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7.500 man op Funpop
In Horst bruiste van vrijdag 20 tot en met zondag 22 mei de festivalwei tijdens Funpop. Meer dan 7.500 bezoekers uit heel Nederland en ruim 400 vrijwilligers genoten samen van zon,
gezelligheid en muziek. Funpop is een openluchtfestival voor mensen met een verstandelijke beperking. Afgelopen weekend vond de 24e editie plaats. Het festival werd vrijdag
afgetrapt met een disco-avond. Zaterdag en zondag was er feest met onder andere Jan Smit, Mart Hoogkamer en Emma Heesters. Ook was er een activiteitenprogramma met
karaoke, schminken en een silent disco. / Beeld: Mara van den Oetelaar
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Jongste deelnemer

Inhaalrace brengt Kris Haanen
naar eerste FIA EK-podium
Karter Kris Haanen uit Meterik heeft zijn sterke start van het seizoen een goed vervolg gegeven. Na de
eerdere winst in de KZ-klasse in het Duitse DSKM-kampioenschap legde de 15-jarige karter afgelopen zondag
beslag op de derde plaats bij het FIA Karting Europees kampioenschap in Genk in België. De rijder van SP
Motorsport moest in de finale van de KZ2 vanaf de tiende plaats starten, maar na een fraaie inhaalrace
mocht hij als derde mee naar het podium.

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

Oplage 19.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
077 208 32 00
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs

“Ik ben echt heel blij met deze derde
plaats”, zo vertelt Kris na afloop van
de drukbezochte EK-wedstrijd op de
kartbaan van Genk. “Het was een
thuiswedstrijd voor mij, met veel fans,
mijn familie en een aantal sponsoren
op de tribune. Als je de finale vanaf de
tiende plaats moet starten, verwacht
je niet direct om op het podium te

De maatregel is per direct genomen in alle RJJI-locaties zoals
in Evertsoord. Denk hierbij aan
de messen waarmee tijdens de
kookactiviteiten vlees of groente
gesneden wordt. Als er gekookt
wordt door jongeren, gebeurt dit
voortaan met voorgesneden vlees
en groenten. De schilmesjes om
fruit en aardappels te schillen worden vervangen door dunschillers.
Een bestekmes om een boterham
te kunnen smeren, blijft gewoon
beschikbaar. Met deze maatregel wil de RJJI-directie het risico
op een nieuw (ernstig) steekincidenten zoveel mogelijk beperken.
De maatregel om scherpe messen te verbieden duurt in elk geval
een half jaar en zal geëvalueerd en
eventueel bijgesteld worden.
Ook wordt er een signaleringslijst
‘mentale status jongere’ ontwikkeld. Deze lijst kan gebruikt worden door de groepsleiding om
bijvoorbeeld te bepalen of het verantwoord is om een jongere onderwijs te laten volgen, te laten koken
of naar een stageplek te gaan.
Deze signaleringslijst wordt ontwikkeld in overleg met specialisten
op het gebied van forensische zorg
en moet een extra hulpmiddel zijn,
naast de eigen waarneming en

persoonlijke intuïtie van medewerkers. Daarnaast worden de processen, regels en gewoonten binnen
Horsterveen kritisch bekeken.

Imago
Door de reeks van soms ernstige
incidenten binnen de RJJI-locaties
heeft het imago van de jeugdinrichtingen een forse deuk opgelopen, zegt het bestuur. “Dagelijks
wordt er door vele collega’s hard
gewerkt om jongeren hun straf of
maatregel op een humane wijze te
laten ondergaan”, zegt de inrichting. “Iedereen doet zijn uiterste
best om de jongeren die tijdelijk
bij ons verblijven op te voeden, te
behandelen, te scholen, te resocialiseren, een luisterend oor te
bieden en tot steun te zijn. Dat het
daarbij soms misgaat proberen we
te voorkomen, maar dit lukt helaas
niet altijd. De incidenten krijgen,
begrijpelijkerwijs, meer aandacht
dan de successen die er gelukkig
ook zijn. De realiteit gebiedt ook
te zeggen dat het, zeker gezien de
huidige arbeidsmarkt, niet eenvoudig is om voldoende nieuw personeel te werven. Vandaar dat we
ons willen buigen over de vraag
hoe we als RJJI-locaties ons imago
kunnen verbeteren.”

Veel arbeidsovereenkomsten worden tegenwoordig beëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst (vaak afgekort tot VSO). Dit biedt
duidelĳkheid voor zowel de werkgever als de werknemer en voorkomt vervelende discussies achteraf. Het is in dat geval van belang dat er goede
afspraken worden gemaakt en dat deze op de juiste manier worden geformuleerd.
beeld afspraken over de einddatum, (de hoogte van) een eventuele
beëindigingsvergoeding, openstaande vakantiedagen en over het
handhaven of laten vervallen van
een eventueel concurrentiebeding.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.

Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Bij de Rijks Juistitiële Jeugdinrichting (RJJI) Horsterveen in
Evertsoord is een verbod op scherpe messen ingesteld. De RJJIdirectie heeft dit besluit genomen naar aanleiding van het dodelijk
steekincident in Den Hey-Acker in Breda en eerdere ernstige
incidenten in RJJI-locaties. Daarnaast zijn er nog andere maatregelen genomen.

De vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht

Bezorgklachten www.garcon.nl

Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Messenverbod
bij jeugdinrichting
Horsterveen

Oh, zit dat zo!

077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

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

eindigen. Ik wist dat het goed zou
komen als ik er direct bij de start
meteen goed bij zou zitten. Op het
moment dat ik als derde over de streep
kwam, was ik heel blij. Met mijn 15 jaar
ben ik één van de jongste deelnemers
in een veld van 94 rijders. Het is
gewoon heel goed gegaan.”

Ernstige incidenten voorkomen

Het sluiten van een VSO biedt zowel
de werkgever als de werknemer
voordelen. Zo hebben partijen onder
meer ruime vrijheid om de voorwaarden te bepalen waaronder
de arbeidsovereenkomst zal eindigen en wordt een weg naar het
UWV of de kantonrechter bespaard.
In een VSO maken partijen bijvoor-

Een VSO is vrijwel altijd een allesomvattende regeling. Dat wil zeggen dat met het sluiten van de VSO,
partijen over alle openstaande en
mogelijke geschilpunten overeenstemming hebben bereikt. Daarbij
staat in een VSO meestal een bepaling dat partijen elkaar finale kwijting verlenen, wat inhoudt dat
werkgever en werknemer afspreken dat zij – na uitvoering van de
afspraken in de overeenkomst – over
en weer niets meer van elkaar te
vorderen hebben. Na ondertekening
van de VSO nog terugkomen op de
gemaakte afspraken is bijna niet
meer mogelijk.

De inhoud van de VSO en een juiste
formulering van de afspraken zijn voor
zowel werkgever als werknemer dan
ook van groot belang. Onduidelijke
afspraken of ongewenste bepalingen
kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
een bepaling omtrent de aanleiding
tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In geval een dergelijke
bepaling voor de werknemer ongunstig is geformuleerd, kan hij zijn recht
op een WW-uitkering verliezen.
Welke afspraken in een specifieke situatie van belang zijn om op te nemen
(of juist niet op te nemen) in een VSO,
verschilt sterk van geval tot geval.
De hoogte van een beëindigingsvergoeding hangt bijvoorbeeld van
verschillende factoren af. Vaak zit hier
ook onderhandelingsruimte. Alvorens
over te gaan tot het ondertekenen van
een VSO, is het voor een werknemer
dan ook van belang om helder te heb-

ben wat zijn rechtspositie is. Voor het
laten toetsen van een VSO door een
jurist, wordt door werkgevers vaak
een budget ter beschikking gesteld.
Heb je als werknemer een VSO van
jouw werkgever ontvangen en wil je
deze laten controleren, of heb je als
werkgever vragen over het opstellen
van een VSO, neem dan contact op.
Door: Jasper Verhagen,
Van der Putt Advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 73 | www.putt.nl
jasper.verhagen@putt.nl
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Petra en Ruud vangen Oekraïense vluchtelingen op
Petra en Ruud Leijssen en hun drie kinderen Evert, Maxim en Anke in Horst wonen nu zo’n twee maanden
samen met Valentyna, Aleksander, Yuliia, Artemii en Arina. Ze zijn gevlucht uit Oekraïne vanwege de oorlog
met Rusland. In een korte tijd hebben ze al heel veel van elkaar geleerd.

bombardementen. Gelukkig hebben ze
dagelijks contact met hem en gaat het
nu goed. Het is daar nu stukken rustiger.” Het gezin heeft een paar dagen
moeten schuilen in het metrostelsel
en zijn daarna op de vlucht geslagen.
Laatst schrokken ze van een foto in
de krant. “Het betrof een afbeelding
van een gebombardeerd winkelcentrum en een basisschool”, zegt Petra.
“Het winkelcentrum was in de stad
waarin zij wonen en op de school hadden Valentyna en Aleksander vroeger
opgezeten. Dat was voor hen heel erg
schrikken.”

Donaties

Vluchtelingen in huis nemen, dat doe
je niet zomaar. Toch was het voor
Petra en Ruud geen moeilijke beslissing. “We hebben plek in ons huis,
onze keukentafel is groot genoeg en
we helpen graag mensen”, zegt Petra.
“En ook onze kinderen staan er helemaal achter. Wat ook meespeelde
is dat mijn vader in de Tweede
Wereldoorlog ondergedoken is in
Melderslo met zijn vader, moeder en
twee zusjes. Zij hebben toen ook een
veilige plek gevonden voor een tijdje.
Als je zelf in een oorlogssituatie komt,
hoop je ook dat mensen jou helpen en
voor je open staan”.
Het stel kent Frederique Vogel goed.

Zij organiseerde een tijd geleden een
Oekraïense inzamelactie bij Van Dijck
Groenteproducties in America. “We
hebben aan haar voorgesteld dat we
wel twee of drie vluchtelingen in huis
zouden willen nemen. Niet veel later
kregen we een telefoontje of het er
ook vijf konden zijn. We hebben een
groot huis, dus waarom ook niet?”

Man achterlaten
Op 10 maart stonden daar Valentyna
(oma), Aleksander (opa), Yuliia (moeder), Artemii (zoon) en Arina (dochter)
op hun stoep. “Dat was natuurlijk even
spannend”, zegt Ruud. “Vooral met
de taalbarrière, maar dat ging al heel

snel prima. Yuliia en Artemii kennen
een beetje Engels, we hebben Google
Translate en met handen en voeten
komen we ook heel ver.” Artemii en
Arina kunnen al zelfs wat Nederlandse
woordjes, zegt Petra. “En wij hebben ook weer wat Oekraïense woorden geleerd. Zo kunnen we nu in het
Oekraïens proosten, heel belangrijk
natuurlijk.” Maar het is natuurlijk niet
alleen maar rozengeur en maneschijn,
want het gezin is gevlucht vanwege
een oorlog in hun thuisland. Petra vertelt: “Ze hebben daar de man van Yuliia
achter moeten laten, hij woont in Kiev
en heeft al heel vaak in een schuilkelder gezeten vanwege gevaarlijke

Toen het gezin welkom was, moest
er nog een aantal dingen geregeld
worden. Petra en Ruud gingen langs
bij kringloopwinkel Twedde Kans in
Meterik. “Toen we vertelden dat we
bedden zochten voor Oekraïense
vluchtelingen, schonk de kringloopwinkel die gewoon aan ons. We kregen twee bedden en veel kleding,
sportkleding en speelgoed. Daarnaast
kregen we ook veel spullen van vrienden. Dat waardeerden we ontzettend.”
Artemii gaat naar het Dendron College
(TaalRijk) en Arina zit op De Doolgaard
in Horst. Ook zitten de twee kinderen
bij een sport. Zo voetbalt Artemii bij
RKsv Wittenhorst en zwemt hij elke
zaterdag bij HZPC en volgt Arina balletlessen in Horst. “We stuurden een
paar berichtjes naar de verenigingen
en ze waren allebei meteen welkom”,
zegt Ruud.

Werk
Valentyna en Yuliia hebben onlangs
Oekraïense soep gekookt voor
32 gasten van het sociaal eetpunt in
‘t Gasthoês waar Petra vrijwilliger is.
“De gasten vonden het erg lekker”,
zegt Petra. Werk werd er ook meteen gezocht en zo mag een aantal
gezinsleden werken bij restaurant
Graaf ter Horst. “We hebben meerdere
uitzendbureaus in de regio gebeld”,
zegt Ruud. “Geen een kon ons helpen.

Gelukkig hebben we een mooie werkgever voor hen gevonden.” Yuliia gaat
verder: “We zijn Eric (Janssen, red.)
heel dankbaar, hij is een ontzettend
fijne baas.”

Naar Oekraïene
In het begin was het de bedoeling
dat het gezin drie maanden zou blijven, legt Ruud uit. “Maar dat is nu
geen issue meer. We hoopten dat het
gevaar toen geweken zou zijn, maar
helaas is dat niet het geval. Ze mogen
zo lang als ze willen en nodig is hier
blijven.” Het gezin zegt graag terug
te keren, als alles veilig is. “Zo snel
als mogelijk komen Petra en Ruud en
hun kinderen dan ook bij ons langs”,
zegt Yuliia. “We willen hen Oekraïne
laten zien en Valentyna gaat voor hen
koken.” Dat doet ze soms ook bij Petra
en Ruud. Zo wisselen ze culturen uit.
“Wat ik in Nederland gek vind, is dat
er een heel strak schema is”, zegt
Yuliia. “Zo eten Petra en Ruud stipt om
18.00 uur.” Petra merkt ook een verschil in cultuur. “Als ik vraag aan één
van de kinderen of ze limonade willen, antwoorden ze de eerste drie keer
nee. Als ik het dan nog een keer vraag
willen ze wel. Ze zijn erg beleefd en
bescheiden.”

Stiften
Verder proberen Valentyna,
Aleksander, Yuliia, Artemii en Arina
het vooral heel gezellig te hebben
met Petra en Ruud. “Ze hebben ons
zelfs een typisch Oekraïens kaartspel
geleerd, Doerak. Het heeft wat weg
van Stiften, voor de kenners onder
ons”, zegt Ruud lachend. Ook zijn de
kinderen onlangs naar de Horster kermis geweest waar ze het enorm naar
hun zin hebben gehad. Waar Yuliia het
meest blij mee is van alle activiteiten was toch de overwinning tijdens
het Songfestival. “Dankjewel allemaal
dat jullie op ons hebben gestemd, dat
doet ons goed.”
Tekst en beeld: Niels van Rens

Nieuwe afspraken
over bibliotheek
De gemeenten Venray en Horst aan de Maas hebben nieuwe
afspraken gemaakt over het bibliotheekwerk. De wethouders
Chantal Nijkerken (Venray) en Han Geurts (Horst aan de Maas)
ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst die loopt tot
eind 2025.

Jubileumweekend
OJC Cartouche uit America vierde vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 mei haar 45-jarig jubileum met een
groot feestweekend. Met een foute party op vrijdag, een optreden van De Coronas op zaterdag en ‘sunday
funday’ werd 45 jaar aan herinneringen opgehaald, plezier gemaakt en feest gevierd. / Beeld: Sten Jetten

Het doel is dat de twee
gemeenten op één lijn komen
over het bibliotheekwerk dat
wordt uitgevoerd door BiblioNu.
Deze organisatie ontstond na het
samenvoegen van de bibliotheken
van Venray en Horst aan de Maas.
Het kwam in de afgelopen jaren
vaker voor dat de gemeenten
verschillende standpunten
innamen zoals over de vergoeding
van de transitiekosten om de
bibliotheken toekomstbestendig
te maken. Ook betaalt gemeente
Venray iets meer subsidie
dan Horst aan de Maas.
Beide gemeenten zitten met hun
gemiddelde bijdrage per inwoner
onder het landelijk gemiddelde.

In de overeenkomst zijn allerlei
afspraken vastgelegd om meer
duidelijkheid te scheppen over
de samenwerking en om de
continuïteit van de bibliotheken
te waarborgen. Als een gemeente
de subsidie wil verminderen
of helemaal wil stoppen met
BiblioNu, dan moet dit minimaal
één jaar van tevoren worden
aangekondigd. Ook zijn er
financiële verplichtingen,
zoals doorbetaling van de
overheadkosten, aan verbonden.
De gemeenten willen voorkomen
dat een ingrijpende beslissing
van één gemeente grote
consequenties heeft voor de
ander.
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Bram Karis zet zich met Roparun in voor mensen
met kanker
Bram Karis uit Venray neemt zaterdag 4 juni deel aan de Roparun 2022, een estafetteloop waarbij mensen een sportieve prestatie leveren en geld inzamelen voor mensen die aan kanker lijden. De verwachting is dat de teams in de ochtend van zondag 5 juni tussen 06.00 en 12.00 uur Noord-Limburg, waaronder Venray, Leunen, Castenray, Horst, Hegelsom en
Sevenum, aandoen.

De Roparun is een estafetteloop met
als motto “Leven toevoegen aan de
dagen, waar vaak geen dagen meer
aan kunnen worden toegevoegd aan
het leven”. Volgens Bram spreekt dat
motto iedereen wel aan. “Iedereen
kent wel iemand die dagelijks moet

knokken tegen de gevolgen van een
vreselijke ziekte. Wat is er dan mooier
om je, op een gezonde manier, een
weekend lang uit te dagen om zoveel
mogelijk geld op te halen. Dit zodat
we voor al die echte knokkers ‘leven
toe kunnen voegen aan de dagen’ die

ze nog mogen hebben met hun dierbaren.”
Oorspronkelijk was de Roparun van
Rotterdam naar Parijs (RoPa), maar
vanwege het coronavirus is de huidige editie binnen de landsgrenzen
gebleven met als startlocatie vliegveld

Maaspark botst met provincie over
natuurbeheer
Stichting Maaspark Ooijen-Wanssum is niet te spreken over het beheerplan voor het nieuwe natuurgebied
van 500 hectare langs de Maas. Maaspark wil voorkomen dat het open gebied versnipperd raakt. Dit zou
gebeuren als de provincie het plan doorzet om grondpercelen terug te geven aan de agrariërs in het gebied.
Voorzitter Rob Dekkers en projectleider Ron de Bakker van Maaspark
Ooijen-Wanssum uiten hun ongenoegen in een brief aan het provinciebestuur. Ze vrezen dat het
provinciale plan ten koste gaat van
de aantrekkelijkheid en natuurwaarden. Stichting Maaspark OoijenWanssum is de rechtsopvolger van
projectbureau Ooijen-Wanssum,
dat na de oplevering van eind 2020
werd ontbonden. Het oorspronkelijke plan was het natuurgebied
te laten beheren door een grote

organisatie als Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten of Limburgs
Landschap. Het plan veranderde
doordat Provinciale Staten op 8 april
een motie aannam. Landbouwers
die destijds grond hebben moeten afstaan, komen nu als eerste
in beeld voor het beheer, omdat
dit een toezegging is die bij de
grondaankopen zou zijn gedaan.
Maaspark wijst erop dat binnen
anderhalf jaar een veelzijdig en
uniek natuurgebied is ontstaan.
Omdat een beheersovereenkomst

nog steeds ontbreekt, raakt het terrein steeds meer verloederd door
illegaal gebruik en het achterlaten
van afval. Maaspark wil daarom
dat er een overeenkomst met een
natuurorganisatie wordt afgesloten om het beheer en onderhoud te
waarborgen. Het doel is een toegankelijk gebied zonder hekken waarin
de runderen terugkeren als grote
grazers. Maaspark gaat bekijken of
het terrassenlandschap langs de
Maas in aanmerking kan komen voor
de Geoparkstatus van UNESCO.

Wethouders Horst aan de Maas benoemd
Vier wethouders, voorgedragen door CDA, Essentie, D66-Groenlinks en PvdA, vormen samen met burgemeester Ryan Palmen en gemeentesecretaris Nardy Beckers het nieuwe College van B&W van Horst aan
de Maas. Zittende wethouders die aanblijven zijn Eric Beurskens, Thijs Kuipers en Roy Bouten.
Elbert Joosten is de nieuwe wethouder. Zij zijn dinsdagavond 24 mei benoemd.
De collegeleden hebben al een
verdeling gemaakt. Zo krijgt Elbert
Joosten (CDA) de portefeuille
‘Krachtig leven in een slagvaardige
gemeente’, met thema’s als dienstverlening, participatie, cultuur en
financiën. Eric Beurskens (Essentie)
gaat zich richten op ‘Toekomstgericht
bouwen, werken en ondernemen’,
waar onder andere water, natuur,
economie en bouwen onder vallen. De portefeuille van Thijs Kuipers
(D66-GroenLinks) is ‘Gezonde en

duurzame leefomgeving’, met
onderwerpen als energietransitie,
duurzaamheidsbeleid, toezicht en
handhaving en bereikbaarheid. De
portefeuille van Roy Bouten (PvdA)
is ‘Gezond leven en wonen voor jong
en oud’, met thema’s als wonen en
wijken, gezondheid, jeugd en nieuwkomers. Tot slot heeft burgemeester Ryan Palmen de portefeuille
‘Een veilige gemeente in een sterke
regio’. Hieronder vallen onder andere
openbare orde en veiligheid, com-

municatie, bestuurlijke vernieuwing
en coördinatie regionale samenwerking.
De gemeenteraad besprak tijdens
de raadsvergadering van dinsdag 24 mei het akkoord, waarin de
hoofdlijnen van de plannen voor de
komende raadsperiode zijn vastgelegd. Hierover hebben de collegevormende partijen overeenstemming
bereikt, ondanks dat oppositiepartijen VVD en Perspectief tegen het
voorstel stemden.

Twente en een finish op de Coolsingel
in Rotterdam. In het Pinksterweekend
zaterdag 4 tot maandag 6 juni, leggen
de 224 teams van zaterdagmiddag tot
en met maandagmiddag een afstand
van ongeveer 540 kilometer rennend
af. Bram is loper van team 255 ‘Time is
Running’ en samen met zeven andere
lopers, ondersteund door teamleden
zoals fietsers, chauffeurs, masseurs en
cateraars, zal hij 540 kilometer afleggen
voor het goede doel. Bram: “Team 255
‘Time is Running’ is ontstaan als initiatief bij mijn huidige werkgever en doet
al sinds 2007 mee aan de Roparun. In
de loop der jaren zijn er wat wisselingen
geweest in de teamsamenstelling, maar
steeds zijn er collega’s actief bij betrokken gebleven. Eén van mijn directe collega’s doet mee als fietser en toen er in
2020 een plekje voor een loper vrijkwam, heeft hij mij hiervoor weten te
strikken. Helaas ging de editie van 2020
niet door vanwege Covid-19 en hebben
we vorig jaar oktober een aangepaste
editie gehad van 350 kilometer door
Limburg en Brabant. Deze editie hebben
we succesvol weten te voltooien, hierdoor ben ik extra gemotiveerd om me
wederom in te zetten voor goede doel
en deze keer de originele afstand van
540 kilometer te volbrengen.”
Om enigszins nog aan rust toe te
komen, is het team opgedeeld in team
A en team B, die elk dus ongeveer 270
kilometer zullen afleggen. Team A en B
bestaan elk uit vier lopers, twee fietsers, één chauffeur en één navigator
voor het volgbusje. Elk team heeft een
shift van ongeveer 50 kilometer waarna
ze dus ongeveer 50 kilometer (4 tot 4,5
uur) rust zullen hebben. Dit rusten kunnen ze doen bij het basiskamp, waar
twee masseurs, vier cateraars, twee
chauffeurs voor het basiskamp en één
teamcaptain aanwezig zullen zijn. Dit
basiskamp zal zich iedere 100 kilometer verplaatsen, zodat het basiskamp
altijd in de buurt van de route zal staan.
“Tijdens de ‘actieve’ shift van een team
zullen de lopers elkaar na ongeveer
iedere kilometer afwisselen, want uit
ervaring is gebleken dat deze routine
het beste vol te houden is. Na iedere
kilometer zit een loper dus 3 kilometer
in het volgbusje. Beide fietsers zullen de

lopers van team A of B continu begeleiden, dus zij leggen 270 kilometer af.
Elke loper heeft er, wanneer we over de
finish op de Coolsingel komen, tussen
de 65 en 70 kilometer opzitten”, legt
Bram uit.

Voorbereiding
Omdat de Roparun een intensieve uitdaging is, bestaat de voorbereiding uit
verschillende zaken. “We zullen ons
moeten voorbereiden om in staat te
zijn om de kilometers af te kunnen leggen, dus probeer ik voldoende hardloopkilometers te maken in de periode
voorafgaand aan de Roparun. Daarnaast
hebben we met het team een aantal keren een oefenloop gehad, om
zodoende de situatie tijdens de Roparun
(1 kilometer lopen, 3 kilometer rust)
na te bootsen. Dit is namelijk toch een
compleet andere intensiteit dan 15 of 20
kilometer achter elkaar af te leggen.”
Een andere bijkomstigheid voor het
team is om zorgeloos het weekend
door te komen. “Hiervoor proberen we
zoveel mogelijk sponsoren te benaderen om ons te voorzien van de basisbehoeftes. Als laatste, en daar draait het in
de hele run uiteindelijk om, het ophalen van zoveel mogelijk sponsorgeld.
Hiervoor hebben we verschillende initiatieven gehad zoals statiegeld acties,
sportlessen die ten goede komen aan
de Roparun en het verkopen van loten.”
Bram hoopt met zijn team ruim 6.000
euro op te halen. “Uiteraard hopen wij
elk jaar meer op te halen dan het jaar
daarvoor, afgelopen jaar zaten we als
team op ruim 6.000 euro waarmee
de opbrengst van de gehele Roparun
boven de 2 miljoen uitkwam. We hopen
weer een mooie teamprestatie neer
te zetten en er gezamenlijk met alle
andere teams een geweldige run van
te maken. Afgelopen jaar is er vanwege
Covid-19 niet veel kenbaarheid gegeven
aan de run door Limburg, dus hopelijk
kunnen we op deze manier wat meer
bekendheid geven aan de run en krijgen
we veel support langs de kant van de
weg zodat we nog meer gemotiveerd
worden om de run te volbrengen.”
Momenteel kan iedereen nog doneren
via onze teamsite
www.timeisrunning.nl

2605 \ nieuws

Positief resultaat

Politie houdt agressieve man aan
na mishandeling in Sevenum
De politie Horst/Peel en Maas kreeg donderdag 19 mei een melding van een zware mishandeling op een
perceel op de Maasbreeseweg in Sevenum. De mannelijke verdachte is aangehouden.
Waarom het slachtoffer werd mishandeld is vooralsnog in onderzoek, zegt de politie. Het is wel
duidelijk dat de verdachte daar
niets te zoeken had en geen geldige reden had voor zijn aanwezigheid. Even later heeft de

politie de verdachte aangehouden. Het slachtoffer is nagekeken
door een ambulancemedewerker,
maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Na controle bleek de verdachte onder invloed te zijn van
verdovende middelen. Tijdens het

insluiten ging de verdachte de confrontatie aan met de aanwezige
agenten. Hierna is hij alsnog onder
zwaar verzet in een cel geplaatst.
Er wordt een proces-verbaal opgemaakt.

Horst aan de Maas verhoogt fractievergoedingen
De gemeente Horst aan de Maas wil de fractievergoedingen van de politieke partijen verhogen. Nu krijgen
raadsleden 50 euro en dat bedrag wordt in een nieuwe regeling verhoogd naar 200 euro. De raad mag
hierover dinsdag 7 juni beslissen.
De regeling Fractievergoedingen is
voor het laatst vastgesteld in 2018.
In maart zijn de nieuwe gemeenteraadsleden beëdigd. Daarom is het
gebruikelijk dat de nieuwe raad de
vergoedingsregeling voor de raadsfracties opnieuw vaststelt. In Venray
ontvangen de fracties een vergoeding van 4.000 euro en 200 euro per
fractielid. In Peel en Maas zijn deze
vergoedingen vastgesteld op respectievelijk 1.500 euro en 650 euro.
In Horst aan de Maas zijn deze vergoedingen in 2018 gehandhaafd op

300 euro per fractie en 50 euro per
fractielid. Nu wordt er voorgesteld
om de bedragen vast te stellen op
1.500 euro per fractie en 200 euro
per fractielid.

Opleidingsbudget
De verhoging van de fractievergoedingen kan, door te schuiven met
budgetten, redelijk budgetneutraal
plaatsvinden, zegt de gemeente. Tot
op heden is er een opleidingsbudget
van 8.000 euro waar door raadsleden nauwelijks een beroep op wordt
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gedaan. Door dit budget over te
hevelen naar de fractievergoedingen, wordt dit in ieder geval actief
ingezet voor raadsleden. Dit betekent wel dat voor de vergoeding
van cursussen of opleidingen geen
verzoek meer kan worden gedaan
aan de griffie. Ook is er een aantal
andere posten waarop bezuinigd
is waardoor de fracties en raadsleden een hogere vergoeding kunnen
krijgen.

Horst aan de Maas
kan dit jaar ruim sparen
De gemeente Horst aan de Maas houdt ruim 7,8 miljoen euro over van
2021. Toch wordt het ‘echte’ resultaat op 3,7 miljoen euro geschat,
omdat ruim 4,1 miljoen euro overgeheveld is naar 2022 om projecten
uit te voeren of af te ronden die in 2021 zijn uitgesteld. Van het geld
dat overblijft, wil de gemeente een gedeelte reserveren voor
organisatieontwikkeling en de rest gebruiken om de algemene
reserve te versterken.
Wethouder Thijs Kuipers kijkt met
een positief gevoel naar de jaarrekening van Horst aan de Maas.
Het positieve resultaat komt volgens
hem gedeeltelijk dankzij de overheid. “We hadden onder andere
een meevaller van bijna 1 miljoen
van het Rijk”, geeft hij aan. Volgens
Kuipers is het van belang dat er van
de 3,7 miljoen ruim 1,7 miljoen gaat
naar de verbetering van de dienstverlening en organisatieontwikkeling van de gemeente. “Op het
gebied van het ruimtelijke vergunningen is het aantal aanvragen met
ruim 30 procent gestegen”, zegt hij.
“Daarnaast is de complexiteit ervan
toegenomen. Dit krijgen we met
de menskracht die we hebben niet
bijgebeend. Hetzelfde geldt voor
het sociaal domein. De wachtlijsten
zijn te lang.” De gemeente krijgt die
niet weggewerkt, waardoor meerdere projecten uitgesteld worden
en aanvragen vertraging oplopen.

4,1 miljoen euro had namelijk vorig
jaar al uitgegeven moeten worden.
Dit komt volgens Kuipers ook mede
dankzij corona. Projecten als zwembad en sporthal De Berkel en sporthal HAM zijn hier voorbeelden van.
Door te investeren in organisatieontwikkeling, hoopt de gemeente
dit jaar een inhaalslag te kunnen
maken. Er wordt gereorganiseerd
en er zijn meer medewerkers nodig.
“Dit is geen eenvoudige klus, maar
ik denk dat Horst aan de Maas een
goede werkgever is en dit moet lukken”, stelt Kuipers.

Spaarrekening
Het bedrag van bijna 2 miljoen dat
overblijft, wil de gemeente gebruiken om de algemene reserve te
versterken tot een bedrag van
21,4 miljoen.

Adver torial

Solinso wegens sterke groei op zoek naar
technische duizendpoten
Sinds de energieprĳzen de pan uit stĳgen, is duurzaamheid een hot topic. Mensen zĳn massaal geïnteresseerd in zonnepanelen, maar laten zich
soms afschrikken door het uiterlĳk hiervan. Een dak dat vol ligt met grote, lelĳke platen, niet iedereen ziet dit zitten. Solinso speelt hierop in. Het
hightechbedrĳf ontwerpt en ontwikkelt namelĳk esthetische zonnepanelen die in de dakpannen worden geïntegreerd, waardoor ze nauwelĳks
opvallen. Hier is steeds meer vraag naar, waardoor Solinso nu zoekt naar technische duizendpoten, die geïnteresseerd zĳn in zowel bouwkunde als
elektrotechniek en enthousiast zĳn om hier mee te werken.

andersom.” Daarom zoekt Solinso nu
naar mensen die breed geïnteresseerd zijn. “We zoeken mensen die
een elektrotechnische basis hebben
en zich bouwkundig willen verbreden, maar ook mensen met een
bouwkundige opleiding die graag
meer willen leren van elektrotechniek”, geeft De Jong aan. “Je hoeft
niet over beide aspecten te beschikken, als je maar breed geïnteresseerd
bent en ervoor open staat om over
beide aspecten kennis te vergaren.
Wij regelen het ontwikkeltraject.”

Werken bĳ Solinso
Solinso is een divers bedrijf dat een
uniek product heeft in een markt
die in opkomst is. “Je kunt hier veel
leren”, geeft De Jong aan. “Er zijn
ontzettend veel mogelijkheden om
jezelf te ontwikkelen en om door te
groeien. We zijn nu nog relatief klein,
maar worden steeds groter.”
Dat het product van Solinso met open
armen ontvangen wordt en mensen
enorm enthousiast reageren, blijkt
wel uit het feit dat de vraag naar de
Mystiek-zonnedakpannen van Solinso
dit jaar geëxplodeerd is. “Het is een
bijzonder fraaie zonnestroomoplossing voor dakrenovaties en nieuwbouwprojecten”, geeft directeur Paul
de Jong aan. “Steeds meer woningeigenaren omarmen dat. Niet alleen is
de zonnedakpan visueel veel aantrekkelijker, maar grote zonnepanelen
passen ook lang niet overal. Vaak zit-

ten objecten in de weg, waar je met
grote panelen niet omheen kan. Wij
hebben relatief gezien kleinere elementen, omdat de zonnepanelen verwerkt zijn in de dakpan zelf, dus we
zijn flexibeler in maatwerk. Zo kun je
makkelijk meer vermogen kwijt op je
dak.” Solinso levert niet aan particulieren, maar werkt samen met lokale
partijen. “We werken bijvoorbeeld
met bedrijven zoals Bouwkoers en
Versteegen uit Panningen, Schatorië
dakbedekkingen uit Kessel, Jacobs
Dakbedekkingen uit Wanssum en vele

anderen. Zij zijn het aanspreekpunt
voor klanten en wij leveren de zonnedakpanelen met de benodigde bouwbegeleiding aan hen. We denken wel
met de klant na over het ontwerp,
maar daarna nemen de bouwpartners
het van ons over.”

Technische duizendpoten
Door de groeiende vraag naar de
zonnedakpanelen is Solinso op zoek
naar nieuw personeel. “Omdat er zo
veel nieuwe projecten van de grond
komen en bestaande projecten uit-

gebreid worden, moeten deze in
goede banen geleid worden”, stelt
De Jong. “Het fundamentele verschil
met gewone zonnepanelen zit hem
in het feit dat er bij zonnedakpannen met een nieuw soort product
wordt gewerkt: een dakpan waar
elektriciteit vanaf komt. Het is een
combinatie van bouwkunde en elektrotechniek. Er moet een dak gelegd
worden, maar mensen die met
bouwproducten werken hebben vaak
geen affiniteit met elektrotechniek.
In de installatiebranche is dit juist

Solinso is momenteel op zoek naar:
- een project(bege)leider
- een productengineer
- een marketing en salesmedewerker binnendienst

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over
de vacatures op www.solinso.nl
onder ‘contact’.
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Geboren

Reizen heb je veel en graag gedaan,
je plan was om hier nog lang mee door te gaan.

20 mei 2022
Lieve dochter en zusje van
Tom, Lisette
Fenne en Jur
Meteriks veld 41
5964 AR Meterik

Veel te vroeg ben je aan je laatste reis begonnen.

Diede

Geboren

Lars

20 mei 2022
Zoon en broertje van
Joost, Danja en Amy
van Deelen-Sillekens
De Lom de Berghlaan 33
5973 NK Lottum

Geboren

Teun

23 mei 2022
Zoon en broertje van
Bob en Yvon, Fleur, Loïs, Cato
Vostermans-Vorstermans
Scheperstraat 9
5975 VK Sevenum

Jo Crooymans-Wagemans
* 30 augustus 1953 Lottum

Voor aardbeienplanten,
groenteplanten, o.a. Komkommertomaten enzv. -fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys Langstraat 64
Horst-Hegelsom tel.: 077 398 35 52
Eigen Huurwoning (KOOPHUUR)
Librije 17 Horst - € 235.000 k.k. +
€ 407,57 per mnd
https://www.intermakelaars.com/
woning/horst-librije-17/”
Hortensia’s (heel veel srt. ook op
stam.), vlinderstruik, enz. . DIV.
AANBIEDINGEN HORTENSIA’S e.a.
PLANTEN ZIE: www.veld-tuinplanten.
nl Open za. 9.30-16.30 uur, of vrij. na
afspr: 0640327108. Oude Heldenseweg
(naast 13a) Maasbree
Wij zoeken een enthousiaste en
positieve collega ter versterking van
ons leuke team.
Ben jij tandartsassistente
of preventieassistente en
geïnteresseerd?
Stuur een mail naar info@
tandartspraktijkmaasbree.nl

Jan Linskens

† 19 mei 2022 Lottum

allerliefste van

Toon Crooymans

Trees Nelissen

Allerliefste moeder, schoonmoeder en trotse oma van

Geert en Pieternel
Yvon en Bob

Linda †, Richard en Anita, Lars
Irma en Erik, Lana

trotse opa voor
Babs, Faas, Fleur, Loïs, Cato, Teun

We nemen in besloten kring afscheid van Jo.

Familie Linskens | Familie Nelissen

Correspondentieadres:
Hoofdstraat 48a
5973 NG Lottum
Wilt u een herinnering en/of condoleance voor ons
achterlaten, graag via:
www.anitaseurenuitvaartzorg.nl/condoleanceregisters.asp

Aan een ondraaglijk lijden is een einde gekomen.

Sevenum, 23 mei 2022
Molenveldweg 21
5975 AH Sevenum
We zijn voor het laatst samen met Jan op zaterdag 28 mei om
14.00 uur in crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 in Venray.
In plaats van bloemen liever een bijdrage aan Stichting Maastro
Cancer Foundation. Hiervoor zijn collectebussen aanwezig in het
crematorium.

Op 19 mei is (os)

Jo Crooymans-Wagemans

Het is onmogelijk om iemand te vergeten,
die zoveel gaf om te herinneren.

van ons heen gegaan.

Jesse

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

Verdrietig, maar ook vervuld van trots en mooie herinneringen
hebben wij afscheid moeten nemen van

in de leeftijd van 72 jaar

Geboren

22 mei 2022
Zoon van
Kevin en Anne Cox
Hanna van de Voortplein 7
5865 BH Tienray

Het leven is als een rivier
- Jan

We wensen
Toon
Linda † Richard, Anita, Lars
Irma Erik, Lana
Veel sterkte toe.

“Ozze Jan is d’r nit mier”
Wij wensen Trees, Geert en Pieternel, Yvonne en Bob
en de kleinkinderen van ozze Jan heel veel sterkte.
Familie Linskens

Broers en zussen, neven en nichten Wagemans

Dankbetuiging

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten,
bloemen en aanwezigheid na het overlijden van

Sef Peelen
Alle belangstelling heeft ons veel steun gegeven.
Heel veel dank hiervoor.
Nel Peelen - Mooren
Kinderen en kleinkinderen.
De 6 wekendienst vindt plaats op tweede Pinksterdag,
6 juni om 10.30 uur in Meerlo.

Lies en Wim, Netty en Joep, Lei † en Marli, Hub en Wilma,
May en Jan, Gerry en Henk, Nico en Wilma, Simone en Herbert
en alle neven en nichten.

Gezocht poetshulp. Tel. 06 12 50 53 73
Gratis af te halen, jonge poezen.
M+V. gewend met honden,
06 51 06 76 75

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

Trap bekleden met tapijt.
Bel: 06 16 37 45 14 Woningstoffeerderij
vd Broek.Komen bij u thuis dmv stalen.

Gevraagd poetshulp voor enkele uren,
1x per twee weken. Nabij centrum
horst. Tel. 0624725409”

Optidee: voor persoonlijk advies, party
en/of bestelling: 06 48 55 07 30 en
www.optidee.nl/peggy-wismans”

3 juni bij BreakOut op de Venrayseweg
116, beste ABBA tribute band!
Www.breakouthorst.nl”

bob noten
uitvaartbegeleiding

Heerlijke Verse Asperges, ook
geschild! Verhaeg Asperges
Kranestraat 38 Horst. Open: MA-VR 1012u en 13-17u. ZA 9-17u. ZO op afspraak.
Tel 0773986590
Kom je bij ons koken?
Dagvoorziening de Zwingel Melderslo
zoekt een kookvrijwilliger.
Bel 06 23 43 67 43

uit vaar t verzorging

Yvonne
Vos
Met liefde en passie
Dag en nacht bereikbaar

077 - 302 11 40

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

NU SURFINIA_AKTIE €1,grote keuze perkplanten,hangpott
en,tuinkruiden,potgrond. meer dan
250 soorten. dagelijks van 9-18.
zondag 10-16. vrijdags gesloten.
HEMELVAARTSDAG GEOPEND. Hay Cox
Molengatweg 4 Horst. 06 54 30 69 64

0478-515221
Briensveld.nl

24-uur
bereikbaar

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

Tuinman gevraagd voor één ochtend
per twee weken. 06 55 75 88 68”

077-3661314 | www.bobnoten.nl

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

&
Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

2605 \ winkel & bedrijf
Altijd stond je klaar,
voor ons en voor een ander.
Al die herinneringen,
verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden,
voor altijd in ons hart.

Toos Cox - Maas
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Ondernemersprijs Horst aan de Maas

TileSystems winnaar
Innovatie Award
Rob Alards, eigenaar van TileSystems, heeft donderdag 19 mei de
Innovatie Award van de Ondernemersprijs Horst aan de Maas gewonnen. Het publiek riep hem in ‘t Gasthoês in Horst uit tot winnaar.

echtgenote van

Jacques Cox †

Binnenkijken bij...

Ôs Mam, lieve Oma, trotse Oma Toos overleed
in de gezegende leeftijd van 90 jaar.

Column

Het onderwijs
golft op
en neer

Swolgen, Geert en Carolien
Rik en Suzanne
Amy, Sophie, Dana, Tess
Marlou en Sil
Sam
Janine en Paulus
Lottum, Jeanne en Henk
Niek en Corien
Ellen en Jeffrey
Jente, Siem
Tim en Mandy
Thijn, Eline, Meike

In de media is momenteel veel
aandacht voor het grote
Masterplan basisvaardigheden
taal, rekenen, burgerschap en
digitale geletterdheid van
minister Wiersma. De uitvoering van dit plan wordt nog een
hele uitdaging, die begrensd
wordt door het lerarentekort.

Sevenum, Erna en Mart
Sevenum, 19 mei 2022
Correspondentieadres: Gun 26, 5866 CC Swolgen
Na de plechtige uitvaartdienst op woensdag 25 mei in de
Sint-Lambertuskerk te Swolgen, hebben wij ôs Mam bij
ôzze Pap te rusten gelegd op het r.k. kerkhof.

Vrijdag 27 mei 2022 zijn onze ouders / grootouders

Grad en Toos Kersten
65 jaar getrouwd
PROFICIAT
Kinderen en Kleinkinderen
Kaartje sturen kan naar onderstaand adres:
Prins Willem - Alexanderstraat 9, 6071 DW Swalmen

De speciale editie van de
Ondernemersprijs Horst aan de Maas
2022 werd in samenwerking met
O-twee georganiseerd. Naast het uitreiken van de Innovatie Award verraste
Herdjie Zhou, een ondernemer met de
roots in Sevenum, het publiek met zijn
verhaal. Ten slotte werden de vijf genomineerden, OXIGYM, Kookook Sauzen,

FineField, ARCO en TileSystems, door
Frans Pollux bevraagd over hun product.
Uiteindelijk mocht het publiek stemmen
op wat zij het beste innovatieve product vonden. Daaruit is Rob Alards van
TileSystems uitgeroepen tot winnaar.

Beeld: Emy v/d Molen

Vier generaties

Mien WeijsVerschuuren
31 mei 2022 95 jaar
Proficiat

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

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

Vier generaties
in familie Rongen
Horst aan de Maas is weer vier generaties rijker. Nova Nellen werd op
28 april geboren in Horst. Haar trotse moeder is Lisanne NellenGommans. De oma van Nova is Els Rongen en is geboren in Horst en
woont momenteel in Heel. Overgrootmoeder is de trotse Annie
Rongen-Denessen en ze is geboren in Reuver en woont in Sevenum.
Er zitten 91 jaar en 3 dagen tussen Nova en superoma Annie.

En ja, het is echt verschrikkelijk jammer, dat er te weinig
mensen beschikbaar zijn voor
de klas. Leraar, echt een baan
waarin je werkelijk het verschil
kunt maken voor jonge mensen.
Er blijkt wel nog een verrassend
grote stille reserve aan leraren
te zijn. Onderzoek van het ministerie toonde aan, dat er in totaal
83.000 (!) mensen met een onderwijsbevoegdheid zijn, die niet in
het onderwijs werken. Hele volksstammen collega’s zijn dus uit de
school vertrokken om iets anders te
gaan doen. Als ZZP’er of werkzaam
voor bureaus die soms weer door
scholen worden ingehuurd. Ik vraag
me af of iemand ooit onderzocht
heeft waarom mensen het onderwijs verlaten en dan vooral de
groep die er dan toch weer wil
gaan werken in een andere rol.
Die antwoorden zouden misschien
opheldering geven. Zelf zat ik ooit
in een andere, juist tegengestelde
golf. Er waren heel veel bevoegde
leraren, maar er was geen werk.
Pas achttien jaar later kroop ik
vanuit de stille reserve voor de
klas. Het loopbaanpad dat ik achter me heb, is afwijkend en daardoor misschien bepalend voor hoe
ik in mijn vak sta. Eigenlijk is het
ook best gek, dat de arbeidsmarkt
voor het onderwijs niet wat voorspelbaarder is. We weten hoeveel
baby’s er geboren worden en we
weten wanneer die naar school
gaan. Toch zijn vraag en aanbod op
de arbeidsmarkt voor het onderwijs zelden in evenwicht. Om het
lerarentekort in bepaalde vakken
op te lossen, wordt wel eens voorgesteld dat er hybride docenten
moeten komen, die deels voor de
klas staan en deels in een bedrijf
werken. Dat lijkt mij een goed idee.
Daarmee krijg je in ieder geval
meer flexibiliteit in inzetbaarheid
en een heel andere flow in de
school.
Dorien
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15-vragen aan

Janne Muijsers Meterik
Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdag avond?
Het liefst ga ik dan afspreken of
logeren met mijn vriendinnen of een
film/serie kijken met mijn ouders.
Squid Game en Flikken Maastricht
vind ik leuke series.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik vind Adele echt een goede zangeres, maar ik vind haar te bekend. Als
je zo bekend bent, heb je geen rustig
leven. Je kan niet rustig over straat
en wordt beveiligd. Maan is echt
supergoed en ze is ook heel vrolijk
en enthousiast, dus dan kies ik voor
Maan.

Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst ontmoeten?
Een vrolijk, gezellig en enthousiast
persoon. Iemand die altijd positief is.

Wat is je beste en wat is je slechtste eigenschap?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Mijn beste eigenschappen zijn dat
ik voor anderen klaarsta en dat ik
altijd heel vrolijk ben. Mijn slechte
eigenschap is dat ik heel erg slordig
ben. Ik ruim namelijk nooit iets op
en ik maak weleens slordige fouten
bij het maken van mijn huiswerk en
toetsen.
Janne Muijsers
12 jaar
Meterik
Dendron College

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Ik zou dan heel jong willen zijn,
zo rond de 5 of 6 jaar, of juist wat
ouder, ongeveer 30 of 35 jaar. Op
jonge leeftijd hoef je je nergens over
druk om te maken en rond de 30 jaar
heb je echt al een baan en misschien
een gezin en huis. Dat lijkt mij echt
heel leuk.

Wat zou de beste uitvinding zijn?
Een robot die alles voor je doet wat
je niet leuk vindt om te doen of
waar je geen zin in hebt. De robot
zou voor mij mijn huiswerk moeten
maken en mijn rommel opruimen.

In welke bestaande film zou je
zelf willen spelen?

Spangas in actie. In die film gaan
een aantal leerlingen de school
bezetten en gaan ze overleven in
de school terwijl niemand dat weet.
Ik zou dan zelf één van de leerlingen willen spelen, want die gaan de
school in.

Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
De leukste vakken op school vind ik:
muziek, Frans en wiskunde. Muziek
vind ik een leuk vak, want daar zing
je veel en moet je veel muziekinstrumenten bespelen. Frans en wiskunde
vind ik leuk, omdat ik daar goed in
ben. Het stomste vak vind ik geschiedenis. Ik vind het niet zo interessant
en ik ben er niet heel goed in.

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?
Mijn beste vrienden en vriendinnen
heb ik ontmoet op de basisschool en
de middelbare school. De meesten
zitten dan ook bij mij in de klas. Ik

ga het liefst met ze chillen, kletsen,
lachen, horrorfilms kijken en spellen
spelen.

Wat is je droombaan?
Ik hou van zingen dus het allerliefst wil ik zangeres worden of in K3
komen. Het lijkt mij leuk om in K3 te
zitten, omdat ik van zingen en dansen
hou. Daarnaast vind ik het leuk om
mensen/kinderen te amuseren en blij
te maken. Mocht dat niet lukken, dan
wil ik graag iets doen in de zorg met
mensen met een beperking.

Als je een topsporter zou zijn,
waar zou je dan heel goed in
willen zijn?
Ik zit zelf op volleybal, dus ik denk
volleybal. Ik vind de sport leuk,
omdat je hard tegen een bal aan
moet slaan. Hockey vind ik ook leuk
om te doen, dus dat zou ook kunnen. Deze sport vind ik leuk, omdat
je veel moet rennen en goed moet
kijken hoe je moet spelen.

Dag of nacht?
Dag, want ik haat slapen. Het liefst
wil ik dat het altijd dag is.

Welke emoticon gebruik je het
meest?
Lach- of hartjesemoticons. Die vind
ik gewoon superleuk en ze zijn lekker vrolijk.

Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Een vogel. Het lijkt me geweldig om
te kunnen vliegen. Welke vogel ik
dan ben, maakt me niets uit zolang
ik maar kan vliegen.

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik vind zingen en dansen heel leuk
om te doen en ik sta graag op het
podium. Optreden met bekende
artiesten lijkt mij dan ook echt
superleuk, bijvoorbeeld met Adele,
Maan, Antoon of Suzan en Freek.

Hoi

Column

Behind the
scenes
Een van mijn favoriete bezig
heden als klein kind was het
kijken van ‘behind the scenes’
video’s van films. Ik vond het zo
bijzonder om te zien hoe veel
mensen er achter de camera
bezig waren om jou als kijker te
laten geloven dat wat je op
beeld ziet echt is. Vooral de
bloopers waren natuurlijk leuk,
dan vielen de acteurs uit hun
rol en zag je ineens de schurk en
de hoofdpersoon met elkaar
lachen. “Na de film drinken ze
toch een kopje koffie met
elkaar”, zou mijn opa dan
zeggen als karakters in de film
ruzie met elkaar hebben.
Al sinds ik het proces van filmproductie heb ontdekt, heb ik altijd
gezegd dat ik ooit in mijn leven
een film wil maken, het liefst
regisseren als dat kan. En afgelopen week was het zo ver: twee
volle draaidagen heb ik met het
script in mijn hand iedereen op
de set instructies gegeven als
regisseur. Mijn droom kwam uit.
We hadden alles zelf gedaan: van
het script schrijven tot acteurs
casten tot het vinden van locaties. Met een groep van vijf waren
we verantwoordelijk voor de hele
productie van een korte speelfilm van vijf minuten. En dat lijkt
niet lang, maar het heeft me echt
verbaasd hoeveel werk erin is
gaan zitten. Omdat we studenten
zijn, en natuurlijk niet meteen de
meest professionele apparatuur
meekregen van school, waren de
‘behind the scenes’ van onze film
misschien nog wel interessanter
dan die van de grote films. Waar
de ervaren camerapersonen rails
gebruiken voor camerabewegingen, schoven wij onze camera op
een deken over de grond vooruit.
Ook hadden we maar één licht
omdat de andere had besloten niet
te werken tijdens de draaidagen,
dus we moesten flink improviseren
met alle soorten lampen die we
in huis hadden. Het was een hele
ervaring, maar ik kan zeggen dat ik
weer een stapje dichter bij een carrière als de nieuwe Spielberg ben.
Benieuwd naar het eindresultaat
van onze film “Escape”? Kijk dan
17 juni op het Instagram account
@escape_theshortfilm.

Iris
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Geplukt

Joris Rutten Meerlo
Na 33 jaar als bakker gewerkt te hebben, is het tijd voor een andere uitdaging. Terwijl hij rustig verder zoekt naar een nieuwe passie, vermaakt
hij zich ondertussen goed met het brouwen van bier, het maken van muziek en het klussen in huis. Deze week wordt de 49-jarige Joris Rutten uit
Meerlo geplukt.

heeft geplant. “Ik heb er een bankje
bijgezet en hier kom ik echt tot rust”,
legt hij uit.

Bier

Bakker

Joris komt oorspronkelijk niet
uit Meerlo. “Ik ben geboren in Oostrum”, vertelt hij.
“Mijn ouders hadden daar een
boerderij. Het agrarische bedrijf
bestond uit varkens en landbouw.” Ondanks dat Joris op de
boerderij opgroeide, had hij niet
de wens om binnen het bedrijf
aan de slag te gaan. “Ik heb één
broer en hij vond het werk wel
heel leuk. Hij heeft uiteindelijk
ook het bedrijf overgenomen.
Onze ouders waren hier heel vrij
in, er werd geen druk uitgeoefend op ons en ze vonden het
belangrijk dat we iets deden wat
we leuk vinden. Ik heb een hele
fijne jeugd gehad.”

Het beroep bakker interesseerde Joris
al vanaf jonge leeftijd. “Ik heb twee
jaar LTS in Venray gedaan”, vertelt
hij. “Daarna ben ik naar De Hamert in
Wellerlooi vertrokken. Dat was ook
gewoon LTS, maar daar kon ik de bakkersopleiding volgen.” Joris ging vanaf
zijn 16e één dag per week naar school
en de rest van de week werkte hij
in de bakkerij in Wanssum. Nadat hij
deze opleiding afrondde, bleef hij zijn
hele carrière, tot één maand geleden,
werken in deze bakkerij als broodbakker.
Het mooie aan het vak vindt Joris het
maken van dingen. “Dit is tegelijkertijd ook het lelijke eraan”, lacht hij.
“Je werkt met een levend product,

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Joris werkte bijna 33 jaar met veel
plezier in de bakkerij. “Ik heb het
ook echt bijna 33 jaar niet als wer-

Kijk voor de oplossing
volgende week
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Gestopt

ken gezien”, vertelt hij. “Maar in 2020
verongelukten mijn vader en broer.
Ik ben toen doorgegaan met werken,
maar heb me het afgelopen jaar wel
vaker afgevraagd wat ik nog met mijn
leven wilde doen.” Joris merkte dan
ook dat het werk in de bakkerij zwaarder werd, onder andere vanwege
de nachtelijke diensten en het lange
staan. Sinds Pasen werkt hij niet meer
als bakker en zit hij thuis. “Het is echt
wennen om rustig aan te doen”, lacht
hij. “Nu, na een aantal weken, lukt het
me wel om rustig aan te doen.” Joris
heeft genoeg om handen thuis, ze zijn
namelijk bezig met het verbouwen
van de keuken en de kamer. In de tussentijd denkt hij na over wat hij nog
wil doen in de toekomst. “Ik weet
het nog niet, er wordt me van alles
aangeboden”, lacht hij. “Mensen vragen me als dakdekker of fietsenmaker, overal zoeken ze mensen. Ik ben
nog aan het kijken wat me leuk lijkt,
maar merk dat ik het nog even rustig aan moet doen. Dat is ook prima
zo.” Om zijn broer, vader en moeder
(die eerder al overleed aan kanker)
te herdenken, heeft Joris een herdenkingsplaats ingericht in zijn achtertuin,
waar hij ook een herdenkingsboom

Binding
Joris voelt zich verbonden met het
dorp waarin hij woont. “Toen ik hier
net woonde, trok ik nog vaak terug
naar Oostrum en was ik daar nog
erg op gericht. Toen ik hier eenmaal
meer begon te organiseren, kreeg ik
steeds meer binding met Meerlo.”
Joris is namelijk jeugdtrainer geweest
bij voetbalclub SV United en zit in de
organisatie van de jeugdcarnavalsvereniging in Meerlo. “Mijn oudste zoon
is namelijk jeugdprins geweest en
toen ben ik daar samen met Susanne
voor gevraagd. Dit vinden we heel
leuk om te doen. Daarnaast vinden we
het heerlijk om gewoon hier thuis te
genieten.”
Tekst en beeld: Floor Velthuizen
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dus als je aan iets begint, moet je het
ook afmaken. Er zijn allerlei factoren
die het proces beïnvloeden en er kan
veel misgaan. Als het goed ging, vond
ik het geweldig, maar als het dan
een keer misging, dan was ik niet te
genieten.”
De wekker ging bij Joris vaak om
01.45 uur. “Ik begon altijd om 02.30 in
de bakkerij en werkte dan tot ongeveer 10.30 uur. Ik ging elke avond na
het avondeten naar bed. Dit was niet
ideaal, maar het zorgde er wel voor
dat ik veel tijd had voor mijn kinderen.” Joris heeft namelijk drie kinderen, die hij kreeg samen met zijn
vrouw Susanne. “Ik leerde mijn vrouw
op mijn 20e kennen op Zomaarpop in
Oirlo. We hadden elkaar al eens eerder gezien, maar daar is de vonk echt
overgeslagen”, lacht hij. Op zijn 21e
verhuisde Joris naar Meerlo om samen
te gaan wonen, Susanne is hier namelijk geboren. “We vinden het nog altijd
fijn om hier te wonen en zitten goed
op onze plek”, zegt hij.

Naast dat Joris druk is met de verbouwing van zijn huis, is hij graag bezig
met bier brouwen. “In 2016 zijn we
met de vriendengroep naar Brouwerij
De Grieze in Venray geweest”, vertelt hij. “Dat was echt een topmiddag. Een vriend van me, Bram Joosten,
brouwde destijds zelf wel eens bier.
Hij zei meteen dat het iets voor ons
was.” Joris en Bram kochten een
startersset en gingen aan de slag.
“We zijn toen zelf begonnen en hebben natuurlijk op het begin 100.000
fouten gemaakt, maar we zitten nu
in 2022 en ons eigen bier verkoopt al
best aardig.” Bottleneck Brewery is
inmiddels lokaal te koop en is te vinden in meerdere kroegen en winkels
in de omgeving. “We hebben elf soorten en zijn hier erg tevreden over”,
zegt Joris. Mensen in de omgeving
reageren ook superenthousiast. Lokale
producten zijn gewoon ontzettend
leuk. Er komen vaak Meerlose mensen
hier een kratje kopen, ook om cadeau
te doen aan mensen van buiten de
gemeente. We hebben hier namelijk
Mieëlders Blond.”
Naast het brouwen van bier heeft
Joris nog een andere grote hobby.
Hij is namelijk gek op het luisteren
naar en maken van muziek. “Ik ben
op de lagere school begonnen met
blokfluitles en daarna begonnen aan
slagwerk”, vertelt hij. “Toen ik ongeveer 20 jaar was, ben ik in een band
begonnen als drummer. Dit vind ik
geweldig om te doen. Sinds 2020 zit ik
bij de band The Noriginals, we spelen
stevige rock. Binnenkort staan we op
de kermis in Geijsteren en daar kijk ik
nu al naar uit.”
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Ik maak me zorgen over de apenpokken
Het ene virus is net de deur uit en het andere komt alweer om de hoek kijken. Nu de coronamaatregelen langzaam in Europa worden losgelaten,
is daar het apenpokkenvirus dat het nieuws haalt. Op grote schaal vaccineren voor het virus is tot nu toe nog niet aan de orde. Moeten we ons
echter zorgen gaan maken nu de apenpokken in negentien landen zijn ontdekt?
Wie nuchter kijkt naar het probleem, zal concluderen dat we nog niets te vrezen hebben. De recente uitbraak van apenpokken is ongebruikelijk,
maar blijft vooralsnog beheersbaar. De apenpokken zijn eigenlijk alleen in delen van Afrika
gebruikelijk. Daarnaast verspreidt het virus zich
niet zo makkelijk, het wordt overgedragen door

nauw contact met personen of gebruikte spullen
van de virusdrager. De meeste besmette mensen
herstellen binnen een paar weken.
Aan de andere kant dachten we op het begin ook
dat het coronavirus onschuldig was. Na een tijd hadden we te maken met een pandemie. Opvallend
aan de Nederlanders die het virus hebben, is dat bij

het merendeel van deze mensen geen link met de
gebieden in Afrika gevonden kon worden. Dat betekent dus dat het virus zich binnen Europa al heeft
verspreid. Is dat reden tot zorg?
Ik maak me zorgen over de apenpokken.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 20

Horst moet terug naar één kermis per jaar
Het is al jaren geen geheim. De gemeente Horst aan de Maas wil terug naar één Horster kermis per jaar. Horst is het enige dorp met twee kermissen: de voor- en najaarskermis. De gemeente gaat dit nu officieel onderzoeken.
Het grootste gedeelte van de respondenten
is van mening dat Horst terug moet naar één
kermis per jaar. Angela Verbong vindt dit ook.
“Kermis is zo belachelijk duur dat wij altijd
maar één keer gaan”, zegt ze. “De rest van het
jaar gezeur, natuurlijk. Kermis bij opa en oma
in Lottum, kermis in Grubbenvorst bij de grote
broer en ga zo maar door. Waarom überhaupt
twee keer kermis in Horst? Ik ga liever één keer
goed, dan twee keer op zo’n halfbakken kermis

waar amper iets fatsoenlijks staat.” Anette Custers
denkt ook dat dit op het gebied van attractieaanbod
de beste optie is. “Liever één goede kermis waar
voor alle leeftijden iets staat”, zegt ze. “Nu was het
wel erg prut. Toch denk ik dat er qua horeca juist
mooie dingen worden georganiseerd, het zou jammer zijn als dat dan weer maar één keer per jaar
zou zijn.”
Toch zijn er ook mensen die liever twee kermissen per jaar zien. Hieronder ook Hanneke van den

Ik ben Nancy Peppelenbos, Matchmaker. Ik ben op
zoek naar een partner voor Roland 53 jaar. Nette
hardwerkende man met goede baan, eerlijk en
verzorgd, vrijgezel, geen kinderen, normaal,
donkerblond haar, blauwe ogen, houdt van
Nederlandstalige muziek, film kijken, koken, reizen
en wandelen, heeft een hart van goud, zou graag
met een leuke vrouw het leven willen delen en de
liefde willen vieren. Bel: 077 - 770 33 08 of reageer
vrijblijvend https://www.mensrel.nl/kandidaten/.
Mens & Relatie. Persoonlijke bemiddeling met
de hoogste slagingskans.

Beuken. “Gewoon laten zoals het is”, vindt zij.
“Het is leuk voor iedereen: ouders, kinderen en
kleinkinderen.” Ook Danny en Loes Donders vinden
dat Horst twee kermissen moet blijven organiseren.
“Ik zou wel het horecagebeuren bij de Merthal naar
dorp halen”, zeggen zij. “Al het volk dat daar zit,
komt niet meer op de kermis. Voorheen gingen de
mensen na het stappen of tijdens het stappen nog
eens iets doen op de kermis.”

OVERLAST DOOR
PLAAGDIEREN?
TRAAS BELLEN:
0478-850138

Mooi
Natuurlijk

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

WWW.TRAAS.NL
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VREDE
vrede met elkaar. Ook in de
kerk, in ons gezin of op ons
werk.

Als er geen vrede heerst in
een land is er vaak iets vreselijks aan de hand. Dit zien
wij nu allemaal ook vlakbij
ons gebeuren. Hoe vreselijk het is als de vrede weg
is. Als er oorlog gekomen
is en wat mensen elkaar
aandoen. Wat een aangrijpende beelden we zien.
Wij allemaal verlangen naar
vrede en leven het liefst in

Maar... heeft u vrede
met God?
Dit is de allerbelangrijkste
vraag in een mensenleven.
Heeft u weleens nagedacht
over die vraag? Tegenwoordig horen we wel om
ons heen dat we ons daar
niet zo druk om hoeven te
maken en dat dit vanzelf
wel goed komt. Dat is een
leugen van de duivel. Want
wij allemaal moeten vrede
met God krijgen!

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

Waarom is vrede met God
zo nodig?
God heeft Zijn 10 geboden
gegeven (Exodus 20) en
als we deze naast ons leven leggen zien we dat we
schuldig zijn. Dit noemen
we zonden. Door deze zonden is de vrede met God
weg uit ons leven. Als we
sterven zonder deze vrede
met God te hebben gekregen gaan wij eeuwig verloren.

te geloven in de Zoon van
God: De Heere Jezus Christus. Hij redt schuldigen
van hun zonde. Omdat Hij
voor iedereen die in Hem
geloofd aan het kruis heeft
gehangen en de straf op
deze zonden heeft betaald.
Wat een heerlijk wonder. In
plaats van dat een zondaar
zelf de straf moet dragen
heeft de Heere Jezus deze
gedragen. Geeft dit geen
verlangen om in Hem te
geloven, gered te worden
en zo vrede met God te
krijgen? De Heere Jezus
maakt Zichzelf bekend in
Zijn Woord, door de Bijbel
en de prediking van Zijn
Woord. Daar schenkt Hij
geloof en redding aan zondaren.

Hoe kom ik aan vrede
met God?
Dat krijgen wij maar op
één manier en dat is door

Johannes 14:27 Vrede laat
Ik u, Mijn vrede geef Ik u;
niet gelijkerwijs de wereld
hem geeft, geef Ik hem u.

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

Willy’s Wereld

Column

Pro Life
We kijken nogal op tegen die
grote jongens die ons in de jaren
40 kwamen bevrijden. Na tachtig jaar kennen we nog steeds
ontzag voor de Amerikanen.
Ook nu, tijdens de onterechte
belegering van de Oekraïne,
hopen we dat de VS en de NAVO
het tij kunnen keren en een
derde wereldoorlog voorkomen.
Onze helden: de Amerikanen,
democratisch en met respect
voor het leven.
Het is maar vanuit welk perspectief je het bekijkt. Natuurlijk kunnen we tevreden zijn dat we na 1945
in een welvarende en vrije wereld
terecht zijn gekomen en dat we
aan de juiste kant van het ijzeren
gordijn geboren zijn. Maar het heeft
ook een prijs gehad. We werden
afhankelijk van de VS en door ons
lidmaatschap van de NAVO werden
we, ongewild, conflicten ingetrokken waar we eigenlijk niets in verloren hadden.
Als ik naar de binnenlandse situatie
kijk van de VS dan vraag ik me af of
je eigenlijk wel blij moet zijn als je
in ‘the land of the free’ bent geboren. Woensdag las ik alweer het
zoveelste nieuwsbericht over een
massale schietpartij op een school
in Texas. Opnieuw laten jonge kinderen en een leerkracht het leven.
Er bestaat een mogelijkheid dat het
recht op abortus verder wordt ingekrompen. Allemaal vanuit een grote
invloed van conservatieve gelovigen
die zich verenigen onder de term
‘pro life’. Veel van diezelfde gelovigen hebben een dikke vinger in de
pap bij het verdedigen van het recht
op het dragen van wapens. Hoe
tegenstrijdig is dat? Voor het leven
maar tegelijk voor apparaten die dat
leven in één vingerbeweging kunnen beschadigen of eindigen?
Nooit wordt het grote aantal doden
als gevolg van schietpartijen toebedeeld aan de eenvoudige verkrijgbaarheid van wapens, institutioneel
racisme of gebrek aan onderwijs en
welvaart. Nooit wordt gezien dat in
landen, zoals het onze, waar bereikbare anticonceptie, recht op abortus
en openheid over seksualiteit een
groot goed is, het aantal tienerzwangerschappen vier keer lager is
dan in de VS.
We hebben nog al eens de neiging om veel te kopiëren en over te
nemen uit Amerika. Laten we daar
voorlopig maar eens mee stoppen.
Hou vol!
Willy
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Contact en
openingstijden
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.

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

2 juni 2022

Informatieavond ‘De toekomst
van de Smetenhof Lottum’
De Smetenhof is aan verbouwing toe. De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft daarom
groen licht gegeven voor de verbouw van deze multifunctionele accommodatie.
Het afgelopen anderhalf jaar heeft de gemeente, samen met de gebruikers, plannen gemaakt

Let op:

voor de vernieuwde Smetenhof. Deze plannen worden op 2 juni gepresenteerd door de

Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei zijn het gemeentehuis en de

exploitatie en het beheer aan bod komen. De informatie over de Smetenhof maakt deel uit van

gemeentewerf gesloten ivm Hemelvaart.

de openbare dorpsraadsvergadering.

stichting Beheer Smetenhof Lottum (i.o.) en de gemeente. Ook zullen ontwikkelingen rond de

Iedereen is van harte welkom op donderdag 2 juni om 19.30 uur in de Smetenhof.
De bijeenkomst duurt tot ca. 22.00 uur.

Heeft u een duurzaam initiatief, bedrijf of product?

Neem gratis deel aan de
Greune Mèrt!
Op zondag 26 juni 2022 organiseert gemeente Horst aan de Maas een evenement
voor alle inwoners: de Greune Mèrt. Onder het motto #WijGaanGroen informeren én
inspireren we de inwoners in Horst aan de Maas op het gebied van duurzaamheid.
Denk hierbij aan thema’s zoals energie(besparing), duurzaam vervoer, klimaatadaptatie, groene tuinen, biodiversiteit, recycling, circulaire economie, duurzame voeding en
natuurlijk subsidies.
Houdt uw organisatie of initiatief zich bezig met één van deze duurzame thema’s? Dan
nodigen wij u uit om mee te doen! Meld u zo snel mogelijk aan voor een mooie plek op de
duurzaamheidsmarkt (op 1 juni gaan we aan de slag met de plattegrond): www.horstaandemaas.nl/greune-mert.

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

Eind mei 2022

De voorjaarsmaai gaat
beginnen

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

In de hele gemeente starten we weer met de voorjaarsmaai van de bermen. We proberen zo

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

min mogelijk te maaien om de biodiversiteit in de bermen te behouden, maar genoeg om de

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

verkeersveiligheid te garanderen.

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

Verkeersveiligheid

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

Vanwege de veiligheid in het verkeer maaien we de bermen bij bepaalde wegen en onoverzichtelijke bochten. Ook op kruisingen maaien we de berm, over een lengte van ongeveer 25 meter,

Grubbenvorst

om gevaar en hinder te voorkomen. We doen dit voor de ﬁetsers en schoolgaande kinderen die

• Kapelaan Slotsstraat 62 (woning en inrit)

in het verkeer een kwetsbare groep vormen.

• Aarterfweg ong, GBVOO M 499

Natuur

Hegelsom

Melderslo

Rijk bloeiende bermen maaien we niet of ze moeten hinder veroorzaken. Bloeiende bermen

• Stationsstraat 140 (bestemmingsplan)

• Boomsweg ong. (bouwen woning)

met vlinders, hommels en solitaire bijen zijn een lust voor het oog. En heel belangrijk, zij zorgen

• Oude Holstraat (bestemmingsplan)

Sevenum

voor een goede bestuiving van gewassen en fruitbomen.

• Spoorweg ong. HORO1 M 3839

• Tongerlostraat 31 (plaatsen mestsilo)

• Horsterdijk 96a
(rectiﬁcatie vooraankondiging)
Meerlo

(gietwaterbassins)

• Megelsum 6 (evenement)

(bouwen bedrijfspand/showroom)

• Maasbreeseweg ong. R 656

Overlast

Horst

De maaiwerkzaamheden gaan een aantal weken duren. Het maaien zorgt ongetwijfeld voor

• Almeweg 14 (nieuwe gasaansluiting)

enige overlast. Wij vragen hiervoor uw begrip. Meer informatie over hoe we onze bermen behe-

• Van Douverenstraat 18 (uitbreiden woning)

ren is te vinden op www.horstaandemaas.nl/bermen-maaien.

• Venloseweg-Disselhof (bestemmingsplan)

• Schorfvenweg 3 (evenement)

• Nieuwstraat 176

Swolgen

(bouwen woning)
• Maarten de Vriesstraat 18

(plaatsen dubbele carport)

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

Postbus 6005, 5960 AA Horst

(bouwen magazijn)

• Donkstraat 2 (evenement)

• Kerkstraat 5 (aanbrengen reclame)

Tienray

Kronenberg

• Bernadettelaan 10a (evenement)

• Blaktdijk 34 (werkplaats/stalling)

Horst aan de Maas

• De Hees 108 (evenement)

• Wijziging bijlagen I en II Beleidsregel Bibob

Lottum

gemeente Horst aan de Maas

• Grubbenvorsterweg 44 (bestemmingsplan)

• Last onder Dwangsom:

• Ulsheggerweg 35 (bestemmingsplan)

• Megelsum 12a, Meerlo

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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BVNL Horst aan de Maas

‘En zijn we allemaal misschien wel een beetje BVNL’

Het is in het belang van onze inwoners dat er een goedgevormd coalitieakkoord is bereikt. Jammer dat BVNL hier geen deel van uitmaakt,
maar wij blijven ons uiteraard vol inzetten voor onze inwoners en
ondernemers.
BVNL staat positief over een samenwerking tussen de coalitie en
oppositie. Wij hebben de uitnodiging
van de coalitie daarom ook van harte
aangenomen en onze verbeterpunten voor het conceptcoalitieakkoord
doorgegeven tijdens het duidingsdebat. In dit debat spraken wij de

VVD Horst aan de Maas

de raad toe: “En zijn we allemaal
misschien wel een beetje BVNL.”
Het concept coalitieprogramma
had veel overeenkomsten met ons
verkiezingsprogramma en nu na
verbetering zijn er nog punten die
wij graag in het programma hadden gezien. Wat ons betreft gaat de

oppositie beter samenwerken met
de coalitie, dit heb ik de afgelopen
jaren gemist. Horst aan de Maas verdient beter en het is fijn dat ook deze
visie door de voltallige raad inmiddels wordt gedeeld. Wat wij o.a.
willen? Wij zien graag dat de jeugd
een toekomst heeft en ouderen in
hun vertrouwde omgeving kunnen
blijven wonen. Financiële tegenvallers bij de gemeente worden niet
zonder meer afgewend op de burgers
en ondernemers door verhoging van

gemeentelijke belastingen of tarieven. We zorgen voor elkaar, maar we
laten niemand in de steek. Maatwerk
is voor BVNL heel belangrijk. We willen dat er gebouwd wordt aan een
sterke toekomst waarin iedereen
mee kan doen.
Wij wensen de coalitie en wethouders veel succes en natuurlijk houden
wij de komende vier jaar een oogje
in het zeil.
Imke Emons, Fractievoorzitter

Eerst de fundering, dan pas het dak (met zonnepanelen)

De nieuwe coalitie, of eigenlijk hernieuwde oude coalitie, staat op het
punt te beginnen. De wethouders zijn bekend en er ligt bijna een
regeerakkoord. In dit akkoord staan veel ambities, en net zoals
huishoudens hoort ook de gemeente de basis op orde te hebben.
Iets wat – uit gesprekken met burgers – niet altijd zo wordt beleefd.
Op de eerste plek wil deze coalitie
meer naar inwoners luisteren.
Ook niet zo gek, want het
vertrouwen in de politiek is niet
erg hoog. Waarom betrekken ze de
burger niet meteen door te luisteren
naar wat inwoners belangrijk vinden

voor de komende vier jaren? Zet de
burger echt centraal en betrek ze
bij het regeerakkoord. Het zou
de eerste gemiste kans zijn van
de coalitie om deze keer geen
‘samenlevingsakkoord’ te sluiten.
Als het regeerakkoord (in welke

vorm dan ook) af is, dan moet
het nieuwe college aan de slag.
Gezien de grote ambities van
deze coalitie heb ik ook wat
zorgen. Soms voelt het alsof de
eerdere problemen nog niet zijn
opgelost en we al bezig zijn met
andere zaken. Denk aan: overal
goede wegen, verkeersveiligheid,
onderhoud van groenvoorzieningen,
handhaving en genoeg personeel
en geld bij de gemeente. Ik hoop
dat dit college éérst de basis van

onze gemeente op orde maakt,
voordat ze aan de slag gaan met
nieuwe ambities. En dat ze zich
beperken tot ambities die passen
bij de verantwoordelijkheid van
een gemeente en binnen het
huishoudboekje. Bij een huis
leggen we namelijk ook eerst de
fundering…

Wilco Tilburgs

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.

ADVERTENTIE
Erfrechtspecialist Marco Driesprong geeft donderdag 2 juni een lezing in Partycentrum De Leste Geulde

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen
HORST - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling
van een nalatenschap wanneer één van de twee partners
overlijdt. De meeste vijftigplussers denken dat de afwikkeling van een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is.
Maar niets is minder waar, stelt erfrechtspecialist Marco
Driesprong van Erfrechtplan. Volgens hem kan een goed testament veel familieleed én geld besparen.

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Marco
Driesprong uit dat bij het ontbreken van een testament, het
overlijden van een partner tot een financieel drama voor de
achterblijvers kan leiden. “De nog levende partner heeft weliswaar een grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder moet de erfbelasting over de erfdelen van de kinderen al
wel direct afrekenen.

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch
kan het leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los van alle verdriet en rouw, door het ontbreken van
een testament op een regelrecht drama uitlopen. Door wetswijzigingen in de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk
hoe het erfrecht nu wettelijk is geregeld. “Met een testament
weet men vooraf al precies waar ze aan toe zijn wanneer een
dierbare wegvalt”, zegt Marco Driesprong.

Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de
blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het merendeel bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting
betalen?”

“Bij verhalen over testamenten en erfenissen wordt vaak gedacht dat het iets is voor vermogende mensen”, gaat Marco
Driesprong verder. “Binnen de generatie vijftigplussers heeft
misschien niet iedereen een kapitaal op de bank opgebouwd.
Een groot deel heeft wel een eigen huis dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook dat is vermogen waarover erfbelasting verschuldigd kan zijn.”
In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden, de overblijvende ouder en de kinderen samen erven. De langstlevende is eigenaar van alle eigendommen en de kinderen zijn
weliswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in handen. Ze
krijgen een soort tegoedbon op de overblijvende ouder.

www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 101

Marco Driesprong kent meerdere voorbeelden van mensen
die hierdoor in financiële problemen zijn gekomen. “Onnodig
familieleed, dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen
door het opstellen van een testament. Maar je moet het wel
even doen.”
Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris voor veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Marco
Driesprong ook. “Mensen vrezen vaak dat het handenvol geld
kost of dat de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of praten over een testament is ook niet de leukste bezigheid die je
kunt bedenken, dus schuiven ze het opstellen van een testament voor zich uit. Soms té ver.”
Erfrechtplan heeft in samenwerking met een groot aantal notariskantoren een laagdrempelige service ontwikkeld, waarbij
op heel persoonlijke wijze een testament kan worden opgesteld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk en relatief laag. “Onze erfrechtspecialist komt bij de mensen thuis
om de wensen en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit
naar een concept-testament in begrijpelijke taal.
De erfrechtspecialist gaat samen met de klant naar de notaris
om het definitieve testament te laten bezegelen. We verlagen
niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen ook. ”
Naast een testament kan ook een levenstestament familiedrama’s voorkomen, legt Marco Driesprong uit. “
“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan
is het niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen.

Het is daarom verstandig om bij leven samen een volmacht
vast te laten leggen in een levenstestament. Is dat niet het
geval, dan zal het er in de praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld door ziekte wilsonbekwaam
is geworden ineens voor alledaagse zaken bij de rechter om
toestemming moet vragen.”
De kosten van een testament wegen niet op tegenover de
lasten die anders voor rekening van nabestaanden en partners komen”, zegt Marco Driesprong tot slot. “Laat staan het
onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens je
niemand toe.”
Lezing op locatie
Donderdag 2 juni om 19:30 uur geeft Marco Driesprong
een lezing over de noodzaak van een testament en levenstestament. U kunt deze lezing kosteloos bijwonen door u
in te schrijven op www.erfrechtplan.nl of te bellen naar
085 - 8000 101.
Blijft u liever thuis? Geef u dan op voor onze online lezingen.
Deze worden dagelijks gehouden op verschillende tijdstippen. U bepaalt zelf wanneer u de lezing volgt via uw eigen
computer, tablet of smartphone.

Locatie:
Datum:
Aanvang:
Inschrijven kan via:

Partycentrum De Leste Geulde
Noordsingel 75
5961 XW Horst
donderdag 2 juni 2022
19:30 uur
www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 101
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Communicatie is tweerichtingsverkeer

Als je denkt aan communiceren, dan denk je al vaak aan spreken,
lezen en schrijven. Maar communicatie is veel meer dan dat.
Het draait niet altijd om wat er precies gezegd wordt, maar ook om de
manier waarop iets gecommuniceerd wordt. Ik heb het dan over de
communicatie binnen een politieke partij of als politieke partij
richting de inwoners.
Als je meent dat je met een hoop
kennis en kunde al met één been in
het land van succes staat, dan heb
je het mis. Het draait niet alleen om
de inhoud van een verhaal, maar
ook om de verpakking. Aspecten

Essentie

zoals de lengte van het verhaal, de
woordkeuze en de houding van de
persoon die aan het woord is, zijn
minstens zo belangrijk. Mensen
moeten ook willen luisteren naar je
verhaal. Alleen dan kun je zorgen

voor impact op anderen.
Goede interne communicatie zorgt
voor transparantie, verbinding en
voorkomt misverstanden. Ook binnen
een politieke partij is dit van belang.
Niet alleen intern, maar ook naar de
buitenwereld toe is het belangrijk
dat er op een goede manier
gecommuniceerd wordt. Het draait
dan niet alleen om het vertellen van
je eigen verhaal, maar ook om het
luisteren naar anderen. Zonder het
verhaal uit de samenleving kun je

als politieke partij je eigen verhaal
niet vormen. De manier waarop we
binnen de partij communiceren en
met de mensen daarbuiten bepaalt
uiteindelijk de kwaliteit van de
organisatie. Dat moeten we echt zelf
doen.

als geen ander dat men de aarde
niet in bezit heeft maar in bruikleen.
Ga in gesprek voor een verdere optimalisatie van o.a. het natuurbeheer
(Groene BOA, verzuring, verdroging,
nieuwe aanplant, voedselbossen,
et cetera.). Leren vanuit de praktijk,
maak het een win-win situatie voor
eenieder.
De agrariër gebruikt minder chemie per ha dan de gemiddelde
Nederlander om zijn vierkante meter
stoep schoon te krijgen met zoge-

naamde ‘biologische’ middelen. Maar
ook hier geldt, als je ziek bent krijg je
een recept van de huisarts. Dit geldt
ook ter bescherming van onze voedselvoorziening, iedereen wil immers
kunnen blijven eten. Eerlijk voedsel
begint met een gezonde bodem en
gezonde prijs.
Een gezonde basis is weerbaarheid
voor iedereen.

bovenop dat door de groeiende economie en bevolking er steeds meer
schoon water nodig is. Terwijl juist
steeds meer water wordt vervuild
door industrie, landbouw, medicijnresten en microplastics. Je ziet de bui al
hangen. Er is dus een radicale omslag
nodig in de manier waarop we met
water omgaan. Een omslag die natuur,
biodiversiteit, voedselproductie en
drinkwaterbronnen voor toekomstige
generaties beschermt. In plaats van
zo snel mogelijk afvoeren, juist rich-

ten op vasthouden en hergebruiken.
Niet langer het waterpeil aanpassen
aan ruimtegebruik, maar het ruimtegebruik aanpassen aan het water. Minder
steen en meer groen helpt de bodem.
De gemeente moet de agrarische sector, industrie en burgers helpen in deze
transitie met informatie en subsidies.
Maar zolang we niet stoppen met fossiele energie blijft het dweilen met de
kraan open.

Wouter Janssen

Samenwerking

Zoveel mensen, zoveel wensen. Hoe ‘manage’ je dit terwijl er een versplintering plaatsvindt door de gehele
samenleving. Over veel zaken is iedereen het met elkaar eens. Maar hetgeen waar men het niet over eens
is, wordt leidend in de waan van de dag en groots uitgemeten. Essentie wil niet van bovenaf de regels
voorschrijven, maar juist zoeken naar wat wel kan dus gezamenlijk van onderop denken.
Iedere situatie is uniek en bijzonder, de schoen hoeft niet te wringen. Zoek met elkaar de dialoog
naar wat wel kan, binnen de door
de Nederlandse overheid gestelde
kaders en realiseer dit dan samen.
Het invullen van dit raamwerk is
immers mensenwerk.

Ik probeer te zoeken naar de verbindende factor, mensen verbinden,
alternatieven aan te dragen, creëren
en realiseren. De gemeenschappelijke deler is vaak groter dan je eigen
zin doordrijven. Dat betekent in deze
samenleving compromissen sluiten:
samenwerken. Dit is van wezenlijk

Perspectief Horst aan de Maas

belang voor de woningnood, natuurbeheer, stikstofvraagstuk, verkeersveiligheid, sociale vraagstukken, et
cetera.
De hoeder van het landschap, de
agrariër, is al eeuwen de beheerder
van de grond waarvan onze voedselvoorziening vandaan komt. Hij weet

Alfons Verstegen
Burgerraadslid

Van de regen in de drup

We hebben last van een extreem droog voorjaar. Om de natuur te beschermen werd vorige week nog besloten dat boeren rond de Peel geen grondwater meer mogen oppompen zonder vergunning. Tegelijkertijd gold er
vorige week code oranje vanwege stevige onweersbuien. Precies toen de
donkere wolken zich boven onze gemeente verzamelden demonstreerden
klimaatactivisten tegen de fossiele energiesector in Rotterdam.
Als de uitstoot van broeikasgassen
onverminderd doorgaat zullen we nog
veel meer droge periodes gaan meemaken. Daarnaast zorgt klimaatverandering ervoor dat extreme regenbuien,
zoals vorig jaar in juli toen de Maas

buiten haar oevers trad, steeds vaker
gaan voorkomen. In droge periodes
zakt het grondwater steeds verder
weg en met extreme buien krijgt de
grond niet genoeg tijd die grote hoeveelheid water op te nemen. Tel daar

Hilde Spreeuwenberg

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.
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Wittenhorst blijft in race
voor nacompetitie
Wittenhorst besliste de uitwedstrijd tegen degradatiekandidaat
SSS’18 zondag 22 mei met 4-1 in zijn voordeel. Door deze overwinning blijft het in de race voor de nacompetitie.

Kampioen in de zevende Divisie
Sparta’18 JO17-01 is zaterdag 21 mei kampioen geworden in de zevende Divisie. Een bus supporters was
meegereisd naar Bekkerveld en zag daar hoe het kampioenschap binnen werd gehaald. Een sportieve
topprestatie op hoog voetbal niveau. Dit aansluitend op het eerdere kampioenschap en de promotie vanuit
de hoofdklasse.

Wittenhorst kwam sterk uit
de startblokken en zette de
Overloonse vanaf het begin vast
op eigen helft. Een combinatie
tussen Nick Driessen en Joost van
Rensch eindigde op de vuist van
de doelman. Ook daarna bleven de
oranjemannen de overhand houden. Dit kwam uiteindelijk in de
36e minuut tot uiting in de score
toen Nick Driessen een mooie aanval afrondde. Na de pauze kwam
SSS’18 op stoom. Het forceerde
enkele kansen. De druk werd
groter. Een handsbal leidde ertoe
dat de bal op de stip belandde.
Doelman Ravi Arts wist de inzet te
pareren. Een vrije trap direct hierna

kon Overloon evenmin verzilveren. Dit was meteen het laatste
Overloonse wapenfeit. Wittenhorst
nam het heft weer in handen.
De wedstrijd werd beslist in de 57e
en 58e minuut, toen Wittenhorst
door fraaie doelpunten van Joost
van Rensch en Nick Driessen de
stand op 0-3 bracht. Koen Voesten
maakte de stand vervolgens met
een kopbal iets dragelijker voor de
tegenstander: 1-3. In de 84e minuut
voltooide Nick Driessen zijn hattrick
en zette daarmee de 1-4 eindstand
op het bord.
Tekst: Piet Nabben, RKsv
Wittenhorst

SV Kronenberg organiseert FIFA Skill Games Tournament
Op het sportpark bij SV Kronenberg wordt zaterdag 25 juni een FIFA Skill Games Tournament georganiseerd.
Jongeren tussen de 5 en 15 jaar kunnen hierbij hun eigen persoonlijke FIFA-skillskaart verdienen.
Het evenement wordt gehouden tussen 13.00 en 15.30 uur. De deelnemers laten tijdens het FIFA Skill Games
Tournament hun krachten zien op

gebied van voetbal. In spelvorm gaan
de jongeren aan de slag met enkele
disciplines zoals passing, snelheid,
dribbelen en schieten. Aan de hand

van de punten die ze per onderdeel
hebben behaald, verdienen ze hun
eigen score voor op hun persoonlijke
FIFA-skillkaart met een eigen foto.

Aanmelden kan via www.svkronenberg.nl/voetbal onder de knop van
het jubileumweekend. De FIFA Skill
Games maken onderdeel uit van het
jubileumweekend SV Kronenberg
90 jaar. Na de FIFA Skill Games zal de
afscheidswedstrijd van oud-internati-

onal Paul Verhaegh plaatsvinden met
’s avonds een avondprogramma met
oud VVV-ers Maurice Graef en Albert
van der Weide.

Peelbergen Equestrian Centre zoekt een

Interieurverzorger

werken bij
Botany

Mogelijkheden van 16-38 uur per week.
Reacties graag naar hr@peelbergen.eu

Botany test en ontwikkelt sinds 2003 op commerciële basis, met veel succes, nieuwe producten en
teeltwijzen voor internationale bedrijven in de tuinbouwsector. De focus ligt daarbij voornamelijk
op ontwikkelingen en onderzoeksvragen in de bedekte teelt.

Teeltmedewerker

Teeltmanager

Horst aan de Maas | 36 – 40 uur | MBO

Horst aan de Maas | 36 – 40 uur | HBO

Als teeltmedewerker krijg je te maken met

Als teeltmanager ben je verantwoordelijk voor

een enorme diversiteit aan werkzaamheden

de dagelijkse coördinatie en uitvoering van

in verschillende gewassen. Dit kan variëren

de teeltsturing bij diverse proeven. Je leidt

van werken met groenten en fruit tot diverse

een team van teeltmedewerkers en fungeert

bloemen- en plantensoorten. Het team van

als aanspreekpunt en vraagbaak. Je helpt

teeltmedewerkers, waarvan jij deel uitmaakt,

het team groeien en zorgt voor implemen-

is verantwoordelijk voor de gewasverzorging.

tatie van nieuwe teelttechnieken. Ook ben je

Daarnaast leg je proeven aan en ruimt deze op.

eindverantwoordelijk voor de klimaatregeling,

Doet waarnemingen, metingen en registraties.

bemesting, watergift en gewasbescherming.

We vinden het belangrijk dat interesse, passie en kennis over plantenteelt samenkomen in ons
dagelijks werk. We blijven ons als organisatie uitdagen en ontwikkelen, net zoals jij.

Iets voor jou?
Bekijk de volledige vacature op: www.botanygroup.nl of reageer direct door je
CV, inclusief korte motivatie, te sturen naar administration@botany.nl

(M/V/D)
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HZPC uit Horst boekt succes tijdens de Limburgse
zomerkampioenschappen
Het tweede weekend van de Limburgse zomerkampioenschappen werd op zaterdag 21 en zondag 22 mei
georganiseerd in Eindhoven. HZPC uit Horst was hier aanwezig met acht zwemmers en elf zwemsters.
De club ging met heel wat medailles naar huis.
Dit kampioenschap wordt samen
gezwommen met de Brabantse kampioenschappen. De medailles worden
per provincie verdeeld. Na het succes van het eerste weekend werden

er ook dit weekend diverse medailles
behaald door de zwemmers van HZPC.
In het eindklassement eindigde HZPC
met dertien goud, negentien zilver en
vijftien brons op een tweede plaats

van Limburg.

Medailles
De gouden medailles werden behaald
door Cas Verstegen (200 meter rug-

SV Melderslo richt blik op nacompetitie
Voor SV Melderslo stond zondag 22 mei de uitwedstrijd tegen Handel op het programma. De roodwitten,
al verzekerd van een plaats in de nacompetitie, dolven met 4-2 het onderspit.
Melderslo trad deze wedstrijd aan
met Koen Driessen in het doel.
Trainer Freek Thoone geeft jeugdspelers dit seizoen veel vertrouwen
en gunt ze de nodige speelminuten. Driessen moest na tien minuten
voor de eerste keer de gang naar
het net maken nadat de scheids-

rechter een vlagsignaal van de
grensrechter van Handel negeerde.
Tien minuten later gebeurde aan de
andere kant hetzelfde en kon Teun
Peeters de 1-1 aantekenen. Na 36
minuten zette Peeters Melderslo
zelfs op voorsprong. Lang bleef
deze tussenstand niet op het sco-

rebord staan: een minuut later kon
een aanvaller van Handel alweer de
2-2 binnen koppen. In de tweede
helft scoorde Handel vervolgens nog
tweemaal uit onhoudbare afstandsschoten.

slag, 50 meter vlinderslag, 100 meter
schoolslag, 400 meter wisselslag, 200
meter schoolslag, 100 meter vlinderslag), Isa Curvers (100 meter rugslag)
en Koen Koster (200 meter schoolslag)
De zilveren medailles waren voor
Stephan Sjeptoera (200 meter rugslag, 400 meter vrijeslag), Koen Koster
(200 meter rugslag, 100 meter schoolslag, 100 meter vlinderslag), Tijn van
Kuijk (50 meter vlinderslag, 200 meter
schoolslag, 100 meter vlinderslag),
Benthe van de Ree (200 meter rugslag), Meike van de Ree (200 meter
rugslag), Serafina Vlijt (50 meter vlinderslag) en Isis van Kuijk (200 meter
vrijeslag). Het heren estafetteteam,
bestaande uit Koen, Tijn, Cas en Sjors

behaalde een zilveren medaille op de
4x200 meter vrijeslag.
De bronzen medailles werden behaald
door Jesse Jacobs (200 meter rugslag),
Jorn Sprunken (50 meter vlinderslag,
50 meter vrijeslag), Benthe van de Ree
(100 meter rugslag, 200 meter vrijeslag), Meike van de Ree (100 meter
rugslag), Guido Jacobs (400 meter
vrijeslag), Isis van Kuijk (400 meter
vrijeslag), Stephan Sjeptoera (200
meter schoolslag) en Floor Weijmans
(200 meter vrijeslag).
Marlijn Zwart, Isis Sikes en Sophie
Albers behaalden dit weekend geen
medailles. De aankomende periode
staan de Nederlandse kampioenschappen op de wedstrijdkalender.

Kwaliteit heeft een naam

Tekst: SV Melderslo

Kennismaking Sevenumse kinderen met sport
Meer dan tachtig kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar namen zondag 22 mei in Sevenum deel aan de
kennismakingsochtend sporten. Deze ochtend was een initiatief van kinderopvang ’t Nest en de verenigingen TV Apollo ’69, VC Athos ’70, Hosema, BC ’t Pupke, Jongerengilde Sevenum en Jigoro Kano
Sevenum.
Met een stempelkaart in de hand
konden kinderen zelf kiezen wat ze
gingen doen: badmintonnen, turnen, volleyballen, judoën, tennissen, dansen of knutselen. Bij elke
activiteit werden ze opgevangen

door enthousiaste vrijwilligers. Met
deze kennismakingsochtend wilden de verenigingen de kinderen
laten kennismaken met het sportaanbod in Sevenum. Ze hopen dat
zoveel mogelijk kinderen in bewe-

ging komen. Ook na deze ochtend
staan de deuren open voor kennismakingslessen: een keer gratis
meedoen bij een van de Sevenumse
verenigingen is altijd mogelijk.

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

26 mei Hemelvaartsdag zijn wij geopend!

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

Oxalis verslaat Diosa met ruime cijfers
Na een overwinning vorige week tegen VMS’21 boekten de dames van Oxalis zondag 22 mei opnieuw een zege.
Thuis tegen Diosa toonde Oxalis zich de meerdere van de ploeg uit Balgoij. Uiteindelijk stond een 16-9 eindstand op het scorebord.

Wij zijn op zoek naar een

Retourplanner m/v
Functieomschrijving:
als retourplanner ben je verantwoordelijk voor de retourvrachten
van onze export vrachtauto’s. Deze auto’s komen hoofdzakelijk
leeg in Duitsland maar ook incidenteel in andere Europese landen.
Je communiceert de retouropdrachten naar onze chauffeurs en
zorgt ervoor dat zij de nodige ondersteuning krijgen.
Voor onze vaste opdrachtgevers ben jij het aanspreekpunt en
verzorg je de nodige communicatie. Je communiceert de retour
opdrachten naar onze chauffeurs en collega transporteurs.
Functie-eisen:
• flexibele inzetbaarheid en een grote mate van zelfstandigheid
(telefonische bereikbaarheid en 1 keer per maand weekenddienst);
• minimaal mbo werk/denkniveau;
• basiskennis van Duitse/Engelse taal;
• sterke communicatieve vaardigheden;
• kennis van de logistieke (AGF) sector.

In de eerste helft creëerde Oxalis
meteen veel kansen. Binnen een paar
minuten stond het dan ook op een 2-0
voorsprong. Slordigheden en onoplettendheid in de verdediging van Oxalis
hadden daarna tot gevolg dat Diosa

op voorsprong kwam. Even bleef het
vervolgens nog gelijk opgaan, maar
uiteindelijk gingen de dames van
Oxalis toch met een ruime 9-4 voorsprong de rust in. Ook in de tweede
helft creëerde het team van trainer/

coach Johnny Vervoort veel kansen.
Diosa wist nog een aantal keren de
korf te vinden, maar Oxalis slaagde
erin de voorsprong te behouden en
steeds verder uit te breiden.

In een gezond familiebedrijf bieden wij een afwisselende functie met
goede arbeidsvoorwaarden.
Indien je belangstelling hebt, mail dan je sollicitatiebrief naar
m.sanders@cuppenlogistics.nl
Venrayseweg 143 5961 NS Horst • www.cuppenlogistics.nl
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Jubilarissen geëerd op voorspeelochtend Synthese organiseert
Drumband
bijeenkomst om talent te
Drumband Jong Nederland Horst hield zondag 22 mei een voorspeelochtend in haar blokhut. De leden in
opleiding mochten voor het eerst optreden voor hun ouders, opa’s en oma’s en andere familie en vrienden.
Onder leiding van dirigent Bart Jeuken speelden de kinderen eerst alleen en vervolgens een samba samen met
het korps. Als beloning voor al het repeteren en als aandenken aan hun eerste opreden kregen de leden in
opleiding een medaille.

herkennen

Synthese organiseert op woensdag 15 juni een bijeenkomst in
Horst over talent herkennen in eigen wijk of dorp. Deze bijeenkomst stond oorspronkelijk gepland in mei, maar doordat vele
geïnteresseerden niet konden maar wel interesse hadden, is deze
bijeenkomst verplaatst. De inloop van de bijeenkomst is tussen
19.00 en 19.30 uur. De bijeenkomst start om 19.30 uur en zal eindigen om 21.30 uur. De locatie is in ‘t Gasthoês.
De bijeenkomst helpt je om in je
eigen dorp of wijk talenten van
inwoners te herkennen, zodat deze
kan worden ingezet om elkaar
te helpen. Denk aan mensen die
graag mee willen denken in het
beter samen wonen in eigen wijk
of die graag de handen uit de
mouwen steken, bijvoorbeeld bij
het organiseren van een voetbaltoernooi in de wijk. Maar het kan
ook dat je op deze manier erachter

komt dat er een architect in je wijk
of dorp woont, die kan helpen bij
het mee ontwerpen van een nieuw
vorm te geven wijkcentrum.
Alle geïnteresseerden kunnen zich
aanmelden door een mail te sturen naar m.cruijsberg@synthese.nl
Vermeld hierbij met hoeveel man
je aansluit en vanuit welk initiatief of welke stichting je aansluit.
Aanmelden kan uiterlijk tot maandag 13 juni 12.00 uur.

Toneelverenigingen Horst
aan de Maas vinden elkaar
De drumband zette ook vier jubilarissen in the picture. Bart Jeuken, Menno

Bartels en Lenn Geurts vierden dat ze
al tien jaar bij de drumband zijn. Paul

Schoeber maakt zelfs al 25 jaar deel
uit van de slagwerkgroep.

De toneelverenigingen uit Horst aan de Maas hebben de handen
ineengeslagen. Op maandag 9 mei hebben ze samen Stichting
Toneel Horst aan de Maas opgericht. De stichting heeft als doel het
bevorderen en stimuleren van samenwerkingen van toneelverenigingen en andere disciplines in de cultuursector.

infoavond
maandag

30 mei

18.30 – 20.30 uur
www.roc-teraa.nl

Maart is altijd een drukke maand
in de toneelwereld. Er is maandenlang gerepeteerd, getimmerd
en geschilderd, met als kers op
de taart de voorstelling. Zo ook
in 2020. Decors waren gebouwd,
tickets verkocht en iedereen was
er klaar voor. Totdat de wereld
ineens tot stilstand kwam en de
geplande voorstellingen moesten worden afgelast. Dat in een
periode van nood vernieuwende
ideeën kunnen ontstaan, bleek ook
toen. Tijdens een bijeenkomst van
de toneelverenigingen uit Horst
aan de Maas ontstond het idee de
krachten te bundelen en te bekij-

ken wat wél kon en mocht. Daaruit
ontstond Trappen en Klappen, een
evenement waarbij honderden
bezoekers per fiets op vijf verschillende locaties in de gemeente
konden genieten van een korte
toneelvoorstelling. Het succes van
Trappen en Klappen smaakte naar
meer. Om dit soort samenwerkingen meer structuur te geven werd
besloten een stichting op te richten, waarbij niet alleen toneelverenigingen worden uitgedaagd,
maar waarbij ook andere culturele
initiatieven mogen aankloppen.
Enige voorwaarde is dat er een link
moet zijn met toneel.

2605 \ verenigingen
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Koninklijke onderscheiding Henk Sturme Examens Balletschool Horst
Oud-voorzitter Henk Sturme kreeg zondag 22 mei een koninklijke onderscheiding uitgereikt door burgemeester Palmen en werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Een jaar vertraagd door corona deden vrijdag 20 mei in totaal 26
leerlingen van Balletschool Horst examen. De leerlingen van
Repertoire kregen zelfs twee examens voor hun kiezen: klassiek en
Coppélia.
De examens werden in het Engels
afgenomen door Erna Kuenen, examinatrice van de Royal Academy
of Dance. De leerlingen toonden in
hoeverre ze de oefeningen beheersen en ook hoeveel plezier zij in
dansen hebben. De uitslagen van
de examens worden over enkele
weken bekendgemaakt. De danseressen die het examen met suc-

ces hebben afgesloten, ontvangen
een officieel diploma van de RAD.
Stichting Balletschool Horst bestaat
sinds 1976 en staat onder leiding
van de docenten Jacqueline Gielen
en Cindy van Gorp. Naast klassiek
ballet biedt de school ook lessen modern jazz en jazzdans aan.
Kijk voor meer informatie op 
www.balletschoolhorst.nl

RKSV Meterik kans op promotie
RKSV Meterik heeft op zondag 22 mei de thuiswedstrijd tegen
SV Grashoek met 2-1 gewonnen. Door deze overwinning blijven de
groen-witten in de race voor de nacompetitie voor promotie naar de
derde klasse.

Henk is circa vijftien jaar geleden
in het bestuur gekozen van Monte
Corona. Monte Corona kwam net uit de
eerste WMC-deelname en was muzikaal in topvorm, echter op bestuurlijk
niveau lagen er een aantal uitdagingen. Als voorzitter gaf hij op een
zakelijke en energieke wijze sturing
aan het bestuur. Door zijn contacten
heeft hij, naast de gangbare optredens, nieuwe optredens ingebracht:
concertreis Praag (2011), Herberg de
Troost (2013), Extrema Outdoor (2015)
en het Dinnerconcert (2019). Werken en
denken vanuit de gemeenschap
Kronenberg staan bij Henk hoog in het
vaandel. Henk is vanaf het begin een

van de mede-initiators en drijvende
kracht achter het Friends-for-Music
Gala Relatie Event, bekende en verassende muzikale en culturele artiesten
verzorgden jaarlijks een spectaculaire
theatershow in de Maaspoort te Venlo.
Henk is daarnaast sinds 1973 actief als
muzikant, begonnen als een ‘opstandige trompettist’ van een roemruchtige
groep muzikanten.
Henk heeft niet alleen een groot hart
voor ‘zijn fanfare’ maar hij hecht ook
groot belang aan de leefbaarheid van
de kleine dorpen. Als oud-voorzitter
van de vereniging was hij een actief
bruggenbouwer naar de overige
Kronenbergse verenigingen geweest.

IEDEREEN
IS WELKOM
BIJ

Samenwerking, overleg en ondersteuning zijn daarin voor hem dan ook
belangrijke pijlers vanuit de overtuiging dat je elkaar nodig hebt in de
kleine kernen.

Meterik begon sterk aan de wedstrijd
en kwam na een paar minuten al
op een 1-0 voorsprong. Cas Janssen
kopte een assist van Bart Houben
binnen. Er kwamen meer kansen
maar het vizier stond niet op scherp.
Grashoek kreeg na een half uur te
veel ruimte en Job Janssen scoorde
uit het niets de 1-1. Meterik had in
het begin van de tweede helft pro-

blemen met het lange halen voetbal van Grashoek. Het was daardoor
een rommelige wedstrijd met weinig
hoogstaand voetbal. Door enkele
wissels kreeg Meterik weer greep
op de wedstrijd. Uiteindelijk scoorde
Piet Steeghs in de 75e minuut na een
solo de 2-1 voor Meterik.
Tekst: RKSV Meterik

Looking for a career in logistics?
Looking for a career in logistics?

WE
WANT
WE WANT
WE
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TALENT!
WE
WANT
YOUR TALENT!
WANT
YOUR
YOUR TALENT!
TALENT!
TALENT!
Looking for a career in logistics?
Looking
Looking for
for aa career
careerin
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Vacature meubelspuiter (junior)
(junior)
(24 - 37,5
37,5 uur)
uur)

Vacature voorbewerker (assistent)
(assistent)
afdeling ambachtelijk/spuiterij
ambachtelijk/spuiterij
(10 - 37,5
37,5 uur)
uur)

Wij zoeken versterking in onze
ambachtelijke werkplaats en spuiterij
spuiterij in
in
Meijel. Mereno staat bekend om haar
haar
maatwerk keukens en interieurs. Wij
Wij
werken met mensen die veel passie
passie en
en
liefde voor het vak hebben. Iedereen
Iedereen draagt
draagt

zijn
zijn steentje
steentje bij
bij in
in het
het proces.
proces. Ben
Ben jijjij uit
uithet
het
juiste
juiste hout
hout gesneden?
gesneden? Stuur
Stuur je
je CV
CV met
met
motivatiebrief
motivatiebrief naar:
naar: nmeyer@mereno.nl
nmeyer@mereno.nlt.a.v.
t.a.v.
Nikki
Nikki Meyer.
Meyer.
Meer
Meer info?
info? Zie
Zie www.mereno.nl/vacatures
www.mereno.nl/vacatures

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!
VACATURE
INTERIEURVERZORGSTER
6 uur
Liessel
Liessel

Meer
Meer info
info of
of
solliciteren?
solliciteren?
nmeyer@mereno.nl
nmeyer@mereno.nl
077-3998850
077-3998850
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www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik
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en kuipplant

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

Comé bv verwerkt champignons tot half conserven
in grootverpakking voor de verwerkende industrie.
Comé bv behoort tot de Scelta Mushrooms groep.
Door de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar:

Voorman Productie
(m/v - fulltime)

Het doel van de functie
Een uitdagende baan met een moderne geautomatiseerde
productielijn welke is voorzien van de nieuwste technieken.
Eigen initiatief en ﬂexibiliteit in hoge mate op prijs gesteld wordt.
Daar waar nodig kunnen cursussen gevolgd worden. Een vast
dienst verband hoort ook tot de mogelijkheid. Het salaris (incl.
ploegentoeslag) en de arbeidsvoorwaarden zijn evenredig aan de
zwaarte van de geboden functie.
Het proﬁel
Je beschikt over een mbo-opleiding en denkniveau. Na een
inwerkperiode zul je zelfstandig kunnen werken met de productielijn.
Tevens draag je zorg voor de productieregistratie aan de hand van
het digitale registratie systeem. Het aansturen van de productie
medewerkers ( totaal 3) behoort ook tot de taken. Werkzaamheden
vinden plaats in 2 ploegendienst van maandag t/m vrijdag.

Assistent Bedrijfsleider
(m/v - fulltime)

Het doel van de functie
• Ingangscontrole verse champignons
• Dagelijks maken van productie planning
• Personeelsplanning
• Afstemmen orders met de verkoopafdeling
• Het beheren van het kwaliteitssysteem
• Documentatie beheer IFS
• Aansturen van de order afdeling.
• Orders verzendklaar maken
• Transport documenten
• Verder de dagelijkse gang van zaken organiseren
Het proﬁel
Je beschikt over een mbo/hbo opleiding en denkniveau. Na een
inwerkperiode zul je zelfstandig kunnen werken en beslissingen
kunnen nemen. Je beheerst Engels in woord en geschrift. Je hebt
aﬃniteit met techniek en je bent ﬂexibel in werktijden (geen 9-5
mentaliteit ). Ervaring met champignons is een pre.
Aanbod:
Een uitdagende en afwisselende baan binnen een kleine organisatie.
Toekomstige doorgroeimogelijkheden naar bedrijfsleider. Het salaris
en de arbeidsvoorwaarden zijn evenredig aan de zwaarte van de
geboden functie

Puzzel

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld
door Expert 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 29 mei 2022
(12.00 uur) binnen zijn. De winnaar wordt donderdag 02 juni 2022 bekendgemaakt
op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!
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De overgebleven letters vormen de oplossing:

De oplossing van de puzzel in de Hallo van 19 mei 2022 was:

7 letters
AALDERT
BALDWIN
BERTRAM
JACQUES
QUINTEN
RICHARD
RUPPERT
8 letters
ALBRECHT
CORNELIS
DIEDERIK

En de winnaar is: El Coopmans uit Sevenum.
Van Harte Gefeliciteerd met een boeket t.w.v. € 25,- beschikbaar
gesteld door Witveld Bloembinders in Horst!

2605 \ service
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 29 mei

11.00

Broekhuizenvorst
Zaterdag 28 mei

Horst

Zondag 29 mei
Maandag 30 mei
Dinsdag 31 mei
+ aanbidding
Woensdag 1 juni
Donderdag 2 juni
Vrijdag 3 juni

11.00
18.30
09.00

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

18.30
18.30
18.30

Lottum

Zondag 29 mei

09.00

Meerlo

Zondag 29 mei
Donderdag 2 juni
- biddende moeders

10.30
09.00
09.30

Melderslo

Zaterdag 28 mei

17.30

Meterik

Zaterdag 28 mei

17.30

Swolgen

Dinsdag 31 mei

19.00

Sevenum

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

Optreden Seniorenorkest bij De Locht
Het Seniorenorkest van Meijel geeft op zondag 29 mei een optreden bij openluchtmuseum De Locht in
Melderslo.
Dit zal plaatsvinden in de kiosk in het
museum. Het Seniorenorkest Meijel
bestaat uit 22 muzikanten. Het programma bestaat uit diverse muziek-

stukken. Op diverse plaatsen worden
ook oude ambachten gedemonstreerd.
In het Aspergepaviljoen is de veilingklok in bedrijf. De prijs van de pro-

ducten die geveild worden loopt dan
van hoger naar lager. Door een druk
op de knop bepaalt de aanwezige zelf
de prijs.

Peelrit tijdens Pinksteren na twee jaar
afwezigheid
Tijdens eerste pinksterdag wordt er op zondag 5 juni een Peelrit georganiseerd. Dit gebeurt weer na een afwezigheid van twee jaar. De Peelrit is een tour voor oldtimers die een route aflegt in Griendtsveen en omgeving.
De oldtimerrit start in Griendtsveen
op de Helenaveenseweg 10. De rit

is ongeveer 100 kilometer lang en
neemt de deelnemers mee door de

Peel en omgeving.

Roel Sanders exposeert in eigen huis

Gebiedsteams

In september 2021 exposeerde de Horster kunstenaar Roel Sanders voor het eerst in zijn eigen huis. Onder de
noemer Salon a la Maison stelt hij zijn huis eind mei en begin juni opnieuw open voor kunstliefhebbers en
andere geïnteresseerden.

Gemeente Horst aan de Maas

Sanders toont onder meer schilderijen
die hij tijdens het laatste coronajaar
begon te maken. Deze ‘Little stories’
zijn intussen uitgegroeid tot een collectie van een tachtigtal kleine schilderijen. Ze ontstaan zonder voorop

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

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Tandarts

gezet plan uit de stemming van de
dag, een kleine impuls of de actualiteit. Sanders laat verder ook werken
uit andere series en periodes zien alsmede enkele ruimtelijke werken.
Salon a la Maison is te bezoe-

ken op donderdag 26, zaterdag
28 en zondag 29 mei en tijdens het
Pinksterweekend (4, 5 en 6 juni), telkens van 11.00 tot 16.00 uur. De tijdelijke galerie is gevestigd op Herstraat
16 in Horst.

Spoedgevallendienst

Zaterdag 28 mei
Zondag 29 mei
+ uitstelling
Maandag 30 mei
Dinsdag 31 mei
Donderdag 2 juni
Vrijdag 3 juni

18.00
09.30
14.00
18.30
18.30
18.30
18.30

Tienray

Zaterdag 28 mei
Woensdag 1 juni

De Schuilplaats
zondag

19.15

Apotheek Maasdorpen

18.00
19.00

kerkdienst

10.00

27 t/m 29 mei
Heldens Dental Care
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
077 398 12 44

30 mei t/m 02 juni
Tand ID Meerlo
Raadhuisplein 24, Meerlo
0478 69 24 65

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas

19

Geen spoed, wel politie?

COME WORK WITH US!
Calculator sales support
Constructiebankwerker-lasser
Operator lasrobot

0900 88 44

06 55 40 80 23

Project engineer (bouw/wtb)
Werkvoorbereider elektrotechniek

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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800,-

500,-

2199,-

1499,-

inruil
korting

1399,-

SAMSUNG NEO QLED TV
QE65QN95A

• Neo QLED • 4K Ultra HD • Slim One Connect • Quantum Matrix Technology
• Neo Quantum Processor 4K • Quantum HDR 2000

’’ m
8
4 c

inruil
korting

999,-

LG OLED TV
OLED55C16LA

• OLED • 4K Ultra HD • Film maker mode™ • a9 Gen4 AI Processor 4K en ThinQ AI
• Dolby Vision IQ • G-SYNC en AMD FreeSync™ • Reactietijd van 1 ms
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0

12

14

470,-

500,-

1649,-

1399,-

inruil
korting

inruil
korting

1179,-

SONY OLED TV
KE48A9BAEP

• OLED • 4K Ultra HD • Picture Processor X1™
• Acoustic Surface Audio • Android TV

899,-

SAMSUNG NEO QLED TV
QE55QN93A

• Neo QLED • 4K Ultra HD • Neo Quantum Processor 4K
• Quantum HDR 2000 • Anti-Reflection • Tizen™

SHOP OOK ONLINE OP WWW.EPTUMMERS.NL
@tummerselectro
@eptummers
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl
8 Winkels in Limburg

