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Horst aan de Maas

CDA blijft grootste,
maar verliest fors
CDA Horst aan de Maas is de grootste partij geworden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Zij behaalde 23,8 procent van de stemmen, maar verliest fors vergeleken met de vorige 
verkiezingen. De partij verliest mogelijk vier zetels. Essentie staat op twee en D66/GroenLinks op drie. PvdA kent een verdubbeling en ook Perspectief Horst aan de Maas deed het goed.
Lees verder op pagina 02

Rudy Tegels treedt tijdelijk af als wethouder na privékwestie
Een aantal oppositiepartijen meldde dinsdag 15 maart dat wethouder Rudy Tegels (CDA) mogelijk betrokken is bij een positie van machtsmisbruik. Tegels reageert in een statement dat er wederzijdse gevoelens
zijn ontstaan tussen hem en een medewerkster van de gemeente Horst aan de Maas. Dit had hij moeten
melden en daarom treedt hij tijdelijk af als wethouder.
Tegels: “Er zijn recentelijk wederzijdse
gevoelens ontstaan tussen mij en een
medewerkster van gemeente Horst
aan de Maas. Ik realiseer me nu dat
ik dit meteen had moeten melden bij
de burgemeester. Daarom treed ik
in ieder geval, totdat het onderzoek
is afgerond, af als wethouder van de
gemeente Horst aan de Maas. Ik kijk
met vertrouwen uit naar het onderzoek waarin ik uiteraard alle medewerking aan zal verlenen.” In reactie
op het statement reageert het CDA
partijbestuur: “Als partij zijn we maandagavond geïnformeerd door Rudy

Tegels. Hij vertelde ons over de ontstane situatie. We zijn verrast door
het nieuws en respecteren zijn keuze
om in ieder geval voorlopig terug te
treden als wethouder. We vinden het
belangrijk dat er nu een onafhankelijk
onderzoek wordt gestart.”

Afkeuring college
Daarna kwam de gemeente met een
statement. Bij de gemeente Horst
aan de Maas kwam op zondag 27
februari een melding binnen over
grensoverschrijdend gedrag van
wethouder Rudy Tegels. Op basis

hiervan is onderzoek gedaan. Hieruit
bleek dat het een relatie betreft met
wederzijds goedvinden met één van
de medewerksters van de gemeente.
Er is gesproken met de betrokken
wethouder en medewerkster en er
is advies ingewonnen. Hieruit bleek
dat er arbeidsrechtelijke maatregelen nodig waren om te voorkomen
dat de werkverhouding gaat vertroebelen door de relatie. Het betreft
namelijk één van de naaste medewerksters van het college. Door de
impact bij de betrokken medewerkster, is zij vanaf dat moment thuis-

gebleven. De burgemeester heeft
met de wethouder over de situatie
gesproken. Hij had het direct moeten
melden, zodat er eerder maatregelen hadden kunnen worden genomen en hij had zelf collega’s moeten
informeren. Dat is uitgebleven.
De overige collegeleden zijn vanaf
maandagavond 14 en dinsdagochtend 15 maart geïnformeerd. Zij hebben aangegeven dat ze het kwalijk
vinden dat ze niet eerder en persoonlijk geïnformeerd zijn door hun
collega. Ze spreken hun afkeuring
uit over deze handelswijze van Rudy
Tegels, waarmee het vertrouwen is
geschaad. Een dag later is de situatie
besproken met de fractievoorzitters.
De burgemeester stelt een onafhankelijk onderzoek in.

Onderzoek
Eerder meldden oppositiepartijen
BVNL, Perspectief en SP dat wethouder Rudy Tegels betrokken zou zijn
in een ernstige integriteitskwestie.
Er werd gesproken over misbruik van
de machtspositie van de wethouder. Tegels zou aangegeven hebben
dat de signalen grotendeels kloppen.
Door dit nieuws eisten de oppositiepartijen dat er per direct een onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld naar
het functioneren van de wethouder
en dat Tegels per direct en gedurende
het onderzoek in zijn functie als wethouder en locoburgemeester op nonactief wordt gesteld, daar heeft hij nu
gehoor aan gegeven.
Lees verder op pagina 03
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CDA blijft grootste, maar verliest fors
2018 (56,63 procent) iets minder.
“De opkomst was laag, dat baart me
zorgen”, zei burgemeester Palmen
tijdens de verkiezingsuitslag. “Ik had
nog op iets minder gerekend. Als
je opkomstpercentage rond de 50
procent is, moet je jezelf afvragen
waar onze democratische legitimatie
is. Daar moeten we in de toekomst
meer op inzetten. We willen
geen verdere uitrolling van onze
democratie.”

Tranen

In de voorlopige einduitslag
heeft het CDA (4.569) de meeste
stemmen binnengehaald. Daarop

(2.261), VVD (1.719) en BVNL (1.560).
Het opkomstpercentage was 54,4
procent. Dat is in vergelijking met

volgen Essentie (3.582), D66/
GroenLinks (2.861), PvdA (2.675),
Perspectief Horst aan de Maas

CDA Horst aan de Maas was blij
met de uitslag. “We hebben hier
een ontzettend mooi resultaat
neergezet”, zegt Han Geurts. “Vooral
in een versnipperend landschap
waarin partijen steeds dichter naar
elkaar kruipen. We gaan er samen
wat moois van maken.” Eén van
de grote winnaars was Perspectief
Horst aan de Maas. De partij deed
niet mee vier jaar geleden met de
verkiezingen, zat later wel met één
zetel in de raad, maar krijgt er nu
mogelijk twee bij waardoor ze drie
zetels hebben. “Ik heb de tranen in
mijn ogen staan van ontroering”, was

de eerste reactie van lijsttrekker Thijs
Lenssen. “Het fundament staat, de
eerste verdieping is klaar, het huis is
in aanbouw en over vier jaar is het
nog groter.” Een andere winnaar was
PvdA. “Van 10 naar 17 procent, dit is
een begin van iets heel moois”, zei
lijsttrekker Roy Bouten.

Drama
Tijdens de uitslagenavond was
Rudy Tegels (CDA) niet aanwezig,
Han Geurts nam de honneurs waar
als lijsttrekker. Tegels was er niet
bij omdat hij zich eerder die week
tijdelijk terug trad als wethouder.
Burgemeester Ryan Palmen kwam
daar nog kort op terug. “Het nieuws
dat nu in pers gekomen is, is voor
alle betrokken een drama. Iedereen
probeert het goede te doen, maar
toch is het fout gegaan. Er is een
proces ontstaan waarin iedereen
terecht elkaar een verwijt kan maken.
Je wilt donderdag met een schone lei
beginnen en rust en ruimte hebben.
Het is dan ook een erg pijnlijk drama
voor de betrokkenen.”
Tekst en beeld: Niels van Rens

Verder verloop verkiezingen
De stemhokjes zijn inmiddels weer gesloten, de stemmen geteld en de voorlopige uitslag is bekend. Toch moet
er nog een en ander gebeuren voordat de nieuwe gemeenteraad haar eerste vergadering kan houden. Wat
staat er allemaal nog op de planning?

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

Maandag 21 maart:
officiële verkiezingsuitslag

het bureau de zetels en restzetels
toe aan de verschillende kandidaten, rekening houdend met uitgebrachte voorkeursstemmen.
Daarna kunnen de nieuwe raadsleden aangeven of ze de verkiezing
accepteren of niet. Zo niet, schuift
de volgende kandidaat van de partij door.

Het gemeentelijk centraal stembureau stelt op maandag de officiële
uitslag van de stemming vast. Per
gemeente wordt het totaal aantal uitgebrachte stemmen en de
aantallen stemmen per lijst en per
kandidaat vastgesteld. Ook wijst

Dinsdag 22 maart:
afscheid van oude gemeenteraad

Woensdag 30 maart:
installatie nieuwe gemeenteraad

De gemeenteraad wordt benoemd
tijdens een commissie van onderzoek. Deze commissie onderzoekt
de geloofsbrieven van de nieuw
benoemde raadsleden en deelt haar
bevindingen. Als de geloofsbrieven
worden goedgekeurd, worden de gekozen raadsleden toegelaten tot de raad.
Diezelfde vergadering wordt afscheid
genomen van de oude gemeenteraad
en afzwaaiende raadsleden.

Tijdens een openbare vergadering leggen alle nieuwe raadsleden van Horst
aan de Maas hun eed af, inclusief de
raadsleden die opnieuw zijn gekozen.

Dinsdag 19 april:
eerste raadsvergadering
De eerste ‘echte’ raadsvergadering
van de nieuwe gemeenteraad. De
raadscommissie bereidt die dag de
besluiten van de gemeenteraad voor.

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

Verkiezingen 2022

Verkiezingen 2018

Opkomstpercentage: 54,4 procent

Opkomstpercentage: 56,6 procent

Voorlopige uitslag 2022

Uitslag 2018

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres

VOORLOPIGE
ZETELVERDELING

Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)

ZETELVERDELING

Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Essentie

D66/GroenLinks

PvdA

VVD

Perspectief

Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.
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Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

BVNL

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.

CDA

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.

* restzetel
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Afscheid nemen een moeilijk moment

Piet neemt Oekraïense vluchtelingen in huis
Piet Driessen uit Hegelsom woont al zeven jaar samen met zijn vriendin
Ruslana uit Oekraïne. Samen haalden ze familie van Ruslana op bij de
Tsjechische grens en zochten ze een onderkomen voor de Oekraïners.
Veel inwoners vluchtten meteen naar
de grens of naar kleine dorpen waar
het nog relatief rustig was nadat de
oorlog in Oekraïne was begonnen.
De meeste mensen vluchtten via de
grens naar Polen, omdat hier onder
andere veel familie woont. De zoon
van Ruslana was op dat moment
in Oekraïne en bij hem waren zijn
vriend, en hun vrouwen en kinderen.
Samen probeerden ze de grens van
Polen te bereiken. “Aan de Poolse
grens was het een grote drukte met
vele uren wachttijden, volle treinen
en bussen”, vertelt Piet Driessen. “De
mannen kozen er daarom voor om de
grens met Tsjechië te bereiken. Met
een rit van enkele uren door de bergen (Karpaten) werd de grens bereikt.”
Hier stond familie klaar om ze op te
vangen en naar een veilig onderkomen te brengen. Zo ook Ruslana
en Piet. “Nu komen veel mensen in
opvangcentra in diverse landen, maar
dat was voor Ruslana en mij geen
optie”, zegt Piet. “En zeker niet voor
de kinderen, die mogen hier nooit de
dupe van worden. Daarom tankten we
meteen de auto en zijn we op zater-

dagochtend 6 maart vertrokken naar
de Tsjechische grens.” Daar stond de
familie klaar. “Dan komt het moeilijkste moment: afscheid nemen van
de kinderen en vrouwen, omdat de
mannen terug moeten en beschikbaar
moeten zijn om tegenstand te bieden
tegen Rusland”, legt Piet uit. “Het was
hartverscheurend om geliefden en
kinderen uit elkaar te zien gaan.”
Er was bij de aankomst ook eerst een
hoog knuffelgehalte met de hereniging van familie en Ruslana, zegt
Piet. “Daarna was het even uitrusten
en moesten we zondag weer afscheid
nemen van de familie daar en vertrokken we terug met de vrouwen en
drie kinderen naar Nederland. Na de
nodige uurtjes arriveerden we zondag
om 14.30 uur in Hegelsom waar we
de woning al helemaal aan de nieuwe
situatie hadden aangepast.”

Hartverscheurend
Inmiddels is een gezin elders ondergebracht in een rustige omgeving bij
familie. De vrouw en het dochtertje
(3,5 jaar) heeft Piet een warm nestje
gegeven bij hem thuis. “We kunnen

Vervolg voorpagaina

Rudy Tegels treedt tijdelijk terug
als wethouder na privékwestie
“Gezien de ernst van de situatie kunnen wij als volksvertegenwoordigers
niet langer wachten met dit naar buiten brengen”, zeiden de partijen gezamenlijk in een statement. “Wij hebben
vanaf het krijgen van meerdere signalen (op donderdag 10 maart) continu
burgemeester Palmen de mogelijkheid
gegeven zijn kerntaak op te nemen als
hoeder van de integriteit. Daar kwam
niets uit tot maandagnacht. Afspraken
werden niet nagekomen en reactie
bleef uit.”

Op de hoogte
Nadat de partijen een persbericht hadden opgesteld, en dit hebben aangekondigd bij de burgemeester en de
wethouder, zijn de burgemeester en
de wethouder maandagnacht 14 maart
met hen komen praten. Wethouder
Tegels zou hierin aan hebben gegeven
dat de signalen grotendeels kloppen.
Hij gaf ook aan dat hij van mening is
dat hij niets verkeerd had gedaan en
zijn functie niet hoeft neer te leggen.
In dit nachtelijk overleg gaf burgemeester Palmen aan dat hij van sommige,
maar niet alle signalen op de hoogte
was. Hij gaf ook aan dat er een onderzoek moet komen en wil de kwestie
bespreken in het seniorenconvent: het
vertrouwelijke overleg tussen alle fractievoorzitters. “Wij willen deze kwestie
niet in het geheim bespreken”, zeiden
de partijen. “Wij willen een transparant bestuur. Wethouder Tegels gaf aan
dat hij het onderzoek met vertrouwen
afwacht.”
‘s Avonds meldden de oppositiepartijen
weer nieuws: “Wat nu speelt gaat veel
verder dan de genoemde relatie. Deze is

slechts een onderdeel van een meer
omvattende integriteitskwestie, die we
vannacht ook met de burgemeester
en de wethouder besproken hebben.
Dit zou onder andere gaan over het verwijderen en manipuleren van mogelijk
relevante informatie in het kader van
wob-verzoeken.”

Informeren
De burgemeester gaf ook aan dat er
naar aanleiding van deze kwestie een
onderzoek is geweest door een arbeidsjurist. Dit onderzoek was niet gemeld of
bekend bij de fractievoorzitters. In het
rapport is volgens de burgemeester
geadviseerd dat de wethouder het college moet informeren. “Ook dat is niet
gebeurd”, zeggen de partijen. “Wij vragen ons af: waarom wordt er wéér niet
geïnformeerd? De raad kan zo niet haar
verantwoordelijkheid nemen. Zij krijgen
het verhaal wéér niet te horen. Hoe kan
de raad het college dan eerlijk beoordelen of controleren?”

Reactie VVD
Nadat de oppositiepartijen het bericht
hadden gepubliceerd, kwam de VVD
met een officiele reactie: “Onze partij is
gisteren geïnformeerd dat er mogelijk
sprake is van een integriteitskwestie
met betrekking tot wethouder en locoburgemeester Rudy Tegels. Op de eerste
plaats is het persbericht zonder dat VVD
Horst aan de Maas het heeft gezien,
maar wel in wordt vermeld, verstuurd
en gedeeld op social media. Wij hebben
niet bij de gesprekken gezeten maar
willen uiteraard ook weten hoe het zit.”
Tekst: Niels van Rens

met wat aanpassingen prima samen
vertoeven”, zegt hij. “Momenteel is
het gewoon niet duidelijk hoe lang dit
gaat duren, maar dat is voor ons geen
probleem. Ze zijn van harte welkom
in ons huis. Het belangrijkste is dat de
kinderen naar de opvang of school kun-

nen, omdat de oudste al vraagt of hij
met andere kinderen mag gaan spelen.
Hartverscheurend is dat. Op dit moment
is rust het belangrijkste. De hulp die
uit alle hoeken hier binnenkomt, met
onder andere kleding, fietsjes, speelgoed, een bijdrage en noem maar op

is hartverwarmend voor ons allemaal.
Inmiddels is ook alles geregistreerd bij
de gemeente, zodat alles via de officiële weg kan verlopen.” Piet zegt mee
te leven met de mensen die achter zijn
gebleven om voor hun land en familie
te vechten en ze te beschermen.
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Visie van jongeren

D66/GroenLinks als winnaar
uitgeroepen tijdens Dendronscholierenverkiezing
EuroTree Horst BV is een moderne
boomkwekerij in Melderslo met 30 vaste
medewerkers en 15 oproepkrachten. Op 80
ha vollegrond, 4 ha kas en 5 ha containerveld
kweken wij met dit hechte team een breed
sortiment sierplanten. Om onze groeiambities
te realiseren, en ons team nog gezelliger te
maken, zijn wij op zoek naar enthousiaste
medewerkers voor onze containerteelt.

Op het Dendron College in Horst werden er speciale scholierenverkiezingen gehouden met oog op de gemeenteraadsverkiezingen in
Horst aan de Maas. D66/GroenLinks wist de meeste stemmen
binnen te slepen en is als winnaar uitgeroepen. Op de tweede plek
stond VVD en derde werd CDA.

Ben je bekend met de boomkwekerij en/of heb je leidinggevende ervaring of ambities?
Bekijk dan eens onze vacature voor:

Meewerkend voorman containerteelt
Ben jij de boomkweker die wij zoeken met:
• goede communicatieve vaardigheden en
leidinggevende kwaliteiten;
• een aanpakkersmentaliteit en gezellige
persoonlijkheid;
• hoog verantwoordelijkheidsgevoel met
een proactieve houding;
• een relevante MBO- of HBO-opleiding;
• kennis van en aﬀiniteit met
boomkwekerijproducten en -machines;
• ambitie om binnen 3 jaar leiding te
geven aan circa 10-20 gemotiveerde
medewerkers.

m/v

Over de functie:
• planning van operationele
werkzaamheden in overleg met
bedrijfsleider;
• aansturing en coaching van medewerkers;
• inbreng en uitvoering van optimalisatie in
de containerteelt;
• implementatie van mechanisatie en
automatisering;
• middels meewerken doorgroeien naar de
uiteindelijke functie.

Word jij enthousiast van werken met planten en heb je ervaring met werken in de
boomkwekerij, of wil jij jezelf graag ontwikkelen binnen een modern bedrijf met stevige
groeiambities? Wij hebben een nieuwe vacature voor:

Allround medewerker containerteelt
Ben jij de allrounder die wij zoeken met:
• een zelfstandige werkhouding en de
bereidheid om te werken als aansturende
in kleine teams (2-4 personen);
• een sociaal karakter en gevoel
voor humor;
• een relevante MBO-opleiding of
werkervaring;
• ambitie om jezelf verder te ontwikkelen
op teelt- en aansturingsniveau;
• een gedrevenheid om zaken van A tot Z
op te pakken en af te ronden;
• aﬀiniteit met boomkwekerijproducten in
een breed assortiment is een pre.

m/v

Over de functie:
•
•
•
•

afwisselende teeltwerkzaamheden;
orders verzamelen;
logistieke werkzaamheden;
aansturing van kleine teams
(2-4 personen) middels meewerken.

Wij bieden:
• uitdagende functies met veel afwisseling en ruimte voor eigen inbreng;
• mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen tot het niveau dat bij jou past;
• goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris bij een gezond en
groeiend bedrijf;
• een baan met vaste werktijden waarbij overwerken uitzonderlijk is;
• een prettige werksfeer en veel gezelligheid die je het beste ervaart door er zelf bij te zijn.

Heb jij interesse in een van deze functies?
Is één van deze functies jou op het lijf geschreven? Of kun jij met de juiste begeleiding
doorgroeien in één van deze functies? Mail dan jouw sollicitatiebrief en C.V. naar
admin@eurotree.nl. Voor meer informatie over deze vacatures kun je contact opnemen
met Wilbert Christiaens (06 22 44 32 78).

In totaal brachten 628 leerlingen
hun stem uit tijdens de scholierenverkiezingen van het Dendron
College. Er waren 865 stemgerechtigen, dus dat betekent een opkomst
van 72,6 procent. D66/GroenLinks
werd eerste met 23,41 procent van
de stemmen. Daarna volgden VVD
(22,11 procent), CDA (19,67 procent),
BVNL (10,73 procent), Essentie (10,24
procent), Perspectief Horst aan de
Maas (9,11 procent) en PvdA (4,7
procent). Dertien stemmen werden
ongeldig verklaard. De scholierenverkiezing werd georganiseerd door
de sectie maatschappijwetenschappen, de leerlingenraad en de debatklas. Alle bovenbouwleerlingen
waren gemachtigd om te stemmen.

Er mag wel meer
georganiseerd
worden voor jongeren

Hangjeugd
Yenthe Geurts (15) en Lynn
Paulissen (14) mochten stemmen tijdens de Dendrongemeenteverkiezingen. Beiden
vinden ze het leuk en grappig
om te doen. “We hebben allebei de stemwijzer ingevuld om
ons hierop voor te bereiden”,
zegt Yenthe. In de lokale politiek zijn de dames nog niet echt
in geïnteresseerd. “Ik volg het
niet”, zegt Lynn. “Wel de landelijke politiek, daar krijg je vaak
wel wat van mee door de tv.”
Wel vinden ze het belangrijk dat
er wordt gestemd in Horst aan de
Maas. “Er mag wel meer georganiseerd worden voor jongeren”,
zegt Lynn. “In Horst is er wel eens
hangjeugd in het centrum, zij wor-

den dan vaak door winkels weggestuurd als ze voor een pand
aan het hangen zijn. Misschien
moeten er meer hangplekken
komen, zoals de skateramp bij
de Lambertuskerk.” Ook Yenthe
vindt het belangrijk dat er goed
gekeken wordt naar jongeren.
“Meer activiteiten in de sozen zou
ook leuk zijn.”

For president
Jesse Wolsing uit Melderslo is normaal gesproken op het Dendron
College het aanspreekpunt voor
de leerlingenraad, maar vandaag
is hij in zijn rol als verkiezingscoördinator gekropen. “Ik zorg
ervoor dat er orde wordt gehouden”, zegt hij. “Daarnaast controleer ik de presentielijst, of
iedereen is geweest. Als alle
leerlingen hun stem hebben uitgebracht, dan snij ik de onderkant van de stembus open en ga
ik alle stemmen tellen.” Jesse
verwacht een opkomst van zo’n
700 leerlingen. “Er mogen ongeveer 800 leerlingen stemmen,
dus er zijn altijd jongeren die niet
komen opdagen of bijvoorbeeld
ziek zijn.” Jesse heeft alles onder
controle, zegt hij. “Soms overleggen de leerlingen in het kieshokje
wel met elkaar, maar dat kun je
niet voorkomen.” Jesse ziet ook
een politieke carrière voor zich.
“Niet in de lokale politiek, maar
ik zou graag later in de Tweede
Kamer willen zitten.” Ambities
genoeg, want hij wil niet voor
een post als Kamerlid of minister.
“Ik word later minister-president”,
zegt hij vol vertrouwen. “Het eerste wat ik ga veranderen is een
verbod op mobiele telefoons in de
Tweede Kamer.”
Tekst en beeld: Niels van Rens
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Overdracht N554 en N556 van provincie
naar gemeente stap dichterbij
Provincie Limburg en gemeente Horst aan de Maas hebben een principeakkoord bereikt over de overdracht van
de provinciale wegen N554 en N556. Dit is een belangrijke stap in de uitvoering van verkeersverbeteringen.
Provincie en gemeente werken komende weken een intentieovereenkomst uit voor de overdracht. Hiermee komt
een jarenlange discussie mogelijk tot een eind voor onder andere de inwoners van Tienray en Meerlo.
De provincie Limburg en de gemeente
Horst aan de Maas zijn al langere tijd in
gesprek met elkaar over de N554 (de
weg van Tienray naar Meerlo) en de
N556 (de weg van Horst naar Sevenum).
Omwonenden ervaren nu overlast door
de snelheid en drukte op deze provinciale wegen en vragen om aanpassingen
en het uitvoeren van onderhoud. Doel
van de overdracht is dat de gemeente
Horst aan de Maas in fases eigenaar van
de weggedeelten wordt en kan kijken
aan welke wensen van de omwonenden het tegemoet kan komen en de
wegen kan aanpassen en onderhouden.

Oplossing gevonden
Verantwoordelijk gedeputeerde Maarten
van Gaans-Gijbels, namens het college
van Gedeputeerde Staten: “Het belang
van verkeersveiligheid voor weggebruikers en omwonenden heeft ertoe
geleid dat de provincie en gemeente
de overdrachtsgesprekken succesvol
kunnen gaan afronden. Door binnen de
mogelijkheden van de provincie te zoeken naar oplossingen, is in goed overleg
en voor alle partijen een bevredigende
oplossing gevonden.”

Op verzoek van de gemeente Horst aan
de Maas zal de overdracht, inclusief
onderhoud en beheer, gefaseerd plaatsvinden. De N554 wordt naar verwachting na de zomer overgedragen, terwijl
de N556 in 2024 zal worden overgedragen. De provincie Limburg onderhoudt de N556 tot aan de overdracht.
In de tussentijd werken provincie en
gemeente een aantal zaken voor deze
weg nog uit zoals bijvoorbeeld de capaciteit van de rotondes. Verantwoordelijk
wethouder Eric Beurskens geeft namens
het College van B & W van Horst aan de
Maas aan dat hij tevreden is over wat er
nu bereikt is: “Ik denk dat het bereiken
van dit principeakkoord een heuglijk feit
is na jaren en meerdere collegeperiodes
onderhandelen. In hoofdlijnen zijn we
er samen uitgekomen. Het een en ander
gaan we nog in detail uitwerken en vervolgens ondertekenen. Daarna kunnen
we kijken aan welke wensen van de
omwonenden, voor verbetering van de
leefbaarheid en verkeersveiligheid, we
tegemoet kunnen komen.”

al jaren binnen deze kwestie. Zij wil dat
er een oplossing komt voor dit probleem, maar er lijkt telkens geen eind
aan te komen. Nu de gemeente en de
provincie tot een overeenkomst zijn
gekomen, heeft het dorpsoverleg eindelijk bereikt wat ze wilden. “We zijn
heel blij met dit nieuws”, zegt Ivo
van Summeren namens Dorpsoverleg
Tienray. “Dit is een stap in de goede
richting. We vinden het fijn dat beide
partijen tot een overeenkomst zijn
gekomen. Alle partijen in de gemeenteraad wilden ook dat dit werd opgelost.
Er gaat eindelijk wat gebeuren.”
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Uitdagingen aanpakken

PvdA Horst aan de Maas
ondertekent Pact voor Limburg
Wethouder Roy Bouten (PvdA) heeft samen met onder andere
Frans Timmermans en Lilianne Ploumen het ‘Pact voor Limburg’
ondertekend op donderdag 10 maart. Daarmee spreken de politieke leiders van gemeente, provincie, Rijk en Europa af om een
aantal stevige uitdagingen voor Limburg samen aan te pakken.

Nadere uitwerking
De intentieovereenkomst wordt de
komende weken in gesprekken tussen beide partijen nader uitgewerkt.
Op basis van de intentieovereenkomst
zullen de overdrachten meer in detail
bestendigd worden in een eigendomsoverdracht-overeenkomst en een
beheer- en onderhoudsovereenkomst
voor beide wegen.

Eerste stap
Dorpsoverleg Tienray begeeft zich ook

Tekst: Niels van Rens

Opening Onze Loods: ondersteuning bij
werk en taal op één locatie in Horst
Wethouder Roy Bouten opende woensdag 2 maart Onze Loods aan de Venloseweg in Horst. Onze Loods is een
plek waar allerlei activiteiten worden georganiseerd voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het
uitvoeren van werk. Hier komen werkplekken waar mensen met extra begeleiding aan de slag gaan en krijgen mensen met een uitkering ondersteuning bij hun stappen naar een betaalde baan. Bovendien organiseren
de partners van Onze Loods er taalonderwijs voor inburgeraars.

Roy Bouten: “De afstand tussen
Limburg en Den Haag is te groot.
Wij willen de uitdagingen voor
Horst aan de Maas écht oppakken.
Daarvoor moeten de provincie en
het Rijk leveren. Bijvoorbeeld door
meer geld beschikbaar te stellen of ons regelruimte te geven.”
Het pact voor Limburg kent negen
punten. Van het oplossen van de
woningnood tot armoedebestrijding en van goed openbaar vervoer tot bereikbare en betaalbare
zorg. Horst aan de Maas wordt een

aantal keer concreet genoemd in
het pact. Zo wordt America Left als
voorbeeld gezien voor hoe we als
gemeente onze zorg beter in kunnen richten en wordt de wijkenaanpak Horst-West genoemd als een
voorbeeld van een wijkenaanpak
waar door extra investeringen in
werkgelegenheid, onderwijs, veiligheid, leefbaarheid, wonen en
armoedebestrijding iedereen zich
weer thuis kan voelen.
Beeld: Leo Sikkenga - Foto Parkstad

Crist Coppens
Alleen dinsdag 22 maart 2022

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

077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Kwaliteit heeft een naam
Rendiz, NLW Groep en de gemeente
Horst aan de Maas werken samen
om deze activiteiten onder één dak
aan te bieden. Op deze manier kunnen inwoners met een afstand tot de
arbeidsmarkt met de nodige begeleiding toch werken. Dat gebeurt voor
verschillende doelgroepen en op
verschillende plekken. NLW Groep,
één van de grootste partners hierbij,
had voorheen geen locatie in Horst
aan de Maas. Deelnemers moesten
daarom naar een locatie in Panningen
of Venray reizen. Met de opening van
Onze Loods aan de Venloseweg in
Horst (voorheen pand Ideaal) is daar
verandering in gekomen.

Meedoen in Horst aan de Maas

Begeleiding

Wethouder Roy Bouten: “Dit is een
enorme kans om ervoor te zorgen dat mensen nóg meer mee
gaan doen in Horst aan de Maas.
Mensen die ondersteuning nodig
hebben bij werk, krijgen dat dichtbij huis en lokale initiatiefnemers
en ondernemers kunnen aansluiten bij de werkzaamheden onder
begeleiding. Zo ontstaat bedrijvigheid die waardevol is voor de
mensen die er werken én voor
de samenleving van Horst aan
de Maas. Ik ben enorm trots dat
we dit samen met NLW en Rendiz
organiseren.”

In eerste instantie biedt Onze Loods
werkplekken voor mensen die extra
begeleiding nodig hebben in het verrichten van werk. Op termijn komt
er ook plek voor inwoners die onder
begeleiding groeien naar een betaalde
baan. Inwoners kunnen op deze locatie ook terecht voor ondersteuning
van de gemeente, bijvoorbeeld als
zij problemen hebben door schulden.
NLW Groep organiseert het werk, de
begeleiding en ontwikkeling van de
deelnemers. Rendiz zorgt voor laagdrempelige arbeidsmatige activiteiten,
vrijwilligerswerk en voor de verbinding met de gemeenschap.

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

Zaterdag 19 maart openen wij
de deuren van onze winkels weer!
Onze openingstijden
Van maandag t/m vrijdag 09.00 tot 18.00
Zaterdag, zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.00
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl
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Zo ziek en toch zo moedig
Eenieder stond versteld
Terwijl er voor jouw toekomst
Niet veel goeds meer werd voorspeld

HAN-MARK
ARENDSE

In liefde losgelaten...

U I T VA A R T Z O R G

Degenen die ik liefheb verlaat ik, om degene die ik liefhad
terug te vinden.

Ottersum, 25 april 1935

Jac Nas

Horst, 10 maart 2022

weduwnaar van

Anny Berents 1992
Sevenum

Eindhoven

Peter en Jeannine
Iris en Gijs
Wouter
Karin en Leon

levenspartner van

Tony Peeters-Cox
’s-Hertogenbosch
Venray

Venray

Coby en Paul
Ton en Anja
Lisa en Koen
Joris en Bente
Angelique en Rob
Daan en Jasmijn
Joep en Kim
Roos

Frans Halsstraat 12
5961 AT Horst
Op dinsdag 15 maart hebben wij tijdens de plechtige uitvaartmis in de St. Lambertuskerk in Horst afscheid genomen van Jac.
Aansluitend hebben wij hem als gezin naar het crematorium in
Blerick begeleid.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar alle zorgmedewerkers die in de voorbije jaren met veel aandacht en toewijding
voor Jac hebben gezorgd.

Jé Camps
Maria Camps-Saris
* Horst, 29 januari 1934

† Venlo, 6 maart 2022
Horst

Amstelveen

Velden

Horst

Maria
Marly & Toon
Tim
Bas & Layla, Dean
Eefje & Edwin, Vesper en Chloé
Manita & Theo
Karin & Gijs, Finn en Pleun
Sjors
Ludy & Gerty
Leonie & Stan
Cato & Nils

Thomeerstraat 30, 5961 JS Horst
Het afscheid heeft 11 maart 2022 in besloten kring plaats
gevonden.

Samen onderweg naar een mooie herinnering

Mia Bonants - Sanders
* 16 juli 1935

Horst

† 11 maart 2022

Theo Bonants
Lieve mam, schoonmoeder en trotse oma van
Terry en Leo
Kevin en Lieke
Maikel en Celyn
Sharon
Lionne en Henk
Justin
Bjõrn
Alisha
Wij hebben in besloten kring afscheid genomen van Mia.
Convent 58, 5961 RE Horst

&
Uitvaarten

Degene die ik liefheb verlaat ik
om degene die ik liefhad terug te vinden

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, party
en/of bestelling: 06 48 55 07 30 en
www.optidee.nl/peggy-wismans
Gezocht: Hulp in de huishouding
voor 3,5 a 4 uur voor schoonmaak
werkzaamheden en strijken in Lottum.
Wil je ons komen helpen bel dan
06 12 46 27 79 of stuur een berichtje.

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

24 uur bereikbaar

Op maandag 7 maart 2022
overleed in de leeftijd van 85 jaar

Mia Schoeber-Pijnenburg
echtgenote van

Hay Schoeber †
lieve mam en trotse oma van
Wim en Hélène
Stijn en Lindy
Lars en Jacky
Thom en Janny
Mart en Karin
Mike
Tim
Nikki

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

0478-515221
Briensveld.nl

Correspondentieadres:
Pastoor Teeuwenstraat 12, 5962 CB Melderslo
Wij hebben op zaterdag 12 maart afscheid van mam, oma
genomen.
Voor uw steun en medeleven, in welke vorm dan ook,
danken wij u hartelijk.

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

eigen afscheidscentra

Beste mensen, dank voor de vele kaarten, de mooie bloemen,
de gulle gaven bestemd voor stichting VPTZ en alle overige blijken
van medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van
ós mam, oma, superoma en mijn levenspartner

Toos van Hegelsom-Hermans
Het heeft ons goed gedaan en geeft ons kracht
om de toekomst met vertrouwen tegemoet te gaan.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Lambert Wijnen

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

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Gratis afhalen gele zand.
Te Koop Electr. knikarmscherm, br 3,35 m,
uitval 2,40m. tel.: 06 57 00 08 25.
Te Koop gevraagd door
eenmanszaak bedrijfs/werkruimte
van ± 100-200m2 tel: 06 34 12 90 03

Hortensia’s o.a. limelight ,annabelle.
Rhodo, azalea e.a. groenbl. heesters
ook op stam , vlinderstruik, vaste pl.,
bodembedekkers, buxusverv. Open
za. 9.30-16.30 uur, of vrij. na afspraak via
06 40 32 71 08. Oude Heldenseweg (naast
13a) Maasbree. www.veld-tuinplanten.nl

met 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Lente cursus Qigong Flow Horst
10 lessen €85 Di 20.15 binnen
Vr 10-11u buiten Kasteelse Bossen
Diane 06 51 24 93 70 www.thuisreis.nl
Poetshulp gevraagd in
Hegelsomsgezin met grote
kinderen,1x2 wkn 3 uur Goede
verdiensten app 06 31 25 11 19
Voor aardbeien- en aspergeplanten,
groenteplanten, fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys Langstraat 64
Horst-Hegelsom tel.: 077 398 35 52
Atelier De Stal. Voorjaarworkshops
datums en voorbeelden op www.
atelier-destal.nl
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Succesvolle tweede editie
van het Grote G-debat
In de raadszaal van het gemeentehuis vond dinsdag 8 maart de
tweede editie van Het Grote G-debat plaats. Dit debat is een
ontmoeting tussen inwoners met een (licht) verstandelijke beperking en raadsleden. Het is een initiatief van Jeroen Gommans, die
ook samen met burgemeester Ryan Palmen gespreksleider is.
Tijdens het debat werd er gekeken welke vragen er leven onder
inwoners met een verstandelijke beperking en hoe Horst aan de
Maas een betere gemeente wordt voor deze mensen.
Tijdens het G-debat werd onder
andere gesproken over het thema
wonen. De debatleden, allemaal
gekoppeld aan een begeleidend
raadslid, bespraken hoe ze in de
gemeente wonen, of ze daar tevreden mee waren, wat er beter zou
kunnen en wie hierbij zou kunnen
helpen. Zo gaf Maud Cuijpers aan
in een appartement met meerdere
mensen te wonen. “Als je een beperking hebt, woon je tussen ‘gewone’
mensen”, zegt ze. “Voor mensen
die begeleiding nodig hebben, zou
ik graag een speciale woonvorm
zien. Dit zou kunnen betekenen dat
we in een appartement wonen,
waarin er op de achtergrond begeleiding is. Dit kan in de vorm van
een kantoortje in dat appartement.
Zo kun je er 24 uur per dag op terugvallen. Dat mis ik heel erg in deze
gemeente.” Ook Lotte Poels kaartte
een probleem aan. “Er is te weinig
woonaanbod in de gemeente voor
mensen met een beperking die met
begeleiding op zichzelf willen gaan
wonen”, sprak ze. “Ik weet dat er
veel mensen nog thuiswonend zijn
en niets kunnen vinden. Het zou fijn
zijn als er meer aanbod gecreëerd
wordt.” Meerdere debatleden waren
het hiermee eens.
Een ander onderwerp dat tijdens
het G-debat ter sprake kwam, was
veiligheid op straat. Verschillende
deelnemers gaven aan dat ze zich
niet altijd veilig voelen op straat.
De aanwezigheid van hangjongeren was een vaker terugkomend
onderwerp. Na enige discussie
kwam naar voren dat het een goed
plan zou zijn om meer camera’s te
installeren, om inwoners een veilig gevoel te geven. Burgemeester
Ryan Palmen was van mening dat
wanneer inwoners zich minder
onveilig zouden voelen, dit ook
bijdraagt aan het daadwerkelijk
veiliger zijn. Ook werd er gesproken over verkeersveiligheid bin-

nen de gemeente. Er werd niet
alleen gesproken over het veiliger
maken van autowegen, maar ook
fietsers kwamen aan bod. Eén van
de deelnemers haalde het fietsen
in het centrum aan en kwam met
de spreuk ‘Winkels open, fietsers
lopen’.
Er werd ook gesproken over het
thema werk. Zo gaven sommige
deelnemers aan tevreden te zijn
met hun werk, maar werd er ook
over doorgroeiambities gesproken. Een deelnemer zou graag in
de zorg gaan werken, maar hoopte
dat de gemeente kan helpen met
het ter beschikking stellen van een
studie. “Zo kunnen wij ook blijven
doorgroeien en iets bijdragen in
de gemeente”, zei Moniek Collin.
Wethouder Roy Bouten gaf als reactie aan dat er woensdag 2 maart
een ontwikkelcampus is geopend in
Horst, waar plek is voor tientallen
mensen die hier aan de slag kunnen.
“We doen dit om mensen die ondersteuning nodig hebben, dit dicht
bij huis te laten krijgen. Tot nu toe
moest je naar Venray of Panningen
wanneer je bij de NLW werkte.
Dit werk moet niet weggestopt
worden in andere steden, dit moet
gewoon in Horst aan de Maas te zien
zijn, want daar zijn we trots op.”
Tot slot kwam sociaal contact aan
bod bij de debatleden. Meerdere
deelnemers kwamen met het idee
van een speciaal café waar mensen
met een beperking elkaar kunnen
ontmoeten. Hay Smits noemde een
zogenoemd themacafé. “Hier worden speciaal voor mensen met een
beperking verschillende thema’s
besproken”, legde hij uit. “Zo kan
bijvoorbeeld de politie hier een
workshop geven. Daarnaast is het
ook leuk om samen een eetavond
te organiseren, dat zou ik graag
terugzien in Horst aan de Maas.”

De speciale editie van de ondernemersprijs Horst aan de Maas in
samenwerking met O-twee vindt plaats op donderdagavond 19 mei
in ’t Gasthoês in Horst. Dan wordt de Innovatie Award uitgereikd.
Ondernemersprijs Horst aan de Maas
zou op 18 november 2021 tijdens het
evenement Prijs het Innoveren de
Innovatie Award uitreiken aan één
van de vijf genomineerden. Wegens
de toen geldende maatregelen kon
het niet doorgaan. Inmiddels is de
nieuwe datum bekend. Frans Pollux
is aanwezig voor de muzikale noot.

Tweehonderd werken beschikbaar

Veiling gemeentelijke kunstcollectie
De gemeente Horst aan de Maas maakte in september 2021 bekend dat een groot deel van opgebouwde kunstcollectie een nieuwe bestemming kreeg. Op deze manier kan het publiek er weer van genieten. De lokale
veiling vindt plaats op donderdag 31 maart en hiernaast worden er nog ongeveer tweehonderd werken
beschikbaar gesteld voor reguliere verkoop.

Kunstenaren en erfgenamen kregen allereerst de mogelijkheid om
hun kunstwerken terug te kopen.
Vervolgens werden alle gemeenschapshuizen benaderd om werken
te verkrijgen voor hun accommodaties. Het gevolg: ongeveer vijftig
kunstwerken zijn hiermee behouden voor de gemeenschap en worden wederom tentoongesteld aan het
publiek. Daarna werd via een online
veiling van Veilinghuis Maastricht een
vergelijkbaar aantal werken geveild.
De lokale veiling en verkoop kon vanwege geldende coronamaatregelen
niet eerder plaatsvinden. Inmiddels
is er een geschikte datum gevonden
voor de fysieke, lokale veiling, namelijk op donderdag 31 maart.
Naast de veiling op 31 maart, waarbij een kleine selectie aan werken
geveild wordt, zijn er ook nog ongeveer tweehonderd werken beschik-

baar voor reguliere verkoop. Alle
werken zijn getaxeerd door Veilinghuis
Maastricht. Als minimale verkoopprijs wordt 80 procent van de taxatiewaarde gehanteerd. Hiermee wordt de
marktwaarde van de kunst en kunstenaar gerespecteerd. In de Librije
(voormalige locatie van de bibliotheek) wordt momenteel een galerie
ingericht, waarin de werken tentoongesteld worden.
De galerie is geopend om werken
te bezichtigen en te kopen op zondag 27 maart van 13.00 tot 17.00 uur,
maandag 28 maart van 13.00 tot 19.00
uur en woensdag 30 maart van 13.00
tot 17.00 uur. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 14 tot en met
16 maart kunnen inwoners hun stem
uitbrengen te midden van de kunstcollectie. De Librije fungeert in deze periode niet alleen als galerie, maar ook
als stembureau.

Fysieke veiling
Tijdens de veiling worden 23 werken
van elf kunstenaars geveild, onder
andere van Kees Salentijn, Ruud van
der Beele en Ton Schulten. De veiling
start om 20.00 uur onder leiding van
veilingmeester Hay Mulders. Vooraf
is er vanaf 19.00 uur de mogelijkheid
om de kunstwerken te bezichtigen.
Alle informatie over de veiling en de
veilingitems wordt gebundeld in een
veilingboekje. Dit veilingboekje is te
verkrijgen bij de galerie in de Librije
tijdens de reguliere verkoopmomenten. Daarnaast is het digitaal op te
vragen. Meer informatie over de verkoop en veiling is te vinden op
www.horstaandemaas.nl/kunstveiling
De werken die overblijven, worden
overgedragen aan Stichting Onterfd
Goed in Eindhoven.

Tekst: Floor Velthuizen

Nieuwe datum voor
Ondernemers prijs Horst aan
de Maas

De vijf genomineerden, bestaande
uit OXIGYM, Kookook Sauzen,
Finefields, ARCO en TilesystemX,
zullen deze avond met een kort
filmpje en vraaggesprek aan het
aanwezige publiek worden voorgesteld. Vervolgens zal het publiek
stemmen wie er met de Innovatie
Award 2022 naar huis gaat.
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Open dag Yuverta
mbo Helmond
Donderdag 24 maart, 16.00 - 20.00 uur
Kom naar onze open dag en maak kennis met Yuverta mbo Helmond

→ Dier
→ Buitensport
→ Voeding- en leefstijl
Meld je aan via yuverta.nl
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Gemeente staat paraat

Vrijwilligers wachten, toch geen vluchtelingen naar
De Berkel
Zo’n 150 vluchtelingen uit Oekraïne zouden vrijdagochtend 11 maart rond 11.00 uur in de rij staan voor sporthal De Berkel in Horst. Vrijwilligers en medewerkers van de gemeente stonden klaar om hen op te vangen.
Echter, de vluchtelingen kwamen niet.

gemeente het bericht dat de vluchtelingen niet kwamen, ook niet de dagen
erna in het weekend. “Dat is dan enorm
balen”, zegt de woordvoerder. “Je staat
met alle man klaar om hen op te vangen. Broodjes staan klaar, de tolk was
er, noem het maar op. Er heerste een
kleine spanning, want dit hadden we
ook nog nooit eerder meegemaakt.”

Veel vragen

Het was allemaal zo snel geregeld.
Binnen een mum van tijd stonden in de
sporthal van De Berkel 150 veldbedden
klaar voor de vluchtelingen. Op social
media regende het positieve en mee-

levende reacties. “We zijn er hartstikke
trots op dat we dit zo snel hebben kunnen regelen”, zegt een woordvoerder
van de gemeente Horst aan de Maas.
“Het Rode Kruis tromelde haar vrijwil-

ligers op en de veldbedden stonden
binnen een paar uur klaar. Je ziet dat
iedereen meeleeft met Oekraïne.”
Een dag later, op de vrijdagochtend, was
het dan zover. Rond 17.00 uur kreeg de

Waar het precies ‘fout’ is gegaan binnen
de communicatie, vindt de woordvoerder moeilijk te zeggen. “Alle communicatie rondom de komst van de
vluchtelingen gaat via de overheid. Er
is een landelijk coördinatie die weer
schakelt met de veiligheidsregio. Als
Horst aan de Maas in beeld komt voor
opvang, dan hebben we hier een soort
waakvlam. We kunnen dan binnen een
half uur opgeschakeld zijn en zijn we
klaar om de vluchtelingen op te vangen.” Dat de vluchtelingen niet kwamen opdagen, betekent niet dat er niets
werd gedaan bij De Berkel. “In tegendeel”, zegt de woordvoerder. “Tijdens
zo’n operatie kom je erachter dat er nog
veel vragen zijn. Zo vroeg iemand zich
af wat we doen als er iemand met een
huisdier komt. Een paar minuten later
zit er een vrijwilliger in de auto om katten- en hondenbrokken te halen. Er zijn
zoveel dingen waar je ineens rekening
mee moet houden. Er komen natuurlijk ook kinderen mee, zij moeten ook

vertier hebben en zo heeft een collega
van mij een rondje gedaan en kwam hij
terug met een zak vol speelgoed.”

Pakketje
De bedoeling is dat De Berkel twee
maanden fungeert als opvangplek.
“De vluchtelingen verblijven hier voor
een korte periode”, legt de woordvoerder uit. “Zie De Berkel als een doorstroomlocatie naar andere plekken in
het land. Het is natuurlijk mogelijk dat
De Berkel langer dan twee maanden
een opvanglocatie is, niemand weet hoe
lang deze oorlog duurt.” Op alle bedjes
ligt een pakketje klaar voor de vluchtelingen. Hierin zitten onder andere een
washandje, scheerschuim, maandverband, tandenpasta, zeepje en wasproducten. Op het bed ligt een blauw deken
en een kussentje. De Berkel is een
ideale locatie voor opvang van dit soort
situaties. Er zijn meerdere douchevoorzieningen en toiletten. De sportclubs
die normaal gesproken gebruikmaken
van de sporthal, kunnen er nu eventjes
niet terecht. Naar een oplossing wordt
gezocht, zegt de woordvoerder van de
gemeente. “We hebben zelfs al een
aanbod gekregen vanuit een sportzaal
uit Overloon. Iedereen denkt aan elkaar
en is flexibel. Dat is ontzettend mooi om
te zien.” Wanneer de vluchtelingen wel
komen, is nog onbekend.
Tekst en beeld: Niels van Rens

Koninklijke onderscheiding
voor Wiel van der Linden
Wiel van der Linden (83) uit Sevenum ontving op zaterdag 12
maart een Koninklijke onderscheiding. Deze werd overhandigd
door burgemeester Ryan Palmen.

Last van
ernstig
overgewicht?
Met een operatie en onze
begeleiding pakt u het aan!
De Nederlandse Obesitas Kliniek
in Venlo organiseert online
informatiebijeenkomsten over de
behandeling van obesitas (ernstig
overgewicht). Tijdens een zoomsessie
krijgt u informatie over het leefstijltraject

Gratis voorlichting

21 maart
18.30 - 20.00 uur

26 april
15.00 - 16.30 uur
Scan de
QR code

en de operatie. Na aanmelding volgt
een bevestiging met een uitgebreide
instructie. De bijeenkomsten zijn bedoeld
voor mensen met obesitas, hun naasten
en anderen belangstellenden. We hopen
u binnenkort online te ontmoeten!

Kijk op obesitaskliniek.nl/agenda voor onze gratis
voorlichting. U kunt zich hier ook direct aanmelden.
Voor vragen kunt u ons bereiken via
077 - 30 30 360 of info-venlo@obesitaskliniek.nl

Wiel van der Linden is vanaf
1995 als vrijwilliger verbonden aan IVN De Maasdorpen,
werkgroep Vrijwillig Natuur- en
Landschapsbeheer (VNeL). In eerste instantie als coördinator (19952008) en later als lid (2008-heden).
De werkgroep onderhoudt al meer
dan 25 jaar kleine landschapselementen zoals heidevelden, vennen,
poelen, graslanden en dergelijke.
In 1995 was de heer Van der
Linden medeoprichter van Stichting

Groengroep Sevenum, waar hij
vervolgens zeven jaar voorzitter en
coördinator scholen van was, van
2009 tot 2020 bestuurslid en tot
op heden vrijwilliger. De heer Van
der Linden wordt omschreven als
iemand die zich met hart en ziel
inzet voor de natuur en de groene
beleving.
Voor bovengenoemde verdiensten
is de heer van der Linden benoemd
tot Lid in de Orde van OranjeNassau.
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Verhouding Rudy Tegels met collega moet kunnen
Midden in de verkiezingen kwam daar ineens het nieuws dat wethouder Rudy Tegels een verhouding heeft met een naaste collega. Hij heeft dit
niet gemeld aan zijn collega’s binnen het college en de burgemeester. Dat mag niet, maar er is toch niets mis met verliefd zijn?
Er ontstond een hele heisa, omdat Tegels misbruik zou hebben gemaakt van zijn macht. Een
verkiezingsstunt vanuit de oppositiepartijen?
Of gewoon slechte timing? Voor Tegels kwam
het in ieder geval niet goed uit zo vlak voor de
verkiezingsdag. De partijen spraken daarna nog
van het achterhouden van informatie in wobverzoeken, maar het kwaad was al geschied.
Tegels geeft zelf ook toe dat hij zijn nieuws eer-

der had moeten melden, maar verliefd zijn is toch
heel normaal? Daarvoor hoef je toch niet tijdelijk op
te stappen?
Aan de andere kant is het natuurlijk gewoon een
grote fout van de wethouder. Regels zijn regels,
en daar moet hij zich aan houden. Het gevolg: het
vertrouwen binnen het college is geschaad. Daarnaast kan een relatie binnen zo’n hoge functie in
hetzelfde bedrijf leiden tot belangenverstrengeling

en moeilijke situaties. Een relatie is oké, maar laat
dit dan ook weten. Wat je er ook van vindt, dit blijft
een moeilijke situatie. Privé, emotie en werk komen
samen en dat is nooit fijn.

De verhouding van Rudy Tegels met een collega
moet kunnen. Wat vindt u?

Bespreking poll week 10

Ik ben bang dat de oorlog Nederland bereikt
Oekraïne ligt momenteel zwaar onder vuur. Massaal vluchten inwoners het land uit. Ze zijn hun levens niet veilig vanwege de oorlog die Poetin
heeft veroorzaakt. Ook in Nederland leven mensen in angst. Angst voor een oorlog in heel Europa. Is deze angst terecht?
Het grootste gedeelte van de stemmers op deze
poll geeft aan niet bang te zijn dat de oorlog
Nederland bereikt. Toch zijn er ook mensen die
het niet uitsluiten. Marjolein Poels weet het ook

niet zo goed. “Met Poetin weet je het niet, hè”, zegt
ze. “Misschien omdat Nederland Oekraine helpt, dat
Poetin heel Europa gaat bombarderen. Of misschien
Assad, omdat Nederlandse troepen in die landen

helpen. Het kan zo maar gebeuren, maar hopelijk
niet.”

Oh, zit dat zo!

Nieuw hoofdpijndossier voor de belastingdienst?
De Belastingdienst zit in de hoek waar de klappen vallen. De toeslagenaffaire, de zwarte lĳst en de uitspraak van de Hoge Raad over de belastingheffing op vermogen zĳn de meest tot de verbeelding sprekende incidenten uit een lange reeks die de Belastingdienst te verduren heeft. Daar dreigt nu een nieuw
probleem bĳ te komen.
cieel is en de ondernemer daarvoor
moet betalen.
Voor het doen van aangifte loonheffing, btw en vennootschapsbelasting is eHerkenning verplicht.
Veel ondernemers laten het doen
van deze aangiften over aan een
accountantskantoor zodat de ondernemer zelf geen eHerkenning hoeft
aan te vragen. Sommige ondernemers doen de aangifte echter zelf
en zijn dus verplicht eHerkenning
aan te schaffen.
Zoals ik enig jaren geleden al
schreef, verplicht de Belastingdienst
ondernemers voor de communicatie
met de Belastingdienst gebruik te
maken van eHerkenning. Dat is een
systeem vergelijkbaar met DigiD
voor particulieren, maar met het
verschil dat eHerkenning commer-

Een ondernemer weigerde dit en
kon daardoor geen aangifte loonheffing indienen. Dat leidde uiteindelijk tot een naheffing met
boete, waartegen de ondernemer
in beroep ging. De rechter vond dat
de ondernemer gelijk had met de
stelling dat aangifte doen koste-

Professionele
asbestverwijdering

loos moet zijn. Dat de overheid een
overgangsregeling had gecreëerd
waarbij de ondernemer een deel
van de kosten van eHerkenning in
een overgangsperiode kon terugkrijgen, deed daar volgens de rechter
niets aan af. De naheffing en boete
gingen dus van tafel.
De ondernemer kon dus ongestraft
geen aangifte doen voor de belastingheffing. Uiteraard wordt het
voor de Belastingdienst erg lastig
om belasting te innen als er geen
belastingaangifte meer hoeft te
worden gedaan. Nu speelde deze
procedure bij de rechtbank en is
er nog hoger beroep mogelijk, dat
zal de Belastingdienst dan ook wel
gaan doen. Mocht de Hoge Raad
de rechtbank volgen dan is er weer
een hoofdpijndossier bij voor de
overheid.

Bij de behandeling van deze wetgeving is uitdrukkelijk stilgestaan bij
de verplichte aanschaf van eHerkenning. De regering hield het parlement daarbij steeds voor dat dit
rechtmatig en proportioneel was.
De rechter vindt dat nu kennelijk
niet. Het was beter geweest dat de
wetgever naar de waarschuwingen
van uit het parlement had geluisterd en was gekomen met een DigiD
voor ondernemers.

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

KIEZERS
BEDANKT!
WIJ ZIJN ER VOOR JOU!

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

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

HORST AAN DE MAAS

Nielsflits

Column
Slapeloze raads
vergadering 5
Een nieuwe raadsperiode
betekent ook een nieuwe raad
en (mogelijk) een nieuw college.
Nieuw, wat hou ik van dat
woord binnen de gemeente
Horst aan de Maas. Ik krijg er
zo’n fris gevoel van. Heerlijk,
een nieuwe start.
Het is niet zo dat ik met argusogen naar de afgelopen vier jaar
kijk. Natuurlijk zijn er een paar
zaken niet helemaal lekker gegaan.
Neem nou Afslag10, De Wingerd,
arbeidsmigranten, hoogwater,
windmolens en zonneparken, een
mega peelbrand, slechte communicatie, corona, gepingpong om
De Berkel, Kloosterhof, politieaffaire, ‘t Gasthoês, gestengel om een
biomassacentrale en GreenPorts
blokkendozen. Misschien ging toch
niet alles lekker.
Wat wel lekker ging, althans, redelijk
lekker, waren de raadsvergaderingen
binnen onze gemeente. Weet je het
nog? Die vier slapeloze raadsvergaderingscolumns van de afgelopen
jaren? Ze duurden soms tot 01.00 uur
en ik heb er één meegemaakt die
tot 01.30 uur duurde. Dan zitten daar
allemaal raadsleden (vrijwillig) te
kletsen over gemeentelijke zaken.
Oprecht respect voor hen, want ze
doen het maar. Gelukkig werd er het
een en ander veranderd en verwelkomden we ook Ryan Palmen als
burgemeester. Onze Ryan is die ene
irritante moeder die de klok streng
in de gaten houdt, omdat je vroeg
naar bed moet, want: morgen weer
hard aan de bak. Maar waarvan je
achteraf wel iedere keer zegt: je hebt
gelijk, Ryan, de vergadering duurde
inderdaad te lang. Daar ben ik heel
blij mee. Ryan is dan natuurlijk geen
echte irritante moeder, maar wel
een goede en strenge burgervader.
Dit soort hardhandigheid hebben we
nodig in Horst aan de Maas. Soms
wat humor tussendoor, chapeau!
Beter de vergadering opsplitsen, dan
ellelang doorgaan tot in de nachtelijke uurtjes. Laten we vooral bij de
kern blijven. Niet teveel moties voor
de bühne, maar doe waar je voor
staat: een stem zijn voor de burger.
Haal dat vertrouwen terug, want
ik weet zeker dat dit nog ergens is.
Wellicht verstopt in de kruipruimte,
maar elk (gemeente)huis kan weer
een nieuwe fundering leggen. Laten
we nu net de nieuwe raadsperiode
ingaan.
Vernieuw ze, Niels
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Perspectief Horst aan de Maas

Bedankt voor je stem

De stembus is gesloten. De campagne is achter de rug. Bij het schrijven
van deze column weet ik nog niet wat de uitslag zal zijn. Wat ik wel
weet, is dat wij ons uiterste best gaan doen om onze plannen waar te
maken.
Voordat we daar aan beginnen, wil
ik als eerste alle kiezers van harte
bedanken voor hun steun, stem en
vertrouwen. Ook bedankt aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd,
in welke vorm dan ook, om onze
nieuwe partij in een hele korte tijd
zo goed neer te zetten.

SP Horst aan de Maas

Veel dank ook aan iedereen voor de
talloze mooie gesprekken die we
tijdens onze campagne en ook daarbuiten in de afgelopen maanden
met jullie hebben gevoerd. Jullie
hebben je zorgen en problemen
met ons gedeeld. Jullie hebben ons
gevoed met goede ideeën en crea-

heeft gestaan en of je ouders een
lage opleiding en laag inkomen hebben.
Zorgen zijn er nog steeds over de
jeugdzorg. De zorgbuurthuizen lijken
te gaan komen. Misschien nog niet
in elke kern, maar in bijvoorbeeld
Meerlo wordt een begin gemaakt.
Wij zullen blijven pleiten voor meer

CDA Horst aan de Maas

initiatieven.
Ook is er meer aandacht voor de leefbaarheid. Vooral in de sociale huurbuurten staat die onder druk, omdat
er steeds meer mensen met verschillende achtergronden komen te
wonen als de oorspronkelijke bewoners vertrekken. Elkaars taal niet
spreken zorgt voor minder samen-

Wat de uitslag is geworden weten
we op het moment van schijven
nog niet. Wat we wel weten, is
dat wij er ongeacht de uitslag
voor jou zijn. We hopen dat jij
er ook voor ons bent, want als
volksvertegenwoordigers kunnen

we jou alleen maar goed vertegenwoordigen als we ook jouw
input krijgen. Zoek ons dan ook
vooral op als je ergens tegenaan loopt of ideeën hebt. Dat kan
via een van de lokale kandidaten
in je dorp, gewoon via iemand

de belangrijkste thema’s. Zorgen dat
iedereen mee kan doen aan de overgang van fossiele brandstoffen, zoals
aardgas en benzine naar groene energie/elektriciteit zien wij als een kerntaak van de gemeente.
U hoeft ons niet te missen. Wij blijven
actief en bereikbaar voor iedereen die
ons nodig heeft.

van het CDA die je kent of via de
website.
Ook de kandidaten die niet verkozen zijn blijven zich namelijk
inzetten voor jou en je dorp. Dat
doen ze door de raadsleden in bijeenkomsten te voeden met informatie uit hun omgeving, door
mee te denken over raadsvoorstellen en door samen te sparren
over grotere thema’s.
Mocht jou dat ook leuk lijken,
sluit je dan gerust aan. Als jij er

voor ons bent, kunnen wij er nog
beter voor jou zijn.

Sonja van Giersbergen

Han Geurts

Jouw dorp blijft goed, maar wordt beter

Horst aan de Maas blijft goed, maar wordt beter. Met opgestroopte mouwen en frisse energie gaat een
gedreven en bekwaam team aan de slag voor u en onze gemeente. Inwoners hebben gister gekozen en met
die steun gaan we aan de slag en blijven we ook volop het contact zoeken met alle inwoners en ondernemers.
De afgelopen periode heeft de VVD
veel kernen van Horst aan de Maas
bezocht en met veel mensen gesproken. Het enthousiasme van onze
inwoners en ondernemers tijdens die

hang in een buurt.
We blijven ook de komende jaren
strijden voor meer sociale huurwoningen. De komende vijf jaar zullen
er driehonderd sociale huurwoningen
(30 procent van het totaal) bijkomen.
Meer dan ooit, maar of het genoeg
is? Waarschijnlijk niet, daarom blijven we, nu buiten de gemeenteraad,
strijden voor een beter volkshuisvestingsbeleid.
Met de huidige hoge energieprijzen
is klimaatrechtvaardigheid één van

Nathalie Rozendaal

Jij bent er voor ons

Onze campagne slogan was: ‘Wij zijn er voor jou’. Afgelopen woensdag was jij er voor ons. Wij bedoelen dan niet voor het CDA, maar
voor heel Horst aan de Maas. Want met jouw stem heb jij richting
gegeven aan de toekomst van onze mooie gemeente. Dank daarvoor.

VVD Horst aan de Maas

Niet pas weer over vier jaar, maar
vanaf vandaag. Campagnewoorden
zijn mooi, maar het gaat om daden.
Het is nu aan ons om dat aan jou te
laten zien.

Hebt u ons gemist?

Het doel van de SP is om te komen tot een sociale gemeente, die burgers als uitgangspunt neemt en die rekening houdt met iedereen. Dus ook met kwetsbare mensen, mensen die in een gezonde omgeving willen wonen,
mensen die een eerlijke boterham willen verdienen en mensen die hun kinderen veilig op willen voeden.
Wij blijven knokken om de groeiende
tweedeling tegen te gaan. Daar is
nog veel werk in te verzetten. Graag
hadden wij de strijd voor een rechtvaardige samenleving doorgezet in
de gemeenteraad. Om te zorgen dat
iedere burger in Horst aan de Maas
dezelfde kansen krijgt, omdat het
niet uit mag maken waar je wieg

tieve oplossingen voor soms lastige
vraagstukken.
De campagne heeft ons ook geleerd
dat het vertrouwen in de politiek met recht en reden tot een
dieptepunt is gezakt. Daar moet
aan gewerkt worden. Samen met
Perspectief ga ik dat vertrouwen en
respect proberen te herstellen.
Hoe nu verder? Wij blijven doorgaan met het voeren van goede
gesprekken met alle inwoners en
ondernemers in onze gemeente.

gesprekken is fantastisch om te zien.
We hebben gehoord wat goed gaat,
maar ook waar men vindt dat het
beter moet.
Als VVD gaan we aan de slag voor

een gemeente waar de inwoners en
ondernemers op één staan. Waar
mensen zich gehoord voelen en elke
kern ertoe doet. Dat betekent dat
de VVD zich hard maakt voor een

gezonde leefomgeving met voldoende woningen, veilig verkeer
en een eerlijke energietransitie. Het
behoud van de leefbaarheid in alle
zestien dorpen is belangrijk voor de
VVD.
Dat zijn geen eenvoudige uitdagingen die snel geregeld zijn, maar wel
uitdagingen die we moeten aanpak-

ken. Er staat een fris, energievol en
daadkrachtig team klaar om voor
deze opgaven de mouwen op te stropen. En als VVD blijven we in gesprek
met onze inwoners en ondernemers.
Kiezers, bedankt voor het uitgesproken vertrouwen. Wij gaan aan de slag.
Fractie VVD

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.

Vacature Begeleider - woonhuis Octopus - Venray e.o.
Wil jij graag iets betekenen voor onze bewoners? Samen maken we voor onze bewoners hun huis een thuis.
Voor ons woonhuis Octopus in Sevenum zijn wij op zoek naar een

Begeleider (16 - 24 uur per week)

Heb jij ervaring in de zorg, ben jij sociaal en een echte teamspeler? Solliciteer dan direct!
In Octopus krijgen acht bewoners dagelijks intensieve begeleiding, verzorging en (deels) verpleging. De bewoners vormen al een aantal
jaren een hecht gezin met elkaar.
Wat vragen wij van jou als Begeleider?
• Je hebt een enthousiaste instelling, weet van aanpakken en bent creatief;
• Minimaal een MBO-opleiding, niveau 3;
• Ervaring met verpleegkundige zorg is een pré.

Wij zoeken scholieren vanaf 13 jaar, die ons komen helpen
bij het oogsten van onze cherrytomaten. Op zaterdag en in de vakanties.
Is dit iets voor jou?
Ga naar www.sweetlions.nl en meld je aan.

Wat bieden wij jou als Begeleider?

Wij bieden jou een baan in een leuk klein en persoonlijk team, waarbij je dagelijks veel terug krijgt van de mensen met wie je werkt.
Bij ZorgWiel staan wij voor korte lijnen en persoonlijk contact. Kortom; haal veel voldoening uit je werk in een betrokken team met
korte communicatielijnen. Spreekt dit je aan? Solliciteer dan direct: rinskevedder@zorgwiel.nl / 06 - 8393 5797.

AARTSERFWEG 6 - GRUBBENVORST - WWW.SWEETLIONS.NL
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Contact en
openingstijden

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

Moet u iets regelen aan de balie in het
gemeentehuis? Maak dan eerst een
afspraak. Dat kan via
www.horstaandemaas.nl of bel ons
op (077) 477 9777.

22 maart 2022

Commissie bezwaren en
klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 22 maart
2022 bij elkaar voor een hoorzitting.
Hoorzitting om 18.30 uur

Hoorzitting 19.45 uur

Let op:

Twee bezwaren tegen de omgevingsvergun-

Bezwaar tegen het besluit tot weigering inwilli-

Maandag 21 april zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten tot 10.00 uur.

ning voor het tijdelijk aanbrengen van verhar-

gen correctieverzoek ex. Artikel 2.58 wet BRP.

ding en het parkeren van max. 3 vrachtwagens
op perceel aan de Horsterdijk in Lottum.

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

Uitnodiging voor ondernemers

Toeristische netwerkdag
op 11 april

Hoorzitting om 19.15 uur

vindt plaats in het gemeentehuis van Horst

Bezwaar tegen het afwijzen van het verzoek

(ingang via hoofdingang).

om nadeelcompensatie.

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

Bouwen aan een totaalbeleving voor uw gasten doet u samen. Daarom organiseert gemeente Horst aan de Maas een toeristische netwerkdag voor ondernemers.
De netwerkdag staat volledig in het teken

maar ook aan natuur en landschap, kunst &

van ontmoeten, inspireren en verbinden. Met

cultuur(historie), horeca, detailhandel, mobiliteit

een interactief programma komt u makkelijk

en agrotoerisme!

in contact met andere ondernemers uit de

Komt u ook? Meld u dan aan via www.hor-

sector. Ook maakt u kennis met organisa-

staandemaas.nl/toeristische-netwerkdag

ties die bijdragen aan toerisme en recreatie

Hopelijk tot ziens op 11 april!

22 maart 2022

Bekendmakingen

Raadsvergadering

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

Op dinsdag 22 maart vergadert de gemeenteraad.

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

Tijdens deze vergadering wordt afscheid genomen van

omgevingsvergunningen

de vertrekkende raadsleden.

In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen,

vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

-wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van
Agenda

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

Naar aanleiding van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart neemt de

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

gemeenteraad een besluit over de toelating van de nieuwe raadsleden. Maar ook wordt afscheid

uitgebreide omgevingsvergunningen verwijzen wij u naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.

genomen van de huidige raadsleden die niet meer terugkeren in de nieuwe gemeenteraad.

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

Meer informatie

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

Deze openbare raadsvergadering vindt plaats in de raadzaal en start om 20.00 uur.
Publiek is van harte welkom maar u kunt de vergadering ook live volgen via

America

• Peelstraat 48 (ontwerp-bestemmingsplan)

www.horstaandemaas.nl/raad.

• Midden Peelweg 10 (oprichten loods)

• Schorfvenweg 3 en omgeving (evenement)

Griendtsveen

Melderslo

• Kanaalweg 6 (besluit verlengen

• Buitengebied Horst aan de Maas

Energiebespaartip: tochtstrips en brievenbusborstels

beslistermijn)

(evenement)

Grubbenvorst

Sevenum

• Aartserfweg 6 (melding Activiteitenbesluit)

• Hazenhorstweg 5 (realiseren tijdelijk

• Horsterweg 57a (brandveilig gebruik

parkeerterrein)

huisvesting arbeidsmigranten)

• Maasbreeseweg ong. (besluit hogere

• Past Vullinghsplein (evenement)

grenswaarden/oprichten woning)

In Horst aan de Maas gaan we zuinig om met onze omgeving. Vanaf 2050 gebruiken we

Hegelsom

daarom geen aardgas meer om gebouwen te verwarmen, te koken of om te douchen. Via

• Pastoor Debijestraat 6 (realiseren cafetaria)

ons energieloket; het Duurzaam Bouwloket helpen wij u graag met het verduurzamen van

• Pastoor Debijestraat 6a (evenement)

uw woning. Gaat u bijvoorbeeld bouwen of verbouwen? En wilt u uw woning energiezuiniger

Horst

maken? Of wilt u weten welke subsidies u kunt krijgen? Vraag dan gratis en onafhankelijk

• Vrouwboomweg 10 (vervangen kozijnen)

advies aan ons energieloket: Duurzaam Bouwloket. Ook geven zij regelmatig tips om

• Vrouwboomweg 4 (aanleggen gesloten

energie te besparen. Dit keer een simpele maar doeltreffende maatregel.

• Maasbreeseweg ong. (vastgesteld
bestemmingsplan/oprichten woning)
• Steeg ong. (besluit hogere grenswaarden/
oprichten woning)
• Steeg ong. (vastgesteld bestemmingsplan/
oprichten woning)

bodemenergiesysteem)

Horst aan de Maas

• Tienrayseweg 10c (plaatsen tent)

• Gedoogbesluit “Tijdelijke Noodopvang

Bespaar energie en geld

Meer informatie?

• Schengweg 6 (melding Activiteitenbesluit)

Heeft u veel last van tocht vanuit de kozij-

Ga naar www.horstaandemaas.nl/

• Tienrayseweg 7a (afvoeren hemelwater)

• Verkiezing Gemeenteraad 2022

nen, deuren en ramen? Dan zijn tochtstrips

subsidies-duurzaam-bouwen-en-verbouwen

• Pr. Marijkestraat 5 (tijdelijke huisvesting)

• Vertrokken naar onbekende bestemming:

• Evenemententerrein Peeldijkje (evenement)

• Nehobolaan 8a,Tienray

een goede oplossing. Met tochtstrips in huis

Oekraïense vluchtelingen”

bespaart u met een gemiddelde tussenwoning

Gratis en onafhankelijk advies nodig?

Kronenberg

• Megelsum 12, Meerlo

al snel €60 per jaar. Met een brievenbusbor-

Neem dan direct contact op met onze adviseurs:

• Blaktdijk 34 (kippenhok vervangen door

• Pieter Litjensweg 3, Meterik

stel houdt u tocht ook buiten de voordeur en

E: info@duurzaambouwloket.nl

bespaart u nog eens €9,- per jaar.

T: 072-743 39 56

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

werkplaats/stalling)

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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15-vragen aan

Lynn Paulissen Horst
te leren en je kan er creatief mee
bezig zijn. Daarnaast heb ik daar
ook een fijne docent voor, want hij
staat veel toe in zijn lessen. Het
stomste vak vind ik levensbeschouwing, want wij moeten de hele les
naar de docent luisteren en met
mijn concentratie kan ik niet een
hele les lang goed, fatsoenlijk luisteren.

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik heb nu twee bijbaantjes.
Ik werk bij de komkommers en in
de afwas bij Gossimijne. Het werk
is bij beide saai, maar de collega’s
zorgen voor een leuke sfeer en dat
maakt het werk toch leuk.

Wat is je droombaan?
Ik weet nog niet precies wat ik later
wil worden, maar ik weet wel dat
ik in de richting van de politie wil.
Maar wat ik binnen die sector wil,
weet ik nog niet precies.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Lynn Paulissen
14 jaar
Horst
Dendron College

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Een roadtrip door Amerika, want
meerdere delen van Amerika lijken mij leuk en anders zou ik vijf
keer naar Amerika moeten gaan.
Tijdens een roadtrip kun je het
allemaal in één keer zien. Ik wil
graag naar Hollywood, Los Angeles,
Newport en Miami.

Heb je een verborgen talent?
Zelf vind ik niet echt dat ik een verborgen talent heb. Er is sowieso wel
iemand die het weet als ik ergens
goed in ben, bijvoorbeeld bij wiskunde of hockey (keepen).

Wat zou je nooit weggooien?
Mijn telefoon. Via mijn telefoon heb
ik contact met vrienden, mijn schoolrooster staat erop en er staat op hoe
laat mijn wedstrijd begint.

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?
Mijn meeste vrienden heb ik via
school ontmoet. Ik heb ook een
vriendin leren kennen via hockey en
een andere vriendin via werk.

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Wat ik belangrijk vind, is dat je altijd
voor elkaar klaarstaat en dat het
vanuit beide kanten komt. Het moet
niet zo zijn dat de een steeds vraagt
om een keer af te spreken. Je moet
ook niet gemene dingen over elkaar
gaan zeggen en al helemaal niet
achter elkaars rug om.

Wie kent jou het beste?
Ik denk dat mijn moeder mij het
beste kent, want ik vertel haar bijna
alles. Daarnaast heeft zij me zien
opgroeien en weet ze wat ik wel en
niet leuk vind.

dat ben doordat ik op hockey zit en
in een groot huis woon. Sommige
vriendinnen noemen me ‘Lynneke’,
omdat toen ik werd geboren mijn
opa zei: ‘daar is onze kleine Lynneke’.

Zou je liever twee keer zo slim of
twee keer zo mooi zijn?
Ik ben liever twee keer zo slim,
want ik denk dat dat wel handig
zou zijn voor later. Zo kan ik makkelijker toegelaten worden tot een
opleiding.

Wat was het laatste boek wat je
heel erg leuk vond?
Het boek ‘Vals spel’ van Mirjam
Mous vond ik wel leuk. Ik kan mij
dat nog goed herinneren, want het
was voor mij de eerste keer dat
ik niet wilde stoppen met lezen.
Ik wilde graag weten hoe het verder
ging.

Heb je een bijnaam?

Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?

Ja, mijn vriendinnen noemen mij
‘kakker’, omdat ze vinden dat ik

Het leukste vak vind ik handvaardigheid, omdat je er niet voor hoeft

Wat is je favoriete hobby?
Mijn hobby is hockey. Ik doe dat
vijf keer per week met veel plezier. Ik train op maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag en ik heb op
zaterdag wedstrijd. Zelf zit ik hier
in Horst op hockey en ik speel in de
mb1. Ik vind hockey leuk, omdat het
een teamsport is en omdat ik dat
samen met mijn vriendinnen doe.

Wie is je grote voorbeeld?
Josine Koning, want zij is keeper bij
het Nederlands hockeyelftal. Ik vind
haar een goede keeper en ik kan
denk ik wel nog wat van haar leren.

Als je een topsporter zou zijn
waar zou je dan goed in willen
zijn?
Ik zou dan graag goed willen zijn in
hockey, want ik vind deze sport leuk
en ik zou er ook graag mee door
willen gaan.

Tekst: Maartje Swinkels

Hoi

Column

Guus

De zon schijnt volop, de temperaturen gaan omhoog. Corona
maatregelen worden opgeheven,
mensen zijn weer volop buiten
en genieten van terrassen of een
goede wandeling in het mooie
weer. De wereld ziet er vredig en
rustig uit, mensen genieten van
de vrijheid die ze weer hebben
zonder mondkapjes en anderhalve meter afstand.
Overal valt licht, behalve op het
Lambertusplein in Horst. Er hangt
een donkere schaduw over de
plek vol met bloemen. Een donkere plek waar een donkere
daad is gedaan. Tientallen kaarsen branden om de duisternis te
doorbreken. Nu alweer meer dan
twee weken geleden, maar nog
steeds vers in gedachten. Ik ben
er nog steeds sprakeloos van en
vind het dan ook moeilijk om er
in deze column over te schrijven.
Zo’n donkere plek voor een
jongen die zoveel licht en blijdschap bracht. Misschien is dat de
reden van het mooie weer: de
hemel is een bron van licht en
blije energie rijker. Het komt er
uiteindelijk op neer dat met een
laffe daad een prachtig leven is
afgenomen.
“Laten we het gezellig houden”,
ook in deze column. Ook al voelt
het allemaal donker en verdrietig deze afgelopen weken, dat
is niet wat bij Guus als persoon
past. We moeten eigenlijk niet
met een donker en verdrietig
gevoel aan hem denken, maar
juist alle vrolijke herinneringen
aan Guus met een lach op ons
gezicht herdenken. Want lachen,
dat kon Guus erg goed. Dat hebben we samen veel gedaan die
maandag op de parade in Horst.
Hopelijk lacht hij ons nog steeds
toe vanuit daarboven. Waar Guus
ook is op dit moment, ik hoop
dat hij net zo van het mooie
weer kan genieten zoals mensen
in Horst dat aan het doen zijn.
Ik wens familie en vrienden heel
veel sterkte, ik hoop dat jullie uit
deze zonnestralen wat warmte
en een lach van Guus mogen
ontvangen.

Iris Geurts
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Wisselend spel

Activiteiten onder de aandacht

Hegelsom wint eerste periode na
gelijkspel thuis tegen DEV-Arcen
De laatste wedstrijd van de mannen van VV Hegelsom van de eerste periode stond donderdag 10 maart op
het programma. Deze wedstrijd werd destijds gestaakt met een 0-1 stand vanwege een blessure van de
scheidsrechter. De rood witten hadden precies een uur om deze achterstand ongedaan te maken.
Uiteindelijk werd het 1-1.
DEV leunde zwaar op de verdediging
en probeerde met man en macht
deze voorsprong vast te houden.
Hegelsom begon onrustig, maar
had voor rust toch nog een goede
mogelijkheid om de stand al gelijk
te trekken. Djen Verkoelen zag zijn
kopbal echter gestopt worden door
de keeper van DEV.

Eenrichtingsverkeer
Na rust was het eenrichtingsverkeer op het doel van DEV, maar
het was lastig voor Hegelsom om
de vrije man te vinden in de muur
die DEV voor hun doel opgetrokken had. In de 50e minuut kopte

Bart Spreeuwenberg uit een goedgenomen corner bij de eerst paal
net naast. Een kwartier na rust werd
de druk verder opgevoerd en was
Denny Bongers twee keer dicht
bij de gelijkmaker, maar zijn schoten werden door de in goede vorm
verkerende keeper van DEV tot
hoekschop verwerkt. 20 minuten
voor tijd bracht trainer Spruit vier
verse krachten in het veld om koste
wat kost de nederlaag af te wenden. Met kunst en vliegwerk hield
DEV stand, maar moest 7 minuten voor tijd toch capituleren. Een
hoge inzet werd door aanvoerder
Wil Spreeuwenberg met het hoofd

Verloren duel

doorgekopt op broer Bart die de bal
binnenschoot en hiermee de verdiende gelijkmaker op het scorebord
bracht.

Programma
Omdat Kessel hun inhaalwedstrijd
won staat Hegelsom nu tweede op
2 punten van Kessel, maar wel met
een wedstrijd minder gespeeld. De
komende twee weken staan er vier
wedstrijden op het programma en
zal de strijd bovenin weer losbarsten.
Komende zondag spelen de rood witten een uitwedstrijd in Meijel.
Tekst: VV Hegelsom

Sport aan de Maas organiseert
Horster Sportmaand
Het is weer bijna april en dat betekent dat het tijd is voor de Horster
Sportmaand: een maand met de aandacht op beweging, gezondheid
en verbinding. Sport aan de Maas organiseert met lokale partners
verschillende activiteiten in de Horster Sportmaand.
Sport aan de Maas brengt samen
met lokale partners een maand lang
(extra) activiteiten onder de aandacht. Van jong tot oud, met of zonder beperking, iedereen kan en mag
meedoen. Zo organiseert de groep
de ommetje competitie, de bijzondere beleef- en beweegdag en
meer. “Meer bewegen begint vaak
niet bij meer sporten, maar bij minder zitten”, aldus regisseur meedoen
Manon Smulders.
In gemeente Horst aan de Maas
gebeurt er veel op het gebied van
beweging en gezondheid. Tijdens
de Horster Sportmaand verdiend dit
extra aandacht, vindt verenigingson-

Adver torial

Geen halve finale
bekervan
voor
VC Trivia
Het geheim
de eenvoud

Natuurbegraafplaats Weverslo,
een wandeling waard

Het eerste damesteam van VC Trivia speelde zondag 13 maart voor een plekje in de halve finale van de regiobeker. De dames kwamen net te kort tegen een sterk en vooral snel spelend VC Limac. Het duel in Panningen
werd met 3-0 verloren.
De dag ervoor, op zaterdag, werd er
voor de competitie gespeeld tegen VCP
uit Oploo. De dames van VC Trivia waren
erop gebrand om een goed resultaat
neer te zetten, na twee verliespartijen
op rij. VC Trivia startte de wedstrijd goed
en pakte al snel een ruime voorsprong
door goed servicewerk. Aanvallend
schitterde Danique Oomen, maar ook
Teuntje van Rengs groeide zichtbaar in
de wedstrijd. Met veel overtuiging en
spelvreugde werd de set met overtuigende cijfers binnengeslagen: 25-07.
In de tweede set was het verhaal niet
anders, behalve dan dat Teuntje van
Rengs definitief haar stempel drukte op
het spel van VC Trivia.

AanHet
hetrustgevende
einde van de tweede
set, dieIs hetTeuntje
van Rengs
had de tegenstander
hier verrast.
de natuur,
de kleinschaligheid,
metde
25-12
werd gewonnen,
maakte
niets meer
in te
brengen:
eenvoud
of de gedachte
dat veel mensen
hier
komen
om 25-07.
een
Meike
Tacken haar debuut
voor het
eeuwigdurende
rustplaats
teeerreserveren? Hoe dan ook, neem een
ste bosbad
damesteam.
De derde
verliep
Kwartfinale beker
en dompel
je set
onder
in de natuur.
in tegenstelling tot de eerste twee iets
De dames van VC Trivia reisden dus met
moeizamer. Ondanks
goed servicehet nodigegeopend
vertrouwen
Ons informatiecentrum
is dagelijks
van naar
13.30Panningen,
tot
echter
de toegankelijk
tegenstandervan
bleek
er een
werk wist VCP twee
keeruur.
eenDe
serie
van
16.30
begraafplaats
is vrij
zonsvan formaat. VC Limac speelde met
vijf punten te maken,
echter tot
dit zonsondergang.
deed
opkomst
meer overtuiging en wist daardoor het
geen pijn voor VC Trivia, daar er al een
spel op belangrijke momenten in de set
ruime voorsprong op het scorebord
te versnellen. Daar had VC Trivia zichtstond. Meike Tacken, die aan het einde
van derde set opnieuw haar opwachbaar moeite mee. VC Trivia ging de strijd
wel aan, maar kwam aan het einde
ting mocht maken, wist meteen haar
iedere
set net te kort: Weverslo
25-19, 25-23,
eerste bal te scoren. De set werd
met en van
Landgoed
Natuur
begraafplaats
25-21.
25-20 gewonnen. In de Janslust
vierde set11,wist
Heide In
de Peel tussen Deurne en Venray
VC Trivia het ritme te herpakken
0478 51 57en
21met
• natuur@weverslo.nl • www.weverslo.nl
meer dan tien servicepunten op rij van
Tekst: VC Trivia

Het geheim van de eenvoud

Natuurbegraafplaats Weverslo,
een wandeling waard
Het rustgevende hier verrast. Is het de natuur, de kleinschaligheid, de eenvoud of de gedachte dat veel mensen hier komen om
een eeuwigdurende rustplaats te reserveren? Hoe dan ook,
neem een bosbad en dompel je onder in de natuur.
Ons informatiecentrum is dagelijks geopend van 13.30 tot 16.30 uur.
De begraafplaats is vrij toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang.

Landgoed en
Natuurbegraafplaats Weverslo
Janslust 11, Heide
In de Peel tussen Deurne en Venray
0478 51 57 21
natuur@weverslo.nl
www.weverslo.nl

CHI NENG QIGONG

Verlies voor Oxalis ondanks meerdere
doelpunten
Er stond zondag 13 maart geen onbekende tegenstander op het programma voor korfbalclub SV
Oxalis uit Hegelsom. De dames van Oxalis speelden de afgelopen seizoenen al vaker tegen MKV uit
Milheeze. Beide ploegen hebben in deze competitie nog geen punten kunnen pakken, dus het was de
vraag wie deze mee naar huis ging nemen. Ondanks de vele doelpunten die gescoord werden door
beide teams, wist Oxalis de wedstrijd niet te winnen. Het werd 26-21.
Tijdens de rust gaf trainer/coach
Johnny Vervoort aan dat Oxalis
goed aan het spelen was en dit
ook in de tweede helft vol moest
houden. Oxalis moest proberen op
sommige momenten wat feller te
spelen en de kansen af te maken.

Fel spel
De tweede helft namen de dames
uit Horst aan de Maas deze
opdracht vanuit de rust goed mee
en begonnen ze meteen fel en
sterk. De kansen werden goed
afgerond en Oxalis wist voor het
eerst in de wedstrijd een voor-

sprong te pakken. Deze was echter
van korte duur en hierna nam MKV
opnieuw de leiding. Gedurende
de tweede helft bleef Oxalis goed
spelen en naar kansen zoeken.
Toch bleek het lastiger om deze
kansen af te ronden en hierdoor
kon MKV het gat steeds groter
maken. Zo werd de eindstand uiteindelijk 26-21.
Volgende week zondag 20 maart
speelt Oxalis 1 om 11.50 uur tegen
ONA/Astrantia 1 in Overasselt.

dersteuner Joey Rutten. “De Horster
Sportmaand is van en voor iedereen.
Dus kom ook namens jouw organisatie of vereniging in beweging en
organiseer een leuke activiteit om
de inwoners van Horst aan de Maas
te activeren.” Geïnteresseerden kunnen hun activiteit aanmelden en
laten promoten. Activiteiten kunnen
doorgegeven worden via het aanmeldformulier op
www.sportaandemaas.nl of door
een e-mail te sturen naar
info@sportaandemaas.nl Op de
website is ook meer informatie te
vinden over alle activiteiten die er
georganiseerd worden.

Adver torial

Bekende tegenstander

Meteen vanaf de start van de
wedstrijd ging het gelijk op. Toch
was het MKV die de voorsprong
steeds wist te pakken. Maar Oxalis
had daar wel een antwoord op
door in het begin van de eerste
helft de tussenstand steeds weer
terug te brengen naar een gelijkspel. Aan beide kanten werden
mooie kansen gecreëerd en allebei de teams wisten de korf goed
te vinden. Toch was het MKV die
steeds met een aantal doelpunten
op voorsprong kwam. Zo gingen
de teams met een tussenstand van
16-13 de rust in.
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Kennismakingsworkshop & Basiscursus Chi Neng Qigong
Deze kennismakingsworkshop wordt gegeven door:
Ton en Corry van de Pas
Datum: zaterdag 19 maart 2022 van 9.30 tot 11.30 uur of
zaterdag 19 maart 2022 van 13.30 tot 15.30 uur
Aanmelden: info@chinenglimburg.nl vóór 19 maart 2022
De uit 10 lessen bestaande Basiscursus wordt gegeven door:
Ton en Corry van de Pas
Kosten: € 165,00 inclusief instructiemap
Startdatum: woensdag 23 maart 2022 van 19.30 tot 21.00 uur.
Aanmelden: info@chinenglimburg.nl vóór 20 maart 2022
Locatie:
Meldersloseweg 121a, Melderslo Tel. 077 397 11 00

Tekst: SV Oxalis

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

Sporting verliest twee wedstrijden in één week
Voetbalvereniging Sporting ST wist voor de tweede keer in één week tijd geen overwinning te behalen.
Ze speelde zondag 13 maart tegen vvVOS en verloor met 2-1.
Op het kunstgras tegenover
De Koel in Venlo was vvVOS in
de beginfase duidelijk de betere.
De Venlonaren tikten de bal ongestoord rond en kwamen meerdere keren gevaarlijk voor het
doel. Aan de andere kant was het
Sporting ST dat nog moest wennen aan het kunstgras. Daarbij
ontbrak het aan de nodige felheid,
waardoor de gasten na slechts
4 minuten een doelpunt moesten

incasseren. Langzaamaan knokte
Sporting zich in de wedstrijd.
Na een half uur spelen had het
zowaar de 1-1 op de voet na een
mooie voorzet over rechts. De bal
werd rakelings naast geschoten
door Jur Janssen. Met 1-0 op het
scorebord ging men aan de thee.

Ongelukkige uittrap
Na rust was het spelbeeld anders.
Sporting zette druk, kwam tot

voetballen en creëerde kansen.
Met de twee kersverse debutanten Raf Custers en Nick Cox jaagde
het op de gelijkmaker. De 2-0 viel
dan ook als donderslag bij heldere hemel voor Sporting na een
ongelukkige uittrap van doelman Sjoerd. In de eindfase was
het alles of niets voor de gasten.
Met vier man voorin werd de aansluitingstreffer gezocht. Deze werd
gevonden in de 85e minuut door

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 25 st!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hor

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

Jimmie Janssen. Het eindoffensief leidde tot meerdere kansen
maar ook tot enkele gevaarlijke
uitbraken van VOS. Beide teams

kwamen echter niet tot scoren.
Eindstand: 2-1.
Tekst: Sporting ST

Persoonlijke records

HZPC zwemt derde
competitiewedstrijd van het
seizoen in Eredivisie
De derde wedstrijd van de Nationale Zwemcompetitie werd op
zondag 13 maart gezwommen in Sittard. HZPC komt dit seizoen, net als vorig jaar, uit in de Eredivisie. In de Eredivisie
zwemmen de beste achttien clubs van Nederland. Na deze
wedstrijd staat HZPC op een vijftiende plek.
Hoewel deze wedstrijd echt om
teamprestatie draait, werden
er door zwemmers individueel
ook erg mooie prestaties neergezet. Er werden diverse pr’s
gezwommen. Onder andere door
Isa Curvers (100 meter rugslag
en 50 meter vlinderslag), Lars
Hagens (100 meter vlinderslag),
Guido Jacobs (100 meter rugslag
en 200 meter schoolslag), Jesse
Jacobs (100 meter vlinderslag en
200 meter wisselslag), Tijn van
Kuijk (200 meter rugslag), Benthe
van de Ree (100 meter vlinderslag en 200 meter wisselslag),
Oriana Schaap (100 meter vlinderslag en 200 meter wisselslag), Isis
Sikes (100 meter rugslag), Jente
Sikes (100 meter vrijeslag en 200
meter rugslag), Stephan Sjeptoera

(200 meter schoolslag), Vera
Smits (50 meter vlinderslag), Jorn
Sprunken (200 meter schoolslag),
Fleur Veens (100 meter rugslag),
Koosje Versteeg (100 meter rugslag), Ilse Versteegen (100 meter
vlinderslag en 200 meter wisselslag), Cas Verstegen (200 meter
rugslag en 100 meter vrijeslag)
en Sten Verstegen (100 meter
rugslag).
De vierde en laatste wedstrijd van
de Nationale zwemcompetitie
staat gepland op zondag 24 april
in het thuisbad in Horst. De laatste wedstrijd wordt cruciaal, aangezien de nummers vijftien tot en
met achttien degraderen naar de
eerste divisie.
Tekst: zwemvereniging HZPC

Meterik een maatje te klein
voor koploper Kessel

INTERIEURVERZORGERS (M/V)
Dagen, tijden en uren zijn in overleg.

Uitvoeren van dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden.
De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
•

Zorgdragen voor een schone plek, op diverse projecten mogelijk;

•

Werken binnen vastgestelde werkprogramma’s en werkmethodes;

•

Mogelijk om te werken binnen teamverband.

Variant is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in
het professioneel reinigen en onderhouden van bedrijfsruimten, openbare gelegenheden en woonprojecten.

O F B EL N A A R :
0 4 93 -316 6 8 0

Voetbalclubs Kessel en Meterik speelden op zondag 14 maart,
onder het genot van een heerlijke lentezon, een matige wedstrijd in Kessel. Voor Meterik was dit de eerste competitie
wedstrijd sinds november en het team was zoekende naar haar
vorm. Voor Kessel was dit al de derde wedstrijd. Zij speelden
met veel beleving, overtuiging en wonnen verdiend met 2-1.
Voordat de groen-witten beseften
dat de wedstrijd was begonnen,
maakte Willem Kruik dankbaar
gebruik van hun afwachtende
houding, omspeelde diverse spelers en schoot vanaf de achterlijn fraai de 1-0 in de lange hoek.
Vervolgens mocht Meterik van
geluk spreken dat keeper Luuk
Haenen een tweetal keren attent
ingreep en een bijna zekere 2-0
voorkwam. Meterik leek zich
na een half uur te herstellen en
werd meteen gevaarlijk via een
prima aanval. Piet Steeghs werd
de diepte ingestuurd en scoorde
beheerst de 1-1, maar de scheidsrechter honoreerde het late vlagsignaal van de grensrechter en
keurde de goal af vanwege buitenspel. Willem Kruik slalomde
vervolgens weer door de Meterik
verdediging, maar Luuk Haenen
was weer de reddende engel.
Meterik kreeg in kansrijke positie een tweetal vrije trappen die

echter niets opleverden. Na een
verkeerde terugspeelbal kon
Kessel nog scoren, maar de inzet
schampte slechts de bovenkant
van de lat.

Geen echte vuist
Na de thee besliste Kessel de
wedstrijd bij de eerste aanval. Uit een corner kopte een
Meterikverdediger tegen een
tegenstander en via zijn rug rolde
de bal over de doellijn. De groenwitten konden geen echte vuist
meer maken. Ze konden gedurende de hele wedstrijd niet hun
eigen spel spelen en hanteerden
veelal de lange bal. Kessel voetbalde vanuit een gesloten verdediging en loerde op de counter.
In de slotfase maakte Bart
Houben nog wel de 2-1, maar er
was te weinig tijd om nog een
gelijkspel uit het vuur te slepen.
Tekst: RKSV Meterik
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Melderslo na elf wedstrijden nog steeds
ongeslagen
Voetbalvereniging SV Melderslo speelde donderdag 10 maart thuis een inhaalwedstrijd tegen Handel. Deze
wedstrijd werd met 2-0 gewonnen. De ploeg speelde zondag 13 maart uit tegen SV de Braak en hier wisten de
mannen ook te winnen. Het werd 0-3.
Voor aanvang van de inhaalwedstrijd
tegen Handel was er 1 minuut stilte en
Melderslo speelde met rouwbanden
om zo stil te staan bij het overlijden van
Guus Janssen. Deze avond was voetbal
bijzaak. De uitwedstrijd tegen SV de
Braak op zondag werd op zeer moeilijk
bespeelbaar veld gespeeld.
Freek Thoone koos tijdens deze wed-

strijd voor dezelfde elf mannen als
tegen Handel. In het begin koos
Melderslo vrij veel voor de lange bal. Na
22 minuten kwam de ploeg op voorsprong door een doelpunt van Luc van
Kuijck. SV de Braak bleef geloven in een
goed resultaat en legde veel energie in
de wedstrijd, maar de verdediging van
Melderslo bleef vrij gemakkelijk over-

eind. 12 minuten voor de rust scoorde
Bart Verheijen de 0-2 en met deze stand
gingen de teams de rust in. Toen Bart
Verheijen na de rust de 0-3 maakte, was
alle spanning uit de wedstrijd. Na 90
minuten kwam er een einde aan deze
sportieve wedstrijd.
Volgende week zondag speelt Melderslo
thuis tegen Germania.

S.E.C. te sterk voor volleydames uit Meerlo
De thuiswedstrijd van volleybalvereniging VC Set Up DS1 stond zaterdag 12 maart op het programma.
De dames speelden tegen VC S.E.C. DS1. Ook al moest Set Up DS1 een team bij elkaar sparen door corona en
blessures, stond er een degelijk team klaar voor de wedstrijd. Het werd uiteindelijk 1-3 voor het uitteam.
De eerste set was het zoeken voor
de dames naar de juiste organisatie.
Er werden goede punten gescoord
en veel van de grond gehaald. Dat
mocht niet baten en zo verloor Set
Up deze set met 18-25. De tweede set
ging hetzelfde. Goede acties, maar
niet het gewenste resultaat. Gaande
weg deze set kwam Set Up DS1 steeds

sterker terug. Dit was dan ook iets
om mee te nemen naar de derde set
(19-25). Set nummer drie verliep een
beetje anders. De organisatie was
goed, de meiden gingen vol power
erin en waren gedreven om deze set
te pakken. Door middel van een paar
hele sterke punten op het einde werd
deze set binnen gehaald met 27-25.

De vierde set was de energie dan ook
volledig op. De pass kwam niet op de
juiste plek, de meiden van VC S.E.C.
hadden een sterk blok en er was voor
Set Up niets meer aan te doen dan
proberen zoveel mogelijk puntjes te
sprokkelen: 12-25.
Tekst: VC Set Up

E.K. Indoor Modelstockcars in de Mèrthal
SRP de Peeldrivers organiseert dit jaar weer het E.K. Indoor voor Modelstockcars. Na twee jaar van corona
kan dit evenement voor de 26e keer gehouden worden in de Mèrthal in Horst. Het evenement vindt plaats op
zaterdag 19 en zondag 20 maart.
In de Mèrthal zullen deelnemers
uit Nederland, België, Duitsland,
Engeland en Schotland strijden om de
titel ‘Europees Indoor Kampioen 2022’.
De winnaar krijgt de MPR Pijnenburg
wisseltrofee. Dat de vloer optimaal
geschikt is van de Mèrthal blijkt uit de
hoge snelheiden die de stockcars de
laatste jaren bereiken. Op de rechte
stukken halen kleine raceauto’s topsnelheden van zo’n 80 tot 90 kilometer per uur. Door deze hoge snelheden
is er een speciale computertelling.
Hierdoor wordt de gehele wedstrijd
geregistreerd. Diverse toprijders uit de
regio behoren ook dit jaar tot de grote
favorieten voor deze Europese titel.

Kampioenen
Rijders uit Engeland hebben jarenlang
op kop gelegen bij internationale wedstrijden, maar de laatste jaren zijn het
steeds meer de Nederlanders die zich
bij de top voegen. Toprijders uit de
regio zijn Gijs Verkoijen uit Wanssum,
Sven Versteegen uit Melderslo en
Dennis van Asten uit Horst. Ook zal de
laatste Indoor Kampioen (2019) Brian
Weijers (lid van de Peeldrivers) weer
in de Mèrthal aan de start verschijnen. Verder zal outdoor wereldkampioen Jeroen Janssen uit Sevenum
en outdoor Europeeskampioen Alex
Montague (Engeland) ook deelnemen
aan dit race-evenement. Ook zal er dit

jaar weer een junior finale gereden
worden (onder de 16 jaar), ook hier
hebben de Peeldrivers deelnemers
zoals Teun Jansen uit Velden.
Alvorens de deelnemers zich aan
elkaar kunnen gaan meten op zondag
20 maart, krijgen ze de gelegenheid
om hun wagens optimaal af te stellen
op zaterdag 19 maart tijdens de vrije
trainingen. Zondag 20 maart beginnen
de voorrondes om 09.30 uur. Om 14.00
uur begint de halve finale. Na de
halve finales gaat het programma om
16.30 uur verder met de grote finale.
Hierin strijden de zes beste rijders van
dit weekend. De entree bij dit modelraceweekend is op beide dagen gratis.
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Spannende eindfase

Wittenhorst wint van Deurne
Voetbalclub RKsv Wittenhorst speelde binnen vier dagen twee
wedstrijden. De uitwedstrijden werden gespeeld op donderdag
10 maart tegen RKSV Heeze en op zondag 13 maart tegen
Deurne en ze werden allebei gewonnen met 2-3.
Het sterke Deurne wilde weer
eens een zege behalen, zo luidde
de voortekenen. Vanaf het begin
probeerde de thuisclub met veel
kracht een overwicht te creëren.
In die fase kreeg het veel corners
te verwerken, die niet van gevaar
ontbloot waren. Geleidelijk aan
kreeg Wittenhorst meer kijk op het
spel en wist met snel spel duidelijk
voor gevaar te zorgen.
Rond het halfuur werd Giel
Beurskens in de diepte gestuurd.
Binnen de 16 meter werd hij getorpedeerd. Jeroen Verkennis mocht
het vonnis voltrekken: 0-1. Na weer
een aantal corners weggewerkt
te hebben, was het toch weer
Wittenhorst dat pijlsnel richting
het vijandelijke doel opstoomde.
Uit een boeiende scrimmage was

het Joost van Rensch die fraai uithaalde: 0-2. Pal voor de rust kon
Deurne op 2-1 komen middels Fin
van der Steijn.
Na de pauze probeerden beide
teams de stand in hun voordeel
te veranderen. Het eerste mocht
Wittenhorst de supporters laten juichen. Joep Beurskens kon doorbreken en zo kon de doelman geklopt
worden: 1-3. Beide teams lieten in
de laatste fase nog enkele fraaie
kansen onbenut. In de spannende
eindfase was het de thuisclub die
door Thijs Matheij de eindstand op
2-3 kon brengen. Wittenhorst was
wederom de bovenliggende ploeg
en klimt zo de top drie binnen.
Tekst: Piet Nabben,
RKsv Wittenhorst

SV Melderslo pakt kostbaar
punt
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 13 maart
tegen De Peelkorf 1 uit Ysselsteyn. Voor de carnaval werd ook al
tegen deze tegenstander gespeeld. Waar SV Melderslo toen nog
verloor in eigen huis (11-16), lukte het in sporthal De Wetteling
dit keer om bij een eindstand van 16-16 een punt mee naar huis te
nemen.
Vanaf het begin was SV Melderslo
een stuk feller en scherper dan
de vorige keer. Dat resulteerde in
een spannende wedstrijd tussen
twee aan elkaar gewaagde teams.
Halverwege de eerste helft wist
De Peelkorf een gaatje te slaan van
drie doelpunten, maar SV Melderslo
herpakte zich en bij rust was de
stand nog maar 9-8 in het voordeel
van De Peelkorf. Na rust was het
SV Melderslo dat het initiatief wist
te pakken. Het team kwam nu op
voorsprong, hoewel ze nooit echt
uit wist te lopen. Op een gegeven moment werd er echt om en

om gescoord, wat ook paste bij
het wedstrijdbeeld. Enkele minuten voor tijd was SV Melderslo de
ploeg die op voorsprong stond.
De Peelkorf wist op dat moment
echter de gelijkmaker te scoren.
Een spannende eindfase volgde,
maar het lukte beide teams niet
meer om een doelpunt te maken.
Bij een eindstand van 16-16 werden
de punten uiteindelijk gedeeld en
kon SV Melderslo tevreden zijn met
de stijgende lijn ten opzichte van
de vorige keer.
Tekst: SV Melderslo
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Geplukt

Nicolette Seuren Grubbenvorst
Na haar zware revalidatie wil Nicolette veel meer gaan genieten van haar leven en de mensen om haar heen.
Ze heeft volgens haarzelf de mooiste baan op de wereld en houdt van het verenigingsleven. Deze week wordt
Nicolette Seuren (47) uit Grubbenvorst geplukt.

Aan de muur, tussen de keuken
en de woonkamer, hangt een
lange vlaggetjesreeks. Niet omdat
Nicolette onlangs jarig was, maar
vanwege de support vanuit haar
vrienden. Nicolette zit namelijk in
een heftige revalidatie en van haar
vrienden heeft ze een soepcentrale gekregen. “Omdat ik momenteel niet goed ter been ben, komen
mijn vrienden mij elke week een
andere soort soep brengen”, zegt
ze. “Op elk vlaggetje staat welke
soep en de datum van wanneer ze
langskomen. Sinds ik in mijn revalidatieperiode zit, ben ik er echt
achter gekomen hoe mooi het is als
vrienden achter je staan.”

In coma

K L A A R VOOR HE T GROTE W ERK?
Bejo is een inter nationaal opererend Neder l ands f amiliebedr ijf, ge specialiseer d in veredeling,
pr oduc tie en ver koop v an gr oentez aden. Kw aliteit v an ons pr oduc t s t aat hoog in het v aandel .
Met zeer gemoti veer d en betr okken per soneel wer ken w ij wereld w ijd
aan de ver dere gr oei v an ons innov atieve bedr ijf.
De collega’s v an de afdeling Tr ial Gr ounds & S eed Pr oduc tion Nether l ands zijn ver ant woor delijk
voor het z aaien, pl anten en ver zor gen v an de pr oeven ten behoeve v an onder andere
de afdelingen Veredeling en Z aadpr oduc tie.
Heb jij zin om in onze gr oeiende en bloeiende wer komgev ing aan de sl ag te gaan?
Op onze moder ne wer kloc atie s in L imbur g zijn w ij op zoek naar enthousias te collega’s:

TEELTMEDE W ERK ER S K E S SEL & MELDER SLO
(3 8 uur per week )

A l s teeltmedewer ker is geen dag het zelfde. Je wer k t voor het gr oot s te gedeelte ter onder s teuning
v an onze afdeling Tr ial Gr ounds & S eed Pr oduc tion op de pr oef velden (Ke s sel) en in
de kas sen (Melder slo). Ver der onder s teun je bij het oogs ten en de ver wer king v an de z aden.
Je wer k t in een klein enthousias t team en hebt daar naas t ook cont ac t met onze collega’s
v an de veredelings afdelingen. W ij zoeken een collega die pr oac tief is en meedenk t
over innov atie en ver beter ingen.

OPROEPK R ACHTEN K E S SEL
(gemiddel d 16 uur per week be s chik b aar)

A l s opr oepkr acht be s t aan je t aken hoofdz akelijk uit het as sis teren v an onze teeltmedewer ker s en
veredel aar s . Hier bij ver r icht je di ver se wer k z aamheden, zoal s het pl anten, oogs ten en
dor sen v an z aden. Dit wer k v indt voor namelijk pl aat s in en r ondom Ke s sel .
Bij gebleken ge schik theid kan je gev r aagd wor den om in onze v as te flexpool te komen wer ken.

I N F O R M AT I E
W il je meer weten over deze v ac ature s? Neem dan cont ac t op met W il Str ous , Tr ial Gr ounds & S eed
Pr oduc tion Manager, mobiel 0 6 -518 7 2 9 74 . Op onze site wer kenbijbejo.nl v ind je meer infor matie
over de f unc tie - eisen en ons aantrekkelijk aanbod voor deze v ac ature s .
K ijk ook op bejo.nl voor meer infor matie over ons bedr ijf.

SOLLICITEREN
Ben je enthousias t? Upload dan je moti v atiebr ief en C V v ia de but ton ‘solliciteer direc t!’
op onze site wer kenbijbejo.nl
BE K I J K D E F IL M O P YO U T U BE ‘J E T O E KO M S T BEG IN T BI J BE J O - L IMBU R G ’

Working down-to-earth

werkenbijbejo.nl

Een klein half jaar geleden kreeg
Nicolette last van haar longen.
“In eerste instantie dacht ik aan
corona, die link werd natuurlijk snel
gelegd.” Maar het was geen corona.
“Op mijn longen was van alles te
zien”, vervolgt Nicolette. “Daarna
werd het een longontsteking en
kreeg ik antibiotica. Maar ook dat
bleek het niet te zijn. Daarna ging
het slecht met me, heel slecht.
Zelfs zo slecht dat ik op de intensive care terechtkwam. Het maakte
mij ook allemaal eigenlijk niet meer
uit, ik was zo moe. Snel daarna
werd ik in een coma gebracht.” De
doctoren in Venlo konden niet vinden wat Nicolette mankeerde. Alle
behandelingen die ze startten, hadden geen effect. Totdat het ziekenhuis in Maastricht naar Nicolette
wilde kijken. “Met succes”, zegt ze
met een brede glimlach. “Ik bleek
een zeldzame auto-immuunziekte
te hebben. Met chemo en andere
behandelingen ben ik er weer
bovenop geholpen. Daarna moest
ik revalideren en nu kan ik een paar
meter lopen. Na zo’n traject moet ik
zeggen dat je toch wel anders gaat
kijken naar je leven. Ik ga meer van
het leven en van andere mensen
genieten.”

Rotterdam
Snel hoopt Nicolette weer wat
meters te maken. Makkelijk is het
niet. “Ik wil snel teveel. Een fysiotherapeut in het revalidatiecentrum zei regelmatig: ‘het is geen
wedstrijd’. Soms moet ik mij dan
even inhouden. Snel hoop ik dan
langere afstanden te kunnen gaan
wandelen.” Want dat is één van
de grote hobby’s van Nicolette.
Een andere hobby is basisschool
De Twister in Horst, waar ze directrice is. “Ik wist al vroeg dat ik
leerkracht wilde worden. Mijn
vader was ook leerkracht. In mijn
puberjaren zat ik op het atheneum,
maar ben een niveau gedaald
naar havo. Niet omdat het voor
mij te moeilijk was, maar omdat
havo ook genoeg was voor de
pabo en het mij een jaartje minder kostte.” Daarna ging Nicolette
op een school in Rotterdam werken. “In de Randstad was heel
veel werk, dus verhuisde ik ook
voor een tijdje naar Rotterdam.”
Daar woonde ze op vijf hoog in

een appartement. “Een prachtige
tijd heb ik daar gehad, maar elk
weekend kwam ik toch braaf terug
naar Grubbenvorst. Het leven hier
trok mij altijd wel.” In Rotterdam
maakte Nicolette ook twee heftige gebeurtenissen mee. “Toen ik
op een dag thuis kwam, wilde ik
de gaskachel aanzetten. Dat ging
fout, want er kwam een vonkje
vrij en in een seconde stond mijn
hele appartement in brand. Helaas
heb ik alles achter moeten laten,
dat was heel heftig. Gelukkig ben
ik niet gewond geraakt.” Daarna
kon ze samen met haar zus in een
huisje wonen dat werd aangewezen door de woningbouwcorporatie. “Een ander heftig moment
was in een supermarkt die werd
overvallen waar ze mij als gijzelaar hebben gebruikt. Daarna had
ik het gehad en ben ik terug naar
Grubbenvorst verhuisd.”

Buitenspelen
Met plezier kijkt Nicolette terug
op haar jeugd. “In Grubbenvorst
groeide ik op, samen met mijn
ouders en zus Esther. Als ik terugkwam vanuit school, was daar altijd
mijn moeder en dronken we samen
wat. Daarna ging ik vaak naar buiten, want elk kind was op straat of
in de bossen te vinden. Daar deden
we stoepranden, verstoppertje of
fietsten we door de wijken. Ik heb
toen echt een fantastische tijd
gehad.”

Directie
In Rotterdam heeft Nicolette binnen het schoolbestuur waar ze
werkzaam was de opleiding tot een
leidinggevende functie gevolgd.
Ze kreeg de kans om op haar school
in de directie te komen, maar
wilde toch haar leven voortzetten
in Limburg. Via een aantal scholen
kwam ze uiteindelijk bij De Twister
terecht. “Daar heb ik zeker geen
spijt van. Voor mij is mijn werk
mijn hobby, ik ben daar zo blij mee.
De school is zo sterk omdat ze altijd
kijken wat ze samen kunnen bereiken. Als dat niet mogelijk is, wordt
dat ook eerlijk gezegd. Ieder kind
of iedere werknemer verdient een
kans.”

Ik heb toen echt een
fantastische tijd gehad
Een andere grote hobby van
Nicolette is Harmonie St. Joseph
in Grubbenvorst. “Ik speel al zo’n
35 jaar saxofoon”, zegt ze. “Het is
een ontzettend hechte club. Zelfs
toen ik aan het revalideren was,
hebben ze voor mij een speciale
mars gespeeld. Dat doet wat met
je. Het is zo’n typisch verenigingsgevoel, het maakt deze gemeente
ook zo sterk. Dat gevoel, dat wil ik
nooit meer kwijt.”

Tekst en beeld: Niels van Rens
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KERNgezond-activiteit voor kinderen in
Sevenum
De kinderen van de groepen 6 van basisscholen De Ezelsbrug en De Krullevaar in Sevenum deden op woensdag
9 maart mee aan een KERNgezond-activiteit. De activiteit stond in het teken van ‘fair-play’.
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Ruim driehonderd deelnemers

Geslaagde tweede editie
Americaanse Quiz

Driemaal is scheepsrecht: zaterdag 12 maart vond, na twee keer
uitstellen, de tweede editie van de Americaanse Quiz plaats.
Deze dorpsquiz startte in 2019, maar kon door de coronamaatregelen de afgelopen twee jaar niet plaatsvinden.
Meer dan driehonderd deelnemers,
verdeeld over ruim dertig teams,
waren afgelopen zaterdagavond
druk bezig met het beantwoorden
van de quizvragen. Onder meer
het jubileum van de Rowwen
Hèze fanclub, de kunstveiling van
Gemeente Horst aan de Maas en
het Eurovisie Songfestival kwamen aan bod. Ook moesten de
Americanen hun eigen Masked

Singers zien te ontmaskeren en
kregen ze bij zaal de Wensput een
bijzondere blauwe stamppot te
proeven.
De organisatie spreekt van een
geslaagde avond, volgens voorzitter Cees Derks. “Het dorp stond
weer op z’n kop.” Op de Facebookpagina van de Americaanse Quiz
spreken ook deelnemers hun waardering uit voor deze tweede editie.

Coronaproof
In de klas gingen kinderen aan de
slag met het thema. Eerst ontdekten
ze wat ‘fair-play’ inhield en hoe dat
in hun eigen leven terugkomt. Niet
alleen tijdens het sporten, maar ook
op het schoolplein en op straat.
Aan de hand van topsportfilmpjes
gingen kinderen de discussie aan over

wat ze zelf zouden doen. Zouden ze
scoren als een tegenstander geblesseerd is? Zo niet, zouden ze het dan
wel doen als het 0-0 stond en het is
de laatste minuut van de finale? Aan
de hand van zulke vraagstellingen kregen kinderen een spiegel voorgehouden over hun eigen sportiviteit.

Daarnaast was er een actief gedeelte
in de speelzaal. Hier kregen alle kinderen een kickboksclinic van een
ervaren instructeur. De kinderen leerden enkele basistechnieken en werkten samen om deze onder de knie te
krijgen.

Hôrster kinderboek gekozen tot kinder
zwerfboek van gouverneur Emile Roemer
Om taalachterstand onder kinderen te verminderen, is in 2019 gestart met de Kinderzwerfboek Provincie
Estafette. Daarmee wordt geprobeerd het lezen van kinderboeken te stimuleren. Het kinderboek dat
Gouverneur Roemer als zwerfboek doorgeeft is het boek ‘De avonturen van de Vliegende Pannenkoek & de
Aangebrande Kroket’ van Horstenaar Chris Winkelmolen.
Kinderzwerfboek, onderdeel van
Nationaal Fonds Kinderhulp, zet zich
in om boeken beschikbaar te maken
voor álle kinderen. Daarom is in april
2019 de Provincie Estafette gestart in
Drenthe. Gedurende drie jaar bezoekt
Kinderzwerfboek alle provincies.
Commissaris van de Koning in Limburg
krijgt het spreekwoordelijke stokje
overgedragen van de commissaris van
de Koning John Berends in Gelderland.
Op 16 maart zal commissaris Roemer

het kinderboek van commissaris
Berends “De brief voor de koning”
van Tonke Dragt en vele andere boeken laten zwerven in de provincie
Limburg. Roemer wil zijn eigen kinderboek laten zwerven in de provincie Overijssel. Hij geeft zijn kinderboek
door aan de commissaris van de Koning
Andries Heidema. Het kinderboek dat
Gouverneur Roemer als zwerfboek
doorgeeft is het boek De avonturen
van de Vliegende Pannenkoek & de

Aangebrande Kroket. Dit boek is zowel
in het Nederlands als in het Hôrster dialect verschenen. De Nederlandse versie gaat namens Gouverneur Roemer
zwerven als Kinderzwerfboek in de
provincie Overijssel. De Hôrster versie
zal als Kinderzwerfboek door Limburg
gaan zwerven. Tekenaar Sjors Driessen
en schrijver Chris Winkelmolen zijn blij
verrast en trots dat gouverneur Roemer
hun boek als zijn Kinderzwerfboek
heeft uitgekozen.

KnopenLopen Sevenum organiseert Dauwtrappen
KnopenLopen Sevenum organiseert op zondag 3 april weer het jaarlijkse Dauwtrappen. Iedere keer zijn er
ongeveer 250 wandelaars die deelnemen aan deze ochtendwandeling.
Dit jaar is de start van de ochtendwandeling tussen 06.00 en 07.00 uur vanaf
Atelier de Stal in Sevenum. Er wordt
een afwisselende route van ongeveer 10 kilometer door de ‘Zaerumse’

omgeving gelopen met na afloop de
beproefde dauwtrap beloning: eieren,
ham en champignons. In verband met
beperkte parkeergelegenheid kunnen
deelnemers het beste te voet of met de

fiets komen. Aanmelden is noodzakelijk
en kan tot en met donderdag 31 maart
met behulp van het aanmeldformulier
dat terug te vinden is op de website
van KnopenLopen.

Huismuis Horst gaat weer van start
In de Bibliotheek Horst wordt elke donderdag van 15.00 tot 16.30 uur de huismuis georganiseerd. De huismuis
is een voorleesactiviteit speciaal voor taalontwikkeling van kinderen van 4 tot 12 jaar en hun ouders. De start
is donderdag 17 maart.
Op een speelse manier wordt er tijdens
de huismus voorgelezen door verschillende vrijwilligers. Er worden daarnaast spelletjes gedaan en er wordt

geknutseld. Door gezellig samen bezig
te zijn, leren kinderen dat taal leuk is.
Door vaker te komen, leren kinderen
de taal nog beter en kunnen ouders en

kinderen de bibliotheek leren kennen.
De huismuis is er iedere donderdag,
behalve tijdens schoolvakanties.

Geslaagde alternatieve vorm
van zevende Meerlose dorpsquiz
De jaarlijkse dorpsquiz IQuizut vond zaterdagavond 12 maart
plaats in Meerlo. Deze was volledig coronaproof opgezet, zodat de
verschillende teams niet met elkaar in contact hoefden te komen.
Een groot deel van de quiz kon in de auto uitgevoerd worden.
Voor de quiz was er een puzzeltocht in en om Meerlo uitgezet.
Hierbij moesten vragen in diverse
categorieën beantwoord worden.
Tijdens de tocht kwam men uit bij
een drive-in-bioscoop bij manege
de Megelsprong. Daar was de
opdracht georganiseerd: welke
beroemde gebouwen en monumenten herken je?
De organisatie geeft aan te hebben genoten van alle bedrijvigheid.

Mooi
Natuurlijk

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

“We willen Meerlo, deelnemende
teams en steunende ondernemers
van harte bedanken voor hun sportieve en fanatieke deelname en
enthousiaste reacties.”
Op dit moment beraadt de organisatie zich nog over de vorm van
het slotspelen de prijsuitreiking.
Hier worden de teams op korte
termijn over geïnformeerd.
Op www.IQuizut.nl is meer te vinden over het vervolg.

#kempencreëert

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

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een cadeaupakket t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door KUIF
Conceptstore 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 20 maart 2022
(12.00 uur) binnen zijn. De winnaar wordt donderdag 24 maart 2022 bekend
gemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!
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L
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N

4 letters
BUIS
JACK
KIEL
KILT
ROBE
TOGA
5 letters
HABYT
JAPON
JEANS
JUPON
LUIER
SHORT
SLOOF
STOLA

Euroflor is een jong en dynamisch bedrijf dat zich op enerverende wijze richt
op de retail van bloemen en planten in het supermarktsegment.
Wegens uitbreiding zijn wij per direct op zoek naar:

Bloemenafpaksters/-bindsters (M/V)

parttime en fulltime

Ben jij op zoek naar een leuke zelfstandige baan binnen
een groeiend bedrijf, stuur dan een sollicitatiebrief met
c.v. binnen 14 dagen naar
EUROFLOR BV Venrayseweg 151 E 5961 NS Horst
of mail diana@euroflor-bv.nl

6 letters
BADJAS
BOERKA
BRETEL
CORSET
DUSTER
HANSOP
JUMPER
KIMONO
SCHOOT
SKIPAK
SLIPJE
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7 letters
BLOUSON
BONTJAS
EVAATJE
GALAPAK
GALAROK
KOLBERT
PELSJAS
ZWEMPAK
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De overgebleven letters vormen de oplossing:

De oplossing van de puzzel in de Hallo van 10 maart 2022 was:

8 letters
BORSTROK
CAMISOLE
CORSELET
FIETSROK
HAREMROK
HUISJURK
KNIEKOUS
MONOKINI
MOTORPAK
PLOOIROK
SLOBKOUS
STROPDAS
WERKHEMD
WERKTRUI
WINDJACK
ZEILJACK
ZOMERPAK
En de winnaar is: Ralph Schreurs uit Kronenberg.
Van Harte Gefeliciteerd met een cadeaubon t.w.v. € 25,beschikbaar gesteld door PLUS Supermarkt Horst!

1703 \ service
Religie

Apotheek

America

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

Zondag 20 maart

Apotheek Maasdorpen

11.00

Broekhuizenvorst
Zaterdag 19 maart

19.15

Horst (Lambertus)
Zondag 20 maart
Maandag 21 maart
Dinsdag 22 maart
+ aanbidding
Woensdag 23 maart
Donderdag 24 maart
Vrijdag 25 maart

Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

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

18.30
18.30
18.30

Zondag 20 maart

09.00

Meerlo

Zondag 20 maart
Donderdag 24 maart
- rozenkrans
- Biddende moeders

10.30
09.00
08.30
09.30

Melderslo

De hardloopwedstrijd Rundje um ut Hundje organiseert in aanloop naar het hardloopevenement in Horst twee
jeugdloopclinics. “We willen zo leerlingen uit het basis- en middelbaaronderwijs enthousiast maken om te gaan
hardlopen”, laat de organisatie weten.

Huisartsenpost

11.00
18.30
09.00

Lottum

Gebiedsteams

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

Gemeente Horst aan de Maas

Zaterdag 19 maart

Meterik

Zaterdag 19 maart

17.30

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

19.00

Tandarts

Spoedgevallendienst

Sevenum

Zaterdag 19 maart
Zondag 20 maart
+ aanbidding
Maandag 21 maart
Dinsdag 22 maart
Donderdag 24 maart
Vrijdag 25 maart

18 t/m 20 maart

18.00
09.30
14.00
18.30
18.30
18.30
18.30

Swolgen

Dinsdag 22 maart
- rozenkrans

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

21 t/m 24 maart

Zaterdag 19 maart
Woensdag 23 maart

De Schuilplaats

kerkdienst

Danure Verloskundigen

Er zijn op deze dag allemaal verschillende boeken beschikbaar voor
kinderen en volwassenen voor een

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

10.00

De atletiekbaan van de Peelrunners
in Horst is de locatie voor de sessies.
De organisatie laat weten dat trainingen, die 60 minuten duren, om
14.30 uur starten. De sessies zijn gratis
en voor iedereen toegankelijk, maar
het is wel noodzakelijk dat deelnemers
zich aanmelden. Dat kan via de website
van Rundje um ut Hundje of door een
mail te sturen naar clinicjeugdlopen@
rundjeumuthndje.nl Het programma
van het Horster evenement biedt

mogelijkheden voor kinderen van alle
leeftijden. De Ouder/kind-loop is voor
jeugd tot en met 5 jaar, de Kidsrun voor
kinderen van 6 tot en met 8 jaar en de
Scholenloop voor de leeftijd van 9 tot
en met 12 jaar. Rundje um ut Hundje
vindt plaats op zaterdag 7 mei. Naast de
jeugdafstanden staat de 2.500 meter,
de 5 kilometer en de 10 kilometer op
het programma.
Beeld: Rundje um ut Hundje

In de bibliotheek van Horst wordt op zaterdag 19 maart door BiblioNu een boekenmarkt georganiseerd.
Deze wordt georganiseerd voor jong en oud.

Verloskundige zorg

18.00
19.00

De organisatie verdeelt beide clinics in
twee blokken. De clinic voor de Ouder/
kind-loop (350 meter) en de Kidsrun
(500 meter) vindt plaats op de woensdagen 6 en 20 april. De clinic voor
de Scholenloop (1.250 meter) wordt
georganiseerd op de woensdagen
13 en 20 april. “Het zijn twee leuke,
sportieve middagen waarop je samen
met vriendjes en vriendinnetjes leuke
oefeningen doet om nog sneller hard te
lopen”, zegt de organisatie.

BiblioNu organiseert boekenmarkt

Tandenz
Sint Annalaan 6, Venray
0478 58 45 04

19.00
18.40

Tienray

zondag

Rundje um ut Hundje organiseert
hardloopclinics voor jeugd

Medische zorg

Tijden Heilige Missen

klein prijsje. Het opgehaalde bedrag
van de boekenmarkt wordt gedoneerd aan de landelijke stichting

Zinloos Geweld. De boekenmarkt
is van 10.00 tot 16.00 uur en voor
iedereen toegankelijk.

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf

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

Geen spoed, wel politie?

Horst aan de Maas

0900 88 44

06 55 40 80 23

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
8

9

5

2

1

3

9

8
6

1

8

8
8
5

2
3

9
6

7
6

Oplossing vorige week:

4

5
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2
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4

#kempencreeert
ookdrukwerk

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Met onze eigen drukkerij voorzien wij sinds 1976 onze klanten van alles
waar een logo op staat. Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?
077 396 13 50 | info@kempencreeert.nl | www.kempencreeert.nl

#kempencreeert

20

winkel & bedrijf \ 1703

1703 \ winkel & bedrijf

01

Adver torial

EuroTree breidt uit

Groeiend team achter bijzondere boomkwekerij
EuroTree Boomkwekerĳen heeft zich ontwikkeld tot een producent van sierheesters en sierconiferen voor de internationale markt.
Die worden buiten in de open grond gekweekt, in potten, maar ook binnen in kassen. Van soorten met diverse bladkleuren, tot complete
hagen en enorme bonsai. Er zit een gedreven team achter dat afgelopen jaar is uitgebreid met liefst zeven medewerkers.

Goed werkgeverschap

EuroTree en
personeel
Voor bedrĳven in elke sector is het
tegenwoordig best uitdagend om
nieuwe medewerkers te krĳgen en
te behouden. Dat bĳ EuroTree
afgelopen jaar zeven nieuwe medewerkers in dienst getreden zĳn,
veelal woonachtig in de regio Horst
aan de Maas en Venray, is aanleiding voor een kĳkje in de keuken.

Trots poseren de zeven nieuwe medewerkers van EuroTree Boomkwekerijen in de
grote kas van het bedrijf. Met links op de
vloer Choisya, een opvallende sierheester
die groeit met gele aromatische blaadjes en
die witte bloemetjes krijgt. In de vork van de
ene heftruck hangt een bijzondere sierconifeer, Sciadopitys, ook wel de Japanse parasolden genoemd. De andere heftruck tilt een
enorme bonsai en op de karren rechts pronkt
nog een aparte sierconifeer: Araucaria die in
het Nederlands slangenden of ook wel apenboom heet.
Het is slechts een greep uit het sortiment
dat EuroTree kweekt. Het bedrijf, gevestigd
aan de Onkelweg in Melderslo, produceert in
totaal zo’n vierhonderd verschillende soorten
sierheesters en sierconiferen. De verscheidenheid wordt verder duidelijk wanneer je
over het bedrijf loopt, of snort met een golfkarretje. Zo staan in de loodsen Magnolia of
Japanse esdoorn in grote potten klaar voor
de afzet en Taxus of Buxus met flinke kluiten uit de grond. Die soorten horen allemaal
bij de boomkwekerijsector. Het is niet louter
een sector van grote bomen, wat de naam
‘boomkwekerij’ misschien doet vermoeden.
De afzet voor boomkwekerijen loopt goed,
dat merkt het team van EuroTree zeker. In de
coronatijd is die afzet alleen maar toegenomen, want consumenten zijn meer planten
gaan kopen omdat ze hun eigen tuin, terras of balkon groener en sfeervoller willen
maken. Ook hoveniers hebben het drukker
met het aanleggen of opknappen van tuinen.
Het fenomeen speelt in heel Europa, wat het
afzetgebied is van EuroTree. “Onze planten
gaan naar groothandelaren, cash-and-carry’s
voor hoveniers en naar tuincentra in verschillende landen”, schetst commercieel manager
Bjorn van Megen (foto op de fiets).

Het sortiment is de kracht van EuroTree vandaag
de dag. Het bedrijf begon ooit met de teelt van
Buxus en rozenstruiken. In de afgelopen jaren
zijn er meer teelten, producten en ook kassen
bijgekomen. “Dit alles om onze klanten zekerheid te bieden van een consistent en groot sortiment”, legt Bjorn uit. Dat gaat niet van de ene
op de andere dag, want het kweken van bijvoorbeeld een manshoge Ilex-bonsai kost een jaar of
vijf, zes.

Machinaal snoeien en rooien
Veel werkzaamheden hoeven niet meer met
de hand gedaan te worden zoals vroeger.
EuroTree beschikt over een uitgebreid machinepark. Zo worden de meeste kegelvormige of bolvormige planten met machines tot de gewenste
vormen gesnoeid. Het snoeien van andere
planten gebeurt nog wel traditioneel met een
snoeischaar of een heggenschaar. Het maken
van een spiraalvorm of een bonsai is al helemaal
een ambacht.
Ook fysiek zwaarder werk, zoals het rooien van
planten, wordt bij EuroTree machinaal gedaan.
Kluitenrooiers, wat kleine krachtpatsers op rupsbanden zijn, vervangen het handmatig rooien
met de traditionele steekschop. De kluiten voor
het transport netjes omwikkelen met jute, dat
wordt nog wel met de hand gedaan. Maar de
techniek staat voor niets: in de toekomst komt
er op het bedrijf vast nog wel een machine die
kluiten kan tillen en inpakken, zo is de verwachting bij EuroTree. Om fysiek werk nog verder te
verlichten en te versnellen, waarbij veiligheid
hoog in het vaandel staat. En ook om er simpelweg plezier in te houden.

Meer dan alleen plantenkennis
De groeiende afzet en het uitgebreide sortiment zijn belangrijke redenen voor de uitbreiding van het team. De meeste van de zeven

nieuwkomers kenden de boomkwekerijsector
al, omdat ze er een opleiding in volgden of al
bij andere bedrijven hadden gewerkt. EuroTree
heeft daarnaast medewerkers in dienst die geen
plantenopleiding hebben genoten, maar een
bedrijfskundige, bedrijfseconomische of technische opleiding. Op mbo, hbo-niveau, maar ook
op universitair niveau zoals commercieel manager Bjorn. Hij studeerde innovatiemanagement
in Wageningen en ging aanvankelijk aan de slag
in de levensmiddelenbranche. Na een telefoontje van de eigenaar kwam hij terug bij EuroTree,
waar hij eerder stage had gelopen tijdens zijn
studie.
Het bedrijf heeft zich dusdanig ontwikkeld,
dat het in deze fase bijvoorbeeld behoefte
heeft aan steeds meer organisatorische kennis
om bedrijfsprocessen in goede banen te leiden. Ook is er technische kennis nodig, vanwege de hoge mechanisatiegraad op het bedrijf
en de invoering van nieuwe technologieën.
“Recent heeft een stagiair bij ons onderzoek
gedaan naar de inzet van een drone voor verschillende doeleinden”, illustreert Bjorn. “In hoeverre kunnen we die autonoom over onze
velden laten vliegen, om onze percelen in kaart
te brengen en ons voorraadbeheer te optimaliseren? We willen in de toekomst steeds meer
nieuwe technologieën omarmen op ons bedrijf,
waarbij onze kwaliteit van kweken behouden
blijft of beter wordt.”

Jongeren laten zien
Iedereen heeft bepaalde talenten of ambities
om zich te kunnen ontwikkelen en EuroTree
biedt hiertoe mogelijkheden. Het is een erkend
leerbedrijf en het heeft een partnerschap met
HAS Hogeschool, wat inhoudt dat studenten
opdrachten kunnen uitvoeren in de bedrijfsvoering. Het bedrijf ontvangt ook leerlingen op
excursie, zoals van Yuverta Hegelsom.

Het bedrijf maakt het werk niet alleen
aantrekkelijk door bijvoorbeeld investeringen in mechanisatie in kassen
en op velden, of in automatisering
op kantoor. Het onderneemt ook van
alles ten behoeve van de betrokkenheid van medewerkers. Dat gaat van
iets simpels en kleins in de kantine, tot
iets groots zoals de investering in een
machine of trekker. Zo is er laatst nog
overleg geweest met collega’s uit de
teelt over de aanschaf van een nieuwe
machine.
Voor de personeelsbinding staan er
ook teamuitjes en feestavonden op het
programma, maar betrokkenheid gaat
bij EuroTree verder dan bijpraten op een
vrijdagmiddag of op een feestavond.
“Het gaat er ook om wat je doet met
de input van medewerkers”, legt Bjorn
van Megen uit, “hoe je omgaat met
persoonlijke omstandigheden. En dat je
serieus je best doet om te ondersteunen bij zware of lastige werkzaamheden. We zijn één team en we houden
het leuk!”

Het team vindt het leuk om jongeren het
bedrijf te laten zien, wat er zoal komt kijken
bij de productie, marketing en afzet van sierheesters en sierconiferen. “EuroTree is misschien niet wat je zou verwachten van een
boomkwekerij”, vertelt Bjorn. “We werken
met veel verschillende klanten en een breed
sortiment waarin we altijd afwegen wat bij
ons én bij de klant past. Daarin zoeken we
ook continu vernieuwing om klanten positief
te verrassen.”
Dit alles maakt het bij EuroTree afwisselend
en leuk werken. “Daarnaast heb je altijd te
maken met verschillende kwaliteiten en
behoeften van je personeel”, gaat Bjorn verder. “De één vindt werken met techniek gaaf,
de ander is het liefst alleen met planten en
een snoeischaar bezig. De juiste medewerker
op de juiste plaats, dat vinden we belangrijk.”

Tekst en foto: Arno Engels

EuroTree Boomkwekerijen BV
Onkelweg 16
5962 NJ Horst-Melderslo
(077) 398 80 20
www.eurotree.nl

