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Fusiefeest
Jeugdcarnaval Hegelsom en carnavalsvereniging D’n Tuutekop uit Hegelsom organiseerden op vrijdag 24 juni een Fusiefeest in de kermistent van OJC Phoenix in Hegelsom.
Hierbij stond de fusie van de twee verenigingen centraal, maar net zo belangrijk was het uitroepen van het nieuwe boerenbruidspaar van Hegelsom. Loes Kusters (Louisa) en
Dennis Wijnhoven (Dan) zijn tijdens deze avond uitgeroepen tot boerenbruidspaar van Carnavalsvereniging D’n Tuutekop. / Beeld: Marcel Hakvoort

Gemeente wil tweehonderd flexwoningen realiseren voor spoedzoekers
Horst aan de Maas zet met het 1000-woningenplan vol in op het toevoegen van woningen aan de gemeente.
Bovenop deze ambitie gaat de gemeente nu tweehonderd flexwoningen toevoegen voor woningzoekenden die
met spoed op zoek zijn naar woonruimte. Locaties die momenteel onderzocht worden, bevinden zich in
Meerlo, America en Horst. In Meerlo vond donderdag 23 juni een omgevingsgesprek plaats waarbij wethouder
Roy Bouten de dialoog aanging met direct omwonenden van de locatie.
Voor de huisvesting van spoedzoekers,
mensen die gescheiden zijn, starters,
studenten, arbeidsmigranten die hier
blijvend willen wonen en statushouders, is de gemeente Horst aan de Maas
op zoek naar creatieve oplossingen.
Eén van deze oplossingen is gevonden
in flexwoningen. Dat zijn woningen
die snel gerealiseerd kunnen worden
en die voor een periode van maximaal
vijftien jaar blijven staan. De flexwoningen worden toegevoegd aan de al
bestaande sociale huurvoorraad in de
gemeente. Wethouder Roy Bouten gaf
aan dat de woningmarkt flink onder
druk staat. “Er wachten veel mensen op

een woning”, zei hij. “Door flexwoningen toe te voegen aan het woningaanbod, kunnen we als gemeente sneller
handelen. Deze woningen kunnen relatief snel gecreëerd worden.”
De gemeente heeft de intentie om de
tweehonderd flexwoningen te verdelen
over drie locaties in de gemeente, om
verschillende vormen van huisvesting
goed te spreiden. De woningen worden gerealiseerd op het perceel aan de
Kerkbosweg in America, het perceel aan
de Westsingel naast de brandweerkazerne in Horst en het perceel tegenover
de basisschool in Meerlo.
Met het omgevingsgesprek, dat plaats-

vond op donderdag 23 juni, hoopte de
gemeente omwonenden van de locatie
in Meerlo te informeren en te betrekken bij het proces. “Momenteel hebben
we alleen drie voorkeurslocaties”, gaf
Bouten aan. “Er zijn verder nog geen
concrete plannen, maar we willen graag
met de omgeving kijken wat er mogelijk is en hopen een werkgroep te kunnen vormen.”
Er was een grote groep omwonenden
aanwezig bij het omgevingsgesprek en
er werden verschillende vragen gesteld.
Zo werden er vragen gesteld over de
keuze voor deze locatie en het aantal mogelijke woningen dat op deze

locatie geplaatst zou kunnen worden.
Wethouder Bouten gaf hierop aan dat
er voor Meerlo gekozen was, omdat
uitdagingen verspreid worden over de
gemeente. “Meerlo wordt gezien als
een mooie ontwikkellocatie en door
hier iets te realiseren, worden andere
uitdagingen weer op andere plekken in
de gemeente opgepakt. Samen gaan
we bekijken wat er mogelijk is en
hoeveel woningen hier passend zijn.
Kwaliteit is het belangrijkste.” Ook werden er meerdere vragen gesteld over
de verhouding van de doelgroepen die
er komen te wonen. “Krijgt onze eigen
jeugd wel voorrang”, vroeg een omwonende zich af. Bouten gaf hierop aan
dat minimaal de helft van de woningen
voor de lokale spoedzoeker is. “Dit kan
jeugd betreffen, maar ook bijvoorbeeld
een gescheiden moeder”, legde hij uit.
Een punt dat herhaaldelijk aangehaald

werd door omwonenden, was de verkeersveiligheid. Meerdere mensen uit
de omgeving gaven aan zich zorgen
te maken om de verkeerstoename en
-veiligheid als er een aantal woningen
toe zou worden gevoegd aan de locatie.
“De locatie bevindt zich immers tegenover de basisschool en de verkeersveiligheid is hier al niet optimaal”, gaf een
omwonende aan. Bouten gaf hierop
aan dat de verkeersveiligheid zeker
wordt meegenomen bij het maken van
de plannen. “De leefbaarheid moet
goed blijven”, stelde hij. “Daarom laten
we onze collega’s van Veilig op Weg
ook aansluiten om een goed plan te
maken.”
Het streven is om de eerste flexwoningen voor spoedzoekers eind 2022 klaar
te hebben.
Tekst: Floor Velthuizen
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Mario Nagtzaam doet mee aan grootste
Elvis Presley festival van Europa
De wereld stond voor Mario Nagtzaam uit Horst vorige week even stil. Toen hoorde hij namelijk dat hij uit
honderden aanmeldingen geselecteerd is om op te treden tijdens het grootste Elvis Presley festival van
Europa in Bad Nauheim, de plaats waar Elvis twee jaar in het leger heeft gezeten. Op zaterdag 13 augustus
treedt hij hier één uur lang op en als hij genoeg stemmen krijgt, mag hij zondag 14 augustus nogmaals het
podium betreden. Dan vindt namelijk de finale plaats. De winnaar van de finale mag het festival in 2023
openen en dat is volgens Mario een hele grote eer. “Ik ga er alles aan doen om te winnen.”
begon hij naast zijn fulltimebaan een
eigen YouTubekanaal ‘Jimisdaddy’.
Via dit medium nam hij voor het eerst
kennis over het European Elvis Festival
in Bad Nauheim. Het festival vindt dit
jaar voor de twintigste keer plaats.
“Ik hoorde hierover via het YouTubeaccount van Ron Glaser”, vertelt Mario.
“Dit is een Oostenrijkse jongen die
ook liedjes van Elvis Presley zingt.
De eerste keer dat ik hem hoorde zingen, was ik helemaal overweldigd.
Hij is op zijn 35e overleden aan kanker, dat vond ik heel erg.”

Al sinds hij klein is, is Mario groot fan
van zanger Elvis Presley. “Sinds mijn
9e zing ik zijn nummers al”, vertelt
Mario. “In 1977 is hij gestorven en mijn
moeder zat toen op de bank te huilen,
dat had een enorme impact op mij.
Toen ben ik me in zijn muziek gaan
verdiepen en werd ik een enorm grote
fan.” Muziek loopt als een rode draad
door het leven van Mario. “Muziek is
heel belangrijk voor me. Ik heb twintig
jaar lang in de band Rosemary’s Baby
gespeeld. Wij schreven en maakten
eigen muziek. In die tijd speelden we
ook met Golden Earring en Rowwen
Hèze en zagen we heel Nederland.”
In 2009 trok Mario de stoute schoenen aan en deed hij mee aan Popstars,
waar hij net voor de finale strandde.
“Het effect van tv is echt heel groot, ik
stond gewoon handtekeningen uit te
delen op de kermis hier”, lacht hij.

Spanning

Wedstrijd
Het festival is een echt eerbetoon
aan Elvis Presley. “Het is dus niet de
bedoeling dat je daar in een leren
pak gaat staan met bakkenbaard en
vetkuif”, legt Mario uit. “Het gaat echt
om de kwaliteit van de muziek en de
zang. Om hem eer aan te doen, hoef
je er niet uit te zien als hem. Ze willen
geen nep-Elvissen, dan wordt het een
kermisattractie. Als dat het geval was,
zou ik me niet eens hebben aangemeld.” Er wordt verwacht dat er in drie
dagen tijd 10.000 mensen het festival
bezoeken. Vrijdagavond 12 augustus
is er feest en op zaterdag 13 augustus treden de verschillende deelnemende acts op. Mario bijt het spits af
om 11.30 uur. Het publiek en de jury
bepalen samen welke drie acts het
beste zijn en deze drie mogen zondag 14 augustus nog een tweede keer
optreden. “Diegene die uiteindelijk
nummer één wordt, mag het festival
volgend jaar openen.”

Toen Mario zich verder ging verdiepen in het festival, kwam hij erachter dat het een wedstrijd was. Hij
besloot zich aan te melden. “Per post
moest ik een brief sturen, dit heeft
mijn vrouw heel mooi gedaan voor
me. In plaats van een demo, stuurde
ik mijn YouTubekanaal door. Daar
staan namelijk meer dan veertig Elvisnummers op.” Twee maanden gingen
voorbij en Mario werd knettergek van
de zenuwen. Uiteindelijk besloot hij de
organisatie te bellen. “Ik heb weinig
geduld met dit soort dingen”, lacht hij.
“De organisatie gaf toen aan dat er
nog niets besloten was. Na een aantal
weken belde ik opnieuw en toen werd
me verteld dat er al bekend was wie
er door was. Dit was een grote teleur- Winnaarsmentaliteit
stelling voor me, hier hield het op voor Mario heeft een duidelijke missie:
mij.” Toch had Mario zijn conclusie iets nummer één worden. Hij is dan ook

YouTube
Ondanks dat Mario in zijn muzikale carrière weinig Elvis-nummers
speelde, is de liefde voor zijn muziek
nooit verdwenen. Toen hij stopte met
de band en zich richtte op zijn gezin,

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..

te snel getrokken. Eén dag later, toen
hij op zijn werk zat, kwam er namelijk een e-mail binnen. “Mijn vrouw
belde me en zei dat ik toch door was.
Ik kreeg toen tranen in mijn ogen, zo
blij was ik. Ik bevat het eigenlijk nog
steeds niet.”

al druk bezig om zich voor te bereiden. “Ik ben nu bezig met mijn setlist
en speel elke dag minimaal één uur”,
licht hij toe. “De echte rocknummers
van Elvis ga ik niet spelen, omdat
ik alleen optreed met mijn akoestische gitaar. Ik ga er ook wat blues
doorheen gooien. Mijn eerste nummer wil ik opdragen aan Ron Glaser,
omdat hij mij toch geïnspireerd heeft
om mee te doen.” Van spanning is
nu wel al sprake. “Dit heb ik altijd al
gehad”, lacht hij. “Toen ik nog in de

band speelde, had ik hier al dagen
van tevoren last van. Verschrikkelijk.”
Toch denkt hij dat dit wel goedkomt.
“Als ik twee nummers gespeeld heb,
dan heb ik er geen last meer van. Dan
gaat het ook zo voorbij en vind ik het
jammer als ik moet stoppen.” Mario
heeft er in ieder geval heel veel zin
in. “Ik kan niet wachten. Soms word
ik zelfs ‘s nachts om 02.00 uur wakker
met liedjes in mijn hoofd.”
Tekst: Floor Velthuizen
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Oplage 19.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
077 208 32 00
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs

ZEKERHEID

077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl
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.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.
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.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Vaste grond onder de voeten is geen vanzelfsprekendheid. Voortdurend worden
we in ons leven namelijk geconfronteerd met onzekerheden. Je weet niet wat de
uitslag zal zijn van het medisch onderzoek dat je hebt
ondergaan. Je hebt een
vakantie gepland, maar net
voor je zult vertrekken sterft
onverwacht een geliefde.

En het weer dat voor morgen wordt verwacht blijkt
totaal anders uit te pakken.
Zomaar enkele voorbeelden
die laten zien dat we voortdurend met onzekere factoren in ons leven te maken
hebben. De enige zekerheid
in het leven lijkt soms de
dood te zijn. Die ontmoeten
we vroeg of laat allemaal
een keer op ons levenspad.
Maar zelfs wanneer? Ook
dat weten we niet zeker.
We zijn ons daar natuurlijk
wel van bewust. Daarom
doen we er alles aan om grip
te krijgen op het leven. We
proberen zoveel mogelijk

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

de onzekere factoren van
dit leven uit te schakelen.
We zoeken zelf alvast op
internet naar een verklaring
voor de medische klachten die we hebben. Om
ons geld niet kwijt te zijn,
sluiten we een reisverzekering af. En Buienradar is
een ideale app om tot twee
uur van te voren nauwkeurig in te kunnen schatten
wanneer het droog is voor
een wandeling. Zelfs de onzekere factor van de dood
lijken we tegenwoordig uit
te kunnen schakelen. Je bepaalt zelf je levenseinde en
houdt zo de controle.

ons echter een zekerheid
die alle onzekere factoren
overstijgt. Het geloof in
Hem wordt in de Bijbel gepresenteerd als vaste grond
onder de voeten (Hebreeën
11:1). Met dat geloof kun je
het leven in al zijn onzekerheid aan. Het geeft houvast
als alles om je heen wankelt. Zelfs de onzekere factor van de dood kun je met
Hem aan. Want Hij geeft
eeuwig leven.

Uiteindelijk bieden al die
pogingen om grip op het
leven te krijgen slechts
schijnzekerheid. We omzeilen het probleem, maar
de onzekere factoren zelf
kunnen we niet uitschakelen. Jezus Christus biedt

WWW.EVANGELISATIELIMBURG.NL
Hartelijk welkom in onze eredienst,
elke zondag om 10:00 uur.
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Ruim 11.000 euro opgehaald voor monument overleden kinderen
Op basisschool De Kameleon in Grubbenvorst werd woensdagochtend 22 juni een cheque van maar liefst
11.452,28 euro overhandigd aan stichting Sterrentuin. Dit geld werd opgehaald met een sponsorloop, waarbij
de basisschool haar krachten bundelde met De Baersdonck, La Providence en kinderopvang ‘t Nest. Met het
geld kan de stichting een monument realiseren om overleden kinderen in Grubbenvorst te herdenken.

den en kennissen per rondje dat er
gerend/gelopen werd.” Op deze dag
organiseerde ook La Providence een
Perenlaanloop om aandacht te vragen
voor de stichting.
Uiteindelijk werd er een bedrag van
11.452,28 euro opgehaald. “Dit oversteeg al onze verwachtingen”, lacht Van
de Ven. “Je hoort wel dat ieder kind
een behoorlijk bedrag heeft opgehaald,
maar als dan het eindbedrag komt,
schrik je je kapot.”

Realisatie monument

Het idee om geld in te zamelen voor
een herdenkingsmonument ontstond
aan het begin van het schooljaar tijdens
een brainstormsessie van de kinderraad
van basisschool De Kameleon. “Ieder
jaar zetten we ons in voor een bepaald
goed doel”, legt directrice Germy van
de Ven uit. “Samen met de kinderen
van de school kiezen we iets uit en dit
jaar kwam stichting Sterrentuin naar
voren. Deze stichting heeft het doel om

een monument te realiseren waarmee
overleden kinderen in Grubbenvorst
herdacht worden. Afgelopen jaar is
er een kindje dat bij ons naar school
ging verongelukt en dit heeft veel
impact gemaakt. Er zijn meer ouders
in Grubbenvorst die hun kind veel te
vroeg al moeten missen. De kinderen
waren van mening dat er een plekje
moest komen waar iedereen naartoe
kan om te herdenken. Toen was ons

goede doel snel gekozen.”
De basisschool deed dit niet alleen,
maar werkte hierin samen met woonzorgaccommodaties De Baersdonck en
La Providence en kinderopvang ‘t Nest.
“Met deze drie partijen hebben we
een sponsorloop opgezet”, vertelt Van
de Ven. Deze sponsorloop vond vorige
maand plaats. “Kinderen en ouderen
hebben zich samen ingezet en geld
opgehaald bij ouders, familie, vrien-

Het grote geldbedrag werd woensdag 22 juni in de vorm van een cheque
overhandigd aan stichting Sterrentuin.
“Het is fantastisch om te zien dat dit
idee zo gedragen wordt door het dorp”,
geeft Bob Noten aan namens de stichting. “We hadden dit niet eens durven dromen en waren erg emotioneel.
Hierdoor merkten we ook dat er veel
meer mensen zijn in Grubbenvorst die
een kindje verloren zijn, soms ook nog
voor de geboorte, dan dat we in de
gaten hadden. De behoefte aan een
herdenkingsplek bestond dus blijkbaar
al langer, dat hadden we op voorhand
niet verwacht.”
Nu de stichting de cheque in ontvangst
heeft genomen, kan het monument
daadwerkelijk gerealiseerd worden.
“We hebben al een maquette”, geeft
Noten aan. “Daarbij hebben de kinderen van de school ook meegedacht.

Feestelijk Opening
Hans Anders Horst

Hoera, op donderdag 7 juli openen wij op feestelijke wijze
onze spiksplinternieuwe winkel aan de Kerkstraat 5. Een
nieuwe winkel met een nóg ruimere keuze uit monturen.
50% korting op een complete bril
Profiteer t/m 30 juli 2022 van 50% korting op een complete
bril met dunne glazen (vanaf glasdikte 1.6). En als we zeggen
50%, dan bedoelen we ook echt 50%. Oók als je kiest voor
een merkmontuur, extra coatings of de meest comfortabele
multifocale glazen.
Kom snel langs in onze nieuwe winkel. Kijk voor meer
informatie op hansanders.nl/horst

Nieuwe winkel v.a. 7 juli: Kerkstraat 5, Horst
De actie geldt van 7 juli t/m 30 juli 2022 in de Hans Anders winkel in Horst.

Voor het uitvaartcentrum, dat erg centraal in Grubbenvorst ligt, staat een
mooie boom. Daar komt een soort trap
omheen naar boven toe en daar komen
allemaal bosdieren in en omheen.
Ieder bosdier staat voor een overleden
kindje. Als ouders het willen, kan daar
ook de naam ingegraveerd worden.
Naast de boom komt een bankje met
een QR-code. Als je deze scant, dan
kun je langs de boom gaan om te kijken welk bosdier staat voor welk kind.
Als ouders willen, kunnen ze dan via
die weg een foto, verhaal of herinnering delen.”
Noten hoopt dat het monument tegen
het einde van het jaar gerealiseerd kan
worden. “Het liefst al met de gedenkdag Allerzielen, die plaatsvindt op
woensdag 2 november, maar we weten
nog niet of dit mogelijk is”, legt hij uit.
“Het materiaal is vrij moeilijk te krijgen en het is niet per se een makkelijk
monument om te bouwen. Het komt er
in ieder geval en de kinderen van het
dorp blijven erbij betrokken. Zij hebben
namelijk meegedacht en meegeholpen,
samen met de ouderen van het dorp.
Het belangrijkste is om een mooie
gedenkplek te creëren, niet alleen
voor ouders maar ook voor kinderen.
Dit wordt een mooie plek midden in het
dorp, waar iedereen naartoe kan om
iemand te gedenken.”
Tekst: Floor Velthuizen
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Geboren

Caro

23 juni 2022
Dochter van
René Thielen en
Pauline Meuwissen
Zusje van Pip
Veldlaan 19
5963 HG Hegelsom

Pap waas nog gaer efkes beej ôs geblaeve,
maar geit now toch nao mam.

Ger van Enckevort
groëte leefde van

Gert van Enckevort-van de Pasch †
Geboren

Lieve

* Zaerum, 21 juli 1936

Leeve pap van

22 juni 2022
Dochter en zusje van
Bart, Josien en Jur
Spreeuwenberg
Mulderstraat 1
5975 VX Sevenum

Geboren

Vickie

26 juni 2022
Dochter van
Tom Wilms en
Clim Peters
Pieterbelsstraat 36
5961 DW Horst

† Grubbevors, 27 juni 2022

Angela, Luna en Pip
John
Eric en Marie-Louise, Kayleigh
Ôs gezinnetje op Bali
Agus, Arini, Gede en Dennis
Femilie van Enckevort
Femilie van de Pasch
Correspondentieadres: Lottumseweg 41, 5971 BV Grubbenvorst.
Pap is thoës op de Lottumsewaeg. Geej ziet van herte welkom
um aafscheid te komme neme op donderdaag 30 juni van
19 tot 20 oor en op vriedaag 1 juli van 14 tot 15 oor
(ingang achterum).
Het aafscheid van pap is op zoaterdaag 2 juli um 13.30 oor in
aafscheidscentrum Saldersbron, Venloseweg 1 in Grubbevors.
Ein groët dankjewel aan alle minse van de Passage en de
Thuiszorg van La Providence veur de leefdevolle zörg en
aandacht veur pap en ôs.

Beetje bij beetje heb je ons verlaten.
We konden niet zo goed meer met je praten.
De blik in je ogen deed ons vaak zeer.
De vrouw van vroeger was je niet meer.
Maar nu je voorgoed bent heengegaan, zeggen we...
Dank je wel, voor alles wat je voor ons hebt gedaan.
Na een welbesteed leven hebben wij in dankbaarheid
en liefde afscheid genomen van onze zorgzame mam,
schoonmoeder, oma en omi

Mie Tielen-Houben
Meterik, 25 februari 1931

Horst, 25 juni 2022

Ger Tielen †
Mariet en Fred
Rick en Loes, Fender
Mieke en Max

Jan en Marlies
Jeroen en Robin
Evelien en Burny
Martijn en Julia
Iris en Tom
Ruben

Martien en Christien
Marijke en Kas

Correspondentieadres:
Heijnenstraat 5, 5963 NK Hegelsom
Zaterdag 2 juli om 10.30 uur nemen we tijdens de plechtige
uitvaartdienst in de H.H. Fabianus en Sebastianuskerk in Sevenum
afscheid van Mie, van mam. Aansluitend aan de dienst zullen we
haar bij Ger, bij pap op de begraafplaats te ruste leggen.
Een vrijwillige donatie bestemd voor Stichting Vrienden van
Hospice d’n Doevenbos wordt op prijs gesteld. Hiervoor staan
collectebussen bij de schriftelijke condoleance opgesteld.

Loslaten is moeilijk,
maar op het eind
lukt vasthouden niet meer.

Op zóndág 3 juli 2022 is ut fiëst!
Os pap en mam

Lou en Mariet
Janssen-Houwen
zien 50 joar getrouwd.
Proficiat van os allemoal,

Nadat zijn gezondheid in de afgelopen jaren steeds verder
achteruit ging, hebben wij ós pap en opa los moeten laten.

Toon van Rens
Hegelsom, 21 december 1947

Horst, 24 juni 2022

Kim en Marc
Niek en Anouk, Imke

Astrid
Yinne en Eros

Mieke en Jeroen
Giel, Evi

Bas en Carien
Willem, Femke

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Wil jij graag stoppen met roken?
Al eens aan hypnose gedacht?
www.HypnosePraktijkPhilips.nl
** Leon 06 10 93 02 35 in Deurne **
T.k. gevraagd land en tuinbouw
machines ploegen frees spitmachine
schudder hark maaier
bloter mesttank kipper tractor enz
06 19 07 69 59

Veel dank gaat uit naar alle mensen die Mie in de afgelopen tijd
met zorg en aandacht hebben omringd.

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling,
fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het
overlijden van ôs moeke, oma en super oma

Mia Heldens-van Rengs
Met trots kijken wij als familie terug op de mooie en waardige
afscheidsdienst. Ook heeft jullie geldelijke bijdrage een mooie
donatie voor de Nierstichting opgeleverd. Het is voor ons een
fijne en troostrijke gedachte dat zovelen met ons meeleven.
Kinderen, kleinkinderen, achter kleinkinderen,
familie Heldens, familie Van Rengs.

Correspondentieadres:
Vlasvenstraat 10
5962 AD Melderslo

Horst, 25 juni 2022

Naar wens van pap hebben wij in besloten kring afscheid genomen.
Een speciaal woord van dank aan Hospice Doevenbos voor
de fijne begeleiding en liefdevolle verzorging.

Een handdruk, ’n knuffel, ’n arm om ons heen
Een kaartje, ’n briefje, ’n appje, ja heel veel lieve woorden
En niet te vergeten die vele prachtige bloemen en attenties
tijdens de ziekte en het overlijden van onze allerliefste

Ria Christiaens
Met respect herdenken wij onze lid

Toon Aerts
Wij wensen zijn familie heel veel sterkte toe.
Bestuur en leden RKSV Meterik.

Zoek je (part-time) werk in de food?
Wij hebben div. vacatures.
www.bexbv.nl/vacatures of 077 462 81 28

Trap bekleden met tapijt,
bel: 06 16 37 45 14 gratis prijsopgave
bij u thuis.Woningstoffeerderij vd Broek

Het heeft ons ontzettend goed gedaan
Zoveel liefde en steun geeft ons de kracht en moed om verder te leven
Daarvoor onze oprechte dank
Hay Christiaens
kinderen en kleinkinderen
Horst, juni 2022

Gezocht poetshulp omgeving
Sevenum 4 uren pw dagen in overleg
06 52 03 53 66

Te koop, appartement, centrum van
Grubbenvorst. 387.000 euro
T. 077 398 90 90.
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Drie scenario’s op tafel

Subsidiekaders voer voor discussie
Hoe kun je anders met subsidies omgaan? Die vraag stond dinsdag 21 juni centraal tijdens de raadsvergadering in Horst aan de Maas.
Aan de hand van drie mogelijke scenario’s kwam er al gauw de nodige discussie op gang.
De hervorming van subsidiekaders:
het is al jaren en jaren een repeterend onderwerp, zo laat Roy Bouten
tijdens zijn inleidend praatje al
weten. “Een hervorming heeft hier al
vaker op tafel gelegen. En eerlijkheid
gebied te zeggen: het is vaker niet
gelukt dan wel. Het wordt tijd dat we
écht durven te kiezen. Ook omdat er
een bezuiniging op tafel ligt.” Bouten
doelt op de begroting voor komend
jaar, waarin ruim een ton wordt
bezuinigd op deze post. Er wordt
voor zo’n 70.000 euro gesneden in
subsidiegelden en voor prioriteitsgelden, geld voor leefbaarheidsprojecten waarop dorpsplatforms
en wijkcomités aanspraak kunnen
maken, is ongeveer 45.000 euro
minder beschikbaar.
Van die voorgenomen bezuiniging is
niet iedereen op de hoogte, zo blijkt.
“Wie bepaalt dat er minder subsidiegelden verstrekt worden en waarom

is dat besloten? En wanneer dan?”,
wil één van de raadsleden weten.
Bouten verduidelijkt: “Die opdracht
hebben wij als zodanig meegekregen. Jullie hebben als raad zelf de
begroting vastgesteld. Jullie zijn ook
degenen die de verdeelsleutel kunnen veranderen. Mocht die behoefte
er zijn, dan gaan we daar naar
kijken. Het geld zal in ieder geval
ergens vandaag moeten komen.
Als jullie beslissen dat de verdeling
anders moet, dan gaan wij met dat
huiswerk aan de slag.”
Een beleidsmaker samenleving bij
gemeente Horst aan de Maas nam
de aanwezige raadsleden dinsdagavond bij de hand en presenteerde
hen de mogelijke scenario’s die wat
hem betreft op tafel liggen. Ze zijn
mede tot stand gekomen na een
rondgang bij zo’n 220 verenigingen,
waar gesproken werd met meer dan
300 betrokkenen. “Daar hebben we

gemerkt dat de ene vereniging een
subsidie harder nodig heeft dan de
andere”, vertelt hij. Blijft de verdeelsleutel grotendeels hetzelfde als hij
nu is, gaat de gemeente bijsturen
óf gaat de gemeenschap zelf zorgen voor de verdeling. Van de drie
geschetste scenario’s, die de werktitels ‘plooien gladstrijken’, ‘waarderen en sturen’ en ‘de gemeenschap
stuurt’ meekregen, hoopt de medewerker er uiteindelijk twee over te
houden. Die gedachtegang zorgt
voor enkele kritische kanttekeningen. “Wanneer leren we nu eens
van buiten naar binnen te werken,
in plaats van andersom”, vraagt Alex
Janssen (CDA) zich af. “We moeten
voorkomen dat we hier als gemeenteraad al één van de opties gaan
afschieten, voordat we het terug
gaan koppelen naar de verenigingen.”
Het is één van de vele sugges-

ties en verbetervoorstellen die de
beleidsmaker vanuit de raad kreeg,
naar aanleiding van de kaders zoals
die nu geschetst zijn. Hij vroeg
de aanwezigen om hun voorkeur,
ieder voor zich, op papier te zetten.
De resultaten daarvan, gecombineerd met de geplaatste kanttekeningen, zorgen ongetwijfeld voor het
nodige huiswerk. Met de resultaten
daarvan gaan hij en zijn team aan
de slag, waarna terugkoppeling bij
de verenigingen in het najaar volgt.
Of er uiteindelijk daadwerkelijk
wordt gesneden in het subsidiebudget, valt nog te bezien. Al is Sjaak
Jenniskens (CDA) wat dat betreft
stellig: “Er moest een bezuiniging
komen en dit is daar een onderdeel
van. Punt.”

Tekst: Jelle van Hees

Werkgroep Blakterbeekpark kan eindelijk natuurlijke
speelelementen creëren in Sevenum
Om de ontwikkeling en creativiteit van kinderen te stimuleren, gaat de gemeente Horst aan de Maas zorgen dat kinderen meer natuurlijk kunnen
spelen. De gemeente wijkt hierbij af van een eerdere regeling en stelt eigen regels op, die het makkelijker maken om bijvoorbeeld rotsen of boomstammen als speelelement in te zetten. Goed nieuws, vindt werkgroep Blakterbeekpark. Zij zijn namelijk al twee jaar bezig om een natuurlijke
speelplek te creëren in Sevenum, maar konden vanwege oude regels niet vooruit. Nu deze van de baan zijn, zit de werkgroep niet langer op de wip.
Het waarborgen van de veiligheid
van speeltoestellen is geregeld in
het Warenwetbesluit Attractie-,
Speeltoestellen (WAS). Hier vielen
‘natuurlijke’ speelaanleidingen ook
onder. Om het voor inwonersinitiatieven eenvoudiger te maken om speelaanleidingen in de openbare ruimte
te plaatsen en zo natuurlijk spelen te
stimuleren, gaat de gemeente werken
met een eigen protocol van randvoorwaarden. Dit tot grote vreugde
van werkgroep Blakterbeek, die al
ruim twee jaar geleden gestart is met
het creëren van natuurlijke speelelementen. “We zijn in 2020 gestart met
vier dames, omdat we zagen dat de
speelelementen in het park verouderd
waren”, legt José Jeurninck-Heijnen
namens de werkgroep uit. “We hebben toentertijd alle elementen die er
waren onder de loep genomen. Toen
bleek dat er veel herstel nodig was en
dat dit zonder keuring niet zelf gedaan
kon worden.” Door de jaren heen zijn
er namelijk verschillende speeltoestellen versleten of vernield en daarom
gedemonteerd. “Zoals de brug en de
schommelkei”, geeft José aan. “Een
nieuw toestel, zoals de kabelbaan

bob noten
uitvaartbegeleiding

die er jaren gestaan heeft, was voor
ons initiatief geen optie, omdat dit
erg kostbaar is.” De dames wilden
zelf graag aan de slag met de mankracht en kennis die er in huis was.
“Daarnaast is het Blakterbeekpark
geen speeltuin maar een park”, legt
José uit. “Daar past een plastic glijbaan
niet in volgens ons. Hier kun je spelen, wandelen en ontdekken. Bij wijze
van spreken staat er in elke speeltuin al hetzelfde gekleurde toestel.
Dat kan natuurlijk niet de bedoeling
zijn van een park waar natuurbeleving voorop staat, maar past ook niet
bij de doelstelling om kinderen naar
buiten te krijgen. Spelen is ontdekken.
Wij willen speelaanleidingen die juist
prikkelen om naar buiten te willen. Al
je zintuigen kunnen gebruiken, nuttige planten leren kennen, balanceren
over een boomstam of door een poel
waden. Met respect omgaan met de
natuur, vies mogen worden en struinen, dat willen we bevorderen.”

Belemmeringen
De werkgroep vroeg vervolgens de
gemeente om duidelijke regels over
wat er kon en mocht op het gebied

van natuurlijke speelelementen.
“De nieuwe WAS ging toen bijna in en
daar moesten we op wachten”, geeft
José aan. “Voor ieder nieuw element
was er een eerste en jaarlijkse keuring nodig. Dit snappen we, maar het
maakte het erg moeilijk voor lokale
initiatieven om een uitdagende plek te
bedenken en creëren. Hierdoor konden we niet vooruit.”
In de afgelopen twee jaar slaagde
de werkgroep er wel al in om enkele
nieuwe speel- en educatieve elementen toe te voegen aan het park zoals
een groot bijenhotel, fruithagen en
een stenen loopcirkel. Er werd zelfs
al samen met kinderen van de basisscholen in Sevenum en Kronenberg
een natuurdag georganiseerd in het
park. “Door de kinderen in het park de
natuur te laten beleven hopen we dat
ook gezinnen en kinderen vaak naar
het park toe zullen gaan”, stelt José.

Aan de slag
Meer bezoekers naar het park krijgen,
moet volgens José alleen maar makkelijker worden. Nu de regels bijgesteld worden, wordt de groep niet
meer belemmerd in het ontwikkelen

van nieuwe speelelementen. “We zijn
heel blij”, stelt ze. “We kunnen het
Blakterbeekpark nu inspirerend aankleden met elementen die passen
bij de natuur. De gemeente laat zo
echt zien dat ze burgerinitiatieven
ondersteunt. Daarbij zijn de nieuwe
randvoorwaarden streng, maar heel
duidelijk en kunnen we zo toch zelf
aan de slag. Dat hebben we dus meteen gedaan.” De groep heeft direct
specifiek gemaakt wat ze wil gaan
doen de komende tijd. “Verspreid over
het park willen we klim- en loopelementen maken, grote keien toevoegen
en een boom over het water plaatsen.
Dit is niet alleen leuk voor kinderen,
maar je kunt er als sporter ook een
bootcamp of warming-up doen.”
Ondanks dat de groep direct actie
onderneemt, is er iemand geweest die
haar voor is geweest. “Ik weet niet of
diegene ons wilde verrassen of het
niet snel genoeg vond gaan, maar er
is spontaan een kabouterpark in het
park gezet”, licht José toe. “Heel bijzonder, maar ook heel leuk. Dit past
perfect bij het park.”
Tekst: Floor Velthuizen

24-uur
bereikbaar

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Binnenkijken bij...

Column

Waar word jij
gelukkig van?
Waar word jij gelukkig van?
Een vraag die ik vaker stel aan de
mensen om mij heen. Een belangrijke vraag, want na het loslaten
van de maatregelen door corona,
zie ik dat de een als een speer
gaat en de ander vooral zoekende
is. Doe ik nog wel wat ik leuk vind,
zit ik nog op de juiste plek en word
ik hier nu echt gelukkig van?
Goed om hier tussentijds bij stil te
staan, want soms zitten we op de
automatische piloot. Dan bepaalt
de agenda wat wij mogen doen, in
plaats van dat wij zelf bepalen hoe
onze agenda gevuld wordt. Hier had
ik het van het weekend nog met een
vrijwilliger over. Want ondanks de
drukte blijven we toch baas van onze
agenda.
En dat is zij. Ze is onder andere
actief met vrijwilligerswerk bij het
repair café en in haar eigen wijk: de
Norbertuswijk. Ze helpt mensen met
het verstellen van kledingstukken tot
het aanleren en koken van nieuwe
gerechten met andere wijkbewoners.
De passie straalt er vanaf. Ze heeft
het druk, maar ze doet waar ze blij
van wordt.
Ook ik herken dit. Het was voor mij
een bewuste keuze om deze zaterdagmiddag te werken, om aan te
sluiten bij de vrijwilligersbijeenkomst
in Horst. De vraag ‘Waar word jij
gelukkig van?’ kwam ook hier aan
bod. Om mensen te helpen, om ze te
zien groeien in wat ze doen, om ze
op weg te helpen als ze er even niet
uitkomen. Maar ook zij helpen mij
de weg te vinden als ik het even niet
weet. En zo helpen wij elkaar.
Ook help ik graag als vrijwilliger achter de schermen bij een grote dansvoorstelling van mijn dansvereniging
in Venray, ook al woon ik daar niet
meer. Of ga ik dit jaar samen met
mijn vriend even bij Bospop helpen.
Ondanks de drukte bepaal ik zelf wat
ik doe, waar ik gelukkig van word.
Een goed moment om nu deze vraag
aan jezelf te stellen: waar word jij
gelukkig van?

Mieke Cruijsberg

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

uit vaar t verzorging

Yvonne
Vos
Met liefde en passie
Dag en nacht bereikbaar

077 - 302 11 40

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

GEZOCHT woning met minimaal 500
m2 grond in Horst Hegelsom Meterik
AANGEBODEN half vrijstaande woning
met aanbouw op de Afhang
intermakelaars.com of 077 398 90 90
Optidee: voor persoonlijk advies, party
en/of bestelling: 06 48 55 07 30 en
www.optidee.nl/peggy-wismans
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15-vragen aan

Pleun Janssen Kronenberg
echt iets wilt, dan kun je het bereiken. Voor de ene is de weg wat
langer om er te komen, maar als je
het echt wilt, dan kom je er wel en
kun je alles.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
De keuze voor het voortgezet
onderwijs. Ik had me aangemeld
op het Yuverta op vmbo-t, omdat
dit eerst het advies was van de juffrouw. Ik had eigenlijk t-havo twijfel, maar dit hadden ze op Yuverta
niet en ik wilde hier wel heel graag
heen. Alleen toen kwam de uitslag
van de route 8-toets en bleek dat ik
havo-vwo kon gaan doen. Dit was
al helemaal iets wat ze op Yuverta
niet hadden. Na veel denken en
gesprekjes met papa en mama hebben we besloten dat ik me zou gaan
overschrijven naar het Dendron
College. Dit was wel een lastige
keuze, want ik had me helemaal
ingesteld op Yuverta. Nu ben ik heel
blij met de keuze die we samen
gemaakt hebben en dat ik na de
zomer op het Dendron kan starten
samen met mijn beste vriendinnetje.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik gemaakt heb,
is een foto van mijn kleine broertje
Puk. Ik was toen in een gekke bui
en had hem mijn zonnebril opgezet. Ik vond het er zo leuk uitzien
dat ik er foto’s van heb gemaakt,
hij moest zelf ook hard lachen op
de foto.

Naam:
Leeftijd:
School:

Pleun Janssen
12 jaar
De Kroevert,
na de zomervakantie
het Dendron College
Woonplaats: Kronenberg

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Mij lijkt het leuk om naar Curaçao
te gaan. Het warme weer en de
witte stranden lijken me heerlijk,
maar het lijkt me ook gaaf om met
de dolfijnen en de schildpadden te
zwemmen.
Zuid-Afrika zou ik ook erg gaaf vinden. Het lijkt me geweldig om die
grote dieren in het echt te zien.

Wat zou je graag nog willen
leren in je leven?
Ik zou graag willen leren om meer
zelfvertrouwen te hebben. Zekerder
te zijn van mezelf en niet zoveel
te twijfelen. Dingen kunnen doen
zonder overal bij na te denken of
ik het wel kan en of het me wel
gaat lukken. Soms kan dit namelijk
behoorlijk in de weg zitten, of je nu
wil of niet.

Wat deed je als kind het liefst?
Ik ben nog een steeds een kind,
haha. Eén van de leuke dingen vind
ik wanneer ik bijna jarig ben. Dan
mag ik altijd een dagje naar mijn
tante en dan gaan we leuke dingen doen. Meestal doen we samen

lunchen en gaan we daarna samen
bakken of knutselen.
Ik vind het heel leuk om te bakken
en het dan op deze manier van haar
te leren. We doen dan meestal als
we tijd hebben ook nog spelletjes
samen. Het is leuk om zo’n dagje
samen te hebben en ik hoop het
nog vaak te kunnen doen.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Vorig jaar in augustus kregen we
een hele grote verrassing van papa
en mama. We zouden in februari
nog een broertje of zusje erbij krijgen. Dit had ik echt nooit meer verwacht, omdat we al met zijn drieën
waren en mijn jongste zusje al 8
jaar was. Toen ze het ons vertelden, moest ik samen met mijn broer
en zusje op de bank gaan zitten
en kregen we drie cadeautjes. We
mochten alle drie iets uitpakken.
Het waren een romper, een speen
en sokjes. Eerst snapte ik het niet
helemaal. Mama zei toen tegen me:
‘Wie moet deze dingen aan doen?’
‘Een baby’, zei ik. Maar nog had ik
het niet helemaal in de gaten. Toen
mama vroeg: ‘Welke baby denk je’,
begon ik heel hard te huilen, zo blij
was ik.

Hoe heb je je beste vriend/
vriendin ontmoet?
Mijn beste vriendin heet Fleur en
we zitten al vanaf groep 1 bij elkaar
in de klas en gaan nu ook samen na
de vakantie naar het Dendron.
We hebben altijd veel samen
gespeeld en toen we ook nog gezamenlijk dezelfde hobby kregen, zijn
we nog meer samen gaan doen. We
gaan drie keer in de week samen
naar de judoclub in Helden. Als er
toernooien zijn op zondag, dan zijn
we ook nog samen. We spreken
heel vaak af. Dan fietsen we samen
naar de Action of we gaan een ijsje
eten. We blijven ook vaak bij elkaar
eten en bij elkaar slapen.
Ik heb nog een beste vriendin
genaamd Romy, ik heb haar leren
kennen bij de judo. We spreken ook
samen af en op woensdag gaan we
altijd samen naar de judotraining in
Echt. Als we samen spelen, zijn we
vaak buiten te vinden en spelen we
Jachtseizoen of hangen wat op het
schoolplein.

Heb je een verborgen talent?
Mijn verborgen talent is zo goed
verstopt dat ik het zelf ook nog
niet gevonden heb. Ik denk dat ik
niets verborgen heb zitten, mensen
weten wel veel van me.

Wat is het beste advies dat je ooit
Heb je een bijbaantje?
hebt gekregen? Van wie was dat
Ik ben eigenlijk nog te jong om te
advies?
Mama en papa zeggen altijd: als je

werken, maar soms help ik mee in

een kas met groenten. Dan weer
poten, dan weer onkruid weghalen.
Ik vind het leuk om te doen, omdat
ik zo een klein zakcentje kan verdienen. Het geld spaar ik dan, waarvoor weet ik nog niet.

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Op vrijdagavond ben ik altijd van
18.30 tot 20.30 uur in de judozaal te
vinden. Dan hebben we een extra
training, het meeste werk je dan
aan je conditie. Als ik dan thuiskom,
is het vaak douchen, even tv kijken
en naar bed, want op zaterdagmorgen sta ik ook weer in de judozaal.
Op zaterdagavond hou ik meestal
een bankhangavond met wat lekkers en iets leuks op tv. Maar ook
de logeerpartijtjes met vriendinnen
zijn dan meestal. Mijn ideale zaterdagavond is chillen met mijn vriendinnen, wat lekkers erbij, een film
kijken en dan nog uren kletsen over
van alles en nog wat totdat we toch
echt moeten gaan slapen.

Als je voor altijd een bepaalde
leeftijd zou mogen hebben, welke
leeftijd zou dat dan zijn?
Ik denk dan ongeveer 21 jaar. Je bent
dan meestal klaar met school en kunt
gaan werken. Je bent oud genoeg om
een auto te rijden en kunt dan overal
naartoe. Je bent ook nog jong genoeg
om heel veel dingen eindelijk te kunnen en mogen doen.

Als je drie wensen mocht doen,
welke zouden dit dan zijn?
Wens 1: ik zou dan heel graag een
topjudoka willen zijn en spelen op
de Olympische Spelen.
Wens 2: dat iedereen om mij heen
gezond blijft en heel oud wordt.
Een paar jaar geleden is mijn opa
overleden, dit was echt niet leuk
om mee te maken. Dus het zou fijn
zijn als iedereen gezond en oud kon
worden.
Wens 3: oneindig veel geld hebben.
Niet alleen voor mezelf, maar zodat
ik mensen om mij heen die het minder hebben ook kan helpen.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Het laatste boek dat ik heb gelezen, is De Nieuwe Waanzinnige
Boomhut. Ik vind dit erg leuke boeken, omdat ze leuk zijn geschreven
en er veel grappige tekeningen in
staan. Dagboek Van Een Muts heb ik
ook allemaal gelezen.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik zou niet met een artiest willen
ruilen, maar met een sporter. Ik zou
dan wel een keer willen ruilen met
Sanne van Dijke. Ik zou dan wel
eens willen ervaren en meemaken
hoe het is om op zo’n hoog niveau
te judoën. Hoe ziet voor haar een
trainingsdag eruit? Hoe voelt zij zich
voordat ze de tatami op gaat bij een
groot toernooi? Wat doet zij om zich
voor te bereiden? Welke voeding
heeft ze op een dag en wat doet ze
om te ontspannen?

Hoi

Column

Daar zit ik dan
Daar zit ik dan.. Alle kleuren en
taferelen om me heen te bewonderen.
Daar zit ik dan... Te genieten van
de verwarmende zon die mijn
huid in haar vizier heeft. Die
mij verwarmt en mij misschien
zelfs benauwd. Daar zit ik dan...
Te staren naar de mooie roze
bloem, met als enige houvast de
groene stengel en zijn wortels.
De roze, voor iemand anders
misschien paars, gekleurde
bloemblaadjes. Die nu nog
mee dansen naar de richting
van het zachte briesje. Die
straks misschien wegwaaien
en daarmee zorgen voor een
kleurrijk tafereel op de grond.
Of een kind. Een kind dat het
bloemetje afbreekt, misschien
voor zichzelf. Misschien voor
een familielid. Misschien wel ter
decoratie.
Daar zit ik dan... Mijn fantasie
zijn eigen gang te laten gaan.
Want, wat beters heb ik te doen
dan dromen terwijl ik geniet
van de vrolijke zon? Daar zit
ik dan... Teleurgesteld door de
afkoeling van de temperatuur.
Met kippenvel helemaal over
mijn armen gespreid. En een
rilling van kou wat me in zijn
greep neemt. Daar zit ik dan...
Niet weggevlucht voor door de
koelte. In mijn stoel bevroren
door de pracht van alle sterren.
Daar zit ik dan... Mijn fantasie
zijn eigen gang te laten gaan.
Want, wat beters heb ik te doen
dan dromen terwijl ik geniet
van de heldere hemel waar ik
me onder bevindt. Daar zit ik
dan.. Denkend en me afvragend
wat er daar boven mijn zicht,
zich allemaal bevindt. Wat is
er allemaal, wat bestaat er
allemaal? Waar wij nog geen
besef of begrip van hebben.
Geen kennis.
Daar zit ik dan... Weg te
dromen in het licht van de
sterren. De verlichting van de
maan die mij nog zicht biedt.
De verheldering van de hemel.
De ontelbare sterren.
Daar zit ik dan... Doelloos, in
mijn hoofd te denken. Als een
hamster in een hamster rad.
Opnieuw en opnieuw.

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

De boerenacties gaan nu echt te ver
Vanwege de aangekondigde stikstofregels voor boeren, hebben de afgelopen tijd diverse demonstraties plaatsgevonden. Zo reden de agrariërs vorige week met hun tractors naar Stroe, blokkeerden ze deze week de A67 en stonden de eerste hooiballen langs de snelwegen in brand.
Gaan de boerenacties te ver of zijn ze terecht?
Ook stonden de boeren weer op de stoep bij
minister Van der Wal en werd er voor gemeentehuizen gedemonstreerd met mest en brandjes.
Gaan de protesten van de boeren op dit moment
een grens over en moet er harder worden opgetreden? Of kun je begrip opbrengen voor de
wanhoop van de boeren?
Boeren geven aan dat de overheid doorslaat

met het nieuwe beleid. Door de inkrimping van de
veestapel, dreigen boeren hun bestaansrecht te
verliezen. Volgens hen zijn de acties nodig om de
overheid duidelijk te maken wat de gevolgen zijn
van het stikstofbeleid. Aan de andere kant zijn ook
burgers de dupe van de acties. Mensen die naar hun
werk moeten en door de acties in de file komen te
staan, worden ook geraakt door de demonstraties.

Dat geldt ook voor bedrijven die vrachtwagens op
de weg hebben rijden. Doordat producten te laat
aankomen, verliezen bedrijven omzet.

De boerenacties gaan nu echt te ver.
Wat vindt u?

Ingezonden brief

Zorgboerderij Bergerbaan
Het is nog maar luttele weken geleden dat de coalitiepartners in Horst aan de Maas hun programma
presenteerden. Daarin stond onder meer: ‘Mensen moeten zo lang mogelijk veilig in hun eigen omgeving
kunnen wonen. We vullen de leemte tussen thuis en verpleeghuis. Dit vraagt om woonvormen die wonen
met zorg mogelijk maken’.
Dat het college het niet al te nauw
neemt met deze woorden, blijkt wel
uit de weigering van de vergunning
voor Zorgboerderij Bergerbaan. De
weigering getuigt van een ongekende kortzichtigheid en van een
grote mate van onfatsoen.
Om iemand in vijf jaar tijd meer
dan 100.000 euro te laten investeren in onderzoeken, in die periode
de indruk te wekken dat er positief
over de vergunningaanvraag beslist
kan worden en dan op het laatste

moment ‘wegens voortschrijdend
inzicht’ je standpunt 180 graden te
draaien, is gewoonweg onfatsoenlijk
en zal niet bijdragen aan een toenemend vertrouwen in de (plaatselijke)
politiek.
De kortzichtigheid zit hem in het
feit dat de vraag naar bedden voor
mensen die niet meer thuis kunnen wonen de laatste jaren sterk is
toegenomen en dat deze vraag de
komende jaren nog veel sterker zal
toenemen. Daarnaast loopt het thuis

blijven wonen tegen grenzen aan. Er
zijn al te weinig mantelzorgers, op
de thuishulp wordt al jaren bezuinigd
en ook hier is sprake van personeelsgebrek. Het koppelen van de
maatschappelijke meerwaarde aan
een personeelsgebrek loopt dan ook
helemaal mank. Om reden van personeelsgebrek zou de bouw van een
nieuwe school of kinderopvanglocatie dan ook geweigerd moeten
worden. Zelfs een blokkendoos op
Greenport zou dientengevolge niet

meer kunnen.
Rest alleen nog de vraag: vanwaar
die plotselinge ommezwaai door het
college? De cijfers met betrekking
tot de vergrijzing en de behoefte
aan bedden in de toekomst liggen er
al jaren, de urgentie is alleen maar
toegenomen en zal nog verder toenemen. Dat kan de reden dus niet
zijn. Het college heeft qua politieke
kleur dezelfde samenstelling als de
afgelopen raadsperiode. Ook dat kan
niet de reden zijn. Voor mij rest dan
alleen de vraag: welke lobby heeft
dit verwerpelijk standpunt dan ingefluisterd?
Hay Driessen, Vijverlaan, Horst

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

Wij zoeken per 5 september 2022 een:

BEKRO Horst
Bronboringen & Bronbemalingen

Enthousiaste paro preventie assistent(e)
voor 16-20 uur per week.
Afgeronde opleiding tandartsassistente aangevuld met
preventie- en paro preventie certificaat is een vereiste.

Reacties naar: info@tandartsenpraktijkthe.nl

www.bekro.nl

Hydrofoorgroepen
en alle toebehoren zoals:
slangen ■ snelkoppelingen ■
■ sproeiers ■ kleppen ■ buizen ■
■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27
Heerlijke Verse Asperges, ook geschild!
Verhaeg Asperges Kranestraat 38 Horst.
Open: MA -VR 10-12u en 13-17u. Za 9-17u.
Tel 077 398 65 90

Wil je graag wat bijverdienen
en ben je niet bang voor
groene vingers 😉😉?
Wij zijn op zoek naar
scholieren vanaf 14 jaar.
Naast een goed salaris
zijn er 3 verschillende
bonussen te verdienen!

Heb je interesse?

Stuur een mail naar
scholieren@dekemp.nl.
Voor meer informatie kun
je contact opnemen met
Roy Broos op 06 1566 4302.

Plantenkwekerij De Kemp

 Kempweg 15, 5964 ND Meterik, Holland |  +31 77 2054 214 |  scholieren@dekemp.nl

Voor aardbeienplanten
- groenteplanten o.a.
winterpreiplanten - fruitbomen en
klein fruit naar Thijs Huys Langstr. 64
5963NW Horst-Hegelsom
tel.: 077 398 35 52
Te koop kittens 8 weken oud
Cuppen Meterikseweg 124
Horst aan de Maas 06 20 99 77 21
Gezocht vrijwilliger/chauffeur voor
ouderenvervoer Zorgboerderij.
Informatie bergerbaan 06 29 18 46 31
Nieuwe aardappelen te koop!
Bosstraat 63, Hegelsom

Naam column

Column

Carbon
Insights
Het is wat, al die acties bedacht
door slimme marketing mensen, inhakend op de zorgen over
het milieu. Ik vraag me wel af of
ze echt zo begaan zijn met het
milieu. Of zien ze het vooral als
een kans om reclame te maken
voor hun bedrijf? Neem de
groene stroom en de actie van
Shell waarbij je aan de pomp 1
cent per liter extra betaalde
waarvoor Shell bomen zou
planten.
Het concept van groene stroom
was, zeker in het begin, vooral een
marketing kunstje. Elke gladde
marketeer kan een prachtig verhaal ophangen over allerlei kleuren stroom. Zolang ik niks zie als
ik naar het stopcontact kijk, is het
voor mij toch vooral luchtfietserij.
En die bomen van Shell? Daar zoekt
men nog naar.
Of neem de biomassa en houtpellets. Deze “oplossing van het
milieuprobleem”, komt uit de
koker van slimme zakenmensen
met een vlotte babbel, dollartekens in de ogen en goede contacten in de politiek. Rob Jetten is
onlangs, nadat er 8 miljard euro
subsidie is verstrekt, tot de conclusie gekomen dat het opstoken van
hout toch niet zo goed is voor het
milieu. Wat hem blijkbaar ontgaan
is, is dat in veel steden en dorpen het stoken van hout al jaren
geleden verboden werd, omdat dat
slecht is voor het milieu. Het veroorzaakt stank, overlast en fijnstof.
En die pellets: dat is geperst hout.
De toegevoegde waarde voor het
milieu van dit soort acties lijkt nul
te zijn, of heeft, zoals in het geval
van pellets, een negatief effect.
En nu komt de Rabobank met een
CO2-meter die Carbon Insights
heet. Die gaat van elke uitgave die
je via je bankrekening doet, aangeven wat deze betekent voor de
CO2-uitstoot. Ik vraag me dan af
voor hoe dom de Rabobank haar
klanten eigenlijk aanziet. De bank
kan de investering in deze meter
beter gebruiken om de boer uit
de crisis te helpen waarin hij nu
verkeert als gevolg van de milieuproblematiek. De bank heeft er
tenslotte ook goed aan verdiend,
toen ze de boer mee die crisis in
hielp.

Tom van Bakel

08

politiek \ 3006

BVNL Horst aan de Maas

Denken in problemen

Het kabinet pleegt euthanasie op de boerenbedrijven, waardoor
eeuwenlange noeste arbeid, innovatie en productie worden vernietigd. BVNL staat pal achter de boeren.
De zogenaamde klimaatcrisis lossen we met deze draconische
maatregelen niet op en we krijgen
er daardoor een voedselcrisis bij.
De kritische depositiewaardes zijn
in Nederland maar liefst 140 keer
zo laag als in Duitsland, waardoor
alleen wij een stikstofprobleem
hebben: bij de landgrenzen ver-

VVD Horst aan de Maas

dwijnt deze op magische wijze.
Onze uitstoot en depositie worden bovendien niet eens gemeten,
maar slechts geschat en vervolgens in het onbetrouwbare Aeriusmodel gestopt. Zelfs als we alle
boeren uit Nederland van hun erf
af zouden jagen, voldoen we nog
steeds niet aan onze eigen normen.

vatieve methoden voor. Laten wij
gebruik maken van de creativiteit
die er is en denken in mogelijkheden, in plaats van in beperkingen.
Geen boeren, geen eten. Wij moeten ons boeren koesteren en bedanken, in plaats van hen de nek om te
draaien.

Rob Driessen

Samen werken aan oplossingen

Makkelijk gezegd met deze zomerse temperaturen, maar broodnodig.
De opgaven op het gebied van wonen, stikstof, water, energie, enzovoort zijn groot en komen allemaal tegelijk op ons bordje terecht.
Te veel in één keer verteren past ook niet in onze magen. Verdeling in
ontbijt, lunch en diner is er niet voor niets. De uitdaging is dus om met
elkaar de menu’s samen te stellen.
In de discussies over onderwerpen
worden vaak de extreme verschillen belicht. In plaats van naar elkaar
te luisteren, probeert men elkaar te
overtuigen. Dan gaat het niet meer
over werkelijkheid maar wenselijk-

CDA Horst aan de Maas

Maar ondertussen hebben we dan
wel de meest duurzame en innovatieve landbouwsector van de wereld
om zeep geholpen. Er moet aan
‘natuurherstel’ worden gedaan om
wensnatuur te creëren, onlogischer
kan het bijna niet. De oplossing voor
dit ‘probleem’ is simpel: laten wij
gewoon accepteren dat de natuur
verandert. Natuurlijk kunnen we
onze best doen om de uitstoot van
ammoniak zoveel mogelijk te verminderen. Daar zijn al mooie inno-

heid en wordt emotie belangrijker
dan feiten. Juist van een volksvertegenwoordiger mag je verwachten
dat hij/zij haar hoofd koel houdt, zich
hierin niet laat meeslepen en boven
de verschillende belangen gaat

staan. Op zoek naar de overeenkomsten en gedragen oplossingen om te
komen tot resultaat. En dat is hard
nodig.
Er zullen (moeilijke) keuzes moeten worden gemaakt. Niet alles kan
tegelijk en dat is ook niet verstandig. Komende jaren gaan er meer
mensen met pensioen dan dat er
starten met werken. Met automatisering en innovatie kunnen we
dit deels opvangen, maar er is een
grens aan met minder mensen meer

werk te verzetten. We zullen dus
moeten prioriteren, temporiseren
en aangeven wat we voorlopig niet
doen. Niemand is erbij gebaat om
een overspannen situatie te creëren waarbij problemen niet worden
opgelost en de kosten de pan uit
rijzen. Behapbare opgaven voor een
gezond en leefbaar Horst aan de
Maas.

Jeroen Achten

Zelfredzaamheid, dat is vooral een kwestie van vertrouwen

Tijdens het schrijven van dit stukje klinken op de achtergrond de
Stoere Patsers tijdens de flessenkermis in Hegelsom. Duizenden
inwoners, veelal binnen, maar soms zelfs buiten de gemeente, weten
de weg naar Hegelsom te vinden. Indrukwekkender is het dat dit
mogelijk gemaakt wordt door honderden vrijwilligers die letterlijk en
figuurlijk dag en nacht klaar staan om al die mensen te vermaken.
Nee, ik ga nu niet verder schrijven over kermissen, want dat heeft
Roel van Leendert vorige week al
gedaan. Momenteel is daar helaas
binnen de gemeente geen of in
ieder geval een niet werkend beleid

op. Ik wil het hebben over zelfredzaamheid. Er zijn vele dorpen in
onze gemeente die dit goed doorhebben en vaak zonder bemoeienis van politiek en gemeente
hun ding prima kunnen doen.

Zelfredzaamheid is een groot goed
en zou door onze gemeente volledig omarmd moeten worden, door
juist meer vertrouwen te geven en
dingen eens los te laten. Als een
dorp of vereniging laat zien dat ze
in staat is dingen zelf op te pakken,
wie is de gemeente dan om hier
niet in te faciliteren? Het bespaart
een hele hoop ambtelijk denken en
handelen, het kost niets, het komt
van onderop en het is altijd functioneel. Als we als gemeentelijke orga-

Perspectief Horst aan de Maas

nisatie die antenne eens op zouden
zetten, dat zelfredzaamheid immer
een kwestie is van vertrouwen dan
kunnen we samen mooie stappen
maken en dan blijven we ons echt
wel redden. Ook met het opzetten
van een eigen kermis.

Alex Janssen

De Fraude Score Kaart

Recent heeft Argos een uitvoerig onderzoek uitgevoerd naar de Fraude Score Kaart (FSK). Mogelijk
heb je hier al van gehoord ten tijde van de toeslagenaffaire, waar de FSK ook werd gebruikt. Ook de
gemeente Horst aan de Maas heeft in het verleden deze kaart vaak gebruikt. Reden genoeg voor
Argos om in onze gemeente een interview te houden met een gedupeerde.

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

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

Om bijstandsfraude te voorkomen, is de FSK in het leven geroepen. Boven 950 punten word je

gezien als potentieel fraudeur
en krijg je te maken met strengere en extra controles. Ben je
een mannelijke kapper, krijg je
minder punten dan een vrouwelijke kapper. Als je nog thuis
woont, krijg je 300 punten, als je
een eigen huis hebt, krijg je er 0
en woon je in een woonwagen,
krijg je er 700. Ben je kunstenaar, krijg je 0 punten, maar een
bouwvakker of iemand die in
de horeca gewerkt heeft, krijgt
er 350. Volgens het systeem zal
een vrouwelijke kapper eerder
frauderen dan een mannelijke. En
een bouwvakker vaker dan een

kunstenaar.
De ambtenaren die ermee werkten wisten niet hoe de puntentelling tot stand was gekomen, maar
vertrouwden er volledig op. Het
systeem zorgde ervoor dat men
niet meer naar de mens, maar
naar een systeem keek. De FSK is
inmiddels verboden. Als lid van
Perspectief Horst aan de Maas
hoop ik dat er in de toekomst nog
enkel gekeken wordt naar individuen en individuele situaties.

Anita de Blok
Burgerraadslid

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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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Contact en
openingstijden

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

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

5 juli 2022

Raadsvergadering
Op dinsdag 5 juli bespreekt de gemeenteraad o.a. de kadernota 2023.
Agenda

• 1e Bijstelling programmabegroting 2022.

Op de agenda van de vergadering staan

Met deze bijstelling wordt de begroting

drie onderwerpen:

2022 aangepast op basis van actuele

• Jaarstukken 2021. De gemeenteraad

ontwikkelingen.

beoordeelt het ﬁnanciële beheer van

Collectieve inkoopactie = scherpe prijs

Inkoopactie voor woningisolatie

burgemeester en wethouders en de

Meer informatie over de agendapunten leest u

bereikte resultaten in 2021.

op de website www.horstaandemaas.nl/raad.
De openbare vergadering is in de raadzaal

• Kadernota 2023. Met de kadernota
geeft de gemeenteraad kaders

van het gemeentehuis en begint om 20.00 uur.

en uitgangspunten mee aan

U kunt de vergadering ook live volgen via hor-

Gemeente Horst aan de Maas vindt het belangrijk om inwoners op weg te helpen bij

burgemeesters en wethouders voor de

staandemaas.nl/raad en de facebookpagina

energie besparen en het verduurzamen van hun woning. Daarom is de gemeente samen

begroting 2023.

van de gemeenteraad (RaadHadM).

met het Duurzaam Bouwloket, het energieloket van de gemeente, een inkoopactie voor
woningisolatie gestart. Woningen die na 1992 zijn gebouwd, beschikken al over goede
isolatiematerialen. Daarom richt deze inkoopactie zich op de woningen die ouder zijn
dan 1992. Het isoleren van de woning zorgt voor een energiezuinige, comfortabele én
toekomstbestendige woning.

Deelnemers en bezoekers aan de
Greune Mèrt bedankt!

Inkoopactie voor de maatregelen:

meer informatie en het inschrijven voor de

Afgelopen zondag 26 juni vond de Greune Mèrt plaats in Horst. Een duurzaamheidsmarkt geor-

• Spouwmuurisolatie

informatieavond:

ganiseerd door gemeente Horst aan de Maas. Er waren zo’n 50 verschillende kramen. De markt

• Vloerisolatie

www.duurzaambouwloket.nl/

werd goed bezocht. Met alle informatie en inspiratie kunnen de inwoners weer vooruit om een

• Bodemisolatie

isolatieactie-horstaandemaas

volgende duurzame stap te zetten. Zo wordt Horst aan de Maas steeds groener! #WijGaanGroen

De inkoopactie is beschikbaar

Mobiele showroom

Benieuwd wat er allemaal te zien, te doen en te beleven was? Kijk dan onder nieuws op onze web-

t/m 31 augustus 2022.

Benieuwd naar hoe de verduurzamings-

site: www.horstaandemaas.nl/veel-informatie-en-inspiratie-op-de-greune-mert

Aanmelden is mogelijk via

producten zoals isolatiematerialen en een

www.duurzaambouwloket.nl/

warmtepomp, eruitzien? Bezoek dan op

isolatieactie-horstaandemaas

zaterdag 16 juli de mobiele showroom van
het Duurzaam Bouwloket. Deze is tussen

Online informatieavond

10.00 en 14.00 te bezoeken voor de ingang

Donderdag 14 juli (19.30 - 20.30 uur)

van het gemeentehuis in Horst. Hier kunt u

organiseren wij online informatieavond

bovendien in gesprek met de onafhankelijke

(webinar). Een onafhankelijk adviseur van

adviseurs van het Duurzaam Bouwloket.

het Duurzaam Bouwloket vertelt u meer over

Deze showroom kunt u natuurlijk ook

de inkoopactie, woningisolatie, de subsidies

bezoeken wanneer u niet meedoet aan deze

en ﬁnanciering. Kijk op de website voor

inkoopactie.

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

5 juli 2022

Commissie bezwaren en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 5 juli
2022 bij elkaar voor een hoorzitting.

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

Hoorzitting om 18.30 uur

nemen besluiten op bezwaarschriften.

Griendtsveen

2 Bezwaarschriften tegen de

De hoorzitting vindt plaats in het gemeente-

• St. Barbarastraat 39 (weigering bouwen

omgevingsvergunning voor het realiseren

huis van Horst (ingang via hoofdingang).

van een tijdelijk parkeerterrein aan de

Voor meer informatie kunt u contact opne-

Grubbenvorst

Hazenhorstweg in Sevenum.

men met de secretaris van de commissie,

• Grubbenhove 7 (realiseren woning)

Kronenberg

De commissie brengt advies uit over te

mevr. A. Schatorje, tel. (077) 477 9777.

• Fazantenlaan 1 (aanpassen voorgevel/

• Schorfvenweg 3 (plaatsen tijdelijke units/

• Wilhelminaplein (seizoen standplaats verkoop oliebollen)

garage)

• Wilhelminaplein (incidentele standplaats
duurzaam bouwloket)

verleggen inrit)

sanitairgebouw)

• Leliestraat (verkeersbesluit)

Sevenum

Hegelsom

• Erdbrugweg 14 (realiseren garage)

• Gederdijk 15 (melding activiteitenbesluit)

• SVN01 N 392 (revisievergunning/realisatie

• Sint Jorisweg (verkeersbesluit)

resort)

Horst

• Toverlaan 2 (evenement)

• Gastendonkstraat 39 (wijzigen detailhan-

• Pastoor Vullinghsstraat 33 (wijziging

del naar horeca)

Alcoholvergunning)

• Gebr. van Doornelaan 63 (aanpassen

Swolgen

gevels bedrijfshal)

• Jan van Swolgenstraat 3 (verdieping op

• Rotvenweg ong. (ontwerp bestemmingsplan)

garage/carport)
Tienray

• Peeldijkje (evenement)

• Kloosterstraat (verkeersbesluit)

• Kasteellaan 2 (evenement)

• Zwanenweg 7 (omzetten bedrijfsbestemming naar woonbestemming)

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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Alex Tros van Energetic
Training wint opnieuw goud
op NK boksen
Alex Tros (23) uit Hegelsom heeft in het weekend van zaterdag
25 juni en zondag 26 juni goud gewonnen op het NK boksen in de
B-klasse elite heren tot 80 kilo. Zaterdag vond de halve finale
plaats en zondag de finale, die Tros wist te winnen.

Optredens in de buitenlucht
Balletschool Horst verzorgde zaterdag 25 juni een tweetal optredens in de buitenlucht. Op het plein voor
’t Gasthoês in Horst lieten danseressen van alle leeftijden zien hoe leuk dansen is. Deze en volgende week
zijn er workshops waarbij iedereen welkom is. Zie voor meer informatie www.baletschoolhorst.nl
/ Beeld: Marcel Gielen

Fresh Park Venlo
Venrayseweg 158
Industrienummer 3834
5928 RH Venlo
Tel.: 077 820 02 23

HAGENS
Verpakkingen

Hagens Verpakkingen is een opzetstation voor golf- en massief karton en we zijn gevestigd op het
Fresh Park in Venlo. We zijn een jong bedrijf, maar hebben jaren ervaring in de verpakkingsindustrie!
Ter uitbreiding van ons team, zijn we op zoek naar de volgende medewerkers:

Monteur
Profiel
Je bent als monteur verantwoordelijk voor
goedwerkende machines binnen Hagens
Verpakkingen, waarbij er jaarlijks 15 miljoen
dozen door 25 opzetmachines worden geproduceerd. Je bent dagelijks bezig met het instellen,
afstemmen en onderhoud van de machines
voor het productieproces. Wordt er een storing
geconstateerd? Dan ben jij de persoon die deze
analyseert en verhelpt. Kortom; zonder jou is

het onmogelijk om het productieproces soepel
te laten verlopen!
Functie-eisen:
· MBO/MBO+ werk/denkniveau
· Affiniteit met techniek
· In bezit van eigen vervoer
· Je bent fulltime beschikbaar
· Goede beheersing van de Nederlandse, en
Engelse taal

Account support representative
Profiel
De rol van Account Support Representative is belangrijk voor het leveren van toegewijde service
aan onze klanten. In deze rol is het van essentieel belang dat je het overzicht behoudt in drukke
tijden. Je hebt oog voor detail en je hart sneller
gaat kloppen van commercieel bezig zijn zowel
inside als outside. Met je proactieve en service
gerichte aanpak lever je een belangrijke bijdrage
aan de loyaliteit van klanten op de lange termijn.

Functie-eisen:
· ervaring in een klant- en service gerichte functie is een pré
· Afgeronde HBO opleiding in een commerciële
richting of aantoonbare werkervaring
· Kennis van SAP is een pré
· Je bent 32-40 uur per week beschikbaar
· Goede beheersing van de Nederlandse,
Duitse en Engelse taal, zowel mondeling als
schriftelijk

Op zaterdag 25 juni bokste Tros de
halve finale tegen een jongen uit
Curaçao en Tros won deze wedstrijd op punten. Op zondag 26 juni
bokste hij de finale tegen een
jongen uit Rotterdam van boksvereniging Van ‘t Hof. Tros won
door middel van RSC (referee stops

contest) in de tweede ronde, nadat
hij voor de tweede keer acht tellen
kreeg en de scheidsrechter besloot
de partij te beëindigen. Een overduidelijke winst voor Tros. Tros is
nu tweevoudig Nederlands kampioen en bokst vanaf nu mee op het
hoogste niveau (A-klasse).

Maar dan zestig deelnemers

Nico Postma winnaar
3 dorpentocht

Ruim zestig deelnemers stonden donderdag 23 juni in Horst aan de
start van de 3 dorpentocht jeu de boules. Winnaar werd Nico
Postma uit Horst.

Junior operationeel manager
Profiel
In de rol van operationeel Manager ben je verantwoordelijk voor het organiseren en coördineren
van logistieke stromen binnen de organisatie.
Kortom; je bent in deze functie nauw bij alle afdelingen betrokken, bewaak je de voortgang, voert
controles uit en uiteraard werk je mee in het warehouse met alle voorkomende werkzaamheden.
Je hebt dus genoeg uitdaging binnen je functie!

Functie-eisen:
· Enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie
in de logistiek
· HBO werk/denk niveau
· Ervaring op de heftruck
· Je bent fulltime beschikbaar
· Goede beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk.
Pools/Duits is een pré.

Ben je nieuwsgierig geworden?
Kijk dan op www.hagensverpakkingen.nl voor de volledige functiebeschrijving! We ontvangen jouw CV
en motivatie graag op mhagens@hagensverpakkingen.nl ter attentie van Maaike Hagens.

www.hagensverpakkingen.nl

De eerste wedstrijd vond plaats
in Horst. Daarna gingen de
deelnemers op de fiets naar
Grubbenvorst, waar na de broodjes
en soep twee wedstrijden werden gespeeld. Velden vormde het

eindstation. In de finale stonden
de beste deelnemers uit elk dorp.
Nico Postma uit Horst eindigde
uiteindelijk als winnaar, gevolgd
door Toén Haenen uit Velden en Jeu
Pouwels uit Grubbenvorst.
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* Huisinstallaties
* Verbouwen
* Zonnepanelen

ELEKTROTECHNIEK

* Industrie
* Utiliteit
* Panelenbouw

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

Korfbalsters F2 S.V. Lottum spellenkampioen
Op de laatste training van het korfbalseizoen zijn de meiden van de
F2 van S.V. Lottum gehuldigd, omdat ze bijna alle korfbalspelletjes
wisten te winnen die na de competitiewedstrijden gespeeld worden.
Zij zijn daardoor spellenkampioen van de tweede helft van de veldcompetitie geworden en werden hiervoor in het zonnetje gezet.

Prestaties gevierd

Receptie korfbalsters
SV Melderslo

opr
oep
krac afw ht
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De drie seniorenteams van de afdeling korfbal van SV Melderslo
vieren op zaterdag 2 juli hun prestaties met een receptie. Deze start
om 20.00 uur in de kantine van sportpark De Merel in Melderslo.
Het vaandelteam van SV Melderslo
wist enkele weken geleden op het
veld promotie naar de Topklasse
veilig te stellen. Dat is de hoogste klasse binnen het dameskorfbal. Het tweede team werd
in april kampioen in de zaalcompetitie en promoveerde daarmee
naar de Reserve Topklasse. In die
klasse draaide de ploeg afgelopen

seizoen op het veld al erg goed
mee. Tenslotte werd het derde
team van SV Melderslo op het veld
kampioen, waarmee promotie
naar de Reserve Hoofdklasse werd
behaald.
Iedereen is welkom op zaterdag
2 juli om de Melderslose korfbalsters te feliciteren met de kampioenschappen en promoties.

De Vrije Spelers en
Grikon voeren samen
De Inspecteur op
De toneelverenigingen De Vrije Spelers uit America en Grikon uit
Griendtsveen hebben de handen in elkaar geslagen en samen een
voorstelling gemaakt. De Inspecteur, zoals de voorstelling heet,
gaat vrijdag 16 september in première.
Met de samenwerking gaat een
lang gekoesterde wens van de
twee gerenommeerde toneelclubs
in vervulling. Na een intensieve
voorbereidingsperiode wordt nu
toegewerkt naar de première.
Daarna volgen nog negen voorstellingen van De Inspecteur.
Het Peelmuseum in America vormt
het decor van deze vertelling
onder regie van Marnix Mulder.
Midden tussen de beide dorpen,
die groot zijn geworden door de
turfwinning in de Peel, ontstaat zo
een unieke samenwerking tussen

twee toneelverenigingen en een
museum dat de geschiedenis van
het wonen en werken in de Peel
vertelt.
De Inspecteur is een komedie over
mensen die maar aan één ding
denken: zichzelf. Groteske types,
een grotesk misverstand en groteske muziek. De Inspecteur wordt
opgevoerd op 16, 17, 18, 23, 24, 25
en 30 september en 1 en 2 oktober.
Kaarten zijn vanaf vrijdag 1 juli verkrijgbaar via www.devrijespelers.nl
en www.grikon.nl

Onze drukkerij zoekt
versterking. Iets voor jou?
Wat ga je doen?
In onze drukkerij is niets zo belangrijk als de afwerking.
In deze functie ga je onder andere aan de slag met het sealen,
aftellen en inpakken van ons drukwerk. Jij maakt onze opdrachten
netjes verzendklaar, zodat onze klanten kunnen genieten
van mooie producten.
Wie ben je?
Jij wordt blij van grafische producties. Oog voor detail ontbreekt
jou niet. Je komt ons team versterken als oproepkracht en je bent
van maandag tot en met vrijdag beschikbaar tijdens kantooruren.
Hoe solliciteer je?
Stuur een mail naar vacature@kempencreeert.nl en voeg daar
je cv en motivatie bij. Heb je vragen over deze vacature?
Bel met Eric via 077 396 13 50, hij kan je er alles over vertellen!

#kempencreëert
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Hoge schuttersonderscheiding
voor Erik Sturm
Erik Sturme, voorzitter van Schutterij St. Sebastianus uit
Sevenum, wordt door de OLS-federatie als schutbroeder opgenomen in de Souvereine Orde van de Rode Leeuw. Hij krijgt deze
bijzondere onderscheiding uitgereikt tijdens een mis op zaterdag
27 augustus in de kerk van Noorbeek.

Fietstocht IVN in Maaspark Ooijen-Wanssum
IVN De Maasdorpen houdt zondag 3 juli een fietstocht door het Maaspark Ooijen-Wanssum. Centraal staat het
veranderende landschap.
Tijdens de eerdere lezing over en de
IVN-wandeling in het Maaspark werd
al gewezen op de veranderingen die
in dit landschap hebben plaatsgevonden. Op de fiets kan een groter
gedeelte van dit gebied worden ver-

kend. De fietstocht gaat gedeeltelijk
door en rondom dit nieuwe gebied,
dat dient als overstroomgebied.
Tijdens de fietsroute wordt regelmatig stilgestaan bij de activiteiten en
ontwikkelingen die in de afgelopen

jaren plaatsvonden in dit veranderend
landschap. De tocht heeft een lengte
van 30 à 35 kilometer en staat onder
leiding van Piet Hoebers en René
Colbers. De start is om 10.00 uur bij
het veer in Broekhuizen.

Frank Clevers schrijft boek over schaakclub
De Witte Dame was tientallen jaren lang een grote, actieve schaakclub uit Grubbenvorst. Medeoprichter
Frank Clevers schreef er een boek over: ‘De Witte Dame – De mooie schaakjaren na 1972’. De boekpresentatie
is op zaterdag 10 september bij Beej Toën in Grubbenvorst.
De in Grubbenvorst geboren en getogen voormalige journalist richtte
De Witte Dame in 1972 op samen
met zijn broer Henk en zijn vrienden
Wim en Peter. Dat gebeurde na de
legendarische match Fischer-Spassky,
die tot een schaakhausse in de hele
wereld leidde. Ook Grubbenvorst
raakte in de ban van het schaken.
Clevers beschrijft in het boekje
die beroemde match en de mooie
De onderscheiding wordt toegekend aan personen die zich op
bijzondere wijze voor het schutters- en gildewezen in de beide
Limburgen verdienstelijk hebben
gemaakt. Sturme is niet alleen
voorzitter van de Sevenumse
schutterij, maar ook één van de
leden van het zestal dat in 2018
het OLS wist te winnen. Vervolgens
organiseerde St. Sebastianus het
OLS 2019, een schuttersfeest dat
mede door de inzet van honderden
vrijwilligers een groot succes was.
Als blijk van waardering voor de

schaakjaren die hierop volgden
in Grubbenvorst, dat in de jaren
zeventig uitgroeide tot een waar
schaakdorp. De St. Janschool en
de Reuveltschool (met spelers die
lid waren van de schaakclub) werden in 1974 en 1975 kampioen van
Nederland bij de lagere scholen.
Het jaarlijkse jeugdtoernooi van
De Witte Dame trok op z’n hoogtepunt liefst 240 deelnemers. De club

was destijds een van de grootste en
actiefste clubs van Limburg.
De officiële boekpresentatie is op
zaterdag 10 september bij Beej Toën
aan de Venloseweg in Grubbenvorst,
waar de schaakclub zijn clublokaal
had. Op het programma staan onder
meer een simultaan door schaakmeester Egbert Clevers, een lezing
over de match van 1972, een reünie
en de huldiging van een jubilaris.

hele schutterij en in het bijzonder
haar voorzitter, krijgt Sturme deze
hoge onderscheiding binnen het
schutterswezen uitgereikt.
Louis Litjens, lid van het Kapittel
van de Rode Leeuw, en Ger
Heldens, voorzitter van schuttersbond Juliana, brachten Sturme zondag 26 juni in het schutterslokaal
van Sevenum op de hoogte van de
uitreiking van deze onderscheiding.
Ten overstaan van zijn familie en
alle leden van de schutterij nam hij
de officiële uitnodiging voor zaterdag 27 augustus in ontvangst.

Kasteel Huys ter Horst
weer bewoond
Kasteel Huys ter Horst is zondagmiddag 3 juli weer bewoond.
Bezoekers kunnen tussen 12.30 en 16.00 uur kennismaken met de
bewoners, hun personeel en hun bezigheden.
Tijdens deze dag zijn koks en kruidenvrouwen aanwezig. Ook is er
een verhalenverteller op de bin-

nenburcht om kinderen met een
spannend verhaal mee terug te
nemen naar de middeleeuwen.

No Permission op Jera On Air
De Lottumse band No Permission mocht, na het winnen van Guts & Glory in Eindhoven, op zaterdag
25 juni de Eagle Stage op het Ysselsteynse punk-, hardcore- en metalcorefestival Jera On Air openen.
Op hetzelfde podium speelden dat weekend onder andere ook bands als Rise Against, The Offspring en
Frank Carter & The Rattlesnakes. In augustus speelt de band op de Bandz Stage van het Lottumse festival
Beatz & Bandz. / Beeld: Koen van Meijel
Adver torial

Voorlichtingsavond Horst
ZONDAG 3 JULI
VAN 09:00 - 17:00

Mogelijkheden bij heup- en
knieslijtage
Dinsdag 5 juli organiseert CortoClinics een voorlichtingsavond
in ’t Gasthoês in Horst. Kom van alles te weten over heup- en
knieartrose: wat is artrose precies, hoe ga je ermee om en wat
zijn de verschillende behandelmogelijkheden?
Programma:

3,50

19.00 uur: inloop met koffie/thee
19.30 uur: presentatie
20.30 uur: vragen en antwoorden
21.00 uur: afsluiting met een drankje
De voorlichting is kosteloos.
Ook is er een fysiotherapeut
aanwezig. Deze avond bijwonen?
Geef je op via de website
CortoClinics.com/voorlichting
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Demonstratie
honingslingeren in Horst
Honing staat zondag 3 juli centraal op een praktijkmiddag van de
imkers van Horst. De bijen hebben in het voorjaar nectar verzameld van fruitbomen, bloemen en andere gewassen. De honing die
ze daarvan maken, is opgeslagen in raten.
Op de praktijkmiddag leggen de
aanwezige imkers begrippen als
kast, raam, raat, verzegelen en
slingeren allemaal uit. Ook beantwoorden ze vragen als: waarom
verzegelen bijen hun honing? Wat
is crème honing? Hoe komt het
dat honing in een potje kan ‘versuikeren’? Welke soorten honing
zijn er? Bezoekers kunnen rui-

ken, proeven en meehelpen met
slingeren. Via een zeef wordt de
honing opgevangen om die in
potjes te doen. Er is ook honing te
koop en de insectvriendelijke tuin
is geopend.
De praktijkmiddag vindt plaats
in het Zoemhukske, Kasteellaan
3 in Horst en duurt van 14.00 tot
16.00 uur.

Optreden Seniorenorkest in
De Locht
Het Horster Seniorenorkest verzorgt zondag 3 juli een optreden in
Openluchtmuseum De Locht in Melderslo. Het repertoire van het
orkest bestaat onder meer uit voor bigband muziek, Limburgstalige
muziek, volksmuziek en pop- en stemmingsmuziek.
Diezelfde dag wordt in het aspergepaviljoen van De Locht voor jong en
oud de werking van de veilingklok
gedemonstreerd. Verder kunnen
kinderen elke woensdagmiddag

deelnemen aan ‘Kennismaking
met de Middeleeuwen’. De Locht
is van dinsdag tot en met zondag
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Opbrengst sponsorloop Doolgaard
ruim 3.500 euro
Basisschool De Doolgaard in Horst hield vrijdag 3 juni een sponsorloop. Van tevoren hadden de leerlingen zelf
sponsors gezocht. De groepen 1 tot en met 8 hebben samen een bedrag bij elkaar gerend van 3.594,40 euro.
Dit bedrag gaat naar VluchtelingenWerk Nederland, nieuwe muziekboxen en boeken voor de schoolbieb.

Voor iedereen een plekje in de keuken

Ook binnen jouw budget
een extra groot werkblad

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Positief coachen staat centraal

Theatervoorstelling ‘Dat schiet lekker
op zo!’ in De Baersdock

* Tijdens je sollicitatiegesprek leggen we je graag uit
wat de bonusvoorwaardes zijn.

Stanruts
bo o *

250 eur

Wij zoeken een

MEDEWERKER HOUSEKEEPING
(12 - 15 - 20 uur)

Kies zelf hoeveel dagen je wilt werken! Je kunt 2, 3, of 4 dagen werken
Wil jij je werk en je gezin op een ﬁjne manier combineren?
Dan is een baan in ons houskeeping-team echt iets voor jou!
Samen met je collega’s zorg jij ervoor dat onze gasten elke dag van een goed
verzorgde kamer kunnen genieten.
• Je werkt van 9.00 – 15.00 uur
• We betalen boven het CAO-loon
• Je deelt mee in de fooienpot
• Vaste vrije dagen zijn in overleg mogelijk

Bel voor meer info: 077 - 4731296 en vraag naar Lennart Peters,
bel of app rechtstreeks met Lennart: 06 - 11255760
of stuur een mail naar info@maasparel.nl

Hotel – Restaurant De Maasparel
Schans 3 - 5 • 5944 AE Arcen
www.maasparel.nl • info@maasparel.nl

In de Baersdonck in Grubbenvorst vind donderdag 7 juli de humoristische theatervoorstelling ‘Dat schiet
lekker op zo!’ plaats. De gratis te bezoeken voorstelling heeft als thema positief coachen van jeugdleden
binnen een sportvereniging.
‘Dat schiet lekker op zo!’ is interessant voor trainers/coaches en ouders
van jeugdleden van sportverenigingen
in Horst aan de Maas. Er wordt ingespeeld op dingen die kinderen meemaken thuis, bij de sportclub of op

school. Het volgen van de voorstelling
kan helpen bij het werken aan betere
prestaties, minder incidenten en minder kinderen die afhaken.
De uitvoering vindt plaats in de
theaterzaal van De Baersdonck in

Grubbenvorst en duurt van 19.30 tot
20.45 uur; inloop is vanaf 19.15 uur.
De toegang is gratis, maar van tevoren aanmelden via
www.datschietlekkeropzo.nl is
noodzakelijk.

2022-w26

Puzzel

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door
PLUS Supermarkt 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 03 juli 2022
(12.00 uur) binnen zĳn. De winnaar wordt donderdag 07 juli 2022 bekendgemaakt
op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

Wij zijn op zoek naar

GROWERS EN
GEWASVERZORGERS
met een passie om groenten-,
kruiden- en fruitgewassen te
ontwikkelen voor INDOOR FARMS
Locatie: Helmond
Blue Skies Discovery is een in Helmond gevestigde INDOOR
FARMING start-up met de missie om een groeiende
wereldbevolking te voeden met vers en gezond voedsel dat
duurzaam is geteeld. Onze hoogwaardige groenten, kruiden en
fruit telen we in energiezuinige, modulaire indoor farms, in de
buurt van bevolkingscentra om zo transportkosten, vervuiling en
afval te minimaliseren. We gebruiken tijdens de teelt 95% minder
water dan traditioneel en in het geheel geen pesticiden. Last but
not least: onze producten zijn echt heel erg lekker en gezond!
We zijn op zoek naar growers en gewasverzorgers die
interesse hebben in het kweken en verzorgen van gewassen
voor onderzoek. Voorwaarde is wel dat je een passie hebt
voor nieuwe ideeën en inzichten, want je werkt samen met
veredelaars en wetenschappers in creatieve teams aan nieuwe
rassen en teeltmethoden!
Als de missie van Blue Skies jou aanspreekt, is dit je kans om deel
uit te maken van een gedreven, internationaal team. We denken
aan MBO en HBO niveau. Ervaring in de tuinbouw is handig,
maar als je die nog niet hebt, leiden wij jou met alle plezier op!
Solliciteren
Om te solliciteren, mail je jouw cv en brief naar Marc Kreuger
(m.kreuger@blueskies-group.com). Je kunt Marc ook mailen als
je meer wilt weten over deze jobs!

De oplossing van de puzzel in de Hallo van 23 juni 2022 was:
’Wiens brood men eet, diens woord men spreekt’.
En de winnaar is: Irene Peeters uit Melderslo.
Van harte gefeliciteerd met een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door De Hôrster Tuin!
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Apotheek

Broekhuizen

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

Zondag 3 juli

Apotheek Maasdorpen

10.30

Griendtsveen
Zondag 3 juli

11.00

Grubbenvorst
Zaterdag 2 juli

Zoals ieder jaar organiseerde Proteion Welzijn Horst aan de Maas een uitstapje voor haar vrijwilligers. Dit jaar
werd de bijeenkomst georganiseerd in theetuin De Roode Vennen in Broekhuizen. Tijdens deze middag werden
diverse jubilarissen gehuldigd.

Huisartsenpost

19.00

Hegelsom

Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

Zondag 3 juli

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

09.30

Horst

Zaterdag 2 juli
Zondag 3 juli
Maandag 4 juli
Dinsdag 5 juli
+ aanbidding
Woensdag 6 juli
Donderdag 7 juli
Vrijdag 8 juli

18.00
11.00
18.30
09.00
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Zaterdag 2 juli

Lottum

Zondag 3 juli + processie

Meerlo

Donderdag 7 juli
- Biddende moeders

Gebiedsteams

19.15

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

11.00

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Gemeente Horst aan de Maas

Tandarts

01 t/m 03 juli
Tand Totaal Vallen
Oostsingel 6, 5802 AN Venray
0478 58 66 05

Zondag 3 juli Eerste Communie 11.00

Sevenum

Zondag 3 juli
+ uitstelling
Maandag 4 juli
Dinsdag 5 juli
Donderdag 7 juli
Vrijdag 8 juli

Zondag 3 juli
Dinsdag 5 juli

Woensdag 6 juli

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

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

19.00

De Schuilplaats

kerkdienst

Joppen Metal Solutions is een innovatieve, flexibele en betrouwbare toeleverancier
gespecialiseerd in diverse soorten plaatwerkdelen en machineframes uitgevoerd
in RVS, staal en aluminium. Wil jij aan de slag in een leuke professionele
werkomgeving solliciteer dan nu op een van onze onderstaande vacatures.

Vacature TIG lasser

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf

10.00

112

Priesternoodnummer

De TIG lasser construeert zelfstandig binnen een team constructiedelen, plaatdelen e.d. uit aangeleverde onderdelen volgens tekening,
en verricht zelf in veel gevallen ook de afwerking van de las. De TIG
lasser werkt onder leiding van de productie leider. De werkzaamheden
vinden plaats in dagdienst. De voornaamste taken bestaan uit:

Geen spoed, wel politie?

Horst aan de Maas

0900 88 44

06 55 40 80 23

•

Puzzel

•

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
4
3

7

5

9

6

2

9
1

7

1

1
3

9

6
9

4
1

7

6

9
3

3

4

4

•
•

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

5

8

lige contactpersonen. Zij zorgen voor
de koppeling van hulpvrager met een
geschikte vrijwilliger en blijven met
beiden in contact. De organisatie kijkt
terug op een geslaagde middag.

Tandenz
Sint Annalaan 6, Venray
0478 58 45 04

09.00
19.00

Tienray

De jubilarissen werden persoonlijk
toegesproken door hun contactpersoon en ontvingen een boeket bloemen en een kleine attentie. Onder de
jubilarissen waren ook twee vrijwil-

04 t/m 07 juli

09.30
14.00
09.30
18.30
18.30
18.30

Swolgen

Dit jaar werden er zestien jubilarissen in het zonnetje gezet. Hieronder
waren vrijwilligers die al gedurende
vijf of tien jaar iedere week iemand
bezoeken die daar behoefte aan heeft.

Spoedgevallendienst

09.00
09.30

Melderslo

zondag

Jubilarissen vrijwilligerszorg Proteion
Welzijn in het zonnetje gezet

Medische zorg

Tijden Heilige Missen

15

Het zelfstandig lassen en in
sommige gevallen afwerken
van (plaatwerk)-onderdelen /
constructies;
De lasser voert zijn werkzaamheden correct en veilig uit aan
de hand van lastekeningen,
stuklijsten en mondelinge
instructies;
Opspannen van werkstukken
op de meest effectieve manier;
Het mede verantwoordelijkheid
dragen voor het eindresultaat
van het product;

•

Meten en controleren van bewerkte / gemaakte onderdelen.

Functie eisen:
• Je hebt (bij voorkeur) een
afgeronde MBO metaalgerichte
opleiding niveau 2/3;
• Of minimaal 3-5 jaar
ervaring als lasser;
• Kennis van tekening lezen;
• Beschikt over voldoende
mate van zelfstandigheid,
veilig werken;
• Weet van aanpakken.

Ben jij de persoon die toe
is aan een nieuwe uitdaging,
in dit geval bij Joppen Metal
Solutions B.V.? Ga dan snel naar
www.joppenmetalsolutions.nl
en klik door naar vacatures
voor meer details of stuur
je CV rechtstreeks naar
Marcel Dahmen met mailadres
marcel@joppenmetalsolutions.nl

Vacature zaterdag hulp
Oplossing vorige week:
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Wil jij in een leuke werkomgeving een goede cent bijverdienen op
zaterdagmorgen? Wij zijn op zoek naar iemand die ons team komt
versterken. De werkzaamheden bestaan uit het schoonmaken van
en het onderhoud doen in onze productie. Je werkt in een team van
3 personen, werktijden zijn van 8.00 tot 12.00 uur.

Ben je minimaal 16 jaar, weet jij
van aanpakken en heb je interesse,
richt je dan tot Marcel Dahmen,
(077) 307 13 22 of mail rechtstreeks
naar marcel@joppenmetalsolutions.nl

Meijelseweg 39 | 5986 NH Beringe | T +31 (0)77 307 13 22 | www.joppenmetalsolutions.nl
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Geplukt

Kim Backus Hegelsom
Haar leven kende verschillende ups en downs, maar Kim is dankbaar
voor waar ze nu staat. Samen met haar dochters, vriend, familie en
vele vrienden om haar heen heeft iedere dag een mooi moment en
Kim staat dan ook ontzettend positief in het leven. Deze week wordt
Kim Backus (43) uit Hegelsom geplukt.

Momenteel werkt Kim in de kinderopvang. Ze doet dit met veel plezier, maar zou het ook leuk vinden
om meer met haar andere passies te
doen. “Ik ben gek op mode”, vertelt ze. In haar vrije tijd vindt Kim het
dan ook heerlijk om te shoppen. “Het
liefst van 09.00 tot 21.00 uur”, lacht ze.
“Daarnaast vind ik het superleuk om
met voeding bezig te zijn en borrelplanken te maken met verschillende
soorten hapjes.” Het staat dan ook als
een paal boven water dat Kim gek is
op gezelligheid. Haar vrije tijd brengt
ze dan ook graag door met haar vriendinnen, die erg belangrijk voor haar
zijn. “Ik heb heel veel lieve mensen
om me heen en daar ben ik ontzettend dankbaar voor.”

Liefdesgeluk
Sinds één jaar heeft Kim een nieuwe
vriend. Ze leerde Rob kennen op de
datingapp Tinder. “Ik ben bewust
heel lang alleen gebleven”, vertelt
Kim. “Mijn vriendinnen zeiden al
vaker dat ik weer eens moest gaan
daten, maar ik had die behoefte
eerst niet. Toch ging het na verloop
van tijd wel een beetje kriebelen.
Alleen is ook maar alleen.” Kim trok
de stoute schoenen aan en zette

Kim werd geboren in Blerick, maar
groeide op in Hegelsom. Met haar
ouders en broer vormde ze een
hecht gezin. “Thuis voelde het
altijd veilig en vertrouwd”, vertelt
ze. “Ik heb een ontzettend fijne
familie en thuisbasis.” Ondanks dat
Hegelsom volgens Kim de plek is
waar zij thuishoort, verruilde ze op
25-jarige leeftijd het dorp voor de
stad Zevenaar. “Dat deed ik voor
de liefde”, legt ze uit. “Mijn toenmalige man woonde daar namelijk.” Normaal is Kim helemaal niet
het type dat voor de liefde zou
verhuizen. “Ik hoor ook wel echt
in Hegelsom, kwam ik toen achter”, lacht Kim. “Ik heb heel veel
heimwee gehad, omdat ik een
echt familiemens ben. Ik heb mijn
familie graag dichtbij. De heimwee
werd wel minder toen de kinderen
geboren werden.”

Moeilijke periode
In haar leven heeft Kim het niet
altijd makkelijk gehad. Tot haar
grote verdriet werd haar eerste kindje te vroeg geboren.
Chloe overleed met 24 weken.
“Toen was ik nog net 29”, geeft Kim
aan. “Later kreeg ik nog twee dochters: Camee en Pleun.” Toen haar
dochters pas 1,5 jaar en 8 weken
oud waren, kreeg Kim’s ex-man een
zwaar herseninfarct. “We kwamen
hierna in een rollercoaster terecht”,
vertelt Kim. “Met jonge kinderen
is zoiets extra zwaar.” Jarenlang
probeerde Kim, als de doorzetter

en vechter die ze is, de relatie alsnog
te laten slagen. “Mijn ex-man kon niet
meer thuis wonen, maar dit hebben we
zelfs nog geprobeerd door de garage te
verbouwen. Helaas werkte dit niet en
na een aantal jaar hebben we de moeilijke keuze gemaakt om hem uit huis te
plaatsen en zijn we uit elkaar gegaan.”
Samen met haar dochters verhuisde
Kim op 38-jarige leeftijd terug naar
Hegelsom, waar ze haar intrek nam
in het huis van haar ouders. “Het was
moeilijk om een woning te vinden en
mijn ouders ontvingen ons met open
armen”, vertelt ze. “Het is fijn dat we
zo’n goede band hebben, maar het
was wel even aanpassen. Toch hebben we het goed gedaan met z’n
allen. Mijn ouders hebben me altijd
gesteund en doen ontzettend veel
voor de kinderen. Zonder hen weet ik
ook niet hoe alles uitgepakt zou hebben. Mijn ouders hebben mij, maar
ook mijn kinderen, een liefdevolle
basis gegeven.”

Dankbaar
Na 2,5 jaar vond Kim een eigen plekje
aan de Dingsstraat in Hegelsom, waar
ze inmiddels al drie jaar met veel plezier woont. “Ik realiseer me elke dag
hoe goed ik het nu voor elkaar heb”,
glundert ze. “We hebben diep moeten
gaan en ik heb hard moeten vechten, maar hier hebben we het ontzettend goed. Barbecuen met de buren,
‘s avonds nog even de haard aan buiten, mijn dochters die buitenspelen:
dat vind ik echt geluk. Het zit hem in
de kleine dingen.”

Tinder op haar telefoon. “Samen met
de vriendinnen lekker ‘swipen’”,
lacht Kim. “Op een gegeven moment
kwam Rob voorbij. Ik dacht meteen: ‘wat een knappe man’.” In het
echt bleek Rob ook nog eens een
hele leuke man. “De date was keileuk en inmiddels zijn we alweer
één jaar samen. Het mooie aan Rob
en mij vind ik dat we elkaar heel
goed begrijpen en kunnen aanvullen op onze persoonlijke leerpunten.
We halen het beste in elkaar naar
boven en daar ben ik heel blij om.”
Gemiddeld zien Rob en Kim elkaar
drie keer per week. “Samenwonen
hoeft van ons nog niet”, vertelt Kim.
“We hebben het op deze manier heel
fijn samen en Rob kan het ook goed
vinden met de meiden.” Samen gaan
Rob en Kim graag naar de wellness.
“Mijn moeder zegt altijd: ‘daar gaan
de diva’s weer’”, lacht Kim. “Ook pikken we graag een terrasje samen of
gaan we de stad in. Lekker genieten samen.” Bij een nieuwe vriend
komen ook nieuwe schoonouders om
de hoek kijken. “Het leuke daarvan is
dat ik me er altijd welkom voel”, zegt
Kim. “Dat is waar het om draait. Het
zijn superlieve mensen en ik zie dat
echt als een cadeautje.”

Trots
Het leven is volgens Kim een grote
reis. “Er komen mensen en er gaan
mensen”, legt ze uit. “Je pikt dingen
op en stopt nooit met jezelf te ontwikkelen. Als ik kijk naar waar ik elf
jaar geleden stond, toen de vader van
mijn kinderen ziek werd, en dit vergelijk met waar ik nu sta, dan ben ik
echt wel trots op mezelf.” Trots is Kim
ook op haar dochters. “Ze doen het
supergoed. Camee en Pleun hebben
allebei een heel eigen karakter en dat
is heerlijk. Ze hebben natuurlijk veel
meegemaakt en ik zie gewoon hoe
goed ze zich ontwikkelen.”
Om haar dankbaarheid te uiten, heeft
Kim met zichzelf afgesproken iedere
maand iets voor een ander te doen
zonder eigenbelang. “Dit kan verschillen van geld doneren aan het goede
doel, tot laatst een bezoekje brengen aan een weduwnaar om even te
kletsen. Soms bak ik een cake voor
de overburen of doneer ik kleding. Je
hoeft niets geks te doen. Het gevoel
dat ik hierbij krijg is voor mij ontzettend waardevol.”

Tekst: Floor Velthuizen

PNO is het grootste trailerverhuurbedrijf van Noord-Europa. Wij zijn een
familiebedrijf opgericht in 1975 met ons hoofdkantoor in Kopenhagen en met
vestigingen in Duitsland, Finland, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Polen en
Nederland. Ons doel is om de transitie naar duurzaam vrachtvervoer te leiden en
we zijn er sterk van overtuigd dat PNO een belangrijke, toonaangevende aanjager
van deze verandering in de logistieke sector kan zijn.
Bij PNO zijn we op zoek naar slimme, nieuwsgierige mensen die altijd op zoek zijn naar nieuwe manieren om
dingen te doen. Samenvattend zijn we een ‘op de mens gerichte organisatie’ die op zoek is naar teamspelers die
elke dag met bevlogenheid hun werk doen.

Verhuur en wagenpark
coördinator full-time
Je werkt vanuit ons kantoor in Grubbenvorst-Venlo en
werkt nauw samen met het lokale team en de teams
in de andere PNO-landen. Als coördinator ligt je focus
op operationele coördinatie en processen, waardoor
een positieve verhuurervaring voor onze klanten wordt
gegarandeerd. Je beheert en ondersteunt de dagelijkse
administratieve taken van het interne team, klanten en
leveranciers. Ook signaleer en communiceer je mogelijke
problemen naar de betrokken partijen en draag je zelf
oplossingen aan. Om succesvol te zijn in deze rol moet
je gestructureerd te werk gaan en zorgen voor tijdige
en professionele oplossingen voor interne en externe
verzoeken van de verschillende teams. Het doel is om bij
te dragen aan de groei van ons bedrijf door lange termijn
succes te behalen voor PNO in Nederland.
Belangrijke taken
• Actief zoeken naar goede servicepartners en goed
contact onderhouden met deze partijen
• Genereren van werkorders voor werkplaatsen en
het goedkeuren van kosten op het PNO platform,
kostenbeheersing
• Maken en behandelen van huurcontracten, delen
met klanten en de opvolging hiervan
• Coördinatie van nieuwe inkomende trailers
• In- & uitcheck van trailers
• Genereren van verhuurmogelijkheden vanuit
betrokkenheid bij klanten

Vaardigheden & ervaring
• Een hoge mate van zelfmotivatie, proactieve
houding. Zelfstandig, maar ook een teamspeler
• Uitstekende communicatieve en interpersoonlijke
vaardigheden
• MBO+ werk/denk niveau, multitasking en prioriteiten
stellen
• Grote probleemoplossende vaardigheden met
betrekking tot problemen van klanten en/ of
leveranciers
• Verantwoordelijk en toegewijd aan je werk en je team
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse
taal in woord en geschrift, Duits is een pré
Aanbod
• Uitdagende en afwisselende baan, in een platte,
internationale en dynamische organisatie
• Marktconform salaris
• Continue loopbaanontwikkeling
Hoe en waar solliciteren?
Stuur je sollicitatiebrief en cv naar Solvej Lee Ørnstrand,
Head of People, Communication and Sustainability,
via solvej@pnorental.com.
Voor meer informatie kan je ook contact opnemen met
Martijn van Rijswijck, Country Director PNO Nederland
BV, via martijn@pnorental.nl of +31 6 55 91 35 34

