vitale en speelse
biggen; daaraan zie je dat het goed
gaat met de dieren. We werken hier in
een leuk team met veel jonge mensen. De technische resultaten volgen
we nauwgezet. Gezonde, energieke
dieren die goed groeien, daar draait
het allemaal om. Als je dat samen

bereikt, geeft dat veel voldoening.”
Rovers vertelt graag over zijn werk
tegen vrienden, familie en kennissen.
Sommige jongeren reageren enthousiast op zijn werk, anderen zijn verbaasd.
“Soms blijkt dat ze een verkeerd beeld
hebben van de sector. Als je vertelt hoe
het echt werkt, verandert dat.”

Binnenkijken bij...

Column

Het tosti-ijzer

Multi inzetbaar
Rovers legt uit wat zijn bezigheden zijn
binnen het boerenbedrijf: “Het werken
met varkens is leuk en afwisselend”,
zegt hij. “Je krijgt veel verantwoordelijkheid. Ik leer de jongste biggen vast
voer te eten. Pasgeboren biggen geef
ik vaccinaties en hun ijzerprik zodat
ze gezond en fit blijven. Ik ben multi
inzetbaar. Ik controleer onder andere
de dieren in de biggen-, dragende zeugen- en de kraamstal. Eten de varkens
goed, ogen ze vitaal en levenslustig en
zijn er dieren die extra zorg nodig heb-

ben? Die geef ik ze dan. We leggen de
gegevens van alle dieren zowel digitaal
als op papier vast. Zo kunnen we de
ontwikkeling van elk varken nauwgezet volgen. Ook hygiëne en het schoon-

maken van de huisvesting hoort erbij.
Dat is een belangrijk punt om varkens
gezond te houden.” Rovers zit nu in het
derde jaar van zijn hbo-opleiding. Zijn
interesse ligt in de veehouderij.

Definitieve planning voor verbouwing De Smetenhof
Het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas heeft een
krediet aangevraagd van 890.000 euro voor een verbouwing aan het
dorpshuis De Smetenhof in Lottum. Met het geld zullen er aanpassingen
worden gemaakt om voldoende ruimte te creëren voor activiteiten en
evenementen.
Het college heeft gevraagd een
krediet beschikbaar te stellen voor
de verbouwing van dorpshuis De
Smetenhof voor uitvoering dit jaar.
Het college vindt dat het dorpshuis
op dit moment te weinig ruimte biedt

voor verenigingen en initiatiefnemers
van evenementen, dit komt door de
toename aan ruimtebehoefte door de
sluiting van zaal De Harmonie. Daarbij
vindt ze dat het huidige gebouw is
verouderd en kwalitatief onvoldoende

is. Bij de verbouwing zou er verbetering komen van het ventilatiesysteem
en de klimaatinstallatie, het sanitair
en de vluchtroutes. De isolatiewaarde
en het aanzien van het gebouw zal
worden verbeterd door een groen-dak
en de zaal zal groter worden door het
toevoegen van een podium. Ook zegt
het college dat er met de gemeente
en de gebruikers een verbouwingsplan is uitgewerkt voor de aanpassingen, dit plan wordt breed ondersteund

door de gebruikers en verenigingen
in het dorp. Door aanpassingen aan
het dorpshuis te maken, zal er voldoende ruimte voor activiteiten van
het verenigingsleven, ontmoeting en
evenementen ontstaan. Na het raadsbesluit wordt er een uitvraag gedaan
naar aannemers en wordt er een definitieve planning gemaakt in overleg
met de gebruikers. De gemeenteraad
neemt hier op 8 februari een besluit
over.

Vacature
internationaal
chauffeur
Wij zijn per direct op zoek naar
een chauffeur op fulltime basis
om ons team te komen versterken.

Deze vacature betreft meerdaagse ritten naar
Duitsland, Oostenrijk, Italië en Benelux.

Ben jij
wie wij
zoeken?

Kennis van geconditioneerd vervoer is een pre.
Je dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs CE + code 95.
Ben je ﬂexibel? Heb je ervaring met internationaal transport?
Weet je van aanpakken? En lijkt het je leuk om ons kleine en gezellige team
te komen versterken? Dan ben jij degene die we zoeken!
Neem contact met ons op via de mail of telefoon:

GK TRANSPORTEN | Urbanusweg 11 | 5809 BM Leunen
TELEFOON +31(0)6 27 01 33 79 | E-MAIL info@gk-transporten.com

De medewerkers van een afdeling in PI Grave kregen een
anonieme tip van een gedetineerde over het verdwenen
tosti-ijzer van de afdeling.
Bij controle bleek dat de gedetineerde mannen, die met z’n
tweeën op één cel verbleven, het
tosti-ijzer inderdaad hadden
verstopt. Het apparaat lag op
de koelkast en was zo ver
mogelijk onder de tafel en tegen
de muur aan geschoven waardoor het niet meer zichtbaar
was voor het personeel.
Toen ik de mannen sprak om te
vragen hoe het tosti-ijzer daar
terecht was gekomen, bleken de
mannen het volgens eigen zeggen
niet ‘expres’ te hebben gedaan.
Het was een vergissing en ze wilden het apparaat heus teruggeven.
Toen ik doorvroeg, vertelden ze
mij dat ze tosti’s op hun cel wilden
maken, omdat de keuken tijdelijk
gesloten was. Dit kwam omdat zes
gedetineerden uit de keukenploeg,
net als enkele andere gedetineerden op andere afdelingen, een
positieve coronatestuitslag hadden
gekregen. Hierdoor zat de afdeling waar alle gedetineerden uit de
keukenploeg verbleven 100 procent
in quarantaine. Dit betekende dat
het tijdelijk niet haalbaar was om
zelf de maaltijden voor onze gedetineerden te bereiden. Het gevolg
hiervan was dat onze gedetineerden, net als in bijna alle andere
gevangenissen in Nederland, opgewarmde kant-en-klaarmaaltijden
geserveerd kregen uit een plastic
bakje. Deze maaltijden, die uiteraard voldoen aan alle eisen, zijn
een beetje vergelijkbaar met vliegtuigmaaltijden, maar dan net iets
lekkerder en veel groter. De twee
mannen konden deze maaltijden echter niet waarderen en ze
vertelden dat ze de maaltijden al
dagen in de prullenbak hadden
gegooid. En ja, je moet toch iets
eten, vertelden ze allebei met een
stalen gezicht! Dus vandaar dat ze
al het brood dat ze hadden gekregen, hadden gebruikt om tosti’s te
maken. Beide gedetineerden heb
ik een sanctie gegeven vanwege
het stelen van rijkseigendommen.
Dit leek de mannen echter niet
echt te deren, want ondanks hun
weerwoord over de straf hadden
ze volgens eigen zeggen in ieder
geval goed gegeten.

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

Het sluiten van de horeca om 22.00 uur
is een verstandige keuze
Het kabinet heeft op dinsdag 25 januari besloten om de horeca- en cultuursector weer te openen. De sluitingstijd zou eerst 20.00 uur worden,
op het advies van het Outbreak Management Team, maar uiteindelijk is dit 22.00 uur geworden.
De horeca- en de cultuursector moesten tijdens
de coronaperiode het langste dicht. Vooral bij de
horeca is hier veel ophef over geweest. Nu mag
de sector weer open, maar dan tot 22.00 uur.
Zo kunnen de mensen dineren bij de restaurants
of even bijkletsen in het café. De mensen vinden
het fijn om weer een uitje te hebben. Voor veel
horeca-eigenaren is dit dan ook goed nieuws.

Zo kunnen ze weer gaan werken en krijgen ze weer
omzet. Voor de restaurants is dit een prima tijd.
Echter hebben de kroegen hier niet veel aan. In restaurants kan iedereen op een plek blijven zitten en
in kroegen, met alcohol op, gebeurt dit niet. Dit wil
het kabinet voorkomen. De nachthoreca schiet hier
dus niets mee op. Nadat de horeca om 22.00 uur
gesloten is, is de verwachting dat veel jongeren

samen een drankje gaan doen. Ook beginnen bij
de meeste kroegen of discotheken de avonden pas
later, dan heeft het al bijna geen zin meer om open
te gaan. De nachthoreca moet nog altijd wachten en
krijgt daardoor nog altijd geen omzet.
Het sluiten van de horeca om 22.00 uur is een verstandige keuze. Wat vindt u?

Bespreking poll week 03

Er moet een onafhankelijk onderzoek komen in de mediawereld
naar aanleiding van TVOH
Een meerderheid van de stemmers van de poll vinden dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen in de mediawereld naar aanleiding van de
misstanden in tv-programma The Voice of Holland. Uit een YouTube-aflevering van BOOS van Tim Hofman blijkt dat er meerdere personen
seksueel overschrijdend gedrag hebben vertoond.
Daarom moet er een breder, onafhankelijk onderzoek komen. Want wellicht hebben deze
zaken niet alleen hier plaatsgevonden, maar
ook bij één of meerdere van de zovele talen-

tenshows. De slachtoffers moeten eindelijk worden
geholpen en nieuwe slachtoffers moeten worden
voorkomen. Aan de andere kant is het niet respectabel om hier zomaar zonder bewijs onderzoek

naar te doen. Wellicht is dit pas aan de orde als er
ook maar één deelnemer van een programma zich
meldt.

Wij zoeken per 14 maart 2022 een:

Enthousiaste Tandartsassistente
voor ca. 27 uur per week.
Betreft vervanging voor een zieke collega, een werkverband voor langere
tijd is eventueel een optie. Opleiding en/of ervaring is een vereiste.
Reacties naar: info@tandartsenpraktijkthe.nl

Het is zeer noodzakelijk in
ons leven dorst te krijgen
naar de Heere Jezus en te
drinken van de Heere Je-

voor alle werkzaamheden
Reindonkerweg 6, America / www.plantenkwekerijrobvanvegchel.nl

met Hem, maar doen net
alsof Hij er niet is. Het wonder is dat de Heere Jezus
naar u toe komt in de Bijbel, naar mensen zoals u en
ik met Zijn Evangeliewoord.
Hij laat ons zien dat we
Hem nodig hebben. Hij laat
ons onze dorst zien.

DORST
Dorst hebben we allemaal
weleens. Op een warme
zomerdag of nadat we ons
flink hebben ingespannen.
Heerlijk is het om dan een
koel glas met helder water te drinken. Dat geeft
een heerlijk verkwikkend
gevoel. Zo hebben we in
ons leven allemaal weleens
dorst. Maar heeft u ook
weleens dorst naar het levende water? Met levend
water wordt de Heere Jezus
bedoelt, de Zoon van God.

PERSONEEL GE ZOCHT

zus. Zonder Hem kunnen
wij niet leven. Maar Hij zegt
het Zelf: Ik ben het Levende water. Ik zal water geven
zodat u in de eeuwigheid
geen dorst meer zult hebben.
In de eeuwigheid geen
dorst meer hebben betekent: Na het sterven altijd
gelukzalig met Hem te zijn
in de hemel. Maar misschien denkt u wel: Ik heb
helemaal geen dorst naar
de Heere Jezus. Nu, dat
heeft niemand, niemand
heeft uit zichzelf dorst naar
de Heere Jezus, daarom leven de meeste mensen niet

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

Nu is Hij nog de Redder Die
onze dorst kan lessen. Maar
straks als Hij terugkomt op
de wolken op de jongste
dag is Hij de Rechter van
hemel en aarde. Een ieder
die dan niet heeft gedronken van het levende water,
die niet gelooft heeft in de
Heere Jezus zal dan dorst
hebben in de eeuwigheid
en komt in de buitenste

duisternis, de hel, terecht.
Maar nu is er nog tijd, nu
kunnen wij nog met onze
dorst, onze nood naar Hem
toe. Hij stuurt niemand
weg. Hij geeft een ieder die
in waarheid tot Hem komt
een fontein van water. Een
fontein van geluk. Een fontein van eeuwig leven met
Hem.

Hij zegt het in Johannes
4:14: Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal,
dien zal in eeuwigheid niet
dorsten; maar het water,
dat Ik hem zal geven, zal
in hem worden een fontein
van water, springende tot in
het eeuwige leven.

WWW.EVANGELISATIELIMBURG.NL
Hartelijk welkom in onze eredienst,
elke zondag om 10:00 uur.

Streekemoties

Column

Natuurtalent
Er wordt vaak gesproken over
talent, maar wat is dat nou
eigenlijk? Als we het hebben
over talent, dan bedoelen we
daar meestal mee dat iemand
bovengemiddelde kwaliteiten
bezit die voor het individu, en
soms ook voor de maatschappij,
bijzonder waardevol zijn.
Dat kunnen geestelijke of fysieke
vaardigheden zijn of een combinatie van beiden. Maar is talent
nu aangeboren óf aangeleerd?
Goed nieuws: talent is een natuurlijk
fenomeen. Wanneer we, waar dan
ook, bewust om ons heen kijken,
dan zien we overal de indrukwekkende werking van een natuurlijke
creativiteit. Kijk alleen al naar het
leven en beleven van planten, dieren en mensen. Het levert kunstzinnige ideeën en curieuze objecten
op, prestaties in grenzeloze variaties. In feite is de hele natuur een
talent, een natuurlijk talent met
elkaar verbonden. Een uniek inspiratieproces. Omdat wij als mens
deel zijn van dit proces zijn ook wij
allemaal, zonder uitzondering, getalenteerd. Niemand wordt geboren
zonder natuurlijke aanleg. Ieder kind
dat wordt geboren heeft unieke
eigenschappen waardoor het kan
uitgroeien tot een bijzondere, meer
of minder getalenteerde deelnemer
aan onze maatschappij. Maar als dit
zo is, waarom worden dan relatief
weinigen een publiek toptalent in
muziek, kunst, sport, wetenschap
of geniale handwerkelijke vaardigheid? Waarom zijn er relatief weinig
topsterren aan het firmament van
de roem en daarmee verbonden
rijkdom? Ook dat is weer onderhevig aan een natuurwet, namelijk die
van de competitie, van de ‘uitblinkers’. Dit laatste wordt helaas ook
beïnvloed door een maatschappelijke, schijnbaar onvermijdelijke discriminatie. Persoonlijk talent moet
op tijd gezien en gemotiveerd worden om een gelijke kans te krijgen.
De werkelijkheid laat ons zien dat
hier een maatschappelijk onrecht
voorhanden is. Niet iedere wieg
staat in hetzelfde zonlicht. Jammer?
Ja, natuurlijk, maar het is een kleine
troost te weten en te realiseren dat
in ieder mens een goede portie
aangeboren natuurtalent zit. Dat zal
niet altijd leiden tot snelle maatschappelijke toproem, maar wel tot
een vroegtijdig zelfbewustzijn en
mogelijkheden tot persoonlijke creatieve ontplooiing. Misschien is dat
wel de mooiste ontdekking van een
natuurtalent.
Theo Kerstjens
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Ook werken bij de gemeente
Horst aan de Maas?

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

Contact en
openingstijden

Kijk op banenpleinlimburg.nl

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

Voor de volgende vacatures
• Medewerker Buitendienst met groene vingers
• Medewerker Groenbeheer

Vanaf maandag weer
’s avonds open

• Administratief Medewerker
• Beleidsmedewerker Grondzaken
• Projectassistent
• Jurist Omgevingsrecht

Het gemeentehuis is vanaf maandag 31 januari ook ’s avonds weer open tot 20.00 uur.
Dat betekent:

Meldpunt Signaal

Is er iemand die niet goed
voor zichzelf zorgt?
Zijn de gordijnen van de buurman al weken dicht? Is er iemand die niet goed voor zichzelf
zorgt? Zondert iemand zich af van vrienden of familie? Of kom je op straat in een situatie

•

U kunt weer een afspraak maken voor onze balie op maandagavond.

•

U kunt weer zonder afspraak op maandagavond uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs afhalen.

Bekendmakingen

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

waarbij je niet weet wat je moet doen?

omgevingsvergunningen
Door contact op te nemen met Meldpunt Signaal kun je een groot verschil maken voor degene om
wie je bezorgd bent. Onze professionals zijn speciaal getraind om in te schatten wat er nodig is om
de situatie te verbeteren.

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

•

We luisteren naar je verhaal (mag anoniem).

•

Soms kunnen we je geruststellen.

•

Als jij iets kunt en wilt doen, voor je naaste of voor jezelf, denken we met je mee.

•

Soms is er professionele hulp nodig om te voorkomen dat de situatie erger wordt. We kunnen

www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van

deze dan, in overleg, benaderen.

uitgebreide omgevingsvergunningen verwijzen wij u naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
Als digitaal inzien niet tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u een afspraak maken voor het
inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het
algemene telefoonnummer van de gemeente (077) 477 9777).

Bij ons kun je jouw zorgen kwijt. Zo blijf je niet rondlopen met je zorgen maar doe je er ook iets mee,
dat is ook goed voor jouw eigen gemoedsrust.

America

• Veld-Oostenrijk 50 ( groengas installatie)

Meer informatie: https://meldpuntsignaal.nl/voor-inwoners/

• Zwarte Plakweg 46 (bouwen stallingsruimte)

• Herstraat 45, (exploitatievergunning

• Zwarte Plakweg 48a (vergroten bouwblok)
Broekhuizen

huisvesting arbeidsmigranten)
• Gastendonkstraat 50,

• Roamweg 17 (verlenging beslistermijn)

(Alcoholwetvergunning para commercieel)

• Raomweg 17 (melding activiteiten besluit)

Kronenberg

• Horsterweg 18 (slopen stallen en

• Blaktdijk 52 (wijzigen (pluim)veehouderij)

vervangen huidige aanbouw)
Broekhuizenvorst

Melderslo
• Langevenseweg 5 (bouwen van een woning)

• Heideweg 1 (plaatsen mantelzorgunit)

• Heuvelweg 23 (plaatsen

Evertsoord

communicatiemast)

• Maasduinenweg 1 (Alcoholwet vergunning)

Sevenum

Griendtsveen

• Helenaveenseweg 20 (vervangen
bestaande dakconstructie)

• Turfstrooisel 4 (verbouwen/uitbreiden

• Raadhuisplein (standplaatsvergunning friet

van de woning)
• Kanaalweg 6 (bouwen van een bijgebouw)

en snacks)

Grubbenvorst

Swolgen

• Lottumseweg 29 (wijzigen gevel)

• Broekhuizerweg 26 (plaatsen van een

Hegelsom

mantelzorgwoning)

• St. Jorisweg 4 ( lozing buiten inrichting)

Overige bekendmakingen

Horst

• Besluit beschermd wonen en opvang

• Valkplein 3 (dakkapel)
• Pr. Marijkestraat 5 ( tijdelijke huisvesting)
• Convent 5 (bouwen tuinhuis met
overkapping)
• Haammakerstraat 11 (verbouwen/
uitbreiden woning)
• Tienrayseweg 10 c (plaatsen tent)
• Pr. Marijkestraat 5 (melding brandveilig
gebruik)
• Americaanseweg 48 (orthodontiepraktijk)

gemeente Horst aan de Maas 2022
• Beleidsregel landelijke toegankelijkheid
beschermd wonen gemeente
Horst aan de Maas 2022
• Beleidsregel landelijke toegankelijkheid
maatschappelijke opvang gemeente Horst
aan de Maas 2022
• Beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning gemeente
Horst aan de Maas 2022

• Gasthuisstraat 4 (verbouwen van pand
tot woning)

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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PvdA Horst aan de Maas

De woning die bij je past

In vergunningen kun je niet wonen. Dat zou de hedendaagse uitspraak
van Jan Schaeffer kunnen zijn. Want dat we ook in Horst aan de Maas
veel woningen nodig hebben hoef ik waarschijnlijk niemand te vertellen. Iedereen kent in zijn of haar omgeving wel iemand die op zoek is
naar een woning. Een markt met veel meer vraag dan aanbod. Mocht
er dan al een geschikte woning voorbij komen, dan is overbieden op
een woning in deze tijd eerder een gewoonte dan uitzondering.
Als PvdA zijn we trots op dit college
dat wel degelijk aan de weg timmert met het Masterplan Wonen.
Hiermee gaan we voor eind 2025
duizend nieuwe woningen vergun-

BVNL Horst aan de Maas

nen. Voor ons als PvdA is daarbij de
betaalbaarheid van deze woningen
cruciaal. Er zijn dus ook genoeg sociale huurwoningen, middenhuurwoningen en goedkope koopwoningen

Wij bouwen aan een Horst aan de
Maas waar iedere woningzoekende
kan kiezen voor de woning die bij
hem of haar past op de plek waar hij
of zij zich thuis voelt.

Nick van Oijen

Horst aan de Maas verdient beter

De afgelopen tijd heb ik mij keer op keer verbaasd over het politieke
landschap in Horst aan de Maas. Zo schrijven mensen die in de coalitie
zitten of zaten dat zij een transparantere overheid in onze gemeente
willen.
Los van het feit dat ik het daar volledig mee eens ben, zit ik niet in de
coalitie. Waarom hebben degenen
die notabene aan het roer zitten/
zaten daar zelf dan jaren niks mee
gedaan? Door de komende gemeenteraadsverkiezingen gaan partijen
ineens de straat weer op en komt

CDA Horst aan de Maas

nodig. Voor starters, mensen die snel
een woning nodig hebben door bijvoorbeeld een echtscheiding of mensen die door willen stromen.
En dat op de juiste plek.
De gemeente is met de aanpak
in de Norbertuswijk, In de Riet en
Mussenbuurt goed bezig, maar de
draagkracht van elk dorp of wijk
moet centraal staan. We bouwen
huizen voor mensen die mee willen doen in onze dorpen of wijken,
niet voor investeerders of huisbazen.

hun social media weer uit de stoffige
kast. Waar waren zij de afgelopen
tijd? Partijen en raadsleden die nu
hardop roepen dat er teveel regels
zijn, maar vanuit hun partij de ene
na de andere regel opleggen aan
onze burgers en ondernemers. Als ik
ergens niet tegen kan, is het het ene

zeggen voor de schermen maar achter de schermen het andere. Wie hou
je dan voor de gek? Sinds september ging het de media opvallen dat
er veel mensen klaagden, inspraken
op het burgerpodium of buiten voor
de deur massaal hun beklag deden.
Normaliter gebeurt dit achter de
schermen, maar vanaf september
ben ik iedereen gaan adviseren om
dit publiekelijk te doen, dit viel veel
mensen en de media op. Toen er
tijdens de raadsvergadering letter-

lijk door een raadslid werd gezegd:
“Oh, is dit zo’n bijzonder punt?
Dat wist ik niet, ik heb het niet voorbereid”, wist ik dat deze actie gelukt
was. Ieder punt op de raadsagenda
verdient de volle aandacht.

toch datacenters bij? Als je alles als
eigen individu wilt doen, dan redeneer je alleen nog vanuit je eigen ik.
We dragen toch allemaal bij aan deze
vaak onbewust en onbedoelde ontwikkelingen? Daar zullen we dan ook
samen wat van moeten vinden en
vooral een oplossing zoeken. Lukt dat
met allerlei goedbedoelde burgerinitiatieven zonder zogenaamde politieke bijbedoelingen? Ik ga graag
gesprekken aan met mensen die zich
herkennen in mijn zoektocht naar

wat ik nu even kwijt ben, namelijk:
wat is goed voor ons allemaal en niet
alleen voor mijzelf? Ik mag hopen dat
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen niet alleen de verpakking, maar
ook de inhoud een podium krijgt.
Inhoud of verpakking, ik ben het ff
kwijt.

Imke Emons

Ik ben het ff kwijt

Ik heb even wat hulp nodig om zaken wat scherper te krijgen. Er worden de laatste tijd via allerlei goedbedoelde (burger)initiatieven
oproepen gedaan dat veel dingen anders moeten. Ik sta immer open
voor veranderingen, laat dat duidelijk zijn. Maar ik vind toch, mede
door gesprekken aan onze keukentafel, dat we het verdomde goed
hebben met elkaar.
Levend, werkend en wonend in één
van de meest welvarendste landen
ter wereld, een tevredenheidscijfer van 7,8 van onze inwoners in de
nummer 3 beste woongemeente van
ons land. Wat moet er dan beter?

Ik vind het soms stuitend hoe weinig zelfreflectie er is in onze maatschappij. We zijn gek op Bol.com om
dingen te bestellen, daar horen dan
toch opslagruimtes bij? We surfen de
hele dag op internet en daar horen

Alex Janssen

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.

NO
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Perspectief Horst aan de Maas

Open, eerlijk en vertegenwoordigend bestuur

Je herkent het vast wel: je slaat de krant open en leest een bericht
waaruit duidelijk blijkt dat met een goed gesprek tussen inwoners en
gemeente, de juiste informatie en met elkaar meedenken een hoop
onvrede voorkomen had kunnen worden. Op die momenten denk ik:
hoe kan dit beter?
heid kan dan niet in de behoeften
van iedereen voorzien. De inwoners
en ondernemers van Horst aan de
Maas moeten duidelijk kunnen zien
of zij worden gediend en hoe dit
gebeurt. Voor een dienend en vertegenwoordigend gemeentebestuur

Goed openbaar bestuur speelt
een belangrijke rol bij het fijn en
goed samenleven in onze prachtige gemeente. Zonder goed openbaar bestuur kan er geen gezonde
wisselwerking plaatsvinden tussen
overheid en samenleving. De over-

VVD Horst aan de Maas

is het belangrijk om een hoger en
breder perspectief in te nemen, om
overzicht te hebben over de samenhang en gevolgen van besluiten op
diverse gebieden. Wat is hier voor
nodig? Bestuurders moeten niet
handelen vanuit angst, maar vanuit
vertrouwen, verbinding en samenhang. Ze moeten het belang van álle
inwoners en ondernemers voorop
zetten, in plaats van het belang
dienen van de eigen politieke partij
(en bevriende ondernemers). Er kan

namelijk een verschil zijn tussen de
eigen partijvisie en het dienen van
een harmonieuze, respectvolle en
vrije samenleving. Aandacht voor
elkaars situatie, buiten partijprogramma’s durven denken als dit nodig is
en met elkaar meedenken in het zoeken naar passende oplossingen. Dat is
volgens Perspectief de basis van goed
bestuur onder het motto ‘één voor
allen, allen voor één’.
Nathalie Rozendaal

Samen bouwen aan vertrouwen

Het vertrouwen in de politiek moet omhoog. Er is momenteel wantrouwen richting de landelijke, provinciale, maar ook richting de
lokale politiek. Ik hoor vaak: “het ontbreekt aan openheid en duidelijkheid” en “veel praten, maar weinig zeggen”. Zelf had ik vanuit de KBO
Sevenum vragen over De Wingerd en ik vond steun bij VVD Horst aan
de Maas.
De stijl van VVD-gemeenteraadslid
en lijsttrekker Yvonne Douven trok
mijn aandacht. Zij praat niet over,
maar met mensen en verdiept zich zo
in wat er echt lokaal speelt.
Via Yvonne raakte ik betrokken bij de

Essentie
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VVD Horst aan de Maas. Zo leerde ik
een groep mensen kennen die zich
op een bevlogen wijze inzet voor
onze gemeente. Hun open manier
van communiceren met inwoners,
ondernemers, organisaties en vereni-

gingen spreekt mij aan.
Ik voel mij thuis bij de VVD en ben
ervan overtuigd dat ik een bijdrage
kan leveren aan onze samenleving.
Ik ga nog veel leren, maar beredeneer ook graag gewoon vanuit
gezond boerenverstand. Daarbij
gebruik ik mijn eigen visie én die
van de ander. Want politieke keuzes
maken doe je door te luisteren en
soms af te wijken van je eigen standpunten om tot het beste resultaat te
komen. Zo vergroten we het vertrou-

wen in de politiek.
Samen met de VVD Horst aan de
Maas ga ik mij inzetten voor een veilige leefomgeving met een eerlijke
en open samenleving in al onze zestien dorpskernen. Horst aan de Maas
blijft goed, wordt beter.

De tweede reden betreft het ‘mensenwerk’. Als raadslid spreek en
werk je met veel verschillende mensen. De ene keer met heel enthousiaste mensen, maar soms ook met
boze inwoners. Wat iedereen verbindt is hetzelfde doel: passie voor
je eigen woon- en leefomgeving,
die zo goed mogelijk inrichten en
laten bruisen. Het wegen van alle
belangen is niet altijd eenvoudig,
maar uitdagend en inspirerend om
te doen.

Tenslotte: ik ben een samenwerker.
Dat is in mijn ogen de enige manier
om tot resultaten te komen. Ik ga
voor nóg eens vier jaar Essentie.
Met een ijzersterke mix aan mensen in onze partij, maar ook met het
besef dat wij het niet alleen kunnen.
Samen duurt soms langer, maar
brengt ons wél verder.

Peter Lalieu

Vol overtuiging vier jaar door
Met de verkiezingen voor de deur komt ook de vraag: wil je weer
voor vier jaar gemeenteraadslid worden? Mijn antwoord is voor de
volle honderd procent ‘ja’.
Allereerst heb ik een inhoudelijke
drijfveer: onze gemeente is nog
lang niet af. Het kan nog mooier
en beter, op sommige vlakken véél
mooier en beter. Daar wil ik een
bijdrage aan leveren. Als geboren en getogen Sevenummer heb
ik ideeën over de toekomst van
mijn eigen dorp: waar gaan we de

nieuwe basisschool realiseren? Hoe
bouwen we verder aan het ondernemende en bruisende centrum?
Hoe versnellen we woningbouw en
realiseren we kwalitatief goede wijken? Maar ook het bewaken van de
grenzen tussen het dorp en ontwikkelingen als Greenport zijn enorm
belangrijk.

Bram Hendrix
Essentie

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.

CHI NENG QIGONG

Basiscursus Chi Neng Qigong
De uit 10 lessen bestaande cursus wordt gegeven door:
Ton en Corry van de Pas
Kosten: € 165,00 inclusief instructiemap
Startdatum: maandag 31 januari 2022 van 9.00 tot 10.30 uur.
Aanmelden: info@chinenglimburg.nl vóór 29 januari 2022
Startdatum: Woensdag 23 maart 2022 van 19.30 tot 21.00 uur.
Aanmelden: info@chinenglimburg.nl vóór 20 maart 2022
Locatie:

Wij Wij
zoeken
eeneen
Wijzoeken
zoeken
een

Vrachtwagenchauffeur
Vrachtwagenchauffeur
Vrachtwagenchauffeur
Dag/avond/nacht
& parttime
mogelijk
Dag/avond/nacht
Dag/avond/nacht
&&parttime
parttime
mogelijk
mogelijk
Mogelijkheid
tot behalen
LZV LZV
Mogelijkheid
Mogelijkheid
tot
totbehalen
behalen
LZV

Meldersloseweg 121a, Melderslo Tel. 077 397 11 00

www.chinenglimburg.nl “dé plek voor Chi Neng Qigong”
Chi Neng Qigong ongekend vertrouwen in jezelf, de ander en het geheel

www.vanoschgroenteproducties.nl/vacatures
www.vanoschgroenteproducties.nl/vacatures
www.vanoschgroenteproducties.nl/vacatures
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Tentoonstelling K-E-K Kant Experiment Kunst
In museum de Kantfabriek in
Horst is op dinsdag 25 januari
tot en met zondag 13 maart een
tentoonstelling te zien genaamd
K-E-K Kant Experiment Kunst.
In de tentoonstelling zijn kantklossen werken te zien, gemaakt
door textielkunstenaar Mariet
Visser.
Al op jonge leeftijd had Mariet
Visser belangstelling voor draden
en toen kantklossen op haar pad
kwam werd dit haar passie en werd
kantklossen een belangrijk deel van
Mariets leven waarin zij haar creatieve talent kon ontplooien.
Na het volgen van de tweejarige
cursus ‘Kant Speciaal’ was haar aansluiting in 2002 bij Experikant een
vervolg. Binnen dit collectief kwam
Visser helemaal tot haar recht. Met
elkaar afspraken maken, thema’s
bedenken en kleurkeuzes maken,
elkaar stimuleren om te experimenteren en samen naar een expositie
toe werken, gaf haar veel plezier en
voldoening. Tijdens haar zoektocht
naar nieuwe mogelijkheden in techniek, materiaal en vorm, ontstond
‘Kant in verbinding met Breisels’,
een vernieuwing in de kanttechniek
die door Visser is bedacht en ontwikkeld.
Het werk van Visser kenmerkt zich

Feestweekend
SV Kronenberg
viert 90-jarig
jubileum
De voetbalclub van
Kronenberg bestaat in
2022 precies 90 jaar. Dit
wil de club vieren met een
feest. Ook wil SV
Kronenberg een magazine/boekwerk samenstellen over de historie
van de club. Het feestweekend wordt gehouden
van vrijdag 24 tot en met
zondag 26 juni.
Hiervoor zoekt de vereniging met name foto’s van
vroeger en ander materiaal.
Daarnaast zullen verhalen
uit de oude doos worden
opgehaald en opgetekend,
om zo een bewaar boekwerk
samen te stellen. Het feestweekend zal in het teken
staan van de voetbalsport
met wedstrijden, clinics en
zal het jubileum gevierd
worden.

door een volkomen eigen techniek
die er vaak grafisch uitziet. Visser
nam vaak deel aan wedstrijden in

binnen- en buitenland en won vele
(internationale) prijzen. Meerdere
publieksprijzen lieten zien dat niet

alleen de kenners van kant haar
werk waardeerden.

Adver torial

In Beringe komen prefab houten woningen
‘kant-en-klaar’ uit de fabriek
Het is momenteel de trend én een oplossing voor de woningnood in Nederland. Prefab onderdelen voor een
woning komen steeds vaker uit een fabriek. De bouw van woningen gaat immers op deze wĳze veel sneller
en is zeer energiezuinig.

Europa. Er is geen sprake van roofbouw omdat er voor iedere gekapte
boom een terugplant-verplichting
geldt. Door een gedegen voorbereiding in de werkplaats worden de
houtbouw elementen snel en specifiek geproduceerd, waarna ze met zo
min mogelijk transportbewegingen
naar de bouwplaats worden vervoerd.

Ekowood Houses
Ekowood Houses is gespecialiseerd
in het ontwikkelen en bouwen van
duurzame woningen op basis van een
ecologische houtbouwmethode, een
manier van bouwen die is ontwikkeld
door Ralph Verhaegh van Verhaegh
Bouwbedrijf uit Grashoek en tevens
mede-eigenaar van Ekowood Houses.
De woningen worden verwarmd via
infraroodpanelen en hebben door een
damp-open constructie een zeer goed
binnenklimaat. Daardoor ontstaat er
een natuurlijk comfort.

projecten van Ekowood Houses in
heel Nederland. Variërend van rijwoningen tot een woontoren van acht
etages in Amsterdam. De afgelopen
jaren heeft de fabriek ruim 80 woningen gerealiseerd. Door de sterke groei
en de doelstelling van de komende
jaren, gaat de organisatie flink uitge-

breid worden. Op dit moment heeft
de Ekowood Fabriek 150 woningen in
opdracht en straks een capaciteit van
meer dan het drievoudige per jaar.

Duurzaam
Het hout dat Ekowood gebruikt komt
uit duurzaam beheerde bossen in

Ekowood fabriek is op zoek
naar een ervaren calculator/
werkvoorbereider, werkplaats timmermannen en
machinale timmermannen.

Calculator/
werkvoorbereider
De calculator/werkvoorbereider is verantwoordelijk voor het
calculeren en voorbereiden van
onze prefab houtbouw projecten. In deze coördinerende
functie hebben planning en het
aansturen en bewaken van de
voortgang, kwaliteit en kosten
de hoogste prioriteit!

Werkplaatstimmerman/
machinale timmerman
De werkplaatstimmerman/
machinale timmerman voert
vanaf tekening zelfstandig
timmerwerkzaamheden uit in
de fabriek en maakt elementen
die naar de bouwplaats worden
vervoerd.

Project Switi in Amsterdam, 24 eengezinswoningen en 44 appartementen (BPD|Bouwfonds Gebiedsontwikkeling)

In Beringe (Noord-Limburg) staat de
Ekowood Fabriek, voormalig Living
Sequoia en sinds eind vorig jaar
overgenomen door Ekowood Houses.
Het bijzondere aan de Ekowood
Fabriek is, dat hier duurzame prefab
houtbouw dak- en wandelementen
worden gemaakt. Dit doen ze voor

Vacatures

Ekowood Fabriek
www.ekowoodfabriek.nl
Parelgras 6, Beringe
info@ekowoodfabriek.nl
077 205 83 21

Ben jij het bouwtechnische
en doelgerichte talent dat zin
heeft, om samen met ons,
Ekowood op de kaart te zetten
als toonaangevende biobased
en circulaire speler? Dan komen
we graag in contact met jou!
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Chi Neng Limburg zamelt geld in

Hospice Doevenbos ontvangt
1.065 euro als donatie

Kempen creëert #creatieve concepten #campagnes
#communicatieboodschappen #grafische ontwerpen
#media uitgaven

Hospice Doevenbos uit Horst werd vrijdag 21 januari verrast met een
donatie. Een cheque van 1.065 euro werd overhandigd aan Jan Nabben,
voorzitter van Vrienden Hospice Doevenbos en aan Thea van den
Bekerom, verpleegkundige van het hospice. De donatie kwam van Ton en
Corry van de Pas, van Chi Neng Limburg.

#kempencreeert
ookdrukwerk
Met onze eigen drukkerij voorzien wij sinds 1976 onze klanten van alles
waar een logo op staat. Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?
077 396 13 50 | info@kempencreeert.nl | www.kempencreeert.nl

#kempencreeert

Zij geven maandelijks een volle
maantraining op het gebied van de
medische, Chinese beweegvorm Chi
Neng Qigong. In coronatijd konden
niet alle trainingen doorgaan, maar
in 2020 en 2021 heeft zij toch een
veertiental trainingen kunnen geven.
De trainingen waren veelal buiten.
Deelnemers betaalden elke keer
een vrijwillige bijdrage die bestemd
was voor een goed doel. Hospice

Doevenbos was het goede doel waar
destijds voor gekozen werd. De donaties aan Hospice Doevenbos worden
gebruikt om het verblijf van de gasten
op allerlei manieren aangenaam te
maken. Voor 2022 sparen Ton en Corry
van de Pas met hun trainingen voor
Zorgboerderij Wienes in Hegelsom.
Voor meer informatie, kijk dan op
www.chinenglimburg.nl

Your fish feed specialist

We are

Ruud Jenneskens volgend
seizoen nieuwe hoofdtrainer
GFC’33/SV Lottum
De besturen van voetbalclubs SV Lottum uit Lottum en GFC’33 uit
Grubbenvorst zijn er in geslaagd een nieuwe hoofdtrainer te werven
voor komend seizoen. Ruud Jenneskens gaat deze functie invullen.

Hiring!
→

Content Marketeer

Heb jij een creatieve mind-set en ben je vaardig in content
creatie, SEO, social media en nog veel meer?
Dit is je kans! Sluit je aan bij ons internationale team en
duik in de wereld van aquacultuur.

→

Graphic Designer / Marketeer
Houd jij van afwisseling en heb je een passie voor
brandingen visualisaties, voor zowel print als digitaal,
web en video? Word jij onderdeel van ons internationale
dynamische team?

Voor de vacatures kijk op:

alltechcoppens.com/nl/werken-bij
Vanaf augustus wordt Ruud
Jenneskens (39) de eerste coach van
het gezamenlijke eerste elftal mannen
van beide clubs. Ruud is momenteel

nog trainer van 3e klasser Ysselsteyn,
in combinatie met de functie van
hoofd jeugdopleiding bij SV Venray.
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15-vragen aan

Pem Rijbroek Horst
mijn beste vriendin opnieuw naar
Toverland Halloween zou willen
gaan, want dat was leuk en totaal
niet eng. Ik vind het ook altijd heel
mooi aangekleed bij Toverland
Halloween.

Wat is je favoriete game?

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?

Waardoor moest je de laatste
keer huilen?

Ik zou de kracht willen hebben om
mensen en dieren te kunnen genezen. Die kracht zou ik gebruiken om
iedereen te redden die in gevaar is
of iedereen die in een oorlog zit en
moet vluchten.

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou nog graag willen reizen met
mijn beste vriendin naar Italië,
omdat ik graag het Gardameer wil
zien en erin wil zwemmen.

Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Het leukste vak om te doen op
school vind ik spelling, vooral omdat
ik het makkelijk vind en het stomste
vak vind ik rekenen vooral omdat ik
het lastig vind.

Ben je meestal te vroeg, precies
op tijd of te laat?
Het verschilt bij mij vaak. Ik ben
bijna nooit te laat, vaak ben ik te
vroeg en soms ook precies op tijd
maar meestal ben ik wel te vroeg.

Hoe heb je je beste vriend of
vriendin ontmoet?
Ik heb mijn beste vriendin ontmoet toen ik in groep 7 zat. Ze werd
gepest en ik zag dat, toen hielp ik
haar en begonnen we steeds vaker
af te spreken en zo werden we beste
vriendinnen.

Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is hockey want
ik zit al sinds mijn 6e op hockey en ik
vind het heel leuk. Ik ben er ook erg
goed in, al zeg ik dat zelf. Mijn team
is ook heel goed en vooral heel leuk.

Wat is je droombaan?
Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?

Pem Rijbroek
11 jaar
De Twister
Horst

Ik zou heel graag iets opnieuw
beleven en dat is dat ik graag met

----------- - zorgboerderĳ - -
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Wij hebben op
dit moment plaats!

--
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Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Beleef

de gemoedelijke sfeer van vroeger
Zorgboerderij Aardenhof is een authentieke boerderij
ingericht op kleinschalige dagbesteding voor ouderen.

Mijn droombaan is kraamverzorgster
worden. Toen ik 9 jaar oud was, was
ik bij de geboorte van mijn broertje. Het werk dat de kraamverzorger
toen deed lijkt mij echt enorm leuk.

Mijn favoriete game is Roblox,
omdat er miljoenen spelletjes op
staan en je het met vrienden kan
spelen. Bovendien kun je je avatar
veranderen met leuke items.

Ik moest voor het laatst huilen
omdat iemand mij per ongeluk had
geduwd in een spel dat we aan het
doen waren. Ik was best boos op die
jongen. Het deed best wel zeer, ik
mag die jongen niet heel graag.

Wat was de laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Mijn leukste boek is van Thea Stilton
‘Vijf prima ballerina’s’. Er waren
bedriegers die de Thea sisters,
genaamd Colette, Paulina, Violet,
Pamela en Nicky, moesten tegenhouden. Ik vind dat zo’n leuk boek
dat ik het wel duizend keer wil lezen.

Dag of nacht?
Ik kies voor dag omdat je dan tenminste kan zien. Door het licht
buiten kun je zoveel doen, zoals
springen op de trampoline of zwemmen in natuurwater. Bovendien is
het overdag meestal warmer dan
’s nachts.

In welke situatie was je het meest
zenuwachtig?
Ik was het meest zenuwachtig toen
ik naar de implantoloog moest
omdat ik een autotransplantatie
moest ondergaan. Bij een autotransplantatie wordt een tand van je eruit
getrokken en dan wordt die tand op
een andere plek terug gezet.

Wie is je grootste voorbeeld?
Mijn grootste voorbeeld is mijn moeder want mam heeft mij heel veel
dingen geleerd en mama en ik lijken
heel veel op elkaar.

Wat zou je nooit weggooien?
Je kunt het niet fysiek weggooien,
maar ik zou mijn vriendschap nooit
weggooien want dat betekent heel
veel voor mij. Ik denk dat vriendschappen echt heel belangrijk zijn.

Tekst: Teun van Zon

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

Zorgboerderij Aardenhof

Frankrijkweg 20 - 5975 PC Sevenum
Telefoon:
06 122 131 12
Email:
info@aardenhof.nl

www.aardenhof.nl

Hoi

Column

Knotsgek
Op de dinsdagavond dat ik dit
schrijf heeft net een persconferentie plaatsgevonden,
of persco, zoals de hippe mensen dat tegenwoordig noemen.
Om eerlijk te zijn, ik kijk de
persco’s lang niet meer altijd.
Ze zijn zo normaal geworden,
een gegeven.
Net zoals er elke avond om 20.00
uur een nieuw NOS journaal verschijnt kun je ervan uitgaan dat
om de twee of drie weken de
minister-president en de minister
van Volksgezondheid weer op de tv
verschijnen. Waar de eerste persco
nog spannend was, kijken nu lang
niet alle mensen er meer naar om.
De samenvatting staat daarna toch
online. Hoe een knotsgekke tijd
toch zo normaal kan worden.
Online las ik een bericht van een
Duitser die schreef bij een filmpje
(vertaald uit het Duits) ‘Als je me
twee jaar geleden had verteld dat
de bondskanselier van Duitsland
Duitse politici zou begroeten met
een boks op de vuist, dan had ik
je compleet voor gek verklaard.’
Toch is het zo. In het filmpje zag je
daadwerkelijk voormalig bondskanselier Merkel een boks uitdelen
aan verschillende politici. Als je mij
twee jaar geleden had verteld dat
ik mijn laatste jaren op de middelbare school half thuis zou besteden, had ik je niet geloofd. Wat voor
rare ziekte krijg ik nou weer, zie ik
mezelf al denken. Terwijl het naar
huis sturen van hele klassen of jaarlagen tegenwoordig hoort bij alledaagse zaken. Hoe een knotsgekke
tijd toch zo normaal kan worden.
Het voelt gek om terug te denken
aan de tijd dat er geen variant van
Covid-19 de wereld rond raasde.
De tijden waarin vakanties nog
zomaar doorgingen lijken verdomd
ver weg, toen alles nog zomaar
mocht. Ondanks dat mensen nog
steeds (terecht) klaagden over
de bedrijven die niet open mochten,
de mensen die geen werk meer
hadden en de moeite die ze daardoor hadden om rond te komen,
denk ik dat het gros van de mensen
wel in een soort ritme is gekomen.
Het leven gaat door, corona zit altijd
in je achterhoofd, maar het zit nu
zo diep in ons dagelijks bestaan dat
we soms vergeten in hoe een historisch rare tijd we eigenlijk leven.
Hoe een knotsgekke tijd toch zo
normaal kan worden.

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

Jeroen Janssen Sevenum
Momenteel zijn de horeca en poppodia gesloten, maar in Sevenum is er eentje open. Jeroen Janssen heeft
in zijn appartement zijn eigen concertzaal gebouwd om te chillen. Als hij even niet binnen of op zijn werk
is, stapt hij het liefst zijn motor op. Deze week wordt Jeroen Janssen (29) uit Sevenum geplukt.

grote scherm te kijken. Daar zag je een
kleine blaag crowdsurfen”, zegt Jeroen
lachend. “Ik ga graag de moshpits in
of spring van podia af, het kan mij niet
gek genoeg. Ik vind het heerlijk om een
beetje sfeer te maken. Als je ooit hier
in de buurt op een feestje bent en er
is één of andere gek van muziekboxen
aan het springen, dan weet je dat ik
dat ben.”

Motorfestival
Sinds zijn 24e is motorrijden een
grote hobby van Jeroen. “Al jaren lang
droomde ik ervan om mijn motorrijbewijs te halen, maar telkens lukte
mij dit niet. Het rijbewijs voor zware
motoren werd iedere keer een jaar
opgeschoven en zo moest ik wachten.”
Jeroens vader is vrachtwagenchauffeur.
“Daar heb ik veel mazzel mee, want
ik wilde graag een keer naar Engeland
met mijn motor. Mijn vader stelde voor
om de motor in de vrachtwagen te zetten en samen zijn we naar Engeland
gereisd. Daar aangekomen ben ik

naar een bikerfestival (The Trip Out)
geweest. Ik kwam daar zo vroeg aan
dat ik mee heb geholpen met opbouwen. Uiteindelijk ben ik bij de familie
gekomen en zo help ik hen ieder jaar
mee. Er heerst daar zo’n fijne, ontspannen en gezellige sfeer.” De mooiste
wegen waar hij ooit heeft gereden was
in Schotland samen met zijn vader.
Vrijwilligerswerk heeft Jeroen ook veel
gedaan. “Vooral bij OJC Niks (Horst) en
OJC Walhalla (Sevenum). Daar heb ik
ook mijn eigen feesten georganiseerd.”
Jeroens leven draait dus veel om
muziek, dromen in deze business heeft
hij dan ook. “Ik wil mijn eigen muziek
maken, van het begin tot het eind. Dat
betekent dat ik alle instrumenten speel
in hetzelfde nummer. Dat lijkt mij wel
tof. Maar dan moet ik er wel tijd voor
hebben. Want één hobby op honderd
procent uitvoeren lukt mij niet. Ik heb
er 100 die ik op 1 procent uitvoer”, zegt
hij lachend.
Tekst en beeld: Niels van Rens

Nieuwe
inSwolgen
Swolgen
Nieuwedierenarts
dierenarts in
Nieuwe dierenarts in Swolgen

Onder de naam Jeroen Janssen staat
hij eigenlijk niet bekend. “Veel mensen kennen mij als Frodo”, zegt hij.
“Jeroen noemen ze mij alleen thuis
en op het werk. Frodo noemen ze
mij al heel lang. Je kunt mij zo ook
makkelijker vinden op social media.
Want er zijn genoeg Jeroens en veel
mensen die Janssen met de achternaam heten. Dus waarom niet
Frodo?”
Een echte Sevenummer is Jeroen
zeker niet. “Ik ben opgegroeid
in Castenray”, gaat hij verder.
“Daar heb ik een prachtige tijd
gehad. Zo zat ik in een lokaal bandje
en zongen we in het dialect over
allerlei onbenullige zaken. Zie
het als een soort Stoere Patsers.”
Na een tijdje had Jeroen het wel
gezien bij zijn ouders. “Ik had het bij

hen enorm naar mijn zin, maar wilde
op mezelf wonen. Via via kwam ik in
Horst terecht.” Daar woonde hij met
een aantal vrienden samen. “Het was
altijd ontzettend gezellig. We hebben
veel feestjes gevierd. Uiteindelijk moesten we er allemaal uit. Het pand werd
verkocht en wij huurden een appartement. Eventjes heb ik bij mijn ouders
gewoond om te sparen om een music
producer opleiding te volgen en ben
daarna hier in Sevenum terechtgekomen.”

Nooit stil
Jeroen werkt zo’n elf jaar bij Dinnissen
in Sevenum als lasser. “Heel erg leuk
werk, maar ik krijg steeds meer last
van mijn nek. Daarom ben ik nu aan het
kijken of ik binnen het bedrijf kan doorgroeien naar een managementfunc-

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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in de HALLO.
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tie. Dat vind ik ook leuk om te doen.”
Erg druk had de 29-jarige Sevenummer
het een tijdje geleden toen hij naast
zijn fulltime baan een opleiding volgde
in de muziekproductie. “Dan maak je
wel eens 60 uur of meer per week.
Dat was soms wel pittig.” Dat Jeroen
van muziek houdt is wel te zien aan
de inrichting van zijn appartement.
Elke centimeter in zijn woning ademt
muziek. “Er staat ook altijd muziek aan,
het is hier nooit stil als ik binnen ben.
Nu staat er een liveoptreden op van
één van de zoons van Bob Marley, mijn
favoriete artiest. Het is zo speciaal dat
een artiest met zijn muziek een oorlog
kan stilleggen. Ik vind reggae één van
mijn favoriete genres, maar bij punk liggen is wel nog altijd mijn roots.”

Gezondheids- en revalidatiecentrum voor dieren
Gezondheidsrevalidatiecentrum
voor
dieren
www.healthhoeve.nl
| 06-58772458 | Gun 26a,
Swolgen
Gezondheidsenenrevalidatiecentrum
voor
dieren
www.healthhoeve.nl | 06-58772458 | Gun 26a, Swolgen

www.healthhoeve.nl | 06-58772458 | Gun 26a, Swolgen

Crowdsurfende blaag
De muziek zit er al op jonge leeftijd
in, vertelt Jeroen. “Toen ik 5 jaar was
repeteerde de lokale popband Jeopardy
tegenover het huis van mijn ouders.
Zij gaven mij ooit een cd van Fear
Factory. Zelf vonden ze het maar takkieherrie en na een paar keer luisteren
vond ik het prachtig. Mijn muzieksmaak veranderde snel van Jantje Smit
en André Rieu naar Slipknot en de
Heideroosjes.” Naar de teksten luistert
Jeroen niet echt, “maar wel naar de
sound. Ik hou van de vibe. Jaren erna
begon ik zelf muziek te maken. Zo heb
ik gitaar leren spelen op ‘Sjonnie &
Anita’ van de Heideroosjes. Ik startte
het nummer, luisterde ernaar, drukte
op pauze en zocht waar de akkoorden
zaten. Zo heb ik dit nummer leren spelen. Gitaarles heb ik nooit gehad.”
Concerten en festivals gaat Jeroen
ook af. “Ik weet nog goed dat ik mijn
eerste grote festival bezocht samen
met mam, haar vriend Henk en mijn
zus: Pukkelpop. Al snel waren ze mij
kwijt en vonden ze mij door op het

Leerzaam, betaalbaar, gezellig...
voor elk wat wils
We gaan onze activiteiten weer opstarten.
Er zijn ook een paar nieuwe cursussen:
‘Omgaan met de iPad’ en ‘Textiele
Werkvormen’. Er is verder nog plaats onder
andere bij (voet)volley, bridgewedstrijd,
bridgeles voor gevorderden. Alles met
inachtneming van de coronamaatregelen.

Belangstelling? Ga naar www.hobbygilde.nl
Er kan ook contact opgenomen met het secretariaat:
bestuur@hobbygilde.nl of 06 18 23 26 00
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Proefpersonen gezocht!

‘Het eﬀect van gecombineerd sinaasappel en granaatappel extract
op de ﬁtheid van gezonde personen van middelbare leeftijd‘

Puzzel

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door
Albert Heijn Horst!

Voor dit onderzoek zoeken we:

✓ Gezonde personen
✓ 40 - 65 jaar
✓ Niet-roker
✓ Sedentaire levensstijl
✓ BMI* 25-29.9 kg/m2

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 30 januari 2022
(12.00 uur) binnen zijn. De winnaar wordt donderdag 03 februari 2022 bekend
gemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

* BMI = gewicht (kg) / (lengte x lengte (m))

Wat gaan we doen?
Het onderzoek duurt ongeveer
14 weken, waarin u een
testproduct of placebo inneemt
voor 12 weken. U komt vijf keer
(in totaal 6,5 uur) naar Venlo
(Villa Flora) voor onder andere:
een screening, het invullen van
vragenlijsten, een bloedafname
en een matig intensieve ﬁetstest.

Optioneel: meedoen aan de
deelstudie waarbij tweemaal een
spierbiopt wordt afgenomen.
Wat krijgt u?
Bij volledige deelname aan
het onderzoek ontvangt u
een vergoeding van € 175,- en
reiskostenvergoeding (+ € 100,extra voor deelname spierbiopt)

Wilt u meer informatie of meedoen? Neem dan contact op via:

 06-52692118

 iris.cuijpers@maastrichtuniversity.nl

Op zoek
naar werk?
AB Werkt biedt méér dan alleen een baan en
salaris. Persoonlijke aandacht en voldoende
opleidingsmogelijkheden, tijdelijke én vaste
banen! Kijk maar eens hieronder.

Teamleider tomatenkwekerij (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P052284

Je bent verantwoordelijk voor het aansturen van het
team in de kas. Maar je werkt ook mee! Een functie met
doorgroeimogelijkheden. Ben jij die enthousiaste,
gemotiveerde medewerker die wij zoeken?

Operator (fulltime - 2 ploegen)

Regio Venray | Vac. Nr. P052168

Voor een innovatief bedrijf dat mengvoeders produceert en
verkoopt aan veehouders zijn wij op zoek naar een operator.
Wil jij werken in een gedreven organisatie met passie voor dieren?

Medewerker plantenkwekerij (fulltime)
Regio Panningen | Vac. Nr. P052071

Bij deze plantenkwekerij ben je dagelijks aan het werk tussen
de planten. Lekker fysiek bezig zijn met afwisselende werkzaamheden in de kas of in de loods. Iets voor jou?

De oplossing van de
puzzel in de Hallo
van 20 januari 2022
was:

Bedrijfsverzorger varkenshouderij (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P052210

Wij zoeken een ondernemende en vakbekwame bedrijfsverzorger voor een unieke, afwisselende baan in de
varkenshouderij waarbij iedere dag anders is. Jouw
werkgebied is Oost-Brabant en Noord-Limburg.
Ben jij die superboer die wij zoeken?

Interesse? Contact recruiter Sabrina via
horst@ab-werkt.nl of 077 – 398 08 83

AB Werkt Horst | ab-werkt.nl

En de winnaar is:
Suzanne Jacobs uit
Horst.
Van Harte
Gefeliciteerd met
een Durlingercadeaubon t.w.v.
€ 25,- beschikbaar
gesteld door
Durlinger Horst!

2701 \ service
Religie

Medische zorg

Tijden Heilige Missen

Afhankelijk van de ontwikkelingen zullen mogelijk de tijden
van de door-de-weekse missen
weer terug naar het oude gaan.
Helaas kunnen we dit nu nog niet
bevestigen. Dit weekend blijft
ongewijzigd ongeacht de uitslag

Broekhuizen
zondag 30 januari

Griendtsveen
zondag 30 januari

10.30

zaterdag 29 januari
16.00
zondag 30 januari (Poolse taal) 09.15

zondag 30 januari

Horst (Lambertus)

zondag 30 januari
maandag 31 januari
dinsdag 01 februari
woensdag 02 februari
donderdag 03 februari
vrijdag 04 februari

Kronenberg

zondag 30 januari

Sevenum

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

De Schuilplaats
zondag 30 januari

De werkgroep Kabroeksebeek heeft zaterdag 22 januari met 35 vrijwilligers ongeveer honderd nieuwe bomen
en enkele honderden struiken aangeplant. Dat deed men in het gebied rond de Kabroeksebeek, die van
America naar Meterik loopt.

Huisartsenpost
Venlo

09.30

10.30
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00

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

09.30
14.00
09.30
09.30
09.30
09.30

10.00

Tandarts

28 t/m 30 januari
Tandartspraktijk Hamminga
Jan Poelsweg 1d, Ysselsteyn
0478 54 14 93

* Zonnepanelen

ELEKTROTECHNIEK

* Industrie
* Utiliteit
* Panelenbouw

Reindonckweg 12, Kronenberg
Tel: 077 - 374 3825 | E-mail: info@sijberssupport.nl

Tand Totaal Vallen
Oostsingel 6, 5802 AN Venray
0478 58 66 05

Industriestraat 11, Horst
Pastoorstraat 23, Wanssum
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
077 398 14 50
danure.nl

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

OPEN
avond
maandag

Priesternoodnummer

Meld
je aan!

7 februari

Horst aan de Maas
06 55 40 80 23

WWW.TRAAS.NL

* Verbouwen

31 januari t/m 3 februari

Danure Verloskundigen

TRAAS BELLEN:
0478-850138

Hoebers, één van de leden van de
werkgroep. “Helaas jammer dat hondenbezitters nog steeds niet hun verantwoordelijkheid nemen wat betreft
het opruimen van hondendrollen.”

* Huisinstallaties

Gemeente Horst aan de Maas

Verloskundige zorg

OVERLAST
DOOR
MUIZEN?

Janssen en werd ook door hem aangestuurd. “De opkomst was hartverwarmend en we hopen in de toekomst ook
weer zoveel hulp te ontvangen, want
het werk is nog niet af”, zegt Theo

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

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp
11.00

Het initiatief werd genomen in het
kader van het miljoenen bomenplan
van de provincie Limburg. De provincie
heeft hiervoor een subsidie toegekend.
Het plan werd vormgegeven door Ron

Gebiedsteams

Spoedgevallendienst

zondag 30 januari
- uitstelling Allerheiligste
maandag 31 januari
dinsdag 01 februari
donderdag 03 februari
vrijdag 04 februari

Bomen geplant rondom Kabroeksebeek

(alleen na telefonische afspraak)

11.00

Grubbenvorst

Hegelsom

Apotheek
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D&S SERVICE

DYNAMO’S & STARTMOTOREN
NIEUW EN REPARATIE

Wij leveren ook accu’s
Global Accu’s van Wetac
0478 - 57 1111 | 06 - 54 37 1111
www.startmotorspecialist.com
www.dynamospecialist.com

www.roc-teraa.nl

Tummers
daar word ik vrolijk van

EEN GOEDE START!
Daar word ik vrolijk van

Rob

ALTEIJSD
DE B TE
KEUZE

Gezond(er) koken wordt pas echt leuk met de
juiste apparatuur!

SIEMENS INBOUW INDUCTIEKOOKPLAAT
EE631BPB1E

699,-

549,-

• Glaskeramiek • Afmetingen (HxBxD) 51 x 592 x 522 mm • Flexibiliteit kookzone
• cookConnect - bediening van de afzuigkap via de kookplaat

E
SAMSUNG INBOUW VAATWASSER
DW60M6050BB/EG

579,-

549,-

• Half Load instelling • Flexibel derde rek • Afmetingen (HxBxD) 815 x 598 x 550 mm

299,-

209,-

PHILIPS AIRFRYER XXL
HD9650/90

• Twin Turbostar technologie • 360° Lucht circulatie • Vaatwasmachinebestendig
• Ook bakken, braden en grillen

159,-

139,-

KENWOOD KEUKENMACHINE
FDM313SS

• Voor raspen en hakken • Inclusief blender, citruspers, hakmolen, kloppers/garde
en snij- en raspschijven

NIEUWE
MEGAS
TORE

ROERMOND • WEERT • PANNINGEN • TEGELEN • ECHT • HEYTHUYSEN • HORST • SITTARD-GELEEN

@tummerselectro
@eptummers
Kijk voor de actuele openingstijden op onze site
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl

