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Horst aan de Maas

Veilige fietsroute
Op de fietsroute tussen Griendtsveen en Deurne is maandag 7 februari een verkeersveiligheidscampagne van start gegaan. De weg moet veiliger worden voor fietsers.
Tijdens de start van deze campagne, waarbij de gemeenten Horst aan de Maas en Deurne samenwerken, werden er door wethouders Eric Beurskens en Helm Verhees (wethouder
Deurne) goodiebags uitgedeeld aan de scholieren die in de vroege ochtend richting school vertrokken. / Tekst en beeld: Floor Velthuizen

De gemeenten Horst aan de Maas
en Deurne werken tijdens deze
verkeersveiligheidscampagne
samen om jonge, schoolgaande
fietsers te wijzen op goede zichtbaarheid tijdens het fietsen naar
school of naar huis. De uitgereikte
goodiebags bevatten daarom
onder andere fietslampjes en een
veiligheidshesje. De gemeenten
hopen het dragen van deze vestjes te normaliseren. Volgens wethouder Eric Beurskens is dit hard
nodig. “Opvallend vanochtend was
dat het merendeel van de fietsers donkere kleding droeg en bij
velen de fietsverlichting niet op
orde was”, aldus de wethouder.
Daarnaast heeft deze campagne
het doel om meer bewustwording
te creëren onder automobilisten.
Langs de Griendtsveenseweg en
Deurneseweg staan een maand
lang sandwichborden waarop auto-

mobilisten gevraagd worden zich aan
de snelheid te houden en rekening te
houden met de fietsers op deze route.
“De weg, waar dagelijks veel fietsers,
auto’s, vrachtwagens en tractoren
gebruik van maken, wordt namelijk door inwoners van de dorpen als
gevaarlijk ervaren”, geeft een woordvoerder van de gemeente aan. Er zijn
onlangs al extra verkeersdrempels
aangelegd door de gemeente Deurne.
“Ook zijn er plannen voor de toekomst om een veilige fietsverbinding
aan te leggen. De Greenport Bikeway
loopt momenteel tot station HorstSevenum, maar wordt doorgetrokken tot America. De volgende stap is
het doortrekken van het fietspad van
America naar Griendtsveen en naar
Deurne. Daarna zou hij nog door moeten gaan tot Helmond. Zo creëren we
uiteindelijk een volledige snelfietsroute richting Eindhoven.”

Horst aan de Maas stemt in met
bestemmingsplan Stationsomgeving
Horst-Sevenum
Een grote meerderheid van de gemeenteraad van Horst aan de Maas stemde in tijdens de raads
vergadering van dinsdag 8 februari met het bestemmingsplan Stationsomgeving Horst-Sevenum.
De fractie die tegenstemde was de VVD. Zij haalden aan dat de benodigde stukken te laat aan de raad
verstrekt werden en zag liever een ongelijkvloerse kruising met twee lagen.
Het ontwerp bestemmingsplan zorgt
ervoor dat de gemeente wijzigingen
kan gaan aanbrengen in de openbare ruimte rondom het trein- en
busstation Horst-Sevenum met als
doel een vlotte en veilige doorstroming van het weg- en spoorwegvervoer en een aantrekkelijke
stationsomgeving. Er zullen onder
meer bushaltes verplaatst worden
naar het voorplein, het aantal par-

keerplaatsen wordt uitgebreid en
er wordt een nieuwe verbindingsweg aangelegd die wordt ontsloten
via een rotonde met daaronder een
fiets- en voetgangerstunnel.

Positief
De raadsleden waren over het
algemeen enthousiast over
het plan. Zo gaf Eveline Baas
(D66+GroenLinks) aan blij te zijn

met het nieuwe stationsgebied.
“Het plan zorgt voor een goede
bereikbaarheid, er is aandacht voor
biodiversiteit en ook wordt er naar
sociale veiligheid gekeken. Deze
veilige en groene stationsomgeving
past perfect bij de moderne, duurzame gemeente die wij willen zijn.”
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Achtbaantrein Fenix in Toverland tot op de laatste
schroef uit elkaar gehaald
In attractiepark Toverland in Sevenum vindt momenteel groot onderhoud plaats aan de achtbaan Fenix.
De baan wordt in zijn geheel nagekeken en de achtbaantrein wordt tot op de laatste schroef uit elkaar
gehaald en grondig geïnspecteerd door een team van monteurs.
Naast de dagelijkse controles die
in attractiepark Toverland gedaan
worden, wordt ieder jaar elke attractie
gedemonteerd en gecontroleerd. In
een grote werkplaats achterin het
park werkt een team van monteurs
van de technische dienst hard aan het
onderhoud van alle attracties. “Ieder
jaar wordt elke achtbaantrein volledig
uit elkaar gehaald”, legt Dirk de Vries,
manager technische dienst, uit. “De
fabrikant schrijft ons voor dit te doen
als een trein een bepaald aantal rondjes
heeft gereden óf één jaar aan één stuk
doorrijdt. Alle onderdelen worden dan
nagemeten en gecontroleerd, zodat we
zeker zijn dat er nergens te veel slijtage
plaats heeft gevonden. Het uit elkaar
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halen is niet het doel op zich, maar
alles moet nu eenmaal gecontroleerd
worden.” De volledige trein wordt
gedemonteerd, zelfs de wielen gaan
er één voor één af. Alles wordt dan
genummerd en gecontroleerd en
per onderdeel bij elkaar opgeslagen.
“Je moet namelijk precies weten wat
op welke plek hoort”, zegt De Vries.
“De assen waar de wielen overheen
lopen moeten bijvoorbeeld ook stuk
voor stuk gemeten worden. Er wordt
dan gemeten of hij nog steeds zo
groot is als toen hij erin ging. Er is
een bepaalde marge die er afgesleten
mag zijn. Zo zijn er allemaal soorten
checks die we doen op verschillende
onderdelen.” In totaal duurt het hele
proces van uit elkaar halen, de controle
en het weer in elkaar zetten van één
trein ongeveer zeven weken. Aan dit
proces werkt een vaste groep van drie
of vier mensen. “Dezelfde monteurs
draaien ook de storingsdiensten, dus
het kan ook zijn dat ze soms vaker
worden opgeroepen als er technische
problemen zijn in het park”, geeft De
Vries aan. “We hebben niet de luxe om
weken aan één stuk aan een bepaalde
attractie te werken.” Het grootste
gedeelte van het onderhoud voert
Toverland zelf uit, alleen een bepaald
aantal specialistische zaken wordt
uitgevoerd door een extern bedrijf. “Er
is een aantal zaken die je niet zelf wilt
controleren”, zegt De Vries. “Een slager
keurt natuurlijk ook niet zijn eigen
vlees. Het is fijn om een certificaat
te krijgen van een onafhankelijke
instelling. We controleren alles zelf
dagelijks, maar het is fijn om vanuit
een extern bedrijf bevestiging te
krijgen en samen te sparren over
technische veiligheidskwesties.”

Handelstraat 17, 5961 PV Horst
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Een slager keurt
natuurlijk ook niet
zijn eigen vlees

aan het rijden zelf”, lacht De Vries.
“Dit is een nieuwe achtbaan uit 2018
en het is echt de Mercedes onder
de achtbanen, de kwaliteit is heel
hoog.” Een achtbaan met een totaal
andere onderhoudsfrequentie is de
houten achtbaan Troy. “Een houten
achtbaan slijt natuurlijk veel harder”,
legt De Vries uit. “De Fenix is een
stalen achtbaan die gebogen is door
computergestuurde techniek, waardoor
de baan op één tiende van een
millimeter gelijk is aan het ontwerp.
Bij Troy zijn ze gewoon met hout
begonnen te timmeren en daar is een
achtbaan van gemaakt, dat is natuurlijk
heel anders.”

Vierkante wielen
Naast de treinen, wordt ook de rails
gecontroleerd. De uitvoering van dit
onderhoud is niet weggelegd voor
angsthazen met hoogtevrees. “We
klimmen er dan in om alle belangrijke
punten te controleren”, geeft De Vries
aan. “Ook checken we of de bouten
nog strak genoeg zitten, dit gebeurt
met een speciale sleutel. Daarnaast
worden de remmen en de ketting
geïnspecteerd en krijgen onderhoud.”
De trein van Fenix die al gecheckt is
staat momenteel op een verhoging,
de storage, klaar om weer in gebruik
genomen te worden. Hij staat nu
op andere wielen dan waarop
hij normaal staat. Als hij te lang
stilstaat op de normale wielen, dan
worden ze vierkant”, legt De Vries
uit. “Er komen dan platte vlakken
aan en dan rijdt hij niet meer.”
Momenteel is het buitengedeelte
van Toverland gesloten, vanaf eind
februari gaat het park weer volledig
open. Het attractiepark wil vanaf het
zomerseizoen zowel in de zomer als
in de winter het hele park aanbieden.
Er zijn dan alleen pauzes tussen het
zomer- en winterseizoen. Daarom
wordt er nu voor gezorgd dat het
mogelijk is om zoveel mogelijk
attracties het gehele jaar te laten
draaien.

Mercedes
De uitvoering van het onderhoud
betekent niet dat er niet meer gereden
kan worden, want iedere achtbaan
heeft in principe twee treinen. Eén
van de twee treinen van Fenix is al
volledig uit elkaar gehaald en weer
terug in elkaar gezet. Aan deze trein
hoefde bijna niets te gebeuren. “Je
kunt bijna stellen dat deze trein meer
slijt aan het in en uit elkaar halen, dan

Als hij te lang tilstaat
op de normale wielen,
dan worden
ze vierkant

Tekst: Floor Velthuizen

ELEKTRO MONTEUR

LOTTUM

m/v - parttime/fulltime

Je zorgt voor de installatie, onderhoud, service aan de diverse typen poorten, slagbomen
en de elektronische apparatuur die ABC Hekwerk levert. Jouw opleiding en ervaring zijn op
VMBO / MBO niveau elektrotechniek en je bent nieuwsgierig voor nieuwe ontwikkelingen.
Met onze servicebus bezoek je uiteenlopende klanten en projecten.Vanzelfsprekend ben je
communicatief vaardig. Je werkt graag buiten,lost problemen zelfstandig en deskundig op,
maar kan voor extra ondersteuning altijd terugvallen op een hecht team van specialisten.

Wij bieden een collegiaal team, marktconform salaris en uitzicht op een vaste baan. INT
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Enquête Naoberzorgpunt geeft inzicht in woonbehoeften Meerlo
Burgerinitiatief Naoberzorgpunt heeft eind vorig jaar een enquête gedaan onder de inwoners van Meerlo.
Deze enquête bestond uit vragen over het wonen en de zorg in Meerlo, de vraag en het aanbod van zorg/
ondersteunende hulp en de rol van Naoberzorg nu en in de toekomst. De enquête werd door 189 personen inge
vuld en middels deze enquête is meer inzicht verkregen in de woonsituatie in Meerlo en de huidige en toekom
stige woonbehoeften, al dan niet met zorgondersteuning, van inwoners.
Met dit onderzoek wil stichting
Naoberzorgpunt in gesprek gaan met
de gemeente over het 1.000-woningenplan. Volgens de stichting ontbreekt
wonen met welke vorm van zorgondersteuning dan ook nog steeds. Dit dwingt
mensen volgens hen om uiteindelijk
naar andere dorpen of steden te verhuizen wanneer zorgvragen toenemen.
Naoberzorgpunt wil hier een einde aan

proberen te maken.
Het onderzoek werd gestart met het
formuleren van vijf stellingen, waarin
de stichting uitzocht of haar vermoedens op het terrein van behoefte aan
andere woonvormen, al dan niet met
zorg, klopte. Vier van de vijf stellingen
werden door gemiddeld 77 procent
van de respondenten onderstreept.
Dit betrof onder andere de behoefte

Evaluatie aanpassingen
in Tienray met inwoners

aan aanleunwoningen, al dan niet met
zorgondersteuning, en het als te groot
ervaren van de eigen woning bij het
toenemen van zorgvragen. Ook wilden
veel ouderen liever kleiner gaan wonen,
maar zagen zij het niet zitten zelf nog
iets nieuws te bouwen. Tevens waren
150 van de 189 ondervraagde mensen het eens met de stelling dat door
het wegbezuinigen van de traditionele
verzorgingshuizen ‘het verzorgingshuis
van de toekomst ons eigen dorp is’. Op
de aanvullende vraag wat in die situatie in Meerlo nog gemist werd, gaven
vijftig inwoners in eigen bewoordingen
aan dat de nodige variatie in woonvor-

In 2021 zijn er diverse verkeersaanpassingen uitgevoerd in
Tienray, omdat er diverse meldingen en situatie waren die aange
pakt moesten worden. Stichting Dorpsoverleg Tienray heeft
daarom aan haar inwoners gevraagd hoe zij hier tegenaan kijken.
Het dorpsoverleg wil de punten
graag evalueren met de gemeente
en heeft daarom de input van het
dorp nodig om het gevoel van de
inwoners over te kunnen brengen.
De aanpassingen die zijn geweest
waren afsluiting Donkerhofsteeg,
vernieuwingen aan de Swolgense
weg, nieuwe komremmer op
de Swolgense weg Nabij het
‘t Raayke, voetpad naar MFA
Kerkebos/nieuwe school langs het

fietspad aan de Swolgenseweg/
Molenstraat en de openstelling
nieuwe baan ter hoogte van de
Nehobolaan. In de enquête vraagt
het Dorpsoverleg wat de inwoners per punt van deze aanpassingen vinden. Er kan gekozen
worden voor positief, neutraal of
negatief. Voor meer informatie
over de enquête, kijk dan op de
Facebookpagina van Dorpsoverleg
Tienray.
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Fysiocarehorst stopt
met de praktijk
Per 1 maart stopt Anita Broos met haar praktĳk voor fysiotherapie. Met heel veel plezier en voldoening
heeft zĳ de afgelopen elf jaar haar werkzaamheden gedaan. Ze wil dan ook iedereen die bĳ haar in
de praktĳk is geweest heel hartelĳk bedanken voor het in haar gestelde vertrouwen.
deze behandelingen heeft ze
een fysiotherapeute gevonden
die aansluit bij haar manier van
werken. Dit is Linda HouwenHuijs die 1 januari 2022 gestart
is met haar praktijk voor fysio,
massage en voetreflex aan de
Deken Creemerstraat.
Beide therapeuten werken
contractvrij wat Anita ook al bij een
groot aantal verzekeraars deed.
Ze zijn beiden zeer betrokken bij
hun werk en hebben een zeer
persoonlijke benadering.
Nogmaals bedankt Anita alle
mensen die bij haar in de praktijk
zijn behandeld voor het gezellige
contact en het in haar gestelde
vertrouwen en ze wenst allen een
goede gezondheid toe. Wil je nog
een keer persoonlijk met haar
een praatje maken dan kan dat op
25 februari tussen 10.00 en 14.00 uur
bij haar in de praktijk.

De energieprijzen zijn de afgelopen tijd flink gestegen. Daarom
heeft FNV heeft zich hard gemaakt voor een compensatie voor de
minderdraagkrachtigen. Alle inwoners uit de gemeente Horst aan
de Maas die een bijstandsuitkering ontvangen, krijgen 200 euro
automatisch op hun rekening gestort.
geen bijstandsuitkering ontvangen,
maar wel een laag inkomen hebben, komen mogelijk ook in aanmerking voor de tegemoetkoming. Het
gaat dan bijvoorbeeld om zelfstandigen met een laag inkomen en om
IOW- en AOW-gerechtigden (zonder
aanvullend pensioen). Deze inwoners ontvangen de tegemoetkoming
niet automatisch en moeten deze
zelf aanvragen. Het aanvragen van
de tegemoetkoming kan momenteel
nog niet. Voor meer informatie, kijk
dan op de website van de gemeente
Horst aan de Maas.

HEKWERKMONTEUR
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Adver torial

Lage inkomens ontvangen
korting of eenmalig bedrag
voor gestegen energieprijzen

Iedereen kan een korting op de energiebelasting ontvangen. Ook voor
huishoudens met een laag inkomen
uit Horst aan de Maas krijgen een
tegemoetkoming van 200 euro. Deze
eenmalige tegemoetkoming voor
huishoudens met een laag inkomen
wordt betaald door het Rijk, maar de
uitbetaling loopt via de gemeente.
Naar verwachting zal de gemeente
de tegemoetkoming uiterlijk in maart
2022 overmaken. Inwoners met een
bijstandsuitkering hoeven de tegemoetkoming niet aan te vragen.
Inwoners uit Horst aan de Maas die

al of niet met zorg, nog gemist wordt”,
aldus de stichting. Van de 189 ondervraagden, gaven 86 mensen aan open
te staan voor groepswonen. Bovendien
gaven meerdere mensen aan bereid te
zijn om samen met anderen een eigen
bouwinitiatief van de grond te trekken
mocht dit nodig zijn. “Qua levensloopbestendigheid van de eigen woning
valt er namelijk nog veel te verbeteren,
zo laat men ons weten”, zegt de stichting. Een groot gedeelte van de respondenten geeft aan dat hun woning niet
levensloopbestendig is.”
Naoberzorgpunt ziet kansen in de
bereidheid van mensen om te willen
verhuizen bij toename van zorgvragen.
“Dit vraagt om meer diversiteit in het
woningaanbod dus meer keuze mogelijkheden”, geeft de stichting aan. “Dit
geeft ruimte voor doorstroming van een
jongere generatie.”

men, al dan niet met zorg, gemist werd.
Er werden zaken benoemd zoals verzorgingshuis in nieuwe stijl, hofjeswonen
en woonvoorzieningen met aanvullende
diensten zoals dagbesteding, huiskamerprojecten, en 24-uurzorg.
Op de vraag welke voorkeuren men
had bij een toename van zorgvragen en welke maatregelen men dan
zou overwegen, gaf één derde van de
respondenten aan bereid te zijn om te
verhuizen naar een betere woonvoorziening met meer faciliteiten. Dit geeft
volgens Naoberzorgpunt een indicatie
dat er een behoorlijke verhuisgeneigdheid is als de zorgvragen toenemen.
“Koppel je dit aan het belang dat men
eraan hecht om in Meerlo te blijven
wonen, ook bij een toename van zorgvragen en aan de antwoorden op de
eerder genoemde stellingen, dan wordt
helder wat in Meerlo qua type wonen,

Daar in de praktijk veel behandeld
is volgens het Mulligan Concept
met zeer goede resultaten, is ze
blij dat ze Ken van Daal heeft leren
kennen die ook volgens dit concept
kan werken. Van Daal is in mei 2021
een praktijk gestart in Meterik.

m/v - parttime/fulltime

Je zorgt voor het vakkundig plaatsen van verschillende soorten hekwerken, draai- en
schuifpoorten, slagbomen, betonfunderingen etc.
Vanuit Lottum vertrek je dagelijks met je collega naar projecten in regio Zuid-Oost.
We zoeken een collega die van aanpakken en van werken in de buitenlucht houdt. Je kunt
goed zelfstandig werken en bent nauwkeurig. Je bezit een VCA-diploma en een geldig B-E
rijbewijs of je bent bereid die te halen.

TERESSE? Stuur je CV met motivatiebrief naar info@abclottum.nl t.a.v. Remco Cuijpers.

Naast Mulligan Concept therapie
en Manuele therapie is hij zich
nu ook aan het specialiseren als
voettherapeut.
Daarnaast werden er ook veel
andere behandelingen gegeven
bij Fysiocare-Horst. Ook voor

Helmesstraat 12a
5961 HW Horst
077 398 51 80, 06 16 48 50 24
info@fysiocarehorst.nl
fysiocarehorst.nl

KOM JIJ
ONS TEAM
VERSTERKEN?
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Meer bekend over nieuwe sporthal
in Meterik
Op het sportpark de Vonckel in Meterik komt een nieuwe sporthal. De gemeente Horst aan de Maas is samen
met betrokken partijen tot een gedragen ontwerp gekomen voor de nieuwe sporthal. BINX Smartility en
Van Tilburg Energie Design gaan deze sporthal, die qua ontwerp aansluit bij de omgeving, bouwen.

Toekomst in handen van jeugd

Burgerinitiatief Gezicht naar
de Maas draagt stokje over
Burgerinitiatiefgroep Gezicht naar de Maas uit Grubbenvorst stopt.
Volgens de initiatiefgroep is er een groep jongeren gevonden die het
stokje wil overnemen. De eerste gesprekken zijn geweest.
De inwoners van Grubbenvorst
hebben aandacht gevraagd om een
betere verbinding met, en beleving
van de Maas. Daarnaast is aandacht
gevraagd voor een visie op het verenigingsleven en de bijbehorende
accommodaties, de mogelijkheid
om te wonen aan de Maas en een
oplossing voor de knellende ruimte
van sport en cultuur. De initiatiefgroep zegt zich hiervoor te hebben
ingezet de afgelopen jaren.

Nieuwe groep

Wethouder Han Geurts: “In 2019 hebben we samen met inwoners plannen
gemaakt voor onze binnensportaccommodaties met als belangrijk
aandachtspunt het tekort aan sporthalcapaciteit. De toevoeging van deze
sporthal lost dit op. Daarom heeft de
gemeenteraad zich eind 2020 ook uitgesproken voor een nieuwe sporthal
op deze locatie. Samen met de verenigingen die er hun thuis krijgen en de
omgeving hebben we de plannen voor
de nieuwe sporthal vorm gegeven.”

Ontwerp
De plannen voor de nieuwe sporthal
zijn samen met de sportverenigingen,
het onderwijs, dorpsraden en buurtbewoners tot stand gekomen. Daarbij
was er veel oog voor de invulling van
het sportpark, maar ook voor vol-

doende parkeervoorzieningen en een
goede bereikbaarheid. De sporthal
wordt een multifunctionele accommodatie. Binnensport- en buitensportverenigingen maken er samen gebruik
van en delen verschillende ruimtes en
de horeca. Tevens wordt één van de
natuurgrasvelden van RKSV Meterik
omgezet naar een kunstgrasveld.
Deze sporthal wordt volledig conform
de huidige duurzaamheidsstandaarden gebouwd. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van warmtepompen, zonnepanelen en waar mogelijk herbruikbare grondstoffen.
Ook aan de verkeersveiligheid
is gedacht. De gemeente doet
een aantal aanpassingen aan de
Speulhofsbaan op verzoek van inwoners, zoals het aanleggen van een
drempel en het maken van een voet-

pad vanuit Meterik tot aan het sportpark.

Planning
Om de plannen te realiseren is er
een nieuw bestemmingsplan opgesteld. De gemeenteraad bespreekt het
bestemmingsplan tijdens de raadsvergadering van dinsdag 8 maart.
De sloop van het huidige gebouw
vindt plaats in het eerste kwartaal
van 2022. Dan wordt ook de tijdelijke huisvesting voor de sporters
geplaatst. Aansluitend wordt de
sporthal gebouwd, het kunstgrasveld aangelegd en de directe omgeving aangepakt (parkeerplaats en
Speulhofsbaan). De verwachting is dat
de nieuwe sporthal en omgeving een
jaar na aanvang van de werkzaamheden, halverwege 2023, klaar is.

IDEAAL
werk
voor
Sjoerd
“Bij IDEAAL ontwerpen én maken we diverse
unieke machines voor de tuinbouwsector.
We opereren wereldwijd, maar onze werkplaats in Horst én ons team is klein. Ik heb
niet één vaste taak, het werk is gevarieerd,
de lijntjes kort en samen met mijn collega’s
bereik ik steeds een beetje meer.

Dat maakt mijn werk ideaal. Wij zoeken
op korte termijn een elektromonteur én
een machinebouwer. Op 14 en 23 februari
organiseren we inloopavonden, ik vertel je dan
graag alles over die vacatures. In de tussentijd
vind je alle informatie hier.”

Hiermee komt een einde aan
de inspanningen van deze
initiatiefgroep en is het tijd om
het stokje over te dragen aan een
nieuw te vormen groep jonge

Horst aan de Maas stemt
in met bestemmingsplan
Stationsomgeving
Horst-Sevenum
Ondergronds
Ook de PvdA reageerde positief.
Wel gaf de partij aan dat met dit
plan de spoorbomen niet korter
dicht zullen zijn. “Wel wordt de
kruising rustiger en overzichtelijker”, gaf Jan Wijnen aan. Ook de SP
haalde dit eerdere voorstel van een
ondergrondse kruising aan. “Blijf
hier alert op”, sprak Mariet Roelofs.
Voor de VVD was dit één van de
redenen om tegen het plan te
stemmen. “Van oorsprong was het
ondergronds”, zei Yvonne Douven.
“Dat willen we als VVD meegeven.
Wij zijn nog steeds van mening
dat het in dit gebied drukker wordt
en er meer verkeer komt. In korte
tijd komen er meer bewoners in
het gebied wonen, denk aan het
woningenplan in Hegelsom en het
Stationskwartier. Er is dus steeds
meer verkeer en iedere 10 minuten
komt er wel een trein, we staan
met regelmaat vast. De VVD is van
mening dat een ongelijkvloerse
kruising met twee lagen een
betere oplossing biedt. Het plan
dat voorligt is een tijdelijke oplossing, waar wij niets voor voelen.
Als je het doet, doe het dan goed
en pak het voor de lange termijn
aan.” Naast deze redenering was
de VVD ook niet blij met het feit
dat de benodigde stukken te laat
verstrekt waren en gaf Douven aan
zich op deze manier niet goed te
kunnen inlezen en vroeg de raad
om uitstel van het bespreken van
het voorstel.

Uitstel onwenselijk

www.ideaal.eu

en enthousiaste inwoners van
Grubbenvorst die met deze ideeën
aan de slag gaan. “De toekomst
ligt in handen van de jeugd, want
de jongeren maken nu de keuzes
voor de toekomst van morgen. De
eerste gesprekken om te komen
tot deze nieuwe initiatiefgroep
hebben reeds plaatsgevonden
en zien er veelbelovend uit, mits
beide huidige groepen bereid
zijn plaats te maken voor deze
nieuwe initiatiefgroep. Tijd om
plaats te maken dus, voor deze
nieuwe gedachten en nieuwe
initiatieven die zonder ballast
vanuit het verleden de pijlen op de
toekomst kunnen richten”, aldus de
burgerinitiatiefgroep.

Wethouder Eric Beurskens gaf aan
dat het niet wenselijk zou zijn om
op te roepen tot uitstel. “Uitstel
leidt tot een aantal dingen”, legde

hij uit. “Als we deze maand niet
aangeven bij de grote nutsbedrijven om transportleidingen die er
lopen te verplaatsen, dan gaan we
dit niet meer redden voor 2023.
Daar zit bijna een jaar wachttijd
op. Daarnaast heeft één van de
mensen die grond wil verkopen
aangegeven dat diegene dit alleen
doet als hij zeker is dat het bestemmingsplan niets anders toelaat dan
wat er nu in staat. Extra onderhandelingen zorgen dan voor nog
meer uitstel.” In reactie op de wens
van de VVD om te kijken naar een
tweelaagse kruising, gaf Beurskens
aan dat dit niet mogelijk is. “Daar
waar we onder het spoor door wilden, liepen we tegen de hogedrukleiding aan die daar loopt. Daar
kunnen we niet omheen. Als we
die moeten aanleggen, dan praten
we over bedragen die groter zijn
dan 30 miljoen euro. Dat bedrag
hebben we niet. Als we eroverheen zouden gaan, dan zou je nog
steeds spreken over een bedrag
van 25 miljoen euro, omdat er een
bepaalde aanloop nodig is en er
flink wat panden verworpen zouden moeten worden. In 2017 hebben we dit al ingezien. Daarom is
het huidige plan de beste optie.”

Daar waar we onder
het spoor door wilden,
liepen we tegen de
hogedrukleiding aan
die daar loopt

Tekst: Floor Velthuizen
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25.000 euro voor Stichting Visit Horst aan de Maas

Subsidie voor ondersteuning toeristische
ondernemers
Om toeristische ondernemers te steunen verleent gemeente Horst aan
de Maas een subsidie van 25.000 euro aan stichting Visit Horst aan de
Maas. Het doel van de stichting is om toeristisch ondernemerschap te
stimuleren en daarbij het toeristisch ondernemersklimaat in Horst
aan de Maas te versterken. Visit Horst aan de Maas wil dé gespreks
partner en vertegenwoordiger zijn voor alle bedrijven en organisaties
die onderdeel uitmaken van de vrijetijdsector in Horst aan de Maas.
Wethouder Eric Beurskens: “We
hebben gezien dat wanneer toeristische ondernemers elkaar opzoeken er mooie samenwerkingen
ontstaan. Zo ontstaat er nog meer
recreatief aanbod in Horst aan de
Maas. Als gemeente onderschrijven we het belang van deze verbindingen. Op verschillende manieren
dragen we ons steentje hieraan
bij. Nieuwe projecten, die in aanmerking komen voor subsidie,
worden bijvoorbeeld besproken
in de adviesraad. Tijdens dit overleg worden er actief verbindingen
en crossovers gelegd. Ook zijn we
bezig met de organisatie van een
toeristische netwerkdag. Naast
deze initiatieven vinden we het dan
ook belangrijk om Visit Horst aan
de Maas, waar diverse ondernemers in Horst aan de Maas elkaar al

weten te vinden, te ondersteunen
in de groei en ambitie.”

Intermediaire functie
Visit Horst aan de Maas zet in op het
stimuleren van het toeristisch ondernemerschap door ondernemers te
verbinden en kennis te delen. Ook
initiëren, stimuleren, begeleiden en
(co)financieren ze projecten op het
terrein van vrijetijdseconomie. Denk
bijvoorbeeld aan productontwikkeling, lokale promotie of actieve
bevordering van het gastheerschap. Daarnaast vervult ze een rol
als intermediair tussen de toeristische platforms in Noord-Limburg en
andere organisaties lokaal en in de
regio. Op het vlak van de vrijetijdseconomie werken ze samen met de
gemeente Horst aan de Maas en de
Regio om een bijdrage te leveren aan

Archieffoto Ambassadeurs van Gastvrijheid toeristisch platform

het behalen van de doelen van het
lokale en regionale actieprogramma
Vrijetijdseconomie. In 2022 wordt

weer het toeristisch magazine ‘Fijn dat
je er bent’ uitgebracht. Gasten, inwoners én ondernemers zien zo wat er

allemaal te doen is in de gemeente.
Voor meer informatie, mail dan naar
pascal@visithorstaandemaas.nl

Een baan in duurzame
technieken iets voor jou?
CMS Energiesystemen uit Horst zoekt:
- Monteurs zonnepanelen (geen ervaring vereist, wij leiden je op.)
- Elektromonteurs duurzame installaties
- Elektromonteurs energietechniek
Kijk op cmsenergy.nl/vacatures of informeer bij M. Steegs via tel 077 – 3081350 / info@cmsenergy.

Zonnepanelen – Energieopslag – Laadpalen
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Doorzetten en nooit opgeven was je levensmotto.
Nu heb jij toch op moeten geven en wij weten hoe
moeilijk dit voor jou is geweest. Dankbaar voor al hetgeen
hij voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat van ons
is heengegaan mijn lieve man, onze pap en schoonvader

Op Valentijnsdag
wordt

Jo Verheijen
85 jaar

Theo Hendriks

Van harte
gefeliciteerd

echtgenoot van

Tiny Magotteaux
* Horst, 9 januari 1939

† Venlo, 2 februari 2022

Familie Verheijen

Tiny Hendriks
Harrie en Francis Hendriks

Geboren

Marleen en Cees Vriens

Keesje

Peter Hendriks

5 februari 2022
Dochter en zusje van
Maan, Pleun en Wolf
van der Sterren - Wilbers
Steeg 19
5975 CD Sevenum

Correspondentieadres:
Kogelstraat 50
5963 AP Hegelsom
De afscheidsdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Op 11 februari 2022
zien os pap en mam
Bedroefd hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons erelid:

Theo Hendriks
Theo was lid van onze vereniging sinds de oprichting.
We danken Theo voor zijn jarenlange inzet voor onze vereniging
en wensen zijn vrouw Tiny, kinderen Harrie, Marleen en Peter
en familie veel sterkte toe met dit verlies.

Theo en Riet
Althuizen
50 joar getrouwd.
Proficiat!
Luc, Janine, Rob en Maud
Matty, Marta, Guillem, Dalia

Leden, dirigent en bestuur van
muziekvereniging Sint Hubertus Hegelsom

Geboren

Noor

6 februari 2022
Dochter van
Dennis Wijnhoven
en Loes Kusters
Kogelstraat 72
5963 AP Hegelsom

Hoera, Ted heeft een zusje

Suus
Geboren
2 februari 2022

Vur ós de moeiste ster án d’n hemel...

Dochter van
Danny en Kelly Straten - Smets

Hartelijk dank voor alle lieve woorden, berichtjes,
kaarten en bloemen die we mochten ontvangen
na het overlijden van onze kanjer

Burg. Cremersstraat 51
5971 VA Grubbenvorst

Nicole Gubbels
Ruud Zeelen
Devy, Sjors en Bo*
Familie Gubbels
Familie Zeelen
Familie Heufs

Melderslo
24-12-2021

Óp woensdág 16 februari wuurt
ós mam, oma en oma-oma

Mia KleuskensKleuskens
90 joar!

Proficiat en unne hiële
moeïen daag gewaenst!
Names álle kîender,
kleinkîender en
âchterkleinkîender.

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

Graag willen wij u langs deze weg
bedanken voor alle belangstelling tijdens het ziek zijn
en na het overlijden van

Toin Veuger
Resi van Kemenade,
kinderen en kleinkinderen

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

Trotse opa’s en oma’s:
Ger, Marij, Twan en Marie-Louise
Te huur zomerhuis aan zee mallorca
voor en najaar
www.huisbertcati.com facebook
huisbertcati”
Schilder bied zich aan
voor al uw Schilder ,Tex , en
behangwerkzaamheden , bel
voor vrijblijvende prijsopgave met
06 29 33 66 85
Te koop gevraagd: ganzeneieren
tel.: 06 86 86 20 58
T.k gevraagd land en
tuinbouwmachines o.a ploeg frees
weisleep grondbak spitmachine kipper
mesttank schudder hark tractor enz
0619076959
TE KOOP GEVRAAGD LANDBOUW/
BOSGROND minimaal 1.0 Ha in
omgeving Horst/Melderslo,zeer
snelle overdracht is mogelijk,email:
janphlox@hetnet.nl
COMPUTERPROBLEMEN en -VERKOOP.
Al 17 Jaar Automation Support Gr’vorst.
Hulp aan huis, maak vrijblijvend een
afspraak. 06 40 28 36 49
Gezocht vrijwillig chauffeur
op dinsdag voor groepsvervoer
van ouderen.
www.bergerbaan.nl 06 29 18 46 31

Onderzoek
naar nog een
grootschalige locatie
arbeids
migranten
Het College van B&W van de
gemeente Horst aan de Maas
heeft een overleg gehad over
de voortgang van de integra
tie van arbeidsmigranten.
Door de verwachten komst
van meer arbeidsmigranten
wordt er naar een oplossing
gezocht door hen betere
leefomstandigheden te
bieden binnen de gemeente.
Mogelijk komt er een groot
schalige locatie voor arbeids
migranten, daar wordt nu
onderzoek naar gedaan.
Het college heeft gevraagd
naar de voortgang van de programmatisch aanpak voor de
arbeidsmigranten en een start
van aanpak scheefwonen. Om
arbeidsmigranten op een volledige manier mee te laten
doen, wordt dit via drie punten
gedaan: welzijn en samenleving, wonen en leefomgeving
en economie en arbeidsmarkt.
Door de verwachte komst van
meer arbeidsmigranten, wil
het college deze personen
meer laten integreren in de
gemeente Horst aan de Maas.
Het college is daarom op zoek
naar nieuwe locaties voor de
arbeidsmigranten. Daarvoor is
het plan om het scheefwonen
tegengaan. Hiervoor moeten in
de reguliere huisvesting alleen
mensen wonen die voor een
langere tijd vestigen. De woningen die voor short-stay worden
gebruikt, worden beschikbaar gemaakt voor reguliere
woningzoekenden. Dit kunnen
dus ook arbeidsmigranten zijn
die besloten hebben hier hun
toekomst op te bouwen. Dan
moet er een voldoende grootschalige short-stay huisvesting zijn. Op dit moment zijn
er twee grootschalige locaties
die hiervoor gebruikt worden.
Daarom wordt de mogelijkheid
onderzocht om een grootschalige huisvestigingslocatie zelf te
organiseren. Daarbij worden er
voor de sociale integratie voor
de arbeidsmigranten bedrijven
benaderd en worden er taalcursussen gestart waarbij de deelnemers op een laagdrempelige
manier de Nederlandse taal
leren op een praktisch niveau.
Dit is daarna toepasbaar in de
praktijk.

Gevraagd hulp rondom huis, tuin en
bouwwerkzaamheden. Voorkeur met
ervaring. Bel 06 54 98 24 55
Yogacentrumlespoir.nl
Gratis proefles! Di 19.00 (Yin), di 20.15
(Hatha), zat 9.30 (Hatha)
yogavooriedereen@live.nl
06 83 03 25 76
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Rowwen Hèze genomineerd voor
Limburgse Popprijs
De Americaanse band Rowwen Hèze is één van de twaalf genomineerden van de Limburgse Popprijs 2021. De in 1985 opgerichte band is samen met
Elle Hollis en $KEER&BOO$ genomineerd voor de categorie Beste Limburgse Artiest. Op donderdag 10 maart worden de Popprijzen uitgereikt in
poppodium Nieuwe Nor in Heerlen.
De Limburgse Popprijs wordt jaarlijks
wordt uitgereikt aan de Limburgse
acts, artiesten, ondernemers en organisaties die in het afgelopen jaar een
belangrijke bijdrage hebben geleverd
aan de Limburgse Popmuziek. Het
is de derde keer dat het evenement
plaatsvindt en de prijzen uitgereikt
worden.
Naast de categorie Beste Limburgse
Artiest zijn er nog drie andere categorieën: De Limburgse Belofte, De
Limburgse Young Professional en
Beste Limburgse Muziekorganisatie.
Voor deze categorieën werden onder
andere MADOUX, Foreign Bloom, Bo
Smeets, Martijn Belleflame en Rumah
Recordings genomineerd.
De uitreiking van de Limburgse
Popprijzen wordt live uitgezonden
op donderdag 10 maart van 19.00 tot
20.00 uur op L1 TV. Daarnaast is er
deze avond voor het eerst livemuziek
vanuit de nieuwe, grote zaal van poppodium Nieuwe Nor in Heerlen.

Ligt aan de versoepelingen

Onzeker of Carnavals Parade Horst door gaat
Het duurt niet lang meer en dan is het carnaval in Horst aan de Maas. Met het oog op het coronavirus in
het land is het onzeker hoe het Limburgse feest eruit gaat zien. Ook voor de Carnavals Parade in Horst is
het nog onzeker.
“Of dit evenement op zaterdag 26
februari kan doorgaan, dat weten we
nog niet”, meldt de organisatie. “Ook
wij moeten met spanning afwach-

ten tot er duidelijkheid komt vanuit
de overheid of carnaval, in welke
vorm dan ook, kan en mag doorgaan
dit jaar.” Mochten er over versoepe-

lingen komen, dan wil de organisatie samen met de gemeente kijken
wat de mogelijkheden zijn voor de
Hôrster Carnavals Parade. Een evene-

ment met 8.000 bezoekers verdeeld
over twee pleinen is zeer waarschijnlijk niet haalbaar, maar wellicht
kan de organisatie iets kleinschaligs
organiseren met minder bezoekers
en meer spreiding.

Oh, zit dat zo!

Woningaanbod dat nergens anders
te vinden is?
Intermakelaars biedt sinds enkele maanden, klanten toegang tot het online platform Cribb. Met deze dienst krĳgen woningzoekers toegang
tot extra woningaanbod dat nergens anders te koop staat. We bieden hiermee een oplossing voor het tekort aan woningen en geven woningzoekers weer perspectief op het vinden van een nieuwe woning.
een op elkaar te wachten. Een zoeker gaat eerst kopen en pas daarna
zijn eigen woning verkopen”, aldus
Intermakelaars.

Dat de woningmarkt op slot zit,
is dagelijks te lezen in de media.
Er zijn veel meer woningzoekers
dan woningaanbieders. “Met onze
nieuwe dienst draaien we de markt
om. In de huidige markt zit ieder-

Het platform Cribb draait de markt
om en begint bij de woningzoeker.
Woningzoekers die zich aanmelden
voor deze dienst, krijgen toegang
tot het woningaanbod van medewoningzoekers. Dat zijn woningen
die nog nergens anders zichtbaar zijn. De voorwaarde om deze
woningen te kunnen zien, is dat de
zoeker ook zijn eigen woning binnen het platform aanbiedt. We zijn
nu enkele maanden actief met het
platform en de eerste woningen
in Horst aan de Maas zijn inmiddels aangekocht en verkocht op
het platform. Cribb is een lande-

lijk initiatief. Woningzoekers kunnen alleen toegang krijgen via een
makelaar. In de markt zijn ruim
600.000 woningzoekers actief.
Een groot deel daarvan is een
zogenaamde ‘doorstromer’: iemand
met een eigen koopwoning die
door wil stromen naar een andere
woning. Zodra een deel van deze
woningzoekers mee gaan doen
met Cribb, en dus ook hun woning
daar gaan aanbieden, kan het aanbod woningen snel stijgen.
“De woningmarkt in onze regio kan
met dit initiatief echt in beweging
komen. Dat is hard nodig omdat er
nog steeds te weinig nieuw aanbod
gebouwd wordt en we daar niet langer op kunnen wachten”, zegt Erwin
van Intermakelaars. We bouwen

een nieuw ecosysteem van woningzoekers onder elkaar die onderling
matches maken. Bij iedere transactie
is de begeleiding van een makelaar
vereist. Bekijk dus woningen voor
de markt uit en maak gebruik van
onze unieke matchingsmodule om je
droomhuis te vinden. Meer informatie, kosten en voorwaarden vind je op
www.intermakelaars.com/cribb
Door Erwin Camps KRMT (Kandidaat
Register Makelaar Taxateur)

www.intermakelaars.com

Binnenkijken bij...

Column

Op de heupen
Als ze me nu vragen hoe het
gaat, dan antwoord ik ‘dat ik
het op mijn heupen heb’. Zojuist
zocht ik eens op wat de precieze
betekenis van dit spreekwoord
is. Er zijn diverse betekenissen:
ineens heel actief worden, iets
raars of wilds doen of beginnen
te mopperen.
Het leek mij wel goed om na
al dat thuiswerken (en kilo’s
zwaarder) om meer actief te
worden. Elke dag een flinke
wandeling. Minimaal 10.000
stappen per dag. Tegen mijn
collega riep ik: ‘we gaan met de
mantelzorgers naar buiten. Al
wandelend het goede gesprek
voeren’. Want niets praat zo fijn
als lekker in het bos zijn, blik
op oneindig, handen diep in de
zakken, tijd en aandacht hebben
voor de ander. Stiltes zijn niet erg.
Fijn zelfs. Twee keer per maand
gaan we nu met mantelzorgers
op stap. Vanmorgen was het de
eerste keer. Ik keek er naar uit en
had er zin in.
Laat ik het nu deze week enorm
‘op mijn heupen hebben’. Veel pijn
in mijn heupgewricht, kennelijk
een gevolg van overbelasting. Ik
heb wat af gemopperd deze week.
Daar gaat mijn goede voornemen
van de 10.000 stappen per
dag. Maar goed, met de nodige
pijnstillers heb ik mezelf voor de
wandeling met de mantelzorgers
opgepept. Om het ijs te breken
had ik wat kaartjes met daarop
enkele vragen. We kregen een
prachtig gesprek over ‘wat is de
meest waardevolle les die je hebt
geleerd?’. Een gesprek over zaken
benoemen die moeilijk zijn. De
verbinding die kan ontstaan als je
je kwetsbaar durft op te stellen.
Tijd voor jezelf nemen. Bij het
kaartje ‘bij welke werkzaamheden
vergeet jij je tijd?’ kregen we
een gesprek over hobby’s en
activiteiten die energie geven.
Over zaken waar je blij van wordt.
Voordat ik het in de gaten had
waren we weer bij het beginpunt.
Ook al had ik het ‘op mijn heupen’,
ik was de tijd helemaal vergeten.
Nu nog maar eens iets raars of
wilds verzinnen om in de stijl van
het spreekwoord te blijven...

Anja Damhuis
Synthese
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Noeit mier compleet …

Helmie Haegens

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos

24 april 1969

Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

1 februari 2022

Humor is overwonnen droefheid
Met veel verdriet, maar met mooie herinneringen
aan en dankbaarheid voor de jaren waarin wij van
zijn liefde en levensblijheid mochten genieten.
Wij hebben te vroeg afscheid moeten nemen van

Piet Huijs

Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Horst, 27 februari 1951

Marlies Huijs - Oostveen

Ow vrienden:
Geert

lieve pap van

Paula en Henk

Utrecht Mirella en Henky
Sevenum Erik

Ingrid en Hans

Annette en Geert

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

Familie Huijs
Familie Oostveen

Annemiek en Flip
Ingrid en Peter

Molenveldweg 27
5975 AH Sevenum

Gonny en Peter

En al os kiender

Weej gaon ow zoé misse

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Vol verdriet hebben wij, helaas veel te vroeg,
afscheid genomen van onze schoonzus en tante,

GERRIE

Helmie Haegens,

H OEF

ambassadeur van Mijn Masker Af.

VAN DEN

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

HAN-MARK
ARENDSE

Sevenum, 2 februari 2022

Ze blijft bij ons in herinnering als een spontaan, krachtig,
van het leven genietend en altijd vrolijk familiemens.
Om in Helmie’s eigen woorden te spreken:
Waat ge in ow hart bewaart, raakte noeïts mier kwiët
Wij wensen Johan, Louke, Stef en Daan veel sterkte toe,
we zullen er zijn voor jullie.
Marij en Peter
Jack en Marian
Leon en Germa
neven en nichten

Wij hebben in besloten kring afscheid genomen van Piet op
maandag 7 februari.
Onze dank gaat uit naar dokter Hillary de Vos, Proteion Thuiszorg
en de medewerkers en vrijwilligers van Sevenheym voor de
fijne begeleiding en liefdevolle verzorging.

‘Het zij zo…’

Het zat hem de laatste jaren niet mee.
Daardoor werd zijn leefwereld langzamerhand steeds kleiner.
Wij bewaren de mooie herinneringen aan

Wiel Manders
27 april 1948

Horst

2 februari 2022

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Met groot verdriet hebben we kennisgenomen
van het overlijden van onze geliefde collega

Helmie Haegens
DYNAMO’S & STARTMOTOREN

Helmie werkte met veel passie en plezier voor cliënten bij afdeling
LBV. We hebben haar leren kennen als een altijd positieve,
betrokken en enthousiaste collega. Wij zullen haar enorm missen.

Wij leveren ook accu’s
Global Accu’s van Wetac

We wensen familie en vrienden veel sterkte toe
met dit grote verlies.

D&S SERVICE
NIEUW EN REPARATIE

0478 - 57 1111 | 06 - 54 37 1111
www.startmotorspecialist.com
www.dynamospecialist.com

Namens de collega’s, management en directie van
Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid

Automobilist rijdt 70 kilometer per uur te snel
in Sevenum
De politie hield vrijdag 4 februari een verkeerscontrole op de Midden Peelweg in Sevenum. Er werden
verschillende weggebruikers beboet, waaronder één bestuurder die 70 kilometer per uur te hard reed.
Het rijbewijs van deze snelheidsduivel werd vrijdagavond ter plaatse
ingevorderd en hij kan een proces-verbaal verwachten. Hiernaast
werden er meerdere boetes uitgedeeld door de politie voor verschil-

lende soorten overtredingen. Zo
bleek een bestuurder onder invloed
te zijn van soft- en harddrugs en
werden er twee spookvoertuigen in
beslag genomen door de politie. Een
spookvoertuig is een voertuig dat

op de openbare weg rijdt, maar niet
geregistreerd staat in Nederland. Op
deze manier wordt er geen belasting betaald door de bestuurder.

zijn zorgzame vrienden:
Martien Geurtjens
Peter Speijcken
Familie Manders
Correspondentieadres:
Nieuwstraat 158, 5961 HH Horst
Op dinsdag 8 februari hebben wij in besloten kring afscheid
genomen van Wiel.
Veel dank gaat uit naar de medewerkers van Groene Kruis
Zorggroep en naar de medewerkers en vrijwilligers van
Hof te Berkel 41 voor alle zorg en aandacht die zij aan
Wiel hebben gegeven.

Na een moeilijke periode
is van ons heengegaan

Wiel Manders
buitengewoon lid van O.V. Concordia '62
Zijn inspanningen achter het toneel zorgden altijd voor een
perfecte aankleding van onze activiteiten. Op het toneel was
zijn Tommy Cooper-vertolking legendarisch.
Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte.
Bestuur en leden van O.V. Concordia '62
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Geplukt

Hay Versleijen Meterik
Hij is een bezige bij en helpt graag anderen. Als hij niet bezig is bij een vereniging, dan is hij aan het
oppassen op de kleinkinderen of gaat hij op pad met zijn vrouw. Deze week wordt Hay Versleijen (70)
uit Meterik geplukt.

Hay groeide op in het dorp
Meterik. Hij was de jongste zoon
uit een tuindersfamilie van zeven
kinderen. Zijn vrouw Franka heeft
hij leren kennen op de Horsterse
kermis toen ze 15 jaar waren en in
1977 is het stel getrouwd. Na het
huwelijk heeft Hay Meterik even
verlaten en is voor een aantal jaar
in Horst gaan wonen. Maar na deze
jaren in Horst te hebben gewoond,
wilde hij weer terug naar Meterik.
Daarom zijn ze in 1999 verhuisd
naar het huis waar ze nu wonen.
Het stel heeft in de 45 jaar dat
ze samen zijn, drie kinderen
en vijf kleinkinderen gekregen.
Op de kleinkinderen passen ze
vaak door de week op, wat Hay
ontzettend leuk vindt om te doen.
Alle kinderen wonen ook nog vlak
bij Hay in de buurt. “Ze wonen
alle drie in een omstreek van
3 kilometer. Mijn dochter woont
in Horst en mijn twee zonen
wonen net zoals wij in Meterik.”
Op die manier ziet Hay zijn familie
dan ook regelmatig. Vanuit de
woonkamer van hun huis, is er
uitzicht op een dierenweide.
Hier lopen geiten en kippen rond.
Die verzorgd worden door Hay,
zijn vrouw en de buren. “Afgelopen
jaar is mede dankzij de buurt
de weide opgeknapt. Er is een
nieuw onderkomen voor de geiten
gekomen en een nieuw kippenhok.
Inmiddels heeft de weide ook een
naam: ’t Lemmenweike.” Er komen
dagelijks verschillende mensen
om de geiten en kippen te voeren.
“Vooral de kinderen vinden het
prachtig om even langs te komen.”

Liefde voor het werk
Op zijn 17e, toen hij van de mulo
afkwam, is Hay gaan werken op
de administratieafdeling bij Vissers

Oliehandel Horst. Na dik vijf jaar daar
gewerkt te hebben, heeft hij zijn
carrière voortgezet bij transport-/
kraanverhuur bedrijf van Rens.
In 1980 is hij begonnen bij bouw/
aannemingsbedrijf Haegens in Horst.
Tussendoor heeft hij een aantal jaren
diverse avondcursussen gevolgd om
zijn k ennis te vergaren. Hierdoor,
samen met zijn ervaring, heeft hij
zich geleidelijk op kunnen werken
tot financieel directeur. “Na 33 jaar
binnen het bouwbedrijf gewerkt te
hebben, is Haegens in 2013 failliet
gegaan. Het was een heel fijn bedrijf
en ik vond dit erg jammer. In het
laatste jaar waren er 120 mensen
in dienst bij Haegens en onder het
personeel klikte het ontzettend
goed. Het maakte niet uit op welke
afdeling je werkte, iedereen ging
goed met elkaar om.” Hay is door het
faillissement met vervroegd pensioen
gegaan. “Ik heb altijd met veel plezier
en toewijding gewerkt bij de diverse
familiebedrijven en een uurtje langer
door werken vond ik heel normaal.
Ik heb namelijk altijd met liefde
gewerkt.” Tegenwoordig heeft hij dan
nog vaak contact met oud-collega’s
en helpt hij ze waar het kan. “Als ze
financiële vraagstukken hebben,
help ik ze er graag mee. Dat zijn
vriendendiensten waar ik mij graag in
verdiep. Dingen uitzoeken is dan ook
niet alleen altijd mijn werk geweest,
maar is ook echt een hobby van mij.”

Verenigingsmens
Zijn vrouw noemt hem een
verenigingsmens. “Ik zeg niet snel
nee als er om hulp gevraagd wordt,
en alles wat ik kan doen voor een
vereniging, doe ik graag.” Zo heeft
hij vijf jaar vrijwilligerswerk gedaan
bij Stichting Leergeld Horst aan de
Maas, wat hij erg dankbaar werk
vond. Ook is hij vanaf 2014 in het

bestuur van Ouderenbiljart Meterik
als penningmeester. Hier is hij in
zijn vrije tijd ook drie middagen per
week te vinden. Vanaf 2015 is hij
vrijwilliger en zit hij in het bestuur
bij Molen Eendracht Maakt Macht.
“In 2018 hebben wij het bakhuisje
en kapschuur samen met andere
vrijwilligers gerealiseerd. Er wordt
één keer per maand gebakken
en vervolgens wordt dit verkocht.
Bakkers, slagers en particulieren uit de
regio komen hier meel kopen. Maar
ook worden hier andere activiteiten
georganiseerd, zoals families die
een familiemiddag houden en daar
pannenkoeken gaan bakken.” Hay is
dan ook ontzettend trots op de molen.
De vereniging waar hij het langste bij
heeft gezeten, is voetbalvereniging
RKSV Meterik. Vroeger heeft hij zelf
veel gevoetbald en daarna zat hij in
het bestuur. “Ik heb 35 jaar in het
bestuur gezeten en heb hiervoor
ook verschillende onderscheidingen
ontvangen.” Voetballen heeft bij Hay
in de familie gezeten. “Mijn vader was
ook een voetbalgek en heeft jaren in
het bestuur gezeten. Het is van vader
op zoon doorgegeven.” Alle kinderen
van Hay hebben ook bij de voetbalclub
gezeten en zijn vrouw heeft vaak
geholpen met snacks bakken tijdens

jeugdtoernooien bij de club. “Toen
mijn dochter overstapte op hockeyen
waren de weekenden heel druk. Eerst
gingen we naar het voetballen van
de jongens, daarna naar hockey van
onze dochter en ‘s middags gingen we
terug naar de voetbalclub om naar het
eerste elftal te kijken.” Tegenwoordig
is hij nog op de zondagmiddagen te
vinden op de velden om naar het
eerste elftal te kijken of om een
biertje te drinken in de kantine.
Zo is Hay altijd bezig. Vrijwilligerswerk
of hobbyen bij een vereniging, oppassen op de kleinkinderen, voetbal kijken of bij de biljartclub. Dan gaat hij
ook nog eens wandelen of fietsen met
zijn vrouw. En als hij thuis zit, gaat
hij zelf opzoek naar administratieve
onderwerpen in zijn kantoor. “Ik moet
altijd wat nuttigs te doen hebben, ik
moet een doel hebben.”

Ik zeg niet snel nee
als er om hulp
gevraagd wordt

Tekst en beeld: Noëlle Ewals

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bekendmaking
Meerjarenprogramma geluidsanering Spoorwegen
Ontwerpbesluit vaststelling HERZIEN saneringsplan ‘Horst aan de Maas - Fase 1’
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij met het ontwerpbesluit van 8 februari 2022,
met kenmerk IenW/BSK-2022/22828, aan ProRail het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van
artikel 11.60, eerste lid, van de Wet milieubeheer het gewijzigde saneringsplan ‘Horst aan de Maas - Fase 1’ vast te stellen,
voor zover dit gewijzigd is ten opzichte van een eerder saneringsplan.
Het ontwerpbesluit bevat tevens het voornemen om met toepassing van artikel 11.63, eerste lid, en artikel 11.28,
eerste lid, van de Wet milieubeheer, de geluidproductieplafonds te wijzigen op de referentiepunten, met het effect
van de in het saneringsplan opgenomen maatregelen.
Aanleiding
Op grond van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer is ProRail, als beheerder van het spoor, verplicht om de sanering
voor hoofdspoorwegen uit te voeren. In het kader van deze wettelijke verplichting heeft ProRail het gewijzigde
saneringsplan ‘Horst aan de Maas - Fase 1’ opgesteld en aan mij voorgelegd. De wijziging heeft betrekking op een
spoorgedeelte in America, gemeente Horst aan de Maas.
Met mijn besluit van 19 november 2020 (kenmerk IenW/BSV-2020/223362) heb ik het saneringsplan Horst aan de Maas
van 3 juni 2020 vastgesteld. Tegen dit besluit is beroep aangetekend. Naar aanleiding van dit beroep is overleg gevoerd
met de gemeente Horst aan de Maas en andere belanghebbenden over aanpassingen van het saneringsplan.
Uitkomst van het overleg is dat de maatregelen in het saneringsplan voor het spoortraject in America zijn gewijzigd.
Met onderhavig ontwerpbesluit maak ik het voornemen bekend om de wijziging in het saneringsplan vast te stellen
en de geluidproductieplafonds te wijzigen op de referentiepunten, met het effect van de in het gewijzigde saneringsplan opgenomen maatregelen.
Terinzagelegging
Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken ligt vanaf de eerste werkdag na bekendmaking in de Staatscourant
(op donderdag 10 februari 2022) zes weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d
te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken,
dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai: 0348 - 487 450.
Tot het ontwerpbesluit behoort een overzicht van de voorgenomen maatregelen, een woninglijst, een lijst van
de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden. Alle stukken kunnen ook digitaal worden
ingezien: www.bsv.nu/mjpg-spoorwegen. Hier kunt u ook meer informatie terugvinden met betrekking tot de achtergronden van het ontwerpbesluit.
Zienswijzen
Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer
kan eenieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over
dit ontwerpbesluit naar voren brengen:
- Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97, 3440 AB Woerden.
- Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met het Bureau Sanering
Verkeerslawaai, telefoon 0348 - 487 450.
Inlichtingen
Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren
wenden tot het Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.
Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is te vinden op www.geluidspoor.nl.
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Poll

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

Het is niet verantwoord dat politie komende tijd
geen boetes uitdeelt voor lichte vergrijpen
De politievakbonden voeren de acties op voor een betere cao. Veel politieagenten zullen vanaf woensdag 9 februari ruim anderhalve maand lang
geen bekeuringen voor lichte vergrijpen meer uitschrijven. Ze hopen dat deze actie ervoor zorgt dat er wel een ‘fatsoenlijk’ cao op tafel komt.
Tijdens de actie worden er alleen bekeuringen
uitgedeeld bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid. Voor snelheidsovertredingen worden de marges tijdelijk zodanig
verhoogd, dat alleen excessieve overtreders
worden beboet. Flitspalen worden ook afgesteld
op een hogere snelheid, maar gaan niet uit. Het
doel van de politie is dat in alle andere gevallen
die als niet ernstig worden gezien, wordt volstaan
met een waarschuwing en dus geen bekeuring.
Voorbeelden hiervan zijn door rood rijden zon-

der gevaarlijke situatie, geluidsoverlast, wildplassen
tegen een boom, een verlopen apk, geen richting
aangeven, een kapotte lamp of autoruit. Maar is deze
actie eigenlijk wel verantwoord? Waar wordt precies
de grens getrokken en kan dit niet alsnog leiden tot
gevaarlijke situaties? De verkeersveiligheid kan hierdoor wel degelijk in gevaar komen.
Aan de andere kant is het logisch dat de politie actie
onderneemt, aangezien zij zich niet gehoord voelt.
De vakbonden protesteren, omdat het kabinet niet
tegemoet komt aan hun cao-eisen. Het overleg van

de vakbonden met een kabinetsdelegatie verliep
teleurstellend, omdat toezeggingen over de lonen,
de veiligheid en de capaciteit bij de politie uitbleef.
De bonden zeiden daarom te zinnen op hardere
acties. Zij zien het omlaag schroeven van de handhaving als ‘een publieksvriendelijke actie met een
scherp politiek randje, maar geen vrijbrief voor het
maken van overtredingen’. Er moet nu eenmaal actie
ondernomen worden.
Het is niet verantwoord dat politie komende tijd geen
boetes uitdeelt voor lichte vergrijpen. Wat vindt u?

Bespreking poll week 05

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 twee weken geleden 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. Het overgrote deel van de stemmers
op deze poll is het eens met de stelling dat de
overheid carnaval dit jaar moet toestaan zonder

coronamaatregelen. Dave Willems is van mening dat
de overheid al eerder had moeten stoppen met de
maatregelen. “Dat heeft niks geholpen en de mensen zijn dat gezeik moe”, geeft hij aan. John Alards
is het hiermee eens. “De maatregelen moeten er in
zijn algemeen helemaal vanaf of het nu is voor carnaval of niet”, zegt hij. Leon Bussemakers ziet het

Wij zijn op zoek naar een collega voor onze

ﬁnanciële
administratie
(15-20 uur per week)

Heb jij:
een nauwkeurige en ook vlotte werkhouding
ook interesse om te assisteren in personeelszaken en
verzekeringen
dan ben jij de collega die wij zoeken.
Wat bieden wij:
een goede balans tussen werk en privé
werkuren in overleg in te vullen over 5 werkdagen per week
leuke collega’s en een prettige werkomgeving.
Voor de functieomschrijving: zie onze website:
novitas.nl/over-ons/vacatures
Indiensttreding: zo snel mogelijk
Wil jij ons team komen versterken?
Stuur dan jouw sollicitatie met cv voor 20 februari naar:
Novitas Notariaat
Annemarie Beijers-Willems en Martijn Tolsma
Stoktstraat 2
5961 TN Horst
tel. 077-3971515
info@novitas.nl
www.novitas.nl

nut niet in van een sluitingstijd van 22.00 uur. “Wie
kan mij dit eens uitleggen”, vraagt hij zich af. “Wat
is er anders aan corona voor 22.00 uur dan na 22.00
uur? Als iemand twee keer geprikt is en de booster
heeft, waarom moet die persoon nog testen en een
mondkapje op?”

Govers Hekwerk is met 50 jaar ervaring inmiddels een begrip in
de hekwerkbranche. Met een team van 30 medewerkers bieden
wij een totaaloplossing op het gebied van terreinbeveiliging voor
zowel de zakelijke markt als de consumentenmarkt.
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

HEKWERK MONTEUR
REGIO VENRAY-HORST

m/v (fulltime)

Functieomschrijving

Als onderdeel van een enthousiast
montageteam draag je zorg voor
de installatie van hekwerken en
toegangspoorten op locatie. Hierbij staat
de aandacht voor netheid en kwaliteit
voorop. Als montageteam draag je zorg
voor het gewenste eindresultaat voor
onze opdrachtgevers.

Wij vragen

Aﬃniteit met techniek
Iemand die houdt van buiten werken op steeds wisselende
locaties
Collegiale instelling - zelfstandig - ﬂexibel

Wij bieden

Uitstekend salaris conform opleiding en werkervaring
Intern/extern opleidingsprogramma
Goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden
conform CAO Klein-metaal
Prettige werksfeer in een klein team
Afwisselende werkzaamheden en aansprekende projecten
Bij gebleken geschiktheid een vast contract

Geïnteresseerd?

Neem telefonisch contact op met Jean-Paul Govers
of stuur een schriftelijke reactie naar info@goverssierhekwerk.nl,
ter attentie van de heer Jean-Paul Govers.

’t Inne 32 | 6021 DA Budel | T 0495-494453 | www.goverssierhekwerk.nl
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Column

Van uitstel
komt...
prestatie?
Ik presteer goed onder druk.
Dingen gaan mij het beste af als
de deadline in mijn nek hijgt en
ik denk: waarom ben ik zo,
volgende keer moet ik dit echt
anders aanpakken. Vervolgens
pak ik dezelfde situatie de keer
erna precies op dezelfde manier
aan. Het is een soort vicieuze
cirkel die zich op elk front van
mijn leven afspeelt en die ik niet
weet te doorbreken.
Ik denk dat ik het uitstellen van
zaken zo goed volhou, omdat ik
nooit écht op mijn bek ga. Het gaat
nooit fout. Zo was ik tijdens mijn
studie die anonieme student die
wekenlang niet aanwezig was,
behalve de week vóór de tentamens. Als ik dan de nacht voor het
tentamen helemaal strak stond
van de Ritalin en om 04.00 uur nog
steeds aan het leren was, sprak ik
standaard met mezelf af om het
de volgend periode echt anders
aan te pakken. Vervolgens haalde
ik dan op de een of andere manier
toch een 7 en ja, never change a
winning team. Met team doel ik
dan op mezelf, mijn studeerpillen,
paniekaanvallen en de passieve
agressiviteit richting iedereen in
mijn nabije omgeving die in tentamenperiodes ook maar één interessevraag aan me stelde. Tijdens
mijn diploma-uitreiking knuffelde
mijn docent alle leerlingen alsof
het haar vrienden waren. Toen ze
mijn naam riep, zag ik haar opgelucht ademhalen dat er überhaupt
iemand opstond, want volgens mij
had ze geen idee wie ik was.
Dit is niet per se een prettige
manier van leven. Deadlines horen
natuurlijk bij mijn werk als journalist, maar in mijn persoonlijke
leven is het soms ook prettig om
niet opeens ‘s nachts wakker te
schrikken omdat ik me besef dat ik
mijn biebboeken al zes maanden
geleden in had moeten leveren. Ik
heb mezelf zo ook de afgelopen
maanden al twintig keer voorgenomen om nu echt te gaan beginnen
aan mijn summerbody, maar ben
precies 0 kilo afgevallen. Vandaag
hou ik het al precies anderhalve
dag vol. Het lijkt me zo lekker om
dit eens op tijd gedaan te hebben.
Nu ga ik ervoor, benieuwd voor
hoe lang.
Floor
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16 februari 2022

Evaluatie hoogwater 2021
Het hoogwater van juli 2021 heeft bij onze inwoners en bedrijven voor overlast gezorgd.
De wateroverlast is geëvalueerd. In deze evaluatie is ook de hoogwatersituatie in de Maas en
de oude Maasarm, onderdeel van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum (hierna: GOW)
meegenomen. Het onafhankelijk bureau Stoming heeft voor de gemeente de evaluatie begeleid
en onderzoek gedaan. Met inwoners uit het getroffen gebied is in het najaar van 2021 gesproken.

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.

Die gesprekken hebben mede aan de basis gelegen van het concept-rapport. De nadruk van het
concept rapport ligt op de GOW en het weer ‘meestromen’ van de oude Maasarm.
Op woensdag 16 februari 2022 om 19.00 uur lichten we het concept-rapport in een live-uitzending
toe aan betrokken inwoners en andere geïnteresseerden. U kunt de presentatie volgen of
terugkijken op www.horstaandemaas.nl/hoogwater.

24 februari 2022

Wie wordt de Starter van 2021?
Op donderdagavond 24 februari is het weer zover! De verkiezing van de Starter van het
Jaar 2021. De kwartaalwinnaars van 2021 zijn: Claudia Keijsers met Saar aan Huis, Hans

15 februari 2022

Themabijeenkomst raad over
woonzorgvisie en omgevingsvisie

en Veronique Holtackers van het Allemans-Café-Bistro-Terras, Tom Houben met Top3-d
en Sanne Thijssen met Sanne Thijssen Stables.
Kijken?

peelenmaastv , kanaal 43 bij Ziggo of kanaal

Vanwege de coronamaatregelen, is de

551 bij trined en plinq.

Op dinsdag 15 februari wordt de gemeenteraad tijdens een themabijeenkomst

verkiezing ook dit jaar weer online. U kunt als

bijgepraat over twee thema’s: de woonzorgvisie en de omgevingsvisie.

publiek bij deze online verkiezing aanwezig

Wilt u weten hoe u kunt stemmen?

zijn. De verkiezing is op donderdag 24 februari,

Kijk dan op www.horstaandemaas.nl/
verkiezing-starter-van-het-jaar-2021

Tijdens deze themabijeenkomst worden

de anderhalve meter afstand in de raadzaal

van 19.30-20.30 uur. De uitzending wordt

twee voorstellen toegelicht die op de

zodat er een maximum geldt voor het aantal

live gestreamd via www.youtube.com/

agenda staan voor de besluitvormende

gasten op de publieke tribune. Wilt u de

raadsvergadering van 8 maart. De (burger)

themabijeenkomst bijwonen? Meldt u dan

raadsleden krijgen tijdens deze themabij-

uiterlijk 24 uur vóór de vergadering aan

eenkomst een presentatie van de voorstel-

bij de grifﬁer (06 51 85 28 91 / grifﬁer@

len m.b.t. de woonzorgvisie en de omge-

horstaandemaas.nl). Iedereen kan de

vingsvisie. Vervolgens hebben de (burger)

themabijeenkomst overigens digitaal volgen.

raadsleden de gelegenheid om hun eerste
vragen over deze onderwerpen te stellen.

Meer informatie
Meer informatie leest u op de website

Publiek

www.horstaandemaas.nl/raad.

Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn,

De openbare bijeenkomst begint om

kan de raad weer in de raadzaal vergade-

20.00 uur en u kunt de deze live volgen via

ren. Wel hebben we nog steeds te maken

www.horstaandemaas.nl/raad.

16 februari 2022

De kinderraad vergadert
in het tienercollege

Bekendmakingen

Op woensdag 16 februari vergadert de kinderraad weer. Deze

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

keer vergaderen we in de aula van tienercollege Sooool10-14.

omgevingsvergunningen

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

De kinderraadsleden zijn druk in de weer met

zijn bezig met een project over de gemeente-

het maken van plannen die vooral te maken

raadsverkiezingen en dat is ook de reden om

hebben met pesten, vandalisme, verkeer milieu

de kinderraad uit te nodigen in hun school.

en speeltuinen. Woensdagmiddag worden
deze plannen voor het eerste gepresenteerd en

Live op facebook

besproken door de kinderraadsleden.

De vergadering op 16 februari begint om 15
uur. Publiek is van harte welkom (ingang via de

De kinderraad is te gast in het tienercollege

ingang bij het parkeerterrein van het Dendron

Soool10-14. Deze school is gehuisvest in het

College), maar je kunt ook live meekijken via

voormalige juniorcollege van het Dendron

facebook (raadHadM).

College. De leerlingen van het tienercollege

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

Meterik

• Gerard Smuldersstraat 4 (schutting met

• Speulhofsbaan 4 (reclamebord)

tuinhuis)

Ook werken bij de gemeente
Horst aan de Maas?
Kijk op banenpleinlimburg.nl
Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

Swolgen

Broekhuizen

• Legert 19 (nieuwe inrit)

• Roamweg 17 (omgevingsvergunning inrit)

Horst aan de Maas

Horst

• Vertrokken naar onbekende bestemming:

• Perceel B 791 (dempen zijtak Hesselen )

• Sevenum, Heerstraat 13

• Venloseweg 22 (afwijken

• Verkiezing van de leden van de raad

bestemmingsplan)
• Nieuwstraat 126 (bouwen carport)

gemeente@horstaandemaas.nl

• Kandidatenlijst verkiezing van de leden van
de gemeenteraad Horst aan de Maas

077 - 477 9777
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BVNL Horst aan de Maas

Het pareltje van Horst?

Een mooi opgeknapt gebouw en plein waar zichtbaar veel liefde in is
gestoken. Een prachtig project waar de smet vanaf moet zodat iedere
inwoner kan genieten zonder dat het renovatietraject op de voor
grond staat.
Transparantie is ons inziens de sleutel om dit te kunnen bereiken. Het
is belangrijk om te kijken wat goed
is gegaan, beter kan en in de toekomst beter moet. Veel mensen
hebben door alle berichtgeving in
de media zo hun vraagtekens. Zo
kopte de krant in april 2019; Horster

Perspectief Horst aan de Maas

raad stemt met moeite in met extra
miljoenen voor ’t Gasthoês. Zijn er
btw-fouten gemaakt met financiële gevolgen en is de toekomstige
exploitatie niet duidelijk? Bestuurlijk
bestond de behoefte om het traject,
de gemaakte keuzes en de stappen
te evalueren met betrokkenen bij het

dat het college heeft aangegeven
dat dit rapport niet naar buiten mag.
Afgelopen week heb ik hier raadsvragen over gesteld. ‘t Gasthoês is een
mooi en groot gebouw. En ondanks
dat ook de coronamaatregelen dit
pareltje van Horst raken, hopen wij
dat de gelden die erin zijn gestoken
niet voor niets zijn.

Imke Emons

Klimaatbeleid voor iedereen, mét iedereen

Terwijl veel mensen bang zijn voor de gevolgen van klimaatverandering,
zijn anderen juist bang voor de maatregelen die worden genomen om de
klimaatdoelen te halen. Dat begrijp ik goed. Maatregelen kosten geld en
niemand wil een windmolen in de achtertuin. Van goed en helder klimaat
beleid profiteren we niet alleen in de toekomst, maar ook nu. De gemeente
kan helpen op drie vlakken.
Ten eerste is er door innovatie steeds
meer mogelijk. Maar het is best ingewikkeld om op de hoogte te blijven
van die nieuwe ontwikkelingen. Het is
belangrijk dat het bestuur luistert naar
inwoners, ondernemers en raadsleden

PvdA Horst aan de Maas

proces, de stakeholders. Er zou een
20.000 euro kostend evaluatierapport
komen met interview-samenvattingen, input en een managementsamenvatting. Ondanks dat ik niet
het volledige traject heb meegemaakt, heb ik wel meegewerkt aan
dit onderzoek. Er is aangegeven dat
de raad het rapport begin van het
najaar 2021 zou ontvangen, dit is niet
gebeurd. Inmiddels hebben wij wat
mensen gesproken en vernomen
dat het rapport al lang klaar is, maar

die hier verstand van hebben. Wanneer
er sprake is van voortschrijdend inzicht
(bijvoorbeeld bij de biomassacentrale),
moet de gemeente hierover open en
eerlijk communiceren. Stug vasthouden
aan achterhaalde ideeën brengt inwo-

ners en ondernemers in de problemen.
Ten tweede moet de gemeente helder
en actief informeren. Veel mensen willen verduurzamen, maar weten niet
wat ze zelf kunnen doen. Daarnaast is
het cruciaal om omwonenden direct
te betrekken, wanneer er plannen zijn
voor bijvoorbeeld een zonneveld.
Ten derde moet de gemeente zorgen
dat iedereen financieel kan meeprofiteren van klimaatbeleid. De energieprijzen stijgen. Bijna 5 procent van de
inwoners van onze gemeente leeft in

energiearmoede. Zij betalen wel mee
aan subsidies voor verduurzaming
maar profiteren nu nauwelijks. Door te
zorgen voor duurzame sociale huurwoningen kunnen ook mensen met een
kleine portemonnee besparen op hun
energierekening. Iedereen met een
koopwoning zou via een sociaal leenstelsel de woning kunnen verbeteren.
We zorgen voor een goed klimaat voor
iedereen mét iedereen.
Hilde Spreeuwenberg

Help verenigingen om ons te verenigen

De verenigingen waar ik lid van ben geweest hebben me gemaakt tot
wie ik ben. Een stevige uitspraak, maar voor veel inwoners van Horst
aan de Maas wel de realiteit.
Verenigingen zijn onmisbaar voor
de samenleving en haar inwoners. Het biedt mensen een plek
om elkaar te ontmoeten en samen
met elkaar iets neer te zetten wat
verbindt vanuit een gezamenlijke
interesse. Elkaar ontmoeten in
een laagdrempelige omgeving en
met een ontspannen sfeer. Samen

werken aan fysieke en mentale
gezondheid.
Dat wordt nog versterkt in tijden
dat we het steeds drukker krijgen
en het voor steeds meer mensen
moeilijk kan zijn om onze eigen
levens draaiende te houden. En ook
het coronavirus heeft laten zien dat
ontmoeting en écht contact onmis-

baar zijn en ons zelfs maken tot wie
we zijn.
Omdat verenigingen ook in de
toekomst gezond moeten kunnen
blijven bestaan, hebben we een
nieuwe aanpak nodig waarbij verenigingen én gemeente elkaar nog
bewuster op gaan opzoeken. En dat
vraagt ook dat we als gemeente
ons beleid daarop aan laten sluiten. Denk aan de multifunctionele
accommodaties en het subsidiebeleid. Ons beleid moet verenigingen

ondersteunen om het fundament
van onze samenleving te zijn.
Laten we blijven zoeken naar
samenwerking zodat onze
verenigingen ook voor de jongere
generaties kunnen blijven bieden
wat ze mij en ons geboden hebben.
Samen maken we het verschil
zodat ook over tien jaar onze
verenigingen het verschil kunnen
blijven maken.
Silvie Schreurs

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.

Scholieren gezocht
voor de oogst
van cherrytomaten
Westburg is op zoek naar scholieren die het leuk vinden om
zaterdagochtend en in de vakanties iets bij te verdienen op
één van onze drie locaties!
Wat hebben wij jou te bieden?
• Je eerste werkervaring!
• Een beloningssysteem waardoor hard werken wordt beloond!
• De mogelijkheid om samen met je vrienden te werken
maar ook om een heleboel nieuwe vrienden te maken!
Ben jij:
• Na het lezen van deze advertentie enthousiast geworden?
• Ouder dan 13 jaar en groter dan 1.50m lang?
• Enthousiast, gemotiveerd en houd je van aanpakken?
Bezoek onze website www.westburgbv.nl en solliciteer direct!
Heb je nog vragen? Mail dan naar tbn@westburgbv.nl
Nieuw Erf 4,
5971 PL Grubbenvorst

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

BEKRO Horst
Installatietechniek

Weekendhulp
Voor zaterdag en vakanties (v.a. 16 jaar)
Wij zijn op zoek naar een iemand die ons verkoop
team wilkomen versterken voor op zaterdag
en in de vakanties.

Verkoopmedewerker
(24 uur per week)
Wij zijn op zoek naar een iemand die team wil komen
versterken voor circa 24 uur per week.
Interesse? Mail naar personeelszaken@bakkerijbroekmans.nl

www.bekro.nl

Verwarming
■

■ CV-ketels ■
vervanging en onderhoud ■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

Sinds 1871

De lekkerste bakkerSinds
bij u1871
in de buurt
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Het kan nóg beter

De politiek weer dichtbij mensen brengen. Dat vind ik belangrijk.
Volksvertegenwoordigers, inwoners en ondernemers moeten samen
aan de slag voor onze gemeenschap. Want laten we eerlijk zijn: niet
alles is perfect. Maar we wonen wel op een gave plek.
Een plek waar veel goed is geregeld:
je kinderen kunnen naar een goede
school, bij ziekte krijg je liefdevolle
zorg én ’s avonds kun je veilig je
hond uitlaten. Daar mogen we best
een beetje trots op zijn.
We zien het allemaal: het
vertrouwen in de politiek is op dit

D66+GroenLinks Horst aan de Maas

moment niet goed. Vanuit de VVD
Horst aan de Maas zet ik me in
om juist nu nóg meer het gesprek
op te zoeken. Afgelopen zaterdag
spraken we daarom al met inwoners
van Tienray en Griendtsveen. Ook
de komende weken gaan we langs
deuren door de hele gemeente

om zoveel mogelijk gesprekken te
voeren. Dat contact willen we gaan
vasthouden, want zo houden we de
politiek dichtbij de mensen.
Roepen over wat slecht gaat is
makkelijk. Waarderen wat goed gaat
en werken aan wat beter kan: dat
is de uitdaging. Politiek is namelijk
geen spelletje. Daar moeten
mensen zitten die van aanpakken
weten en samen problemen willen
oplossen. Voor ons allemaal. Zodat
wij veilig en vrij ons leven kunnen

leiden. Zodat de dingen die goed
gaan, goed blijven. En dat de dingen
die beter kunnen ook écht beter
worden. Want Horst aan de Maas
blijft goed, wordt beter.

Wilco Tilburgs

Zet in op groen beleid

Peel, heide, maas, bos: we hebben het in Horst aan de Maas allemaal
en dat moeten we beschermen. We moeten er trots op zijn.
Als politieke partij die echt staat voor natuur en gezondheid weet
D66+GroenLinks dat er hiervoor wel wat moet worden aangepast
in ons ruimtelijk beleid, dat op hoofdlijnen dateert uit 2013.
Eén van de bijzondere kenmerken aan de gemeente Horst aan de
Maas is de natuur. De Schaaksheide,
de Peel, het Maasdal en het
Schuitwater zijn nog maar een paar
voorbeelden van natuur in onze
gemeente. Dat betekent dat we op

een klein stuk grond een grote variatie aan planten en diersoorten hebben. Niet alleen mooi voor onszelf,
maar die veelzijdigheid trekt veel
bekijks, het is niet voor niets zo dat
onze gemeente zoveel toeristen
trekt.

D66+GroenLinks wil de natuur in
Horst aan de Maas versterken.
De omgevingsvisie en het
omgevingsplan bieden kansen.
Het is voor ons belangrijk dat in
deze stukken afspraken worden
opgenomen over landschap en
biodiversiteit. We willen gebieden
aanwijzen waar de natuur zich
verder kan ontwikkelen met normen
en omgevingswaarden voor luchten bodemkwaliteit.
Uiteindelijk zijn het wethouders die

een omgevingsvergunning afgeven
en in veel gevallen bij twijfel
ook bepalen of een ontwikkeling
doorgaat. Voor ons is dit dan ook een
belangrijke motivatie om volgende
raadsperiode in het bestuur te zitten.
De echte natuurliefhebbers met oog
voor gezondheid hebben plannen
voor een groen beleid.

Eveline Baas

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.

Voor iedereen een plekje in de keuken

Ook binnen jouw budget
een extra groot werkblad

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Essentie

Vanzelfsprekend voor Essentie
Voor de coronapandemie was het de normaalste zaak van de
wereld dat je samen gezellig wat ging winkelen, iets ging drinken
op een terrasje of ergens een hapje ging eten. Iets wat zo normaal
leek, werd ruw verstoord door de diverse ingrepen en beperkingen
die ons op werden gelegd. Daardoor werden we gedwongen om op
een andere manier met onze vrije tijd om te gaan. Ook ik heb dat
gedaan.
De afgelopen twee jaar heb ik veel
in de bossen en dorpen gewandeld. Tijdens die wandelingen kom
je wel tot het besef in wat voor

CDA Horst aan de Maas

een uitzonderlijk mooie gemeente
we met zijn allen wonen en leven.
Natuurlijk zie je op wat plekken
zaken waarvan je denkt: moet dit

Helemaal niets en heel veel. Het zit
namelijk zo. Sinds online gokken
vrij is gegeven worden we op sociale media, tv-reclames en radiospotjes in de verleiding gebracht
om mee te gokken. De reclamecampagnes doen hun werk goed,
want er wordt massaal gebruik van

gemaakt volgens de laatste cijfers.
De grootste verdiener is de Staat
en de bedrijven die het exploiteren. Waar belanden de kosten? Bij
de burgers en de gemeenten.
We geven in Horst aan de Maas
ruim 100.000 euro per jaar uit aan
verslavingszorg. Komende jaren

wordt dit bedrag substantieel verhoogd om meer geld vrij te maken
voor preventie. Als Den Haag nu
de kraan blijft open zetten en de
lokale politiek moet gaan dweilen
met de kraan open, waar eindigen
we dan? Het is niet toegestaan om
reclame te maken voor sigaretten en/of alcohol, maar reclame
voor gokken mag wel, beetje raar.
Maak dan regels dat je alleen in de
avond of met andere beperkingen

reclame mag maken, dan hoeven
we ook minder aan preventie te
doen. Er zijn misschien wel betere
dingen te doen in Horst aan de
Maas met 100.000 euro.

Frans Kerstjens

Patrick Bierens

Gaat Tegels de problemen in de woningmarkt oplossen?

Op zoek naar een sociale huur -, een koop -, of een particuliere huurwoning? De huizenmarkt zit muurvast.
Voor een sociale huurwoning sta je zomaar zeven á acht jaar op de wachtlijst, voor een koopwoning betaal
je meestal de hoofdprijs en om te kunnen overbieden en in de markthuur is nauwelijks iets te krijgen.
Ouderen die willen verhuizen zitten
vast in hun veel te grote huis, gezinnen wonen in te kleine woningen en
jongeren blijven noodgedwongen
langer thuis wonen of blijven in hun
studentenkamer wonen in de stad
waar ze gestudeerd hebben.
Nu gaan er in de komende peri-

afwegingen maken op voorstellen,
zonder te denken aan de landelijke
lijn. Ik wil me inzetten voor een
mooiere en schonere gemeente.
Daarnaast heb ik extra aandacht
voor de leefbaarheid in de kleinere
kernen.

Gokverslaving…

Sinds 1 oktober 2021 is het met een vergunning in Nederland toege
staan om online te gokken. Nu hoor ik u denken wat heeft de lokale
politiek daarmee te maken…

SP Horst aan de Maas

nu hier? Lege blikjes, plastic zakken
maar vooral ook de hondenpoep
zijn voor veel mensen een doorn in
het oog. Dit moeten we toch echt
niet willen.
Het verder werken aan onze mooie
gemeente is de reden dat ik verkiesbaar ben tijdens de gemeenteraadsverkiezingen voor Essentie.
Voor mij is het vanzelfsprekend
dat ik voor een lokale partij kies.
Als Essentie kunnen we zelf onze

ode duizend woningen bijgebouwd
worden in Horst aan de Maas. Dat is
prima. Wat ook heel goed is, is dat
gemeenteraad de wethouder opgedragen heeft om van deze woningen
driehonderd sociale huur-, driehonderd markthuur- en vierhonderd
koopwoningen te bouwen. Waar

de SP moeite mee heeft, is het feit
dat wethouder Tegels nu al openlijk twijfel zaait of het aantal van
driehonderd sociale huurwoningen
wel gehaald zal worden. Hij heeft
gewoon een opdracht en die moet
hij uitvoeren. Punt uit.
Daarnaast blijft spreiding van wonin-

gen en dus combinaties van huur- en
koopwoningen een heet hangijzer.
Tot nu toe is er in de planning van
projecten nergens de 30 procent
sociale huur gehaald, laat staan de
30 procent markthuur. Argument zou
zijn omdat ontwikkelaars niet uit
de kosten komen als ze zo moeten
bouwen. Ook van spreiding van sociale huur komt nog weinig terecht.
Er komen nu waarschijnlijk plannen
om een concentratie huurwoningen

te realiseren in de nabijheid van het
centrum. En dat was juist wat we niet
meer wilden.
Problemen oplossen op de woningmarkt in Horst aan de Maas?
Wethouder, houd je aan de opdracht
van de gemeenteraad wat percentages betreft en maak gemengde
wijken en creëer geen nieuwe concentraties van sociale huurwoningen.
Sonja van Giersbergen

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

Gehakt half om half
hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!

077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

----------- - zorgboerderĳ - -

F

---

----------

--

--

--

Wij hebben op
dit moment plaats!

--

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

RDENHO

----------

A

A

---

---

----------

--

--

#kempencreeert
ookdrukwerk

Alleen dinsdag 15 februari 2022

Beleef

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

#kempencreeert

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

www.aardenhof.nl
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Overtuigende zege
voor gehavend SV Melderslo
De dames van korfbalvereniging SV Melderslo 1 speelden op
zondag 6 februari de eerste competitiewedstrijd na de lockdown.
De wedstrijd werd gespeeld in sporthal de Postel in Someren tegen
DAKOS 1, een veelbelovende promovendus in de Hoofdklasse. SV
Melderslo miste door corona en blessureleed drie basisspeelsters,
maar wist toch een 13-18 zege te boeken.
De wedstrijd begon van beide kanten fel. Het was DAKOS dat op een
1-0 voorsprong kwam, maar het antwoord van SV Melderslo volgde snel.
In de eerste fase van de wedstrijd
bleven de doelpunten om en om
vallen. Na ongeveer een kwartier
spelen waren het de Melderslose
korfbalsters, die dankzij goed verdedigen en mooi uitgespeelde aanvallen, uit wisten te lopen. Zo stond er
bij rust een stand van 7-11 op het
scorebord. Na rust lukte het in eerste
instantie om die voorsprong verder
uit te bouwen. Daarna stagneerde
het aanvallend een beetje en vielen
de doelpunten wat minder makkelijk. Gelukkig stond SV Melderslo

verdedigend nog steeds erg goed te
korfballen, waardoor ook DAKOS niet
zomaar tot scoren kwam. Wel gaf de
ploeg uit Someren zich niet zomaar
gewonnen en bleef het een ontzettend felle pot. De voorsprong gaf
SV Melderslo echter niet meer weg
en uiteindelijk klonk bij een stand
van 13-18 het eindsignaal. Daarmee
pakt de ploeg de eerste zege in
de door corona aangepaste ‘minicompetitie’, waarin overigens wel
gewoon een P/D-regeling van kracht
is. Twee belangrijke punten voor SV
Melderslo.
Tekst: Aniek van den Brandt,
SV Melderslo

Ondanks goed spel, komt
Oxalis tekort tegen KVC
Ook voor het wedstrijdkorfbal ging de zaalcompetitie op zondag 6
februari weer verder. Het KNKV heeft een aangepaste zaalindeling
gemaakt, zodat er nog een competitie gespeeld kan worden. De
dames van korfbalvereniging Oxalis uit Hegelsom reisden af naar
Hapert om te spelen tegen KVC 1 uit Hoogeloon, geen onbekende
tegenstander. Net voor de coronastop, eind november, hadden
deze teams elkaar al getroffen in de zaalcompetitie, toen in het
voordeel van KVC. Ook ditmaal was KVC beter met 19-14.
Het was de derde competitiewedstrijd voor de dames uit Horst aan
de Maas in de hoofdklasse, waar
met schotklok gespeeld werd. Bij
het spelen met schotklok heeft de
aanvallende partij bij een aanval 25
seconden om de korf te raken. Wordt
de korf geraakt, dan gaat de schotklok weer naar 25 seconden. Als
binnen de genoemde 25 seconden
de korf niet wordt geraakt, krijgt de
verdedigende partij een spelhervatting. Het geeft een extra dimensie
aan het spel en de dames krijgen het
steeds beter onder de knie.

Felle spel
Oxalis opende de wedstrijd met
een doelpunt, maar hier wist
KVC snel op aan te haken. Het

Set Up trekt net niet aan langste eind
De uitwedstrijd van de volleybaldames van Set Up 1 uit Meerlo vond zaterdag 5 februari plaats tegen VC HERO
DS 1. Opnieuw kregen de meiden versterking uit dames 2 in verband met meerdere blessures. De wedstrijd in
Herten eindigde in een 3-1 verlies voor Set Up.
De eerste set werd wat moeizaam
gestart. Door meerdere eigen fouten
en een wat rommelig spel konden de
meiden van Set Up DS 1 niet aanhaken
bij de dames uit Herten. Gedurende
de set hielden zij de voorsprong en
werd deze set verloren met 25-20. De
tweede set werd beter begonnen. Set
Up DS 1 kwam steeds beter in de wedstrijd en scoorde veel directe punten.
Het spel werd netjes verzorgd en gedurende de set bleef het gelijk op gaan.
In een spannende slotfase werd het

net niet afgemaakt en zo werd deze set
verloren met 29-27.

Gelijk op
Het goede spel van de tweede set
werd doorgezet in de derde set. De
meiden uit Meerlo waren erop gebrand
om punten mee naar huis te nemen.
Deze set werd er erg goed gespeeld en
geknokt voor elk punt. Uiteindelijk nam
Set Up DS 1 een duidelijke voorsprong
en werd de set gewonnen met 21-25.
De vierde set werd er goed begonnen.

Tekst: SV Oxalis

Ruim vijftig leden van voetbalvereniging GFC’33 uit Grubbenvorst
en voetbalvereniging SV Lottum uit Lottum hebben maandag 31
januari deelgenomen aan de digitale informatieavond over de
uitbreiding van de samenwerking tussen beide clubs.
aan de Maas, die in nauw contact
staat met beide clubs en de plannen ondersteunt. Ook de KNVB was
aangesloten. Voor meer informatie
over deze infoavond en de presentatie die de aanwezige te zien
kregen, kijk dan op de website van
GFC’33.

Ook deze set ging in het begin gelijk
op. Dit spel werd niet doorgezet gedurende de hele set. Uiteindelijk nam
VC HERO DS 1 een ruimere voorsprong
en konden de dames van Set Up niet
meer aanhaken. Deze set werd verloren met 25-17. Volgende week zaterdag speelt Set Up DS 1 weer thuis, dan
staat om 19.00 uur de wedstrijd tegen
VC Olympia DS 2 op het programma in
’t Brugeind.
Tekst: VC Set Up

Snel gelijkspel

Wittenhorst gaat hard onderuit
tegen Geldrop
De laatste wedstrijd van RKsv Wittenhorst uit Horst dateert al weer van 18 november 2021. Toen kon
Wittenhorst juichend met een 1-0 zege van het veld gaan door de winst op Susteren. Wittenhorst voetbalde op
zondag 6 februari uit tegen Geldrop 1 en verloor met 6-1.
Na het eerste fluitsignaal was
Wittenhorst de ploeg die er iets van
wilde maken. Dit kwam dan ook tot
uiting in de score. In de 11e minuut
ging Jeffrey Cuppen op avontuur.
Binnen de 16 meter werd hij neergelegd. Een penalty was het gevolg.
Aanvoerder Bart Zanders wist dit
klusje te klaren. Deze 1-0 voorsprong
stond er. Echter op een kinderlijke
manier kreeg Geldrop een presentje
en binnen enkele minuten was het

gelijk: 1-1. Wittenhorst voetbalde toen
tegen zichzelf. Tot de pauze bleef het
bij deze stand.

Goalregen
Door de afwezigheid van trainer
Sjoerd Vercoelen stond assistent
Davy Beerens voor de taak om de
ploeg weer op te laden. Rond de 50e
minuut ontstond er een drama voor
de oranjemannen. Eerst het onnodige
tegendoelpunt. Plaaggeest Wessel

ging goed gelijk op in het begin,
maar toch wisten de dames uit
Hoogeloon de voorsprong te
behouden. Zo gingen de teams met
een tussenstand van 12-9 de rust
in. Trainer/coach Johnny Vervoort
gaf aan dat de dames van Oxalis
hun felle spel moesten vasthouden
en dat ze goed bezig waren. In de
tweede helft wist Oxalis dit ook
goed vol te houden, maar het was
telkens KVC die de kansen beter
af wist te ronden. Oxalis kon niet
dichterbij komen. Zo werd de eindstand uiteindelijk 19-14. Zondag 13
februari speelt Oxalis 1 tegen ONA/
Astrantia 1 om 13.30 uur in sporthal
de Kruisweide in Sevenum.

Informatieavond samen
werking GFC’33 en SV Lottum

De conclusie van deze bijeenkomst was dat het komend seizoen er één gezamenlijk eerste
elftal komt. De avond werd geleid
door voorzitter Peter Custers van
SV Lottum en waarnemend voorzitter Xander Boers van GFC’33. Eén
van de toehoorders was wethouder
Han Geurts van de gemeente Horst

Versterking dames 2

van Moorsel vond en kreeg een makkelijke kans: 3-1. In dezelfde minuut
moest Nick Driessen het veld verlaten.
Doorgebroken speler neerleggen was
het oordeel. De weerbaarheid was
volledig zoek. Geldrop mocht doen
wat het wilde en het werd uiteindelijk 6-1.

Tekst: Piet Nabben,
RKsv Wittenhorst

Gewoon goed in food en
agri transport
Bij AB Texel Group zit je goed,

‘’AB is een heel betrouwbaar bedrijf. We
werken met goed materieel en mijn uren
kloppen altijd. Alles is goed geregeld en
afspraak is afspraak.’’ Jorg Venema

want:
• Je werkt altijd met modern
en net materiaal
• Er zijn veel verschillende roosters
mogelijk, dus er is altijd wel een
rooster dat bij jou past

Vacature Chauffeur (CE):
Onderlosser / Walking floor
Standplaats:
Broekhuizenvorst
AB Texel is op zoek naar Chauffeurs (CE) voor het
vervoeren van (losgestorte) agrarische producten.
Je rijdt hiervoor voornamelijk met onderlossers en
walking floors. Deze functie is fulltime, parttime
en op oproepbasis in te vullen. Werk jij graag in de
agrarische sector en vind je het leuk als iedere dag
anders is? Dan is deze vacature wat voor jou!

• Je werkt bij een stabiele
organisatie met goede arbeidsvoorwaarden
• Je profiteert van de flexibiliteit
van een grote organisatie, een
vrije dag opnemen is geen enkel
probleem.
Interesse? Stuur dan je cv
naar hr@abtexel.nl.
Wil je meer weten? Neem dan
contact op via 088 – 94 35 050 of
bekijk de volledige vacature op
www.abtexelgroup.work

16

jongeren \ 1002

15-vragen aan

Lotte de Vlieger Horst
steeds voor een hond kiezen. Onze
hond heet Pip en is nu 2 jaar oud. Het
is een kruising tussen een Keeshond
en een Shelty.

Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Sowieso hockey, omdat ik zelf de
sport doe en omdat ik een paar jaar
gelden ook echt tophockeyer wilde
worden, maar nu doe ik het toch echt
liever als hobby met vriendinnen.

Als je een dier zou zijn, welk dier
zou dat dan zijn?
Ik denk dat ik een leeuw wil zijn,
omdat dat ook mijn sterrenbeeld een
leeuw is en het is een mooi en sterk
dier.

Wat is het laatste cijfer dat je hebt
gekregen op school?
Mijn laatste cijfer die ik heb gekregen
is een 6,3 voor Mens en Maatschappij.
Voor dat vak heb ik nog nooit een
onvoldoende gehaald dus ik had ook
zeker wel een voldoende verwacht.

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Lotte de Vlieger
14 jaar
Dendron College
Horst

Wat is het leukste en stomste vak
op school?
Het leukste vak op school is ‘Mens
en Dienst’, omdat je daar niet alleen
theorie krijgt, maar ook praktijk.
Het stomste vak is wiskunde, omdat
ik dat moeilijk vind en voor dat vak
niet heel goed sta. Daarnaast is het
gewoon een heel saai vak.

Hoe heb je je best vriendin ont
moet?
Ik ken mijn beste vriendin al sinds dat
we baby zijn doordat onze moeders
ook vriendinnen zijn.

Wat is je favoriete hobby?

Wat is je droombaan?

Mijn favoriete hobby is hockey. Ik ben
begonnen met hockey toen ik 6 jaar
was en ik vind het nog altijd superleuk om te doen. Ik speel nu in de C1.
Sinds vorig jaar geef ik ook training
aan de jongste jeugd dat is ook erg
leuk om te doen.

Ik wil al heel lang modeontwerpster
worden, maar mij lijkt het ook superleuk om als stewardess de wereld
rond te vliegen.

Heb je een bijbaantje?
Ik werkte eerst bij de tomatenkwekerij, maar dat vond ik saai. Ook moesten we daar om 07.00 uur beginnen,
wat ik erg vroeg vond. Nu werk ik
bij De Leste Geulde, een café, en
daar begin je vaak pas ‘s middags.
Maar de laatste tijd kon ik niet meer
werken door de lockdown. Gelukkig
mogen we weer beginnen nu ze weer
open mogen.

Wat is je favoriete sociale medium?
Honderd procent Snapchat. Hiermee
heb ik contact met mijn vriendinnen
en vrienden.
Je kunt er ook hele leuke foto’s mee
maken, want er zijn verschillende filters die je kan gebruiken.

Hond of kat?
Ik vind honden leuker. Vooral omdat
we zelf een hond hebben en ik vind
het ook hele leuke dieren. Ik ben
allergisch voor katten, dus al zou ik
geen hond hebben, dan zou ik nog

Wat is je slechtste eigenschap?
Ik denk dat mijn slechtste eigenschap
is dat ik moet lachen in situaties waar
je eigenlijk helemaal niet om kan
lachen. Bijvoorbeeld als iemand boos
is op iemand anders, dan moet ik
gewoon lachen.

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het allerbelangrijkste in een
vriendschap dat je eerlijk bent, want
als je eerlijk bent duurt de vriendschap voor mijn gevoel het allerlangste. Wanneer je diegene goed
vertrouwd, dan gaat de vriendschap
minder snel kapot dan wanneer je
elkaar niet vertrouwd.

Wat doe je het liefst op de vrijdagen zaterdagavond?
Ik ga het liefst in het weekend met
al mijn vrienden lekker chillen en
gewoon gezellig kletsen. Soms
gaan we ook nog even naar buiten
wanneer het donker is. Als we binnen
zitten doen we spelletjes en vooral
veel kletsen. Het is wel jammer dat
er in Horst niet echt een plek is waar
we in het weekend met zijn allen
naar toe kunnen. Nu moeten we altijd
bij iemand thuis afspreken of buiten
op straat.

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
ik zou supergraag een keer met
het vliegtuig op vakantie willen.
Bijvoorbeeld naar Ibiza, omdat het
daar warm is, de zon schijnt er vaak,
er liggen veel stranden en de plek
waar het ligt lijkt me heel mooi.

HangOn B.V. zoekt
Magazijnmedewerker
Meer informatie op: www.hangon.com/nl/magazijnmedewerker

Wat was je eerste gedachte toen je
vanochtend op stond?

www.hangon.nl

Als magazijnmedewerker wordt je breed ingezet bij allerlei werkzaamheden
in ons moderne warehouse. Dit betreft een voltijds baan met uitzicht op een
vast contract.

Dat weet ik wel. Ik denk namelijk
iedere ochtend als ik wakker word:
welke dag is het vandaag? Omdat
ik gewoon hoop dat het vrijdag is
want dan is het bijna weekend. Maar
helaas is het niet iedere dag vrijdag
en dat is wel jammer.
Tekst: Teun van Zon

Magazijnmedewerker_HangOn_2022.indd 1

2022-02-01 10:07:22

Hoi

Column

Later als ik
groot ben
‘Wat wil je dan worden?’, is een
vraag die ik heel vaak krijg na
het melden van mijn gekozen
studie. Geen gekke vraag, denk
ik zo. Ik volg tenslotte de studie
Taalwetenschap, een studie
waar na de bachelor de banen
niet bepaald voor het oprapen
liggen.
Wanneer ik die eerste vraag beantwoord met ‘dat weet ik echt nog
niet’ volgt vaak de vraag: ‘waarom
ben je dat dan gaan studeren?’. Een
vraag waar ik beter antwoord op
weet te geven. ‘Omdat ik het leuk
vind, daarom.’ Ik ben blij dat ik een
studie heb gevonden die ik leuk
vind, want makkelijk is dat niet.
Ik kan de jaargenoten van de
middelbare die nu al met hun
studie gestopt zijn niet op één
hand tellen. Gestopt omdat ze
zich er niet op hun plek voelen
of de studie simpelweg niet leuk
vonden, kwalijk kan ik ze het
niet nemen. Als je denkt dat de
middelbare school voor het gros
van de leerlingen genoeg tijd biedt
om uit te zoeken wat je wil gaan
studeren, dan verschillen wij van
mening. Natuurlijk, er zijn mensen
die al heel jong precies weten wat
ze willen, maar de uitzondering
bevestigt de regel.
Wat valt hier dan aan te doen?
Over de jaren heen zijn ideeën
voorgesteld als een tweejarige
brugklas, het verlaten van het
profielkeuzemoment of zelfs het
compleet afschaffen van profielen op de middelbare school. Het
programma in de onderbouw van
de middelbare zou grondig aangepast moeten worden om zo scholieren kennis te laten maken met
een breed scala aan verschillende
vakken en vakgebieden. Iets wat,
denk ik, zal helpen in het keuzeproces van velen.
Wat mensen zich, denk ik, echter
ook moeten realiseren, is dat de
perfecte keuze niet bestaat. Er is
voor niemand een studie die altijd
leuk is en ook nog eens geweldige baanperspectieven heeft. Al
komen er voor sommigen wel studies in de buurt. Als je gedreven en
ijverig bent met een interesse in
geneeskunde, dan zit je gebakken.
Maar voor de massa’s scholieren
voor wie dit niet geldt, zit er niets
anders op dan zoeken en proberen.
Misschien vind je wel wat leuks.
Teun
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Overal kom ik thuis

Stephanie Struijk en Eva de Roovere komen
naar ‘t Gasthoês
De muziekvoorstelling ‘Overal kom ik thuis’ van singer-songwriters
Stephanie Struijk en Eva de Roovere is op donderdag 10 februari te
zien in ’t Gasthoês in Horst. De roots van Stephanie liggen in het
Limburgse Roggel, waar ze voorheen Engelstalige liedjes maakte
onder de naam Stevie Ann.
Haar debuutalbum verscheen op
18-jarige leeftijd en ze speelde
onder andere op Pinkpop. Toen ze
in 2016 samen met Daniel Lohues
schreef aan een nieuw album tijdens een trip door Amerika, waar
ze tevens een tijdje woonde en
werkte, merkte ze dat ze haar liedjes het beste kon vertellen in de
Nederlandse taal en bracht ze een
album uit onder haar eigen naam.

Op pad
Eva en Stephanie ontmoetten elkaar
eind 2018 in Antwerpen toen ze
allebei waren uitgenodigd om in de
Bourlaschouwburg te komen spelen.
Daar bleek dat ze naast het zingen
en schrijven ook een internationaal
avontuur delen. Een dik half jaar
later besloten ze samen op pad
te gaan door hun eigen muzikale
wereld. Eva en Stephanie laten je in
‘Overal kom ik thuis’ proeven van

oud en nieuwe materiaal, spelen
songs van zichzelf en van elkaar,
alleen en samen. Inspiratie putten
ze uit gesprekken met cowboys en
hipsters, ver en dichtbij, uit steden
in uitgestrekte woestijngebieden en
dorpjes dichtbij huis, uit badkamers
vol kakkerlakken en koffie uit de
eigen keuken, uit uren luisteren
naar de autoradio, uit meditatie, uit
de kosmos en op het land.
De voorstelling begint om 20.15
uur. Voor meer informatie, kijk dan
op de website van ‘t Gasthoês of
Kukeleku.

Beeld: Nol Havens

Word jij onze nieuwe collega?
Monteur
MagazijnInstallatietechniek medewerker
(32-40 uur)

(32-40 uur)

Wij zoeken per direct een enthousiaste monteur
installatietechniek die ons team komt versterken.

Wij zoeken per direct een gedreven en zelfstandige
magazijnmedewerker die enthousiast wordt van techniek.

Wij gaan graag met je in gesprek als
Je graag wilt werken aan luxe woningbouw &
utiliteitsprojecten
Je ervaring hebt in soortgelijke functie
Je enthousiast wordt van techniek en leergierig bent
Je collegiaal bent
Je een hands-on mentaliteit hebt

Wij gaan graag met je in gesprek als
Je de nodige magazijn- of logistieke ervaring hebt
Je enthousiast wordt van techniek
Je goed met een computer kunt omgaan
Je een hands-on mentaliteit hebt
Je een echte teamspeler bent

Wat wordt jouw uitdaging? Je bent de persoon die de
klantwens t.a.v. comfort en duurzaam leven omzet tot
een eﬀiciënt werkend systeem. Samen met jouw collega’s
verzorg je installatie van verwarming, warmtepompen,
ventilatie, koeling en sanitair.

Wat wordt jouw uitdaging? Samen met jouw collega’s
draag je zorg voor een optimaal voorraad- en bestelsysteem.
Binnen het magazijnproces heb je invloed op alle facetten,
van bestellen tot uitgifte, van invoer tot facturatie. Daarbij
ben je dagelijks in contact met onze klanten, de interne
organisatie en zorg je ervoor dat de monteurs dagelijks
voorzien worden van de benodigde materialen.

Ben jij een echte teamplayer?
Heb jij de juiste ervaring?

Wat hebben we jou te bieden?
Versleijen is een informele organisatie met leuke collega’s. Je krijgt een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheden en
de ruimte om jezelf te ontplooien. Wij bieden jou een marktconform salaris en jaarcontract aan, welke normaal gesproken wordt
opgevolgd door een vast contract. Primaire arbeidsvoorwaarden zijn goed geregeld via de cao Metaalunie. Daarnaast hebben we
prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals 13 Atv-dagen, opleidingsmogelijkheden en een goede overwerkregeling.
Bouw jij samen met ons aan een duurzame toekomst?
We horen graag wie je bent en wat je motiveert, onder het genot van een goede kop koﬀie!

Bel ons (0478-571941) of
mail naar info@versleijen.com

Zorg jij voor vlekkeloze communicatie
met jouw collega’s? Mooi!

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Kijk voor alle ins en outs op
www.versleijen.com
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De ijsiessokken van Sjuul

Mariëlle Hoolboom komt
met kinderboek
Het nieuwe boek ‘De ijsiessokken van Sjuul’ van Mariëlle Hoolboom is
onlangs verschenen. Dit prentenboek wordt uitgegeven door Uitgeverij
Boekscout. Hoolboom komt uit Horst.

Sjuul is helemaal verliefd op zijn nieuwe
sokken: ijsiessokken. Maar wat hij ook
doet... mama, papa, opa en oma, allemaal pakken ze steeds de verkeerde
sokken voor hem. Sjuul haalt allerlei
streken uit om toch zijn ijsiessokken aan
te krijgen. Mariëlle Hoolboom is dol op
haar twee kids, maar soms wordt ze er
ook knettergek van. De hele dag door
alles ‘samen’ opruimen en op pad
gaan is een work-out op zich. Want

alles ontdekken is wat ze het liefst
doen en dan ‘per ongeluk’ ook nog
heel veel rotzooi maken. Illustrator
Marlijn de Bruin is één van haar beste
vriendinnen. Toen zij hoorde dat het
eerste verhaal geschreven was, stond
ze te popelen om er tekeningen bij
te maken. Sjuul mag de aftrap doen
bij het eerste boek en lacht zelf het
hardst om zijn eigen avonturen.

Steunpunt Mantelzorg
organiseert activiteiten voor
activiteiten voor mantelzorgers
Om mantelzorgers hulp te bieden en te informeren, organiseert het
Steunpunt Mantelzorg diverse activiteiten. Deze activiteiten zijn speci
aal voor mantelzorgers die behoefte hebben aan een goed gesprek met
andere mantelzorgers.
Synthese geeft aan dat veel mantelzorgers ervaren dat hun bordje te vol
is. Zij kunnen niet altijd benoemen
waar hem dat precies in zit. BordjeVol
is een methode die mantelzorgers
spelenderwijs inzicht geeft in hun
energievreters en -gevers, welke veranderingen wenselijk zijn en wie daarbij kan helpen. Maandag 21 februari
vindt er van 19.00 tot 20.00 uur een
onlinebijeenkomst plaats. Op maandag 7 maart vindt er een vervolgbijeenkomst plaats. BordjeVol bestaat uit
een doosje kaarten en een set werkbladen. Deze set krijgen deelnemers
gratis toegestuurd.

Themabijeenkomst Wet
Langdurige zorg
Marij Smedts van Centrum Indicatie
Zorg (CIZ) verzorgt dinsdag 22 februari
van 19.00 tot 20.00 uur een digitale
bijeenkomst over blijvend intensieve
zorg van zorgvragers. Zij zal antwoord
geven op vragen zoals: ‘Wanneer
komt iemand in aanmerking voor
zorg vanuit de WLZ? Welke soorten
zorg vallen hieronder? Hoe kan ik hulp
krijgen bij het vinden van de juiste

zorg? Hoe lang is een indicatie geldig?
Hoe zit het met de eigen bijdrage?’
De bijeenkomst wordt georganiseerd
in samenwerking met Steunpunten
Mantelzorg in de regio. Na aanmelding
krijgen deelnemers een link toegestuurd.

Wandelend in gesprek
Mensen die behoefte hebben aan een
goed gesprek met andere mantelzorgers of met een mantelzorgondersteuner kunnen deelnemen aan een
speciale wandeling. Elke derde donderdag van de maand wordt er samen
met mantelzorgers gewandeld in de
Kasteelse Bossen in Horst. De start
hiervan is op donderdag 17 februari.
Het vertrek van de wandeling is om
10.30 uur bij ‘t Boscafé, Tienrayseweg
10B.
Voor meer informatie over bovengenoemde activiteiten kunnen geïnteresseerden terecht bij Anja Damhuis,
Synthese. Er kan een e-mail gestuurd
worden naar mantelzorghorst@synthese.nl of gebeld worden naar 06 36
16 49 19.

Puzzel

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door
Bar & Restaurant Terlago in Horst!
Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-centrum.nl,
of doe deze in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement
(t.a.v. Marion van Issum), Steenstraat 2, Horst. Vergeet niet uw naam, tel.nr.
en mailadres te vermelden. Oplossingen moeten vóór zondag 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!

Horizontaal 1. Haarwasmiddel 6. Ronduit 13. Vuilnisbelt 19. Gemeen 21. Koor 22. Speelgoed 24. Bloem
25. Hare Hoogheid 27. Meelgerecht 29. Bibberachtig 32. Noot 33. Eikenbast 35. Vaartuig 36. Hollandse gravin
38. Plaats 39. Dwaas 40. Engelse titel 41. Kier 43. Graansoort 45. Soort onderricht 47. Opstootje 48. Smal weefsel
49. Rechtsgeding 51. Jus 53. Jongen 54. Huivering 55. Populaire groet 56. Niets uitgezonderd 58. Honingbij
60. Titel in Peru 62. Graansoort 64. Inhoudsmaat 65. Huidsmeerkliertje 67. Keukengerei 69. Uitroep 70. Noot
71. Onbekende 72. Tijdelijk 73. Laatstleden 74. Spil 76. Rijwiel 79. Onherstelbaar 82. Karaat 83. Kleverig smeersel
85. Stopwol 86. Verbond 87. Dans 89. Eer 90. Kleurentelevisie 92. Uiachtige plant 94. Beitel 97. Tuin 99. Voedingsstof
100. Duikereend 101. Glas bier 103. Kort geluid 105. Vogel 106. Plaats in Overijssel 107. Erg 108. Rekening 109. Zeer
111. Rakel 113. Soort 114. Neon 115. Rang in schouwburg 117. Naaste 119. Motorraces 120. Nakomeling 121. Metaal
123. Ontkenning 124. Vleesstokje 126. Eenstemmig 127. Hoofddeksel 128. Deftige danspartij.
Verticaal 1. Goed geslepen 2. Als voren 3. Moeder 4. Reep 5. Filmprijs 7. Later 8. Uitgebreid 9. Ons inziens
10. Deel van de Bijbel 11. Houtsoort 12. Bijbelse figuur 14. Tegenvaller 15. Vies 16. Zeegras 17. Waterstand 18. Gebak
20. Zwitserse plaats 23. Oosterlengte 26. Sterrenhemel 28. Geurig zaad 30. Lage druk 31. Nobel 32. Eindpunt
34. Lichaamsdeel 37. Bouwland 38. Glad neerliggend 40. Tooi 42. Flipperterm 44. Ruiker 46. Binnen
47. Regiment infanterie 48. Ovenkrabber 50. Theesalon 52. Telegrafist 54. Recht stuk water 55. Tweespraak
57. Deel van bruidsjurk 59. Geestesgesteldheid 61. Olijk 62. Paarden gang 63. Beleid 64. Knaagdier 66. Ruzie
68. Wortel 75. Alarmapparaat 76. Gezicht 77. In bezit van 78. Omslagdoek 79. Poosje 80. Bluts 81. Klap
82. Goud maat 84. Lichtrode wijn 88. Viskorf 90. Klein 91. Tot en met 93. Trekdier 95. Speen 96. Onwetend 98. Plant
99. Soort rotan 100. Grote kleding maat 101. Vrachtgeld 102. Met het genoemde 104. Drukte 107. Indonesisch eiland
108. Nummer 110. Kleur 112. Hard geluid 115. Schrijfgerei 116. Oude maat 118. Bevel 120. Ter attentie
122. Numero 123. Geloof 125. Getijde.

De oplossing van de puzzel in De Hallo van 3 februari 2022 was:
‘Iemand voor het hoofd stoten’.
En de winnaar is: José Driessen uit Horst.
Van Harte Gefeliciteerd met een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door Expert Horst!

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle
rijen en kolommen en in elk vierkantje van de
vakken van 3x3.
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volgende week in
de HALLO.
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Religie

Medische zorg

Tijden Heilige Missen

Apotheek

Broekhuizen

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 13 februari

Griendtsveen
Zondag 13 februari

10.30

11.00

Grubbenvorst

Apotheek Maasdorpen

Zaterdag 12 februari
19.00
Zondag 13 februari (Poolse mis) 09.15

Huisartsenpost

Hegelsom

(alleen na telefonische afspraak)

Zondag 13 februari

Horst (Lambertus)
Zaterdag 12 februari
Zondag 13 februari
Maandag 14 februari
Dinsdag 15 februari
+ aanbidding
Woensdag 16 februari
Donderdag 17 februari
Vrijdag 18 februari

Kronenberg

Zaterdag 12 februari

Meerlo

18.00
11.00
18.30
09.00
18.30
18.30
18.30

19.15

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

Donderdag 17 februari
- Rozenkrans
- Biddende Moeders

Swolgen

09.00
08.30
09.30

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Tandarts

In museum de Kantfabriek vindt op
zaterdag 19 februari een workshop
plaats. De workshop ‘Cyanotypie
Blauwer dan blauw’ staat onder
leiding van Carola Mokveld.
Cyanotypie is een fotografisch proces
waarbij na ontwikkeling een cyaanblauwe afdruk ontstaat. Het proces
gebruikt twee chemicaliën. Het
resultaat is dat als deze twee stoffen
worden blootgesteld aan sterk licht,
ze veranderen in Pruisisch blauw.
Na spoeling met water blijft er een
stabiele en kenmerkende blauwe
kleur achter, waarop de afbeelding in
witte lijnen is weergegeven.
Er wordt gewerkt met het principe
van fotogram, het negatief en een
eigen tekening. Deelnemers krijgen
ook een instructieboekje waarmee
ze de techniek ook thuis kunnen
uitvoeren. Aan het einde van de dag
hebben deelnemers verschillende
afdrukken gemaakt, zowel op papier
als op stof. Tevens hebben zij dan
twee verschillende boekjes gemaakt
en geleerd hoe ze de resultaten verder
kunnen verwerken of doorontwikkelen
in eigen beeldend werk.
Kijk voor meer informatie en
aanmelden op
www.museumdekantfabriek.nl

Spoedgevallendienst

Zondag 13 februari
Dinsdag 15 februari
- Rozenkrans

Sevenum

Zondag 13 februari
- uitstelling
Maandag 14 februari
Dinsdag 15 februari
Donderdag 17 februari
Vrijdag 18 februari

Tienray

Woensdag 16 februari

De Schuilplaats
zondag

09.30

Venlo

Workshops in museum de Kantfabriek

kerkdienst

09.00
19.00
18.40

09.30
14.00
18.30
18.30
18.30
18.30

16.00

10.00

11 t/m 13 februari
Veerle Gorter
Tuinstraat 9, Venray
0478 58 34 78

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

Verloskundige zorg

Maskers maken voor carnaval
De kinderen mogen met het oog op het naderend carnaval een masker maken bij openluchtmuseum
De Locht in Melderslo. Deze activiteit wordt gehouden op zondag 13 februari.
De jeugdgroep van De Locht zorgt
voor de nodige materialen zoals
verf, stiften, glitter, enzovoort.
Er worden oude ambachten
gedemonstreerd en ook de

wisselexposities zijn te bezoeken.
Voor de toegang gelden de
coronamaatregelen. Raadpleeg
voor alle zekerheid de website van
De Locht. Gedurende de periode

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

Jongeren
Bedrijvendag
Horst aan
de Maas
dinsdag 5 april 2022

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas
06 55 40 80 23

Heb je interesse om ook de mooie beroepen
in jouw sector te laten zien deze dag?
Meld je dan voor 20 februari aan:
www.deonderwegwijzer.nl/jongeren-bedrijvendag

november tot en met maart is
het museum open op woensdag,
zaterdag en zondag van 10.00
tot 17.00 uur.
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Tummers
daar word ik vrolijk van
BEREID JE VOOR OP DE
WINTERSPELEN!

Daar word ik vrolijk van
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PHILIPS OLED AMBILIGHT TV
48OLED806/12

14

1399,-

1099,-

• OLED • 4K Ultra HD • 4-Zijdig Ambilight • 100hz dus ideaal voor
razendsnelle sportbeelden! • P5 AI Perfect Picture Engine

BOSE SPORT EARBUDS
SPORT EARBUDS

199,-

179,-

• Zweet- en weerbestendig • Tot 5 uur batterijduur • Touchbediening
• Levensecht geluid • Met handige oplaadcase • Ook verkrijgbaar in wit

1799,-

1299,-

PANASONIC OLED TV
TX-55JZW984

• OLED • 4K Ultra HD • 100hz dus ideaal voor razendsnelle sportbeelden!
• HCX Pro AI-processor • Cinema Surround Pro

249,-

219,-

GARMIN HARDLOOPHORLOGE
FORERUNNER 245 ZWART GRIJS

• Ingebouwde GPS • Ingebouwde sport-apps • Geavanceerde trainingsfuncties • Tot 7
dagen batterijduur • Geschikt voor Android en iPhone

ROERMOND • WEERT • PANNINGEN • TEGELEN • ECHT • HEYTHUYSEN • HORST • SITTARD-GELEEN
@tummerselectro
@eptummers
Kijk voor de actuele openingstijden op onze site
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl

