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Eindelijk zwaaien
Na jaren wachten vanwege het coronavirus klonken de toeters en bellen in de gemeenten Horst aan de Maas en Venray weer door alle straten. De Truckrun werd gehouden op zondag
24 april. Er kon gezwaaid worden naar mensen met een functiebeperking. / Beeld: Sten Jetten

Laatste vergadering kinderraad brengt gemeente
op nieuwe ideeën
De kinderraad van de gemeente Horst aan de Maas vergaderde woensdag 20 april voor de laatste keer.
De vergadering vond plaats in de raadszaal in Horst en door de verschillende gevormde groepjes werden
eindpresentaties gegeven over de thema’s pesten, vandalisme, verkeer, milieu en speeltuinen. Wethouder
Han Geurts was aanwezig om aan te geven wat de gemeente kon betekenen in deze uitgewerkte ideeën.
Eén voor één gaven de verschillende groepjes een presentatie over
de eindoplossing die bij hun thema
hoorde. In de afgelopen maanden
heeft iedere groep een oplossing
bedacht en uitgewerkt tot een passend en volgens hen uitvoerbaar idee.

Ideeën
Het groepje dat zich richtte op verkeer kwam met het idee voor een

‘glow in the dark’ zebrapad. Dit was
volgens hen een mooi initiatief om
de gemeente veiliger te maken.
“Dit is beter zichtbaar en veel leuker
om ook echt te gebruiken”, aldus
de groep. “Dit trekt niet alleen de
aandacht in het donker, maar ook bij
slecht weer. Daarnaast zal het pad
vuilafstotend zijn en is het stroef,
zodat mensen niet uitglijden.”
De milieugroep besloot dat de beste

oplossing tegen milieuvervuiling zou
zijn om de buurt ambassadeur te
maken. “Door flyers uit te delen met
foto’s van kinderen uit de buurt worden mensen beter aangesproken”,
stelde de groep.
Eén van de leden van het groepje,
dat zich richtte op pesten, deed haar
eigen verhaal. Ze werd namelijk
lange tijd erg gepest en haar verhaal
maakte indruk in de zaal. “Ons plan

is om een anti-pestweek te organiseren en kinderen een contract te
laten tekenen. Hiervoor willen we
posters ophangen.”
Het leek de groep die zich bezighield met vandalisme een goed plan
om meer te organiseren voor jeugd
van 12 tot 18 jaar in de gemeente
Horst aan de Maas. “Door bijvoorbeeld een disco-avond te organiseren is er meer te doen en zal er
minder vandalisme zijn. Ook een
sportmiddag of een bakwedstrijd
zou leuk zijn.”
De speeltuinengroep kwam tot de
conclusie dat het mogelijk moet zijn

voor alle kinderen om te spelen.
“Ook voor kinderen met een handicap”, zei iemand uit het groepje.
“Daarom willen we meer speeltoestellen die ook toegankelijk zijn voor
kinderen met een handicap. Zo voelt
niemand zich buitengesloten en kan
iedereen meedoen.”

Onder de indruk
Wethouder Han Geurts sloot ook aan
bij de laatste kinderraadsvergadering. Hij reageerde enthousiast op
alle plannen.
Lees verder op pagina 02
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Buurtbewoners willen alternatieve locatie

Communicatiemast in Griendtsveen roept vragen op
Paul Vossen uit Griendtsveen is verontwaardigd over de gang van zaken van het plaatsen van een communicatiemast nabij de Lavendellaan in Griendtsveen. Er bleken vergevorderde afspraken te zijn tussen ProRail
en de gemeente, terwijl omwonenden nog niets hadden vernomen.
Volgens Paul Vossen, omwonende van
de mogelijke communicatiemast, is
hij en de dorpsraad van Griendtsveen
niet meegenomen in de plannen. Hij
zegt dat het al de tweede keer is dat
de gemeente op voorhand afspraken
maakt met de aanvrager en dat de burger volgens Vossen met opzet te laat is
geïnformeerd. “Het excuus is dan dat
zogenaamde afspraken niet meer terug

te draaien zijn”, zegt Vossen. “Dit alles
in het voordeel van de aanvrager, dus
iets wat absoluut niet past in de democratische besluitvorming. Bij de vorige
procedure aangaande aanvraag zendmast Vodafone is er door Vossen en de
dorpsraad een alternatief aangeboden,
maar schijnbaar wordt hier niets mee
gedaan en neemt de gemeente zelf
weer een beslissing. De locatie ligt 400

meter verder, de eigenaar heeft toen
expliciet ingestemd hierin te willen
faciliteren.”

Alternatief
Volgens Vossen was deze locatie ideaal. “Deze locatie voorziet een hekwerk en is ideaal voor plaatsing van
een zendmast, zonder dat deze een
inbreuk doet op het landschap en de

Vervolg voorpagina

Laatste vergadering kinderraad brengt
gemeente op nieuwe ideeën
“Het is mooi om de groei van alle
groepjes te zien, we zijn van problemen naar oplossingen gegaan”, zei hij.
Hij vond het ‘glow in the dark’ zebrapad een erg leuk idee. “Wethouder
Eric Beurskens gaat kijken of dit
mogelijk is en wil dit gaan realiseren”, zei hij. “Jullie hebben ons op een
goed idee gebracht, dank daarvoor.
Wat ik leuk vond bij het groepje dat
zich op milieu heeft gericht, is dat
kinderen zelf ambassadeur worden
gemaakt. Je hebt er allemaal plezier
van.” Han Geurts heeft inmiddels met
betrokken wethouder Roy Bouten
overlegd en gaf aan dat het een goed

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..

idee is om de algemene flyer te laten
drukken door de gemeente en deze
door de hele school te verspreiden.
Naast deze flyer wilde Han Geurts de
poster van het pestgroepje ook laten
afdrukken en deze onder scholen verspreiden. “Daarnaast zal Roy Bouten
met jullie aan de slag gaan om het
contract te ondertekenen.”

Het is gaaf om alle
verschillende ideeën te
horen

Het leek Han Geurts ook een goed
idee om in het najaar een activiteit
te organiseren voor kinderen tussen 12 en 18 jaar. Tot slot was hij het
ermee eens dat speeltuinen toegankelijker gemaakt moeten worden voor

iedereen. “Het is belangrijk dat iedereen kan spelen, ook mensen die in
een rolstoel zitten of niet zo goed kunnen rennen of spelen. Zo kan iedereen meedoen. Speeltoestellen zijn
best wel duur en het onderhoud ook.
Eric Beurskens en ik hebben het hierover gehad en we zijn tot de conclusie gekomen dat wanneer toestellen
vervangen moeten worden, dat er dan
iets gekozen wordt dat voor iedereen
toegankelijk is.”
Kinderburgemeester Tom Koster
kijkt terug op een succesvol jaar.
“Elke raadsvergadering vond ik heel
leuk. Het is gaaf om alle verschillende ideeën te horen. Je hoort dingen
waar je zelf niet op zou zijn gekomen.
Ik hoop dat de volgende kinderburgemeester er net zo veel plezier in gaat
hebben als dat ik dat gehad heb.”

nabije bewoners. 500 meter verplaatsing zou toch geen probleem moeten
geven aangaande de kwaliteit van
signaalverspreiding?” Daarna heeft
Vodafone geen contact meer opgenomen. Volgens Vossen is niemand in
Griendtsveen tegen het plaatsen van
een communicatiemast. “Maar wel de
aangaande locatie, daarom is er toen
ook door de Dorpsraad en ik een alternatief aangeboden.” Vossen verbaast
zich dat ProRail op eigen initiatief een
zendmast plaatst. “Hoogstwaarschijnlijk
is dit weer op verzoek van Vodafone of

een andere provider”, zegt hij. “Maar
hier staat niets over vermeld in de
bekendmakingen in de HALLO.”

500 meter verplaatsing
zou toch geen probleem
moeten geven?
De gemeente Horst aan de Maas reageert in de HALLO van donderdag 5 mei
op deze kwestie.

Ter nagedachtenis aan

Vriendengroep van overleden
Guus Janssen organiseert
voetbaltoernooi
Er wordt een voetbaltoernooi gehouden ter nagedachtenis aan
Guus Janssen, die tijdens carnaval om het leven kwam bij een
steekincident. De vriendengroep van Guus heeft dit initiatief
genomen. Het toernooi wordt op zaterdag 11 juni gehouden op
het sportpark van RKsv Wittenhorst in Horst.
Dit toernooi wordt georganiseerd door de vriendengroep
van Guus, VC Noëits Gezeik, in
samenwerking met voetbalclub RKsv Wittenhorst. Daar
heeft Guus altijd gevoetbald.
De vrienden zeggen dat ze dit
toernooi organiseren om Guus
te eren, maar ook om het leven
te vieren en plezier te hebben
op het voetbalveld. Momenteel
zijn de jongeren volop bezig
met het organiseren van het
toernooi en binnenkort wordt er

meer bekend over de inschrijving en andere belangrijke
zaken.

Incident
Guus Janssen overleed op
carnavalsmaandag op het
Lambertusplein. Hij werd neergestoken. Na dit incident waren
er ontelbare bloemen te vinden om de familie, vrienden
en andere naasten van Guus te
steunen.
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Misschien zijn er veel “waaroms” in je leven. Elke dag zien
we verschrikkelijke oorlogsbeelden. Kinderen die sterven
bij bombardementen. Miljoenen mensen op de vlucht
voor het afschuwelijk oorlogsgeweld. Mensen die met de
meest dodelijke wapens elkaar willen uitroeien. En waarom? Wat willen ze ? Wat bereiken ze er mee? De “waaroms”

komen nog dichterbij, als er
in eigen leven erge dingen
gebeuren. Je krijgt kanker?
Waarom? Je moet een kind
verliezen. Waarom? Je moet
zelf ook sterven. Waarom?
Is er een antwoord op onze
“waaroms”?
Ja, dat is er. De Bijbel, Gods
Woord, geeft een duidelijk
antwoord. We hebben God
onze Schepper de rug toegekeerd. We hebben God,
Die zo oneindig goed is,
verlaten. We hebben Zijn
vijand, de duivel, geloofd en
gehoorzaamd. Dat is de oorzaak van al onze ellende. Dat
is ook de oorzaak, dat we al-

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

len moeten sterven. En dan
komt het pas, het ergste. Als
wij sterven, staan wij voor de
rechterstoel van God. Dan
wordt heel ons leven getoetst aan Gods Wil en Wet.
Alles wat er mee in strijd is,
zal rechtvaardig worden gestraft. Dan zullen mensen als
Poetin en Hitler krijgen wat
ze verdiend hebben. Maar
wij ook. Geloof dat toch en
keer je naar God toe.

Want de bedoeling van
dit stukje is, om je terug te
roepen tot God. God is Zelf
naar ons toegekomen in
Zijn Zoon, Jezus Christus.
Hij heeft de zonde van de

wereld weggenomen. Hij
heeft de dood overwonnen.
Hij is de Opstanding en het
Leven. Iedereen die in Hem
gelooft zal eeuwig leven. Als
je dan sterft, is je Rechter,
je Redder. Dan doet Hij de
deur van het Paradijs voor
je open en zegt: “Kom maar
binnen. In het land waar
geen “waaroms ”meer zijn.”
Daar is geen zonde meer.
Daar is geen pijn meer. Wat
is er wel? Liefde, volmaakte
liefde voor God en voor elkaar. Onvoorstelbaar geluk.
Voor eeuwig. Zijn er dan
geen “waaroms” meer? Ja,
toch één: “Waarom mag ik
hier zijn? Dat kan ik nooit
begrijpen. Want ik heb de
dood verdiend en u geeft mij
het eeuwige leven.” Dat is
genade rijk en vrij. De Heere
Jezus roept je. Hij wacht om
genadig te zijn. Nu nog wel,
straks niet meer.

WWW.EVANGELISATIELIMBURG.NL
Hartelijk welkom in onze eredienst,
elke zondag om 10:00 uur.
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Zes lintjes uitgereikt in Horst aan de Maas

Zes inwoners van Horst aan de Maas zijn maandag 25 en dinsdag 26 april verrast met een Koninklijke onderscheiding. Vijf mannen en één vrouw
kregen een lintje voor hun verdiensten. De onderscheiding voor de heer Piet Janssen werd op verzoek van de familie uitgereikt door de burgemeester
van Peel en Maas omdat de verdiensten allemaal betrekking hebben op Maasbree.

Binnenkijken bij...

Column

Een miss met
een missie
In het onderwijs komt er van
alles op je pad. Vooral als je zelf
de buitenwereld binnenhaalt
om leerlingen te verrijken en
die buitenwereld jou ook weet
te vinden. De ene keer een
dierenarts op bezoek, dan de
burgemeester of een jonge
ondernemer. En deze week
kruiste zowaar een miss met
een missie mijn pad.
Een onbekende jongedame klopt
aan en vertelt dat ze finaliste is
in de strijd voor ‘Miss spectacular Teen’ van Nederland. Het
event speelt zich af op Instagram
en als ze wint, mag ze meedoen
aan de Miss spectacular Teen
in de Dominicaanse republiek.
30 april is de live gestreamde
finale. Mooi zijn, goed figuur,
lange benen en leuk snoetje is
niet genoeg. Een ‘spectacular teen’
heeft een verhaal en is inspirerend voor jongeren. De vraag is of
ze bij onze leerlingen haar verhaal
over pesten en buitensluiten en
de schade voor mentale gezondheid mag vertellen. Enkele dagen
later is Ise onze gast. Ze draagt
een mooi ensemble, ‘high heels’
en natuurlijk ook de sjerp. Ze doet
haar verhaal. Het is muisstil in de
klas. De kinderen hangen aan haar
lippen en zijn zichtbaar onder de
indruk. Een verhaal over pesten
raakt iedereen, want iedereen
heeft ermee te maken, als dader,
slachtoffer of publiek. Haar verhaal
komt aan. Hier is iemand aan het
woord die zélf slachtoffer was en
zich daarvan heeft losgemaakt.
Deze miss heeft een missie: stop
nu met pesten. Door het verhaal
van Ise komt hier en daar onverteerd verdriet bovendrijven. Als je
ooit werkelijk bent gepest, laat
dat diepe sporen na. Een film,
een verhaal van een ander of een
situatie die lijkt op je eigen ervaringen, kan in een mum van tijd
die nare gevoelens van vroeger
weer oproepen. Gelukkig kunnen onze leerlingen hun emoties
kwijt in coachgesprekken en hoe
knap reflecteren ze dan op wat er
toen gebeurde. We praten erover.
Aan het verleden zelf kunnen we
niks meer veranderen. Maar wel
aan het nú, door te analyseren
wat er toen gebeurde en te leren
hoe je ermee omgaat, nu en in de
toekomst.
Dorien Stals

De heer Henk Peters (72) uit
Meerlo / Lid in de Orde van
Oranje Nassau

De heer Sraar Voesten (74) uit
Broekhuizenvorst / Lid in de Orde
van Oranje-Nassau

Piet Hoeijmakers (68)
uit Horst / Lid in de Orde van
Oranje-Nassau

De heer Sabah Mardan (74) uit
Sevenum / Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau

De heer Peters is onder meer vanaf
1985 politiek actief voor het CDA.
Eerst in de voormalige gemeente
Meerlo-Wanssum, vanaf 2010 in
de gemeente Horst aan de Maas.
De heer Peters was onder meer
penningmeester, steunfractielid,
burgerraadslid en tot op heden is
hij raadslid. De heer Peters heeft
gedurende ongeveer 30 jaar (19892019) het kerkbestuur van Parochie
H. Gertrudis Oirlo geholpen bij de
financiële administratie, ook al
woonde hij al lang niet meer in Oirlo.
Van 2010 tot 2020 was de heer Peters
penningmeester van de ongeveer
350 leden tellende VG-Rabobank
afdeling Noord- en Midden-Limburg
(Vereniging Gepensioneerden).
Daarnaast was hij actief bij de organisatie van verschillende activiteiten.
Bovendien is de heer Peters vanaf
2012 actief als vrijwilliger voor KBO
St. Goar Meerlo als penningmeester.

De heer Voesten is vanaf 1983
onafgebroken actief voor voetbalvereniging SVEB in verschillende
hoedanigheden. Hij was van 1983
tot 2001 bestuurslid met taakgebied
beheer materialen, accommodatie en
sportvelden. Ook is de heer Voesten
vanaf 1983 tot heden beheerder van
de accommodatie. Hij was in 1983
oprichter en sindsdien lid van de
Commissie Supporterscup. Bovendien
was hij 1984 mede-oprichter en
nadien 16 jaar redactielid van clubblad ’t Venneke. De heer Voesten
heeft voor zijn verdiensten van SVEB
de zilveren en gouden speld ontvangen. Daarnaast is hij uitgeroepen tot
Vrijwilliger van het Jaar 2011 tijdens
het Sportgala Horst aan de Maas
(gemeentebrede prijs). Daarnaast is
de heer Voesten sinds 2005 lid van
de onderhoudsgroep van de KBO die
zorgt draagt voor onderhoud van het
kerkplein in Broekhuizenvorst.

De heer Hoeijmakers was in 1981
kartrekker bij de oprichting van
de afdeling zaalvoetbal van voetbalvereniging RKsv Wittenhorst.
Hij heeft binnen deze afdeling
vervolgens meerdere functies
vervult: grensrechter (1984-1986),
hoofdcoach (1986-2010) en scheidsrechter (2010-2016). In 2011 is de
heer Hoeijmakers bij gelegenheid van het 30-jarig bestaan van
de afdeling zaalvoetbal benoemd
tot erevrijwilliger. Daarnaast was
de heer Hoeijmakers van 2000 tot
2010 scheidsrechter bij de afdeling
veldvoetbal jeugd van de vereniging. Al ruim 20 jaar huisvest de
heer Hoeijmakers arbeidsmigranten. De heer Hoeijmakers staat alle
dagen in de week voor ze klaar om
ze te helpen met de meest uiteenlopende vraagstukken. Bovendien
heeft de heer Hoeijmakers, vanuit het besef dat arbeidsmigranten
behoefte hebben aan een plaats
om met religie en zingeving bezig
te zijn, uit eigen initiatief en voor
eigen rekening een kapel gebouwd
bij zijn huis. Sinds de opening in
2013 is deze dagelijks voor iedereen
opgesteld die een plek voor bezinning zoekt en wordt er vooral onder
arbeidsmigranten veel gebruik van
gemaakt. De heer Hoeijmakers
draagt zorg voor openstelling,
sluiting, schoon houden, kaarsen,
onderhoud en bijzondere aankleding rond de feestdagen.

De heer Mardan zet zich al vele jaren in
om migranten en vluchtelingen de weg
te wijzen in de Nederlandse samenleving. Hij is vanaf de oprichting van het
Provinciaal Platform voor Diversiteit
Limburg in 1998 actief betrokken bij de
stichting die zich inzet voor het bevorderen van emancipatie, participatie en
integratie van allochtonen in Limburg.
Van 2000 tot 2018 was de heer Mardan
vrijwillig maatschappelijk begeleider van nieuwe asielzoekers in eerst
de voormalige gemeente Sevenum,
later de fusiegemeente Horst aan de
Maas. Hij was ook actief als bestuurslid (2002 tot 2011) en voorzitter van de
Raad van Toezicht (2011 tot heden) van
Stichting Islamitische Begraafplaats
Venlo. In 2002 was de heer Mardan
oprichter en sindsdien voorzitter van
Turks-Venlose Kunstzinnige Stichting
die tot doel heeft het bevorderen van
betere contacten en bredere kennismaking tussen verschillende groeperingen
binnen de samenleving met behulp
van kunst en cultuuruitingen. De heer
Mardan zet zich vanaf de start van
Platform Allochtone Zorgvragers in 2004
in voor de organisatie. Bovendien was
de heer Mardan in 2010 medeoprichter van Stichting Irakese Turkmenen
AdviesRaad in Nederland. De eerste
jaren was hij secretaris van de stichting,
sinds 2015 voorzitter. Naast zijn inzet
voor migranten en vluchtelingen zorgt
de heer Mardan sinds 2010 onvermoeid
voor zijn ernstig zieke echtgenote, die
24 uur per dag zorg nodig heeft.

Annemie Craenmehr-Hesen (63) De heer Piet Janssen (70) uit
uit Horst / Lid in de Orde van
Grubbenvorst / Lid in de Orde van
Oranje-Nassau
Oranje-Nassau
Mevrouw Craenmehr was van januari 2010 tot maart 2022 lid van de
raad van de gemeente Horst aan
de Maas voor het CDA. Zij heeft zich
gedurende haar raadslidmaatschap
bewezen als een bekwaam, gedreven en integer bestuurder met een
grote mate van verantwoordelijkheidsbesef en maatschappelijke
betrokkenheid. Zij heeft in die hoedanigheid grote verdiensten voor de
gemeenschap verworven. Zij was
vanuit haar functie als raadslid
tevens lid van het gemeenschappelijke externe toezichtorgaan van
de stichting Akkoord, voorzitter van
de commissie Ruimte en lid van de
commissie Samenleving.

Piet Janssen (70) uit Grubbenvorst
is op verzoek van de familie en de
burgemeester van Horst aan de
Maas benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau vanwege zijn
verdiensten in Maasbree. Hij was
onder andere penningmeester van
Tafeltennisvereniging Maasbree en van
Stichting Jongerencentrum Mafcentrum.
Daarnaast zette hij zich in voor de
Maasbreese voetbalvereniging en de
Stichting Peuterspeelzaal ’t Peuterhofje.
Momenteel is Piet bestuurslid van de
Stichting Jeugdcarnaval Maasbree, penningmeester van ontmoetingsplaats
TWP Maasbree en penningmeester van
het project KIDDZ en Armoede.
/ Beeld: Stefan Koopmans

Kwaliteit heeft een naam

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

Bij mooi weer elke zondag van
14.00 tot 16.00 live muziek op ons terras.
7 dagen in de week geopend.
Voor openingstijden zie onze website.
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl
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Het is zover
ik ga op reis
weg, ver weg
onbekend waarheen.....
Hierbij laten wij u weten dat ons mam,
onze moeder en oma op 98-jarige leeftijd is overleden.

Elisa van Sinten-Jeuken
echtgenote van

Theo van Sinten †

“Het is goed zo,
Bedankt voor alles.”
Moe
Na een kort ziekbed is op 95-jarige leeftijd onze zorgzame moe,
onze lieve oma en onze trotse super oma rustig ingeslapen.
Tot het einde werd ze liefdevol omringd door kinderen en kleinkinderen.

Antje Geurts-Venner
28 oktober 1926

Lieve, zorgzame moe van
Jeu
Jo
Truus en Peter
Alda en Erwin
Mariet en Nic
Jacqueline en Dré

Tineke en Jos Zegers-van Sinten
Kim Soujeanna en Jason, Nik en Liz
Pablo, Lisa, Lieke
Karin † en Jo Sijbers-van Sinten
Robbert en Marieke, Vince
Mirian en Marc
Lian en Nick Herpers - van Sinten
Eva

Lieve oma van
Mathieu, Annemiek, Saskia , Roos, Sanne,
Pieter, Sandra, Marieke, Casper, Doris, Jelco,
Jetty, Jannie en hun partners

Familie Jeuken
Familie van Sinten

Trotse super oma van
Sjuul, Robin, Pim, Nore, Saar, Fenne, Lana,
Teun, Liene en Josephine

Horst, 18 april 2022
Correspondentieadres: Waterstraat 19, 5961 XG Horst

Dag Kasia…

uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

Jeu Geurts †

Philomaine en Jacques Buijssen-van Sinten

Voor uw steun en medeleven, in welke vorm dan ook,
willen wij u hartelijk bedanken.

bob noten

echtgenote van

André en Thea van Sinten-Giesen
Iris en Marcel, Roos, Eef

Wij hebben op maandag 25 april afscheid van haar genomen.

25 april 2022

0478-515221
Briensveld.nl

eigen afscheidscentra
met 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

&
Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

Kerkeveld 26
5961 RZ Horst
Moe is thuis. U bent welkom om afscheid te nemen op
donderdag van 18:30 tot 20:30 en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.
De afscheidsbijeenkomst vindt plaats op zaterdag 30 april
om 18.00 bij crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 Oostrum.
We zouden het fijn vinden als je een onverpakte bloem meebrengt waar we samen een mooi boekt van maken.

Soms is er zoveel wat we voelen,
maar zo weinig wat we kunnen zeggen…..
Tijdens de meivakantie hoorden we dat de mama van Antonio
is overleden.
Wij wensen Antonio, George, Sander en iedereen van de familie
heel veel sterkte toe.
Alle geledingen van de Twister; specifiek alle klasgenoten,
juffen en meesters van Antonio.

uit vaar t verzorging

Yvonne
Vos
Met liefde en passie
Dag en nacht bereikbaar

077 - 302 11 40

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Vwo-6
Dendron-
leerlingen
vieren
slotdag met
HALLO
Leerlingen uit vwo-6 van het
Dendron College in Horst hadden
dit jaar twee slotdagen met een
overnachting. Door corona hebben
ze in vwo-5 deze werkweek moeten
missen. Daarom vonden de leerlingen het extra leuk om nu met z’n
allen in Haelen bij De Spar te
mogen verblijven. Tijdens het
programma werd er een groepsfoto gemaakt, waarbij de HALLO
niet kon ontbreken.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

2804 \ nieuws

Gemeente stelt regels vast
voor plaatsen marktkramen
in centrum Horst
In overleg met het Centrum Management en ondernemers heeft het
College van B&W regels vastgesteld voor het plaatsen van uitstallingen in het centrum van Horst. Met deze regels wil de gemeente
bijdragen aan een centrum dat voor fietsers, voetgangers, mindervaliden en hulpdiensten goed en op een veilige manier bereikbaar is.
Er zijn al eerder afspraken gemaakt
tussen het gemeentebestuur en
ondernemers binnen de centrumring van Horst over uitstallingen,
namelijk in 2008. In de afgelopen periode zijn de uitstallingen
echter anders gepositioneerd dan
voorheen, als gevolg van de coronamaatregelen. Dit werd door
meerdere partijen als positief
ervaren. Ook hebben het Centrum
Management en een aantal ondernemers aangegeven dat het convenant van 2008 in de praktijk
niet werkt. Hierdoor zijn er nieuwe
regels opgesteld, die bij moeten
dragen aan een bereikbaar en aantrekkelijk centrum.
Sommige uitstallingen stonden
voorheen opgesteld tegen de gevel
van de betreffende winkel, terwijl andere kramen juist midden
op straat stonden. Deze onoverzichtelijkheid leidde zo nu en dan
tot gevaarlijke verkeerssituaties.
Daarnaast geeft de gemeente

aan dat te veel uitstallingen, die
ook nog op verschillende plekken
gepositioneerd zijn, zorgen voor
een onrustig en rommelig beeld.
Door de uitstallingen te reguleren,
denkt de gemeente een betere
en veiligere toegankelijkheid van
winkels en een veiligere doorgang
in het centrum van Horst te kunnen
creëren. Ook geeft zij aan dat het
straatbeeld op deze manier rustiger
en aantrekkelijker wordt.
De nadere regels zijn in overleg
met het Centrum Management en
een aantal ondernemers tot stand
gekomen en zijn besproken tijdens de jaarvergadering van het
Centrum Management op maandag
21 maart. Door de vormgeving van
deze regels wordt gerealiseerd dat
uitstallingen geplaatst kunnen worden zonder dat er langdurige vergunning trajecten aan voorafgaan.
Daarnaast kan toezicht en handhaving beter worden uitgevoerd.

Vier generaties

com hey
mu
adv nica
iseu tie
(32
uur r!
)

Kempen Creëert groeit en daarom
zoeken wij versterking binnen ons
communicatieteam, iets voor jou?
Waar houden wij ons de hele dag mee bezig? Wij bedenken, maken en delen
communicatieboodschappen. Onze klanten verbazen met verrassende, creatieve
concepten. Dat is wat we het liefst doen. We kijken naar de vraag áchter de
vraag. We blijven nieuwsgierig. Zo komen we tot het beste resultaat. Dat doen
we met ons team van 20 enthousiastelingen, bestaande uit vormgevers,
communicatieadviseurs, redacteuren, drukkers en commercieel adviseurs.
Onze opdrachtgevers komen uit verschillende branches. De vraagstukken waar jij
je mee bezig houdt zijn dus iedere dag anders. Het ene moment ben je bezig met
de interne communicatie van een logistieke dienstverlener. Het andere moment
verzorg je externe communicatie van een organisatie uit de agrosector. Een dag is
nooit hetzelfde en dat maakt dit werk zo leuk.
Als communicatieadviseur ben jij er voor onze klanten! Je zorgt ervoor dat zij
op jou kunnen bouwen, hun boodschap goed overbrengen en de juiste doelgroep
bereiken. Je luistert naar de wens van de klant, de behoefte. Zoals we al zeiden:
je kijkt naar de vraag áchter de vraag. Vervolgens help je onze klanten door taken
over te nemen en de uitvoering bij ze weg te nemen.
Heb jij een passie voor communicatie? Doe je niets liever dan content creëren,
heb je een passende opleiding afgerond én ken jij alle ins en outs van social
media? Heb je daarnaast enkele jaren ervaring, zou je jezelf omschrijven als een
organisatietalent, ga je geen uitdaging uit de weg en beschik je over een rijbewijs?
Dan leren wij jou graag kennen!
Standaard meegeleverd: uitdagend en afwisselend werk. We garanderen dat de
dagen voorbij vliegen. Je komt in een ongekend gezellig team terecht waarin jouw
creativiteit de ruimte krijgt om te groeien.

Twee keer vier generaties
Er is weer een nieuwe vier generaties. Ditmaal zelfs twee keer vier
generaties. Eerder maakte Daantje Alders in 2020 de vier generaties
compleet en nu doet Sjors Alders dat ook. Moeder Nicole AldersJenneskens is woonachtig in Ysselsteyn. Oma José Jenneskens-Van
den Munckhof woont in Heide en overgrootmoeder Tiny van den
Munckhof-Driessen woont in Melderslo.

Wil jij ons team komen versterken? Solliciteren kan door je cv en motivatie
uiterlijk vrijdag 8 mei te sturen naar vacature@kempencreeert.nl. Heb je
inhoudelijke vragen over de vacature? Bel Sayenne op 077-3961350. Zij vertelt je
alles over het werken als communicatieadviseur bij Kempen.

#kempencreëert
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Een bijzonder leven
Een bijzonder mens
’T is good zoë

Wát hebbe we ’t toch good…!

In liefde nemen we afscheid van

Piet van de Snëjer

Jan Joosten
echtgenoot van

Ria Joosten-Rijnders †
Hij overleed op 73-jarige leeftijd
lieve pap, schoonvader en opa van
Ineke en Roy
Yvonne en Martijn, Jip
Correspondentieadres:
Dentjesweg 47
5961 RN Horst

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

Piet Peters

* Broekhuizen, 4 januari 1961

† Horst, 22 april 2022

man van

Ine Peters - Poels
trotse vader van
Manouk en Rik
Clim en Tom
Vito en Dion

Aspergeboerderij Friesen Castenray
Lekkere asperges ook geschild.
Boerderijautomaat 24 uur open.

Wij nemen in besloten kring afscheid van Piet.

Je agenda was nog vol
Maar helaas kreeg je de tijd niet

TE KOOP: voll. ingericht vakantiehuis
Costa Blanca 3,5 km van het strand in
La Marina. Vraagprijs: €55.000
Mail voor info / foto’s:
jjmrutten@gmail.com

Hoije Piet

Jan Joosten

Hortensia’s (heel veel srt.) Rhodo
e.a. groenbl. heesters ook op
stam , vlinderstruik, vaste pl.,
bodembedekkers, buxusverv. DIV.
AANBIEDINGEN ZIE:
www.veld-tuinplanten.nl Open za.
9.30-16.30 uur, of vrij. na afspr: 06 40
32 71 08. Oude Heldenseweg (naast
13a) Maasbree

We wensen Ine en de kinderen
Heel veel sterkte in deze moeilijke tijd
Je vrienden
Jan en Wilma, Jos en Pieta
Peter en Berna, Patrick en Jacqueline

echtgenoot van

Ria Joosten-Rijnders †

Hulp nodig bij wis- of scheikunde?
Ik leg moeilijke onderwerpen graag op
’n begrijpelijke manier aan je uit.
Bel gerust 06 23 07 12 46

Dankbetuiging

Wij wensen Ineke, Roy, Yvonne, Martijn en Jip
heel veel sterkte.
Fam. Joosten

Afscheid nemen is niet loslaten
Het is een andere manier van vasthouden
Samen hebben we mijn lieve man,
ozze pap en opa in zijn laatste dagen
bijgestaan. Wij nemen in liefde afscheid
en zijn dankbaar dat verder lijden hem
bespaard is gebleven.

Mart van den Hoogenhof
Meijel, 26 mei 1942

Kronenberg, 21 april 2022

Voor aardbeienplanten,
groenteplanten, o.a. Komkommertomaten enzv. -fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys Langstraat 64
Horst-Hegelsom tel.: 077 398 35 52
Ik ben op zoek naar een vriendin
(vriendschap) om samen in het
weekend leuke dingen mee te doen.
Ik ben 61 jaar. Tel. 06 29 33 26 31

Naar wens van pap hebben wij in besloten kring afscheid
van hem genomen op donderdag 28 april.

Na een lange, ongelijke strijd
hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen
van onze broer, schoonbroer en oom

Optidee: voor persoonlijk advies,
party en/of bestelling: 06 48 55 07 30
en www.optidee.nl/peggy-wismans
fietsreparatie piet kusters
stuksbeemden 9 horst Graag eerst
bellen 398 60 16

Correspondentieadres:
Van Megenstraat 6, 5961 RV Horst

Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers van
Hof te Berkel die met veel liefde en toewijding voor pap
hebben gezorgd.

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

Wacht niet met genieten tot later,
als later eerder komt ben je te laat.

Trap bekleden met tapijt.
Bel 06 16 37 45 14 voor gratis offerte
bij u thuis. Woningstoffeerderij vd
Broek

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling,
de vele lieve woorden, kaarten en de bijdrage voor Pink Ribbon
die we mochten ontvangen tijdens de ziekte en rond het afscheid van
mijn allerliefste vrouw, onze lieve mama, dochter, schoondochter, zus,
schoonzus en tante

Atelier De Stal 15 mei (groot)ouderkind schilderen 10.30-12.30.
Zomerworkshops vegetatief
vormgeven vanaf 17 mei.
www.atelier-destal.n”

Christa Wagemans-van Rens
Zoveel betrokkenheid verzacht ons verdriet en het is voor ons
een grote steun, te weten dat Christa door zovelen gekend en
gewaardeerd werd.
Niek, Sef en Lex
Familie van Rens | Familie Wagemans
Lottum, april 2022

Schilder bied zich aan
voor al uw Schilder, Tex en
Behangwerkzaamheden
Bel voor vrijblijvende prijsopgave met
06 29 33 66 85
Te Koop Kleine pakjes Hooi
06 11 70 84 42 Melderslo
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

An van den Hoogenhof-Linssen
Heleen en Jan
Jeroen en Sanne
Aniek
Kelly
Mirielle
Sanne en Sam
Tessa en Mathias
René
Blaktdijk 56
5976 NB Kronenberg
Op donderdag 28 april hebben wij in besloten kring afscheid
genomen van Mart.
Voor de fijne zorg en begeleiding van ozze pap gaat een
bijzonder woord van dank uit naar de huisartsen Van Weeghel
en Laugs en naar alle medewerkers van de Zorggroep.

Meterik opent nieuwe
centrum
Het nieuw ingerichte centrum van Meterik is zaterdag 23 april officieel geopend. Wethouder Eric
Beurskens van de gemeente Horst aan de Maas
onthulde hiervoor samen met Frans Janssen van
Dorpsraad Meterik een welkomstbord.
De afgelopen tijd is de dorpskern een volledige metamorfose ondergaan, zowel ondergronds als bovengronds. Zo is
er veel aandacht besteed aan waterberging, waardoor overstromingen in de toekomst niet meer voorkomen. Verder
is het centrum vooral als leefgebied ingericht. De doorgaandestraat nodigt veel meer uit tot rustig rijden. Om dat
laatste kracht bij te zetten is een gezamenlijke campagne
opgezet vanuit het project Veilig op Weg. Op sandwichborden wordt aan automobilisten gevraagd niet harder dan
30 kilometer per uur te rijden. Daarnaast heeft de dorpsraad
met een flyeractie hetzelfde gevraagd aan haar inwoners.

2804 \ jongeren
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15-vragen aan

Jordy Wijnhoven Kronenberg
telefoon filmen en ze zei toen ik aan
het vissen was: ‘Hey Hennie’. Nu noem
ik iedereen ‘Hennie’.

Wie is je favoriete leraar?
Mevrouw van Buggenum, tevens mijn
mentor op het Yuverta College. Ze is
nog jong en daardoor snapt ze ons
meer dan een oudere leraar.

Heb je een bijbaantje?
Jazeker, hier ben ik zo blij mee. Op
donderdag en zaterdag kun je me vinden bij de Dagwinkel in America. Het
is superleuk werk. Ik doe voornamelijk
vakkenvullen en spiegelen. Je schuift
dan alles naar voren, zodat de klanten
er makkelijker bij kunnen. Ik heb ook
leuke en gezellige collega’s. We helpen elkaar altijd waar dat nodig is. En
niet te vergeten mijn geweldige baas
Erick Geurts, die ons maar al te graag
voor de gek houdt als er tijd voor is.
Hij heeft het namelijk soms druk.

Dag of nacht?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Jordy Wijnhoven
14 jaar
Kronenberg
Yuverta College

Wat deed je als kind het liefst?
Met vrienden op het schoolplein voetballen en met mijn zusje spelen. Toen
mijn zusje nog klein was, gaf ik haar
graag de fles.

Welk verhaal vertelt je familie
altijd over jou?
Toen ik 2,5 jaar oud was, werden
papa en mama ’s morgens om 07.00
uur door mijn opa uit Kronenberg
verwacht. Ik was vroeg in de ochtend in mijn pyjama naar opa en oma
gefietst op mijn fietsje met zijwieltjes.
Ik had wel netjes de jas aangetrokken en mijn bouwkistjes en knuffeltjes
‘Winnie’ en ‘Knorrie’ in het mandje
gedaan.

Wat zou je nooit weggooien?
Winnie en Knorrie, mijn knuffeltjes.
Ik heb ze al vanaf mijn geboorte en

als ik de knuffeltjes niet weggooi kan
ik ze later aan mijn kinderen laten
zien. Mijn moeder heeft ze wel een
keer aan Sinterklaas ‘meegegeven’,
zodat andere kinderen hier ook blij
van konden worden. Maar dat heeft
ze dus niet echt gedaan. Ze wilde
gewoon dat ik van het duimen
afkwam, want zonder deze knuffeltjes duimde ik nooit. Ik heb ze ongeveer een jaar geleden teruggekregen.
Nu liggen ze weer op mijn kamer,
maar ik duim niet meer.

Als je in een ander land en een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ibiza. Het is daar altijd warm en je
kan daar lekker in de zee zwemmen.
Daarnaast zijn er veel winkels.

Wat is je favoriete game?
Ik speel van alles op mijn eigen pc,
zoals Minecraft, GTA V, Fortnite, Roblox
en Rocket League. Het liefst doe ik dat
samen met vrienden om een hoop lol
te hebben.

Wat doe je het liefst op een vrijdag
of zaterdagavond?
‘s Avonds ga ik het liefst hangen met
vrienden en vriendinnen in Horst en
anders game ik met mijn oudere neef,
wat ook altijd lachen is.

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Dat men zijn afspraken nakomt en
eerlijk is. Ik kan niet tegen liegen.

Hond of kat?
Dat is niet moeilijk, zeker een hond.
We hebben thuis sinds één jaar weer
een hond erbij. Bink is zijn naam. Het
is een kruising tussen een Jack Russel
en een Amerikaanse Pocket Bull. Dat
is echt een zeldzame kruising. Hij is
zo’n lief beest. Het is net een uit de
kluit gewassen Jack Russel. Vóór Bink
hebben we een echte Jack Russel
gehad, dat was onze Foofer. Die is 16
jaar geworden.

Wat is je stopwoordje?
Mijn nicht ging bij het vissen met haar

Dag vind ik het fijnst, dan zijn er meer
activiteiten en meer winkels open.
De nacht is er om te slapen.

Welk fictief figuur doet je denken
aan jou?
Brilsmurf, omdat ik klein ben voor
mijn leeftijd en een bril draag. Ze noemen mij weleens smurf of kabouter,
maar daar geef ik niets om. Ik word
vanzelf een keer groot.

Welke emoticon gebruik je het
meest?
De smiley met traanogen van het
lachen. Deze emoji gebruik ik heel
vaak. Ik vind dus heel veel grappig.

Wie kent jou het beste?
Ik denk mijn moeder, ze ziet namelijk
altijd wat er aan de hand is. Zij voorspelt dingen die ik wel of niet ga
doen. Als ze vraagt of ik mijn kamer
heb opgeruimd, hoef ik niet eens te
liegen. Ze weet dan al dat ik het niet
heb gedaan. Met andere woorden…
ik moet nu gaan opruimen.
Tekst: Maartje Swinkels

Hoi

Column

Op kamers
“Ik studeer in Breda.” “Oh, leuk,
zit je ook op kamers dan?”
“Nee, nog niet, daar wacht ik
nog even mee. Reizen is best te
doen dus nu is het nog niet
nodig.” Welgeteld drie weken
geleden was dit nog een
gesprek dat ik voerde met
mensen als ze me vroegen naar
mijn opleiding. En toen, ineens,
had ik een kamer. In de week
dat deze column verschijnt ben
ik aan het verhuizen. Gek hoe
snel dingen soms kunnen gaan.
Het begon allemaal toen ik een
Facebookaccount aanmaakte op
een vrijdagmiddag. Vriendinnen
die ervaring hebben met kamers
zoeken hadden mij al gewaarschuwd dat het een hele tijd
kan duren voordat je reactie
terugkrijgt als je op kamers op
Facebook reageert. Dus ik wilde
op tijd beginnen. Zonder verwachtingen reageerde ik gewoon op
alle leuke kamers die ik tegenkwam. En toen, nog geen dag
later, kreeg ik een melding:
iemand heeft je een bericht
teruggestuurd. Ik was uitgenodigd voor een hospiteeravond,
die al over drie dagen plaatsvond.
Prima, dacht ik. Heel enthousiast was ik niet, want alle horrorverhalen die ik heb gehoord
over hospiteren hebben het niet
bepaald rooskleurig laten lijken.
Dus, nog steeds zonder verwachtingen, stond ik op dinsdagavond
voor de deur van mijn potentiële
nieuwe thuis. Ik vond het stiekem best spannend, maar dat
verdween vrijwel meteen toen
superaardige meiden de deur
openmaakten. De hele avond
voelde gewoon alsof ik met vriendinnen een avondje borrelen had
gepland. Met een goed gevoel
verliet ik een aantal uur later het
huis weer. Dat was gezellig. Nog
voordat ik in de trein naar huis
was gestapt had ik een melding
van één van de meiden. “We vonden het supergezellig. Wil je ons
nieuwe huisgenootje worden?” Ik
kon het niet geloven en eigenlijk
nog steeds niet. Toch is het waar:
binnenkort woon ik in Breda. Het
studentenleven op kamers gaat
officieel beginnen. Ik heb er zin
in.

Iris
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Geboren

De Witte is wèr op reis gegaon…

Ger Aerts
21 maart 1960
18 april 2022
Broer, schoonbroer en oom van
Sevenum

Horst
Grubbenvorst

Nijmegen

Jan en Marian
Sophia en Filip
Armando en Imke
Erik en Michelle
Loek en Kim

Met verdriet en verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze collega

Ger Aerts
Zijn inzet, toewijding en droge humor
zal altijd in onze herinnering blijven.
Ons medeleven gaan uit naar zijn familie,
vrienden en kennissen.
Wij wensen hen veel sterkte toe met dit verlies.
Namens directie en medewerkers

Mia
Theo en Nan
Thea en Jansen
Monching en Sarah-Jhane
Kaimook
Mymine
Mickey
Ans

Wij hebben op maandag 25 april afscheid genomen van Ger.

Ut afscheid kwaam te snel …
Vol goeje moed gingde gej dur nog vur, mar ut mocht nie mer zoë zien.
Wej neme afscheid van mien lieve vrouw, os mam en oma.
Zej is ovverleje op 81 jörige leftied, donderdag 21 april 2022.

Correspondentieadres:
Maasbreeseweg 102
5975 PG Maasbree

Nel van de Winkel - Vissers
Nel van de Hèès

Met pijn in ons hart hebben wij afscheid moeten nemen
van onze fijne collega

Ger Aerts
We zullen je herinneren als een rustige collega
die met één vinger zijn werk wist te regelen.
De strijd met een vechtvlaai en je humorvolle streken
zullen we gaan missen….
Vaarwel Ger,
Je collega’s

Echtgenoëte van Frien van de Winkel
Edwin & Irma
Gijs
Jet
Lilian & Wout
Renske & Tim
Bente
Wej hebbe afscheid genome op donderdag 28 april 2022.
Ozze dank gut uut naor Dr. van Winden huusarts en Dr. van de Wouw
medisch team van oncologie VieCuri vur de goeje begeleiding. En Hospice
Zenit vur de liefdevolle zurg die mam daor het meuge ontvange.

Verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn
leven, hebben we tóch nog onverwachts afscheid moeten
nemen van ôs pap, schoonvader en trotse opa Peter

Ozze goje vriend is dur nit mier

Ger Aerts
“De Witte”

Weej wense de femiêlie veul sterkte.
Pietje en Tiny Sturme
Lei en Rien† Vervoort

Peter Derix
echtgenoot van

Gert Derix-van de Riet a
Hij overleed in de leeftijd van 74 jaar.
Baarlo:
Kronenberg:

Jarno en Kim
Luna, Rowy
Cindy en Jos
Fedde, Lauren, 0

22 april 2022
Correspondentieadres: Rembrandtstraat 41, 5991 GC Baarlo

Ger Aerts
Un groet van os nar baove,
Dao, ergus, waor’s dich now bis.
Weej zulle nag huul duk aan dich denke.
As troost vur ut gemis.
Hojje Witte!
Geert en Marjan, Wilmar en Daisy, John en Annelie,
Hugo en Simone, Lei en Dorien, Justin en Kim,
John en Loes, Pieter en Loes, Twan.

De avondwake vindt plaats op donderdag 28 april om
19.30 uur in de HH. Fabianus en Sebastianuskerk,
Kerkplein te Sevenum. Voor aanvang van de avondwake
is er gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
In plaats van bloemen graag een donatie aan het Longfonds,
hiervoor staan collectebussen bij de condoleance.
U kunt persoonlijk afscheid nemen van ôs pap in
uitvaartcentrum Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray,
op woensdag 27 april van 12.00 tot 12.45 uur en op
donderdag 28 april van 17.00 tot 17.45 uur.
De crematieplechtigheid vindt in besloten kring plaats op
vrijdag 29 april.

Fien

13 april 2022
Dochter van
Tom en Gaby
Faessen-van den Munckhof
Dorperpeelweg 1
5966 PM America

Geboren

Raf

21 april 2022
Zoon van
Rob en Linda Winnen-Thijssen
Broertje van Liv en Dex
Irenestraat 31
5864 ED Meerlo

Straat in
Grubben
vorst
vernoemd
naar verzets
strijder
De naamloze weg aan de
Witweldweg in Grubbenvorst
is door het College van B&W
voorzien van de naam
Salomon Walvisstraat. Dit is
de naam van een Joodse
onderduiker en verzetsstrijder die gedood is in 1944 op
het veld dat aan deze straat
grenst.
Stichting Comité Herdenking 4
mei te Horst diende in 2019 een
verzoek in om de straatnaam te
vernoemen naar Salomon Walvis,
om op deze manier het verhaal
van zijn dood niet te vergeten.
Walvis werd gedood op een veld
dat aan de straat grenst en daar
is eerder al een gedenkteken
voor hem geplaatst. Het college
is hier nu mee akkoord gegaan
en heeft de nieuwe straatnaam
vastgesteld. Naast dat deze verwijst naar de verzetsman, kan
er door het vaststellen van een
straatnaam door inwoners en
hulpdiensten makkelijker naar en
via deze weg genavigeerd worden. De weg was eerder namelijk
naamloos.
De Joodse Salomon Walvis verbleef in 1944 samen met zijn
vrouw en een vriendin voor langere tijd in Horst. Ze sloten zich
aan bij het verzet in Horst en
verrichtten werkzaamheden voor
de Landelijke Organisatie voor
hulp aan onderduikers. In juni
1944 werd Walvis door de Raad
van Verzet verdacht van verraad, waardoor hij in juli 1944 is
geliquideerd. Uit onderzoek van
Drs. Gerrit van der Vorst is echter
gebleken dat Walvis het verzet
niet heeft verraden. Op 10 april
2018 is zijn naam bijgeschreven
op het oorlogsmonument op het
Oud Kerkhof in Horst.
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Ik ben koningsgezind
De koninklijke familie vierde woensdag 27 april weer Koningsdag. Veel mensen gaan in oranje shirt de straat op om elkaar te treffen, langs de
markten te gaan of een feestje te vieren. Maar ben jij ook echt koningsgezind?
We hebben Koningsdag in Nederland om de verjaardag van koning Willem-Alexander te vieren.
Maar vier jij ook echt de verjaardag van onze
koning? Of ben je gewoon blij omdat (de meeste) mensen vrij hebben en er allerlei activiteiten worden georganiseerd? Dan kan Koningsdag

afgeschaft worden, het heeft alleen een representatieve functie. Veel mensen vinden dat het koningshuis enorm veel geld kost. En waar gaat het geld
naartoe? Naar villa’s, dikke auto’s en vliegtuigen?
Aan de andere kant is het belangrijk dat we een
koningshuis hebben. Op wereldgebied zijn Willem-

Alexander en Maxima graag verwelkomde gasten
en doen we daardoor goed mee op het internationaal veld.

Ik ben koningsgezind. Wat vind jij?

Bespreking poll week 16

Er moet een minimumleeftijd ingesteld worden voor het kopen
van fastfood
Het wetenschappelijk bureau van het CDA heeft geopperd om een minimumleeftijd in te stellen voor het kopen van fastfood. Zij is van mening
dat een dergelijke leeftijdsgrens, die te vergelijken is met die van alcohol en tabak, kan helpen een ‘gezonde generatie’ op te voeden.
Roy Portier is het hiermee niet eens: “Wij praten
toch over vrijheid? Is dit niet inperken van onze
vrijheid? Je dient er zelf van te leren.” Jan Litjens

ziet dit wel als een goed idee: “Heel goed plan. Veel
kinderen zijn veel te dik. Minimum leeftijd moeten
ze op 1 jaar en 4 maanden zetten.” Maria Hesen-

Zanders heeft een oplossing: “Maak groente en fruit
betaalbaar en maak sporten gratis/betaalbaar voor
de minima.”

Oh, zit dat zo!

Joyriding en schadevergoeding
Helaas gebeurt het wel eens. Niet alleen raak je betrokken bĳ een ongeval, waarbĳ je letsel oploopt, maar dan blĳkt ook nog dat je bent
aangereden door een joyrider. De auto is wel verzekerd, maar de verzekering weigert om direct aansprakelĳkheid te erkennen. Je krĳgt dus
ook nog geen schadevergoeding. Wat als jou zoiets overkomt? Wat gebeurt er met je schade? Welke andere opties heb je als de verzekering je
schade niet vergoedt?

Joyriding is “het wederrechtelijk
gebruik maken van een
motorrijtuig zonder de bedoeling
het voertuig toe te eigenen”.
Omdat het bij joyriding niet de

bedoeling is om het voertuig toe te
eigenen, is er dus geen sprake van
diefstal. Degene die het voertuig
meeneemt, wil er alleen in rijden.

van de auto. Is hier sprake van,
dan hoeft de verzekering de
schade niet te vergoeden aan een
slachtoffer.

hierdoor? Neem dan kosteloos en
vrijblijvend contact op met één
van onze specialisten. Wij voorzien
je graag van juridisch advies

Wie is in het geval van een
ongeval tijdens joyriding
aansprakelijk voor de schade?
Dat is in eerste instantie de
joyrider. Maar een auto is
in Nederland toch verplicht
verzekerd? Moet die verzekering
van de auto de schade dan niet
vergoeden? Uit de wet blijkt
inderdaad dat de verzekering
de schade moet vergoeden, ook
in geval van joyriding. Echter is
in de wet wel een uitzondering
opgenomen, namelijk als er
sprake is van joyriding met
geweldpleging. Je kunt dan
denken aan mishandeling,
bedreiging of het openbreken

Gelukkig voor het slachtoffer is er
het Waarborgfonds Motorrijtuigen.
Als de verzekering van de auto
de schade niet vergoedt, kun
je proberen je schade daar
te verhalen. Hier zit wel de
voorwaarde aan dat je er eerst
alles aan moet hebben gedaan
om de joyrider te vinden en
om je schade op hem/haar te
verhalen. Als dat niet lukt, neemt
het Waarborgfonds je schade in
behandeling.

Door: Susan Philippi,
advocaat

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 – 55 66 85 | www.putt.nl
Philippi@putt.nl

Heb je iets dergelijks meegemaakt
en heb je daardoor lichamelijke
en/of psychische klachten?
Ondervind je financiële gevolgen

Inloopspreekuur
maandag van 12.00 – 14.00 uur
donderdag van 17.00 – 18.00 uur

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

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

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

5 MEI GEOPEND
Dagelijks van 9.00-18.00 uur tussen 12.30-13.00 gesloten
Zondags van 10.00-16.00 uur • Vrijdags gesloten!

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

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

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst
Tel. 06-54306964

WWW.COXPLANTENKWEKERIJ.NL

DoorFloor

Column

Google-dokter
Velthuizen
Een weekendje Barcelona om
even bij te komen, het klonk
perfect. Helaas lopen dingen bij
mij vaak iets anders dan
gepland. Niet dat ik geen topweekend heb gehad, maar de
voedselvergiftiging die ik mee
naar huis heb genomen als
souvenirtje was toch echt even
een tegenvaller.
Dat mijn maag zou moeten wennen
aan de Spaanse lekkernijen, had ik
wel verwacht. Ik eet normaal best
wel gezond en heb geen wekelijkse
‘frietdag’, zoals veel Nederlandse
gezinnen hebben. Gefrituurde
snacks en vettig eten zijn dingen
waar ik heel blij van word, maar
mijn lijf iets minder. Toch moest dit
wel weer eens een keer kunnen
tijdens zo’n weekendje, vond ik.
Elke dag cocktails, patatas bravas,
garnalen in knoflook en lekkere krokethapjes: genieten! Ik had dus wel
verwacht dat ik erna last zou krijgen
van mijn maag, maar dat de boosdoener een ‘onschuldig’ broodje
kip zou zijn (dat ik at omdat ik me
schuldig voelde dat ik zo ongezond
bezig was), had ik zo snel niet ingeschat.
Ik heb me lange tijd niet zo beroerd
gevoeld, maar ik dacht dat ik er na
een paar dagen wel vanaf zou zijn.
Niet dus. Wist je dat een fikse voedselvergiftiging wel zeven tot tien
dagen kan duren? Ik niet. Na een
aantal dagen begon ik toch wel aardig in paniek te raken en wat doet
een normaal panikerend mens?
De dokter bellen? Nee, tuurlijk niet.
Waarom zou ik iemand bellen die
tien jaar lang gestudeerd heeft om
het menselijk lichaam te begrijpen als ik ook zelf even Googledokter kan spelen. Binnen een paar
minuten sloeg mijn paniek om in
pure angst, want als je maar lang
genoeg Google afspeurt, dan heb
je vanzelf iets dodelijks onder de
leden. Ik gaf mezelf nog zo’n twee
weken en begon me vast te verdiepen in mijn uitvaartverzekering.
Gelukkig zet mijn moeder me altijd
weer met beide benen op de grond
als de dramaqueen in mij de overhand neemt.
Dokter gebeld, alles na laten kijken
en ik begin me na tien dagen langzaam weer de oude te voelen! Eind
goed, al goed. Vooral niet te gezond
proberen te doen in het buitenland.

Floor
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Boer versus natuur, boeren natuur of natuurlijk boeren

Ook in onze gemeente is inmiddels de discussie losgebarsten hoe het
verder moet met de natuurontwikkeling van de Oude Maasarm. Als
gemeente hebben we geprobeerd om de gronden terug in eigendom te
krijgen. Hiervoor was echter geen draagvlak in de gemeente Venray,
vandaar dat de verdere afwikkeling inmiddels via de provincie loopt.
Vanuit het verleden zijn er afspraken
gemaakt dat zoveel mogelijk grond
terug zou gaan naar de agrarische
sector, voor aanvang van het project is dit toegezegd en daardoor is
draagvlak gecreëerd voor deze grootschalige gebiedsontwikkeling. In het

Perspectief Horst aan de Maas

kader van een betrouwbare overheid
is het belangrijk dat deze afspraak
ook nagekomen wordt.
Echter, nadat de provincie de regie
heeft genomen, is er alleen gepraat
met de grote natuur beherende
organisaties. Het is echter door het

Didam-arrest niet meer mogelijk om
natuurgronden alleen aan te bieden aan één partij en moet ook hier
een open inschrijving plaatsvinden.
Ik hoop dat de agrariërs ook een eerlijke kans krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat agrarisch beheer beter kan
dan nu gebeurt. Zo dreigt een groot
gedeelte van het gebied al dicht te
groeien met wilgenopslag, wat zeker
niet de bedoeling is. Er is daarom
wel haast geboden. En zelfs met de
bestaande natuurdoeltypen liggen

er ook voor agrariërs mooie kansen.
Daarbij heeft de lokale agrariër als
geen ander verstand van de historie
en de kwaliteit van het gebied en
zijn bij uitstek geschikt om dit gebied
te gaan beheren. Ik hoop hierbij dat
de gronden er een extra waarde bij
krijgen, in plaats van extra kosten.

moeten merken, maar in de praktijk
gaat dit nu dus nog mis.
Toen ik laatst over de zorgboerderij Aardenhof las, bekroop mij het
gevoel dat er wellicht nog veel
meer mensen de dupe zijn van de
nieuwe regels. Het is belangrijk dat
zij weten waar ze dit kunnen melden en niet bang hoeven te zijn
hun verhaal te delen. Zo heeft onze
gemeente een Burger Advies Raad
waar iedereen laagdrempelig en
anoniem met problemen terecht

kan. Perspectief wil zich graag inzetten om deze schrijnende situaties
in de zorg te voorkomen. Herken jij
je in deze situatie, of ken je iemand
die in deze situatie gaat belanden,
neem dan vooral contact met mij op
via Perspectief.

Sjaak Jenniskens

Zorgen om de zorg

Op 1 januari 2022 is het een en ander veranderd voor mensen die zorg
nodig hebben en voor kleine(re) zorgverleners. Er is hiervoor een mooi
plan gemaakt, maar in de praktijk gaat het toch mis.
Tijdens de campagne werden we
aangesproken door jongeren die in
de loop van dit jaar hun zorg kwijt
gaan raken of al kwijt geraakt zijn.
Zo vertelde een jongedame met
autisme dat ze jarenlang heeft moeten zoeken voor ze de juiste zorgverlener had gevonden, maar dat de
gemeente nu het contract met deze

kleine zorgverlener heeft gestopt.
Ook was er een jongeman die zijn
zorg is kwijtgeraakt, omdat per
1 januari de zorg niet meer betaald
moet worden door de gemeente
waar hij woont, maar door zijn
geboorteplaats. Dit zou een administratieve handeling moeten zijn
waar deze jongeman niks van zou

Anita de Blok

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.

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

Word jij
onze nieuwe
collega?
Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste
mensen, heb jij aﬃniteit met techniek,
productie of logistiek?

Neem contact met ons op!

Een relevante opleiding is niet vereist.

Scholieren /
Studenten

• Receptiemedewerker
• Zwembadmedewerker
• Medewerker
Huishoudelijke dienst

Actieve ouderen
• Toezichthouder zwembad
• Gastheer/-dame
aan de toegangscontrole
Op www.deheldensebossen.nl/het-park/vacatures
staat meer informatie over de openstaande vacatures.

OKECHAMP B.V.
okechamp_eu
Oude Venloseweg 84, 5941HG Velden
077 472 81 49
hrvelden@okechamp.eu
www.okechamp.eu

Ben jij diegene die we zoeken?
Reageer dan voor maandag 9 mei a.s.
Sollicitaties kunnen gestuurd
worden naar:
lindapeeters@deheldensebossen.nl
Zet er a.u.b. duidelijk bij
voor welke vacature je solliciteert.

De Heldense Bossen 6 • 5988 NH Helden
WWW.DEHELDENSEBOSSEN.NL

Mooi
Natuurlijk

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

#kempencreëert

creatieve
ideëen

2811
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Betaal de belastingen op tijd
Kreeg u eind februari een belastingaanslag van de gemeente? En heeft u deze nog niet
(volledig) betaald? Zorg dan dat uw betaling op 9 mei op de rekening van de gemeente
staat. Zo voorkomt u extra kosten.
Heeft u uitstel van betaling, een betalingsregeling of betaalt u de gemeentelijke belastingen
met een automatische incasso? Dan geldt deze informatie niet voor u.

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.

Kwijtschelding

Let op:

Heeft u voor 2022 nog geen kwijtschelding gekregen en/of aangevraagd? Of heeft u bericht

Donderdag 5 mei zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf

van ons gehad dat u hiervoor niet in aanmerking komt en denkt u hier wel recht op te hebben?

gesloten ivm Bevrijdingsdag.

Kijk op www.horstaandemaas.nl/kwijtschelding voor meer informatie of bel ons via (077)
477 9777.
Aanmaning
Hebben wij uw betaling niet ontvangen op 9 mei? Dan krijgt u een paar dagen laten een
aanmaning. Dat gebeurt per post of via de Berichtenbox van MijnOverheid. Hiervoor moet u
aanmaningskosten betalen.
Meer informatie
Uitgebreide informatie over de betaling van de gemeentelijke belastingen vindt u op uw
belastingaanslag en op www.horstaandemaas.nl/belastingen. Of bel ons op werkdagen
tussen 8.00 en 16.30 uur via het eerder genoemde telefoonnummer.

4 mei 2022

Nationale Dodenherdenking
Op woensdag 4 mei 2022 vindt de Nationale Dodenherdenking plaats. Voor de gemeente

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

Horst aan de Maas worden deze herdenkingen in de diverse kerkdorpen gevierd met een
herdenkingsdienst, waarna aansluitend een stille tocht naar het oorlogsmonument waar de

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

traditionele kranslegging plaatsvindt. Voor de locaties en tijdstippen verwijzen wij u naar

omgevingsvergunningen

www.horstaandemaas.nl

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

Start preventieve bestrijding
eikenprocessierups

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

De komende weken starten we met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups.

America

• Loevestraat 81 (dakkapel )

De bomen in de bebouwde kom en langs hoofdwegen spuiten we 2 keer. De bestrijding vindt

• Hofweg 45 (gebruiksvergunning huisvesting

• Meterikseweg 82 (uitbreiden garage)

soms ook ‘s nachts plaats. Dit komt omdat de gemeente een groot buitengebied heeft en er
anders niet genoeg tijd is om de bomen op tijd te spuiten.

arbeidsmigranten)

Kronenberg

• Hofweg 45 (oprichten gebouw huisvesting
arbeidsmigranten)

• Meerweg, Kronenbergerweg (evenement)
Lottum

De bomen en struiken worden met een biologisch middel gespoten. Op onze website

• Past. Jeukenstraat 10 (evenement)

• Zandterweg 1 (oprichten schuur)

www.horstaandemaas.nl/eikenprocessierups vindt u een kaart waarop u kunt zien waar we

Broekhuizenvorst

• Hoofdstraat 9 (bouwen woning)

bestrijden. Ziet u een nest in een boom? Kijk dan eerst op de kaart of de gemeente op die plaats

• Venkenweg (plaatsen landmark)

Melderslo

de rups bestrijdt. Is het op een plaats waar de gemeente de rups bestrijdt? En is er overlast van

Griendtsveen

• Blaktweg 12a (renovatie woning)

het nest? Maak een foto van het nest en meld het nest via de genoemde website. Hier geven we

• Lavendellaan 54 (vervangen dak)

• St. Odastraat 66 (realiseren aanbouw)

u ook tips voor wat u eventueel zelf kunt doen.

• Sphagnumweg 1a (bouwen woning)

Meterik

Grubbenvorst

• Crommentuijnstraat 38a/b (splitsen boerderij

• Kerkstraat 5 (verbouwen woning)

in drie woningen)

• Lottumseweg 29 (wijzigen gevel)

• Speulhofsbaan 4 (kapperszaak )

• Venloseweg 49 (verbouwen/uitbreiden woning)

• Schadijkerweg 36 (evenement)

• Molenveld 21 (vervangen gevelbeplating)

Sevenum

Hegelsom

• Maarten de Vriesstraat ong. (SVN01 T 14)

• Spoorweg 8 (renoveren gevel)

(realiseren inritten)

Horst

• Venloseweg 38 (verbouwen stal huisvesting

• Broekveldweg 2 (melding Activiteitenbesluit)

arbeidsmigranten)

• Venrayseweg 41 (vervangen kozijnen)

Swolgen

• Venloseweg 70a/70b/72 (ontwerp bestem-

• Mgr. Aertsstraat (kermis)

mingsplan)

Tienray

• Burg. Steeghsstraat ong. (bouwen 9 wonin-

• Spoorstraat 45 (plaatsen schutting)

gen/aanleggen in- en uitrit)

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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Bianca van Eijk Meterik
Ze kwam helemaal vanuit Aalsmeer naar Meterik, maar zou niet terug willen. Bianca geniet van de rust en
het leven in Horst aan de Maas. Deze week wordt Bianca van Eijk (55) uit Meterik geplukt.

KOM WERKEN
BIJ JUMBO PHICOOP
Ben jij 15 jaar of ouder
en wil je naast school werken in een leuk team?
Wij zoeken collega’s voor diverse afdelingen

· Vulploegmedewerkers
(vanaf 15 jaar)

· Verkoopmedewerkers vers
(vanaf 16jaar)

· Kassamedewerkers
(vanaf 16 jaar)
Solliciteren kan via
nl.jobs.jumbo.com/vestiging/
jumbo-sevenum-phicoop/
of stuur een mail met korte CV naar
sev@jumbo.com

Bianca groeide op met haar vijf
jaar jongere zus in Aalsmeer,
nabij Amsterdam. “We hadden
een traditioneel gezin”, vertelt ze.
“Mijn ouders werkten allebei bij
een bloemenbedrijf. Met het gezin
gingen we ook vaak op vakantie
en ondernamen we veel. Ik had het
goed thuis en heb mij altijd gelukkig gevoeld. Na schooltijd was ik
ook vaak bij mijn opa en oma te
vinden.” Op jonge leeftijd werd
Bianca verliefd op de handbalsport.
Ze was altijd in de sporthal te vinden. “Een echte vriendinnengroep
had ik niet. Wel deden we veel
met de groep handballers en aanhang, zoals uitjes naar Amsterdam,
wat drinken of naar de bioscoop.
Echt uitgaan in clubs deed ik niet.”
Het voordeel van het handbal was
dat Bianca bijna altijd opgesteld
stond, ze was namelijk de keepster
van het team. Later keepte ze ook
nog bij Wittenhorst. “Dat was echt
een superleuke periode.”

Tussen al die chauffeurs zat een leuke
Limburger die de interesse wekte van
Bianca. “Een collega van hem stelde
mij aan hem (Huub, red.) voor en een
tijd later zat ik in de auto, onderweg
naar Sevenum. Van het één kwam
het ander.” Bianca moet lachen, ze
denkt aan het moment dat ze Huub
voorstelde aan haar moeder. “Ze was
toen de tuin aan het vegen en Huub
vroeg in het dialect of hij kon helpen.
Dat was wel een grappig moment.”

Wennen

Vanuit de basisschool, die op
een steenworp afstand was van
haar ouderlijk huis, ging ze in
Amstelveen naar de middelbare
school. Daarna volgde Bianca de
MEAO in Amsterdam. “In mijn middelbare schoolperiode had ik een
oudere vriend toen ik 15 jaar was.
Dan kom je automatisch in de volwassen wereld terecht.” Vanuit een
openbare school kwam Bianca op
een christelijke school. “Dat was
niet gemakkelijk. Het was ineens
heel anders en daarom spijbelde ik
best veel.”

De afstand tussen Aalsmeer en Meterik
telt zo’n twee uur en even op de koffie
gaan werkt dus niet. “Daarom reisde ik
elk weekend richting Limburg. Dit hield
ik een tijdje vol, totdat wij een huis
kochten in Meterik én ik een baan kon
krijgen in Straelen, Duitsland. Een tante
van Huub bood mij een tijdelijke woonplek aan bij haar thuis.” In Limburg was
het even wennen voor Bianca. “Ik was
deze rust totaal niet gewend”, zegt
ze. “In het begin vond ik het hier heel
saai, maar naarmate de tijd verstreek
begon ik steeds meer te wennen.
Nu zou ik niet meer terug willen naar
Aalsmeer, hoewel ik mijn familie wél
mis. De mensen zijn hier vriendelijk en
geïnteresseerd. Aan sommige dingen
moest ik wel enorm wennen. Op een
verjaardag in Aalsmeer gaf je iedereen een hand en hier doe je dat alleen
bij de jarige. Daarnaast vind ik het
wel grappig dat iedere vriendengroep
hier een speciale groepsnaam heeft.
In Aalsmeer bestaat dat niet, dan heb
je het gewoon over je vriendengroep.
Mijn beste vriendin hier komt ook uit
Aalsmeer, dat schept wel meteen een
goede band.”

Liefde

Sterke familie

Nadat Bianca haar diploma op zak
had, kwam ze ook bij een bloemenbedrijf terecht, net zoals haar
ouders. “Daar zorgde ik voor de
exportpapieren. Chauffeurs kwamen bij mij de facturen ophalen.”

Bianca en Huub kochten een huis aan
de Sint Jansstraat in Meterik en waren
helemaal happy. Samen kregen ze
Manon in 1996 en Stijn in 2000. Helaas
strandde de relatie in 2005. “Het was
vaak lastig omdat Huub veel weg was,

Christelijke school

hij was toen nog vrachtwagenchauffeur. Dat betekende dat we elkaar
weinig zagen. Gelukkig bleven we
na de scheiding wel contact houden
en waren we er altijd voor de kinderen. Hen lieten we vrij of ze bij papa
of mama wilden eten en/of slapen
en dat werkte perfect, ook omdat we
maar 350 meter bij elkaar vandaan
woonden. Nu ben ik daar ook ontzettend blij mee dat het zo kon.” Het jaar
2017 begon met een zwarte bladzijde.
“Ik kreeg op een zaterdagmiddag een
telefoontje van Stijn dat Huub bewusteloos op de grond lag. Hij had een
acute hartstilstand gehad en was niet
meer te redden. Dat was een ontzettend zware periode voor ons. Gelukkig
zijn we een sterk gezin met z’n drietjes en hebben we lieve mensen om
ons heen.”
Sinds 2000 werkt Bianca bij
FleuraMetz Cash & Carry in Venlo.
“Daar heb ik het prima naar mijn zin.
Ik heb leuke collega’s en het werk is
afwisselend. Wat wil je nog meer?”
Misschien een leuke man. “Wie weet
kom ik hem nog een keer tegen”,
zegt ze met een glimlach. “Wanneer
weet ik niet, maar het heeft ook geen
haast. Meteen samenwonen hoeft
voor mij niet. Gewoon samen van het
leven genieten.”

Volwassen
Onlangs brak er nog een speciale dag
aan. “Manon vertrok naar Sevenum”,
zegt Bianca. “Samen met haar vriend
heeft ze daar een huis gekocht. Ik ben
enorm trots op haar. Het was die
maandag wel even een traantje laten
samen, want het is natuurlijk niet
niks als je dochter uit huis vertrekt.
Gelukkig is Sevenum dichtbij. Ook op
Stijn ben ik hartstikke trots, hij is nu
aan het afstuderen.” Want daar wordt
Bianca het meest blij van. “Als mijn
kinderen maar gelukkig zijn, dan ben
ik ook gelukkig.”
Tekst: Niels van Rens

13

2804 \ sport

Klasse hoger

Niet gemakkelijk

Wittenhorst wint van laatste
plek en levert spelers in
Wittenhorst 1 heeft zijn plicht gedaan. Winnen van de laatste plek
lijkt normaal, maar in dit geval was Wilhelmina’08 geen makkelijke tegenstander. De wedstrijd werd gespeeld op zondag 24 april
en het werd 3-1 voor de voetbalclub uit Horst.
De Horstenaren begonnen voortvarend. Reeds in de 1e minuut was
een combinatie tussen Niek van
der Sterren en Joost van Rensch
bijna gepromoveerd tot de openingstreffer. Dit werd enkele minuten uitgesteld. Jeroen Verkennis
reageerde in de 6e en 9e minuut
alert en maakte met zijn snelheid
gebruik en dit betekende een snelle
0-2. Wilhelmina’08 wilde het echec
voorkomen en vocht zich terug.
Wittenhorst had in deze fase even
geen antwoord. Zeker toen Jeroen
noodgedwongen van het veld
moest. Een lelijke blessure (sleutelbeen) was het gevolg na een
ongelukkige val. Nadat doelman
Ravi Arts handelend moest optreden kwam de tweede speler bij
Wittenhorst, Mats van Biljouw, die
van het veld moest wegens een
blessure. Het slechte veld stond
als hoofdschuldige genoteerd. Een
enorme opleving kwam in de 43e
minuut. Een voorzet van Joost van
Rensch zorgde ervoor dat de inkomende Nick Driessen grandioos kon
afwerken, 0-3. Tevens ruststand.

Blessure scheidsrechter
Na de pauze kwam de thuisclub
goed uit de startblokken. Na een
minuut kon Wilhelmina’08 een vrije
trap nemen. Edwin Vaas schoot de
bal vanaf 18 meter snoeihard in het
Horster doel: 1-3. Wittenhorst had
de taak nu om de aanval van de
thuisclub af te wenden. Dit lukte
met heel veel inzet. Even leek het
erop dat de scheidsrechter ook
geteisterd werd door een blessure. Een behandeling deed gelukkig wonderen en de wedstrijd kon
doorgaan. Over en weer ontstonden nog plaagstootjes. Uiteindelijk
kon Wittenhorst juichen bij een
noodzakelijke 3-1 winst. Zondag
thuis tegen Venray zal Wittenhorst,
zoals het er nu naar uitziet, enkele
spelers moeten missen. Gelukkig
kan Sjoerd van der Coelen teruggrijpen op een jeugdige reservepot, dat Wittenhorst al vaker heeft
geholpen.

Tekst: Piet Nabben, RKsv
Wittenhorst

SV Melderslo wint eerste veldwedstrijd
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 24 april hun eerste veldwedstrijd na de zaalcompetitie tegen Stormvogels 1 uit Luyksgestel. In de eerste helft op het veld deed Stormvogels het niet erg goed
en won SV Melderslo van de Luyksgestelse korfbalsters. In de zaal staat Stormvogels echter een klasse
hoger en daar werd vorige week het klassenbehoud veiliggesteld. SV Melderslo bleek op het Luyksgestelse
kunstgrasveld gelukkig toch opnieuw sterker. De wedstrijd werd met 7-11 gewonnen.
Stormvogels begon furieus aan de
wedstrijd. SV Melderslo liet zich hier
in de beginfase even door overrompelen en kwam met 3-1 achter
te staan, maar het duurde niet lang
voor de ploeg terug in de wedstrijd
kwam. Langzaam maar zeker begon
SV Melderslo wat dominanter te
worden, alhoewel er goed gezocht
moest worden naar kansen. Bij rust

was de achterstand al omgezet naar
een 4-6 voorsprong. Na rust was
het SV Melderslo dat furieus uit de
kleedlokalen kwam. Binnen 10 minuten werd de voorsprong uitgebouwd
naar 4-10. Daarna stagneerde het
zowel aanvallend als verdedigend
een beetje aan de Melderslose
zijde en lukte het Stormvogels om
enigszins terug in de wedstrijd

te komen tot een stand van 7-10.
Maar SV Melderslo herstelde zich
verdedigend snel, waardoor het niet
meer écht spannend werd. Enkele
minuten voor tijd zette de ploeg de
stand op 7-11 en bij die stand klonk
uiteindelijk het eindsignaal.

Tekst: SV Melderslo

Degradatie

Uitstekende laatste competitiewedstrijd
niet genoeg voor HZPC
De vierde en laatste wedstrijd van de Nationale Zwemcompetitie werd zondag 24 april gezwommen in het
thuisbad in Horst. HZPC komt dit seizoen uit in de hoogste klasse, de Eredivisie.
Voor HZPC was het erop of eronder.
In de Eredivisie zwemmen de beste
achttien clubs van Nederland. De nummers vijftien tot en met achttien degraderen naar de Eerste Divisie. Na de
vorige wedstrijd stond HZPC in de gevarenzone, op de vijftiende plek. Een uitstekende laatste wedstrijd, waarin HZPC
op een twaalfde plek eindigde, was
helaas niet genoeg om te stijgen in het
klassement. Met een minimaal verschil
van slechts 17 seconden degradeert
HZPC en komt er na drie seizoenen een
einde aan de Eredivisie.

Hoewel de verenigingscompetitie om
teamprestaties draait, werden er ook
individueel mooie resultaten neergezet. Voor de jeugdzwemmers Isis van
Kuijk, Jente Sikes, Danee Verstegen,
Cas Verstegen en Tijn van Kuijk stonden er een aantal zware afstanden op
het programma: 200 meter vlinderslag
en 200 meter wisselslag. Zij zetten
een mooie tijd of zelfs een persoonlijk record op deze afstanden neer.
Ook voor de jongste junioren, Jasper
Akkermans-Janssen, Guido Jacobs,
Stephan Sjeptoera, Jorn Sprunken,

Sten Verstegen, Isis Sikes, Fleur Veens,
Koosje Versteeg en Julia van Well,
was er een zwaar programma met
de 400 meter vrijeslag en 100 meter
schoolslag. Ook zij lieten zien dat ze
flinke progressie hadden geboekt.
Ook waren er veel persoonlijke records
op de 200 meter rugslag. Benthe van
de Ree, Oriana Schaap, Jesse Jacobs,
Sophie Albers en Isa Curvers verbeterden op deze afstand hun beste tijden.

Tekst: HZPC

* Huisinstallaties
* Verbouwen
* Zonnepanelen

ELEKTROTECHNIEK

* Industrie
* Utiliteit
* Panelenbouw

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

Vacature Teamleider
BiblioNu is volop in ontwikkeling om de
Bibliotheek van deze tijd vorm te geven.
We maken ontwikkeling voor iedereen
bereikbaar.
Wil jij ons helpen bouwen aan een vitale
samenleving? Wij zijn op zoek naar een
TEAMLEIDER (24 uur per week).

Derde plek voor damesteam Budoclub Horst
De finaledag van de Jeugd Judo Competitie Limburg was zondag
24 april in Velden. Budoclub Horst heeft hier met twee teams aan
meegedaan. Sinds lange tijd had Horst weer een meidenteam op de
mat staan en die heeft een derde plek veroverd. Het jongensteam was
net gepromoveerd naar een hogere klasse en kon daardoor net geen
prijs bemachtigen. Ze hebben allemaal hard gestreden en daardoor
wel de aanmoedigingsprijs in de wacht gesleept. / Tekst: Budoclub Horst

Als Teamleider ben je de verbinder, een enthousiaste en ondernemende
manager die de toekomstplannen van de Bibliotheek realiseert. BiblioNu staat
volop in het proces van de transitie collectie naar connectie. Wij zoeken een
krachtige teamleider die oog heeft voor het organisatiebelang, het teambelang
en individuele belang. Jij weet hoe je dit potentieel bij je medewerkers kunt
ontwikkelen.
Ben jij die enthousiaste verbinder die ons team komt leiden? Stuur je CV en
motivatie vóór 12 mei 2022 naar biblionu@matt-talent.nl.
Of bekijk de vacature op onze website; www.biblionu.nl/vacatures.
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Weekendhulp
voor zaterdag en vakanties.

Chauffeur

(v.a. 18 jaar)
Wij zijn op zoek naar een iemand die ons logistieke team wil
komen versterken. Bezit van een geldig rijbewijs B is verplicht.

Inpakker

(v.a. 15 jaar)
Wij zijn op zoek naar een enthousiasteling die ons inpakteam
wil komen versterken. (v.a. 15 jaar)
Interesse? Mail een korte motivatie en je CV door naar
personeelszaken@bakkerijbroekmans.nl of bel naar
077 307 98 99

Sinds 1871

De lekkerste bakkerSinds
bij u1871
in de buurt

Opnieuw volle winst dames VC Trivia
Drie weken na de uitwedstrijd tegen Nuvo’68, stond zaterdag 23 april de thuiswedstrijd op het programma.
Wederom was VC Trivia een maatje te groot voor de gasten uit Nuenen. De wedstrijd werd met 4-0 gewonnen
en daarmee was de zesde volle winst achter elkaar voor de dames van VC Trivia een feit.
VC Trivia is met een ware opmars
bezig, waardoor de tweede plek op de
ranglijst vrijwel zeker een feit is. Het
moet nog heel vreemd lopen, willen
de dames dit nog uit handen geven.
VC Trivia begon de wedstrijd tegen
Nuvo’68 erg onrustig. Er werden de
nodige fouten gemaakt, waardoor de
tegenstander een voorsprong van vijf
punten op kon bouwen. Het bracht VC
Trivia echter niet van de wijs, daar al
snel het tempo opgeschroefd werd en
met mooi aanvalsspel dichtte ze het
gat. Ook al was het spel niet altijd even
fraai, in de problemen kwam VC Trivia
niet. De set werd met 25-19 gewonnen. De tweede set vertoonde een

gelijk beeld. Met vlagen werd er zeer
goed gevolleybald, maar steeds weer
wist de tegenstander VC Trivia te verrassen met hun kunst en vliegwerk.
De tweede set werd met 25-22 gewonnen.

Lange rally
In de derde set werd er gewisseld aan
Trivia zijde. Met een nieuwe middenspeler en een andere libero werd de
set begonnen. Beide wisselspelers
lieten meteen van zich horen door de
eerste aanvalscombinatie te scoren.
Even leek het erop dat het allemaal
iets makkelijker zou gaan, maar ook
de derde set kende een wisselval-

lig beeld. Er was wel een fantastisch
lange rally, die uiteindelijk in het voordeel van Nuvo’68 was. Het verlies van
deze rally kostte VC Trivia meteen drie
punten, want de focus was even weg.
De uitblinkende libero, Lieke Litjens,
zorgde voor de nodige stabiliteit in het
spel, waardoor VC Trivia de set alsnog
met 25-21 wist te winnen. De vierde
set verliep als vanouds. Veel servicedruk met als gevolg een voorsprong
van tien punten, waardoor Meike
Tacken opnieuw aan opwachting mocht
maken. Ze scoorde meteen haar eerste
bal. VC Trivia won de set met 25-15.
Tekst: VC Trivia

Synchroonzwemshow in De Berkel
Na twee jaar radiostilte, zwom de synchroonzwemafdeling van HZPC in Horst weer een show. Ruim 350
Horstenaren trokken vrijdag 22 en zaterdag 23 april naar zwembad De Berkel toe, om de zwemsters in actie te zien.

Gebaseerd op de ‘Hoe overleef ik…’
boekenreeks was het thema van de
show ‘Hoe overleef ik synchroonzwemmen?’. Elke groep zwom haar

dans en dit werd afgewisseld met
filmpjes die uitleg bevatten over verschillende fenomenen binnen het synchroonzwemmen. Van de allerjongste

meiden, die pas net een paar maanden aan het zwemmen zijn, tot de
masters, de zwemsters lieten zien wat
ze in hun mars hadden.

VC Trivia MB1 kampioen
De meiden MB1 van VC Trivia zijn kampioen. Na wederom een ruime overwinning in de reeks van afgelopen seizoen hebben de dames in Arcen hun laatste wedstrijd gespeeld. Enkele weken terug waren ze al
kampioen, maar toen hebben ze niet meer thuis kunnen spelen met het voltallige team. Daarom was er nu
de viering. Er waren veel toeschouwers afgereisd om de meiden aan te moedigen. Eindelijk werd hun
inspanning en samenwerking beloond nadat het eerste gedeelte van het seizoen abrupt werd beëindigd.
De meiden gaan nog een paar toernooitjes spelen en trainen voor het volgende seizoen. / Tekst: VC Trivia
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Hovoc MC1 kampioen
De meiden van Hovoc MC1 hebben het spannend gehouden tot de
àllerlaatste competitiewedstrijd. Er was nog maar één set nodig
om het kampioenschap in de wacht te slepen, maar helaas verloren de meiden toen met 4-0 van de nummer 2.

Zaterdag 23 april kregen ze nogmaals
een kans tegen dezelfde tegenstander. Vol vertrouwen en met veel aanmoediging vanuit het publiek werd er
gestart. De eerste set was een absolute triller, de teams waren enorm
aan elkaar gewaagd, maar helaas:
verloren met 30-32. De meiden lieten

de moed niet zakken en hebben de
tweede set vervolgens overtuigend
gewonnen en het kampioenschap
veilig gesteld. Vol van vertrouwen
werd de wedstrijd daarna afgemaakt
en met 3-1 gewonnen.
Tekst: Hovoc

SV Oxalis wint afgetekend
van De Horst
De tweede helft veldcompetitie ging zondag 24 april van start voor
korfbalvereniging SV Oxalis. Er werd thuis gespeeld tegen De Horst 1
uit Groesbeek, een ploeg waar tegen Oxalis de vorige wedstrijd punten
had laten liggen. Het was daarom ook van groot belang om deze keer
de winst te pakken. En dat deed Oxalis. Vanaf het begin nam Oxalis de
voorsprong en bouwde deze steeds verder uit. Het team won met 17-5.
Er werden al snel in het begin van
de wedstrijd veel mooie kansen
gecreëerd. Het duurde even voordat Oxalis wist te scoren, maar
langzaam maar zeker werd de
voorsprong steeds verder uitgebouwd. Verdedigend wisten de
dames het goed dicht te houden en
De Horst geen kans te geven om
te scoren. Zo ging Oxalis met een
voorsprong van 5-0 de rust in.
Tijdens de rust gaf trainer/coach
Johnny Vervoort aan dat de dames
uit Horst aan de Maas goed bezig
waren en dat het verdedigend heel
goed stond. Aanvallend was het

vooral belangrijk om goede kansen
te blijven zoeken. Gedurende de
tweede helft werd het aanvallend
goed opgepakt en wist Oxalis de
voorsprong verder uit te breiden.
De Horst wist nog wel een aantal
keer te scoren, maar Oxalis bleef
scoren en kon de stand steeds verder uitbouwen. Er werd verdiend
gewonnen en uiteindelijk werd de
eindstand 17-5. Donderdag 28 april
speelt Oxalis 1 de kwartfinale van
de bekercompetitie om 20.00 uur
tegen Peelkorf 1 in Ysselsteyn.
Tekst: SV Oxalis

Nipte nederlaag Sporting ST
Sporting ST loopt de broodnodige punten mis tegen RKSDO. Op
sportpark ’t Wiltlandt in Lomm verloor het zondagmiddag 24 april
met 1-0 door een vroege treffer van Tim Voesten.
Al in de 3e minuut van de wedstrijd
stond de eindstand op het denkbeeldige scorebord. De uitploeg
miste alertheid in de openingsfase
en moest daardoor snel een doelpunt incasseren. De eerste helft was
er vervolgens niet eentje om over
naar huis te schrijven. Na een half
uur was Jules Custers wel nog dicht
bij de gelijkmaker. Zijn poging van
dichtbij was een makkelijke prooi
voor de doelman.
De thee deed Sporting deze zondag
goed. Het kwam sterk uit het kleedlokaal en nam het initiatief. Met

een afstandsschot van Pim Smits
en individuele acties van Micha Cox
werd de uitploeg meerdere keren
gevaarlijk. De gelijkmaker hing in de
lucht, maar bleef daar hangen. In de
slotfase moest Sporting tot overmaat
van ramp verder met tien spelers. De
scheidsrechter trok tot ieders verbazing rood bij een botsinkje waarna
Robin Thielen rood kreeg. De frustratie was voelbaar en terecht, maar
leverde geen doelpunten meer op.
RKDSO hield stand.
Tekst: Sporting ST

15

Presentatie tenue Limburg Express
Cycling Team
Bij De Witte Dame in Grubbenvorst werd het nieuwe tenue van het Limburg Express Cycling Team gepresenteerd. De wielerploeg uit Horst aan de Maas formatie presenteerde een aantal nieuwe sponsoren die zich voor
een aantal jaren aan het team heeft verbonden.

Het team bestaat uit een vijftiental
wedstrijdrenners die zowel op de weg
als in het veld een compleet pro-

gramma zullen afwerken. Verder heeft
het team ook een tiental recreanten
opgenomen die alleen een toertocht

programma afwerken. Voor meer
informatie, kijk dan op www.limburgexpress.nl

Meterik maakt tegen RKMSV in de
tweede helft het verschil
RKSV Meterik won op zondag 24 april haar thuiswedstrijd met 3-0 tegen RKMSV uit Meijel. In de eerste helft
was het een gelijkgaande wedstrijd, maar na de rust was het veelal eenrichtingsverkeer. Meterik behaalde
een verdiende overwinning.
Meterik probeerde vanaf de aftrap
RKMSV voetballend onder druk te
zetten. Bart Houben en Piet Steeghs
kwamen in kansrijke positie binnen
de zestien, maar werden volgens de
scheidsrechter reglementair van de
bal gezet. De groen-witte hadden daar
enige twijfels over. RKMSV zocht met
de lange haal via hun trapvaste keeper de aanval en dat leverde bijna de
openingstreffer op. De door de wind
gedragen bal bereikte de spits maar
Meterik keeper Luuk Haenen tikte zijn
inzet uit de hoek.

Ongrijpbaar
Na de thee werd Meterik steeds sterker en ging het voor de overwinning,
zo gaven de uitblinkende routiniers
Gijs Van Rengs en Huub Kleuskens na
de wedstrijd aan. Ondanks het gemis
van een viertal spelers door blessures,
bleef Meterik voetballend de aanval
zoeken. De groep stond er weer als
team en daarvoor werd het beloond.
Trainer Paul Heldens wisselde na een
uur en forceerde daarmee de beslissing. Giel Vullings bracht nieuw elan
en was ongrijpbaar voor zijn tegen-

standers. Hij reageerde attent op een
diepe bal, maar gaf vanaf de achterlijn
een assist op Piet Steeghs die fraai de
1-0 binnenschoot. Gijs van Rengs mikte
even later een vrije trap op de voet van
Jordi van Rens en deze schoot de 2-0
binnen. Even liet Meterik de teugels
wat vieren, maar keeper Luuk Haenen
hield met een prima redding de nul
voor zijn team vast. Rick Hesen zette
de kers op de taart. Met een mooie
actie scoorde hij de 3-0.
Tekst: RKSV Meterik
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www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik
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Schoolkorfbaltoernooi in Meerlo
Het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi Horst aan de Maas vond woensdagmiddag 20 april plaats. Na een
pauze van twee jaar, kon het toernooi dit jaar toch weer doorgaan. Evenals andere keren werd dit
toernooi gespeeld op sportpark De Merel in Melderslo. Tijdens deze middag hebben basisschoolleerlingen weer op een leuke manier kennis kunnen maken met de korfbalsport.

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

PLANNER - TELEFOONDIENST
MEDEWERK(ST)ER

Acht basisscholen uit de regio
waren naar Melderslo gekomen om deel te nemen aan het
schoolkorfbaltoernooi dat wordt
georganiseerd door een aantal
korfbalverenigingen uit de regio

(SV United, SV Lottum, SV Oxalis
en SV Melderslo). Bijna 250 jongens en meisjes, verdeeld over 31
teams, waren deze middag actief
bezig met de korfbalsport. Onder
perfecte weersomstandigheden

werd er fanatiek gestreden om de
prijzen door een kleine competitie
te spelen tegen leeftijdgenoten.
De grote wisselbeker ging naar
Basisschool Eigenwijs in Oirlo.

FULLTIME EN/OF PARTTIME

Wat ga je doen?
Als planner ben je verantwoordelijk voor alle inkomende
opdrachten. Hierbij kun je denken aan opdrachten van
alarmcentrales, garagebedrijven en overheidsinstellingen, maar
uiteraard ook van particulieren met autopech. Jij zorgt ervoor
dat onze bergingschauffeurs en pechhulpmonteurs 24/7 worden
aangestuurd en over de juiste informatie beschikken om onze klant
te kunnen helpen. Ook de administratieve afhandeling die bij de
opdrachten hoort is onderdeel van je takenpakket. Bij ons is geen
enkele dag hetzelfde!

Acht jubilarissen St. Caecilia America
Na twee jaar kon dan eindelijk weer een Caecilia-avond worden gehouden door Muziekvereniging St. Caecilia
America. Zoals gebruikelijk werden de jubilarissen gehuldigd. Ditmaal waren dat acht jubilarissen, van zowel
2020 als 2021 werden ze gehuldigd vanwege hun jubilea.

Door middel van een interne opleiding zorgen wij dat je over de
benodigde kennis beschikt om zelfstandig te kunnen functioneren.
Wat verwachten wij van jou?
• Je beschikt over minimaal MBO werk- en denkniveau
• Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs B
• Je hebt goede computervaardigheden
• Ervaring in plannen en logistiek inzicht is een pré maar
niet noodzakelijk
• Je bent beschikbaar om in een onregelmatig rooster dag-,
avond-, weekend- en nachtdiensten te werken (avond-, weekenden nachtdiensten zijn vanuit thuis mogelijk)
• Een goede mondelinge- en schriftelijke beheersing van de
Nederlandse en Engelse taal, een goede beheersing van
de Duitse taal is een pré.
• Je beschikt over een geldige verklaring omtrent gedrag
Daarnaast ben je:
• Klant- en servicegericht
• Geïnteresseerd in logistiek, hulpverlening, auto’s en techniek
• Stressbestending
Wat wij bieden:
Een afwisselende, uitdagende functie in een dynamische en
groeiende organisatie. Je werkt volgens een onregelmatig rooster,
waardoor je ook geregeld in de avond-, weekend- en nachten
diensten draait. Je hebt recht op een vaste vrije dag tussen maandag
en vrijdag die we in overleg samen bepalen. Dit betreft een tijdelijke
aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband. Salariëring vindt
plaats conform de geldende CAO, afhankelijk van ervaring.
Informatie en sollicitatie:
Wil je meer informatie over de functie of ben je enthousiast
na het lezen van deze vacature? Stuur dan je motivatiebrief en
CV naar marcel.broekmans@ahdbroekmans.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Autohulpdienst Broekmans
Columbusweg 11 | 5928 LA VENLO | T 088 1700800

Susanne Rietveld-Vervoort werd gehuldigd vanwege haar 25 jaar lidmaatschap. Rob Haegens, Rob Jacobs en
Ger van Rensch werden in het zonne-

digd voor maar liefst 60 jaar lidmaatschap van de vereniging. Eerder werd
jubilaris Thei van de Homberg al gehuldigd voor zijn 70-jarig lidmaatschap.

tje gezet voor 40 jaar lidmaatschap en
Annie Daniëls, Petra van de Munckhof
en Ger van de Munckhof voor 50 jaar
lidmaatschap. Jac Cuppen werd gehul-

Stille tocht

Dodenherdenking America
Traditiegetrouw worden op 4 mei de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog herdacht. In America
gebeurt dit met een ceremonie bij het oorlogsmonument aan de Griendtsveenseweg.
Belangstellenden zijn vanaf 19.00
uur welkom in het Peelmuseum aan
de Griendtsveenseweg. Van daar
lopen de aanwezigen om 19.30 uur
in een stille tocht naar het monu-

ment voor de gevallenen. Daar
vinden enkele toespraken plaats,
gevolgd door de 2 minuten stilte en
het plaatsen van bloemen bij het
monument. Leerlingen van groep

8 van basisschool De Wouter in
America leveren eveneens een bijdrage. De herdenking wordt afgesloten met koffie in het Peelmuseum.

2804 \ cultuur

Gewoën Weej wint Grubbevorster Kwis
In Stammineke 2.0 is zaterdagavond 23 april de uitslag bekendgemaakt van de Grubbevorster Kwis.
Vriendengroep Gewoën Weej wist de trofee te veroveren. De winnaars van de laatste editie voor corona,
Mooder Nel en Co, werd tweede op slechts 1,5 punt achterstand. Fc Ponykamp maakte het podium compleet.

In verband met corona werd de Kwis in
november 2021 uitgesteld. De organisatie bedacht een tijdreis terug naar
dat moment, zodat men zonder veel
aanpassingen de Kwis nu wel door kon
laten gaan. De afgesproken gezamen-

lijke opdracht met de Kwis in America
en Sevenum zat er nu niet meer in.
En een oplettend team was zelfs een
uur te vroeg bij de geheime proef, in
november gold immers de wintertijd
nog. Daar had zelfs de organisatie niet

17

Chinese mobile maken in
De Kantfabriek
In museum De Kantfabriek in Horst is op dit moment een expositie
met kleding, gebruiksvoorwerpen en versieringen uit China te
zien. Eén van die versieringen is een soort mobile.

aan gedacht. Al met al was deze editie
van de Grubbevorster Kwis, met zo’n
veertig teams en meer dan zevenhonderd deelnemers, volgens de organisatie een groot succes.

No Permission mag Jera on Air openen
Jera On Air (Ysselsteyn) en Dynamo (Eindhoven) organiseerden op zaterdag 24 april Guts & Glory. Tijdens
deze bandbattle werd de Horster/Lottumse band No Permission als winnaar uitgekozen en mag de band het
festival Jera on Air openen.
Tijdens de bandbattle streden vier
bands om een plek op het podium van
Jera on Air. De finalisten van de editie
van de bandbattle waren Deadlines,
Torn From Oblivion, No Permission en
The Great Hurricane Escape. Ze wer-

den geselecteerd uit 117 inzendingen. No Permission, met bandleden
afkomstig uit Lottum en Horst, won
deze battle. Ze mag daarom op zaterdag 25 juni Jera on Air openen op de
mainstage. Jera on Air is het grootste

punk, hardcore en metalcore festival in
Nederland. Dit jaar, de 28e editie, staan
op 23, 24 en 25 juni onder andere Rise
Against, The Offspring, Bad Religion en
Beartooth op het podium. Voorafgaand
speelt dan No Permission.

Eerste editie Melderse Quiz succes
Voor de eerste keer in Melderslo werd vrijdag 22 april de dorpsquiz gespeeld. Met ruim 450 deelnemers,
verdeeld over 29 teams, deed zo ongeveer een kwart van het dorp mee. De reacties na afloop waren unaniem
lovend. De organisatie kijkt terug op een groot succes.

De mobile wordt door mensen in
een dorp gemaakt van allerlei stofjes en voorwerpjes en een soort
gewikkelde hexahedron. Deze
mobile wordt opgehangen als er
een nieuwe toren of een nieuwe
brug is gebouwd. De mobile is een
geluksbrenger. Kinderen die naar
de workshop komen gaat met de
begeleiding in het museum naar de
hangers kijken. Daarna gaan ze zelf

aan de slag. De organisatie zorgt
voor het voorbeeld van papier, voor
garen, kralen, et cetera. De kinderen gaan met gekleurd garen
de hexahedrons op een speciale
manier inpakken. Als er één of
twee of drie klaar zijn kunnen ze er
een mobile van maken.
Voor meer informatie, kijk dan op
www.museumdekantfabriek.nl

Crist Coppens
Alleen dinsdag 3 mei 2022

Braadworst
hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!

077 398 37 94

Nadat KPJ Melderslo in 2019 met hun
optochtwagen een eerste prijs won in
zowel Melderslo als Horst met daarbij
het thema ‘Dorpsquiz’ werd zij uitgedaagd om de organisatie op zich te
nemen. Het was echter niet de KPJ,
maar een mix van Melderslonaren
(veelal oud-KPJ’ers) die zich via via
samenvoegden en in deze gemixte
samenstelling de eerste editie realiseerden.

In de quiz kon op verschillende manieren punten behaald worden. Zo kon
je snelle opzoekvragen beantwoorden, of moest je gaan rekenen.
Ook waren er gesproken fragmenten
van Melderslonaren van wel 60 jaar
geleden en moesten de deelnemers
raden wie dat waren. Er waren ook
opdrachten in het dorp om antwoorden te zoeken, spullen te verzamelen
of om opdrachten te spelen. Zo wer-

den de echte lokale bierkenners op de
proef gesteld en was er een geheime
opdracht die startte vanuit ’t Vlasven en
plaatsvond in de St. Oda-kerk.
Alle groepen waren keurig op tijd weer
in Café ’t Tunneke om hun Quizboekje in
te leveren. De organisatie heeft nu drie
weken de tijd om alle vragen na te kijken, voordat de winnaar bekend wordt
gemaakt tijdens de Uitslagenavond op
vrijdag 13 mei in MFC De Zwingel.

www.coppens.keurslager.nl

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

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com
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Hospice Doevenbos viert
lustrum ‘plus’
Omdat het lustrumfeest vorig jaar vanwege corona niet door kon gaan,
viert Hospice Doevenbos haar vijfjarige bestaan op zaterdag 30 april.
Net één dag voordat ze al zes jaar bestaan. Er is een openbare receptie
verbonden aan het lustrumfeest.
Buurtzorghuis Doevenbos startte
op 1 mei 2016 op de locatie aan de
Tienrayseweg. In die bijna zes jaar
heeft het verplegend personeel,
samen met de vrijwilligers, 446 gasten
mogen begeleiden op hun laatste reis.
Daarnaast zijn er nog 76 gasten tijdelijk
begeleid, voordat ze naar huis of een
zorginstelling gingen. Zaterdag 30 april
is er daarom een receptie, waar iedereen die dat wil het verplegend personeel en de vrijwilligers kan komen
feliciteren met hun ‘lustrum plus’. De
receptie is van 18.30 tot 20.00 uur bij
Graaf ter Horst, Kasteellaan 1 in Horst.

Al die tijd dat hospice Doevenbos
bestaat, bestaat ook de stichting
Vrienden Hospice Doevenbos. De stichting ondersteunt Hospice Doevenbos op
allerlei manieren. De financiële middelen daarvoor komen onder andere uit
donaties. Ook tijdens het lustrumfeest
wordt er waarschijnlijk een donatie
overhandigd. Het werk van de stichting
is gericht op het veraangenamen van
het welzijn van de gasten. Maar ook op
het ondersteunen en faciliteren van het
werk van het verplegend personeel en
de vrijwilligers.

Boekpresentatie Truukblik op... De Kapper
in La Providence
De presentatie van het multimediale boek over Harrie Jacobs, De Kapper uit Grubbenvorst wordt op zondagmiddag 15 mei om 15.00 uur gepresenteerd in de tuinen van La Providence in Grubbenvorst. Deze presentatie is in handen van een dochter en een kleinzoon van De Kapper en is voor iedereen gratis toegankelijk.
De projectgroep is zeer verheugd
dat na twee jaar voorbereiding het
boek eindelijk het levenslicht gaat
zien. Het boek bevat diverse verhalen, anekdotes, gedichten en schilderijen van de hand van de Kapper.
De boekpresentatie wordt muzi-

kaal omlijst door Wiel en Margo
Verbeek. Zij zullen enkele liederen,
die De Kapper heeft geschreven, ten
gehore brengen. Kinderen van beide
basisscholen uit Grubbenvorst zullen
een gedicht van de Kapper voordragen en er zal een expositie zijn

van enkele schilderstukken die ook
een permanent karakter krijgen in
La Providence. Toegang is gratis na
aanmelding via de website
www.truukblik.nl in verband met
het beperkt aantal plaatsen.

2022-w17

Puzzel

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een Cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door
PLUS Bloem & Zo 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 1 mei 2022
(12.00 uur) binnen zijn. De winnaar wordt donderdag 5 mei 2022 bekendgemaakt
op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

BERGINGSSPECIALIST

FULLTIME EN/OF PARTTIME

Wat ga je doen?
Als bergingsspecialist help je gestrande automobilisten bij
aanrijdingen, ongelukken en pech. Door je technische kennis
ben je in staat om pechgevallen op locatie te herstellen.
Je brengt de inzittenden van het voertuig in veiligheid en bergt
het voertuig op een veilige manier. Belangrijk is ook dat je er
als mens staat door een luisterend oor te bieden en rust uit
te stralen. Voor onze klanten, voornamelijk alarmcentrales,
verzekeringsmaatschappijen, garages en overheidsinstanties,
staat ons team 24 uur per dag paraat. Je komt te werken in een
omgeving van ervaren bergers en planners.
Bij ons is geen enkele dag hetzelfde!
Wat verwachten wij van jou?
• Je woont in de omgeving van Roermond of Venlo
• Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs C en E met code 95
• Je kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken
• Je hebt probleemoplossend vermogen
• Je bent beschikbaar om in een onregelmatig rooster dag-,
avond-, weekend- en nachtdiensten te werken
• Een goede mondelinge- en schriftelijke beheersing van
de Nederlandse en Engelse taal, een goede beheersing
van de Duitse taal is een pré
Daarnaast ben je:
• Klant- en servicegericht
• Geïnteresseerd in logistiek, hulpverlening, auto’s en techniek
• Stressbestending
Wat wij bieden:
Een afwisselende, uitdagende functie in een dynamische en
groeiende organisatie. Je werkt volgens een onregelmatig rooster,
de werkdagen zijn verdeeld over zeven dagen per week. Salariëring
vindt plaats conform de geldende CAO afhankelijk van ervaring.
Informatie en sollicitatie:
Wil je meer informatie over de functie? Neem dan contact op met
Marcel Broekmans via (088) 1700 800. Heb je interesse in de
genoemde functie? Stuur dan je CV en een korte omschrijving van
jezelf naar marcel.broekmans@ahdbroekmans.nl

Direct hulp nodig bij pech of schade?
Bel: +31 (0)88 1700 801
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Horizontaal 1. Behoeftige toestand 6. Vlinder 13. Aanbouw 19. Slee 21. Voornaamwoord 22. Dierentuin
24. Vaststaand iets 25. Inhoudsmaat 27. Wielerterm 29. Wederkerend vnw. 32. Gulden 33. Vaartuig 35. Balspel
36. Knaagdier 38. Schrijfgerei 39. Zoogdier 40. Per 41. Omtrek 43. Deel van gebit 45. Uitgelezen
47. Mop 48. Forse kerel 49. Zeevogel 51. Kortaf 53. Raad eens 54. Ovalen vat 55. Kanjer 56. Glad neerliggend
58. Verharde huid 60. Armoedige woning 62. Graansoort 64. Meterton 65. Boenwas 67. Verband
69. Stop 70. Met name 71. En dergelijke 72. Veiligheidsraad 73. Zijne Excellentie 74. Maanstand 76. Straks
79. Ereteken 82. Gedeputeerde Staten 83. Strandmeer 85. Paradijs 86. Verbond 87. Slot 89. Zachtaardig 90. Tuin
92. Uitgezette lijn 94. Laatst 97. Katholiek 99. Europese voetbal unie 100. Verlaagde toon 101. Eendengeluid
103. Geleedpotig dier 105. Houten loods 106. Europeaan 107. Heftig 108. Akelig 109. Soort 111. Tijdvak
113. Scheepstouw 114. Soort verlichting 115. Ommegang 117. Knaagdier 119. Namelijk 120. Worm
121. Verlaagde toon 123. Elasticiteit 124. Materiaal 126. Oosterling 127. Kolengebied 128. Gesnapt.
Verticaal 1. Aftocht 2. Moeder 3. Walvis 4. Op het genoemde 5. Opslag 7. Voorbij 8. Ongelegen 9. Laag water
10. In zake 11. Kampeerwagen 12. Plezier 14. Beschutting 15. Plak 16. Houding 17. Deel van de Bijbel
18. Laatste verflaag 20. Voorzijde 23. Onder andere 26. Onlangs 28. Drinkgerei 30. Karaat 31. Voeg 32. Eindpunt
34. Verlegenheid 37. Muziekterm 38. Godsdienstig 40. Getal 42. Muziekinstrument 44. Tweestrijd 46. Noot
47. Uitroep van afkeer 48. Deel van schip 50. Onbepaald vnw. 52. Vertrouwd 54. Godin 55. Lijnvormig 57. Geslacht
59. Brandweerauto 61. Verwisseling 62. Mee eetster 63. Borstbeeld 64. Poeder 66. Eventueel 68. Bijbelse figuur
75. Woestijndier 76. Gehoorzaal 77. Uitroep bij warmte 78. Deel van viool 79. Kinderdoek 80. Ouderloos kind
81. Vechtpartij 82. Laag 84. Gave 88. Populaire groet 90. Moedig mens 91. Trekdier 93. Aankomend 95. Tepel
96. Groei 98. Steekwapen 99. In hoge mate 100. Soort 101. Zoetigheid 102. Napijn 104. Kindermeisje
107. Uitroep van afkeuring 108. Achter 110. Rijstdrank 112. Eenheid van vermogen 115. Gebogen been
116. Greenwichtijd 118. Kever 120. Vader 122. Stoomschip 123. Regeringsreglement 125 Noot.
De oplossing van de puzzel in De Hallo van 21 april 2022 was:
’Horende doof en ziende blind’.
En de winnaar is: G. Bouten uit Horst. Van Harte Gefeliciteerd met een cadeaubon t.w.v. € 25,beschikbaar gesteld door Gommans De Echte Bakker in Horst!
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Religie

Medische zorg

Tijden Heilige Missen

Apotheek

America

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

Zondag 1 mei

Apotheek Maasdorpen

11.00 uur

Broekhuizenvorst
Zaterdag 30 april

Horst

Zondag 1 mei
Maandag 2 mei
Dinsdag 3 mei
+aanbidding
Woensdag 4 mei
Donderdag 5 mei
Vrijdag 6 mei

19.15 uur

Huisartsenpost

11.00 uur
09.00 uur
09.00uur

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

09.00 uur
18.30 uur
18.30 uur

Lottum

Zondag 1 mei

10.30 uur

Meerlo

Zaterdag 30 april
18.00 uur
Donderdag 5 mei rozenkr. 08.30 uur
h.mis
09.00uur
gebedsd. Biddende moeders 09.30uur

Melderslo

Gebiedsteams

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

Gemeente Horst aan de Maas

Zaterdag 30 april

Meterik

Zaterdag 30 april

17.30 uur

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

19.00 uur

Tandarts

Spoedgevallendienst

Sevenum

Zaterdag 30 april
Zondag 1 mei
+aanbidding
Maandag 2 mei
Dinsdag 3 mei
Donderdag 5 mei
Vrijdag 6 mei

29 april t/m 1 mei

18.00 uur
09.30 uur

Mondzorg Westsingel
Westsingel 102, 5961 DD Horst
077 777 70 55

18.30 uur
18.30 uur
18.30 uur
18.30 uur

2 t/m 5 mei
Tandheelkunde Venray
Buitenlust 27c, Venray
0478 82 02 21

Swolgen

Dinsdag 3 mei rozenkrans 18.40 uur
h.mis
19.00uur

Tienray

Zondag 1 mei
Woensdag 4 mei

Danure Verloskundigen

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

10.30 uur
19.00 uur

De Schuilplaats
zondag

Verloskundige zorg

kerkdienst

10.00

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

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.
3
3

7

8

5

4

8

2

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Oplossing vorige week:
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Inbouwapparatuur vervangen?
Onze deskundige monteurs verzorgen
de gehele inbouw van a tot z!

ALTIJD
TE

o

Dylan

DE BES

SERVICE

829,-

BOSCH INBOUW VAATWASSER
SGV4HBX40E

699,-

• Extra Droog • Flex-korven • Silence Plus • InfoLight • Aquastop
• Nismaten HxBxD: 815-875 x 598 x 550mm

KME761000B

499,-

AEG INBOUW INDUCTIEKOOKPLAAT
IKB64441FB

• Bridge functie • Direct Touch Control • Hob2Hood bediening voor afzuigkap
• Nismaten HxBxD: 44 x 560 x 490mm

999,-

AEG INBOUW OVEN MET MAGNETRON

649 ,-

799,-

• Inhoud 43 liter • TouchControl bediening • 17 Verwarmingsfuncties
• Nismaten HxBxD: 450 x 560 x 550mm

D

899,-

779,-

SIEMENS INBOUW KOELKAST
KI31REDD0

• Inhoud 172 liter • HyperFresh Plus • SoftClose • BottleRack
• Nismaten HxBxD: 1025 x x 560 x 550mm

ROERMOND • WEERT • PANNINGEN • TEGELEN • ECHT • HEYTHUYSEN • HORST • SITTARD-GELEEN
@tummerselectro
@eptummers
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl
8 Winkels in Limburg

