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Horst aan de Maas

Boerenprotest
Boeren verzamelden zich maandag 4 juli massaal op hun tractoren tussen Sevenum en Maasbree. Met spandoeken en vlaggen op hun voertuigen wilden ze demonstreren tegen de
aangekondigde stikstofregels. Ook burgers waren op de been om hun steun te betuigen aan de boeren. De bedoeling was om ter hoogte van de McDonald’s in Sevenum de A67 op te
rijden met de tractoren. De politie was hen echter voor en blokkeerde de toerit van de snelweg. Enkele tractoren hebben uiteindelijk toch over de A67 richting Venlo gereden en de
afrit bij de Middenpeelweg N277 geblokkeerd. Bij deze blokkade is een 70-jarige man uit Deurne aangehouden. Deze persoon is meermaals gevorderd om te vertrekken, maar hier gaf
hij geen gehoor aan. Daarnaast hebben ruim twintig personen een bekeuring gekregen. “Met deze acties brengen boeren de (verkeers)veiligheid in het geding. Het verstoren van de
werkzaamheden op én rond de genoemde locaties kan grootschalige verstoringen van de openbare orde en/of het bedienen van de samenleving tot gevolg hebben. Als politie treden
we op om blokkades zo spoedig mogelijk te beëindigen. Dat doen we in de volgorde van aanspreken, waarschuwen en ingrijpen”, meldt de politie.

Oud-wethouder Rudy Tegels door bureau
Hoffmann vrijgepleit van schending integriteit
Uit het onderzoek naar de integriteitskwestie van oud-wethouder Rudy Tegels is gebleken dat hij zich niet
schuldig heeft gemaakt aan een integriteitsschending. Dat concludeert bureau Hoffmann, die het onderzoek
heeft uitgevoerd in opdracht van de gemeente.
Aanleiding van het onderzoek was
de informatie die burgemeester
Ryan Palmen kreeg van derden over
grensoverschrijdend gedrag, dat later
overging in een vermeende verhouding of relatie tussen wethouder Rudy
Tegels en een bestuurssecretaresse.
Tegels en de medewerkster hadden
deze relatie niet gemeld.
In de nacht van dinsdag 14 op woensdag 15 maart, één dag voorafgaande
aan het aftreden van Tegels, brachten
de oppositiepartijen Perspectief, BVNL
en SP het bericht naar buiten dat er
mogelijk ook sprake zou zijn van vier

integriteitsschendingen. Het betrof
de volgende signalen: Tegels zou op
kosten van de gemeente cadeaus hebben gekocht voor de medewerkster,
Tegels zou de medewerkster hebben
gevraagd bepaalde correspondentie te
verwijderen die in het kader van een
WOB-verzoek was opgevraagd, Tegels
zou de medewerkster werkzaamheden hebben laten uitvoeren voor het
CDA en hij zou haar de functie van
gemeentesecretaris hebben beloofd.
Naar aanleiding hiervan werd een
onafhankelijk onderzoek aangekondigd.

De mogelijke integriteitsschendingen
zijn onderzocht door bureau Hoffman,
maar dit bureau stelt geen enkel
bewijs hiervoor te hebben gevonden.
Dit onderzoek pleit Rudy Tegels dan
ook volledig vrij. Hoffmann concludeert dat noch in gesprekken, noch
in ontvangen documentatie, noch op
andere wijze feiten of omstandigheden naar voren zijn gekomen waarvan
kon worden vastgesteld dat er een
vermoeden zou zijn van een integriteitsschending.
Lees verder op pagina 02

Lucassen
Patronaat 13C // Horst // T: 077 3961390
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Mogelijkheid om als jeugd je mening te laten horen

Oud-kinderraadsleden op zoek naar opvolgers
In Horst aan de Maas komt de kinderraad op voor wat kinderen belangrijk vinden in hun gemeente. Voor het
nieuwe schooljaar is de gemeente op zoek naar nieuwe kinderraadsleden en een kinderburgemeester.
Huidige kinderburgemeester Tom Koster en kinderraadsleden Noa Kleuskens en Joanna Hulsbosch kijken
terug op een geslaagd jaar en zijn nu op zoek naar nieuwe kinderen om het stokje aan door te geven.

Daarnaast wordt er volgend jaar een
activiteit georganiseerd voor jongeren,
om verveling en vandalisme tegen te
gaan. De oud-kinderraadsleden merken dus wel degelijk dat zij invloed
hebben. “Er wordt echt iets gedaan
met wat wij belangrijk vinden”, glundert Noa.

Betrokken
De kinderraad helemaal loslaten, dat
willen Tom, Noa en Joanna nog niet.
“Het was zo leuk om te doen, dat we
er graag bij betrokken blijven”, vertelt
Tom. Daarom gaan de kinderen zich
komend jaar inzetten als kinderjournalist. “Wij gaan bekendheid geven
aan de bijeenkomsten van de nieuwe
kinderraad.” De journalisten in spé
hebben inmiddels al twee keer vergaderd en zijn druk aan het overleggen
hoe ze invulling gaan geven aan hun
nieuwe rol. “We gaan in ieder geval
social media inzetten om kinderen te
bereiken”, zegt Joanna. “Maar ook willen we op scholen kinderen benade-

ren”, voegt Noa hieraan toe.
Tijdens de vergaderingen lieten Tom,
Noa en Joanna hun fantasie los op hoe
zij zelf hun eigen leeftijdsgenoten het
beste konden bereiken. Dit varieerde
van filmpjes opnemen op TikTok en
Snapchat tot bekende Horstenaren
vragen om in te spreken als promotie. Ook is er een Instagrampagina
gemaakt en is besloten om het logo
van de Kinderraad een nieuwe look te
geven.
In september start de nieuwe kinderraad. Gedurende het schooljaar vinden
er vier of vijf bijeenkomsten plaats,
waarbij de kinderen betrokken worden bij verschillende kwesties die
spelen in de gemeente. Ben je tussen
de 10 en 14 jaar oud en wil je een jaar
lang kinderraadslid zijn? Stuur vóór
17 juli een e-mail naar kinderraad@
horstaandemaas.nl met je naam, je
leeftijd en je woonplaats.

Tekst en beeld: Floor Velthuizen

Vervolg voorpagina
Dit schooljaar is de kinderraad aan de
slag gegaan met de thema’s verkeer,
pesten, speeltuinen, milieu en vandalisme. Samen met ‘echte’ raadsleden
werden ideeën uitgewerkt tot echte
plannen. Volgens Tom is de kinderraad een perfecte mogelijkheid om

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

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

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

als jeugd in Horst aan de Maas je
mening te laten horen. “Ik heb vaak
een duidelijke mening over dingen
en ik wilde dat hier iets mee gedaan
werd”, legt hij uit. “Dat is het afgelopen
jaar ook gebeurd. Er wordt ook echt
naar je geluisterd.” Noa is het daarmee eens. “Ik vind alles leuk en kon
op deze manier over alles meedenken.” Joanna voegt hieraan toe dat de
kinderraad ook kan bijdragen aan je
zelfvertrouwen. “Eerst durfde ik mijn
mening nooit te geven”, vertelt ze. “Ik
vond het moeilijk om te zeggen wat ik
zelf vond. Door de kinderraad kon ik

anderen laten zien dat ik ook een eigen
keuze en mening heb. Ik heb er veel
van geleerd en ben feller geworden.”
Dat de gemeente enthousiast was
over de plannen van de kinderraad,
blijkt wel uit het feit dat een aantal
plannen daadwerkelijk uitgevoerd
gaat worden. Een voorbeeld hiervan is
dat wanneer er speeltoestellen in de
gemeente vervangen moeten worden, er speeltoestellen zullen komen
die ook geschikt zijn voor kinderen
met een beperking. Ook zijn er door
de gemeente anti-pestposters geprint
en komt er een anti-pestcontract.

Oud-wethouder Rudy Tegels
vrijgepleit van schending
integriteit door bureau Hoffman
Het CDA-bestuur geeft in een reactie aan altijd het volste vertrouwen
gehad te hebben in de onschuld
van Rudy Tegels en het onderzoek.
“Als partij hechten we veel waarde
aan transparantie en integriteit”,
aldus het bestuur. “We zijn op de
eerste plaats blij voor Rudy Tegels.

Het blijft echter wrang, treurig en
politiek onwaardig dat op basis
van de door oppositie (SP, BVNL en
Perspectief) ongefundeerde gepubliceerde berichten, vertraagde
onderzoeken en voortijdige conclusies personen zijn beschadigd en
carrières zijn geruïneerd.”

Maak jij ons
team compleet?

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.

Reumkens Voet & Zorg is op zoek naar
een collega voor de front- & backoffice.

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.

Meer informatie:
www.reumkensvoetenzorg.nl/vacatures
Reumkens Voet & Zorg - Hagerhofweg 16, 5912 PN Venlo
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Twee weken

Crisisnoodopvang
asielzoekers in Grubbenvorst
De gemeente Horst aan de Maas brengt Gemeenschapshuis
’t Haeren in Grubbenvorst in gereedheid om tijdelijk 150 asielzoekers op te vangen. De asielzoekers worden vanaf woensdag 27 juli
voor een periode van twee weken opgevangen in deze tijdelijke
crisisnoodopvang.
Het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA) heeft momenteel een tekort aan opvanglocaties.
Het aanmeldcentrum in Ter Apel
loopt over en er is een crisissituatie. Alle gezochte oplossingen
leidden niet tot een situatie die
onder controle is. Het Ministerie
van Justitie en Veiligheid heeft aan
alle Veiligheidsregio’s een dringend
verzoek gedaan om crisisnoodopvang voor asielzoekers mogelijk te maken. Horst aan de Maas
neemt deze taak op zich voor de
Veiligheidsregio Limburg-Noord.
“Ik vertrouw er op dat wij deze
mensen een veilig en rustig verblijf
kunnen bieden voor de dagen dat
ze bij ons zijn”, geeft burgemeester
Ryan Palmen aan. “Ik realiseer mij
dat deze crisisnoodopvang moge-

lijk druk op onze gemeenschap
legt. We organiseren het beheer en
toezicht in en rondom het gemeenschapshuis met een ervaren, professioneel bedrijf. Er is altijd een
aanspreekpunt. Veiligheid voor
iedereen staat voorop.”

Vakantie
Na deze periode van twee weken
gaan de asielzoekers naar een
andere opvanglocatie. Het reguliere gebruik van het gemeenschapshuis wordt niet belemmerd.
Het is namelijk vakantie en dit is
een periode waarin het gemeenschapshuis gesloten is voor regulier gebruik. De gemeente heeft
omwonenden, enkele stakeholders
en gebruikers van het gemeenschapshuis geïnformeerd.

Stap gezet naar kindcentrum

Zeepkistenrace
Leerlingen van Yuverta Horst organiseerden op donderdag 30 juni een zeepkistenrace bij de school.
De leerlingen maakten de zeepkisten zelf en namen het op tegen elkaar terwijl ze aangemoedigd werden
door andere leerlingen, docenten en verschillende ouders. Aan het einde van de race werden prijzen
uitgereikt aan de snelste en mooiste zeepkisten. Ook werden er troostprijzen uitgedeeld aan de groepjes die
niet mee konden doen, omdat sommige karren het op het laatste moment nog begaven. Desondanks kijkt
iedereen terug op een geslaagde middag met veel race- en kijkplezier. / Beeld: Robbie Lamers

Weisterbeek viert zingend
haar 100-jarig bestaan
Op basisschool Weisterbeek werd donderdag 30 juni feestgevierd.
De school vierde, samen met al haar leerlingen en leerkrachten,
haar 100-jarig bestaan. Ook werd de eerste stap gezet naar kindcentrum Weisterbeek. Op het schoolplein werden een foto en
banner onthuld en werd samen het Weisterbeeklied gezongen.
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
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:

•
•

Alle kinderen van de school kwamen donderdagmiddag 30 juni
samen op het schoolplein. Al de
hele week werd er feestgevierd
vanwege het 100-jarig bestaan van
de school. Zo werd er een sportdag
georganiseerd, was er een speurtocht, speelden de kinderen bingo
en was er een uitje naar attractiepark Toverland. Donderdag werden
er oud-Hollandse spelletjes gedaan
in typische klederdracht en vond
er een officieel moment plaats
om 13.30 uur op het schoolplein
van de basisschool. Hiermee werd
honderd jaar Weisterbeek afgesloten en was er een eerste stap naar

het nieuwe gebouw dat er gaat
komen. Hier staat het Integraal
Kindcentrum centraal, waarin plek
is voor de basisschool én voor kinderopvang ‘t Nest. Op het podium
werd een foto onthuld, die één
week eerder gemaakt was, waarop
te zien was hoe alle kinderen op
het schoolplein samen het getal
100 vormden. Daarnaast werd er
een banner onthuld aan de voorzijde van de school, met daarop de
tekst van het Weisterbeeklied. Dit
lied werd door alle leerlingen en
leerkrachten samen gezongen en
de zomerse middag werd afgesloten met voor ieder een waterijsje.

•
•

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
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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Je levenslust, je kracht en je liefde
maar vooral je lach…
we zullen je ontzettend missen!
Dapper in de strijd die hij heeft geleverd,
moeten wij hem loslaten.

Pierre Broekmans

Wat was je sterk en arbeidzaam
steeds heb je voor ons klaar gestaan
je wil was ijzersterk
heel lang nog ging je voor ons aan het werk
dat was je lust en je leven
moedig ben je tot het einde gebleven
flink wil je dat ook wij zullen zijn
maar afscheid nemen doet pijn

Annie Crooijmans
Monique Broekmans - van Dijk
Hij overleed op 67-jarige leeftijd.
Familie Broekmans
Familie van Dijk
Lottum, 5 juli 2022
Markt 4, 5973 NR Lottum

vriendin van

Jan van Deurssen †
* Horst, 22 oktober 1933

Gezocht vrijwilliger/chauffeur
voor ouderenvervoer Zorgboerderij.
Informatie bergerbaan 06 29 18 46 31
Nieuwe aardappelen te koop!
Bosstraat 63, Hegelsom
Is uw stoel of bank doorgezakt,
deze kunnen wij opnieuw voor u
opvullen. Ook oud of beschadigd leer
kunnen wij herstellen alsof het weer
nieuw is. Het reinigen van uw stoffen
en leren meubels. Of alle andere
meubelwerkzaamheden.
www.meubelpiet.nl, 06 82 94 47 93

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

† Maasbree, 3 juli 2022

Familie Crooijmans
Correspondentieadres:
Parallelweg 14, 5961 GS Horst

Wij nemen afscheid van Pierre op dinsdag 12 juli om 10.30 uur
in de parochiekerk van de H. Gertrudis in Lottum. Wij begeleiden
hem in familiekring naar het crematorium.
Er is gelegenheid om Pierre nog een laatste groet te
brengen op zondag 10 juli van 15.00 tot 16.30 uur in
Afscheidshuis Memento Mori, Mgr. Schravenlaan 1 in Lottum.
Bloemen zijn maar voor even, een bijdrage aan
KWF Kankerbestrijding is voor het leven. Hiervoor zijn
collectebussen aanwezig in het Afscheidshuis en in de kerk.
Een speciaal woord van dank aan alle mensen die er de laatste
maanden op zoveel manieren voor Pierre en mij zijn geweest.

De afscheidsdienst vindt in besloten kring plaats.
Een speciaal woord van dank aan alle medewerkers van
Zorginstelling Broekstraat te Maasbree afdeling A4 en B1.

0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

“Laot meej már gaon”
We hebben afscheid genomen van onze lieve mam en oma

Nel Schatorie - Moorren
* Horst, 1 april 1925

† Horst, 29 juni 2022

bob noten
Heel bijzonder, heel gewoon,
gewoon een heel bijzonder persoon.

Grad Schatorie † 1982

Niet onverwacht maar wel veel te vroeg, hebben we
afscheid moeten nemen van mijn broer, zwager & onze oom.

Theo Welage † 1999

Hoije wah
Mam en Pap

van Dijk

Rien & Marjo
Aisla & Grad, Lies
Irina & Dave, Yara & Kjell, Luka, Dani
Tim & Steffie, Guusje, Toën, Saar
Viv & Jac
Maloe & Roy

Ria & Wiel
Karlien en Davy, Pip, Mats
Sjors
Nieke, Milan
Dirk & Els
Jim
Charlie
Sem
Torenstraat 60, 5961 TE, Horst

Gezocht caravanstalling omg Horst,
Meterik, Hegelsom. Lengte incl.
dissel 654 cm, breedte 230cm.
Tel: 06 28 45 23 36

begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

De afscheidsdienst heeft maandag 4 juli 2022 plaatsgevonden.

VERSE FRAMBOZEN (e.a. fruit) VAN DE
TELER! Malina Fruits, Tongerloseweg 11,
Hegelsom, 06 16 04 23 57
Voor aardbeienplanten groenteplanten o.a. winterpreiplanten
- fruitbomen en klein fruit naar
Thijs Huys Langstr. 64 5963 NW HorstHegelsom Tel.: 077 398 35 52

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

0478-515221
Briensveld.nl

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

GERRIE
VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Rijbewijskeuringen 75+, wekelijks
B. Minken, arts, Venrayseweg 40,
Wanssum
Tel. 0478 53 17 48

met 24-uurs kamers

Carool & Henk
Gé en Silke
Dick en Anita, Jurre, Iefke
Josje en Roel, Rudi

Jan, Petra, Martijn, Yvonne, Hans, Kim, Mike en Kai

Pierre Broekmans

eigen afscheidscentra

Jan

Weej gaon ow missen, hajje wah.

Vul te vroeg hebbe we afscheid motte neme
vaan ozze schonzoën, schonbroor en oeme

24-uur
bereikbaar

Later gehuwd met

Pierre Broekmans

En Lottumse roês is geplukt

uitvaartbegeleiding

Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

&
Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

0707 \ winkel & bedrijf
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Professionele zorg voor ernstig zieke kinderen en hun naasten

‘Kinderhospice Kwatro is er voor het
leven en niet voor de dood’
Christel Hafmans-Willems uit Venray bouwt in Horst aan kinderhospice
Kwatro. De professionele zorg voor ernstig zieke kinderen, maar ook
voor ouders en broertjes en zusjes, is gestart en wordt verder uitgebouwd. Nu het huis nog.
Christel wil samen met een bevlogen team lichtpuntjes brengen voor
ernstig (ongeneeslijk) zieke kinderen
en hun gezin: thuis, in het ziekenhuis,
maar ook in het nog te realiseren kinderhospice Kwatro.

Eerste kinderhospice in Limburg
De locatie is bekend: Venrayseweg
89 in Horst, op de plek van de voormalige Middelbare Agrarische School.
Dat gebouw wordt gedeeltelijk afgebroken. Het maakt plaats voor een
nieuw, functioneel gebouw, waar het
kind liefdevol verzorgd kan worden.
Een huis, net als thuis, met twaalf
bedden voor 24-uurszorg met daarbij
24 plekken voor dagopvang.

We willen dat kinderen
zich veilig voelen en tot
rust kunnen komen

Lichtpuntjes
Een tweede stichting, Vrienden van
Kwatro, zamelt geld in. Onder andere
voor de inrichting van het kinderhospice, maar ook breder om ernstig zieke kinderen en hun ouders
lichtpuntjes te brengen. “We willen
breder kijken dan de (medische) zorg
voor het kind zelf”, geeft Christel aan.
“Door hun veerkracht leven kinderen

Binnenkijken bij...

vaak nog vele jaren, ondanks dat zij
ongeneeslijk ziek zijn. We willen dat
kinderen zich veilig voelen en tot rust
kunnen komen. Dat ze kunnen spelen, beleven en kunnen lachen. In het
hospice, thuis en ook in het ziekenhuis. We richten ons op het leven en
niet op dood.”

Column

Eerste festival
Saar gaat met haar beste vriendin voor de eerste keer naar een
festival. Ze weten allebei niet
precies wat dat is. Saar heeft er
niet veel vertrouwen in.
Het vorige weekend werd ze
wakker van haar zusje die met
veel lawaai binnen kwam na
háár eerste festival. We moesten
goed kijken wie er kletsnat en
stinkend naar bier voor de deur
stond. Iets met een hele dag
regen en een eerste bierdouche.

Rouwproces
Behalve het zieke kind wil Kwatro
ook ouders en broers en zussen helpen en emotioneel ondersteunen.
Want hoewel het (ongeneeslijk) zieke
kind centraal staat, is de begeleiding
van de dierbare zeker zo belangrijk.
“Ouders voelen zich vaak machteloos en gaan helemaal voor hun zieke
kind”, legt Christel uit. “Door ouders
te ontlasten, krijgen ze tijd voor hun
eigen rouwproces. Zo kunnen ouders
ook weer gaan leven in plaats van
overleven.”
Dat er behoefte is aan een kinderhospice, ervaart Christel elke dag.
“Meer dan 10.000 ernstig zieke kinderen hebben in Nederland intensieve
complexe zorg nodig. Ouders kunnen
die zorg helaas niet altijd bieden, hoe
graag ze dit ook willen. Samen kunnen we het leven verlichten van zieke
kinderen en hun ouders, broers en
zussen.”
Kwatro is nog op zoek naar mensen
die willen bijdragen in tijd, geld en
energie. Kijk voor meer informatie op
www.vriendenkwatro.nl

Oh, zit dat zo!

Afschaffing van de Fiscale
Oudedagsreserve (g)een probleem?
Voor pensioenopbouw van werknemerspensioenen is de zogenaamde omkeerregeling van toepassing. Dat betekent dat de betaalde pensioenpremie fiscaal aftrekbaar is, zodat minder belasting verschuldigd is. Belastingheffing vindt te zĳner tĳd plaats over de pensioenuitkering.
mie betaald. Daarom werd de FOR in
het leven geroepen. De FOR is een
fiscale aftrekpost zonder dat er premie wordt betaald. De ondernemer
bouwt dus met de FOR geen pensioen op.

Ondernemers kennen geen verplicht
pensioen en daar komt de Fiscale
Oudedagsreserve (FOR) om de hoek
kijken. In de fiscale prehistorie is
kennelijk bedacht dat ook de ondernemer moest kunnen profiteren van
de aftrek van de pensioenpremie,
zelfs al wordt er geen pensioenpre-

De gedachte was dat de ondernemer bij staking en verkoop van zijn
onderneming middelen zou vrijmaken om alsnog een pensioen
aan te kopen en vervolgens net
als de werknemer over de pensioenuitkering belasting te betalen.
Veel ondernemers willen of kunnen
echter bij de staking van hun onderneming geen pensioen aankopen.
De in het verleden daardoor feitelijk onterecht genoten fiscale aftrek
wordt dan in één keer teruggedraaid en de ex-ondernemer wordt
geconfronteerd met een belasting-

aanslag die in de tienduizenden
euro’s kan lopen. Helaas komt dit
vaak als een verrassing.
De ondernemer kan ook daadwerkelijk pensioenpremies storten en
daarvoor ook fiscale aftrek krijgen. Geen ramp dus, de afschaffing
van de FOR? Nou, niet helemaal.
De maximale pensioenpremieaftrek
is afhankelijk van de zogenaamde lijfrenteruimte. Die lijfrenteruimte wordt
berekend over het inkomen van een
jaar eerder. Zo kan de belastingdienst
de lijfrenteruimte tijdig berekenen.
Het gevolg is dat indien een slecht
jaar gevolgd wordt door een goed
jaar, er in het goede jaar geen ruimte
is om een lijfrente te storten, terwijl in de omgekeerde situatie in het
slechte jaar geen inkomen is om de
betaalde premie op af te boeken.

In de praktijk wordt vaak de FOR
gebruikt om deze problematiek te
omzeilen. In een goed jaar wordt dan
FOR toegepast voor de aftrekpost en
in een later jaar de premie betaald,
waarmee de FOR weer wordt afgebouwd. Een praktische oplossing voor
een lastig probleem. Dus toch jammer
dat nu wordt voorgesteld om de FOR
af te schaffen.

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

We gaan naar Funpop. “Net als
mijn zus zeker”, moppert Saar.
“Flemming komt”, probeer ik.
Gejuich en een greep naar hun telefoon. Via Spotify wordt mijn autostereo gehackt. Flemming komt zo
hard binnen dat ik bijna in de vangrail beland. We zijn de enige festivalgangers die met een piep in hun
oor aankomen in plaats van met
een piep vertrekken.
Als we door de security zijn, heel
aardige en enthousiaste vrijwilligers, begint voor Saar het high
fiven. Haar collega’s van de dagbesteding uit Maastricht zijn er allemaal. Oud-klasgenoten uit Sittard
omhelzen haar. Ik ben ontroerd als
ik zie hoe veel contact ze maakt. Na
twee jaar coronabeperkingen, was
haar meest gebruikte uitspraak “ik
hou niet meer van mensen”.
Saar, die voor alle onbekende
dingen bang is en niet houdt van
drukte, kondigt aan dat ze vooraan
gaan staan. “We zien je vanavond
wel weer”, zegt ze. De hele club
dringt naar voren om Flemming van
dichtbij te zien. Helemaal prima,
kan ik achterin los gaan zonder alle
opmerkingen dat ik ‘niet normaal
ben’.
Wat later op de middag merk ik
dat ze voor de volledige festivalervaring is gegaan. Of ik even een
foto kan maken van haar en haar
nieuwe vriend. “Heb je ook een
agenda? Dan kunnen we afspreken.”
We nemen een kleine pauze. In de
zon liggen we op het gras met een
dienblad vol alcoholvrije biertjes.
“Dit is de mooiste dag van mijn
leven”, zucht Saar.
In de auto terug, nu met een dubbele piep, vraagt ze hoeveel dagen
het nog is tot de volgende Funpop.
Sindsdien beginnen we de dag
met een update van het aantal
dagen tot het leukste festival van
Nederland voor mensen met en
zonder bijzondere talenten.
Marcia Adams
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Vrijwilligerswerk geprezen

Herinner mij hoe ik was,
toen ik alles nog kon.

Lintje voor Ger Hoebers
Ger Hoebers (73) uit Horst heeft vrijdag 1 juli een Koninklijke
onderscheiding ontvangen. Hij kreeg het lintje uit handen van
burgemeester Ryan Palmen tijdens de viering van het 60-jarig
jubileum van Ontspanningsvereniging Concordia’62.

Met Leon en Huub dichtbij haar hebben
wij afscheid genomen van ôs mam,
mijn schoonmoeder en onze trotse oma

Leny Stiphout - van Dijck
echtgenote van

Toon Stiphout †
Horst, 24 december 1937

Venray, 29 juni 2022

Leon

Donderdag 14 juli 2022
zijn mijn ouders

Hay en Gerda
Peeters-Raedts
50 jaar getrouwd
Gefeliciteerd
Sandra
Kaartje sturen kan
naar onderstaand adres:
Dorperweiden 1
5975 BA Sevenum

Huub en Ingrid
Teun en Mayke
Dirkje
Correspondentieadres:
Maasbreeseweg 22
5975 BP Sevenum

Dankbetuiging

Wij hebben afscheid genomen van Leny op dinsdag 5 juli.

Als het leven tot op zeer hoge
leeftijd is geleefd
en je al heel veel hebt moeten loslaten,
dan komt de tijd dat het einde goed is
en wij verdrietig maar met liefde
ôs Moe laten gaan.

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele
kaarten en bloemen die
wij mochten ontvangen bij
ons 60 jarig huwelijk.

Nel en Chris
Janssen-Holtermans
Kinderen en kleinkinderen

Dag Moeke…… dag Moe…..dag Oma

Nelly Cuppen - van Enckevort
✩ 29 juli 1928

† 30 juni 2022

Geboren

Jan Cuppen 2011 †
Kus van ons allen
We hebben afscheid van ôs Moe genomen op dinsdag 5 juli 2022
in crematorium Boschhuizen te Venray.

Anouk

30 juni 2022
Dochter van
Roy en Marieke
Wagemans-Heldens

Librije 10, 5961 VG Horst

Hombergerweg 48
5973 PH Lottum

Voor alle woordjes, kaarten, appjes,
telefoontjes en bloemen bij het afscheid van:

Geboren

Nancy van Rijswijck
- van Enckevort
willen wij iedereen van harte bedanken.
Teun en Renate

Saar

17 juni 2022
Dochter van
Rob Thielen en
Janneke Saris
Veldlaan 27
5963 HG Hegelsom

Fam. van Rijswijck
Fam. van Enckevort

Dankbetuiging

Jo Crooymans-Wagemans
Graag willen wij iedereen bedanken voor de lieve woorden,
de vele kaarten en de prachtige bloemen die we mochten
ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve
vrouw, ons mam, onze schoonmoeder en trotse oma,
Toon,
Linda †, Richard en Anita, Lars
Irma en Erik, Lana
19 mei 2022 - Hoofdstraat 48a, 5973 NG Lottum

Geboren

Jik

Nico Teun
4 juli 2022
Zoon van
Joep Vullings &
Melina Haenen
Nieuwstraat 136
5961 HG Horst
Zomerverwennerij
Ontspannende en verzorgende
rugbehandeling.
Info: www.mayproosten.nl

De heer Hoebers is vanaf 1966
als vrijwilliger verbonden
aan Ontspanningsvereniging
Concordia’62. In eerste instantie als
bestuurslid, vanaf 1997 als voorzitter. Naast zijn bestuurlijke activiteiten, maakt de heer Hoebers
zich ook op organisatorisch vlak
verdienstelijk, bijvoorbeeld bij
de mede-opbouw van het clublokaal, bij de organisatie van een
tweejaarlijks concert voor mensen met een verstandelijke beperking en bij de organisatie van de
Vaderdagfeesten. De heer Hoebers
leidt de vereniging op zijn eigen,
vaak zeer creatieve wijze. In een
periode dat de leden ouder werden, heeft hij vereniging omgevormd van een sportclub naar een
vereniging waar leden allerlei soorten hobby’s kunnen beoefenen.

Klusclub
Daarnaast is de heer Hoebers sinds
2011 vrijwilliger bij De Zorggroep
als coördinator van de klusclub.

Deze club verricht kosteloos klusjes
voor de bewoners van de locatie
Berkele Heem in Horst, waarbij het
persoonlijke contact met de bewoners erg belangrijk is.

Veiligheid
Bovendien is de heer Hoebers
vanaf 2012 vrijwilliger bij Stichting
Museum de Kantfabriek, waar hij
de verantwoordelijkheid heeft
over de veiligheid van vrijwilligers, bezoekers en gebouwen.
Daartoe heeft hij onder meer een
veiligheids- en calamiteitenplan
geschreven, organiseert hij ontruimingsoefeningen en zorgt hij voor
de opleiding van BHV-ers.
De heer Ger Hoebers wordt voor
bovengenoemde verdiensten
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau. De onderscheiding worden uitgereikt door burgemeester Ryan Palmen tijdens
de viering van het 60-jarig jubileum van Ontspanningsvereniging
Concordia’62 op vrijdag 1 juli.

Basisschool Lottum winnaar

Succesvolle scholenstrijd
tegen elektronisch afval
Leerlingen van tien basisscholen uit de gemeenten Horst aan de
Maas, Peel en Maas en Venray hebben de afgelopen vier weken een
grote hoeveelheid elektronisch afval ingezameld tijdens de
E-waste Race 2022. In totaal zamelden de scholen met de hulp van
buurtbewoners maar liefst 17.655 oude elektronische apparaten
in. Basisschool de Bottel uit Lottum is met 5.388 ingezamelde
apparaten de winnaar van de E-waste Race.
Na de gastlessen startte de race.
Door de leerlingen werd vier
weken lang elektronisch afval
ingezameld. De kinderen kregen
extra punten als ze e-waste lieten repareren. Om buurtbewoners
te betrekken bij de E-waste Race
voerden de kinderen tegelijkertijd
campagne in hun buurt.
Buurtbewoners konden hun oude

elektronische apparaten online
aanbieden, waarna de leerlingen
deze aan huis kwamen ophalen.
Alle apparaten die zijn ingezameld
door de klassen, zullen worden
hergebruikt of gerecycled. Op deze
manier draagt de race bij aan een
duurzame kringloop van de kostbare grondstoffen die in oude elektronica zitten.

0707 \ opinie
Poll
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Een tweede aanmeldpunt voor asielzoekers is nodig
Het Kabinet wil een tweede aanmeldcentrum in de Noordoostpolder realiseren. Dit omdat het Groningse Ter Apel de toestroom van asielzoekers
niet meer aan kan. De gemeente vindt het echter onwenselijk, omdat er geen draagvlak meer te vinden is voor de plannen.
Al meerdere weken slapen asielzoekers buiten,
omdat in het aanmeldcentrum geen plek meer
is. De nood is hoog en daardoor is een tweede
aanmeldpunt nodig. Dit omdat ieder mens recht
heeft op een humanitaire slaapplek. Echter,
andere landen kunnen ook een steentje bijdragen aan het asielprobleem en Nederland hoeft

niet iedereen op te vangen. Het draagvlak voor het
opvangen van asielzoekers wordt steeds kleiner,
omdat Nederlanders zelf ook te maken hebben met
problemen op de woningmarkt. Deze asielzoekers
zullen namelijk ook een verblijfsvergunning krijgen
en dan een woning toegewezen krijgen. In verschillende gemeenten in Nederland heerst er onrust

over wie een bepaalde woning toegewezen moet
krijgen. Iedere gemeente moet namelijk een aantal
statushouders verplicht huisvesten.

Een tweede aanmeldpunt voor asielzoekers is nodig.
Wat vindt u?

De boerenacties gaan nu echt te ver
Vanwege de aangekondigde stikstofregels voor boeren, hebben de afgelopen tijd diverse demonstraties plaatsgevonden. Zo reden de agrariërs
met hun tractors naar Stroe, blokkeerden ze de A67 en stonden de eerste hooiballen langs de snelwegen in brand. Gaan de boerenacties te ver of
zijn ze terecht?

Trap bekleden met tapijt Bel: 06 16
37 45 14. Gratis prijsopgave bij u thuis.
Woningstoffeerderij vd Broek

scheid moeten nemen van geliefden. Verder sta ik
1000 procent achter ze.”
Hans Bijnen snapt de boeren wel. “Als er niemand
last van heeft, dan heeft het geen effect”, legt hij
uit. “Ze moeten nu doorpakken, op de lange duur
heeft het gevolgen voor iedereen als ze nu niets
doen.” Ester Clabbers denkt er hetzelfde over.
“Sommige dingen gaan misschien te ver, maar dan
stel ik een andere vraag: toen ze het netjes hielden,
werd er toen naar ze geluisterd? Nee, dus ik kan me
voorstellen dat ze dan andere dingen gaan doen,
ze willen rechtsom of linksom toch gehoord wor-

Heeft iemand mijn bril gevonden.
Verloren op 4 juli nabij de kruising
Clapvaeren/Veldje. 06 23 19 25 08

den. Maar ‘onze’ overheid heeft er geen boodschap
aan. Een verhaal, een ruzie of een oorlog heeft altijd
twee (of meerdere) kanten.”
Rob Speijcken heeft ook nog een advies. “Boerenorganisaties: nu niet naar anderen wijzen, maar
de mouwen opstropen en help jullie boeren met
omschakelen naar een natuurinclusief landbouwsysteem. Politiek: geef deze boeren perspectief en
help deze met het omschakelen of kom met een
mooie regeling, willen ze stoppen. Kom dus met
een nieuwe visie op het voedselsysteem en bouw
het huidige af.”

Te koop: appartement, centrum van
Grubbenvorst. 387000 euro
T. 077 398 90 90.

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

Topbaan voor 2 rechterhanden
Werk je graag met je handen, ben je leergierig, een echte doener
en kunnen je handen dat maken wat je ziet? Dan zoeken wij jou!

Meer informatie:
www.reumkensvoetenzorg.nl/vacatures

Column

Rolstoel
piraten

Bespreking poll week 26

Jan Huys vindt dat de acties te ver gaan. “Niemand heeft daar baat bij en zeker niet de boeren”, vindt hij. “Wel moet er meer geluisterd
worden naar de boeren en moet alles en iedereen meedoen om het stikstofprobleem op te lossen. Ook industrie en verkeer.” Ook Mary van der
Wel vindt sommige acties uit de hand lopen. “Ze
moeten niet de gezinnen van de ministers lastigvallen of de politie aanvallen”, zegt ze. “Met het
blokkeren van de snelwegen moeten ze even
rekening houden met de mensen die met spoed
naar een operatie toe moeten of mensen die af-

DoorFloor

Volgens mij ben ik niet de enige
die bang is dat zijn vakantie in
de soep loopt vanwege de
drukte op alle vliegvelden.
Op TikTok zag ik al een aantal
filmpjes voorbij komen waarin
jongeren een handicap faken
om zo de lange wachtrijen op
Schiphol te omzeilen. Lachend
stuurde ik deze door naar mijn
vriendin: “Breken we jouw been
of die van mij”, vroeg ik haar.
Toch kan dit eigenlijk echt niet
en vind ik het een perfect
voorbeeld van hoe onze samenleving steeds meer individualiseert.
Er zijn momenteel immens lange
rijen op Schiphol, maar in een
rolstoel mag je er sneller langs.
Op TikTok is te zien dat mensen
daar misbruik van maken. Zij faken
namelijk een handicap of gebroken
been en maken video’s van hoe
zij in de rolstoel alle rijen voorbij
mogen en zo dus zonder stress of
moeite op tijd hun vliegtuig halen.
Na afloop zie je deze mensen dan
een dansje doen met hun krukken
of rustig weer hun schoenen aantrekken en opstaan uit de rolstoel.
Het is ergens wel grappig en ‘slim’
wat deze mensen doen, ik moest
er zelf ook even om lachen toen
ik het zag. Toch kwam het besef
wel vrij snel dat deze fraudeurs
de schaarse capaciteit opgebruiken, waardoor mensen die echt
hulp nodig hebben, deze misschien
niet krijgen. Er zijn immers ook
maar een beperkt aantal rolstoelen
beschikbaar.
Dat hier door de misbruikers nauwelijks over nagedacht wordt,
blijkt wel uit het feit dat zij deze
‘hack’ trots op sociale media plaatsen. Dat zet me aan het denken. Ik
heb het idee dat onze samenleving
steeds individualistischer wordt.
Sociale media lijken dit alleen maar
te versterken en mensen worden
egoïstischer en asocialer. Dit geldt
natuurlijk niet voor iedereen, maar
dit soort filmpjes laten wel zien
hoe er een shift plaatsvindt in ons
gedrag en het denken aan anderen. Ik zat er zelf immers ook om
te lachen en betrapte mezelf erop
dat ik even dacht: ‘hé, dat is slim’,
voordat het besef kwam dat je dit
niet kan maken. Gelukkig heb ik
dat wel (nog), haha.

Reumkens Voet & Zorg - Hagerhofweg 16, 5912 PN Venlo
Floor

08

politiek \ 0707

Essentie

Hoe dealen we met drugs?
17 juni: “Drugslab opgerold in Lottum”. 28 juni: “Hennepvondst in
woning Horst”. De berichten volgen elkaar in snel tempo op. Hopelijk
zijn dit successen van de regionale campagne ‘Kijk niet weg’.
Ik maak me namelijk zorgen over
drugscriminaliteit in én buiten onze
gemeente en mogelijke ondermijning die dat met zich meebrengt.
Daarnaast vind ik het verontrustend
dat ook jongeren in onze gemeente
tijdens de lockdown door verveling
veel meer drugs zijn gaan gebruiken.
Drugs zijn erg gemakkelijk verkrijg-

D66-GroenLinks Horst aan de Maas

Vraag naar drugs houdt criminaliteit mede in stand. Al speelt de
illegaliteit hiervan ook een rol. Een
drugsvrije wereld is een illusie,
maar wat is dan de oplossing voor
baar en het gebruik onder jongeren
de geschetste risico’s? Reguleren en
is steeds meer genormaliseerd. Het
legaliseren?
is voor jeugdigen haast niet te vermijden om met drugs in aanraking te Als lokale overheid gaan wij deze
problemen niet oplossen, maar
komen en verslaving ligt op de loer.
we moeten hier wel ‘mee dealen’.
Dit met vergaande gevolgen voor
gebruikers en hun omgeving. Dat laat Niet de schuld bij jongeren neerleggen, maar in gesprek gaan/blijde praatgroep voor verslaafden zien
ven. Gelukkig wordt door jongeren
die in Horst is opgestart.

Ik ga mij bezig houden met verschillende thema’s, onder andere het
duurzaamheidsbeleid, wonen en het
sociale domein.
In het sociale domein vind ik het
belangrijk dat iedereen mee kan

doen en mee kan praten. Niet over
de mensen praten, maar met de
mensen praten. Iedereen heeft recht
op goede en passende zorg. Ook vind
ik het belangrijk dat iedereen gelijkwaardig wordt behandeld, zowel

Volgens de Algemene Rekenkamer
hebben bijna een miljoen mensen in
ons land een zeer laag inkomen. Het
aantal zzp’ers in die groep is relatief
groot. Het kan niet de bedoeling zijn
dat deze mensen, waaronder bijvoorbeeld flitsbezorgers en medewerkers

van distributiecentra, in omstandigheden werken die in strijd zijn
met de Arbonormen. Daar moet de
overheid paal en perk aan stellen.
Moeten wij echt onze boodschappen binnen tien minuten op de stoep
hebben staan? Voegt dit werke-

Maas een fijne plek voor iedereen.
Daar ga ik mij de aankomende vier
jaar voor inzetten.

lijk maatschappelijke waarde toe?
Misschien moet de overheid deze
tendens ontmoedigen, ook al is dat
in strijd met het vrijemarktprincipe.
Soms is een strenge marktmeester nodig. BVNL Horst aan de Maas
staat voor een kleine overheid, eigen
verantwoordelijkheid en vrijheid. De
laatste twee zijn ultieme verworvenheden van het zelfstandige ondernemerschap, de eerste een must
om het te kunnen ontplooien. BVNL
staat voor de BV Nederland, want de

ondernemers zijn de motor van ons
land. Laten wij zorgen dat zij zo goed
mogelijk ondersteund worden om die
draaiende te houden.

Nena Vissers

Imke Emons

Praten over transparantie is anders dan transparant zijn

Als CDA-bestuur en -fractie zijn we de laatste tijd nogal druk bezig geweest met zaken waar je
eigenlijk niet teveel mee bezig wil zijn, namelijk met onszelf. Natuurlijk is dat niet erg en uiteindelijk
worden we daar slimmer, wijzer en sterker van. Want er is nogal wat gebeurd de laatste maanden.
Nee, niet alleen landelijk en provinciaal, maar gewoon hier in onze altijd lieflijke gemeente Horst aan
de Maas.
Als we hier nu onze emoties de
vrije loop lieten gaan, dan hadden
we aan één pagina van deze krant
niet genoeg gehad. Het CDA Horst
aan de Maas heeft kennisgenomen
van het Hoffmann onderzoeksrapport met betrekking tot de kwes-

economisch als sociaal. Inwoners
hebben recht op volledige informatie
in begrijpelijke taal.
Daarnaast vind ik dat iedere inwoner
een eigen plek moet kunnen vinden.
Hiervoor zijn heldere, duidelijke en
eerlijke processen nodig waar onze
inwoners op kunnen bouwen. Hier
ga ik mij hard voor maken. Iedereen
hoort zich fijn en veilig te voelen
in onze gemeente en het gevoel te
hebben mee te mogen doen. Alleen
dan is de gemeente Horst aan de

Ondernemen

De overheid wil de zelfstandigen in ons land beschermen door meer
regels en verplichtingen. Maar veel zzp’ers hebben helemaal geen
staatsbescherming nodig. Wat zij wel nodig hebben, is vrijheid, verantwoordelijkheid, minder regels en een kleine overheid. BVNL wil
hen faciliteren en absoluut niet beperken.

CDA Horst aan de Maas

Ivonne Peijs

Ik ga de komende jaren voor…

Ik ben Nena Vissers, 21 jaar oud en woonachtig te Horst. Ik studeer
aan de HAN in Nijmegen. Ik ben al een tijdje actief binnen de partij en
vanaf deze raadsperiode mag ik mij de aankomende vier jaar inzetten
als burgerraadslid. De afgelopen weken als burgerraadslid zijn mij
erg goed bevallen. Een paar weken geleden was ik voor de eerste keer
aanwezig bij de raadsavond, hiervan kun je mij misschien herkennen.

BVNL Horst aan de Maas

tegenwoordig steeds opener over
drugs en drugsgebruik gesproken.
Dit doorbreekt taboes en er ontstaat
ruimte om de discussie aan te gaan
en bewustwording te creëren. Ook
goede drugsvoorlichting op school is
hierbij essentieel. Een eerlijk verhaal
over het ruime aanbod, de positieve
en negatieve effecten ervan en wat
de gevaren zijn van het combineren
van drugs.

tie Rudy Tegels. Het onderzoek,
uitgeschreven door burgemeester Palmen aan onderzoeksbureau Hoffmann, wijst uit dat Rudy
Tegels zich op geen enkele wijze
schuldig heeft gemaakt aan enige
mate van integriteitsschending.

Het Hoffmann rapport concludeert
dat noch in gesprekken, noch in
ontvangen documentatie, noch op
andere wijze feiten of omstandigheden naar boven zijn gekomen
waarvan kon worden vastgesteld
dat er ook maar enig vermoeden

zou zijn van een integriteitsschending. Wij hebben altijd het volste
vertrouwen gehad in de onschuld
van Rudy Tegels. Als partij hechten we veel waarde aan transparantie en integriteit. We zijn op de
eerste plaats blij voor Rudy Tegels.
Het blijft echter wrang, treurig en
politiek onwaardig dat op basis
van de door oppositie (SP/BVNL/
Perspectief) ongefundeerde berichten, vertraagde onderzoeken, en
voortijdig conclusies personen zijn

beschadigd en carrières zijn geruïneerd. Is dit wat men bedoelde
met nieuwe bestuurscultuur?

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.

Mooi
Natuurlijk

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

WESPENOVERLAST?
BEL DE WESPENLIJN :
088-2212130

Kempen creëert

creatieve ideëen

Wij helpen u vakkundig.
In de meeste gevallen
binnen 24 uur!

WWW.TRAAS.NL

#kempencreëert

0709
07

GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

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

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

12 juli 2022

Raadsvergadering
Op dinsdag 12 juli vergadert de gemeenteraad. Het gaat om

Aanmelden voor 1 november 2022

Evenementenorganisators opgelet!
In 2023 een evenement organiseren? Meld het vóór 1 november 2022!
Wanneer je je evenement aanmeldt op deze kalender (vooraankondiging), kunnen wij vroegtijdig signaleren of er meerdere evenementen tegelijk zijn en of dat tot problemen leidt. De
kalender is niet alleen handig voor organisatoren, maar helpt ons ook in de afstemming met
hulpdiensten zoals politie en brandweer.
Weet je nog niet zeker of jouw evenement

Deze geeft antwoord op de vraag of een vergun-

doorgaat? Kondig je evenement toch vast aan.

ning aangevraagd moet worden of volstaan kan

Wij kunnen dan alvast rekening houden met je

worden met een melding. Verder geeft de checker

evenement. Je zit nog nergens aan vast als je

ook aan of een melding ‘brandveilig gebruik’ en/of

een vooraankondiging doet. Je kunt jouw evene-

een verkeersplan en/of onthefﬁngen, bijvoorbeeld

ment tot 1 november a.s. aanmelden voor op de

voor het schenken van alcoholhoudende dranken,

kalender. Dit kan via: www.horstaandemaas.nl/

aangevraagd moeten worden.

evenement-vooraankondigen

een besluitvormende vergadering.

De informatie is te vinden op de pagina
Verder vind je op onze website voortaan alle rele-

www.horstaandemaas.nl/evenementen

Agenda

vante informatie, handige tips, links en regels bij

Op de agenda van deze raadsvergadering staan o.a. leefomgeving Horst-West en renovatie

het organiseren van een evenement. Denk hierbij

Houdt er rekening mee dat de formele aanvraag,

zaal Debeije in Hegelsom.

aan informatie over vrijwilligers(verzekering,

afhankelijk van de aard van het evenement, mini-

VOG), subsidiemogelijkheden, aankondiging digi-

maal 8 tot 16 weken van tevoren moet worden

Meer informatie

tale evenementenborden, verkeer, etc. Ook is op

aangevraagd. Niet tijdig melden of aanvragen van

Meer informatie over de agendapunten leest u op horstaandemaas.nl/raad. De openbare

de website een evenementenchecker ingebouwd.

een evenement is een weigeringsgrond.

vergadering is in de raadzaal van het gemeentehuis en begint om 20.00 uur. U kunt de
vergadering ook live volgen via horstaandemaas.nl/raad en de facebookpagina van de
gemeenteraad (RaadHadM).

Bekendmakingen
De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

Juli/september 2022

Onderhoud wegen

vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide

De komende periode worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan een groot aantal
wegen in Horst aan de Maas.

omgevingsvergunningen
In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen,
-wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van

Werkzaamheden

Aanwonenden en aanliggende bedrijven

De werkzaamheden worden in opdracht

krijgen vooraf informatie over de werkzaam-

van de gemeente uitgevoerd door aanne-

heden zodat de bereikbaarheid van panden

mer Landheer Infra B.V. uit Sprang-Capelle.

duidelijk is. Betrokkenen worden ook geïn-

De werkzaamheden zijn nodig met het oog

formeerd als parkeermogelijkheden tijdelijk

op structureel onderhoud en reparaties van

vervallen als gevolg van de werkzaamheden.

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

schades. Het gaat vooral om onderhoud en
het repareren van schades.
De werkzaamheden zijn gepland van begin

Meer informatie

America

Meerlo

Kijk op horstaandemaas.nl voor meer informa-

• Midden Peelweg 10 (oprichten loods)

• Mgr. Jenneskensstraat 2 (toevoegen maat-

tie over de onderhoudswerkzaamheden.

• Pastoor Jeukenstraat 15 (evenement)

schappelijke functie)

• Nieuwe Peeldijk 11a (plaatsen zonnepane-

juli tot eind september. De planning is

• Veestraat 8 (evenement)
Melderslo

len)

natuurlijk afhankelijk van het weer en andere

Voor vragen over de uitvoering van de werk-

onvoorziene omstandigheden.

zaamheden kunt u contact opnemen met de

Broekhuizen

opzichter van de gemeente, Th. van Gend

• Loswal (kermis)

tel. 06 52 30 43 43.

Grubbenvorst

• Herenbosweg 7 (wijzigen bestemming)

• Kapelaan Slotsstraat ong. (bouwen woning)

• Beemdweg 4 (evenement)

• Kloosterstraat 70 (vervangen winkelwagen-

Meterik

Overlast
Er wordt alles aan gedaan om het ongemak tot een minimum te beperken, maar

Voor algemene vragen over de werkzaam-

het is onvermijdelijk dat tijdens de uitvoe-

heden kunt u contact opnemen met de heer

ring van de werkzaamheden enige overlast

R. Kersten van team Openbare Werken

ontstaat. Wij vragen hiervoor uw begrip.

tel. (077) 477 9777.

• Eikelenbosserdijk 6a (oprichten overkapping/veranda)

• Americaanseweg 99 (bouwen woning/

stallingen)
• Kloosterstraat/Wilhelminastraat (nieuwbouw
Horst

• Erdbrugweg 14 (plaatsen dakkapellen)

• Kerkstraat 5 (plaatsen handelsreclame)

• George Vancouverstraat 15 (uitbreiding

• van Douverenstraat 18 (uitbreiden woning)

• Kerkstraat 1 (plaatsen antenne)

• Meterikseweg 82 (uitbreiden garage)

• Molenberg (evenement)

• Centrum Horst (evenement)

Swolgen

• Gebroeders van Doornelaan 124 (evene-

• Bosweg 20 (verlengen beslistermijn)

• Vinkenstraat 32 (aanleggen inrit)
Lottum

Postbus 6005, 5960 AA Horst

bestaande racking conﬁguratie)

• Dijkerheideweg (egaliseren diverse percelen)

ment)

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

bijgebouw)
Sevenum

16 appartementen)

Tienray
• Nieuwe Baan 10 (verbouwen woning/
berging)

• Zwaanenheike 12 (herbouwen gedeelte

• Mackayweg 2 (verlengen beslistermijn)

woning)
• Stationsweg 2 (ontwerp-wijzigingsplan)

• Bernadettelaan 10a (kermis)

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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PvdA Horst aan de Maas

Bezuinigen op het subsidiekader?

21 juni werden de nieuwe scenario’s van het subsidiekader gepresenteerd aan de raad. Reden voor de PvdA om eens het verhaal te horen van
een aantal verenigingen. Afgevaardigden vanuit zangkoor Canterello,
SV Kronenberg, RKsv Wittenhorst en VC Olsredlem gaven een kijkje in
hun keuken en vertelden over wat zij belangrijk vinden in een nieuw
subsidiebeleid en het belang van subsidies voor hun vereniging.
Er volgde een interessant gesprek
waarin verschillende facetten
besproken werden. Voor de ene vereniging is een financiële bijdrage
cruciaal, terwijl de ander kansen ziet
in een sterkere ondersteuning van

VVD Horst aan de Maas

verenigingen in de zoektocht naar
bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop
of administratie. Verenigingen zijn
ook geholpen met een kostendaling.
We hoorden ook dat twee soortgelijke verenigingen nu niet allebei in

aanmerking komen voor subsidie,
omdat deze gekoppeld is aan jeugdleden. Bewegen en ontmoeten is bij
de volwassenen echter minstens zo
relevant.
Het belang van het verenigingsleven
werd wederom duidelijk; het gaat
verder dan alleen maar het uitvoeren van een hobby, het haakt in alles
aan op een positieve gezondheid en
is een essentieel onderdeel van de
leefbaarheid in onze dorpen.
De scenario’s die nu geschetst zijn,

gaan allemaal uit van een bezuiniging. Een taakstelling van de raad.
Laten we vooral eens kritisch kijken
of er niet met budgetten geschoven kan worden en hoe we verenigingen kunnen ondersteunen daar
waar ze echt mee geholpen zijn.
Verenigingen blijven een unieke plek
voor inwoners om mee te doen in
onze mooie gemeente.

Lisa Spreeuwenberg, burgerraadslid

Geld kun je maar één keer uitgeven

Soms vind ik het jammer dat de SP nu ontbreekt in onze gemeenteraad. Niet omdat we het als VVD altijd eens zijn met hen, maar omdat
ze zich inzetten voor sociaal onrecht en solidariteit. Ondanks dat we
anders kijken naar hoe we dit aanpakken, hield het ons en het college
scherp.
Deze week bespreekt de gemeenteraad hoe ons geld het afgelopen jaar is besteed en hoe we het
de komende periode gaan uitgeven. Wat ons betreft moet de basis
op orde zijn. Pas dan kunnen we
kijken of en hoeveel we uitge-

ven aan nieuwe ambities. Ik moet
daarbij denken aan de ellende die
zich afspeelde bij de Floriade. Het
Almeerse college heeft hun ontslag
aangeboden vanwege de tientallen miljoenen die de Floriade de
stad onverwacht extra gaat kosten.

Pijnlijk en in een tijd waar de energierekening oploopt en de dagelijkse boodschappen duurder worden
onverkoopbaar. Laten we binnen
Horst aan de Maas hiervan leren.
Ook bij onze grote projecten zijn deze
risico’s aanwezig, bijvoorbeeld bij de
aanpak van station Horst-Sevenum,
waar we de eerste geluiden hebben
ontvangen van oplopende kosten.
Juist in deze tijd is het noodzakelijk,
denkende aan de SP, om oog te hebben voor de behoefte van kwets-

bare burgers in onze besluitvorming.
De VVD roept het college dan ook
op zuinig en strikt om te gaan met
ons geld en rekening te houden met
tegenvallers. Zodat we de rekening
niet onnodig bij onze inwoners hoeven neerleggen, zeker niet bij mensen die het nu al zwaar hebben.

Wilco Tilburgs

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Open dagen
9 & 10 juli

Start verkoop laatst fase
4-persoons vakantiewoningen met uitzicht op het water

4-persoons vakantiewoning

•

Gelegen aan de Brunssummerheide

•

Gasloze vakantiewoningen

•

Laatste fase op het vakantiepark

•

Uitstekende verhuurmogelijkheden

Meer weten? Kom dit weekend naar EuroParcs Brunssummerheide.
Adres: Akerstraat 153, 6445 CP Brunssum
Village Cottage

€179.000 ,- excl.B.T.W.

Kijk voor meer informatie en het gehele verkoopaanbod op europarcsverkoop.nl
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Geplukt

Jolanda Rooymans Broekhuizen
Ze is gek op dieren, heeft veel liefde voor het werken in de zorg en houdt ervan om buiten actief bezig zijn.
Deze passies heeft ze gecombineerd om haar droom te verwezenlijken: het starten van een eigen zorgboerderij. Hier werkt ze, onder andere samen met haar twee dochters, elke dag met veel plezier. Deze week
wordt Jolanda Rooymans (54) uit Broekhuizen geplukt.

gaan rollen en is zorgboerderij Hoeve
de Vonkel ontstaan.”
Jolanda en Vincent startten langzaam met een aantal dieren en met
een paar cliënten. “Dit deden we in
eerste instantie heel klein. Ik bleef
nog 2,5 dagen in de catering werken
en werkte daarnaast 2,5 dagen hier.
Uiteindelijk is de zorgboerderij gaan
groeien en nu, bijna twaalf jaar later,
is mijn droom werkelijkheid geworden. Hoeve de Vonkel is inmiddels een
bedrijf geworden met acht man personeel, waar meer dan dertig cliënten
komen.” Jolanda is hier nog elke dag
dankbaar voor. “Iedere dag is voor mij
een feestje”, glundert ze. “Het mooie
aan dit werk is het plezier dat het je
oplevert. Ik ben altijd al gek geweest
op dieren en het werken met cliënten
is ook altijd mijn droom geweest, de
combinatie hiervan is geweldig.”

In de familie

Ondanks dat ze helemaal op haar
plek zit in Broekhuizen, komt
Jolanda hier niet oorspronkelijk vandaan. Ze werd namelijk geboren in
Venray, waar ze opgroeide in een
gezin van drie kinderen. “Mijn vader
werkte op het psychiatrisch centrum
in Venray en mijn moeder was huisvrouw”, vertelt Jolanda. “Zij zorgde
voor ons. Mijn zus heeft namelijk
een geestelijke beperking.”
Op haar 22e verliet Jolanda haar
ouderlijke huis en ging ze samenwonen met haar toenmalige partner.
Nadat ze haar opleiding afrondde,
kwam Jolanda te werken in de geestelijk gezondheidszorg. “Ik denk dat
het feit dat ik ben opgegroeid met
een zus met een geestelijke beperking en een vader die werkzaam is
in de geestelijke gezondheidszorg
mijn keuze wel beïnvloed heeft”,
legt Jolanda uit. Met veel plezier
werkte ze als agogisch medewerker,
totdat haar twee dochters Mandy
en Ilse geboren werden in 1996 en
1998. “Toen ben ik bewust gestopt
met werken, omdat ik het belangrijk vond om mijn kinderen zelf op
te voeden.”
Toen de jongste naar school ging,
vond Jolanda het fijn om weer aan
de slag te gaan. Ze begon bij een
cateringbedrijf in Venray. “Dit was
perfect voor mij, omdat ik dit goed
kon combineren met de schooltijden van mijn dochters”, legt Jolanda
uit. “Het was niet mijn plan om
daar heel lang te werken, maar het
beviel me zo goed dat ik er uiteindelijk dertien jaar gewerkt heb.”
In 2006 scheidde Jolanda van
de vader van haar kinderen.
“Daarna vond ik het wel fijn om
alleen te zijn”, geeft ze aan. “Ik vond
een koophuis in Venray, waar ik het
goed naar mijn zin had.” Jolanda
was dan ook niet van plan om nog
aan de man te gaan. “Toch lopen
dingen soms anders dan gedacht”,
lacht ze. In 2010 leerde ze namelijk
haar partner Vincent kennen in een

kroeg in Venray. “Voor Vincent was het
liefde op het eerste gezicht, maar ik
zat zelf nog heel erg in die fase dat ik
geen man hoefde”, lacht Jolanda. “Toch
sprong de vonk over en kregen we een
relatie. Inmiddels zijn we al twaalf jaar
samen en hebben we het heel leuk.”

Droom realiseren
Ondanks dat Jolanda het naar haar zin
had bij het cateringbedrijf, bleef het
verlangen er om weer in de geestelijke
gezondheidszorg aan de slag te gaan.
“Mijn wens was altijd al om iets met

dieren te doen en met mensen met
een beperking te werken. Ik woonde
echter in een rijtjeshuis in Venray en
de kans was er eigenlijk niet om dat
idee te laten slagen.” Toen Jolanda haar
dromen met Vincent besprak, kwam hij
direct met het idee om op zijn woongrond in Broekhuizen iets dergelijks te
beginnen. “Voordat Vincent zijn intrek
nam in deze woning, was het een
boerderij. Hij vond mijn idee super en
wilde sowieso heel graag een bestemming geven aan alle plek die hij had
rondom het huis. Toen is het balletje

Net als dat haar vader een rol heeft
gespeeld in Jolanda’s keuze voor de
zorg, heeft zij dit zelf ook bij haar
dochters meegemaakt. Mandy en
Ilse werken namelijk ook beide op de
zorgboerderij. “Ik vond het altijd al een
fantastisch idee dat de meiden hier
zouden komen werken, maar ze gaven
in eerste instantie aan dat het niets
voor hen was”, zegt Jolanda. “Vier jaar
geleden gingen Vincent en ik op vakantie en toen vroegen we of zij op ons
huis, dat zich direct aan de zorgboerderij bevindt, wilden passen. De meiden
wonen namelijk bij hun vader, maar
vonden het leuk om hier twee weken
in huis te komen. Ze vroegen me of
ze af en toe op de boerderij mochten
helpen en dit vond ik natuurlijk prima.
Toen we terugkwamen van vakantie,

bleek dat het hen zo goed was bevallen, dat ze zich allebei ingeschreven
hadden voor de opleiding maatschappelijke zorg.” Inmiddels hebben Mandy
en Ilse allebei hun opleiding afgerond
en werken ze met veel plezier op de
zorgboerderij, tot grote vreugde van
Jolanda. “Ik ben heel erg trots en blij”,
geeft ze aan.

Vrije tijd
In het weekend is Jolanda vrij. Op zo’n
momenten vindt ze het fijn om er op
uit te trekken met Vincent. “Het is
heerlijk om samen een terrasje te pikken en lekker te ontspannen. Toch zijn
we ook altijd bezig op de boerderij,
omdat er zo veel dieren rondlopen hier.
Dit is voornamelijk mijn ding. Over het
algemeen doet Vincent alleen de administratie en facturering voor de zorgboerderij en daar ben ik heel blij mee.
Mij moet je niet achter een computer
zetten, ik ben het liefst gewoon actief
bezig”, lacht Jolanda.
Een andere hobby van Jolanda is op
vakantie gaan. Omdat haar woning
direct aan de zorgboerderij gelegen is,
heeft ze namelijk nooit écht vrij als ze
thuis is. “Dan is het goed om op vakantie te gaan”, geeft ze aan. “Zo heb je
echt even rust, ondanks dat ik het hier
wel echt mis als ik er niet ben. Als we
op vakantie zijn, stuur ik elke dag een
appje of alles goed gaat. Toch kom
ik wel goed tot rust op vakantie.”
Het liefst vertrekt Jolanda richting de
zon. “We zijn in Zuid-Spanje geweest,
hebben veel eilanden van Griekenland
bezocht en zijn al een aantal keer in
Turkije geweest. Het is belangrijk om te
blijven genieten.”
Tekst en beeld: Floor Velthuizen

Wij zoeken een:

Strategisch adviseur

met ervaring in overheidscommunicatie
30 tot 40 uur per week / € 3.500 - € 5.000 salarisindicatie
Presidium, raadsinformatiebrief, portefeuillehoudersoverleg, kabinetschef, Notitie Reikwijdte
en Detailniveau, Omgevingswet… Word jij hier enthousiast van? Heb je daarnaast kennis
van communicatie en een coöperatieve verbindende houding? Schrijf ons dan eens een brief.
Dan bieden wij je een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid en diversiteit!
WIE ben jij:
•Strategische denker
•Procesbegeleider
•Adviseur met een open mind en
eigen mening
•Iemand die oplossingen ziet en kansen pakt
•Een no-nonsense en hands-on collega

Meer WIE, WAT, WAAR en
WAAROM Viduro?
Bekijk viduro.nl/vacature

WAT vragen wij:
•Werkervaring in de overheidssector
•Kennis op het gebied van communicatie
•Affiniteit met ruimtelijke ontwikkelingen
is een pre
•Minimaal HBO werk- en denkniveau
•In het bezit van rijbewijs B en eigen vervoer

Bel voor aanvullende informatie gerust
met Peter Deriks: 06 10 58 28 37
(maandag t/m vrijdagochtend).

HOE kom je in aanmerking:
Stuur jouw motivatiebrief met CV uiterlijk
31 juli 2022 naar: vacature@viduro.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze
advertentie wordt niet op prijs gesteld.

|

Nieuwenbergweg 7a
5961 NR Horst
0478 57 11 00
info@viduro.nl
www.viduro.nl
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Meterik viert 5-jarig jubileum kermis
De jubileumeditie van de Meterikse kermis staat voor de deur. Na
twee jaar uitstel kan het 5-jarig lustrum eindelijk worden gevierd
van vrijdag 8 tot maandag 11 juli. Attracties staan dit weekend
opgesteld in het centrum van het dorp. Naast de attracties is er
iedere dag een breed scala aan randactiviteiten voor jong en oud
georganiseerd en is er een gevarieerd uitgaansprogramma in de
feesttent.

Stichting de Naobere
organiseert open dag
Stichting de Naobere houdt zondag 10 juli een open dag voor
iedereen die belangstelling heeft. Belangstellenden zijn welkom
tussen 11.00 en 16.00 uur op de locatie aan de Sevenumseweg 10 in
Grubbenvorst.
Stichting de Naobere heeft zich
gespecialiseerd in kleinschalige
en op de persoon afgestemde
zorg voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke en/
of lichamelijke beperking en biedt
belevingsgerichte logeeropvang
en dagbesteding in een groene
omgeving.
Vorig jaar bestond de stichting
tien jaar en kon dit jubileum niet
gevierd worden vanwege de geldende maatregelen omtrent het
coronavirus. Om deze reden wil
Stichting de Naobere dit jaar groots
uitpakken met een jubileumweek-

end. Op vrijdag 8 juli is er een
lezing over autisme georganiseerd
voor genodigden. Zaterdag 9 juli is
er een familiedag voor bezoekers,
logés, medewerkers, vrijwilligers
en hun directe familieleden. Op
zondag 10 juli is er een open dag
georganiseerd voor alle geïnteresseerden. De open dag duurt van
11.00 tot 16.00 uur. Gedurende deze
open dag is er van alles te beleven.
Kinderen kunnen zich laten schminken of een ‘tattoo’ laten zetten,
verder is er een optreden van de
Harmonie en van shantygroep De
Maashave uit Horst aan de Maas.

Sinds 2016 wordt in het tweede
weekend van juli, in het centrum van
het dorp, de kermis georganiseerd.
Het in 2020 geplande lustrumweekend werd vanwege het coronavirus tot twee keer toe uitgesteld.
Aankomend weekend is het dan
eindelijk zover. Er staat voor jong en
oud een zeer gevarieerd programma
klaar.

Nieuw evenement
Op vrijdagavond wordt de kermis
officieus gestart met een nieuw
evenement: de Slaag um de Meule.
Vanaf 19.30 uur gaan zestien teams
in diverse spellen de strijd aan om
zich tot winnaar te kronen van deze
eerste editie. De spellen hebben
betrekking op behendigheid, (muzikale) kennis en sportiviteit. Er is
deze avond muziek van joekskapel
Mekkeluk Zât.

De kermis wordt op zaterdag 9 juli om
14.00 uur feestelijk geopend met een
ballonnenwedstrijd en een megataart voor het hele dorp. Vanaf dan
zijn ook de attracties geopend.
Om 14.30 uur start de kindereditie
van hardloopwedstrijd ‘Rundje um de
Zaal’ (500 en 1.000 meter), gevolgd
door de editie voor volwassenen
om 16.00 uur (5 en 10 kilometer).
Verder die middag is er een levend
bingo, tour de miëterik en silent
disco voor de basisschoolkinderen.
Vanaf 20.00 uur staan One Shot en
Star DJ in de feesttent.

Radio
Zondag 10 juli starten de festiviteiten al vroeg in de ochtend met De
Wekkerradio van Omroep Horst aan
de Maas. Deze wordt vanaf 09.00 uur
live vanuit de kermistent uitgezonden. Om 11.00 uur start het toep-

toernooi, gevolgd door de loterij en
de jubileumeditie van ‘Heel Meterik
bakt’. Dit geheel wordt vanaf
15.00 uur muzikaal omlijst door de
Meterikse joekskapel Kerboet met
Kroet. De dag wordt afgesloten met
een optreden van Balloon.

Matinee
Op maandag 11 juli is het, na de seniorenochtend met Pierre van Helden
en Jac Hanssen, tijd voor het matinee.
Voor de volwassenen is er een beerpreuvenement door de Horster Beer
Brouwers en voor de jeugd is er een
speurtocht en een ballonnenman.
Op deze middag en avond verschijnen twee artiesten op het podium.
Het spits wordt afgebeten door Music
On Demand die muziek spelen op
aanvraag. De kermis wordt afgesloten door de band Fragment en DJ
Horspower.

Judoka’s van judoclub Jigoro Kano Sevenum
geslaagd voor 2e dan
Hans Schreurs en Wladimir Hertog zijn zondag 26 juni allebei geslaagd voor hun 2e dan. Zij zijn beide judoka
bij judoclub Jigoro Kano Sevenum.
Voor deze hogere graad in het judo
moesten Schreurs en Hertog onder
andere een aantal kata’s (series wor-

zijn de eerste leden van Jigoro Kano
pen en grondtechnieken) foutloos
die de 2e dan, of Ni Dan in het Japans,
demonstreren. Dit vergt een jarenlange voorbereiding. Hans en Wladimir bij de vereniging hebben behaald.

Op zoek
naar werk?
AB Werkt biedt méér dan alleen een baan en
salaris. Persoonlijke aandacht en voldoende
opleidingsmogelijkheden, tijdelijke én vaste
banen! Kijk maar eens hieronder.

Assistent teamleider glastuinbouw (fulltime)

Lakei groeit! Groei jij met ons team mee?

Regio Venlo | Vac. Nr. P054799

Op zoek naar een uitdagende baan? In deze functie in
de glastuinbouw ben je na een coaching traject
verantwoordelijk voor de organisatie in kas en loods.
Lijkt het je wat? Reageer snel!

Teamleider productie food (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P055079

Voor een Europees marktleider op het gebied van champignonteelt ga je een ploeg van ca. 5 medewerkers aansturen. Durf jij
deze uitdaging aan?

Fokkerij medewerker (fulltime)
Regio Bergen | Vac. Nr. P055118

Werk je graag met kippen? En lijkt het je interessant om met
onderzoek en data bezig te zijn? Dit is je kans! Ga aan de slag
met het onderzoeksbedrijf van deze fokkerij. Bekijk de vacature
online.

Allround medewerker groenteteelt
Regio Baarlo | Vac. Nr. P054821

In deze functie maak je onderdeel uit van een gezellig
en hecht team, waar collegialiteit en flexibel zijn hoog in
het vaandel staan. Spreekt dit jou aan en werk je graag
zowel binnen als buiten?

Interesse? Contact recruiter Lian via
horst@ab-werkt.nl of 06 – 55 41 51 70
AB Werkt Horst | ab-werkt.nl

Wij zijn op zoek naar:

FINANCIEEL
ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER
(PARTTIME)
Wie zijn wij?
Lakei heeft zich in 20 jaar ontwikkeld tot
de specialist in de teelt en de verkoop van
rozen en seringen. Wij zijn klantgericht,
innovatief en hebben een duidelijke visie.
Kwaliteit is voor ons essentieel. Hierdoor
groeit onze klantenkring gestaag. Om ons
team van 30 eigen medewerkers te versterken, zijn wij per 1 september op zoek
naar jou.
Wat bieden wij jou:
• Een verantwoordelijke en afwisselende
functie.
• Een parttime baan (24 tot 32 uur,
jaarcontract met de intentie voor een
vaste aanstelling).

•

Een gezellig klein kantoorteam waarbij
jij vooral verantwoordelijk bent voor de
financiële en salarisadministratie.

Herken jij je in onderstaande punten?
• Je bent goed in financiële administratie en pakt je verantwoordelijkheid.
• Je wordt er vrolijk van om in een team
te werken.
• Je bent nauwkeurig, resultaatgericht
en stelt gemakkelijk prioriteiten.
• HBO werk- en denkniveau met minimaal 5 jaar relevante werkervaring.
Bekijk onze uitgebreide vacature:
Op Lakei-boomkwekerijen.nl.
Ben jij de nieuwe collega die we zoeken,
stuur dan je CV en motivatiebrief naar:
Hans@Lakei-boomkwekerijen.nl of neem
contact op met Hans van de Laak
mobiel:+31 6 51213730.
Heb je interesse, reageer dan tot en met
14 juli. Tot snel, nieuwe collega!
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Inzegening waterput bij
Sint Goarkapel in Meerlo
Tijdens een openluchtmis op zondagochtend 10 juli bij de Sint
Goarkapel in Meerlo wordt de nieuw opgemetselde waterput
ingezegend door de deken van Horst Wilson Varela. De mis begint
om 10.30 uur.
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Zomercarnaval met Prins Guus I
Rondom café De Beurs en de Mèrthal in Horst is het op zaterdag 9 juli tijd voor de Horster zomercarnaval. De
entree hiervan is vrij.
Er wordt om 19.11 uur gestart met de
receptie die wordt aangeboden aan
prins Guus I samen met zijn adjudanten Jens en Joep. Na de receptie start
het avondprogramma met optredens

van de volgende artiesten: Frank &
Ivan, Jeroen Baltussen, Bjorn van
Berkel, de borrelkoningin, Vel ovver
Knoak, H4 en veul plezeer, aaltied
noeit te laat en La Bamba. De presen-

tatie is in handen van Mark Linssen
en verder zullen dj’s Iemes en Niemes
tussen de optredens door voor de
muzikale noot zorgen.

Jointoo uit Meerlo sluit seizoen af in Venray
Het Meerlose koor Jointoo sluit op zondag 10 juli het seizoen af met een optreden in het Theehuis van het
Odapark in Venray. Het thema is tijd en de toegang is gratis.
Passend in dit thema zal Jointoo een
optreden verzorgen onder muzikale leiding van Geert Verhallen,
met gastoptredens van fluitiste Isa
Rongen uit Sevenum en dans door
Annemarie Joris van Denzz paaldansstudio. Zij wordt begeleid door Jessica
Jansen op keyboard. Het optreden

wordt gepresenteerd door een verteller aan de hand van gedichten en
een verhaal. Het optreden begint om
14.30 uur en eindigt rond 16.00 uur met
een pauze tussendoor. Na dit optreden houdt Jointoo een vakantiestop.
Het nieuwe seizoen wordt op woensdag 7 september gestart. Er staat dan

een optreden gepland bij Carat op
zondag 18 september om 13.00 uur.
Ook neemt Jointoo deel aan het korenfestival, dat op zondag 20 november
plaatsvindt in ‘t Gasthoês in Horst.
Geïnteresseerden die volgend seizoen
mee willen doen, kunnen zich aanmelden via jointoo@live.nl

Middeleeuws weekend in De Locht
Openluchtmuseum De Locht staat op zaterdag 9 en zondag 10 juli geheel in het teken van de middeleeuwen.
Er is een kampement op het toernooiveld, met als decor een replica van de middeleeuwse boerderij die hier
rond 1300 stond. Hier vinden verschillende activiteiten plaats.
De eucharistieviering wordt opgeluisterd door fanfare Eendracht
Meerlo. Vroeger trok een processie van de kerk naar de kapel.
Tegenwoordig gaat iedereen op
eigen gelegenheid. De kapel ligt
aan de Postbaan op de grens van
Meerlo en Wanssum. Ook de wandelroutes van Petranpad, Kapel tot
beek en Nederlands langste wandelpad, het Pieterpad, is verlegd en
loopt langs de kapel.
De oorspronkelijke put is de afgelopen eeuw vaker mikpunt geweest

van vandalisme. Vorige eeuw werd
de put afgebroken, omdat deze te
gevaarlijk werd. De nieuwe waterput is gerealiseerd door verschillende vrijwilligers en sponsoren.
In de put is de oude hardsteen
plaquette met het jaartal 1906
ingemetseld. In dat jaar is de put
destijds gerestaureerd.
Als kroon op het werk heeft
een oud-leerling van kunstsmid Juul Baltissen, Eric Evers uit
Vierlingsbeek, een sierkunst smeedwerk gemaakt voor op de put.

Kinderen kunnen poppenkast kijken
en schrijven met zelfgemaakte inkt en
een veer. Ze kunnen hout hakken, vlas

bewerken, buideltjes maken van leer,
poffertjes bakken en kaarsen maken.
Het gezelschap krijgt bezoek van een

edelman met echtgenote, een monnik
en eenvoudige boeren. Het museum is
open van 10.00 tot 17.00 uur.

Het mooiste design komt uit Venlo

Leolux maakt de mooiste designmeubelen en exporteert ze wereldwijd. Op bestelling, dus helemaal naar de
wensen van de klant. We groeien hard en hebben veel behoefte aan echte vakmensen. We zoeken onder meer:

Medewerker montage
Je produceert de kwaliteitsrompen voor onze meubelen uit houten delen en plaatmateriaal.

Inpakker & Coördinator inpakken
Omdat kwaliteitsproducten ook goed verpakt moeten zijn voor transport.

Gasterij Bergerbaan
organiseert open dag
Gasterij Bergerbaan houdt op zondag 17 juli tussen 11.00 en 17.00 uur
een open dag op haar zorgboerderij in Sevenum. Op deze locatie wordt
dagbeleving voor ouderen (al dan niet met dementie) aangeboden.
De zorgboerderij ligt in de bosrijke omgeving van Toverland.
Ouderen kunnen helpen in de
keuken of meehelpen met het
oogsten van de groenten en de
druiven voor de wijn. Binnen
Gasterij Bergerbaan worden op
een laagdrempelige manier acti-

viteiten aangeboden, ongeacht
of de gast een zorgvraag heeft.
Daarnaast zijn er bijna elke middag (maandag, woensdag en
vrijdag) groepen ouderen aan
het beugelen.
Kijk voor meer informatie over de
open dag op www.bergerbaan.nl

Zomerse wandeling langs de
oevers van de Maas
Met gidsen van IVN De Maasdorpen kan op zondagochtend 10 juli
een wandeling gemaakt worden van ongeveer 3,5 uur langs de
overs van de Maas. Tijdens de wandeling wordt bekeken hoe de
Maas het landschap gevormd heeft en wordt er gelopen door het
natuur- en cultuurlandschap.
De wandeling gaat over beide
oevers van de Maas, die twee keer
via een pont overgestoken wordt.
Afhankelijk van de weersomstandigheden kan het op sommige
delen van de route drassig zijn.

Er wordt aangeraden om stevige,
waterdichte schoenen aan te trekken.
Er wordt zondag 10 juli om
09.30 uur verzameld bij de pomp
op de Markt in Lottum.

Medewerker voorbewerking
Onze rompen moeten het juiste schuimcomfort krijgen. En daar ga jij voor zorgen.

Operator stof/leersnijden (ploegendienst)
Mooie bekledingsmaterialen moeten met zorg worden gesneden. Ga jij onze machines bedienen?

Medewerker bekledingsmagazijn
De beheerders van onze stofvoorraad en ons legendarische Leolux-leer.

Medewerker magazijn
Zorg jij straks voor beheer en uitgifte van onze grondstoffen?

Medewerker hospitality (24 uur)
Je zorgt voor een goede kop koffie in een schone kantine.

Junior constructeur productontwikkeling
Maak jij straks de perfecte constructies van onze meubelen?

KAM-manager
Kwaliteit, Arbo en Milieu zijn bij jou in goede handen.

(Ervaren) Stoffeerders
Met de halffabricaten van de Leolux-collega’s produceren onze stoffeerders een perfect eindproduct.

Medewerkers spuiterij
Voor het aanbrengen van coatings in lak of poeder. Ook zoeken we een collega voor alle overige
werkzaamheden op de afdelingen spuiterij en tafelmontage.
Wij bieden:
Een goed marktconform salaris en flexibele werktijden, 24 vakantiedagen en een flink aantal ATV-dagen. Leolux
heeft een winstdelingsregeling en een goede reiskostenvergoeding woning-werk. Daarnaast kun je sporten met
korting en natuurlijk krijg je onze mooie Leolux-producten voor een extra interessante prijs.
Interesse?
Ga naar www.werkenbijleolux.nl en bekijk het hele vacatureaanbod.
Op de website kun je direct solliciteren.
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Muziek in de Rozenhof
De Rozenhof in Lottum staat zondag 10 juli niet alleen in het teken van
de roos, maar ook van de muziek. Achtereenvolgens treden het
Seniorenorkest Noord-Limburg, Ten52 en Sakkerdju op.
Het Seniorenorkest Noord-Limburg bijt
tussen 10.00 en 12.00 uur het spits af.
Het repertoire van het orkest bestaat
onder meer uit bigband muziek,
Limburgstalige muziek, volksmuziek
en pop- en stemmingsmuziek. Ten52,
dat van 12.00 tot 14.00 uur speelt, is
een coverband. Een zanger en zangeres brengen afwisselende muziek ten
gehore, begeleid door een blaas- en
gitaarsectie. Het repertoire bestaat uit

songs van Rowwen Hèze tot Jo Cocker
en van Tina Turner tot Hoondervel.
De dag wordt tussen 15.00 en 17.00 uur
besloten door Sakkerdju, een bandje
met vijf leden die afkomstig zijn uit de
Peelstreek. Naast eigen nummers, die
vaak te maken hebben met de Peel,
speelt Sakkerdju ook oude troubadourachtige nummers, smartlappen,
traditionals, Ierse songs, ballades en
onvervalst Nederlandstalig werk.

Nieuwe Horster revue in 2024
Het is in Horst bijna een traditie dat elke vijf jaar een nieuwe revue
wordt georganiseerd. Ditmaal wordt dat een jaartje later.
In 2018 werd met groot succes de revue
Oêt d’n Tied op de planken gebracht.
De Mèrthal was elke voorstelling uitverkocht. Ook dit keer gaan de schrijvers Ger Gubbels en Wim Hendrix weer
aan het werk. De première vindt plaats
op 12 april 2024 en de tiende en laatste
voorstelling staat gepland voor 28 april
2024. De Horster revue van 2024 wordt

georganiseerd op initiatief en onder
auspiciën van Stichting de Mèrthal door
Stichting Horster Revue. Achter de schermen wordt al zo’n half jaar druk gewerkt
aan de nodige voorbereidingen onder
leiding van regisseur Esther Jacobs.
Naar verwachting zijn er ruim 150 deelnemers en directbetrokkenen, zoveel
mogelijk uit heel Horst aan de Maas.

Zomer-Af-Trapperie met
Harmonie Unie
Harmonie Unie zorgt op zondagmiddag 17 juli in samenwerking met
Trapperie de Werkplats vanaf 14.00 uur voor zomerse sferen en klanken
met hun Zomer-af-trapperie. Gasten kunnen dan luisteren naar een
optreden van de jeugdunie, slagwerkgroep en de harmonie.
Vanaf een zomers podium klinkt
muziek van onder andere Deep Purple,
Coldplay, The Beach Boys, Hawaii-

Five-O en andere (pop)artiesten. Er is
geen entree en bezoekers kunnen
vanaf 13.30 uur een plekje zoeken.

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
BAARLO RONDOM VELDSTRAAT
MAASBREE RONDOM DORPSTRAAT
MAASBREE BUITENGEBIED
KESSEL RONDOM KARREWEG-NOORD

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl

Puzzel

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door
Gommans, De Echte Bakker!
Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-centrum.nl,
of doe deze in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement
(t.a.v. Marion van Issum), Steenstraat 2, Horst. Vergeet niet uw naam, tel.nr.
en mailadres te vermelden. Oplossingen moeten vóór zondag 29 mei 2022
(12.00 uur) binnen zĳn. De winnaar wordt donderdag 02 juni 2022 bekendgemaakt
op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!
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3 letters
AAK
ARK
KOG
4 letters
BARK
BOOT
GIEK
KAAG
PONT
VLOT
5 letters
GALEI
JACHT
KOGGE
SCHIP
SKIFF
SLOEP
TJALK
6 letters
BOTTER
DOGGER
KOTTER
LOGGER
PONTON
PUNTER
SCHOUW
SCHUIT
STOMER
ZUIGER
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WOONARK

S
L
A
G
K
R
U
I
S
E
R
E
G
G
O
L
O
I

T
D
S
L
E
E
P
B
O
O
T
I
E
L
A
G
P
P

F
K
R
A
R
G
S
E
B
T
K
O
L
E
N
A
A
K

A
T
A
I
K
E
R
C
R
D
U
I
K
B
O
O
T
S

R
K
H
O
E
E
T
E
H
G
A
A
K
R
P
V
R
K

8 letters
BOKSCHIP
DUIKBOOT
KOLENAAK
RACEBOOT
SCHOENER
VISSLOEP
9 letters
LOODSBOOT
SLEEPBOOT
STOOMBOOT
ZEILJACHT
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De overgebleven letters vormen de oplossing:

De oplossing van de puzzel in de Hallo van 30 juni 2022 was:

10 letters
DRIEMASTER
HOVERCRAFT
LICHTSCHIP
MOTORJACHT
ONDERZEEER
TREKSCHUIT
VRACHTBOOT
WOONSCHUIT
11 letters
PLEZIERBOOT
RUIMTESCHIP
SLAGKRUISER
12 letters
REDDINGSBOOT
13 letters
OVERZETSCHUIT
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En de winnaar is: Marĳntje van Knippenberg uit Meerlo.
Van harte gefeliciteerd met een cadeaubon t.w.v. € 25,beschikbaar gesteld door PLUS Supermarkt in Horst!
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Adver torial

Medische zorg

Tijden Heilige Missen

Apotheek

America

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

Zondag 10 juli

Zaterdag 9 juli

19.15

Horst

Zondag 10 juli
Maandag 11 juli
Dinsdag 12 juli
Woensdag 13 juli
Donderdag 14 juli
Vrijdag 15 juli

Huisartsenpost

11.00
18.30
09.00
18.30
18.30
18.30

Lottum

Zondag 10 juli

Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

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

09.00

Meerlo

Zondag 10 juli kapel ‘t Goar
Donderdag 14 juli
- biddende moeders

Melderslo
Zaterdag 9 juli

Meterik

Zaterdag 9 juli

Sevenum

Zaterdag 9 juli
Zondag 10 juli
+ uitstelling
Maandag 11 juli
Dinsdag 12 juli
Donderdag 14 juli
Vrijdag 15 juli

10.30
09.00
09.30

Gebiedsteams

Dinsdag 12 juli

19.00

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Gemeente Horst aan de Maas

Tandarts

Spoedgevallendienst

08 t/m 10 juli

Zaterdag 9 juli
Woensdag 13 juli

11 t/m 14 juli
Tandartspraktijk Hamminga
Jan Poelsweg 1d, Ysselsteyn
0478 54 14 93

kerkdienst

VVA
VAC
ACA
CATATU
TUU
RRERESES!S!!

Verloskundige zorg

18.00
19.00

De Schuilplaats

Onze Loods zette zaterdag 25 juni de deuren open voor publiek. Tĳdens de open dag ervaarden de bezoekers wat Onze Loods kan betekenen op het gebied van participatie, taal en werk. Een zeer geslaagde en
drukbezochte open dag met veel belangstelling voor alle activiteiten! Onze Loods biedt werkplekken voor
mensen die extra begeleiding nodig hebben in het verrichten van werk. Ook zĳn er mogelĳkheden voor
dagbesteding, taaleducatie, participatietrajecten of vrĳwilligerswerk. Op termĳn komt er plek voor inwoners die onder begeleiding groeien naar een betaalde baan. Kom langs en ontdek het zelf! Je vindt Onze
Loods op de Venloseweg 22-24 in Horst. / Tekst en beeld: NLW Groep

Martens
Gebr. van Doornelaan 3, Horst
077 398 62 27

19.00

Tienray

Geslaagde open dag Onze Loods

17.30

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

18.00
09.30
14.00
18.30
18.30
18.30
18.30

Swolgen

zondag

Apotheek Maasdorpen

11.00

Broekhuizenvorst

Danure Verloskundigen

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

10.00

HMS
HMS
HMS
Magazijninrichtingen
Magazijninrichtingen
Magazijninrichtingen
BVBV
is
BV
is
een
is
een
een
jong
jong
jong
enen
dynamisch
en
dynamisch
dynamisch
bedrijf
bedrijf
bedrijf
wat
wat
wat
zich
zich
zich
bezighoud
bezighoud
bezighoud
met
met
met
het
het
het
inkopen
inkopen
inkopen
enen
verkopen
en
verkopen
verkopen
van
van
van
gebruikte
gebruikte
gebruikte
enen
nieuwe
en
nieuwe
nieuwe
magazijninrichting.
magazijninrichting.
magazijninrichting.

Wij
Wij
Wij
zijn
zijn
zijn
vanwege
vanwege
vanwege
groei
groei
groei
van
van
van
het
het
het
bedrijf
bedrijf
bedrijf
per
per
per
direct
direct
direct
opzoek
opzoek
opzoek
naar:
naar:
naar:

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf

Magazijnmedewerker
Magazijnmedewerker
Magazijnmedewerker
/ /Monteur
/Monteur
Monteur

Meewerkend
Meewerkend
Meewerkend
voorman
voorman
voorman

Puzzel

Functie
Functie
Functie
Eisen:
Eisen:
Eisen:
· Zelfstandig
· Zelfstandig
· Zelfstandig
kunnen
kunnen
kunnen
werken
werken
werken
· Technisch
· Technisch
· Technisch
inzicht
inzicht
inzicht
· Representatief
· Representatief
· Representatief
· Rijbewijs
· Rijbewijs
· Rijbewijs
BBB

Functie
Functie
Functie
Eisen:
Eisen:
Eisen:
· Communicatief
· Communicatief
· Communicatief
vaardig
vaardig
vaardig
· Secuur
· Secuur
· Secuur
tetewerk
tewerk
werk
· Technisch
· Technisch
· Technisch
inzicht
inzicht
inzicht
· Rijbewijs
· Rijbewijs
· Rijbewijs
BBB

Sudoku

Verkoopmedewerker
Verkoopmedewerker
Verkoopmedewerker
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Priesternoodnummer

Geen spoed, wel politie?

Horst aan de Maas

0900 88 44

06 55 40 80 23

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.
7
3

5

3

9

7

8
8

3

7

1

9

4

6

Oplossing vorige week:

7

5
9

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

2

2

3

5
9

1
4

6
6

6

5
1
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4

1

2

4

7

5

3

6

8

9

3

7

8

9

6

4

2

5

1

5

9

6

8

1

2

3

4

7

6

3

9

5

2

7

8

1

4

8

1

2

3

4

9

7

6

5

7

4

5

6

8

1

9

2

3

4

8

3

1

7

6

5

9

2

2

6

7

4

9

5

1

3

8

9

5

1

2

3

8

4

7

6

Functie
Functie
Functie
Eisen:
Eisen:
Eisen:
· Klant
· Klant
· Klant
gericht
gericht
gericht
eneneen
eneen
een
teamspeler
teamspeler
teamspeler
· Ervaring
· Ervaring
· Ervaring
ininde
indeverkoop
deverkoop
verkoop
(of(of(of
bereid
bereid
bereid
om
om
om
hiervoor
hiervoor
hiervoor
opgeleid
opgeleid
opgeleid
teteworden)
teworden)
worden)
· Beheersing
· Beheersing
· Beheersing
van
van
van
dedeNederlandse
deNederlandse
Nederlandse
enenEngelse
enEngelse
Engelse
taal
taal
taal
isiseen
iseen
een
pre
pre
pre
· Je
· Je
·kunt
Jekunt
kunt
goed
goed
goed
overweg
overweg
overweg
met
met
met
een
een
een
computer
computer
computer
Wij
Wij
Wij
bieden
bieden
bieden
jeje
een
je
een
een
afwisselende
afwisselende
afwisselende
enen
uitdagende
en
uitdagende
uitdagende
baan
baan
baan
met
met
met
een
een
een
marktconform
marktconform
marktconform
salaris.
salaris.
salaris.
Fulltime
Fulltime
Fulltime
ofof
parttime
of
parttime
parttime
is is
bespreekbaar.
is
bespreekbaar.
bespreekbaar.

Interesse?
Interesse?
Interesse?
Stuur
Stuur
Stuur
jejeCV
jeCVCV
per
per
per
email
email
email
naar
naar
naar
info@hmsmagazijninrichtingen.nl
info@hmsmagazijninrichtingen.nl
info@hmsmagazijninrichtingen.nl
Voor
Voor
Voor
een
een
een
uitgebreide
uitgebreide
uitgebreide
functieomschrijving
functieomschrijving
functieomschrijving
kan
kan
kan
telefonisch
telefonisch
telefonisch
contact
contact
contact
worden
worden
worden
opgenomen
opgenomen
opgenomen
met
met
met
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mertens
Mertens
Mertens
tel.nr.
tel.nr.
tel.nr.
077
077
077
- 467
- 467
- 467
4884
4884
4884
. . .
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Meike Steeghs Sevenum
Heb je een bijnaam?
Ik heb wel meerdere bijnamen,
maar ik word toch het meest
‘Meik’ genoemd, want dat is
eigenlijk gewoon een afkorting van mijn naam. Daarbij is
het makkelijker uit te spreken.
Het maakt me niet uit dat ik zo
genoemd word, ik vind het eigenlijk wel grappig. De bijnamen
‘Fleur’ en ‘Maaike’ vind ik het
grappigst. Fleur is de naam van
mijn rol in de musical en de bijnaam ‘Maaike’ is ontstaan doordat
veel mensen mijn naam niet kunnen uitspreken.

Als je een dier was, wat zou je
dan zijn?
Een konijn, want ik ben benieuwd
of konijnen tegen elkaar kunnen
praten over wat er in hun leven
gebeurt.

Wat is je favoriete hobby?
Ik doe zelf aan volleybal. Ik vind
het ook een superleuke sport om
te doen, omdat we altijd een heel
leuk team hebben. Ook volg ik
musicalles. Ik verheug me er altijd
op om, na al die lessen, aan het
einde van het jaar de uitvoering
te doen.

Heb je een bijbaantje?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Ja, ik werk bij Trapperie de
Werkplats in Sevenum. Hier ben ik
een weekendhulp. Ik doe verschillende dingen zoals snackzakjes
maken en het terras vegen. Ik heb
altijd zin om daar weer op zaterdag te gaan werken. Het is ook
superleuk om daar dan plezier te
maken met mijn collega’s.
Meike Steeghs
13 jaar
Sevenum
Dendron College

Wat deed je als kind het liefst?
Ik dsprak graag af met vriendinnen. Daarnaast speelde ik in de
schoolpauzes graag theekransje in
de zandbak met mijn beste vriendinnen. In de zandbak schooltje
spelen was ook superleuk.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Toen ik 9 jaar was, speelde ik met
een betonnen paaltje. Op een

gegeven moment wilde ik het paaltje optillen en ergens anders neerzetten. Toen viel de paal op mijn
teen. Mijn teennagel was meteen
helemaal blauw, lopen ging al bijna
niet meer. Later op de dag gingen
we naar de dokter en toen bleek
dat mijn teen gebroken was.

Hoe wil je graag dat anderen
jou zien als ze je voor het eerst
ontmoeten?
Ik hoop dat andere mensen mij
zien als een sociale en aardige
meid, die veel met iemand wil
doen en waarbij je je op je gemak
kunt voelen.

Wat is je droombaan?
Mijn droombaan is toch echt wel
een eigen lunchroom beginnen
ergens in Sevenum. Ik zou ook
heel graag iets met musicals willen doen, maar ik wil toch zeker
wel die lunchroom, dus we gaan
ervoor.

Als je een topsporter zou zijn,
waar zou je dan heel goed in
willen zijn?
Als ik een topsporter was, zou
ik heel graag in het Nederlands
dames volleybateam willen
komen, want het lijkt mij super-

leuk om daar een wedstrijd mee
te spelen.

Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Ik vind het leukste vak zorg en
welzijn of beeldende vakken, want
bij beide vakken kun je erg creatief zijn en dat vind ik leuk. Je bent
dan namelijk creatief op je eigen
manier. Het stomste vak vind ik
toch wel Engels, want ik ben er
niet zo supergoed in dus dan vind
ik het ook niet heel leuk.

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Ik wil dan het liefst afspreken
of chillen met allemaal mensen
gewoon om gezellig het weekend
in te gaan, maar uitrusten is ook
altijd wel prima.

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het heel belangrijk als
diegene gewoon eerlijk is tegen
je, maar het liefst ook gewoon
iemand die met je wil afspreken.

In welke situatie was jij het
meest zenuwachtig?
Toen ik bij mijn eerste musical voor
het allereerst het podium opkwam.
Ik trilde, omdat ik bang was dat ik
iets van het dansje verkeerd zou
doen of dat ik mijn tekst zou vergeten.

Wat is het beste advies dat je
ooit hebt gekregen? Van wie
was dat advies?
Dat ik mezelf moet blijven en dat
ik me niet in iemand moet verplaatsen als ik het zelf niet wil.
Dat advies kreeg ik altijd van mijn
ouders.

Wat zou je nog graag in je leven
willen doen?
Ik zou later heel graag een lunchroom willen beginnen, dus daar
kan ik me nu echt al op verheugen. Daarnaast zou ik ook nog
graag een keer naar de Eiffeltoren
in Parijs willen gaan en daar dan
leuke foto’s maken.

Tekst: Maartje Swinkels

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

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

Hoi

Column

Vakantie
Op vakantie gaan is super.
Een nieuw land ontdekken,
genieten van zon en rust op het
strand en lekker eten. Maar op
vakantie gaan brengt ook heel
wat voorbereiding met zich
mee, zeker als je met het vliegtuig gaat. Waar een vakantie
met de auto je bijna onbeperkte
bagagevrijheid geeft, moet je je
voor een vlucht aan allerlei
regels houden.
Ik vind dat best lastig. Al die leuke
outfits die je echt graag mee wilt
nemen passen soms maar amper
in de koffer. En dan moeten nog al
je vloeistoffen in één klein zakje
passen. Normaal ga ik overal heen
met een grote toilettas! Je koffer
mag ook niet te zwaar zijn: kunnen die boeken wel of niet mee?
Wat zijn de lichtste kledingstukken die ik heb? Het heeft dan ook
best even geduurd voordat ik mijn
bagage klaar had voor vertrek.
Eén kleine koffer en een tas, waar
alles nét in paste. Mijn vriend daarentegen was binnen tien minuten
klaar; hij schoof wat kleding in een
tas, zonnebrand en tandpasta als
vloeistof en natuurlijk zijn pinpas
en telefoon. Ik heb met open mond
staan kijken terwijl hij bezig was.
Mannen zijn zo makkelijk soms,
het verbaast me nog steeds.
Maar niet alleen de bagage brengt
soms wat problemen mee: denk
aan de lange wachtrijen bij de
security die sinds kort regelmatig
het nieuws halen. Gelukkig vlogen
wij vanuit Düsseldorf en hadden
we hier amper last van. Wel ging
onze vlucht al om 06.00 uur en
betekende dat dus dat we rond
03.00 uur thuis vertrokken. Met
een vertraging van ongeveer
45 minuten gingen we dan toch
eindelijk de lucht in: een vlucht van
2 uur en 45 minuten. Ik schrijf deze
column dan ook in het vliegtuig,
om wat tijd te doden.
Ik wens iedereen die deze zomer
op vakantie gaat veel plezier en
als je met het vliegtuig gaat: veel
sterkte met alle drukte op de vliegvelden. Als je in Nederland blijft,
hoop ik dat je overal door kunt rijden zonder te moeten slalommen
tussen tractors, want ook die kunnen flink wat vertraging opleveren. In ieder geval groetjes vanuit
Lissabon!
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