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We mogen weer
Veel horecabedrijven mochten op woensdag 26 januari weer hun deuren openen. Eindelijk mochten de inwoners van Horst aan de Maas weer nippen aan speciaalbiertjes, rode en
witte wijnen en de frisjes. In het weekend van vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 januari was het druk in de restaurants en cafés van deze gemeente. Bij veel horecazaken werden
dan ook veel verlate gasten de deur gewezen omdat het vol was.

Omwonenden Disselhof tekenen
bezwaar aan tegen omgevingsplannen
Er zijn plannen voor woningbouw mogelijk te maken op een locatie op de hoek van de Venloseweg en
Van Douverenstraat in Horst. De loodsen die er staan worden gesloopt en er zal nieuwbouw plaatsvinden. Omwonenden van het gebied tekenen bezwaar aan tegen het ontwerpbestemmingsplan ‘Disselhof/
Venloseweg 21 Horst’ en willen dat het plan wordt afgekeurd.
De directe bewoners tegenover het
plan Disselhof brengen de gemeenteraad via een brief op de hoogte
van hun ongenoegen. Zij geven in
deze brief aan dat de Venloseweg
een drukke, doorgaande weg naar
het centrum en woonwijken van
Horst is. “Gedurende de werkdagen en op zaterdag is er sprake van
veel uitgaand en ingaand auto- en
vrachtverkeer. Voor de bewoners
aan de Venloseweg is er sprake van
aanzienlijke geluidshinder”, wordt

aangegeven door de groep.

Overschrijding
De omwonenden vragen de
gemeenteraad allereerst om het
overschrijden van de voorkeursgrenswaarde van geluid door wegverkeerlawaai niet te accepteren.
“In het ontwerp bestemmingsplan
wordt verwezen naar de geluidshinder”, geeft de groep aan. “Provincie
en gemeente Horst aan de Maas
streven naar een aangenaam

woongenot voor hun bewoners en
hebben de ‘ambitie voor een voortreffelijk woon- en leefklimaat,
waar mensen zich prettig voelen’.
Aangenomen mag worden dat dit
geldt in een woning, maar ook op
het balkon of in de tuin. Uitgaande
van deze gestelde ambitie is het
niet acceptabel de grenswaarde te
overschrijden.”
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Horsterse is slachtoffer van de toeslagenaffaire

‘Ik verzamelde plastic flessen en daar kon ik net
het brood van kopen’
Tienduizenden mensen in Nederland werden de dupe van de toeslagenaffaire. Zo ook een inwoner uit Horst, die om privéredenen niet wil dat
haar naam wordt genoemd, werd bestempelt als fraudeur. Ze vindt het
belangrijk dat ze haar verhaal open en eerlijk doet.
Samen met steun van haar moeder en
dochter doet de Horsterse haar verhaal.
Het begon allemaal met een brief van
de Belastingdienst. Ze moest 45.000
euro betalen omdat ze fraude zou hebben gepleegd. “Dan gaat even het
licht uit”, vertelt ze. “Je schrok ervan.
Zoiets verzin je toch niet? Ik schoot volledig in de paniekmodus. Hoe komen
we hiervan af? Hoe ga ik dit afbetalen? Hoe kom ik uit deze nachtmerrie?”
Dit gebeurde meer dan tien jaar geleden. Al die tijd leefde ze met de overlevingsmodus aan.

Vertrouwen
Toch vertelt ze haar verhaal bijna zonder emotie. “Ik ben echt hard geworden de afgelopen tien jaar”, zegt ze.
“Natuurlijk heb ik veel gehuild, maar
je moet met de situatie omgaan.”
Dat haar onrecht was aangedaan,
heeft ze nooit doorgehad. “Als jij een
brief van de Belastingdienst krijgt met
daarop een bedrag dat je moet betalen, ga je ervan uit dat dat klopt. Zo’n
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instantie maakt niet eventjes een fout
die meerdere nullen telt.”

Overlevingsmodus
Om deze ‘schulden’ af te betalen, moest
ze nog meer gaan werken. “Zo werkte
ik zeker 60 uur per week en alles gaat
naar budgetbeheer, want schuldsanering daar kon ik niet in omdat ik ‘fraudeur’ was. Ik kreeg 70 euro per week
voor boodschappen. Van dat geld
moest ik drie kinderen onderhouden.
Dat betekende dat ik soms 900 euro
salaris had, terwijl de Belastingdienst
2.000 euro per maand vroeg.”
Schaamte, is het eerste woord dat bij
haar opkomt. “Vooral ook voor mijn
kinderen. Ik ben echt in overlevingsmodus gegaan, maar zij konden nooit
fatsoenlijke kleding dragen. Ik verzamelde plastic flessen en daar kon ik
net het brood van kopen.” Haar dochter
heeft het al die tijd ook nooit begrepen.
“Mam heeft altijd hard gewerkt, maar
er kwam geen eind aan de problemen.
Als mijn vriendinnen vroegen of ik een
dagje mee wilde zwemmen, kon dat
niet. Want 3 euro entree was teveel.”
De Horsterse schaamt zich daarvoor.
“Het was zelfs zo erg dat ik geen geld
meer had om nieuwe onderbroeken te
kopen voor mezelf. Er zaten gaten in
mijn onderbroeken en de elastiek was
uitgerekt.”

Opnieuw leren leven
Terugkijken doet de Horsterse met pijn,

mooie herinneringen heeft ze niet echt
kunnen maken met haar kinderen, en
vooruit kijken gaat ook niet gemakkelijk. “Nu je een schadevergoeding hebt
gekregen en de schulden zijn kwijtgescholden denk je misschien dat al mijn
problemen weg zijn, maar dat is niet zo.
Dit is maar het begin. Ik moet opnieuw
leren leven. Dit ben je gewoon vergeten en dat is heel raar.” Daarom vindt
ze het belangrijk dat ze haar verhaal
doet aan Horst aan de Maas. “Ik gun
het niemand dat je als moeder geen
geld hebt om een cadeautje te kopen
voor je kinderen. Of dat er geen kinderfeestjes worden gevierd. Dat doet zo
enorm veel pijn.” De situatie heeft veel
impact gehad op haar kinderen. “Mijn
dochter begon zichzelf te snijden en

mijn zoon had psychische problemen,
dit vanwege pesterijen en onbegrip die
ze hebben ervaren. Het was helemaal
niet gemakkelijk. Gelukkig gaat het met
ons nu stukken beter.”
Boodschappen doen was voor het gezin
moeilijk, zegt haar dochter. “We moesten altijd op elk dubbeltje letten”, zegt
ze. Haar moeder gaat verder: “Kaas
hadden we nooit in huis. Dat was veel
te duur. Als we dan een keertje kaas in
huis hadden, zaten mijn kinderen in de
koelkast. Het was meteen op.”

Facebookgroep
Deze periode wil de Horsterse achter haar laten. “Daarom vertel ik ook
mijn verhaal”, zegt ze. “Ik hoop dat ik
hiermee anderen kan helpen, die het-
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zelfde is overkomen. Ook zit ik in een
Facebookgroep met andere ouders die
gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire. Samen kun je erover praten. In
het begin denk je dat je de enige bent
en nu blijkt het dat duizenden ouders
gedupeerd zijn. Dat vind ik zo ontzettend erg. Er zijn ook gezinnen die het
nog zwaarder hebben gehad dan ons.”
Nu moet het gezin opnieuw beginnen. “Dat is niet gemakkelijk”, zegt ze.
“Maar ik heb al tickets geboekt voor
de Formule 1 in Zandvoort voor dit
jaar en mijn dochter en ik hebben een
mooie tattoo laten zetten. We moeten
het ooit achterlaten, maar dat we dat
gaan doen, dat weet ik zeker.”
Tekst: Niels van Rens
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Geld voor nieuwbouw basisschool Weisterbeek met een wijkfunctie
Het College van B&W van Horst aan de Maas vraagt de gemeenteraad om ‘groen licht’ voor verdere planvorming voor de gebiedsontwikkeling locatie Weisterbeek in Horst. Ook ligt er een kredietvoorstel voor basisschool de Weisterbeek. De nieuwbouw wordt meer dan alleen een school, er komt een Integraal Kindcentrum.
De voorstellen worden besproken in de gemeenteraad van dinsdag 8 maart.
Samen met de omgeving heeft de
gemeente een aantal ambities voor
de gebiedsontwikkeling rond de
Weisterbeek opgesteld. Daarin is
ruimte voor de functies wonen, groen
en ontmoeting, zodat een gezonde
leefomgeving ontstaat. Ook ontstaan
er kansen om meer openheid te realiseren naar het centrum van Horst én
een betere aansluiting te creëren met
het gebied Horst-West. In Horst-West
zijn bewoners, gemeente, Wonen
Limburg en zorg- en welzijnspartners
al samen aan de slag om het wonen

en leven in Horst-West, In de Riet,
de Mussenbuurt en de Norbertuswijk
nog beter te maken. Samen pakken
ze uitdagingen aan, op zowel sociaal
als ruimtelijk gebied.
Het gesprek met de omgeving loopt
nog steeds. De eerste ideeën voor de
gebiedsontwikkeling zijn besproken
met de buurt en andere belanghebbenden en zijn positief. De komende
periode worden de ideeën uitgewerkt naar een voorkeursscenario.
Trees Poels, wijkcomité Mussenbuurt:
“Ik ben onder de indruk over hoe dit

project Weisterbeek vorm krijgt. De
projectleiders hebben met enthousiasme en inzet ook de directe
bewoners en de bewoners van de
omliggende buurten betrokken bij dit
project. De opmerkingen en ideeën
zijn meegenomen in de totstandkoming van de drie uiterste scenario’s
die er nu zijn. Zo wordt het project
Weisterbeek een project van ons
allen.”

Kindcentrum mét wijkfunctie
Centraal in de gebiedsontwikke-

Vervolg voorpagina

Omwonenden Disselhof tekenen
bezwaar aan tegen omgevingsplannen
Daarnaast vraagt de groep bewoners
om het ontwerp aan te laten passen,
zodat het in lijn is met de omgeving.
Volgens hen is de beschrijving in het
ontwerp bestemmingplan niet correct
weergegeven. “In het plan staat dat de
appartementencomplexen niet als één
grote bouwmassa zullen ogen, maar
dit is wel het geval. Het complex oogt
als een ‘blok’, is vele malen langer en
hoger dan het woonhuis dat er nu staat
en komt direct aan de weg te liggen,
daarmee past het niet in het straatbeeld van de Venloseweg. Een minder
hoog complex en enkele meters van
de weg gesitueerd, met groen aan de
voorzijde, zou beter passen.”
Tot slot wordt er door omwonenden
ook verzocht om extra onderzoek te
doen naar de negatieve effecten door
weerkaatsing van geluid via het complex, op de omgeving en woningen
aan de Venloseweg. “Het plan voorziet

een complex met een bouwhoogte
van 13 meter aan de Venloseweg. In
de oude situatie was er sprake van een
grote groene strook met hoge bomen
van 10 meter. Aangenomen mag worden dat het complex een extra negatief
effect zal hebben op de grenswaarde
van het geluid, door weerkaatsing
van geluid via het complex richting
de tegenovergelegen woningen. Door
de ligging aan de Venloseweg wordt
de voorkeursgrenswaarde van geluid
al ruimschoots overschreden voor de
bewoners aan de Venloseweg. Het is
aannemelijk dat, met de komst van
een complex van 13 meter hoog, dit
aanzienlijk zal toenemen. Dit is voor de
bewoners tegenover het complex niet
wenselijk, de geluidsnormen en het
woongenot moeten worden gewaarborgd.” Daarom vraagt de groep om
het daadwerkelijke effect te onderzoeken, zodat bepaald kan worden in

welke mate het complex effect heeft
op de geluidsnorm voor de omwonenden.
De betrokken bewoners aan de
Venloseweg geven aan dat het wenselijk is om het huidige ontwerp van
het complex te herzien en het huidige
ontwerpbestemmingsplan af te keuren.
Hun advies is het complex minder hoog
te maken en verder van de Venloseweg
te plaatsen, de gevel te voorzien van
groene beplanting (minder weerkaatsinggeluid), de parkeerplaatsen aan de
voorzijde/straatzijde te situeren en het
complex aan de Venloseweg te omsluiten met hoge
beplanting/bomen (minder weerkaatsing geluid en absorberen geluid).
“Dit alles komt het woongenot van de
toekomstige bewoners van Disselhof
en de bewoners aan de overzijde van
de Venloseweg ten goede”, stelt de
groep.

Extra standplaatsen op bestaande woon
wagenhofjes in Sevenum en Meerlo
In Sevenum en Meerlo komen er extra standplaatsen op de bestaande woonwagenhofjes. Mensen wachten al
erg lang op de toevoeging van extra standplaatsen. Om het proces ter versnellen regelt het College van B&W
van Horst aan de Maas deze standplaatsen via een tijdelijke omgevingsvergunning. Uiteindelijk worden de
standplaatsen in het omgevingsplan opgenomen en vervalt de tijdelijke status.
De bestemming op de locaties waar
de woonwagenhofjes in Sevenum en
Meerlo zijn gesitueerd is nu wonen.
Voor het woonwagenhofje in Sevenum
zijn geen aanvullende regels specifiek
voor woonwagens opgenomen in het
bestemmingsplan. Voor het woonwagenhofje in Meerlo zijn er wel regels
opgenomen. Deze regels geven onder
andere aan dat er niet zomaar een uitbreiding mag plaatsvinden. Gezien de
situatie kiest het college voor een tijdelijke omgevingsvergunning. Hiermee
kunnen op korte termijn de drie extra
standplaatsen formeel geregeld worden voor een periode van maximaal
tien jaar.
Door de nadelige financiële positie op
de hypotheekmarkt en het lastig verkrijgen van een gasloze woonwagen
worden de drie nieuwe standplaatsen in Sevenum en Meerlo aangewezen conform de wet VET. Dat betekent

dat die drie gebieden mogen worden
aangeduid om met gas te bouwen. Dit
geldt alleen als de toekomstige bewoners zelf een vergunde woonwagen
hebben op gas.
Er wordt tijdelijk één woonwagen toegestaan op de toekomstige standplaats
op het woonwagenhofje in Sevenum
met een huurprijs van 50 euro per
maand. De tijdelijke situatie zorgt
ervoor dat de toekomstige bewoner
alvast kan wonen op het woonwagenhofje. De toekomstige bewoner wacht
namelijk al enkele jaren op een standplaats in Sevenum en vanaf maart 2021
is de verwachting gewekt dat op korte
termijn zijn standplaats geregeld zou
worden. Als de bewoner alvast kan
wonen op zijn toekomstige standplaats
kan het college achter de schermen het
proces van Ruimtelijke Ordening en de
gesprekken met Wonen Limburg over
de standplaats afronden. Dit zorgt voor

rust bij de toekomstige bewoner en
geeft het college de tijd om de procedure juist te doorlopen.
Om de tijdelijke standplaatsen in
Sevenum en Meerlo te kunnen realiseren is het krediet van 275.000 euro van
de begroting 2022 beschikbaar gesteld
voor het aanleggen van (nieuwe)
woonwagenhofjes. Vooralsnog lijkt dit
budget voldoende voor de realisatie
van de twee à drie extra standplaatsen. Daarnaast is er nog 15.000 euro
subsidie toegekend voor de realisatie
van deze standplaatsen. Voor 2023 is
nogmaals 275.000 euro in de begroting opgenomen voor de woonwagenhofjes. Het is nog onduidelijk of het
uiteindelijke budget na aftrek van de
kosten voor de extra standplaatsen in
Sevenum en Meerlo nog toereikend
is voor het realiseren van een nieuw
woonwagenhofje.

ling Weisterbeek staat het Integraal
Kindcentrum (IKC). Daarin is plek voor
de basisschool én voor kinderopvang
’t Nest. Basisschool de Weisterbeek
is te klein geworden en voldoet niet
meer aan de eisen van deze tijd.
De gemeenteraad wees eerder in het
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
de nieuwbouw van de Weisterbeek
als prioriteit aan. Dorien Sommers,
bestuurder Dynamiek Scholengroep:
“Wij zijn heel blij dat we nu verder
kunnen met de Nieuwbouw van IKC
de Weisterbeek. We zien uit naar de
realisatie van een uitdagende leer-en
speelomgeving voor de kinderen van
Dynamiek en ’t Nest.”
De gemeente wil graag dat het IKC
ook een wijkfunctie vervult voor

Horst-West. Een plek waar bewoners
elkaar ontmoeten en activiteiten kunnen organiseren. Samen met Wonen
Limburg wil zij hierin investeren.

Vervolg
De raad bespreekt de voorstellen in
de vergadering van dinsdag 8 maart.
Daarna kunnen de plannen voor
het IKC uitgewerkt worden. Met de
buurt en andere betrokkenen gaat
de gemeente dan weer in gesprek
voor een verdere uitwerking van de
gehele gebiedsontwikkeling op en
nabij de Weisterbeeklocatie. Rond de
zomer 2022 liggen er naar verwachting uitgewerkte plannen voor de
gebiedsontwikkeling.

Wandelsport bij Ageia
Nieuwe groepen op maandagmorgen:

Walking Bootcamp/PW
09.00-10.00 uur

Sportief Wandelen

10.00-11.00 uur
Locatie: Kasteelse Bossen in Horst
GRATIS PROEFLES
Voor informatie over trainingen
Powerwalking, Walking Bootcamp en
Sportief Wandelen www.ageia.nl
of neem contact op: info@ageia.nl / 06 44 01 48 36

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Schilder bied zich aan
voor al uw Schilder, Tex en
behangwerkzaamheden,
bel voor vrijblijvende prijsopgave
met 06 29 33 66 85

Gezocht: Dames die op wo 9-10.15
recreatief willen badmintonnen in
sporthal Sevenum Info: 06 11 45 36 15
JouwStijlMijnStijl voor
kledingreparatie,
aangepaste (PDL) kleding en ontwerp.
Van Bronckhorststraat 32, 5961
SM Horst Tel. 06 52 39 50 16 of
jouwstijlmijnstijl@kpnmail.nl.

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
HORST RONDOM AMERICAANSEWEG
HORST RONDOM INDUSTRIETERREIN
SEVENUM RONDOM KLASSENWEG
BROEKHUIZENVORST
RONDOM OOIJENSEWEGG

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl
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Live vanuit de Herberg ‘t Gasthoês

Publiek welkom bij Radio Naodôrs 2.0
Na bijna twee jaar is Radio Naodôrs van Omroep Horst aan de Maas
klaar voor een volgende stap: Radio Naodôrs 2.0. Live publiek en gasten
die op toerbeurt hun werk ten gehore brengen moeten het programma
een nieuw leven inblazen. Vanaf maandag 7 februari zal er wekelijks
iedere maandag van 19.00 tot 21.00 uur live worden uitgezonden vanuit
de Herberg in ’t Gasthoês in Horst.
De makers van Radio Naodôrs besloten
enkele weken geleden om hun programma een nieuw leven in te blazen.
“We hadden het gevoel dat we met
het programma dat we maakten in een
sleur terecht waren gekomen”, vertelt Nick van Rens, oprichter en medepresentator van het programma. Na de
start van het programma in maart 2020
brak de coronaperiode aan. Een groot
deel van de inhoud voor Radio Naodôrs,
evenementen en live muziek, waren
hierdoor schaars en zo werd er veel
gevraagd van de presentatoren om het
programma te vullen. “Met de manier
waarop we het programma draaiden,
hadden we net zo goed met zijn allen
in een kroeg kunnen gaan zitten.”

Publiek
In een bijeenkomst van de makers van
Radio Naodôrs kreeg die gedachte van
de kroeg zowaar steeds meer vorm.
“We kregen het idee om een programma te maken met live publiek.”
Aangezien de studio van Omroep

Horst aan de Maas zich in ’t Gasthoês
bevindt, stond de locatie van de liveuitzendingen snel vast: de Herberg van
’t Gasthoês. “We hopen dat mensen
op een maandagavond naar ons programma in de Herberg komen luisteren.” Een live videoverbinding zal er
niet komen. “Mensen die het willen
zien, nodigen wij van harte uit om te
komen kijken en luisteren onder het
genot van een kop koffie”, vertelt Nick.

Creatieve gasten
Voor de invulling heeft de redactie
van het programma contact gezocht
met een breed scala aan onder andere
schrijvers, dichters en muzikanten uit
Horst aan de Maas. Radio Naodôrs wil
deze gasten een podium bieden door
hen tijdens de uitzending hun werk
te laten voordragen aan het publiek
in de Herberg. Zo zal dichter en schrijver Geert van den Munckhof zijn werk
komen voordragen, Evert Leijssen
in columns kleine irritaties die hem
bezighouden bespreken en is er elke

PARTTIME PLANTEN INPAKKERS
BIJ GREEN4RETAIL, FLORA TRADE PARK IN VENLO

maand muziek van muzikanten van de
Muzikantine. Dit is slechts een tipje van
de sluier van alle bijdragen. De gasten
die aan het programma meewerken
zullen op toerbeurt hun opwachting
maken en komen zo door het jaar
heen meerdere keren terug. Daarnaast
komen elke week drie rubrieken aan
bod: actualiteit, muziek en cultuur.
Ook deze items worden in een dialect
jasje gestoken en krijgen de namen
Kabelkrant, Lokaal Kabaal en Tussen
Kunst en Kwatsch.

“Sinds we begonnen zijn, hebben
we steeds meer naamsbekendheid
gekregen”, vertelt Nick. De heren van
Naodôrs dachten dat hun publiek zich
vooral bevond onder familie en vrienden, maar er bleken veel meer mensen
te luisteren. “We hopen dat we met
Radio Naodôrs nu nog meer mensen
gaan bereiken door onze diverse gasten.” Ook vinden de makers van het
programma het belangrijk om zoveel
mogelijk het dialect te promoten.
“Anders is dat over tweehonderd jaar

uitgestorven.”
Iedereen is welkom om vanaf maandag
7 februari elke week tussen 19.00 en
21.00 uur de uitzending bij te wonen in
de Herberg van ’t Gasthoês. Uiteraard
is het mogelijk om via de radio van
Omroep Horst aan de Maas te luisteren. “Als iemand dan toch de radio aan
heeft tijdens het hobbyen, kunnen ze
net zo goed naar Radio Naodôrs luisteren”, voegt Nick er nog aan toe.
Tekst: Ruud Beijers

Luchtverdedigingsoefening bij Horst aan
de Maas
Luchtverdedigers trainen tot en met donderdag 10 februari in de omgeving Noord-Brabant en Limburg
tijdens oefening CERBERUS DAGGER.

Werk je het liefst de hele dag met je handen en lekker tussen
de planten? Heb je een goede conditie en zoek je een ﬂexibele,
parttime baan? Dan hebben wij een leuke vacature voor jou.
Wat ga je doen?
Als parttime inpakker ben jij verantwoordelijk voor het ompakken van
prachtige bloemen en planten zoals
perkplanten en diverse tuinplanten.
Jouw taak?
Samen met een klein en gezellig
team pak je in onze verwerkingshal
de planten over op plantenkarren
en maak je bestellingen voor onze
retail klanten klaar. Het klinkt als
een vrij simpele baan, maar het
vergt wel wat inspanning, handigheid en nauwkeurigheid.
Werkdagen en -tijden
Jij bent dinsdag, woensdag en
evt. donderdag beschikbaar en
ﬂexibel inzetbaar. Jouw werktijden
zijn van 08.00-17.00 en in overleg
kun je een ½ uurtje later beginnen, en ben je bereid om soms
langer door te werken.

Wat wij bieden
• Per direct een baan als
planten inpakker voor 8 tot
max. 16 uur per week.
• Een bruto uurloon >21 jaar
= € 12.50 afh. Van inzet en
ﬂexibiliteit tot € 14.50. incl.
vakantietoeslag.
• Reiskosten vergoeding
bespreekbaar.
• Een gemoedelijke werksfeer.
Wat wij vragen
• Minimaal mbo werk- en
denkniveau en het spreken
van de Nederlandse taal.
• Je bent een harde en ﬂexibele werker en enthousiast
om aan de slag te gaan.
• Minimaal beschikbaar van
1 maart tot 1 juli.
• Ook vitale 65 plussers zijn
welkom.

Solliciteren
Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en voldoe je aan de eisen?
Stuur dan voor 13 februari een mail met je motivatie en CV naar:
info@green4retail.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Nederlandse en Duitse militairen
trainen samen in de omgeving Horst
aan de Maas ter voorbereiding op
de taak om in 2023 gereed te staan
als onderdeel van NAVO’s snelle
interventie-eenheid. De NAVO kan
indien nodig deze interventiemacht
binnen vijf tot dertig dagen overal
ter wereld inzetten. De binationale
oefening met Nederlandse en Duitse
luchtverdedigers heeft verschillende
doelstellingen zoals het correct uitoefenen van besluitvormingsprocessen, verplaatsingen en het uitvoeren
van luchtverdedigingsoperaties.
De oefening is een opvolger van

CERBERUS KNIFE die in september
2021 plaatsvond. De omgeving kan
militairen tegenkomen tijdens verplaatsingen over de weg overdag,
maar ook ’s nachts. Verder zal er
tijdens de oefening op verschillende
momenten kort gevlogen worden
met een drone of privaat-vliegtuigje
die dient als doelaanbod voor de
luchtverdedigingssystemen.

Schade
Luchtverdedigingsoefeningen
spelen zich grotendeels gesimuleerd af. Na het opbouwen van de
wapensystemen en het commando-

element wordt er in het zogeheten
‘blik’, de containers waar de militairen zich in bevinden, gesimuleerde luchtverdedigingstrainingen
uitgevoerd. Er wordt geen gebruik
gemaakt van oefenmunitie in civiel
terrein (met uitzondering van militaire oefenterreinen).
Door de omgeving actief te informeren probeert Defensie de omgeving bewust te maken van de
militaire aanwezigheid. Mocht er
tijdens de oefening schade ontstaan dan kan men e-mailen met
sectie communicatie DGLC via
DGLC.SIE.COM@mindef.nl

Gemeente keurt nieuwe onderwijslocatie voor
jongeren op PI Ter Peel goed
Het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas heeft ingestemd om een nieuwe, tijdelijke
onderwijslocatie te realiseren op het terrein van Penitentiaire Inrichting Ter Peel in Evertsoord.
Daar krijgen nu veertig jongeren les.
De organisatie Karaal West-Brabant
heeft op PI Ter Peel een speciale onderwijsvoorziening gestart
voor jeugd binnen Rijks Justitiële
Jeugdinrichtingen (RJJI). De veertig jongeren zijn van de leeftijd van
18 tot 23 jaar. Op grond van de Wet
op de Expertisecentra wordt aan
de gemeente Horst aan de Maas
als vestigingsplaats van de school
gevraagd om goedkeuring. Het college heeft die gegeven.

Geen extra kosten
Ook is er opvang voor een groep
‘lichtgestrafte’ jongeren georganiseerd. De jongeren krijgen op
deze locatie ook speciaal onderwijs. Het zijn preventief gestraften,
zelfmelders en jongeren met een
kort strafrestant. Het gebouw wordt
tot medio 2023 overgedragen aan
de RJJI. Normaal gesproken draagt
de gemeente Horst aan de Maas de
kosten voor de onderwijshuisves-

ting. Justitie draagt nu de volledige
verantwoordelijkheid en de kosten
van de huisvesting van de school.
Het samenwerkingsverband VO
Noord Limburg heeft geen bezwaren
tegen de nieuwe onderwijsvoorziening. Deze organisatie is ook verplicht om een akkoord te geven op
de plannen. Deze plannen hebben
dus geen financiële gevolgen of verplichtingen voor de gemeente.
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Conceptversie nieuwe centrumvisie Sevenum
gepresenteerd
De gemeente Horst aan de Maas is samen met een groep ondernemers en inwoners aan de slag gegaan met
het opstellen van een nieuwe centrumvisie Sevenum. Deze conceptversie werd donderdag 27 januari gepresenteerd. Thema’s die aan bod kwamen waren ondernemen, educatie, vrijetijd, wonen en verkeer.
Een centrumvisie heeft het doel om kansen, belemmeringen, ideeën, wensen
en (on)mogelijkheden van ontwikkelingen van het centrum te beschrijven, legt projectleider Bart Linssen uit.
“Gezamenlijk wordt zo bepaald waar de
toekomst van het centrum van Sevenum
ligt. De visie moet bouwstenen bieden
voor toekomstige ontwikkelingen en uitwerkingen op planniveau. De centrumvisie Sevenum wordt opgesteld, omdat er
diverse ontwikkelingen in het centrum
zijn. De gemeente en ondernemers hebben ideeën hierover en willen bepaalde
zaken ontwikkelen. Daarnaast is er de
wens het centrumgebied verkeersluwer
te maken. Op visieniveau wil men dan
ook inzicht krijgen in de verkeersproblematiek in de kern van Sevenum.”

De visie moet
bouwstenen bieden
voor toekomstige
ontwikkelingen en
uitwerkingen op
planniveau
De conceptversie is opgesteld aan de
hand van verschillende zaken. Zo is er
sprake van participatie met belanghebbenden/stakeholders. Er zijn verschillende gesprekken geweest met onder
ander inwoners, ondernemers, de dorpsraad en de ouderenbond waarbij inzicht
is verkregen in ideeën, wensen en problemen die spelen in het centrum. Er zijn
ook discussieavonden met betreffende
stakeholders. “Zowel de gemeente als
mensen die participeren moeten het
gezamenlijk eens zijn over de inhoud en
richting van de visie”, legt stedenbouwkundige Marc Oosting uit.

Eén van de belangrijkste punten die in
de gesprekken met belanghebbenden
naar voren kwam was het verkeer. Het
centrum is goed bereikbaar en er kan
goed geparkeerd worden. Toch werden
er verschillende negatieve punten aangehaald. Hierbij ging het met name om
de problematiek rondom het vracht- en
busverkeer, de krappe straatinrichting
voor fiets- en voetgangers en de verkeersdruk in het centrum. Het autoverkeer in het centrum was een bewogen
onderwerp waarover de meningen verschilden en dat het meeste besproken
werd. Sommige mensen gaven aan dat
het autoverkeer uit het centrum moest
worden geweerd, terwijl anderen juist
weer vonden dat dit niet de bedoeling was, in verband met de bereikbaarheid van het centrum. Als tweede
punt werd de horeca vaker genoemd.
Er werd aangehaald dat De Wingerd
buiten het centrum valt en dat terrassen in het centrum soms de doorgang
belemmeren. Wat betreft winkels werd
nadrukkelijk gevraagd om een stukje
diversiteit. Over wonen is met name de
locatie Maraboe aan de orde geweest,
maar ook het wonen boven winkels
wordt belangrijk gevonden. Ook gaven
verschillende geïnterviewde belanghebbenden aan waarde te hechten aan de
vergroening van het centrum. Ook de
toekomst van de kerk kwam ter sprake.
De gesprekken en interviews leidden tot
een functionele en ruimtelijke analyse
waarbij vijftien verschillende punten
werden besproken zoals het lint van
aaneengeschakelde, losse en deels niet
uitnodigende horecazaken, de hoge
verkeersdruk in het centrum, de monofunctionele begraafplaats en het ruimtegebrek van de Aldi.

Conceptvisie
Al deze punten werden vertaald naar

een (concept)visie, waarbij de verschillende aspecten een plek kregen.
Door een kentekenonderzoek werd
meer inzicht gecreëerd over de verkeerssituatie in Sevenum. De aantallen
verkeer zijn passend voor de kern van
Sevenum, zegt Jules Berkers, beleidsadviseur verkeer bij de gemeente
Horst aan de Maas. “Het doorgaande
verkeer blijft een groot aandachtspunt”, geeft hij aan. “De oplossing
ligt binnen het bestaande netwerk.
Dit betekent dan ook dat er geen
noodzaak is voor een randweg voor
bijvoorbeeld het ontlasten van de
route Molenstraat. Het tast de omgeving aan en juist door het creëren van
zo’n verbinding trekt er meer verkeer
door de kern.” Er kan volgens Berkers
wel nog gekeken worden naar het
beter afwikkelen van verkeer, het
beperken van zwaar verkeer, de route
van de lijnbus en een bepaalde aanpassing in Google Maps, waardoor er
sneller over de snelweg wordt gereden. “Het is zoeken naar een balans”,
geeft Berkers aan.
In de visie komt op het gebied van
horeca naar voren dat als de Wingerd
op de huidige locatie blijft, deze verbonden moet worden met de overige
horeca in het centrum. Hierbij moet er
een aantrekkelijk wandel- en verblijfsklimaat gerealiseerd worden.
Met betrekking tot de maatschappelijke diensten is er een aantal aspecten
van belang. De toegankelijkheid van
de begraafplaats zou versterkt moeten
worden. Dit kan aantrekkelijker worden
gemaakt door een passend programma
hieraan toe te voegen zoals een
moestuin of bezinningspark. Ook het
Raadhuisplein kwam ter sprake.
Deze zou multifunctioneel ingezet kunnen worden met betrekking tot parkeren, evenementen en groen. “We zien

Kleur in de wijk door nieuwe beplanting

een hoog ontwikkelingspotentieel voor
diensten zoals het verplaatsen van
de Regiobank naar dit gebied”, geeft
Oosting aan. Op deze manier kunnen de
diensten daar geclusterd worden.
Het thema boodschappen kan volgens
Oosting verder uitgebouwd worden.
Op het braakliggende Maraboe-terrein
kan deze locatie geschikt zijn, omdat
dit ook aan een parkeerplaats is gelegen. Het boodschappen wordt op
deze manier in één gebied geclusterd.
“Zo wordt het voor mensen eenvoudig om de dagelijkse boodschappen
te doen en is het parkeren maar één
beweging in het centrum”, legt hij uit.
In het retailgebied van Sevenum zou
moeten worden ingezet op versterking
rondom het Pastoor Vullinghsplein
door het toevoegen van retailwinkels.

Sport-/educatieplaatsen zouden onderzocht kunnen worden op de kans voor
woningbouw zoals de tennisvelden.

In gesprek met inwoners
Omdat de gemeente graag met inwoners van Sevenum in gesprek gaat over
de centrumvisie Sevenum organiseert
zij nog een tweede avond. Dit is een
fysieke avond op woensdag 9 februari
om 19.00 uur in De Wingerd in Sevenum.
Tijdens deze avond kunnen inwoners
laten weten wat zij van het concept
vinden, zodat hun input meegenomen
wordt en het een breed gedragen visie
wordt voor Sevenum. Aanmelden vooraf
is verplicht en kan tot en met 8 februari
via de website van de gemeente.
Tekst: Floor Velthuizen

Gemeenteraadsverkiezingen

D66+GroenLinks presenteert
kandidatenlijst
D66+GroenLinks Horst aan de Maas presenteert de 25 mensen die op
de kandidatenlijst staan voor de gemeenteraadsverkiezingen.
De lijst bestaat uit een mix van mensen in de leeftijd van 18 tot 87
jaar die zich thuis voelen bij de idealen en standpunten van de partij.
“Een gezonde leefomgeving
waarin iedereen zichzelf kan zijn
en zijn verantwoordelijkheid voor
neemt. Nu en in de toekomst. Dat
is waar wij voor staan. We streven naar een Horst aan de Maas
met meetbare schonere lucht,
schoner water en een schonere
bodem”, zegt de partij. Op num-

mer één staat Maarten Voesten,
gevolgd door Eveline Baas en
Daphne Spreeuwenberg. Daarna
komen Jos Gubbels, Carmen Aerts,
Bert Vrieling, Mascha Tijssen, Henk
Kemperman, Karl Heinz Walter en
Nena Vissers. De volledige lijst is te
vinden op de website van de politieke partij.

VACATURE
in Venray

In de omgeving van de straten De Pelslap en Clapvaeren in Horst gaan medewerkers van de buitendienst van
de gemeente Horst aan de Maas het openbaar groen renoveren.
“De kwaliteit van het groen is namelijk
zodanig slecht dat we gekozen hebben
om deze wijk opnieuw onder handen
te nemen”, meldt de gemeente. “De
oude beplanting en bomen worden
gerooid zodat we de grond kunnen

bewerken voor de nieuwe aanplant.”
De medewerkers van de buitendienst
gaan Heesters en bomen aanplanten
die op verschillende momenten bloeien
in het seizoen. “Dat is niet alleen
aantrekkelijk voor het oog, maar ook

insecten zoals de bijen en vlinders hebben hier profijt van. Ook in dit gebied
wordt dan de biodiversiteit vergroot.”
De uitvoering start in februari.

Brandweer verwijdert dakpannen
vanwege brandweerbrand
Vanwege een uitslaande schoorsteenbrand in een woning moest de brandweer van Lottum donderdag 27
januari uitrukken naar Grubbenvorst. Een deel van het dak van de woning moest worden verwijderd om de
brand te kunnen blussen.
De brandweer van Lottum en de
hoogwerker van de post Venlo werden donderdag 27 januari rond
21.30 uur gealarmeerd wegens een
schoorsteenbrand bij een vrijstaande
woning aan de Burgemeester van
Kempenstraat in Grubbenvorst. De

brand breidde zich in het begin snel
uit waardoor er een tweede blusvoertuig gealarmeerd.
De brand bleek vanuit de schoorsteen
door te zijn geslagen naar de nok van
het dak. Door een aantal dakpannen
te verwijderen was de brandhaard

voor de brandweer beter bereikbaar en hierdoor snel geblust. Rond
22.00 uur werd het sein brand meester gegeven en heeft de brandweer
nog een nacontrole uitgevoerd. Bij de
brand is niemand gewond geraakt.

Martin Cuypers zoekt een

Commercieel
Medewerker (40 uur p/w)

Kantoorartikelen en facilitaire producten

Alle info & solliciteren? Scan de QR
www.martin-cuypers.nl
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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

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Je was een man van weinig woorden,
herkenbaar voor degene die bij je hoorden.
Een man, vader en opa op wie je kon bouwen,
en wiens woord je kon vertrouwen.
Zo bescheiden als je hebt geleefd,
zo bescheiden ben je gestorven.....
Op vrijdag 28 januari 2022 overleed in de leeftijd van 82 jaar

Hub Voesten
echtgenoot van

Dien Voesten - Wijnhoven
trotse pap en lieve opa van
Anita en Harold
Rick en Paulina, Zoë
Yannick en Janneke
Sabine en Guus

Ik zal nog altijd grapjes met je maken
We zullen samen door het stille landschap gaan
Als je mijn handen niet meer aan kunt raken
Raak je mijn hart nog duidelijker aan
-Toon Hermans
Verdrietig, maar ook vervuld van trots en mooie herinneringen
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, vader
en onze opa

Bert Verdellen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
10 april 1938

Horst

Lies Verdellen - Wijnen
Rik en Sylvia
Noa, Eryn, Otis

Patrick en Lieke

Familie Verdellen
Familie Wijnen

Cindy
Luuk, Stijn, Tess, Sepp

0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

Mariska en Ralf
Luna, Siënna, Mela

27 januari 2022

Zonnedauw 45
5975 TD Sevenum
Op dinsdag 1 februari hebben wij afscheid van Bert genomen.

Frans Halsstraat 26, 5961 AT Horst
Geheel naar wens van pap nemen wij afscheid in besloten kring.

Een speciaal woord van dank aan alle zorgmedewerkers die in
de afgelopen tijd zo liefdevol voor Bert hebben gezorgd.

Afgelopen zaterdag ontvingen wij
het droevige bericht dat ons erelid
Helaas hebben wij veel te vroeg afscheid moeten nemen van

Helmie Haegens
uit vaar t verzorging

24 april 1969

Yvonne Vos
Met liefde en passie

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

24-uur
bereikbaar

lieve mam van
Louke en Daan
Stef
Familie Haegens | Familie Janssen

Wij wensen Lies, Rik & Sylvia en kleinkinderen
veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Heijnenstraat 33, 5963 NK Hegelsom
eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

op 83-jarige leeftijd is overleden.
Bert is ruim 46 jaar lid geweest van onze vereniging en
voor 20 jaar terug werd hij voor zijn enorme verdiensten
benoemd tot erelid. In zijn actieve periode als bestuurder
van onze vereniging runde Bert het secretariaat van onze
vereniging met militaire precisie. Hij was zeer accuraat,
plichtsgetrouw en altijd aanwezig. Met Bert kreeg je
nooit ruzie en hij ging er altijd 100% voor!

Johan Janssen

Dag én nacht bereikbaar

uitvaartbegeleiding

1 februari 2022

grote liefde van

Tel. 077 - 302 11 40

bob noten

Hegelsom

Bert Verdellen

Maandag 7 februari nemen wij om 10.30 uur in besloten
kring afscheid van Helmie. Je bent in de gelegenheid om het
afscheid via livestream te volgen. Als je een email stuurt naar
streaming@uitvaartverzorgingyvonnevos.nl, dan ontvang je
hiervoor de link.

Bestuur, leden, jeugdleden, dirigenten en ereleden
van de Koninklijke Harmonie Unie Sevenum

In plaats van bloemen stelt Helmie een vrijwillige donatie aan
Stichting Mijn Masker Af erg op prijs (NL29 RABO 0347637930).

&

Wil je een gedachtenisprentje van Helmie ontvangen,
stuur dan een email met jouw adresgegevens naar
helmiehaegens@ziggo.nl

Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

Zoveel kaarten
Zoveel warme woorden
Zoveel belangstelling en
Zoveel troost
Hartelijk dank voor uw hartverwarmende medeleven
na het overlijden van mijn lieve man

0478-515221
Briensveld.nl

Peter
Mijn hartelijke dank hiervoor.
Bep Drenth-Driessen

Perspectief Horst aan de Maas
maakt kieslijst bekend
Perspectief Horst aan de Maas maakt de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend. Met achttien kandidaten gaat de nieuwe partij haar
eerste verkiezingen tegemoet. Raadslid Thijs Lenssen (63) is lijsttrekker.
“Het is een geweldige mix van verschillende perspectieven: jong en
oud, een eerlijke genderverdeling,
ervaren politici en frisse gezichten”,
aldus Lenssen. Op twee staat Nathalie
Rozendaal (49), die ervaring heeft
als raadslid in een andere gemeente.
Hoogste nieuwkomer in de gemeentepolitiek is Hilde Spreeuwenberg
(29) op nummer drie. Op de lijst staan

verschillende ondernemers, onder
andere in de landbouw, horeca en culturele sector. Verschillende kandidaten
zijn professionals in de zorg en in het
onderwijs. Op vier staat Ton Wismans,
gevolgd door Anita de Blok, Judith
Mooren, Leon Weijs, Johan van Helden,
Claire de Swart en Leo Beterams op
tien. De volledige lijst is te zien op de
website van de politieke partij.
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Foto uit 1939 van man uit Lottum en bakkersdochter

Brood halen bij bakkerij ‘De Swart’
Noud Rütten uit Lottum laat een
foto zien uit 1939, waar hijzelf
op staat afgebeeld. Op de foto is
te zien hoe hij en Trees brood
gehaald hebben bij de bakker in
Blitterswijck. Hij is erg trots op
de foto, die overigens ook in
1939 in het weekblad
‘Katholieke illustratie’ heeft
gestaan.
Noud vertelt dat men het deeg
voor het brood vroeger zelf thuis
kneedde en vervolgens naar de
bakker bracht om het te laten
bakken. “Het deeg bracht men
voor 09.00 uur ‘s morgens naar
de plaatselijke bakker. Meestal
werd dit gedaan door de kinderen
voordat ze naar school gingen”,
zegt Noud. In het geval van de
foto werd het deeg naar bakkerij
de Swart gebracht. “Wanneer de
school ‘s middags uit was, gingen
de kinderen weer bij de bakkers
langs om het, inmiddels gebakken,
brood mee naar huis te nemen.
Dit is ook op de foto te zien. Op de
foto sta ik afgebeeld samen met
Trees de Swart. Trees is de dochter van de bakker en liep met
mij mee.” Omdat Noud het nog
warm versgebakken brood van

‘De Swart’ een heerlijke traktatie vond, was het gevolg dat hij al
aardig van het brood had geknabbeld voordat hij thuis arriveerde.
“Echter is dit nog niet alles wat

de foto ons vertelt. Trees had een
boodschappentas aan haar arm
hangen. Hierin zaten de nodige
snoepjes in en daar had ik toen
ook oren naar. Alleen kon ik niet

met mijn handjes in de tas om er
iets uit te pakken. Daarom zag ik
er zo beteuterd uit. Ook valt te zien
dat mijn kapsel op de foto, erg
vreemd was. Ik vond toentertijd

dat mijn haar hoognodig geknipt
moest worden. Maar in plaats van
naar de kapper te gaan, heb ik zelf
de schaar ter handen genomen en
een nieuwe coupe aangemeten.”

PRODUCTIEMEDEWERKER / PROCES OPERATOR
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 productieproces
te bewaken en het bedienen van onze machines.

Je dagelijkse taken bestaan onder andere uit:
•

Het bedienen, controleren en bijsturen van het proces en machines.

•

Het onderhouden van de machines en het verhelpen van kleine technische storingen.

OVER ORGANIC
NUTRITION CENTRE

•

Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden (invullen van werklijsten en logboeken).

•

Verrichten van transportwerkzaamheden met gebruik van de heftruck.

Organic Nutrion Centre is een nieuw modern

•

Wij vragen:

bedrijf in de regio. In april starten wij met het

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.

opwaarderen van champost. Hiervoor hebben

•

Bereidheid om in ploegendienst te werken.

we een biomassa-energiecentrale gebouwd

•

Een groot probleemoplossend vermogen.

van 7.500m . Hierin wordt regionaal

•

Je bent op de hoogte van de regels omtrent veiligheid, orde en netheid.

afvalhout verbrand en omgezet in warmte en

•

Je hebt kwaliteitsbewust handelen hoog in het vaandel staan.

2

elektriciteit. De warmte wordt gebruikt voor
het drogen en verwerken van de champost en

Ons aanbod

voor het verwarmen van de champignon-

•

Ploegentoeslag.

kwekerij. Het hele proces is CO2-neutraal en

•

25 vakantiedagen.

uniek in de wereld!

•

Reiskostenvergoeding.

We kunnen niet wachten om onze faciliteit in

•

En doorgroeimogelijkheden.

april in productie te nemen samen met jou!
Voor meer informatie neem contact op met Peter van Deursen telnr. 06-18395342

WWW.ORGANICNUTRIONCENTRE.COM

of Gerard Sikes telnr. 06-29501929 of mail je cv naar gerard@organicnutrioncentre.com
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Geboren

Isa

13 januari 2022
Dochter van
Glenn Weijs en
Yvonne Timmermans
Middelijk 18
5961 EL Horst

Geboren

Jax

27 januari 2022
Zoon van
Wim de Boer en
Lianne van Vegchel
Ooijenseweg 22
5871 CA Broekhuizenvorst

Groot en sterk waren jouw handen
Warm en veilig jouw armen
Lief en vrolijk jouw lach
En het mooiste is jouw hart.
Erg verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat hij
ons gegeven heeft, hebben wij van mijn man en onze pap
en opa op 30 januari 2022 in de leeftijd 87 jaar afscheid
moeten nemen…

Pierre Jenniskens
Bets Jenniskens - Jeurissen

Je was een juweel van een moeder.
Een diamant die door het leven in
al zijn facetten is geslepen.
Een goed mens met een gouden hart.
In de eenvoud van het leven
heeft zij ons zoveel gegeven.
Na een goed leven en een korte strijd hebben
wij afscheid genomen van mijn lieve vrouw,
onze mam en trotse oma

Anny Flinsenberg - Peeters
Baarlo, 3 september 1949

Pap van
Peter, Charlie, Sjaak, Ans, Annemie, Marcel, Gé

Henk Flinsenberg

Opa van
Wendy, Joeri, Dennis, Maartje, Kevin, Jill, Paul, Aniek, Robin

Jep en Paulien
Eva, Loek
Hans en Ilona
Saar, Fer

Familie Jenniskens
Familie Jeurissen

Gebaore

Zus

28 januari 2022
Grötse elders en broor
Michiel, Janneke en Ted
Janssen
Leopold Haffmansstraat 10
5961 DX Horst

Geboren

Giel

28 januari 2022
Zoon en broertje van
Joris, Lida, Daan en Lars
Cox
Heming 22
5871 AH Broekhuizenvorst

Geboren

Bobbie en
Sophie

Dochters van
Will en Jackie Spreeuwenberg
Meteriks Veld 35a
5964 AR Meterik

Geboren

Wout

30 januari 2022
Zoon en broertje van
Rik, Reni en Ymke
Claassens
Spoorstraat 21
5971 BA Grubbenvorst

Horst, 29 januari 2022

Liesa en Chris
Siem, Daan, Roos

Correspondentieadres:
Dr. Lemmenstraat 56, 5964 AM Meterik
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 5 februari a.s.
om 11.00u in de parochiekerk van de H. Johannes Evangelist
te Meterik. Aansluitend begeleiden we Pierre naar zijn laatste
rustplaats.
Zoals Pierre zei, ’t Is neet ânders, heeft hij zijn ziekte Parkinson
moedig gedragen. Wij vragen u daarom een vrijwillige gift voor
het Parkinson-fonds. Hiervoor zijn collectebussen aanwezig
in de kerk.
Een woord van dank voor alle fijne zorg van Buurtzorg Horst
en Hof te Berkel 97.

Dankbetuiging

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor het
medeleven bij het afscheid van onze lieve moedige mam,
schoonmoeder, oma en mijn maatje

Ria Hermans
Zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet
en geeft ons kracht om verder te gaan.

Weltersweide 27
5961 EK Horst
Vanwege de huidige omstandigheden nemen wij in besloten
kring afscheid van Anny op vrijdag 4 februari om 10.00 uur.
Het is mogelijk om de afscheidsdienst via een livestreamverbinding te volgen. De link kunt u aanvragen via een mail
aan: live@uitvaartverzorgingyvonnevos.nl
Wij vinden het fijn dat jullie er op deze manier toch bij
kunnen zijn.

Graag willen wij langs deze weg hartelijk dank zeggen
voor alle blijken van medeleven die ós mam en oma

Sophie Houben-Dinghs
tijdens haar ziekte en die wij na haar overlijden
van zoveel mensen mochten ontvangen.
Het was hartverwarmend en geeft ons veel
troost en kracht.

Harald en Maartje, Dana, Kay
Heidi en Hans, Lin, Rob, Siem
Hans Vermeulen

Tevens willen we alle gulle gevers bedanken voor de donaties
die bestemd zijn voor KWF-kankerbestrijding.

Sevenum, februari 2022

Harrie, kinderen en kleinkinderen.

Aangeboden: Piano-,
Gitaar- & Drumlessen.
Gediplomeerd docent Roel van Helden,
in Lottum. Info: 06 16 41 76 42 /
roelvanhelden@hotmail.com”

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.

Optidee: voor persoonlijk advies,
bestelling en/of party: 06 48 55 07 30
en www.optidee.nl/peggy-wismans
Wil je GITAAR, UKELELE of BAS leren
spelen? Gratis proefles: 06 52 38 16 45
/ www.gitaarleshorst.nl

Beste mensen,

Wij willen iedereen bedanken
voor de vele bloemen en
kaarten voor onze 65-jarige
huwelijksdag.
Het is zo een leuke dag
geworden.

Door de overweldigend veel gelukwensen, in welke vorm
dan ook, die ik bij mijn honderdste verjaardag mocht
ontvangen ,werd ik zeer verrast. Ook van de muzikale hulde
van harmonie Sint Joseph en het optreden van Margot en
Wiel Verbeek hebben ik en mijn familie enorm genoten.
Mede hierdoor is het voor ons een onvergetelijke dag
geworden, waarvoor onze hartelijke dank.

Lei en Nel
Hesen - Van den Beuken

Grada Hermkes – Litjens

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

Gezocht poetshulp voor 4 uur per
week in Lottum.
Tel. 06 12 50 53 73

Op woensdag 9 februari wordt

Mien Schouten
95 jaar.
Van harte gefeliciteerd.
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Te huur zomerhuis aan zee Mallorca
voor en najaar
www.huisbertcati.com facebook
huisbertcati”
Verloren, trouwring in of nabij
Jumbo Sevenum, 25 jan.
Tel.: 06 22 47 59 33.
Vaste poetshulp gezocht voor op
donderdag, 4a5u/week. In Horst.
Bel of app 06 55 37 32 60.
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Lifstylebeurs Hiltho Horst zoekt nieuwe organisator
De grote Limburgse lifestylebeurs Hiltho Horst is op zoek naar een nieuwe organisator. Depro Beurzen
stopt met het organiseren van de beurs.
Evenementenorganisator Marco
Delissen: “Hoewel ik in eerste instantie verwacht had dat het virus na een
jaar wel weer voorbij zou zijn, begon
ik, bij het voor de tweede keer uit-

stellen van de beursdatum, te twijfelen of ik zelf de Hiltho nog wel moest
blijven organiseren. Daarover ben ik
dieper gaan nadenken. Geleidelijk
aan kwam steeds meer het besef

dat dit moment misschien wel het
beste moment zou kunnen zijn om de
Hiltho over te dragen aan een nieuwe
organisator”, zegt hij. “De toekomst
is veranderd en de Hiltho zal daarin

mee veranderen. Dat verwacht ik, dat
verwachten de deelnemers en dat
gaan de toekomstige bezoekers ook
verwachten. Een nieuwe organisator
kan de nieuwsgierigheid naar deze
verandering stimuleren. Juist dáárom
ga ik nu op zoek naar een overnamekandidaat.”

Persoon bedreigd met mes in Horst

Binnenkijken bij...

Op het Lambertusplein in Horst is zondag 30 januari een persoon bedreigd met een mes. Dit voorval gebeurde omstreek 15.30 uur.
Tijdens een ruzie tussen verschillende jongeren en een ander per-

soon, trok één van hen een mes en
bedreigde het slachtoffer. Tijdens dit

conflict raakte uiteindelijk niemand
gewond. De politie heeft niemand

kunnen aanhouden en roept getuigen op zich te melden.

Kieslijst VVD Horst aan de Maas vastgesteld
De leden van de VVD Horst aan de Maas hebben de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 vastgesteld. De lijst bestaat uit elf mensen, het zijn zowel bekende als nieuwe gezichten vanuit verschillende dorpen.
“We zijn blij met onze kieslijst voor
de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Als lokale VVD hebben we
enthousiaste kandidaten die zich met

optimisme gaan inzetten voor onze
gemeente. We hebben een diverse
groep kandidaten die elkaar goed
aanvullen op het gebied van kennis

en ervaring.”, licht Leo van Megen toe
namens het bestuur.
Lijsttrekker Yvonne Douven geeft aan
ontzettend trots te zijn op de lijst. “Het

zijn stuk voor stuk kandidaten die zich
inzetten om te luisteren naar inwoners
om zo samen problemen op te lossen.
Op deze manier blijven de dingen die
goed gaan in de buurt ook goed en
worden de dingen die beter kunnen
ook echt beter.”

Oh, zit dat zo!

Column

Het komt
goed
Pubers! Onze school zit er
barstensvol mee. En ouders van
het Dendron College en
SOOOOL10-14 hebben ze natuurlijk gewoon in huis. We zijn het
bovendien allemaal zelf ooit
geweest. Toch blijft het je
verbazen hoe anders het puberbrein werkt. In het weekend
volgde ik een Webinar van
Aletta Smits, noem het een
opfriscursus puberbrein.

Dagelijks werk ik op school met
jongeren in de leeftijd van 10 tot
18 jaar. Ik weet hoe ze zijn en kan
bepaald gedrag best goed voorspellen. Zo omzeil ik klippen en
onnodig hoog oplopende confronHet afgelopen jaar is het aantal verkeersongevallen met minimaal één ernstig gewonde ten opzichte van 2020 met 1.300 toegenomen
taties, geniet ik van hen en blijf
naar 17.842*. Wel zijn er iets minder mensen overleden bij of na een verkeersongeval, namelijk 478. In 2020 waren dit er 496.
ik pedagogisch altijd in gesprek.
(zoals voetgangers, fietsers,
Dr. Aletta Smits is gespecialiDe kop van dit artikel is wel
de klachten toch langer dan
e-bikers en bromfietsers) in 2020
seerd in het puberbrein en vertelt
misleidend. In 2019 vonden er
verwacht aanhouden. Ook dan
in verhouding vaker gewond
er in het webinar in begrijpelijke
nog méér verkeersongevallen
is het verstandig om contact op
zijn geraakt.
taal over en met een flinke dosis
plaats, namelijk 18.298.
te nemen om te bespreken wat
humor. In materieel opzicht heeft
Dus eigenlijk wijken juist de
een letselschadeadvocaat voor
Wat nu als jij één van die
bijna iedere puber het beter dan
cijfers van 2020 (in positieve
jou kan betekenen.
verkeerslachtoffers bent?
ooit. Maar mentaal hebben ze het
zin) af. Dat jaar was het ook
Heb je dan een eigen
nu echt een stuk zwaarder dan
veel rustiger op de weg, onder
Door: Kristel van de Molengraft,
letselschadeadvocaat nodig?
wij. Sociale druk en prestatiedruk
andere door het thuiswerkadvies
Van der Putt advocaten
Bij alleen blikschade kan een
zijn groot. Het aantal prikkels dat
en de lockdowns. Er werden
letselschadeadvocaat niks
door de smartphone binnenkomt
wel meer rondjes gelopen en
voor je betekenen. Maar als er
is torenhoog en gamen en social
gefietst. Minder autoverkeer
sprake is van letsel mogelijk
media zijn tijdrovend. Dat doet wat
betekent niet automatisch dat
wel. Ik adviseer dan ook altijd
met je.
het ook veiliger op de weg
om te bellen voor overleg.
Een puber heeft een ander tijdsbewordt. Uit onderzoek blijkt dat
Er kan een vrijblijvende intake
sef en wordt sociaal gemotiveerd.
er zelfs (vaker) harder gereden
ingepland worden. Dat kost je
Dat alles is bekend. Toch was het
wordt als er minder verkeer op
helemaal niks. Soms lijkt het
nuttig om weer eens écht stil te
de weg is. Dit lijkt ook deels
letsel op het eerste oog wel
staan bij alles waarin een puberte verklaren waarom juist de
mee te vallen, maar blijven
brein magistraal uitblinkt, maar
kwetsbare verkeersdeelnemers
ook hopeloos stagneert. Zelf heb
Patersstraat 17, 5801 AT Venray
ik altijd geroepen: liever dertig
0478 - 55 66 82
pubers in mijn klas dan één in mijn
www.putt.nl
* Deze voorlopige cijfers komen van STAR, een initiatief van politie,
huis. En dat gold dan vooral voor
vandemolengraft@putt.nl
het Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ICT-bureau VIA.
mijn jongste kind. Nu is ze zelf
bonusmoeder van twee meiden
van bijna 8 en 11 jaar van wie ze
de opvoeding heel serieus neemt.
Met grote regelmaat bespreekt zij
haar dilemma’s hierover met mij.
Elke week komt er wel een belletje
WIJ LOSSEN
HET OP!
WIJ LOSSEN
HET OP!
of stuurt ze een WhatsAppje met
Vanuit onze
in Roggel
laten wijlaten
elkewij
keukenwens
in
Vanuitshowroom
onze showroom
in Roggel
elke keukenwens
in
WIJ LOSSEN HET OP!
vervulling
gaan.
Of
u
nu
kiest
voor
een
fantastische
metamorfose
zo’n opvoedvraag. Met terugwervervulling
Of u nu
kiest voor
een
metamorfose
Vanuit
onze gaan.
showroom
in Roggel
laten
wijfantastische
elke keukenwens
in
van uw
bestaande
keuken
of kiestofvoor
een
geheel
nieuwe
keuken.keuken.
van
uw bestaande
kiest
voor
een geheel
nieuwe
vervulling
gaan.
Of u keuken
nu
fantastische
metamorfose
kende kracht uit ze dan ook telkens
Wij adviseren
u graaguover
deover
vele
mogelijkheden....
van
bestaande
keuken
of kiest
voor
een geheel nieuwe keuken.
Wijuw
adviseren
graag
de
vele
mogelijkheden....
✓ Snel
✓ Snel
eindeloos haar enorme dankbaarWij adviseren u graag over de vele mogelijkheden....
✓ Snel
• NIEUWE
KEUKENS
• KEUKENRENOVATIES
• NIEUWE
KEUKENS
• KEUKENRENOVATIES
heid voor de opvoeding die ze
✓ Betaalbaar
✓ Betaalbaar
• INBOUWAPPARATUUR
• NIEUWE
KEUKENS• •AANRECHTBLADEN
KEUKENRENOVATIES
• INBOUWAPPARATUUR
• AANRECHTBLADEN
heeft genoten en haar verbazing
Betaalbaar
✓
• INBOUWAPPARATUUR • AANRECHTBLADEN
✓ Effectief
✓ Effectief
over het oeverloze geduld dat wij
Effectief
✓✓
Effectief
✓
Effectief
✓ Effectief
met haar hebben gehad. Aan alle
✓ Duurzaam
✓ Duurzaam
Vrijkenstraat
3 Roggel
- 0475-520489
Vrijkenstraat
3 Roggel
- 0475-520489
Duurzaam
✓✓
ouders die zich soms vertwijfeld
✓ Duurzaam
Duurzaam
Vrijkenstraat
3 Roggel - 0475-520489
www.acpkeukenrenovaties.nl
www.acpkeukenrenovaties.nl
✓ Duurzaam
afvragen, wanneer houdt dit op,
www.acpkeukenrenovaties.nl
Voor deVoor
actuele
openingstijden
van van
de actuele
openingstijden
advies
✓ Vrijblijvend
advies kan ik geruststellend zeggen: houd
✓ Vrijblijvend
onzeVoor
showroom
kuntopeningstijden
u kunt
onze uwebsite
deshowroom
actuele
van
onze
onze website
✓ Vrijblijvend advies
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onze
showroom kunt u onze website
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moed, het komt goed!
bezoeken.
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•
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•
www.defoliedokter.nl
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Dorien Stals

Flink meer verkeersongevallen in 2021

VanVan
nieuwe
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deurtjes
Van nieuwe deurtjes
tottot
eeneen
complete
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complete
renovatie
tot een complete renovatie

LOSLATENDE
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LOSLATENDE
FOLIE
LOSLATENDE FOLIE OP
UW
KEUKENKASTJES?
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KEUKENKASTJES?
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Zij heeft haar leven geleefd zoals het kwam…
Verdrietig, maar ook dankbaar
dat zij zo lang in ons midden mocht zijn,
is rustig ingeslapen, voorzien van het H. Sacrament der Zieken
ôs Moe, oma en super oma

Toos Beurskens-Hendrix
echtgenote van

Jeu Beurskens †
overleden op haar 89e verjaardag
* Geijsteren, 27 januari 1933
Swolgen
Nijmegen

† Horst, 27 januari 2022
Wimke †
Anita en Volkert
Joost en Nur
Eef

Horst

Gertie en Jac
Anouk en Max, Mees
Karlijn en Glenn
Bas en Jeanine
Stijn en Marcha

Horst

Marion en Piet
Guus
Floor

Amsterdam Stephan en Michelle
Milla
Correspondentieadres
Groenewoudstraat 21, 5961 VD Horst
Op 2 februari hebben wij in besloten kring afscheid genomen
van ôs Moe tijdens een uitvaartdienst in de Lambertuskerk te
Swolgen, waarna wij haar te ruste gelegd hebben bij ôzze Va
op het kerkhof aldaar.
Een hartelijk woord van dank aan Gooiendaag en allen
die ôs Moe met liefdevolle zorg en aandacht de laatste jaren
omringd hebben.

Dankbetuiging

‘Enne gojje mins blieft altied leave’
Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken
voor het warme medeleven dat wij mochten ontvangen
na het overlijden van mijn lieve man, ózze pap en trotse opa

Chris Janssen
Bedankt voor de vele kaarten, bloemen en lieve reacties.
Voor ons is het een grote steun,
te weten dat hij door zovelen gekend en gewaardeerd werd.
Martha, kinderen en kleinkinderen

Ontwikkelkader de weerden
Grubbenvorst en Lottum
Het College van B&W legt een ontwikkelkader voor aan de gemeenteraad voor de weerden van Grubbenvorst
en Lottum. Het ontwikkelkader geeft aan welke mogelijkheden voor verdere ontwikkelingen in dat gebied wel
en niet passend kunnen zijn. Daarnaast is de gemeente voornemens om samen met andere overheden te
onderzoeken welke toekomstbestendige duurzame ontwikkelmogelijkheden er zijn voor een veel groter
gebied aan de Maas.
Met behulp van inwoners, burger
initiatieven, organisaties en andere
belanghebbende partijen is het ontwikkelkader voor de weerden van
Grubbenvorst en Lottum opgesteld. De
weerden zijn de uiterwaarden van de
Maas. Het ontwikkelkader omschrijft
de economische en maatschappelijke
uitgangspunten voor de toekomstige
ontwikkeling van het gebied.

Project Vierwaarden
Het ontwikkelkader dient, na vaststelling door de gemeenteraad, ook als
belangrijke input voor een veel bredere
gebiedsontwikkeling. In het kader van
het Integraal Riviermanagement (IRM),

een landelijk rivierenprogramma,
werkt de gemeente Horst aan de Maas
mee aan het project Vierwaarden.
In dit project wordt samengewerkt
met het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Limburg, Waterschap Limburg,
gemeente Venlo en gemeente Horst
aan de Maas. Het doel van het project Vierwaarden is om te onderzoeken welke toekomstige duurzame
ontwikkelmogelijkheden er zijn voor
het gehele gebied binnen het project
Vierwaarden. Het gebied betreft de
weerden van Grubbenvorst en Lottum,
die van Venlo-Velden en Hertogbroek
bij Arcen.

Vervolg
Dit ontwikkelkader is opgesteld om
toekomstige plannen en ideeën in
goede banen te leiden. Dit kunnen
plannen zijn die nu al op de plank liggen of in de nabije toekomst zullen
blijven komen. Het zal deels gaan om
plannen van overheden, maar ook van
bedrijven, grondeigenaren en inwoners. Onomkeerbare plannen kan de
gemeente pas beoordelen als er vanuit het IRM integrale plannen zijn vastgesteld. Dat duurt ongeveer drie tot
vier jaar. Dienen zich aan in de tussentijd minder omvangrijke kansen, dan
zal de gemeente dit toetsen aan het
nu voorliggende ontwikkelkader.

Gemeente verduidelijkt invulling nieuwe
Wet Inburgering
Gemeenten zijn sinds 1 januari 2022 verantwoordelijk voor de uitvoering van een nieuwe Wet Inburgering.
Deze moet ertoe leiden dat statushouders meer zelfredzaam worden en meer gaan meedoen in de samenleving. Gemeente Horst aan de Maas heeft in samenwerking met Synthese, Gilde Educatie en NLW, het inburgeringsprogramma ‘Door inburgering meedoen’ samengesteld en voorgelegd aan de raad. Tijdens de
raadsvergadering van dinsdag 1 februari vroegen een aantal partijen om duidelijkheid hierover.
De uitvoering van het inburgeringsprogramma ‘Door inburgering meedoen’ wordt gedaan door Synthese,
Gilde Educatie en NLW in samenwerking met de consulent inburgering
van de gemeente. Wethouder Roy
Bouten geeft aan dat het nieuwe
programma in werking treedt voor
iedereen die na 31 december 2021 de
verblijfsvergunning heeft ontvangen.
“De oude groep blijft op de reguliere
manier onder verantwoordelijkheid
van de Rijksoverheid het inburgeringsprogramma volgen. Iedereen
die na 1 januari 2022 instroomt, valt
onder het programma dat wij als
gemeente gaan uitvoeren. Er wordt
momenteel gewerkt aan de uitvoering van de onderwijsroute en
Synthese is bezig met het participatieverklaringstraject. Zij heeft een
opzet uitgewerkt en we verwachten
dat iedereen hier vanaf april aan kan
deelnemen.”
Tot die tijd worden inwoners geholpen middels maatschappelijke
begeleiding, ontzorging en het inbur-

geringsprogramma. De gemeente
hoopt binnen twee tot drie weken
aan te kunnen geven waar dit in
Horst aan de Maas plaats gaat vinden. De SP stelde een aantal kritische vragen. Zo vroeg Sonja van
Giersbergen zich af wat er met statushouders gedaan wordt die in het
oude programma vallen, maar er niet
in slagen zich de taal eigen te maken
of in hun eigen levensonderhoud
te voorzien. “Wat wordt er gedaan
met arbeidsmigranten die zich blijvend willen vestigen in Horst aan de
Maas”, vroeg zij zich hiernaast ook
nog af. “Krijgen zij dit programma
ook aangeboden en zo ja, wat draagt
de werkgever hier dan aan bij?”
Bouten gaf aan dat arbeidsmigranten
dit programma niet aangeboden krijgen. “Vanuit de Rijksoverheid krijgen
wij ongeveer 30.000 euro voor een
statushouder. Daar kunnen we dit
traject van financieren. Voor arbeidsmigranten is dit niet mogelijk, dus zij
krijgen dit programma niet aangeboden. We gaan het wel breder hebben

over hoe we met arbeidsmigranten
aan de slag gaan in de toekomst.
Daar wordt actief aan gewerkt.”
Statushouders die al langer in Horst
aan de Maas wonen krijgen dit
nieuwe traject niet aangeboden,
geeft Bouten aan. Toch is er volgens
hem sprake van een positieve lijn.
“We zien wel mooie resultaten, in
2018 was 88 procent van de statushouders die hier woonde afhankelijk
van een uitkering. Twee jaar later
was dat nog 62 procent. We zijn die
beweging aan het maken en we willen wel gaan kijken waar we oude
statushouders kansen kunnen bieden.
We vinden, ondanks dat we hier als
gemeente niet verantwoordelijk voor
zijn en er geen budget voor krijgen,
dat we wél verantwoordelijkheid
hebben om zo veel mogelijk mensen
mee te laten doen. Dat geldt voor
zowel taal als voor werk.”

Tekst: Floor Velthuizen

America, februari 2022

Regionale samenwerking voor veilige
fietsroute tussen Griendtsveen en Deurne
De vele bloemen, kaarten en alle overige blijken van
medeleven die wij na het overlijden van ós mam, oma en omi

Mia Janssen-Janssen
mochten ontvangen, hebben ons goed gedaan.
Heel hartelijk dank daarvoor.
Hay en Carla, Christien en Jos,
kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Een verkeersveiligheidscampagne gaat op maandag 7 februari van start op de fietsroute tussen Griendtsveen
en Deurne. De samenwerking tussen de gemeenten Deurne en Horst aan de Maas is grensoverschrijdend; de
route overschrijdt namelijk de provinciegrens tussen Limburg en Noord-Brabant.
Vanaf 07.30 uur zullen de wethouders
Eric Beurskens en Helm Verhees goodiebags uitreiken aan de scholieren die
in de vroege ochtend richting school
vertrekken. Beide gemeenten werken samen om de jonge schoolgaande
fietsers te wijzen op goede zichtbaarheid tijdens het fietsen naar school of
naar huis. Langs de Griendtsveenseweg

en Deurneseweg staan een maand
lang borden waarop automobilisten
gevraagd wordt zich aan de snelheid te
houden en rekening te houden met de
fietsers op deze route.
Van deze belangrijke verbindingsroute
maken dagelijks veel fietsers, auto’s,
vrachtwagens en tractoren gebruik.
De gemeente Deurne heeft onlangs

een aantal extra verkeersdrempels
aangelegd. Voor de toekomst liggen
er plannen om langs dit tracé een
fietsveilige verbinding aan te leggen.
Dit jaar staat het doortrekken van de
Greenport Bikeway tot America op het
programma. Het doortrekken van deze
snelfietsroute richting Helmond is de
volgende ambitie.

0302 \ jongeren
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15-vragen aan

Femke Arts Horst
ping waar we toen waren, was
het erg gezellig en het eten was
lekker.

nen ook wel dat ik te laat ben of dat
ze al heel lang aan het wachten zijn.

Wat is jouw stopwoordje?

Mijn vriendinnen, want die zijn heel
vaak bij mij en daar zeg ik ook wel
echt alles tegen.

Oepsie. Ik kan wel eens heel onhandig zijn, bijvoorbeeld wanneer ik
knoei met iets. Ik zeg dan altijd
‘oepsie’.

Waar ben je verslaafd aan?
Kipnuggets met zoetzure saus en ijskoffie van de McDonald’s.

Heb je een bijnaam?
Ja, de meeste mensen noemen mij
‘Fem’ of ‘Femmie’. ‘Femmel’ zeggen er ook een paar, maar dat vind
ik echt afschuwelijk. Ik vind dat
gewoon echt heel lelijk klinken.
Elke keer als iemand mij zo noemt,
zeg ik dat het lelijk is of verander ik
hun naam ook naar iets lelijks.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Femke Arts
13 jaar
Horst
Dendron College

Wat deed je als kind het liefst?
Zwemmen met de familie op een
vrijdagmiddag en daarna met z’n
allen bij iemand gaan eten. Ik vond
de kermis ook altijd heel leuk. Daar
ging ik graag heen met familie en

de vriendengroep. Naast de attracties vond ik de lampjes en muziek
heel leuk.

Als je in een ander land en in
een andere cultuur geboren zou
zijn, welke zou dat dan zijn?
Griekenland, op het eiland Kreta,
ik ben daar een keer op vakantie
geweest en ik vond dat een erg
leuk en mooi eiland. Op de cam-

boeiboorden / platte daken
terrasoverkappingen / lood- en zinkwerk
Voor informatie, een vrijblijvende offerte of een gratis dakinspectie:
dakwerkenlimburg.nl
06 38 64 67 61 / INFO@DAKWERKENLIMBURG.NL

Wie kent jou het beste?

Wat doe je het liefst op een vrijdag of zaterdag avond?
Afspreken en logeren met vriendinnen of gaan uiteten met de familie. Mijn lievelingseten is sushi en
ik ga dan ook heel graag naar een
sushirestaurant.

Hond of kat?
Een hond. Ik vind katten wel leuk,
maar ik ben altijd bang dat ze mij
gaan aanvallen. Dat komt omdat katten scherpe nagels hebben en ze je
altijd zo eng met hun ogen kunnen
aankijken.

Wat is het leukste en wat is je
slechtste vak op school?

Wat is je favoriete sociale
medium?

Het leukste vak is denk ik
Nederlands, omdat dat altijd een
gezellige les is en we een leuke
docent hebben. Het stomste vak vind
ik Mens en Maatschappij, omdat het
veel over de geschiedenis gaat en
dat interesseert mij niet.

Snapchat. Je kan daar met mensen
praten via foto’s en je hebt allemaal
leuke filters. Ik gebruik zelf best wel
veel snapchatfilters, meestal een
met smileys. Maar naar mijn vriendinnen stuur ik gewoon een normale
foto die snel gemaakt is.

Wat is het laatste cijfer dat je op
school hebt gekregen?

Welk verhaal vertelt je familie
altijd over jou?

Een 7.0 voor een biologieopdracht.
Hier was ik wel blij mee, want ik
vond zelf dat de opdracht een beetje
mislukt was. Ik sta ook niet goed
voor biologie dus ik kon hiermee wel
mijn punt ophalen.

Toen ik klein was waren mama en ik
samen wentelteefjes aan het maken.
Mama zei toen: “Doe de twee eieren
maar in de kom.” Ik legde de twee
eieren letterlijk in de kom met de
schaal er nog omheen.

Wat is je droombaan?

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?

Stewardess. Een vriendin van mij
vertelde dat ze dat later wil worden
en toen begon ik erover na te denken. Het lijkt me echt een heel leuk
beroep, omdat je mensen kan helpen, maar dan in de lucht.

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

Ik zou heel graag naar Amerika willen gaan. Het lijkt me echt heel leuk.
Gewoon om mee te maken hoe de
mensen daar leven. Je hebt daar
ook eten dat ze in Nederland niet
verkopen en ik ben daar ook heel
benieuwd naar.

Ik denk dat ik meestal wel precies op
tijd ben, maar soms zeggen vriendin-

Te huur Loods 375 m2
en kantoor 65 m2

Tekst: Maartje Swinkels

gelegen aan de Reindonckweg 3 te Kronenberg

Hoi

Column

Volwassen
Baantje
Afgelopen week ging mijn
wekker vijf dagen lang om
05.50 uur. Waarom? Omdat ik
om 07.00 uur in de auto moest
zitten voor werk. Een baantje
bij EMS, in de vaccinatie- en
teststraat. Ik kan zeggen dat
dit één van de meest volwassen ervaringen is die ik tot nu
toe gehad heb. Niet alleen
omdat het volle werkdagen
waren van 07.30 tot 17.00 uur,
maar vooral door de dingen
eromheen.
Zo keek ik ’s ochtends het nieuws
tijdens het ontbijt, ik was zelfs
vroeg genoeg opgestaan om
de eerste ronde te volgen.
Het nieuws ging vervolgens door
in de auto, waar ik de radio aan
had staan en luisterde naar onder
andere de zogenoemde ‘ochtendspits’. Met muziek aan de
snelweg op om met 100 km/h
wakker te worden. Aangekomen
op locatie wens je iedereen goedemorgen, haal je koffie uit de
automaat en dan begint de werkdag.
Nog een keer koffie om 10.00
uur, dan middagpauze en rond
15.00 de laatste pauze (met nog
meer koffie, omdat iedere volwassene dat ook doet) voordat je
weer in de auto stapt naar huis.
Radio aan, de dj’s zijn de dag
aan het bespreken. “Klaar met
de werkdag, nog drie dagen tot
weekend!”
Het was een leuke en leerzame
week, maar ook vermoeiend als
je normaal alleen gewend bent
een weekendbaantje te hebben.
Deze ervaring heeft er dan ook
voor gezorgd dat ik enorm respect heb gekregen voor de volwassenen die zo’n 9-tot-5-baan
hebben. Ik heb er een weekje
van mogen proeven en kan me
amper voorstellen dat dit mijn
leven gaat zijn als ik later een
baan heb. Misschien is het juist
een stuk onregelmatiger zoals
mijn baantje in de horeca, waar
ik vaste tijden en pauzes zoals
deze niet gewend ben.
Wat het ook mag worden, ik hoop
dat ik iets ga doen waar ik blij
van word. Want iedere dag vroeg
opstaan is zwaar, tenzij het voor
iets is waar je je op kan verheugen!

Volg de link voor nadere inlichtingen.
Iris
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Perspectief Horst aan de Maas

Perspectief binnen de zorg

De zorg had het al zwaar zonder twee coronajaren. Hoge werkdruk,
veel verantwoordelijkheid, te weinig handen aan het bed. Tel daarbij
het hoge ziektepercentage en de uitstroom op en je hebt een duidelijk
probleem. Niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook in de huisartsenzorg, ambulancezorg en Thuiszorg. Grootste oorzaak: bezuinigingen
en regeldruk vanuit de overheid.
Helaas zijn we er nog lang niet. Denk
aan ouderen met steeds meer zorgvragen. Steeds meer mensen met de
diagnose dementie. Nog meer druk op
de professionele thuiszorg, maar ook
bij mantelzorgers, áls die al aanwezig

SP Horst aan de Maas

zijn. Waar ligt het perspectief?
Dat perspectief ligt, naast een ander
overheidsbeleid, ook bij initiatieven
van onderop: burgers die actief zijn in
hun directe omgeving: naoberschap
dus! Een actieve gemeenschap kan sig-

stellen voor hulp, bijvoorbeeld via een
huis-, fiets- of wandelmaatje.
Zorgondersteunende hulp brengt
mensen samen, levert contacten op
en vergroot het eigen netwerk. Zowel
huisartsen als overheid kunnen dit als
leidraad nemen. Hen wil ik het boekje
‘Welzijn op recept’ aanbevelen. Het
kan een eerste aanzet zijn de afstand
tussen professional en vrijwilliger te
verkleinen.

onderzoek onder het adagio “Wij van
WC-Eend adviseren WC-Eend”. Het
weigeren een openbare verklaring
te geven bij vragen over vermeend
illegaal bouwen door wethouder
Kuipers, de wethouder die gaat
over handhaving. Een wethouder
die samen met de burgemeester
media benadert om stukken uit de
openbaarheid te houden. Een raad
die weigert haar controletaak uit te
voeren.
Transparantie is een voorwaarde

om het vertrouwen in de politiek te
vergroten. Het zou goed zijn als er
aan het einde van deze raadsperiode
sprake zou zijn van zelfreflectie. De
raad en het college kunnen daar nu
al mee beginnen door duidelijk te
maken op welke wijze het vertrouwen teruggewonnen gaat worden.
Daar hoeft ‘de politiek’ niet mee te
wachten tot na de raadsverkiezingen
in maart.

Leo Beterams

Vertrouwen terugwinnen

Het vertrouwen in de politiek is stevig gedaald. Landelijk én gemeentelijk. Dat zou de gemeente zorgen
moeten baren. Immers: vertrouwen in het openbaar bestuur is cruciaal. Logisch om er alles aan te doen
om vertrouwen terug te winnen. Zeker als wethouder Tegels de raad oproept minder vragen te stellen en
vertrouwen te hebben. Ook als het college af zou wijken van de verhouding 30 procent sociale huurwoningen, 30 procent vrije huurwoningen en 40 procent koopwoningen bij huizenbouw, die eerder door de raad
is vastgelegd.
Hier speelt lak aan integriteit en een
gesloten politieke cultuur. Vaker is
in de gemeenteraad gewezen op de
slechte communicatie vanuit het college. Stukken voor de gemeenteraad
krijgen steeds vaker de stempel ‘niet

naleren en zorgondersteuning bieden,
oppakken wat de zorgvrager niet zelf
kan. De gevraagde zelfredzaamheid is
immers geen vanzelfsprekendheid.
Initiatieven van onderop kunnen een
oplossing zijn voor huisartsen onder
druk. Landelijk heeft 25 tot 40 procent
van vragen bij huisartsen een niet
medische, maar sociaal-psychische
oorsprong. De oplossing ligt dan niet
in het voorschrijven van medicijnen
(symptoombestrijding), maar in het
activeren van cliënten om zich open te

openbaar’. Antwoorden van het college zijn onvolledig of ontwijkend.
Raadsleden zijn niet in staat verschillende petten uit elkaar te houden. De
onwil van een meerderheid van de
gemeenteraad om het gemeentebe-

stuur te controleren. Het afwijzen van
verzoeken om onafhankelijk onderzoek, zoals bij de uitvoering van de
Ruimte-voor Ruimte-regeling. In
plaats daarvan volstaat de raad met
het tot zich nemen van een intern

Paul Geurts

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.

Wij zoeken:

Verkopers
voor div. afdelingen
FULLTIME,
PARTTIME EN
WEEKENDHULP

Meer informatie?
Check www.interchalet.nl/vacatures

Alles voor in en om het huis

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

Mooi
Natuurlijk

natuurlijk mooi
Industriestraat 15
Horst aan de Maas
06 20 41 45 01 | info@jozijna.nl

Kempen creëert
Kempen creëert

lokale
lokale verbinding
verbinding

Volg ons op:

#kempencreëert
#kempencreëert

0313
02

GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

9 februari 2022

In gesprek over centrumvisie Sevenum
Woensdag 9 februari organiseert de gemeente een bijeenkomst voor inwoners van Sevenum
om samen in gesprek te gaan over de centrumvisie Sevenum. Tijdens deze avond willen
we de concept centrumvisie toetsen bij de inwoners van Sevenum. Thema’s die aan bod
komen in de visie zijn onder andere ondernemen, onderwijs, vrijetijd, wonen en verkeer.
Eerder, op 27 januari, werd de centrumvisie al toegelicht tijdens een digitale presentatie.

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

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

Deze presentatie kunt u terugkijken via www.horstaandemaas.nl/sevenum. Daar kunt u zich
ook opgeven voor de bijeenkomst op 9 februari 2022 om 19:00 uur in de Wingerd.

8 februari 2022

Raadsvergadering
Op dinsdag 8 februari vergadert de gemeenteraad.
Agenda
Op de agenda van de besluitvormende vergadering staan
o.a. aanpassingen Smetenhof, Stationsomgeving Horst-Sevenum, bestemmingsplan
Californië 2, warmtevisie, subsidie vrijetijdseconomie, verordeningen Participatiewet
en initiatiefvoorstel Gooi die luiken open. Kijk voor een volledige agenda op
horstaandemaas.nl/raad.

Bekendmakingen

Publiek

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

Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, kan de raad weer in de raadzaal vergaderingen.
Wel hebben we nog steeds te maken de anderhalve meter afstand in de raadzaal zodat
er een maximum geldt voor het aantal gasten op de publieke tribune. Wilt u de raads-

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

vergadering bijwonen? Meldt u dan uiterlijk 24 uur vóór de vergadering aan bij de grifﬁer

omgevingsvergunningen

(06 - 51 85 28 91 / grifﬁer@horstaandemaas.nl). Iedereen kan de raadsvergadering overigens

In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen,
-wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van
(ontwerp)-bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar
www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van
uitgebreide omgevingsvergunningen verwijzen wij u naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
Als digitaal inzien niet tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u een afspraak maken voor het

digitaal volgen.
Meer informatie
Meer informatie leest u op de website www.horstaandemaas.nl/raad.
De openbare vergadering begint om 20.00 uur en u kunt de vergadering live volgen via
www.horstaandemaas.nl/raad

inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het
algemene telefoonnummer van de gemeente (077) 477 9777).

8 februari 2022
America

Kronenberg

• Pastoor Jeukenstraat 27 (Alcoholwet

• Americaanseweg 4 (uitbreiden woning)
Lottum

Commissie bezwaren en klachten

Broekhuizen

• van Wylickshove 17 (bouwen garage)

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 8 februari

• Genenberg ong. (plaatsen

Melderslo

2022 bij elkaar voor een hoorzitting.

vergunning)

communicatiemast)

• Herenbosweg 38 (bouwen loods)

Grubbenvorst

Sevenum

Hoorzitting om 18.30 uur

• Merellaan 1 (verlenging beslistermijn/

• Erik de Rodeweg 11 (realiseren security

Bezwaar tegen een invorderingsbeschikking aan onderneming Venloseweg in Horst.

verbouw woning)

loge)

• Irenestraat 28 (plaatsen zonnepanelen)

• Luttelseweg ong. (realiseren huis/garage)

Hoorzitting om 19.00 uur

Horst

• Raadhuisplein 2 (Alcoholwet vergunning)

Bezwaar tegen een afwijzing om handhavend op te treden ten aanzien van een haag aan de

• Kerkstraat 3a (vestigen pizzarestaurant)

Swolgen

Gastendonkstraat in Horst.

• Venrayseweg 145a (realiseren

• Legert 6 (dempen sloot/aanleg inrit/

bedrijfswoning)

Hoorzitting om 19.30 uur

plaatsen poort)

• Gebr. Van Doornelaan 63 (beslistermijn
verlengen)

Horst aan de Maas

Bezwaar tegen besluit afzien van handhaving inzake een perceel aan de Hazenhorstweg

• Verkiezing van de leden van de raad

in Sevenum.
De commissie brengt advies uit over te nemen besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting vindt

Let op:

plaats in het gemeentehuis van Horst (ingang via hoofdingang).

Oplichter actief namens Medipoint!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie,
mevr. A. Schatorje, tel. 077 - 477 9777.

Wij krijgen signalen dat er in onze gemeente een oplichter actief is. De oplichter doet zich
voor als een medewerker van #Medipoint en vraagt borg voor de levering van een scootmobiel óf geld voor een betere scootmobiel. Bijvoorbeeld in de vorm van contant geld of het
tekenen van een bankmachtiging.

Gemeenteraadsverkiezingen

Sowieso geldt:

Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. U kiest wie u de komende

• Medipoint vraagt NOOIT geld aan de deur/telefoon.

vier jaar mag vertegenwoordigen in de gemeenteraad van de gemeente

• Laat onbekenden niet zomaar binnen.

Horst aan de Maas. Meer informatie leest u elders in dit blad en op

• Bel bij twijfel altijd eerst het bedrijf waar ze zeggen van te zijn, of direct 112.

www.horstaandemaas.nl/verkiezingen.

Deel dit bericht en praat erover met familieleden, je ouders en/of oudere buren!

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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VVD Horst aan de Maas

Veilig Verkeer als topprioriteit

Al jaren kijk ik vanuit mijn huis uit over basisschool De Brink in ons
dorp Melderslo en ik zie de hoeveelheid verkeer alsmaar toeneemt.
Ik vind een veilige weg naar school voor alle kinderen in onze dorpen, die samen de toekomst van Horst aan de Maas vormen, een
topprioriteit.
Toen ik enige weken geleden een
gesprek had met de lokale afdeling
van Veilig Verkeer Nederland kwamen de onveilige situaties rondom
onze basisscholen en middelbare
scholen ter sprake. Dit probleem
werd in dezelfde week nog eens

PvdA Horst aan de Maas

bevestigd door een gesprek met een
buurman die werkzaam is bij het
Dendron College en daar regelmatig
gevaarlijke situaties ziet met geparkeerde schoolbussen. Op basis van
de laatste cijfers van het Centraal
Bureau Statistiek weten we dat

komen en mij kandidaat te stellen
bij VVD Horst aan de Maas tijdens
de gemeenteraadsverkiezingen op
16 maart.
30km/uur-zones bij alle scholen is
wat mij betreft de norm als eerste
stap naar een veiligere situatie voor
onze kinderen. Horst aan de Maas
blijft goed, wordt beter.

Pieter Goedhart

Een gemeente waar we fijn (samen) leven

Arbeidsmigranten. Misschien wel één van de meest gebruikte woorden in de politiek en op verjaardagsfeestjes, vaak uitgesproken vanuit
zorgen. Zorgen die een antwoord verdienen. Daarom heb ik enkele
jaren geleden met een aantal vrienden Café Integracja opgericht.
Een groep Nederlanders én arbeidsmigranten die bijeenkomsten organiseert met als doel dat mensen elkaar beter leren kennen. Onze
bijdrage aan een gemeente waar iedereen fijn (samen) kan wonen.
Arbeidsmigranten zijn onderdeel van
Horst aan de Maas. We moeten nu
keuzes durven maken die passen bij
de behoefte van onze arbeidsmarkt.
Dus geen werkgelegenheid meer toe-

Essentie

61 procent van alle verkeersongevallen binnen de grenzen van de
gemeente plaatsvindt en dit zou
daarom een topprioriteit moeten zijn.
Gevaarlijke situaties zijn met concrete oplossingen gemeld bij onze
gemeente, maar helaas boekt de
gemeente geen resultaten. Ook onze
kerndorpen geven aan dat dit zo niet
langer kan. Dorpen komen steeds
vaker zelf in actie om aandacht te
vragen voor dit urgente probleem.
Ook ik heb besloten om in actie te

voegen waar alleen arbeidsmigranten
aan de slag kunnen.
Maar voor de arbeidsmigranten die
er zijn, hebben we een verantwoordelijkheid. Wij willen een gemeente

zijn waarin iedereen zich gehoord
voelt. Waarin arbeidsmigranten onder
goede omstandigheden wonen en
werken. Waarin onze nieuwe buren
écht mee gaan doen, Nederlands
spreken en werken. Waarin omwonenden van huisvestingslocaties
betrokken worden bij afspraken en
waar we afspraken nakomen.
Arbeidsmigranten die zich hier vestigen horen in onze dorpen en wijken. Daarom moeten we deze vorm
van scheefwonen tegengaan. In het

belang van de buurt én in het belang
van de arbeidsmigrant. We zien onze
nieuwe buren graag gespreid in onze
gemeente. Niet allemaal in dezelfde
dorpen en wijken, in het belang van
goede integratie en fijn samen leven.
Ik hoop tot snel. Ergens in onze
gemeente met een kop koffie of een
biertje, samen werkend aan een
Horst aan de Maas waarin iedereen
fijn (samen) leeft.
Damian Kaminski

Wat zeg je? Ik in de politiek? Grapje zeker…
Dat was wat ik dacht toen ik eind vorig jaar door Bram Hendrix van
Essentie benaderd werd. Maar toch was mijn interesse gewekt. En met
elke vervolgafspraak en ontmoeting leerde ik meer over het raadslidmaatschap en groeide het idee dat het toch wel iets voor mij kan zijn
samen met deze fijne club mensen.
Zeker toen de kiescommissie mij op
een mooie vierde plek op de kieslijst
plaatste, realiseerde ik me dat mocht
ik gekozen worden, ik er ook echt
voor wil gaan. En ik houd niet van
half werk, dus de eerste kennis-bijspijker-trainingen zijn al gevolgd.

BVNL Horst aan de Maas

Ik woon in het prachtige
Grubbenvorst, qua inwoneraantal de
derde kern van Horst aan de Maas.
Onze inwoners moeten genoeg
keuze hebben tijdens de verkiezingen en daarnaast moeten zij voldoende vertegenwoordigd zijn in de

een win-winsituatie voor iedereen
te creëren? De verbinding zoeken
en openstaan voor de mening van
anderen. Werken vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen én
met wederzijds respect. Een stukje
‘verzachting’ van de maatschappij
bewerkstelligen.
Ik ben klaar voor dit mooie avontuur. Dus nu zeg ik… ik in de politiek?
Zeker weten.
Ivonne Peijs-Hendrix

Referendum in Horst aan de Maas

Wij willen iedereen in Horst aan de Maas betrekken bij onze besluiten door bijvoorbeeld een bindend
referendum in te voeren. Zó regel je echt participatie en inspraak. En dat helpt ook bij de aanvaarding van
sommige situaties.
Zo schuiven allerlei partijbelangen
naar de achtergrond, maar laat je
het volk zelf beslissen. Al kun je dat
natuurlijk niet in elke situatie doen.
Ik sta voor de individuele vrijheid
en kom op voor de belangen van
alle inwoners en ondernemers die

gemeenteraad. Al wil ik als gemeenteraadslid uiteraard voor de hele
gemeente mijn positiviteit, enthousiasme en energie inzetten zodat
we samen zaken die nodig zijn voor
elkaar krijgen.
Daarbij wil ik kijken naar overeenkomsten en eventuele verschillen overbruggen. Waarbij je op een
andere manier naar problemen kijkt:
welke kansen en mogelijkheden zijn
er? Kan er misschien gebruik worden
gemaakt van innovaties om daarmee

de afgelopen jaren heel wat hebben verloren. Voorbeeld hiervan is
het verliezen van hun baan door de
coronamaatregelen. Of hun bedrijf dat
over de kop ging. En ook de komende
jaren zijn we daar helaas nog niet
vanaf. We zitten met de keuzes die

Professionele
asbestverwijdering
Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling
compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar

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

door de coalitie en landelijk door het
kabinet zijn gemaakt in onze maag.
Deze worden ook maar klakkeloos
opgevolgd door diezelfde coalitie.
Voorbeeld hiervan is het plaatsen van
statushouders in Horst aan de Maas,
terwijl wij zelf een enorm woning-

tekort hebben voor onze inwoners.
De vele regeltjes, bezuinigingen in de
(jeugd)zorg, verhoging van de belastingen, mantelzorgers die zich niet
gehoord voelen, zonnepanelen die op
daken horen te liggen, maar nu onze
agrarische sector en de mooie weilanden en uitzichten om zeep helpen,
maar ook het veel besproken ‘stikstofprobleem’ staat inmiddels voor
de deur. Wij willen er zijn voor onze

inwoners en ondernemers. Klaarstaan,
een luisterend oor bieden, goede
communicatie vanuit de gemeente en
de deuren van het gemeentehuis echt
openen. De aanname is gerechtvaardigd dat ook andere partijen nu ineens
een dergelijke politieke insteek zullen
hebben. Want als je niet staat voor je
inwoners, waar sta je dan wel voor?
Imke Emons
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Flinke uitdaging

Al bijna vier jaar raadslid in deze mooie gemeente, wat is die tijd
voorbij gevlogen. Zoveel mee mogen maken, zoveel geleerd, zoveel
mensen gesproken, naar zoveel mensen geluisterd. Wat hun ideeën,
visie, zorgen of bezwaren zijn en getracht hun met raad en daad bij
te staan.
Werkbezoeken bij verenigingen,
stichtingen en bedrijven die vol energie praten over hun sport, passie of
aandeel in de economie. Hierdoor
kunnen we een goed overwogen
besluit nemen. En ja, daar gaat best
wel wat tijd in zitten. Dat kost ener-

D66-GroenLinks Horst aan de Maas

gie, maar het levert nog veel meer
energie op! Samen ergens aan werken, realiseren, zorgen/overlast wegnemen of beperken, dat voelt goed
om te doen. Is ’t allemaal hosanna,
nee zeker niet. Besluiten zijn soms
heel lastig, weten dat niet altijd

iedereen honderd procent tevreden zal zijn is soms ‘part of the job’.
Voor de komende jaren liggen er
dan ook nog heel wat uitdagingen te
wachten. Hoe houden we de kleine
kernen leefbaar, kunnen onze kinderen straks nog wel een huis huren of
kopen, hoe gaan we de verduurzaming aanpakken, hoe zorgen we dat
ondermijning hier geen kans krijgt,
hoe blijft de juiste zorg binnen handbereik? Flinke vraagstukken waar ik
mij aankomende jaren graag voor

inzet. Als negende op de kieslijst van
het CDA ga ik deze uitdagingen graag
met jullie aan. Samen met de bewoners en vele vrijwilligers die in alle
dorpen van Horst aan de Maas actief
zijn gaat dit zeker lukken.

Frenk Peeters

Kies voor de toekomst

Een biomassacentrale in Horst-Noord. Dit onderwerp houdt de gemoederen de laatste weken bezig, omdat inwoners zich zorgen maken en
dat ook duidelijk laten horen. Hun argumenten tegen de ontwikkeling
van een centrale snijden hout en worden breed, maar vooral sterk
ondersteund vanuit meerdere kanten. Hier mag de politiek niet doof
voor zijn. Want een biomassacentrale in Horst-Noord is slecht voor
het klimaat én bedreigend voor de gezondheid, omdat de kans dat de
luchtkwaliteit verslechtert groot is.
Het is klip en klaar dat er teveel
verbrandingscapaciteit in Horst aan
de Maas is. Er is niet voldoende
beschikbaar materiaal in de omge-

ving. We kunnen discussie voeren
over wat wel of niet de regio is, maar
dat leidt af van het onderwerp. In
de gemeente Horst aan de Maas is

meer verbrandingscapaciteit dan
dat er materiaal is. Leg mij eens uit
waarom wij per se materiaal moeten
importeren? Ik snap dat dit economisch gezien aantrekkelijk kan zijn,
maar zullen we eindelijk eens de
kosten voor de gezondheidzorg meenemen? En het aspect leefbaarheid?
Het gaat niet alleen over de uitstoot
van de verbrandingsinstallatie, maar
ook de uitstoot van vrachtauto’s
die het materiaal aanleveren en de
onveilige situaties die meer vracht-

verkeer oplevert. Denk ook eens
aan de impact op de Gortmeule, de
Castenrayse Vennen en de Schaak?
Natuur die we moeten koesteren.
Wat D66-GroenLinks betreft, gaat er
géén biomassacentrale meer bijkomen. We maken keuzes met het oog
op de toekomst, dat is goed voor
onze gezondheid, milieu, klimaat én
onze maatschappelijke portemonnee.

Maarten Voesten

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.
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Gemeenteraadsverkiezingen
Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. U kiest wie u de komende vier jaar mag
vertegenwoordigen in de gemeenteraad van de gemeente Horst aan de Maas.
Kunt u niet stemmen vanwege ziekte,
vakantie of werk?
U kunt iemand anders machtigen om namens
u te stemmen. Diegene brengt uw stem dan
tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uit.
Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten
aannemen. U kunt op twee manieren een
volmacht regelen. U kunt alleen een volmacht
geven aan een andere kiezer uit de gemeente
Horst aan de Maas.
•

•

Onderhandse machtiging
Vul hiervoor het gedeelte op de achterzijde
van de stempas in. U en degene die u
machtigt, ondertekenen allebei de volmacht.
Geef een kopie van het identiteitsbewijs mee
aan degene die u machtigt. Dit kunt u tot en
met de dag van de stemming zelf regelen.
Schriftelijke volmacht
U kunt een andere kiezer schriftelijk
machtigen. Dit is handig als u bijvoorbeeld
al op vakantie bent voordat u uw stempas
ontvangt, of als u zelf geen identiteitsbewijs
meer heeft. U vraagt dit aan voor vrijdag
11 maart, 17.00 uur via het formulier (L8)
op onze website. U hoeft in dit geval geen
kopie legitimatiebewijs mee te geven aan
degene die u machtigt. Hij/zij krijgt dan een
volmachtbewijs thuisgestuurd. U kunt deze
volmacht niet meer intrekken of alsnog zelf
gaan stemmen.

Waar kan ik stemmen?
Een overzicht van de stemlokalen vindt u op
www.waarismijnstemlokaal.nl of op
de kandidatenlijst die thuis wordt bezorgd.

Wanneer ontvang ik mijn stempas?
Uw stempas wordt in de week van 21 t/m 27 februari
2022 bezorgd. Heeft u op woensdag 2 maart nog geen
stempas ontvangen? Vraag dan een vervangende
stempas (J8) aan via onze website met behulp
van DigiD. Naast u stempas neemt u ook een
identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) mee.
Om te stemmen mag uw identiteitsbewijs maximaal
5 jaar niet meer geldig zijn.

Heeft u geen DigiD?
Dan kunt u het formulier voor bovengenoemde
verzoeken (L8, J8) ook van onze website halen of
toegestuurd krijgen. Het ingevulde formulier moet
uiterlijk vrijdag 11 maart, 17.00 uur door ons zijn
ontvangen. Persoonlijk aanvragen aan de balie kan
ook. Maak hiervoor tijdig een afspraak via onze
website, of via ondergenoemd telefoonnummer. Na
bovengenoemde datum en tijdstip is het niet meer
mogelijk een vervangende stempas aan te vragen en
zonder stempas kunt u niet stemmen.

Heeft u vragen?
Kijk op www.horstaandemaas.nl/verkiezingen of
mail naar verkiezingen@horstaandemaas.nl als u nog
vragen heeft. Bellen kan ook tel. (077) 477 9777.

Gemotiveerde
collega’s
Wij, 5-sterren camping De Heldense Bossen in Helden, zoeken
voor het komende kampeerseizoen gemotiveerde collega’s:

Scholieren /
Studenten

• Receptiemedewerker
• Zwembadmedewerker
• Medewerker
Huishoudelijke dienst

Actieve ouderen
• Toezichthouder zwembad
• Gastheer/-dame
aan de toegangscontrole
Op www.deheldensebossen.nl/het-park/vacatures
staat meer informatie over de openstaande vacatures.
Ben jij diegene die we zoeken?
Reageer dan voor donderdag
17 februari a.s. Sollicitaties kunnen
gestuurd worden naar:
lindapeeters@deheldensebossen.nl
Zet er a.u.b. duidelijk bij
voor welke vacature je solliciteert.

De Heldense Bossen 6 • 5988 NH Helden
WWW.DEHELDENSEBOSSEN.NL
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De overheid moet carnaval dit jaar toestaan zonder
coronamaatregelen
Voor een lange tijd leek het erop dat carnaval ook dit jaar niet door kon gaan. Toch is er na de versoepelingen van afgelopen week weer hoop
ontstaan om het dit jaar toch te kunnen vieren. Hier is echter nog geen duidelijkheid over. Het kabinet puzzelt de komende weken aan passende
coronamaatregelen met carnaval. Half februari worden er knopen doorgehakt.
Nu de horeca weer tot 22.00 uur open mag, zou
er een mogelijkheid kunnen zijn om carnaval te
vieren, maar met de huidige maatregelen kan
dit dan wel maar tot 22.00 uur en op een aangepaste manier. Kijkende naar het aantal mensen dat carnaval viert, zal dit lastig worden.
Veel mensen drinken met de carnaval alcohol
en het feest gaat normaal gesproken tot diep in
de nacht door, waardoor er de kans ontstaat dat
mensen langer willen blijven dan de eindtijd. De
horeca-eigenaren zouden dit dan onder controle
moeten kunnen krijgen, zodat iedereen op tijd

de kroeg uit is. Daarbij moet iedereen nog altijd met
een QR-code binnenkomen en moet er anderhalve
meter afstand gehouden worden. Of dit allemaal te
handhaven is met zo’n groot feest, is nog maar de
vraag. Misschien is het dan beter om toch nog even
te wachten met een feestje tot het aantal besmettingen is gedaald en corona beter onder controle is.
Aan de andere kant hebben veel mensen nu juist
behoefte aan carnaval, vooral omdat het de vorige
keer niet heeft kunnen plaatsvinden. Voor deze
mensen is het super als ze weer even gek kunnen
doen en samen feest kunnen vieren. Ze missen de

jaarlijkse viering en hopen dat het door kan gaan.
Een verbod op het vieren van carnaval lijkt maatschappelijk onhaalbaar geworden, omdat de horecagelegenheden wel gewoon weer het grootste
gedeelte van de dag open mogen zijn. De kans is
groot dat mensen dan alsnog een feestje bouwen.
Wellicht kunnen de coronamaatregelen hier dan een
beetje losgelaten worden. Eén jaar geen carnaval is
voor de echte carnavalsvierders al erg genoeg.
De overheid moet carnaval dit jaar toestaan zonder
coronamaatregelen. Wat vindt u?

Bespreking poll week 04

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.
Voor restaurants kan 22.00 uur gezien worden
als een prima eindtijd, maar kroegen hebben er
minder aan. Daarbij wordt er verwacht dat, wanneer de horeca om 22.00 uur sluit, veel mensen
alsnog hierna samen thuis een drankje gaan doen.
Op deze manier is er dus nog steeds sprake van

groepsvorming. Toch vindt het kabinet het het beste
om deze sluitingstijd aan te houden, om nog meer
besmettingen te voorkomen.
Het overgrote deel van de stemmers op de poll is
van mening dat het sluiten van de horeca om 22.00
uur geen verstandige keuze is. Zo ook Dave Willems.

Hij zegt: “Dat is net zoals al die andere maatregelen
overbodig.” Ook Leon Bussemakers begrijpt deze eindtijd niet. “Op welke manier is corona voor 22.00 uur
anders dan na 22.00 uur”, vraagt hij zich af. Ook Tim
Driessen is het niet eens met de sluitingstijd. “Wie wil
er nu na huis om 22.00 uur als het gezellig is”, stelt hij.

Ingezonden brief

Hij is het ff kwijt
In de HALLO van de afgelopen week veegde Alex de burgers de mantel uit. Hij schreef: “Ik ben het ff kwijt.”
Ff Alex? Ik help je. Als het om geld of hoge welvaart gaat, dan heb je gelijk, Alex. Gemiddeld geldt dat
zeker, maar het gemiddelde is ongelijk verdeeld. En Alex, het leven draait niet alleen om geld. Er is meer,
Alex. Wist je dat niet of ff kwijt? Welzijn bijvoorbeeld, of was je dat ff kwijt?
Dat burgers actief worden, komt niet
omdat ze gelukkig zijn met het handelen van jou, je partij. Ze voelen zich
in de steek gelaten door jullie en de
coalitie. Zowel oneerlijk behandelde
burgers als oneerlijk behandelde
ondernemers. Waar dacht je aan toen
jullie Willems mestverwerking prezen
als innovatief, jullie wethouder zich
verschool achter de provincie, terwijl

de buurt weg stonk? Of was je dat
ff kwijt? Waar was je toen Toverland
en gemeente met de omgeving in
gesprek zouden gaan, maar niets lieten horen? Ff kwijt? En toen Greenport
tegen de wens van burgers in alleen
maar grote blokkendozen plaatste en
jullie jarenlang niets deden? Luisterde
je niet, of was je dat ff kwijt? Waar
waren jullie toen voor Grandorse

een half bos gekapt werd en jullie
uitblonken in zwijgen? Niet opgevallen, of ff kwijt? En het migrantenhotel aan de Zeesweg? Ff kwijt? En
toen je wethouder plotseling zonder
fatsoenlijk overleg Hessing wilde
plaatsen in Californië? Hoorde je de
buurt? Of gehoor ff kwijt? Luister je
alleen naar glastuinbouw ondernemers als het gaat om op subsidie

draaiende houtige biomassa centrales? Telt de gezondheid van burgers
niet? Wat betekent de gezondste
regio voor jou, of ben je dat ff kwijt?
En zekerheid voor agrariërs? Dat geef
je niet met een inhoudsloze visie.
Ook ff kwijt? Ja Alex, het gaat straks
bij de verkiezingen hopelijk om de
inhoud en niet om de verpakking.
Dat wordt moeilijk. Je verpakking is
helder, maar de rest lijkt ff of voor
altijd kwijt.
Peter Janssen
Hofweg, America

Ingezonden brief

Zorgen om de zorg
In april werden wij geïnformeerd over de uitbreidingsplannen voor 24-uurszorg bij Gasterij Bergerbaan
in Sevenum in samenwerking met Proteion. De tekening liet een gebouw zien met 29 kamers voor
31 bewoners. Verder was er één gezamenlijke woonkamer. Ja, één! En dit noemt men kleinschalig.
Eén woonkamer om samen te eten,
te spellen, tv te kijken. Geen familiekamer of rouwkamer. 31 mensen
met allemaal eigen problemen die
voortkomen uit hun beperkingen,
onrust, angst en wisselende stemmingen. De nieuwe inzichten zijn
dat zorg plaats moet vinden op een
kleinschalige manier dicht bij de
mensen in de buurt. Hoe kunnen
partners en familieleden op bezoek
komen in het buitengebied? Of doet
bereikbaarheid er ook niet toe?
In een gesprek met Proteion en

het VGZ, dat deze zorg namens ons
allen financiert, was de strekking
van het verhaal: ‘kwaliteit laten
we over aan de marktwerking’.
Dit kan in dit geval betekenen dat
mensen duizend(en) euro’s betalen
aan huur voor 24 vierkante meter.
Transparantie over verdienmodellen
in de zorg interesseert het VGZ en
Proteion niet. De Balkenende Norm
geldt niet voor de hedendaagse
onderaannemer in de zorg. Hoe houden we deze zorg betaalbaar?
Als Proteion en Bergerbaan nog

niet eens het fatsoen hebben om
te antwoorden op vragen en cijfers
aan te leveren, welke zijn toegezegd, voel je je als burger aan de
kant geschoven. Als VGZ en Proteion
zo omgaan met hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, is
mijn vertrouwen tot een dieptepunt
gezakt. Als Bergerbaan en Proteion
niet bereid zijn om hun plan te laten
toetsen aan de woonzorgvisie, die
de gemeente Horst aan de Maas aan
het opstellen is, dan weet ik genoeg.
Kwaliteit van leven voor deze kwets-

bare mensen interesseert geen van
deze partijen. Targets halen en geld
verdienen wel.
Ik hoop dat onze gemeenteraad en
het college kwaliteit van leven en
zorg wel belangrijk vinden en een
wijs besluit nemen over dit initiatief.
Laten wij de gemeente voldoende
input geven voor de nieuwe woonzorgvisie zodat we voor en met
elkaar kunnen zorgen voor een mooi
zorglandschap in Horst aan de Maas,
waarin er voor eenieder goede en
betaalbare zorg is op de juiste plek.

Remko Nellen
Op den Bergen, Sevenum

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

Vertelle(n) met...

Column

Tentamens
tijdens corona
De afgelopen week zijn er weer
veel besmettingen bijgekomen.
Dit merk je bij bedrijven, maar
ook op school. Deze week heb ik
tentamens waarvoor ik naar
een tentamenzaal moet gaan.
Via de mail heb ik een bericht
gekregen van school. Hier staat
in dat je je iedere week twee
keer moet laten testen, zodat
leerlingen niet in de
tentamenzalen of klaslokalen
worden besmet. Maar ik moet
altijd drie uur reizen met het
OV om op school te komen, dat
is natuurlijk wel een
probleempje.
Ik reis bijna altijd in de spitsuren,
en dan is het nogal druk op het
station en in de trein. Daar kan
ik natuurlijk ook besmet raken,
ook nadat ik die zelftest thuis heb
gedaan. Vervolgens zit ik in een
tentamenzaal waar superveel
studenten zitten. Die studenten
zijn ook bijna allemaal met het
OV gekomen en hebben dus in
drukke treinen of bussen gezeten
of zelfs gestaan, als het heel
druk is geweest. Hier kunnen
we elkaar ook nog aansteken.
De scholen kunnen natuurlijk
zeggen dat de studenten zich
iedere dag moeten testen, maar
dat gaan ze waarschijnlijk toch
niet doen. Veel leerlingen doen
de geadviseerde zelftest van twee
keer per week niet eens. Dan
gaan ze zeker dit niet vijf keer per
week doen. Als school zijnde is
dit natuurlijk ook lastig. Zij willen
fysiek veilig les kunnen geven en
niet weer teruggaan naar online
onderwijs. De hele situatie is niet
prettig. Daarbij willen de studenten
natuurlijk niet positief testen, want
dan mogen ze het tentamen niet
maken. Dit tentamen zouden ze
dan een aantal weken later pas
kunnen inhalen en daardoor zullen
de leerlingen de stof ook niet meer
zo goed weten als bij de eerste
datum. Dan is de kans groot dat
ze het tentamen niet halen en
daardoor een herkansing krijgen.
Dat wil niemand. Niemand vindt
deze situatie fijn. De school niet, de
overheid niet en de studenten niet.
Helaas is dit de enige mogelijkheid
op het moment en kunnen we er
niets aan veranderen.

Noëlle
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Alex Janssen is het inderdaad (ff) kwijt
Uitspraken als ‘we surfen op internet, daar horen toch datacenters erbij’ en ‘we zijn gek op Bol.com,
daar horen dan toch opslagruimtes bij’, zijn erg populistisch en niet inhoudelijk. Waarheden als een
koe, waarmee hij de plank toch volledig misslaat.
Grote datacenters van Facebook en
Microsoft komen echt niet alleen
voor de Nederlandse markt: 70 procent van de capaciteit is voor het
buitenland. Deze energieslurpers
verbruiken verschrikkelijk veel elektriciteit, zodat Nederlandse bedrijven lang moeten wachten op een
elektriciteitsaansluiting. Ze gaan
zelfs dieselgeneratoren inzetten.
Bovendien zijn er voor die duur-

zame extra energie meer windmolens en energieparken nodig, ten
koste van landbouwgrond, waar
inwoners ook niet vrolijk van worden. Uitgebreide logistieke centers van Calvin Klein, Michael Kors
en Tommy Hilfinger liggen in ónze
buurt, maar bedienen héel Europa.
Voor Nederland zijn deze kolossen
niet nodig.
Voor de werkgelegenheid zijn

deze ontwikkelingen ook ongewenst. Onze werkeloosheid is te
laag (3,1 procent in plaats van het
minimumniveau van 3,5 procent).
Kijk maar naar alle vacatures: er
zijn te weinig mensen voor onderwijs, zorg, politie, bouw, horeca en
industrie. Meer werkgelegenheid
zorgt voor nog meer tekorten op de
arbeidsmarkt. Het is veel logischer
om de juiste balans te vinden door

het werkaanbod af te stemmen op
onze werklozen.
Waarom toch wordt onze leefomgeving verkwanseld? Wat voor
ruimte blijft er over voor de volgende generaties? We zijn één van
de dichtstbevolkte landen; moet dat
helemaal vol?
We lezen over ‘allerlei goedbedoelde (burger)initiatieven’. Een
nogal neerbuigende uitspraak als
het gaat over inwoners van onze
gemeente. Burgers met een rechte
rug die ergens voor staan en juist
wél (zelf)reflecteren, onder andere

door een goed gesprek aan te gaan.
Waarom wil ons gemeentebestuur
toch steeds méér, méér en nog
eens méér? De inwoners van Horst
aan de Maas trekken hier niet of
nauwelijks profijt van. Slechts een
paar grote ondernemers profiteren.
Ja, Alex en vele andere volksvertegenwoordigers het feit dat jullie het
(ff) kwijt zijn, is precies de reden
dat het roer om moet.

mogelijk tot een andere conclusie
gekomen. Maar dat geldt natuurlijk
voor jou en veel andere mensen
die ons vertegenwoordigen. Een
aantal van de volksvertegenwoordigers heeft ons geholpen. Maar
een aantal partijen heeft ons nog
niet eens gebeld of wel met de
woorden: “we moeten niet zeuren”.
De oplossing voor jouw probleem,
dat je het kwijt bent, was erg makkelijk geweest. Je had de telefoon
kunnen oppakken. Je had ons kunnen bellen en wij hadden met jou

een rondje gelopen. Zo had je met
eigen ogen kunnen zien waarom
wij het niet met alles eens zijn
en waarom wij aan de bel trekken. Maar volgens mij ben je het
gewoon kwijt en moet je uit de
politiek en het rustig aan doen.
Wandel een stukje.

Lambert Mertens
De Hees, Kronenberg

Ingezonden brief

Lieve Alex
Je bent het ff kwijt. Je hebt hulp nodig en we willen je heel graag helpen.
Zeker we leven in een welvarend
landje. In een streek met weinig
werkeloosheid en niet al te veel
direct zichtbare criminaliteit.
Je snapt niet waar die burgers (wij)
over zeuren. Dat zijn precies de
woorden die jouw fractievoorzitter ook zei toen ze belde over onze
brief. Daarin vroegen 66 bezorgde
burgers aan de gemeente te stoppen met de ontwikkelingen in ons
gebied, waarbij we ons leefgebied
en de natuur verkwanseld zien

worden.
“We moeten niet zeuren, het valt
wel mee”, zei ze. Het valt niet
mee Alex (en Loes). De gigapanden en de andere plannen verpesten ons leefgenot, mensen
ervaren stress, slapeloosheid en
zijn bang voor wat er nog allemaal
komen gaat. Verkeersveiligheid en
sociale veiligheid zijn in gevaar.
Burgemeester en wethouders vinden dit onzin en vegen dit in een
verweerschrift van tafel; maar

Ingezonden brief

De menselijke maat en de
grondwet
Pieter Omtzigt en ooit Jezus van Nazareth constateren dat
overheidsfunctionarissen hun dienstbaarheid en de menselijke
maat wel eens uit het oog verliezen. Volgens beide heren moet
de overheid in dienst staan van de bevolking en is wet- en
machtsmisbruik onwenselijk. Nu eens kijken hoe onze burgemeester, die zelf juridische onaantastbaarheid geniet, daarmee
omgaat als hij trots het grondwettelijk recht van demonstreren
van een kastelein beboet, maar de meedemonstrerende aanwezigen ontziet? Er was op dat moment in die kroeg weinig gevaar
voor de volksgezondheid.
Beste burgemeester. Had u die
ongrondwettelijke boete ook uitgedeeld als de betreffende ondernemer u voor een rechtbank had
kunnen dagen, waar niet-juridische wakkere burgers, waaronder
ondernemers, op maatschappelijke
gronden recht spreken? Waar ze u
een boete voor wet- en machtsmisbruik van €4.400 euro hadden
kunnen geven?
‘Wee ook u gij wetgeleerden.
Gij legt de mensen haast ondraaglijke lasten op die gij zelf met niet
een van u vingeren aanraakt.’
De mensen die de overheid vormen, verlangen van ondernemers
dat ze concurrentie hebben, terwijl
ze voor zichzelf een optelsom aan
monopolies hebben gecreëerd:
één landelijke overheid, per provincie één provinciale overheid,
per gemeente één gemeentelijke
overheid, één openbaar ministerie, één rechtbank. Zelf een monopoliepositie hebben, het recht
van demonstreren weigeren en,
in tegenstelling tot burgers, zelf
juridisch onaantastbaar zijn: drie

zaken die in strijd zijn met onze
grondwet. Burgemeester, u houdt
zich om drie redenen niet aan de
grondwet. Hoe hoog is de boete
die u aan uzelf geeft?
Horst en omgeving steunen het initiatief van ‘De vrienden van Hof te
Berkel’ met schenkingen en giften,
waarvan ook een busje is gekocht.
Sinds anderhalf jaar wordt door
een vrijwilligster van die stichting
onder andere dat busje misbruikt
om buren te pesten. Het bestuur
van die stichting weet ervan en
doet niets. De wijkagenten zeiden dat ze konden bekeuren, maar
deden dat niet. De handhaving
van de gemeente heeft recentelijk de feiten geconstateerd. Naar
eigen zeggen kunnen ze bekeuren,
maar doen dat niet. Alleen daardoor heeft deze vrouw anderhalf
jaar kunnen treiteren. Daarnaast
wordt een protestactie van een uur
ongrondwettelijk met 4.400 euro
bestraft.
Nico Cordewener
Prinses Marijkestraat, Horst

waar is dat op gebaseerd?
Tevens geef je ons burgers de
schuld van de panden. Maar waar
is dat op gebaseerd? Natuurlijk, we
kopen wel eens een pakje online.
Rechtvaardigt dit jouw idee dat al
die gebouwen in onze achtertuin
moeten komen? Een aantal van
deze centra levert niet alleen aan
Nederland maar in heel Europa en
daarbuiten.
Dat had jezelf natuurlijk ook kunnen onderzoeken en dan was je

John van Dooren
Zeesweg, Sevenum

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

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

#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
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Geplukt

José Vercoulen Grubbenvorst
Het liefst is ze te vinden tussen stof, naald en draad. Ze geniet vooral van haar kleinkinderen en heeft een passie voor theater, toneel en zingen.
Een bezige bij is eigenlijk een understatement. Deze week wordt José Vercoulen (73) uit Grubbenvorst geplukt.

ervaring. We hadden maar weinig te
besteden en hadden een tentje bij ons.
We vroegen dan of we bij mensen in
de tuin ons tentje mochten opzetten.
De Italianen waren ontzettend gastvrij. Vaak nodigden ze ons dan uit om
ook mee te eten, prachtig gewoon.”
Tijdens de tocht lieten de twee vriendinnen regelmatig van zich horen aan
het thuisfront. “We kregen van Lei
Spreeuwenberg één van de eerste digitale camera’s (nog met floppies) mee.
Daarmee konden we foto’s verzenden naar Nederland. Die werden dan
geplaatst op Omroep Reindonk. Ik zou
het zomaar nogmaals doen, maar ik
denk niet dat mijn conditie dat nog toelaat. Ik wandel nog wel, maar alleen
wandelroutes hier in de regio.”

Dora en Grada

Een half uurtje kletsen met José,
dat kan natuurlijk niet. Verhalen
heeft ze genoeg. Ze heeft heel
wat meegemaakt tijdens reizen
en verre wandelingen, maar ze
vertelt ook graag over de kostuums en kleding die ze verhuurt.
“Ik ben geboren en getogen in
Lottum,” vertelt ze. “Ik had een
broer en vier zussen. Ik was een
braaf en bescheiden meisje, verlegen ook, alleen bij mijn vriendinnen was ik wat vrijer.” José komt
uit een creatief gezin. “Mijn moeder haakte, breide en borduurde
kleren en kleedjes. Mijn vader
was rozenkweker, maar hij
stond ook wel bekend als ‘D’n
Oêtvinder’. Hij heeft landbouwwerktuigen ontwikkeld om de
rozenteelt te vergemakkelijken.
Later heeft een bedrijf zijn uitvindingen in productie genomen.”

“Het is voor mij een ontzettend
belangrijke periode geweest. Wat ik
toen allemaal geleerd heb, zie ik nu
nog steeds in mezelf terug.” José
werd thuis vrij gelaten haar creatieve
talenten te ontwikkelen. “Er was in
een gezin met zes kinderen niet voor
ieder kind een eigen kamer, maar
mijn ouders zorgden ervoor dat we
een eigen plekje hadden. Zo heeft
mijn vader voor mij een knutselhokje getimmerd in de loods.”

Er was in een gezin
met zes kinderen niet
voor ieder kind een
eigen kamer, maar mijn
ouders zorgden ervoor
dat we een eigen plekje
hadden

Knutselhokje
José kijkt met veel genoegen
terug op een gelukkige jeugd.

Na de lagere school fietste José vier
jaar lang naar de Huishoudschool

Crist Coppens
Alleen dinsdag 8 februari 2022

Gepaneerde schnitzels
4 stuks halve prijs
Verstand van lekker eten!

077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

in Horst waar ze haar naaidiploma
haalde en ze haar eigen kleding
begon te maken. Op een bal in de
Lottumse Harmoniezaal leerde ze
John kennen. “Het was liefde op het
eerste gezicht”, zegt ze. “Het leek
een scène uit een film. Alsof in de
balzaal een lichtstraal scheen op
die ene jongen en dat was John.”
Ze kregen verkering, trouwden en
gingen in Grubbenvorst wonen.

Speelparadijs
Al snel kwam José erachter dat ze
handig was. “Alle kleding die ik zag,
kon ik namaken met stoffen. Toen
mijn twee zoontjes twee en vier
jaar oud waren heb ik mijn eerste
sint- en pietenpak gemaakt. Daar
was toen veel vraag naar. Omdat ik
mijn dure pakken niet zomaar wilde
uitlenen ben ik ze gaan verhuren en
dat liep eigenlijk wel lekker. Uit dat
ene sinterklaaspak is mijn kostuumverhuurbedrijf ontstaan. En dit run
ik na al die jaren nog steeds met
heel veel plezier.” Er komen mensen
van heinde en verre naar José voor
galakostuums, toneel- en themakleding, maar ook historische kostuums voor theater en historische
evenementen.
De kostuumwinkel moest in de coronaperiode gesloten worden. “Ik heb
vijf kleinkinderen waarvan drie onder
de 12 jaar”, vertelt José. “Je zult wel
begrijpen dat het hier voor de jongsten een groot speelparadijs is.” Door
hen stroomt ook het creatieve bloed
van José. “Prachtig om te zien hoe zij
opgroeien, daar kan ik alleen vrolijk
van worden. Ook hen laat ik heel vrij,
ze mogen bij mij hun creativiteit uitleven, net zoals ik dat in mijn jeugd heb
gemogen.”

Naar de sint
Een tijd om nooit meer te vergeten
was in 2001. José is er samen met
haar vriendin Francine in geslaagd
om 2.300 kilometer te lopen naar
Bari in Italië. Samen wandelden ze
al veel, maar ze wilden iets speciaals
doen. “Omdat ik heel erg geïnteresseerd ben in Sinterklaas, besloten we
om een voettocht te maken naar de
begraafplaats van de goedheiligman.
We maakten er een sponsorloop van
en brachten een halve ton (in guldens,
red.) bij elkaar voor een project voor
zwerfkinderen in Cusco, Peru.” De tocht
was lang en zwaar, maar ook heel
avontuurlijk, vertelt José. “In totaal
hebben we er 120 dagen over gedaan.
Het was echt een fantastische levens-

Toneel, theater en zingen loopt als een
rode draad door het leven van José.
Om toneel te kunnen spelen richtte ze
een toneelclub op en omdat ze houdt
van zingen ook nog een zanggroep.
“Misschien kennen mensen mij van het
komisch duo Dora en Grada. Dat zijn
Francine en ik. We zijn begonnen als
buutreedners en kregen daarna ook
aanvragen vanuit andere provincies
zoals Noord-Brabant en Gelderland.
In 2019 vierden we ons 33-jarig jubileum.” Op dit moment zijn Francine
en José bezig met het maken van een
nieuwe avondvullende voorstelling
voor Dora en Grada. “Het wordt iets
heel anders dan wat we normaal doen.
Minder ‘buut’, maar meer ‘cabaret’.
De voorstelling gaat heten: Dor Hout,
naar de opmerking van een journaliste
die zei aan het begin van de coronapandemie dat de oude en zwakke
mensen die overleden aan het virus
toch maar ‘dor hout’ waren. Het ging
toen over mensen van boven de zeventig. Inmiddels vallen we zelf ook in
deze categorie.”
Daarnaast hebben ze een mini-opera
geschreven die op het Witte Dame
Festival in oktober opgevoerd gaat
worden. Daar werken muzikanten aan
mee en acht zangers/spelers waaronder een meisje van 5 jaar.
Tekst en beeld: Niels van Rens

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.
1
8

6
7

7

5

9

4
9

6

3

5

4

3
9

7

2

1
8

4
2

1

8
9

3

9

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

4

7
4
6

3

Oplossing vorige week:
3

1

5

7

8

9

2

4

6

8

6

7

3

4

2

1

5

9

9

4

2

6

1

5

8

7

3

6

3

8

5

9

1

4

2

7

1

2

4

8

7

6

3

9

5

7

5

9

4

2

3

6

1

8

4

7

1

9

3

8

5

6

2

5

9

3

2

6

4

7

8

1

2

8

6

1

5

7

9

3

4

19

0302 \ sport

Na lange carriëre met pensioen

Team kampt met blessures

Laatste seizoen voor trainer/coach
Johnny Vervoort bij SV Oxalis
Johnny Vervoort heeft in een gesprek met het bestuur van korfbalclub SV Oxalis aangegeven na afloop van
seizoen 2021-2022 te stoppen als trainer/coach. Hij was sinds april 2020 hoofdtrainer/coach van de senioren
die uitkomen in de overgangsklasse veld en hoofdklasse zaal van het dameskorfbal.

VC Set Up DS1 onderuit tegen
VC Landgraaf DS2
Voor VC Set Up DS1 stond vrijdagavond 28 januari de geplande
inhaalwedstrijd tegen VC Landgraaf DS2 op het programma.
De dames uit Meerlo wisten de thuiswedstrijd niet te winnen,
er werd met 0-4 verloren.
Set Up kampt al het hele seizoen met blessures en ook na een
periode van rust vanwege een
lockdown spelen er nog een aantal blessures binnen het team.
Ook voor deze wedstrijd werd er
beroep gedaan op speelster van DS2
en DS3 om het team uit te helpen.
Het team heeft namelijk punten
nodig om van de laatste plaatsen op
de ranglijst weg te komen.
De eerste set begon wat rommelig en resulteerde in een 2-5 achterstand. Set Up kwam vervolgens
beter in de wedstrijd en kwam
terug tot 8-8. Landgraaf DS 2 liep
daarna echter weer uit naar 11-14
en de coach van Set Up nam een
time out. Dit had niet het gewenste
effect want deze set werd helaas
verloren met 16-25.
Het begin van de tweede set begon
ook nu weer rommelig en de
Meerlose dames stonden al snel op
grote achterstand. Set Up kon niet

Vervoort heeft ondanks de lastige
periode met corona, waar de competitie en trainingen diverse keren
stillagen, de dames van SV Oxalis
verder kunnen ontwikkelen, geeft
de korfbalvereniging aan. “Ook
heeft hij met zijn kennis en kunde
een mooie bijdrage kunnen leveren aan het verder vormgeven van
het technisch beleid en opleiden
van kader binnen SV Oxalis”, aldus
de club.

Korfbalpensioen
De in Milsbeek woonachtige
Vervoort heeft een lange en succesvolle trainerscarrière op het

hoogste niveau in het gemengd (in
België en Nederland) en dameskorfbal achter de rug. Ook is hij al
jaren als docent betrokken bij het
KNKV waar hij zijn kennis overbrengt als trainer/coach. Vervoort
is inmiddels 75 jaar en heeft besloten van zijn korfbalpensioen te
gaan genieten. Dat betekent dat er
na vele decennia een einde komt
aan zijn actieve trainersloopbaan.
Het bestuur van SV Oxalis vindt
het erg jammer dat Johnny stopt,
maar heeft ook begrip voor zijn
keuze. Ze is blij dat Johnny met
zijn kennis, inzet en betrokkenheid de afgelopen twee jaar actief

Opvolger
Dit betekent wel dat SV Oxalis voor
seizoen 2022-2023 op zoek moet
naar een nieuwe hoofdtrainer voor
hun enthousiaste damesselectie.
Het bestuur gaat hier actief mee
aan de slag, maar geïnteresseerde
trainers/coaches mogen zich ook
zelf melden bij het bestuur.

Wij zoeken iemand die er
gewoon is wanneer het nodig is!

Na twee maanden coronastop speelde volleybalclub VC Trivia afgelopen weekend twee wedstrijden. Op zaterdag 29 januari deden de dames goede zaken in de strijd voor plek twee, door uit met
2-3 te winnen van Shock ’82 uit Cuijk en zondag 30 januari werd er in de achtste finale van de regiobeker thuis met 3-0 gewonnen van BVC Holyoke uit Belfeld.

Achterstand
In de twee daaropvolgende sets
waren de dames geen schim
meer van de eerste set. De serivicepass kwam niet meer aan
het net waardoor er onvoldoende

Heemskerk Vasteplanten is een bedrijf dat gespecialiseerd is in
Hemerocallis, Hosta en Iris. Sterke en mooie vaste planten welke
we wereldwijd aan meer dan 30 landen leveren. Wij produceren
deze op 2 locaties; en Grubbenvorst (l) en Noordwijk (zh).

Tekst: SV Oxalis

Twee overwinningen voor VC Trivia in
een weekend

druk op de tegenstander gezet
kon worden. Het gevolg: een 2-1
achterstand. De teugels moesten
aangetrokken worden en na de
nodige woorden om de boel weer
op scherp te krijgen, kantelde
het spelbeeld weer in de richting van de eerste set. De vierde
set werd overtuigend gewonnen,
waardoor de beslissing moest
vallen in de vijfde set. Het spelbeeld ging heen en weer. Na de
kantwissel kwam Shock ‘82 beter
in de wedstrijd en pakte een 12-7
voorsprong. De wedstrijd leek
gespeeld, maar VC Trivia kwam
als een duveltje uit een doosje
terug in de wedstrijd. Dit leidde

Tekst: VC Set Up

is geweest voor SV Oxalis en geeft
aan het seizoen samen op een
mooie manier af te maken.

Volleybaldames doen goede zaken

Vol goede moed reisden de dames
van VC Trivia zaterdag 29 januari
richting Cuijk. In de periode voor
de coronastop zat het team in een
flow. VC Trivia startte de wedstrijd
afwachtend en kwam direct op
een achterstand, echter was dit
van korte duur. Met zorgvuldige
passing en snel rallyspel werd de
druk opgevoerd en won Trivia de
eerste set met ruime voorsprong.

voldoende tegenstand bieden en
de set werd verloren met 17-25.
Tijdens de derde set konden de
dames van Set Up Landgraaf in het
begin niet bijbenen. De dames uit
Meerlo konden het verschil niet
rechttrekken. Een sterke servicereeks bracht Set Up terug tot 18-23,
maar de dames uit landgraaf gaven
niets meer weg en Set Up kon niet
dichterbij komen en dus werd deze
set met 18-25 verloren.
Meer dan één puntje zat er deze
wedstrijd niet in en met die
gedachte begonnen de Meerlose
dames aan de vierde set. Set Up
pakte een voorsprong van 7-5 en
via 19-16 werd de voorsprong uitgebreid. Het werd 24-23, maar Set
Up kon het setpunt niet verzilveren
en verloor ook deze set met 25-27.
Door dit resultaat blijft Set Up DS 1
laatste op de ranglijst.

tot een sensationeel einde, waarbij VC Trivia na bijna 2,5 uur wedstrijd met 14-16 de wedstrijd wist
te winnen.

Beker
Eén dag later werd er voor de
beker gespeeld. In Horn was BVC
Holyoke uit Belfeld geen partij voor de dames van VC Trivia.
Met setstanden van 25-09, 25-23
en 25-18 plaatste VC Trivia zich vrij
eenvoudig voor de kwartfinales
van de regiobeker.

Tekst: VC Trivia

20 tot 40 uur per week
Heemskerk Vasteplanten biedt een zelfstandige functie als teelt
manager vaste planten in Grubbenvorst en omgeving. Ben je praktisch
ingesteld, een aanpakker en zoek je afwisselend werk met flexibele
werktijden, dan is dit je (buiten) kans!
Wat ga je doen?
Als teelt manager locatie Grubbenvorst zorg je voor een succesvolle
teelt. Je kan goed plannen en organiseren en je hebt een groot
verantwoordelijkheidsgevoel. Je hebt dagelijks contact en overleg met
je collega teelt manager uit Noordwijk.
In het voorjaar bestaan de werkzaamheden uit het planten van
de nieuwe productie met behulp van plantmachines. Je begeleidt
daarbij 4-6 seizoenkrachten. In de zomer zorg je voor optimale
groeiomstandigheden, waaronder watergeven, gewas onderhoud en
nalopen. Dit doe je alleen en met collega’s uit Noordwijk.
Vanaf november ben je actief betrokken bij het rooiproces.
De gerooide planten worden getransporteerd naar onze locatie in
Noordwijk. Eventueel kan je nog een functie vervullen in Noordwijk.
Je werkt met moderne en goed onderhouden spullen en machines.
Gezien de diversiteit van je collega’s is het een pre als je naast
Nederlands ook Engels of Pools spreekt.
Heb je ervaring in de agrarische sector en ben je voor lange
termijn opzoek naar een veelzijdige baan, neem dan contact met
Loek Teeuwen via tel. 0252 34 03 51 of stuur je CV en motivatie naar
loek@heemskerkplants.com. We verheugen ons op je sollicitatie.
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Koninklijke Harmonie van Horst

Bart Wolters nieuwe dirigent
jeugdorkest
Vanaf het nieuwe jaar staat Bart Wolters als dirigent voor het jeugdorkest van de Koninklijke Harmonie van
Horst. Wolters neemt de baton over van Mannie Beckers, die na 22 jaar afscheid neemt.

Rozenhof Lottum organiseert
rozensnoeicursus
Stichting Rozenhof in Lottum is bezig met het opzetten van een
reeks evenementen voor de aankomende tijd. De stichting hoopt in
de loop van het voorjaar het nieuw toegevoegde museum te kunnen
openen en start dit jaar met het aanbieden van een rozensnoeicursus. De cursus vindt plaats op zaterdag 5 en zaterdag 19 maart.
Om rozen goed te laten bloeien,
is het nodig om ze te snoeien.
Stichting Rozenhof organiseert
snoeicursussen, waarin liefhebbers
onder deskundige leiding en met
uitgebreide uitleg kunnen leren hoe
verschillende soorten rozen vakkundig gesnoeid moeten worden. Zowel
de theorie als de praktijk wordt

behandeld tijdens de cursus.
De cursus vindt plaats op zaterdag
5 en zaterdag 19 maart van 11.00
tot 15.30 uur. Inschrijven kan tot
dinsdag 1 maart door een mail te
sturen naar info@rozenhoflottum.
nl onder vermelding van naam,
telefoonnummer, e-mailadres en de
gewenste dag.

Schaakclub De Witte Dame
organiseert reünie in 2022
Schaakclub De Witte Dame uit Grubbenvorst organiseert in 2022
een reünie. De vereniging werd ongeveer vijftig jaar geleden
opgericht en bestaat inmiddels niet meer. Volgens oud-leden een
goede reden om weer eens bij elkaar te komen.

Mannie Beckers stond sinds 1999 voor
het jeugdorkest. In 2019 vierde hij zijn
20-jarig jubileum. Door deze lange
verbintenis aan de vereniging, heeft
hij een belangrijke rol gespeeld in de
ontwikkeling van vele huidige muzikanten van het harmonieorkest. Een
afscheid volgt op een later moment,
wanneer de maatregelen dit toelaten.
De 28-jarige Wolters heeft al meerdere
jeugdorkesten geleid, waaronder die

van Fanfare Helpt Elkander in Afferden
en binnen de gemeente Horst aan de
Maas het BMBM orkest. In 2018 heeft
hij de bacheloropleiding HaFaBra dirigent afgerond. Van oorsprong is hij
hoornist.

Het jeugdorkest
Als leerlingen voldoende vordering
hebben gemaakt tijdens de muziekles,
stromen ze in bij het jeugdorkest van

de Koninklijke Harmonie van Horst.
Deze groep jonge enthousiastelingen
wordt ondersteund door enkele leden
van het harmonieorkest. De twintig
leden hebben vooral film- en popmuziek op de lessenaar staan. Het jeugdorkest repeteert elke donderdagavond
in ’t Gasthoês in Horst.

Beeld: José Hommel-Cordewener

Weer in Horst aan de Maas

De schaakclub werd opgericht in
Grubbenvorst ongeveer vijftig
jaar geleden. In de jaren 70 werd
Grubbenvorst een schaakdorp en
De Witte Dame was een van de
grootste en actiefste clubs van
Limburg.
Dit jaar wordt er een reünie georganiseerd door oud-leden. Op het
programma staan onder andere
een schaaksimultaan, een lezing

over de grote match van 1972 tussen Fischer en Spassky en daarbij een hapje en een drankje.
Ook wordt er een boekje gemaakt
over deze ‘gouden jaren’.
Er zijn inmiddels al veel oud-leden
getraceerd, maar nog niet iedereen. Oud-leden die zich willen
aanmelden voor de reünie kunnen
een e-mail sturen naar
frank.clevers@hotmail.com

Isa en Julian zijn nieuwe
jeugdboerenbruidspaar van
Melderslo
In Melderslo is het nieuwe jeugdboerenbruidspaar uitgeroepen.
Isa Kuijpers en Julian Beelen zijn dit jaar de gelukkigen.

Overwegend droog weer op komst
Het wil maar niet lukken met de winter. Daarvoor in de plaats hebben we een enigszins golvende westcirculatie met lucht vanaf zee. Hierdoor zijn regenstoringen nooit veraf. Al aan het begin van de week trok
storm Corrie vlak langs Nederland. In Limburg viel het nog mee met de wind, omdat we vrij dicht bij de
kern van het lagedrukgebied zaten. Deze vrijdag beleven we echter weer een dag met veel wind en trekt er
een actieve lijn met buien over, waarbij ook korrelhagel kan zitten. In het weekend gaat hogedruk meer
terrein winnen vanaf het zuiden, waardoor het rustig en overwegend droog weer wordt. Het blijft zacht
met 8 tot 10 graden, maar in de nacht kan het een graadje vriezen. Hoelang het rustige weer aanhoudt, is
onduidelijk. / Beeld: Nicky de Bruijn

De twee werden bekendgemaakt
tijdens ‘t Vlasjournaal van VC de
Vlaskop. Met carnaval worden zij in
het onecht verbonden. De verlo-

ving is binnenkort te lezen in de
carnavalskrant van VC de Vlaskop.
Beeld: VC de Vlaskop Melderslo
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Ruim 100 kilo afval opgeruimd

ZAP-groep Sevenum zet zwerfafval om in
statiegeld voor donatie aan goed doel
ZAP-groep Sevenum heeft op zaterdag 29 januari de eerste ZAPgroep-activiteit gehad. Samen ruimde ze met
andere vrijwilligers uit Sevenum en medewerkers en bewoners van LH Greenport de Venloseweg en omgeving op. De opbrengst van de gevonden statiegeldflesjes wordt gedoneerd aan het goede doel: The River
Cleanup.

De eerste activiteit van het jaar was
zaterdag voor ZAP-groep Sevenum.
De ZAP-groep ruimde samen met
andere vrijwilligers uit Sevenum en
medewerkers en bewoners van LH
Greenport de Venloseweg en omgeving op. “Met een fiks resultaat van 33
zakken afval en twee grote spatborden van vrachtwagens. Het gewicht
van alles bij elkaar was 104,8 kilo. Wij
wegen het afval zodat we een bewijs
hebben van het totaal zwerfafval dat
vrijwillig opgeruimd wordt”, vertelt
coördinator José Jeurninck-Heijnen.

Hondenpoepzakjes

----------

F
--

---

----------

--

RDENHO

--

A

----------

---

---

--

Waar vele dorpen in Horst aan de Maas al verschillende jaren een dorpsquiz organiseren, is het voor
Melderslo dit jaar dan ook eindelijk zover. Afgelopen jaar gooide corona nog roet in het eten, maar voor dit
jaar heeft de organisatie goede hoop dat op vrijdag 22 april toch de eerste editie gaat plaatsvinden.

Ook dit jaar wordt de opbrengst van
de gevonden statiegeldflesjes gedoneerd aan een goed doel: River
Cleanup. Deze organisatie zorgt over
de hele wereld voor innovatieve projecten en start samen met lokale vrijwilligers en overheden acties om de
rivieren vrij te maken van zwerfafval
zodat het niet in de zee terecht komt.
Voor meer informatie over zwerfafval
opruimen in Horst aan de Maas, mail
naar efkessame@gmail.com of naar
zap@horstaandemaas.nl

----------- - zorgboerderĳ - -

A

Goede hoop voor doorgang
Melderse Quiz

Donatie

--

Eerste editie dorpsquiz Melderslo

--

“Het mooie van de samenwerking
van afgelopen zaterdag is dat we in
gesprek raken met arbeidsmigranten
die in Sevenum wonen en werken. De
vraag: ‘wie doet dat nou? Zwerfafval
veroorzaken?’ was makkelijk te beantwoorden. Het is de mentaliteit van
mensen, ongeacht leeftijd, cultuur of
afkomst. Iedereen hoort het gewoon
zelf op te ruimen. Laten we elkaar
aansporen om het zelf op te ruimen
en samen de handen uit de mouwen

te steken. Dat geldt voor alle mensen”,
zegt ze. “Wat ons opviel deze zaterdagochtend was de hondenpoepzakjes in de bladkorven. Die mogen daar
helemaal niet in. Als hondenbezitter
moet je dat weten. Het percentage
plastic flesjes lijkt met het invoeren
van statiegeld nu wel te minderen,
daar vonden we er minder van dan
voorheen. Het aantal blikjes lijkt wel
gestegen, dus we hopen dat het met
de invoering van statiegeld in 2023
dan ook minder wordt.”

Beleef

Wij hebben op
dit moment plaats!

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

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

www.aardenhof.nl
Leenders Plants is een superleuk positief bedrijf waarbij we met een
team van tien mensen tuinplanten kweken en vermarkten naar tuincentra en collegakwekers in binnen- en buitenland.
Heb je zin om met ons een natuurproduct te maken,
dan kom je bij ons helemaal tot bloei.
Wij bieden een uitdagende baan (fulltime of parttime)

Medewerk(st)er
tuinplantenkwekerij
met doorgroeimogelijkheden

De commissie Melderse Quiz,
bestaande uit Rik, Marjon, Ans,
Renée, Petra, Jacqueline en Anouk,
is al sinds begin 2020 actief met de
eerste voorbereidingen. Tijdens de
carnavalsoptocht van de Vlaskop in
2020 werd de eerste vraag al gesteld
door het publiek langs de kant. Toen
bleek dat de quiz in 2021 geen doorgang kon vinden werd er gezocht
naar een alternatief. En die kwam
er in de vorm van een Whatsapp
Escaperoom, gespeeld door twintig
teams. Ook de jeugd heeft hun quiz-

talent al laten zien tijdens de kersten paasquiz.

Puzzel
Hoewel de quiz officieel plaatsvindt op vrijdag 22 april is er wel
al een officieuze start gemaakt
middels de jaaropdracht. Hiervoor
moeten de deelnemers op zoek
naar de locaties van verschillende
foto’s die door het jaar heen zowel
in dorpsblad De Kwaker als op
de Facebookpagina verschijnen.
Deze locaties creëren samen een

nieuwe puzzel ‘verbind de punten’
op de speciale puzzelplattegrond
van Melderslo. Het figuur die hieruit ontstaat is uiteindelijk ook een
vraag in de quiz.
De opgavetermijn loopt tot en met 5
maart via meldersequiz@outlook.com
Op vrijdagavond 13 mei zal het
winnende team bekend worden
gemaakt tijdens de uitslagenavond
in Café ‘t Tunneke en zal aansluitend
een feestje worden gevierd met alle
deelnemende teams.

Werkzaamheden:
• Verzorging, onderhoud en snoeien
• Oppotten en verzendklaar maken
• Werken met heftruck en div. andere machines
• Aansturen van seizoen medewerkers en een leuke groep scholieren.
Wij vragen:
• MBO of HBO werk en denkniveau
Wij bieden:
• een leuke afwisselende baan in een professioneel
en gezellig team
• goed salaris volgens CAO open teelten
• goede secundaire voorwaarden
• wij leren je graag het vak tuinplanten kweken
Voor meer informatie bel Mark Leenders
06 51 98 90 98
Je kunt schriftelijk reageren per mail.
Stuur je CV en/of diploma’s mee.

www.leendersplants.nl | info@leendersplants.nl
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Carnaval in de woonkamer

Vastelaoves Streamers in
‘t Gasthoês
Alle wegen komen samen tijdens de Vastelaoves Streamers op zaterdag
19 februari. Live vanuit de theaterzaal van ’t Gasthoês treedt dan een
aantal bekende carnavalsartiesten op en de carnavalsvierders kunnen
dit via een stream thuis bekijken.

Het bekende Streamers-concept wordt
hiervoor speciaal in een ‘roed, geel
en greun vastelaovesjasje’ gegoten.
2,5 uur worden dan de beste vastelaovesmuziek in de ‘huiskamer’ gezongen door Pruuf Mar, Bjorn & Mieke,
De Breurkes, Björn van Berkel, de

Toddezèk, Goedzat, Ken & Robbie,
Aaltied Noeit Te Laat Horst en Heite
Soep. Dit alles onder muzikale begeleiding van Carnavalsband.nl.
De stream begint rond de klok van
20.30 uur en is gratis te bekijken.
Zie Facebook voor meer informatie.

WIJ ZOEKEN PER
1 MAART EEN

CHAUFFEUR M/V
VOOR HET UITRIJDEN
VAN WEEKBLADEN
WERKZAAMHEDEN

Iedere woensdagavond breng je de nieuwe HALLO’S
en bijbehorende folders naar onze bezorgers.
Op woensdagavond ben je van ongeveer 19.00 uur
tot ongeveer 00.00 uur in een van onze bestelbussen
onderweg.
Ben je per 1 maart wekelijks beschikbaar op
woensdagavond, heb je een rijbewijs en zin om
wekelijks zelfstandig een paar uur op pad te zijn,
dan horen wij dat graag!
Garçon is een jonge en dynamische folderverspreider
uit Horst met het grootste bereik in de gemeente
Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venray en Venlo.
Wekelijks bereiken onze bezorgers in dit gebied bijna
60.000 brievenbussen!

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl

Nieuwe
inSwolgen
Swolgen
Nieuwedierenarts
dierenarts in
Nieuwe dierenarts in Swolgen

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

Puzzel

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,beschikbaar gesteld door Expert Horst!
Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-centrum.nl,
of doe deze in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement
(t.a.v. Marion van Issum), Steenstraat 2, Horst. Vergeet niet uw naam, tel.nr.
en mailadres te vermelden. Oplossingen moeten vóór zondag 06 februari 2022
(12.00 uur) binnen zijn. De winnaar wordt donderdag 10 februari 2022 bekend
gemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!
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4 letters
BUIS
HEMD
KOUS
5 letters
HABYT
JUPON
KEURS
SJAAL
SLOOF
6 letters
ANKLET
BADJAS
BADPAK
BIKINI
BLAZER
BLOUSE
BOERKA
BOLERO
DUSTER
HANSOP
JACKET
JEKKER
KIMONO
PONCHO
SKIPAK
SLIPJE
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7 letters
BALJURK
COLBERT
KOLBERT
OLIEPAK
STOFJAS
TOPCOAT
TURNPAK
WERKJAS
WERKPAK
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De overgebleven letters vormen de oplossing:

De oplossing van de puzzel in De Hallo van 27 januari 2022 was:

8 letters
BROEKROK
DOLBROEK
DOOPJURK
FIETSROK
HEMDJURK
KAMERJAS
KOKERROK
KRAAGJAS
MOUWVEST
PALATINE
PANTALON
POFBROEK
POLOHEMD
ROKBROEK
SLOBKOUS
SPORTJAK
TWEEDJAS
En de winnaar is: Marian Voesten uit Grubbenvorst.
Van Harte Gefeliciteerd met een cadeaubon t.w.v. € 25,beschikbaar gesteld door Albert Heijn Horst!
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Religie

Medische zorg

Tijden Heilige Missen

Apotheek

America

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

zondag 6 februari

Broekhuizenvorst
zaterdag 5 februari

Horst (Lambertus)
zondag 6 februari
maandag 7 februari
dinsdag 8 februari
+ aanbidding
woensdag 9 februari
donderdag 10 februari
vrijdag 11 februari

Lottum

zondag 6 februari

Meerlo

zondag 6 februari
donderdag 10 februari

Melderslo

zaterdag 5 februari

Sevenum

zaterdag 5 februari
zondag 6 februari
- aanbidding
maandag 7 februari
dinsdag 8 februari
donderdag 9 februari
vrijdag 10 februari

Swolgen

dinsdag 8 februari

Tienray

zaterdag 5 februari
woensdag 9 februari

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst

11.00

16.15

11.00
18.30
09.00

Apotheek Maasdorpen

Jubileumexpositie Kantkloskring
’t Klöske
De Jubileumexpositie van kantkring ’t Klöske uit Horst is verplaatst naar januari 2022 en is dus nu te bezichtigen. In 2020 vierde ’t Klöske haar 30-jarig jubileum, maar door de coronamaatregelen kon dit niet gevierd
worden.

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

18.30
18.30
18.30

09.00

10.30
09.00

17.30

18.00
09.30
14.00
18.30
18.30
18.30
18.30

19.00

15.00
16.00

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

Gebiedsteams

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

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

Tandarts

Spoedgevallendienst

04 t/m 06 februari

Kantkring ’t Klöske werd opgericht in
1990 vanwege de behoefte aan uitwisseling tussen kantklossers in de
regio. Karin Janssen en Miep Philipsen
bundelden hun krachten en één keer
per maand organiseren zij kantklosmiddagen. Hiermee werd gestart in
‘t Gasthoês in Horst en vanaf januari

2008 komen de leden maandelijks in
Museum de Kantfabriek bij elkaar om
ideeën uit te wisselen en samen te
klossen.
Kantkring ’t Klöske vierde in 2020
eigenlijk haar 30-jarig jubileum.
Vanwege corona kond zij dat feest
niet vieren. De kanttentoonstelling is

daarom ook verplaatst naar januari
2022. De expositie geeft een overzicht van oud en nieuw werk van de
leden en laat de vele kanten van het
kantklossen zien: modern, traditioneel, vrij werk of van een bestaande
prikkring.

Prime Dent
Raadhuisstraat 12, Venray
0478 58 22 81

07 t/m 10 februari
Tandenz
Sint Annalaan 6, Venray
0478 58 45 04

10.00

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

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

Meld
je aan!

7 februari
Priesternoodnummer
Horst aan de Maas
06 55 40 80 23
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www.roc-teraa.nl
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Adver torial

‘De buisjes bij m’n dochters zorgden
meteen voor een einde aan de pijn, het huilen
en slapeloze nachten’
De beide dochters van Josine Fakkeldĳ uit Maasbree kregen op jonge leeftĳd buisjes in
hun oren en hebben daar veel baat bĳ: geen oorontstekingen meer. En dus zĳn pĳn, huilen
en slapeloze nachten voorbĳ. Josine, Maan (5) en Roos (2) gunnen het iedereen.

uitgegroeid zijn, weer vocht in haar oortjes zit,
waardoor ze nu voor de tweede keer buisjes
heeft. Ook dat is gelukkig zonder problemen
verlopen.”

Doorverwĳzing
Bij Roos heeft het helaas wat langer geduurd.
Toen zij een half jaar oud was, kreeg ze oorklachten. Josine: “Maar ze was al twee toen ze,
afgelopen juni, bij de KNO-arts terechtkwam
en werd geholpen. Het traject via de huisarts is
veel te lang geweest. De doorverwijzing naar
de KNO-arts mag van mij wel wat soepeler verlopen.”

Merijn stelt
kinderen en
ouders op hun
gemak vóór de
ingreep
Merĳn van der Ven-Berger werkt als
medisch-pedagogisch zorgverlener
bĳ VieCuri in Venlo, waar ze op de
kinderafdeling kinderen en ouders
ondersteunt in het vóór en na traject
van een ingreep.

De dag van de operatie

Roos kan weer lekker spelen, zonder last te hebben van oorpijn

Josine Fakkeldij: “Zowel Maan als Roos hadden
op heel jonge leeftijd vaak maandelijks minstens één keer een flinke oorontsteking, met
alles erop en eraan. Echt pittig. Gelukkig was
dat meteen over ná de behandeling.”

Slapen op de bank
Een kind met oorontsteking is koortsig en heeft
oorpijn, wat tot veel huilen leidt. Je behandelt
het met antibiotica en kunt in die tijd niet op
het ontstoken oor liggen, dat is veel te gevoelig. Josine: “Een klein kind snapt dat nog niet,
dus haal je haar uit bed en leg je ze tegen jou

aan, jijzelf slaapt dan op de bank. Zo valt je
dochter uiteindelijk in slaap. Als je dat een aantal nachten per maand meemaakt, word je daar
behoorlijk moe van verzeker ik je. Goed slapen
is er natuurlijk niet bij op deze manier. En dat
geldt ook voor je kind. De vermoeidheid gaat
dan ook een rol spelen en zo wordt het een
beetje van kwaad tot erger.”

Controle
Bij Maan zijn de buisjes op 1-jarige leeftijd
geplaatst. Het werkte zoals gezegd meteen.
“Recent bleek bij controle dat er, nu de buisjes

“Met Roos zijn we trouwens naar Venray
gegaan, de wachttijd was daar iets korter.
’s Morgens vroeg meld je je dan. Roos zag de
ingreep helemaal niet zitten. Ze krijste echt
alles bij elkaar. We hebben samen wel de voorbereidingsfilmpjes bekeken, maar daar werd
ze niet echt enthousiaster door. Uiteindelijk
kregen we haar toch wat rustiger en konden
we haar, met hulp ook van een verpleegkundige, omkleden met een operatieschortje om
en zo. Toen ze het kapje op kreeg, ging ze
onder narcose. Als ouder loop je dan naast haar
bed mee tot aan de OK, heel fijn. De ingreep
zelf duurt maar kort, binnen een kwartiertje
is het gebeurd. In beide oren zijn dan buisjes
geplaatst. Die zijn trouwens zo klein, je ziet er
van buiten niets van.
We gingen daarna naar de kamer terug waar
we eerder waren. Roos kwam hier weer bij.
Na een tijdje kreeg ze wat te drinken en te
eten. Toen dat goed ging, mochten we naar
huis. Sindsdien zijn de problemen over. Elk half
jaar is er een controle, we hebben net de eerste
gehad. Het ziet er gelukkig allemaal rustig uit.”

‘Het is geen zware ingreep, neem de klachten
serieus’
Het plaatsen van buisjes bĳ vooral
jonge kinderen, is één van de meest
voorkomende chirurgische ingrepen in
Nederland. Bĳ VieCuri gaat het gemiddeld
om 200 tot 300 kinderen per jaar bĳ wie
de KNO-arts trommelvliesbuisjes
inbrengt.

Wanneer kinderen ouder worden, gaat de buis
van Eustachius doorgaans beter functioneren,
zodat er minder snel vocht in het middenoor

Onze taak is om kinderen zoveel mogelijk
op hun gemak te stellen voor de ingreep
later op die dag. Dat doen we vooraf
door het kapje te demonstreren dat de
kinderen op krijgen bij de narcose. Verder
nemen we door wat er bij de ingreep
gebeurt en beantwoorden we vragen van
ouders en kinderen. We hebben ook een
aantal voorbereidingsfilmpjes opgenomen
die thuis al bekeken kunnen worden.
Zeker ons kindvriendelijke animatiefilmpje
werkt heel goed.

Na afloop van de ingreep zijn wij er
ook voor het bieden van ondersteuning
waar nodig. Het geeft veel voldoening als
een kindje aanvankelijk helemaal niets
wil en het dan tóch lukt om hem of haar
rustig te krijgen, het kapje op te zetten,
het OK-jasje aan te doen en de zetpil
(als pijnmedicatie) te plaatsen.”
Bekijk op www.viecuri.nl de animatievideo over het plaatsen van buisjes.

Irritatie

Oplossing

Filmpjes voor kinderen

Voldoening

Gaat het bij buisjes altijd om kinderen?
Veronique van den Heuvel-Verhaegen,
KNO-arts: “Meestal wel. Het kan ook bij
volwassenen voorkomen, maar veel minder.
We behandelen het dan poliklinisch, onder
lokale verdoving. Het is geen zware ingreep,
maar kinderen gaan er wel even voor
onder narcose.

Buisjes worden ingebracht als de buis van
Eustachius niet goed werkt. Er ontstaat dan
een onderdruk in het middenoor, waardoor
het slijmvlies geïrriteerd raakt en vocht gaat
afscheiden. Dat vocht maakt dat je minder
hoort en soms last hebt van looporen en
oorpijn. Het tekort aan beluchting verhelpen we
door het plaatsen van beluchtings-buisjes.

Wat doe jij precies bij de afdeling Keel-,
Neus- en Oorheelkunde (KNO)? Merijn:
“Veel kinderen komen voor het knippen
van de keel- en/of neusamandelen of
het plaatsen van buisjes. Het zijn beide
kortdurende ingrepen, waarbij het kind
meestal dezelfde dag weer naar huis gaat.
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ontstaat. In de meeste gevallen lost het
probleem zich dus vanzelf op. De buisjes
zijn een oplossing die tijdelijk nodig is en
ze groeien na verloop van tijd spontaan uit.
Als het kind ouder is en de buis van Eustachius
functioneert nog niet normaal, dan worden
nogmaals buisjes geplaatst, soms zelfs
meerdere keren.

Gaatje
In uitzonderlijke situaties kan er een gaatje
in het trommelvlies over blijven. Bij duiken of
onderwater zwemmen kan dan een loopoor
optreden. Met dopjes in je oren zwemmen
is dan de oplossing. Ook kunnen we in zo’n
situatie operatief het trommelvlies sluiten,
als het kind oud genoeg is.”
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