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Horst aan de Maas stemt
Nederland ging op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart naar de stembus om te stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Er kon gekozen worden uit 37 partijen.
Mensen van 70 jaar en ouder konden per brief stemmen. De meeste Nederlanders gingen op woensdag 17 maart naar het stemlokaal. Zo ook burgemeester Ryan Palmen. Hij bezocht
uitvaartcentrum Saldersbron in Grubbenvorst. Voor Palmen is het de eerste keer dat hij als burgemeester van Horst aan de Maas hier mocht stemmen tijdens de Tweede
Kamerverkiezingen. “Het is daarom toch hartstikke mooi dat ik dat kan doen in het oude gemeentehuis van Grubbenvorst. Nog niet lang geleden is het pand opgeknapt en het is
prachtig geworden.” / Tekst en beeld: Niels van Rens

Perrons en spoor station Horst-Sevenum krijgen
volledige opknapbeurt
Station Horst-Sevenum wordt dit najaar volledig opgeknapt. Zowel het spoor als het perron worden
vervangen. Spoor 3 verdwijnt waardoor het station geen ‘eilandperron’ meer krijgt. Het station en de
aangrenzende spoorwegovergang worden tijdens de opknapbeurt voor een tijdje afgesloten.
ProRail verwijdert spoor 3 volledig.
“Spoor 3 wordt amper gebruikt”,
zegt een woordvoerder van ProRail.
“Daarnaast vervalt daarmee het
‘eilandperron’ en is het perron aan
spoor 2 stukken veiliger. We verbreden het perron want deze was heel
smal.” Om al deze aanpassingen te
doen, moeten het station en de aangrenzende spoorwegovergang voor
een tijdje op slot. “We weten niet

wanneer dat gaat gebeuren”, zegt de
woordvoerder. “We gaan ook kijken
hoe we het verkeer kunnen omleiden die gebruik maken van de spoorwegovergang, deze wordt namelijk
vaak gebruikt.”

Fietstunnel
Meer is er bekend over de aanpassingen op het station zelf. “We willen
de perrons en het station dit najaar

opknappen. Dat zal volgens planning
een weekend zijn in oktober en een
hele week in november. Dat betekent
dat niemand dan gebruik kan maken
van het station. We zorgen uiteraard
voor vervangend vervoer voor onze
reizigers.” Deze aanpassingen zijn
onderdeel van het aanpakken van de
stationsomgeving. Al een aantal jaar
is ProRail, in samenwerking met de
gemeente Horst aan de Maas, bezig

met het opwaarderen van de stationsomgeving. De plannen rondom
een rotonde bij de overgang en een
fietstunnel zijn zo goed als rond.
Deze twee komen aan de noordzijde van het station. Alle verkeersgebruikers kunnen via een rotonde
kiezen om links af te slaan richting
het station, rechtdoor te gaan over
de spoorovergang of rechtsaf te gaan
om via een krul de weg te vervolgen richting het Citaverde College
en America. Onder de rotonde komt
een fietstunnel waarbij fietsers, die
hun weg willen vervolgen vanuit de

Greenport Bikeway, veilig kunnen
oversteken. Bij de fietstunnel komt
nog een aparte route voor de leerlingen van het Citaverde College en
de toekomstige bewoners van het
Stationskwartier.

Groen
De stationsomgeving wordt opgefleurd met allerlei groen. “Dat is
voor ons heel belangrijk”, vertelt de
woordvoerder van ProRail.

Lees verder op pagina 04

02

nieuws \ 1803

De taak van de ME

‘Ons doel is om mensen te beschermen’
Protesten, demonstraties en
rellen. Door de nog alsmaar
durende coronacrisis en beperkingen zijn ze bijna aan de orde van de
dag. Om ervoor te zorgen dat deze
situaties niet gaat escaleren, kan
ervoor gekozen worden de ME in te
schakelen. Luuk Meevissen is
wijkagent voor Horst-Zuid en
daarnaast ME-er.
“Ik ben al ruim dertien jaar politieagent en vijf jaar geleden heb ik me
aangemeld voor de ME”, vertelt hij.
“De ME is een nevenfunctie. Je bent op
afroep beschikbaar en daarnaast draai
je diensten waarbij je anderhalve
week stand-by staat.” De ME was voor
hem een nieuwe uitdaging naast zijn
politiewerk. “De ME kan worden ingezet bij grootschalige ordeverstoringen.
Omdat je overal in het land opgeroepen kunt worden, kom je op allerlei
plaatsen. Daarnaast zag ik het ook als
een stukje ontwikkeling van mezelf.”
Voordat iemand aan de opleiding kan
beginnen, die vier weken intern op
een trainingscentrum in Ossendrecht
is, moet hij of zij eerst een test doen
om te zien of hij of zij aan de basiseisen voldoet. Tijdens de opleiding
leerde Meevissen met diverse situaties om te gaan. “En die zijn heel
realistisch. Ook hebben we een oefening met traangas en krijgen we zelf
pepperspray in ons gezicht gespoten.
Door dat zelf mee te maken, ervaren

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 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

we wat dat met je doet en weten hoe
iemand op zo’n moment kan reageren.
Je weet dan hoe je moet handelen.”

Wat ik in Eindhoven
zag, heb ik nog nooit
meegemaakt

elkaar te drijven. Als politieagent weet
je dat je voor lastige situaties komt te
staan, maar volgens mij had nog nooit
iemand dit meegemaakt.”
Waar de politie ook steeds meer
mee te maken krijgt is sociale media.
Mensen zoeken de confrontatie en

zetten het filmpje vervolgens op
Facebook. “Dat hoort er tegenwoordig
nu eenmaal bij. Als ik met iemand in
gesprek probeer te gaan, ben ik objectief. Mijn mening doet er niet toe.
En het grootste deel van de mensen
begrijpt ook wel dat wij er niet zijn om

erop los te slaan. Ons doel is om mensen te beschermen en zorgen dat het
veilig is. Ik vind het mooi dat ik daar
een bijdrage aan kan leveren.”

Tekst: Marieke Vullings

Gesprek
Volgens Meevissen is het eerste doel
van de ME echter praten. “Je probeert
op een laagdrempelige manier contact te krijgen met de mensen en in
gesprek met ze te gaan. ‘Waarom zijn
jullie hier, wat is het doel?’ Dat willen we weten. Dat we in Nederland
mogen demonstreren is een groot
goed. Door eerst met mensen te praten
kun je veel voorkomen. De ME wordt
ook wel eens bewust in het zicht gezet
ter voorkoming van escalatie. Als het
uit de hand dreigt te lopen, omdat
we bijvoorbeeld informatie krijgen
dat er wordt geroepen tot geweld,
dan kunnen we snel opschakelen.
We zijn er om voor- en tegenstanders
tegen elkaar te beschermen. Maar er
zijn altijd mensen die maling hebben
aan waarschuwingen en alleen maar
komen om te rellen. Dan is het op een
gegeven moment klaar en proberen we
de groep uit elkaar te drijven.” Zo werd
hij onder meer laatst ingeschakeld tijdens de rellen in Eindhoven. “De afgelopen tijd is er echt veel beroep op
ons gedaan”, vertelt hij. “Maar wat ik
in Eindhoven zag, dat heb ik nog nooit
meegemaakt.” Hij doelt daarmee op
de rellen die onder meer in Eindhoven
uitbraken nadat de avondklok in het
land werd ingevoerd. “We zorgen
er altijd voor dat de linie intact blijft
en we letten op elkaar. Toen er in
Eindhoven op een gegeven moment
barricaden werden opgericht en met
straatstenen werden gegooid, dacht
ik wel ‘what the fuck’. Er werd besloten traangas in te zetten en daar was
ik toen wel blij om. volgens mij was
dat voor het laatst veertig jaar geleden
gebeurd. Het is een onschuldige, maar
wel effectieve manier om mensen uit

Last van
ernstig
overgewicht?

Gratis voorlichting

22 maart

15.30 - 17.00 uur

15 april

18.30 - 20.00 uur

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

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

Kijk op obesitaskliniek.nl/agenda voor onze gratis
voorlichting. U kunt zich hier ook direct aanmelden.
Voor vragen kunt u ons bereiken via
077 - 30 30 360 of info-venlo@obesitaskliniek.nl
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Vragen over huurprijzen Stationskwartier
Kunnen starters wel de huurprijs opbrengen voor de appartementen in het toekomstige Stationskwartier in
Hegelsom? Dat vroeg de gemeenteraad van Horst aan de Maas zich af tijdens de raadsvergadering van dinsdag 16 maart. Bram Hendrix van Essentie spreekt van Randstedelijke tarieven, volgens wethouder Rudy
Tegels valt de prijs nog binnen de sociale huur.
In het voormalige Rabobank-gebouw
in Hegelsom worden momenteel
49 appartementen gerealiseerd.
De appartementen zijn bedoeld
voor starters op de woningmarkt.
De gemeenteraad keurde in oktober vorig jaar het plan goed, met
de aanvulling dat de (sociale) huurprijs passend is voor jongeren zodat
ook aanspraak gemaakt kan worden op huurtoeslag. Zowel Essentie
als D66+GroenLinks vindt dat de
gevraagde huurprijs echter niet als
sociale huur gekwalificeerd kan worden. “Kan de doelgroep deze huur
wel opbrengen?”, vroeg Eveline Baas

(D66+GroenLinks) zich af. De huurtarieven voor de appartementen liggen
tussen de 663 en 735 euro. Volgens
Bram Hendrix (Essentie) is er sprake
van Randstedelijke tarieven. “Als je
het per vierkante meter omrekent,
dan ben je goedkoper uit in een eengezinswoning van Wonen Limburg in
het centrum van Horst. En dan heb je
ook nog eens meer voorzieningen in
de buurt.”
Volgens wethouder Rudy Tegels blijkt
uit de grote interesse, alle appartementen zijn verhuurd, dat de prijs
passend is bij jongeren. “Het is
een eerlijke prijs.” Hendrix: “Dat is

een kwestie van vraag en aanbod.
De vraag is hoog en het aanbod laag.
Ik vind het een slechte deal voor de
jongeren, de gemeente had beter
voor hen op kunnen komen. Zij staan
aan het begin van hun carrière en
kunnen dit allemaal niet betalen.”
Eveline Baas viel hem bij: “Het moet
niet zo zijn dat zij de helft van het
salaris aan de huur kwijt zijn.”

Het is een kwestie van
vraag en aanbod

Meer samenwerking binnen Horster buurten
De drie wijken In de Riet, de Mussenbuurt en de Norbertuswijk zijn samen met de gemeente Horst aan de
Maas en Wonen Limburg aan het werk om hun wijk klaar voor de toekomst te maken. Wethouder Roy Bouten
van de gemeente Horst aan de Maas en Wim Hazeu, bestuurder van Wonen Limburg, tekenden vrijdag 5
maart een samenwerkingsovereenkomst.

Maar dat gaat niet vanzelf. Door de
veranderende maatschappij wonen er
steeds meer kwetsbare mensen in de
wijk. Dat zien we overal, maar toch
vooral in dit soort buurten waar relatief veel sociale huurwoningen staan.”

Focus sociale aanpak

Wethouder Roy Bouten: “Eigenlijk zijn
we al een tijdje met elkaar bezig. We
hebben afgelopen zomer met onze

tour door de drie wijken en onze
belactie honderden mensen gesproken. We haalden zo al veel op bij de

bewoners. Het zijn mooie, actieve wijken waar bewoners nog naar elkaar
omkijken. Dat moet behouden blijven.

De focus van de langdurige samenwerking ligt voornamelijk op de sociale
kant. Met onder meer aandacht voor
het welkom heten van nieuwkomers
in de wijk, onderlinge contacten en
onderlinge hulpverlening. Nadrukkelijk
wordt ook de samenwerking met
zorg- en welzijnspartijen gezocht. Ter
ondersteuning van de sociale aanpak, vinden er ook aanpassingen in
de omgeving plaats. Wim Hazeu: “De
wijkcomités werken ontzettend hard.
Op dit moment zijn we met de bewoners van In de Riet en de Mussenbuurt
bezig met een nieuw ontwerp voor het
vijvergebied en het Merelplein. En met
de Norbertuswijk pakken we als eerste
een nieuwe invulling van de hofjes
aan. Helaas gooit corona hier wat roet
in het eten. Fysieke bijeenkomsten met
zoveel mogelijk bewoners zijn hierbij
juist heel belangrijk. Zodra dat weer
mogelijk is, pakken we dit meteen
weer op.”

Meer variatie
Verder verduurzaamt Wonen
Limburg ongeveer vierhonderd
huurwoningen in de drie wijken.
En worden in de overige wijken
van Horst meer sociale huurwoningen toegevoegd. Om op den duur,
als er voldoende huurwoningen
zijn bijgekomen, het aantal sociale
huurwoningen in de drie wijken te
kunnen verminderen. Op die manier
worden meer gevarieerde wijken in
heel Horst gecreëerd. De provincie
Limburg heeft eind vorig jaar toegezegd hier ook 1 miljoen euro aan bij
te dragen.

Op de fiets
Voorafgaand aan de ondertekening
van de samenwerkingsovereenkomst, fietsten de twee bestuurders
samen door de wijk. En brachten
ze een voordeurbezoek aan enkele
leden van de drie wijkcomités.
Ook werden her en der in de wijk
uitnodigingen verspreid voor een
persoonlijk gesprek. Roy Bouten:
“Ondanks dat bijeenkomsten nu niet
mogelijk zijn, blijven we graag in
gesprek met bewoners.”

Vierlingsbeekseweg 52A | 5825 AX Overloon

IXON verovert de wereld met hét cloud platform
voor de machinebouw
Wij zoeken geregeld development, marketing, sales, product support
talenten. Scan de QR code of bekijk de link voor de actuele vacatures.

grow.ixon.cloud
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Perrons en spoor station Horst-Sevenum krijgen
volledige opknapbeurt
we kunnen nu eindelijk beginnen”,
zegt één van de projectleiders van
de gemeente Horst aan de Maas.
“Dat heeft te maken gehad met veel
aanpassingen die gedaan moesten worden aan het project. We zijn
continu in gesprek met Waterschap
Limburg, stakeholders en eigenaren van de aangrenzende woningen.
Het enige wat nog niet helemaal
rond is, is het gedeelte voor de deur
van mestbedrijf Willems in America.
Willems komt mogelijk met een
nieuwe vergunningsaanvraag en daar
kan nog het één en ander veranderen.” De voorlichter vertelt dat er binnenkort nog meer informatie komt
als het project echt van start gaat.
“Dat zullen we communiceren met
omwonenden via sociale media en
persoonlijk contact. Ook komt er een
speciaal infopunt waar geïnteresseerden terecht kunnen om de ontwerptekeningen in te zien. Ook zijn we
met Dorpsraad America in gesprek
om nog een keer, als de coronamaatregelen het toestaan, een extra infoavond te houden in het dorp.”
“Samen met de gemeente Horst
aan de Maas willen we het typische
groene landschap terug laten komen

in het ontwerp. We gaan verschillende bomen en ander groen planten
zodat het ook een fraaie omgeving

wordt om bijvoorbeeld in te wandelen.” Het meubilair, de lampen en
andere voorzieningen worden ver-

vangen. De fietsenstalling wordt uitgebreid aan de noordzijde en aan de
zuidkant komt er een stalling bij.

Greenport Bikeway
Ook onderdeel van de verfraaiing van
de stationsomgeving is het doortrekken van de Greenport Bikeway
naar America. Voor de zomervakantie wordt er al gestart met het project. “Het heeft even geduurd, maar

Ideaal machinebouw werd in 1932 opgericht als smederij in Horst door Christiaan Coenders. In
de loop der jaren ontwikkelde Ideaal zich tot een volwaardig machinebouwbedrijf welke diverse
(gepatenteerde) ergonomische systemen ontwerpt en vervaardigt voor de land- en tuinbouw
welke wereldwijd worden afgezet. Wij zijn per direct op zoek naar een gedreven Mechanical
Engineer welke mede vormgeeft aan de verdere uitbouw en ontwikkeling van Ideaal.

Mechanical Project Engineer (40 uur)

Wij vragen:
• Opleidingsniveau HBO richting
Werktuigbouwkunde of Mechatronica;
• Affiniteit met besturingstechniek;
• 5 jaar relevante werkervaring;
• Ervaring met Autodesk Inventor 3D;
• Goede kennis van Office
365 (Outlook, Word, Excel);
• Je bent een team-player maar daarnaast een
zelfstarter;
• Goede mondelinge en schriftelijke
vaardigheden in Engels en Duits zijn een pré;
• Je bent pro-actief, ondernemend en je
beschikt over goede communicatieve- en
sociale vaardigheden.

Wij bieden:
• Een uitdagende job binnen een
groeiend Ideaal;
• Veel ruimte voor eigen inbreng en
persoonlijke ontwikkeling;
• Prettige werksfeer binnen een jong en
hecht team;
• Salariëring is in overeenstemming met de
zwaarte van de functie;
• Een goede balans tussen werk en privé met
25 vakantiedagen & 13 ADV dagen gebaseerd
op een 40-urige werkweek;
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de
CAO Metaalbewerkingsbedrijf.
Geïnteresseerd?
Stuur dan je CV met motivatie naar:
koen@ideaal.eu t.a.v. Koen Lemmen
Vragen?
Mocht je nog verdere vragen hebben dan
kun je contact opnemen met Koen Lemmen
tel: 077-3981256

Expeditiestraat 21, 5961 PX Horst

Meer informatie over Ideaal kun je vinden op www.ideaal.eu

Tekst: Niels van Rens
Beeld: Gemeente Horst aan de Maas

Aanleg faunapassage

acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• Zelfstandig ontwikkelen van nieuwe machines
of producten in 3D en/of 2D;
• Doorontwikkelen van bestaande producten;
• Uitvoeren van sterkteberekeningen en
kostprijscalculaties;
• Overdragen van ontwerpen en tekeningen
aan uitvoerende afdelingen;
• Bewaken van de voortgang en
kostenbeheersing van projecten;
• Het afhandelen van de administratieve kant
van projecten;
• Het opstellen van de benodigde documenten
ten behoeve van werkvoorbereiding,
productie en serviceafdeling waaronder
handboeken, spare-parts documentatie,
CE documenten en gebruikershandleidingen;
• Je voert multidisciplinair overleg met interneen externe stakeholders.

Het wordt een
fraaie omgeving

Veilige oversteek in de maak
voor dieren over A67
Samen met Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, de gemeentes
Horst aan de Maas en Peel en Maas maakt het Ontwikkelbedrijf
Greenport het viaduct Eerselsberg over de A67 geschikt voor
amfibieën, zoals de kamsalamander.
De A67 doorsnijdt meerdere malen
de bovenloop van de Groote
Molenbeek en vormt zodoende
een barrière. Door een faunapassage aan te leggen op het viaduct
over de A67 (Eerselsberg) kunnen
de dieren zich weer verplaatsen
tussen het dal van de Molenbeek,
Elsbeemden, Regelshorst en
Ashbroek.

Natte stapstenen
Amfibieën zoals kikkers, padden
of salamanders hebben natte
of drassige stukken nodig om
zich te kunnen verplaatsen.
Daar ontbreekt het aan in de
omgeving van het viaduct.
Door als het ware te zorgen voor
natte stapstenen kunnen de
dieren het viaduct oversteken en
wordt hun leefomgeving en de
mogelijkheid tot voortplanting
vergroot. Het viaduct is aan het
begin en eind (de landhoofden)
erg steil. Om het gebied aan

trekkelijk te maken voor de
amfibieën wordt de aanloop naar
deze landhoofden verbeterd.
Staatsbosbeheer heeft een aantal
bomen en bos in de omgeving
van de landhoofden gekapt om
zo ruimte te maken voor het
ophogen van de grond richting de
landhoofden. Op de open plekken
worden ook drie nieuwe poelen
aangelegd. Ongeveer 5 kilometer
naar het oosten realiseert
Ontwikkelbedrijf Greenport
project Venherstel Kraijelheide.
Hier worden ook poeltjes
aangelegd waar bijvoorbeeld de
kamsalamander gebruik van kan
maken.

Strook
De weg op het viaduct zelf blijft
beschikbaar voor het verkeer.
Er wordt naast de weg een strook
(verhoogde bak) van ongeveer
50 centimeter breed geschikt
gemaakt voor de diertjes.
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Zorgen over recreanten langs Molenbeek

‘Koeien zijn geen huisdieren’
Recreanten kunnen sinds vorig jaar gebruikmaken van een wandel- en fietsroute langs de Molenbeek van Tienray naar Horst. Een deel van de
route wordt begraasd door de koeien van Piet Hoeijmakers. Hij maakt zich zorgen over het soms onverantwoorde gedrag van mensen die in de
buurt van de dieren komen.

beseffen dat koeien geen huisdieren
zijn. Het lijkt wel alsof ze niet weten
hoe ze met een koe om moeten gaan.
Ze komen er soms veel te dichtbij.
Ik zag laatst een stel dat foto’s aan het
maken was en de man had zijn arm
zo om de nek van een koe gelegd.
Anderen laten weer hun hond gewoon
los als ze erlangs lopen.” Nu hebben
de dieren geen kwaad in de zin, zegt
Piet. “Maar als ze een kalf hebben,
zijn ze erg beschermend en daar moet
je je wel bewust van zijn als je bij de
kudde loopt. Ze vertonen normaal
gedrag en beschermen elkaar als het
moet. Er zijn nu waarschuwingsborden
geplaatst en gelukkig is er nog niets
ernstigs gebeurd. Maar het blijft
belangrijk om het gezonde verstand
te gebruiken en vooral het gedrag van
de koeien te respecteren.”

Begrazing

Het deel van de ongeveer 3 kilometer
lange route dat loopt van de
Kreuzelweg tot aan het Parkhotel

in Horst is eigendom van de familie
Hoeijmakers. Hier loopt jaarrond een
kudde koeien. Het andere deel wordt

beheerd door Waterschap Limburg.
“We hebben met het waterschap
een overeenkomst gesloten dat ook

Gemeente haalt communistische vlag
van rotonde Hegelsom
De gemeente Horst aan de Maas heeft de communistische vlag die aan de rotonde van Hegelsom hing verwijderd. Er zouden meerdere klachten zijn geweest.

op dat deel koeien van ons kunnen
lopen”, vertelt Piet. Sinds een jaar of
tien houdt hij de Limousin-koeien.
Dit is een Frans vleesras dat het hele
jaar door buiten loopt. Het zijn echte
kuddedieren en over het algemeen
vrij rustig van aard. De koeien liepen
er dus al voordat er over zijn land
een recreatieroute werd aangelegd.
Er wordt veel gebruikgemaakt van
de route, weet Piet. “Het is geweldig
om te zien hoe de mensen van de
natuur genieten. Het is er ook echt
mooi en de route is een aanwinst.
Maar sommige mensen lijken niet te

“Het natuurgebied wordt door
middel van begrazing onderhouden.
Daarbij is het belangrijk dat mensen
met respect omgaan met de
natuur”, laat bestuurder Har Frenken
van Waterschap Limburg in een
reactie weten. “Daarom zijn er ook
waarschuwingsborden geplaatst.
Mensen mogen genieten van de
natuur, maar houd wel rekening met
elkaar.”

Sommige mensen
beseffen niet dat koeien
geen huisdieren zijn

Tekst en beeld: Marieke Vullings
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De USSR-vlag hing er nog geen dag en
werd al snel verwijderd. “We hebben
meerdere klachten binnengekregen”,
zegt een woordvoerder van de
gemeente Horst aan de Maas.
“Volgens de klachten zou de vlag
hinderlijk zijn en verkeersdeelnemers
zouden hun aandacht verliezen. Dit is
niet goed voor de verkeersveiligheid
en daarom hebben we de vlag
weggehaald. De eigenaren van de
vlag kunnen hem ophalen op het
gemeentehuis.” De USSR-vlag werd

geplaatst door groep jongeren die zich
de Commieboys noemt. De jongeren
willen een coronaproof spelletje
beginnen waarbij vriendengroepen
uit de gemeente om de beurt
de rotonde kunnen ‘overnemen’.
De nieuwe ‘eigenaar’ van de rotonde
wordt dan bekendgemaakt via de
Instagrampagina @horsterhaan.
Voordat de Commieboys de rotonde
overnamen, was het verkeersplein
in handen van La Resistance en
hing er een Franse vlag. Deze is

nooit verwijderd door de gemeente.
De vriendengroep de Commieboys
reageert: “Geduld is een schone zaak.
We wachten op de volgende kaping.”
De rotonde van Hegelsom met de
bekende haan is vaker het doelwit
van ludieke acties. Zo was de H tijdens
carnaval ingewikkeld met de kleuren
rood, geel en groen.

Tekst en beeld: Niels van Rens
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familie \ 1803
“Ik heb en moj laeve gehad”
Dankbaar dat zijn ziekbed kort was en hem nog meer pijn
bespaard is gebleven, moeten wij nu afscheid nemen van
mijn man, ôzze pap en trotse opa

Frans (Frits) de Swart
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Nel de Swart - Camps
* Swolgen, 8 januari 1943

† Horst, 10 maart 2021

‘’Ut is good gewaes.
Ich bön d’r klaor väör”
Na een lang leven vol van liefde
en zorgzaamheid heeft onze moeder,
schoonmoeder, oma en super-oma na
een kort ziekbed haar leven losgelaten.
Wij nemen met dankbaarheid en
respect afscheid van

Corrie Wilms - Criens
Haelen, 18 februari 1925

Sevenum, 13 maart 2021

Annemie & René
Verstappen-Sijbers

echtgenote van

Angelique en Peter
Henri en Elyanne
Lisanne en Jon
Thijs

Sjang Wilms †
Mariet en Jan
Jaap
Neeltje en Bart, Ties, Faas
Dirk en Gwen

Marianne en Maurice
Luna

Els en Louis
Coen en Rian, Cas, Sem
Rik en Jill , Otis
Bert en Anneke, Fien, Thieu

Gebr. Douvenstraat 20, 5961 DR Horst
Op 15 maart hebben we in besloten kring afscheid van Frans
genomen tijdens een afscheidsdienst in de huiskamer van
’t Pastoeërsweike te Swolgen en hem daarna begeleid naar
Crematorium Boschhuizen te Venray.

Har en Zaneta
Tina
Sanna en Alexander
Tom

Wij danken iedereen voor de bezoekjes, kaarten, telefoontjes en
belangstelling in de laatste periode van zijn leven. Dit hebben
wij, en vooral pap, zeer op prijs gesteld.

Will en Wiel
Floor en Tom
Kris
Britt
Jans

Mien en Theo
Billekens - van Helden

John en Renée
Correspondentieadres: Molenstraat 38, 5975 AG Sevenum
Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van
het droevige bericht dat ons gewaardeerd ere lid

Op donderdag 18 maart hebben wij in familiekring afscheid genomen
van moeder en aansluitend aan de uitvaartdienst hebben we haar op
de begraafplaats bij vader te ruste gelegd.

Frits de Swart

Een speciaal woord van dank aan alle zorgmedewerkers die in de
afgelopen jaren met zoveel toewijding voor moeder hebben gezorgd.

is overleden.
Met respect en waardering denken wij terug aan zijn
jarenlange inzet voor de hengelsport in de regio en
de Schol in het bijzonder.

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

Hij was 54 jaar lid, 43 jaar bestuurder waarvan 33 jaar secretaris
en actief vrijwilliger bij het onderhoud viswater.
Wij wensen de familie de Swart veel sterkte
Bij het verwerken van dit grote verlies.
Bestuur en leden van H.S.V. “De Schol”

eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven die wij
van u mochten ontvangen na het overlijden van
ôs Moeke, Oma, Alde Oma

Nel Vervoort-van Rengs

&
Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

GERRIE
VAN DEN

H OEF

zeggen wij u hartelijk dank.

UITVAARTBEGELEIDING

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier

Horst, 18 maart 2021

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

Bedânkt vur de werme belangstelling en het mejlaeve
nao het ovverlaeje ván ós mam, oma en omi

Jo van den Munckhof-Steeghs
Ze blieft vur aaltied in ós herinnering.
Weej gaon eur misse.
Familie van den Munckhof
Hórs, márt 2021

Zijn op 20 maart 2021
50 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd!

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

zijn op 26 maart
50 jaar getrouwd
Van harte gefeliciteerd!

Omroep
start crowd
funding
De vrijwilligers van Omroep
Horst aan de Maas zijn een
crowdfunding actie gestart
onder de noemer ‘Laat uw
hart spreken, dan doet de
omroep de rest’.
De voormalige Raad van Toezicht
maakte enkele weken geleden bekend dat de omroep per
1 maart op zwart zou gaan.
Daar lieten de vrijwilligers het
niet bij zitten. Zij zijn daarom in
het laatste weekend van februari met de gemeente in gesprek
gegaan. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat de website
en radiozender in de lucht blijven. Daardoor kunnen de vrijwilligers doorgaan met het maken
van hun radioprogramma’s.
“Dit is mogelijk dankzij de geweldige steun van de inwoners die
achter ons zijn gaan staan”, vertelt vrijwilliger Paul Knorr.
De vrijwilligers hebben de huidige stichting overgenomen.
Knorr: “Maar dat kost ook geld”.
Daarom zijn de vrijwilligers van
omroep Horst aan de Maas het
afgelopen weekend een crowdfunding gestart.
Op dinsdag 16 maart was er al
ruim 9.000 euro gedoneerd.
Kijk voor meer informatie op
www.omroephorstaandemaas.nl

1803 \ nieuws
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Aanbod breidt uit

Gewoon Doen verhuist naar ‘t Gasthoês
Dagbesteding Gewoon Doen verhuist met haar locatie aan de Doolgaardstraat in Horst naar het nieuw verbouwde Gasthoês. Omdat de organisatie zich in ‘t Gasthoês gaat settelen, wil het ook uitbreiden. De cliënten
gaan onder meer meehelpen met allerlei taken in het gemeenschapshuis.

De huidige dagbestedingsactiviteiten, theater, media en creatief, blijven bestaan. Gewoon Doen breidt
haar aanbod uit met een facilitair- en
horecateam. “Daar zijn we ontzettend
blij mee”, vertelt Sandy Uytterhoeven,
eigenaar van dagbesteding Gewoon
Doen. “Dat betekent dat we nog meer
cliënten mogen ontvangen en dat het
werk voor hen afwisselender en leuker wordt.”

Conciërge
In ‘t Gasthoês komt een lunchroom
waar bezoekers een hapje kunnen
eten of wat kunnen drinken. “Wij willen het personeel graag helpen met
haar taken. Zo kan een cliënt een
keer meehelpen in de keuken of in de
bediening. Daarnaast gaan we op facilitair gebied uitbreiden. We willen het
voor alle gebruikers van ‘t Gasthoês
makkelijk en leuk maken. Zo komen
we regelmatig koffiekopjes ophalen
om ze in de vaatwasser te zetten of
zorgen we er bijvoorbeeld voor dat
de koelkast van de biljartclub altijd
goed gevuld is. We worden een soort
conciërge van ‘t Gasthoês. Als er post

is, komen wij die bij jou bezorgen en
daarnaast gaan we ook zorgen voor
meer kleur in het gebouw. In speciale
activiteiten gaan we schilderijen of
andere kunst maken die we weer in
het gebouw kunnen ophangen.”

Nieuwe voorstelling
Gewoon Doen gaat zich vestigen op de
eerste etage van ‘t Gasthoês. “We hebben één van de mooiste plekjes van
het gebouw. Alle andere activiteiten
gaan gewoon door: Theater Kleinkunst,
Gewoon Doen TV en alle andere dingen.” Eigenlijk zou Theater Kleinkunst
vorig jaar maart haar première hebben van de voorstelling Ingepakt.
Door de coronacrisis kon deze voorstelling niet doorgaan. “Dat deed onze
acteurs ontzettend veel pijn”, vertelt
Uytterhoeven. “Dat is een klap die we
samen hebben verwerkt. Ingepakt
gaan we zeker spelen en we zijn zelfs
bezig met een tweede en nieuwe voorstelling. We blijven altijd kijken naar
mogelijkheden en die komen er volop
in ‘t Gasthoês.”
Tekst: Niels van Rens

Crist Coppens

Begrazing

Exmoorpony’s in het
Schuitwater

Alleen dinsdag 23 maart

Gehakt half om half
1 kilo halve prijs

In natuurgebied het Schuitwater in Broehuizen lopen sinds een aantal weken vijf Exmoorpony’s. De pony’s
helpen bij het beheer van het gebied.

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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In het gebied lopen een merrie en
ruin en drie jonge dieren. Uiteindelijk
zal de groep groeien tot ongeveer
tien pony’s. “Afhankelijk van de
begrazingsresultaten wordt in overleg
met onze ecologen bekeken worden
of de kudde nog moet worden uitgebouwd of verkleind”, geeft Andy
Liebrand van Staatsbosbeheer aan.
Omdat de Exmoorpony goed bestand
is tegen zware omstandigheden als
kou, vocht en lage kwaliteit voedsel

is deze uitermate geschikt om in te
zetten bij het beheer van natuurgebieden. “Door hun (graas)gedrag zullen
de pony’s een positief effect hebben
op de natuur van het Schuitwater.
Plaatselijk bijten de pony’s de planten
tot op de grond af zodat kale schrale
plekken ontstaan waar mossen,
korstmossen en rozetachtige planten zoals muizenoor zich thuis voelen. Ook insecten als de veldkrekel en
allerlei zandbijen profiteren hiervan.”

In het najaar leggen de pony’s een
flinke vetvoorraad aan in de nek
en achterhand. Door deze reserves hoeven de dieren ’s winters niet
bijgevoerd te worden. Omdat de
Exmoorpony’s van nature schuw zijn
zullen ze mensen mijden. Om opdringerigheid en problemen te voorkomen mogen de pony’s niet gevoerd
worden.
Beeld: H. Hovens
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enaan
cvaan
naar
Rob
Wijnen
rob.wijnen@bouwpartnerwijnen.nl
Mail
dan
jejemotivatie
en
cv
naar
Rob
Wijnen
rob.wijnen@bouwpartnerwijnen.nl
Mail
dan
je
motivatie
en
cv
naar
Rob
Wijnen
rob.wijnen@bouwpartnerwijnen.nl
Mail dan je motivatie en cv naar Rob Wijnen rob.wijnen@bouwpartnerwijnen.nl

BouwPartner
BouwPartner Wijnen
Wijnen
BouwPartner
Wijnen
Venloseweg
21
Venloseweg
21 Wijnen
BouwPartner
Wijnen
BouwPartner
Venloseweg
21
5993
PH
Maasbree
5993
PH Maasbree
Venloseweg
21
Venloseweg
21
5993
PH Maasbree
T:
077-4651259
T:5993
077-4651259
5993
Maasbree
PHPH
Maasbree
077-4651259
E:
E:T:info@bouwpartnerwijnen.nl
info@bouwpartnerwijnen.nl
T: 077-4651259

077-4651259
E:T:info@bouwpartnerwijnen.nl
E: info@bouwpartnerwijnen.nl
E:
info@bouwpartnerwijnen.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures stellen wij niet op prijs.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures stellen wij niet op prijs.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures stellen wij niet op prijs.
Acquisitie
naar
aanleiding
deze
vacatures
stellen
op prijs.
Acquisitie
naar
aanleiding
vanvan
deze
vacatures
stellen
wij wij
nietniet
op prijs.
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Jij bent een droom die uitkomt
Als het leven is geleefd
en niets meer is wat het ooit was,
dan rest enkel nog berusten
en omarmen wat er was

Escha

Ellen Christine
In liefde nemen we afscheid van

Gerrit Bongers
Roggel, 18 juni 1941

Venlo, 13 maart 2021

Elly Bongers - van Dooren
Kinderen en kleinkinderen
Zadelmakerstraat 14
5975 XE Sevenum
We nemen in besloten kring afscheid van Gerrit,
op vrijdag 19 maart.

Granaat gevonden
en tot ontploffing
gebracht in Lottum
In Lottum werd op maandag 15 maart een brisantgranaat gevonden.
Deze is uiteindelijk door de EOD onschadelijk gemaakt.

11 maart 2021
Dochter van
Chris Peeters en
Angelique Schraven
Veerweg 5
5973 NS Lottum

Apetrots zijn wij
op onze zoon

Lio

7 maart 2021
Ike en Yvonne
Weijs- Kristal
Rembrandtstraat 13
5961 AL Horst

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

Tonny Koster-Verhaegh

Geboren op 10 maart 2021

echtgenote van

Zoon van
Patrick en Moniek van den
Bekerom - Christiaens
broertje van Miley en Jayda
Meester Hermansstraat 13
5864 BS Meerlo

Guus Koster †
15 oktober 1938

Horst

14 maart 2021

America, Mieke en Rien van Herpen-Koster
Milou
Horst, Govert en Mirjam Koster-Weijs
Manon
Koen en Manon

Noan



Geboren

Valkplein 2, 5961 VK Horst
Helaas is het gezien de huidige omstandigheden niet
mogelijk u uit te nodigen voor de crematiedienst op vrijdag
19 maart in het crematorium te Venray.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar de teams van
Proteion en Hospice Doevenbos.

Dex

26 februari 2021
Zoon van
Tom & Renée
Coenen - van de Munckhof
Broertje van Nena
Zwingellaan 13
5962 BD Melderslo


Geboren

Jack

6 maart 2021
Zoon en broertje van
Peter en Chantal Peeters
Lino
Fürstenbergstraat 99
5975 SK Sevenum
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44

Spoorstraat 56 - Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

Te koop gevraagd
Ganze eieren
06 86 86 20 58”

Zelfstandig Optidee Adviseur Peggy
Wismans: www.optidee.nl/peggywismans. Tel: 06 48 55 07 30 of via fb

Hortensia’s (veel srt.), buddleja,
rhodo e.a. heesters (ook op
stam). Buxusvervangers, taxus,
bodembedekkers, vaste pl., grassen
enz. Open za. 9.30-16.30 uur (do-vrij
na tel. afspraak). Oude Heldenseweg
(naast 13a ) Maasbree. info: www.veldtuinplanten.nl of 06 40 32 71 08
Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.

Deze brisantgranaat werd bij graafwerkzaamheden in een achtertuin aangetroffen. De Explosieven
Opruimingsdienst Defensie (EOD)
werd opgeroepen en heeft de granaat
tot ontploffing gebracht. Deze soort
granaat is een explosief voor militair gebruik. De bom werd in de jaren
80 van de negentiende eeuw ontwikkeld. Het is een stalen huls gevuld met
springstof, waarbij de omhulling bij de
ontploffing in scherven breekt, die in
het rond vliegen en daardoor schade

toebrengen. De politie roept op
gevonden explosieven meteen te melden bij de politie. “Raak het niet aan
en neem het niet mee”, geeft de politie als advies. “Stop alle werkzaamheden in de directe omgeving. Ga niet
nog een keer bij het explosief kijken.
Daarna bekijken wij of de Explosieven
Opruimingsdienst Defensie ingeschakeld moeten worden. Zorg ervoor dat
omstanders uit de buurt blijven.”
Beeld: Wijkagenten Horst-Zuid

SP en CDA willen onderzoek
naar mogelijkheid realiseren
zorgbuurthuizen
De fracties van het CDA en SP in Horst aan de Maas en Venray
hebben de handen ineen geslagen om via een voorstel te pleiten
voor onderzoek naar de mogelijkheden voor het realiseren van
zorgbuurthuizen in Horst aan de Maas en Venray. Met het voorstel
geven de beide fracties een vervolg aan landelijke samenwerking
op dit punt in de Tweede Kamer.
Samen hebben de fracties van
CDA en SP in de Tweede Kamer
een motie ingediend met concrete
voorstellen om de bouw van zorgbuurthuizen versneld van de grond
te kunnen krijgen. Inmiddels is er,
in een overeenkomst van de SP
met het kabinet, geld gereserveerd
voor de realisatie van zorgbuurthuizen.
De motie voor de realisatie van
zorgbuurthuizen wordt ingediend
omdat met het sluiten van de
meeste verzorgingshuizen er een
tekort is ontstaan in de huisvesting van en zorg voor ouderen.
Veel ouderen willen zo lang mogelijk thuiswonen, maar niet ten
koste van alles. De realisatie van
een Zorgbuurthuis maakt volgens
de twee partijen het mogelijk oud
te worden in de eigen buurt of het
dorp, in een kleinschalige woon-

voorziening die zoveel mogelijk
lijkt op thuis. Waar partners samen
kunnen wonen en niet gedwongen gescheiden hoeven te leven
omdat de één zorg nodig heeft
en de ander niet. Met vers bereid
eten en zoveel mogelijk aansluiting
bij de buurt of het dorp, bijvoorbeeld door middel van een inloopfunctie. “Om de zorgbuurthuizen
uiteindelijk ook te realiseren kan
samenwerking gezocht worden
met zorgaanbieders zoals Proteion
en De Zorggroep tot een woningcorporatie zoals Wonen Limburg”,
aldus de SP en het CDA. Volgens de
initiatiefnemers is voor het initiatiefvoorstel aan de gemeenteraden
van Venray en Horst aan de Maas
de betrokkenheid van de buurt
of het dorp, de mensen die de
gemeenschap vormen, belangrijk.
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CDA en PvdA stellen vragen

Onbegrip cancelen over Station Grubbenvorst Greenport
Zowel CDA als PvdA begrijpt niet waarom Station Grubbenvorst Greenport definitief van tafel is. PvdA’er
Richard van der Weegen vraagt zich af of wethouder Rudy Tegels wel echt gelobbyd heeft bij de provincie
Limburg: “Of heeft hij alleen een slappe kop koffiegedronken?”
“We hebben goud in handen,
Grubbenvorst had echt een groeikern
kunnen worden.” Tijdens de voorbereidende raadsvergadering van dinsdag 16 maart pleitte Van der Weegen
nogmaals vurig voor een eigen station voor Grubbenvorst. Enkele weken

geleden werd duidelijk dat de provincie niet meer wil investeren in het station. In een brief aan het College van
B&W schreef gedeputeerde Mackus
dat ProRail heeft aangegeven dat het
Maaslijnproject tientallen miljoenen
euro’s meer gaat kosten. “Dat houdt

Koperdiefstal in Hegelsom
In Hegelsom zijn maandag 15 maart twee verdachten op heterdaad aangehouden. De twee worden verdacht van diefstal van
onder andere koper.

dus in dat de Limburgse 99.9 miljoen
euro, samen met de andere regionaal
ingebrachte middelen van Brabant en
Gelderland (totaal 153 miljoen) en de
rijksmiddelen van bijna 59.6 miljoen
euro nog steeds niet toereikend zijn
om het Maaslijnproject te kunnen realiseren.” Volgens Mackus is daarmee
de grens bereikt. Wat Van der Weegen
echter niet begrijpt is waarom Station
Grubbenvorst Greenport ook niet is
meegenomen in het bidbook OV in
2040, een toekomstbeeld dat gezamenlijk is opgesteld door provincies
Noord-Brabant, Limburg en Zeeland.
“Is dat vergeten? Of is er gewoon

besloten: we doen het niet? Was het
een keiharde lobby van wethouder
Tegels of heeft hij een slappe kop koffiegedronken? Iedere onderbouwing
waarom het niet is meegenomen,
ontbreekt.”

Gemiste kans
Volgens Tegels heeft Horst aan de
Maas zich tot op het laatst toe ingezet
voor het station. “De provincie was
een heel belangrijk partner in dit
project. En zonder provincie zijn we
wat dit betreft nergens.” Voor Van der
Weegen was dit echter niet genoeg.
“We verwachten in de toekomst
duizenden banden in dit gebied.
Ik durf wel te stellen dat we hier de
enige campus (Brightlands Campus,
red.) hebben die niet bereikbaar is

met het openbaar vervoer. Dit is
echt een gemiste kans. Ik begrijp
nog steeds niet waarom het niet is
meegenomen in het toekomstbeeld.”
John Jenniskens van het CDA viel
hem bij. “Als het er niet staat, is het
weg.” Tegels stelde dat de gemeente
zich neer moet leggen bij het besluit
van de gemeente. “We vinden het
jammer, maar hebben er wel begrip
voor.”

Iedere onderbouwing
ontbreekt

Tekst: Marieke Vullings

Voor verschillende specialisme hebben wij op de locatie Grubbenvorst ruimte voor
nieuwe instroom:

OPERATOR VERPAKKINGSMACHINE

(FULLTIME)

Bij deze verantwoordelijke functie zorg jij voor het tijdig en juist verpakken van zakken potgrond,
tuinaarde en overige soorten substraten aan de hand van de productieplanning en kwaliteitsnormen. Door coaching en ontwikkeling word je opgeleid tot zelfstandig specialist operator.
Deze diefstal werd gepleegd
aan de St. Jorisweg in Hegelsom.
Daar wordt momenteel een woning
gesloopt en de dieven hadden het
voorzien op het koper. In verband met de diefstal werd ook
een burgernetbericht verstuurd.

Een voorbijganger blokkeerde met
zijn tractor het voertuig van de verdachten en wist zo te voorkomen
dat zij konden vluchten.

Beeld: Wijkagenten Horst-Zuid

Kronenberg kijkt opnieuw naar
speelvoorzieningenaanbod
Vanwege de nieuwbouwplannen tussen de Simonsstraat en de
Meerweg in Kronenberg zal de huidige speelvoorziening verplaatst en opnieuw ingericht worden. Dat meldt stichting
Speelvoorzieningen Kronenberg. Volgens de stichting wordt er
opnieuw gekeken naar het speelvoorzieningenaanbod in het dorp.
Eén van de opties is om een vergelijkbare voorziening als een
trapveldje op een andere plek
te realiseren, wegens beperkte
ruimte en de ligging in een woonwijk. Stichting Speelvoorzieningen
Kronenberg zal samen met de
gemeente Horst aan de Maas gaan
kijken naar de inrichting van de
nieuwe speelvoorziening. “We
doen dit graag in samenspraak met
de doelgroep”, zegt de stichting.
“Hiervoor hebben we al een oriënterend gesprek gevoerd met enkele
enthousiaste dorpsgenoten. Zij
vinden vooral dat er voor de jeugd
tussen 8 en 14 jaar op dit moment
te weinig aanbod is. Het doel voor
de komende weken is om zoveel
mogelijk concrete behoeftes in
kaart te brengen voor de inrichting
van een nieuwe speelvoorziening.

Denk hierbij aan een bepaald soort
toestellen en uitdagende sporten spelvoorzieningen, maar ook
aan multifunctionele elementen
die ook kunnen bijdragen aan een
sportieve en gezonde leefstijl.”

Voor de jeugd
De stichting meldt dat ze proberen
rekening te houden met alle leeftijden, maar de toestellen voornamelijk zijn voor de jeugd. “Op basis
van concrete behoeftes maken
we dan een plan waarbij we ook
rekening houden met de huidige
situatie, voor welke doelgroepen
we al voorzieningen hebben en
welke nog niet.” Voor meer informatie, stuur dan een mailtje naar
speelvoorzieningen.kronenberg@
gmail.com

Taken:
• Machinaal verpakken van onze producten;
• Controle op volume en juiste print aan de hand van productieorder;
• Correct instellen en preventief onderhoud van de machines en verpakkingslijnen;
• Bewaken van de veiligheidsnormen aan de machine als op de werkvloer;
• Juiste registratie van volume verpakte producten.

SHOVELMACHINIST

(FULLTIME)

In deze functie verricht je werkzaamheden zoals ontvangst van grondstoffen en het vullen
van de bunkers van de menglijn en de verpakkingslijnen. Je hebt ervaring op een laadschop,
affiniteit met machines en bent vaardig in omgang met geautomatiseerde systemen.
Taken:
• Opslag van grondstoffen;
• Mengen van diverse substraten;
• Laden van vrachtwagens en het bevoorraden van de menglijnen;
• Kwaliteitscontrole.

MENGLIJN OPERATOR

(FULLTIME)

Doel van deze specialistische functie is het juist instellen en bedienen van de procesbesturing,
om volgens receptuur de diverse grondstoffen tot teeltsubstraat te mengen volgens de
hoogste veiligheid en kwaliteitsnormen.
Taken
• Het instellen en bedienen van de menglijnen;
• Het produceren van de bulk substraten volgens receptuur;
• Kwaliteitscontrole en registratie;
• Het verhelpen van kleine storingen;
• Het tijdig vullen meststofbunkers.
De collega’s die wij zoeken hebben affiniteit voor logistiek binnen een productieomgeving en
zijn flexibel inzetbaar ten aanzien van werktijden (seizoen verschoven diensten).
Wil je meer informatie betreft deze functie neem dan contact op met Hugo Buitelaar
06 - 147 97 000. Motivatie en CV graag per mail: aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl.
Meer informatie over onze organisatie tref je op: www.bvb-substrates.nl / www.kekkila-bvb.com.

Euroveen B.V.
Californischeweg 10-B
5971 NV
Grubbenvorst

Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste leveranciers en producent van
substraten. Met eigen merken en als private label producent zijn wij expert
als het gaat om het produceren en leveren van substraten voor alles wat groeit
en bloeit, zowel voor consumenten als voor professionele kwekers en telers.
Wij hebben al meer dan 100 jaar ervaring en leveren onze producten aan meer
dan 80 landen. We werken met meer dan 500 mensen in Nederland, Finland,
Zweden, Duitsland, Estland en Spanje aan het optimaal beleveren van onze klanten.
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Verkenner wind- en zonneparken over zijn taak

‘Belangrijk dat de gemeente regie in eigen handen neemt’
Zowel in Venray als in Horst aan
de Maas worden locaties onderzocht voor mogelijk wind- en
zonneparken. De in Horst opgegroeide Frank van Bussel is door
beiden gemeenten aangewezen
als verkenner. “Mijn opdracht is
om te onderzoeken wat mogelijk
is, niet om draagvlak te creëren.”
Op landelijk niveau heeft
het Rijk door middel van het
Klimaatakkoord afspraken gemaakt
met onder andere gemeenten, het
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties over het halveren
van de uitstoot van CO2. Regionaal
is in 2018 de Regionale energievisie Noord-Limburg vastgesteld.

In Geijsteren werden spandoeken geplaatst tegen de windmolens

In Venray werd in 2019 ingestemd
met KODE (Kader Opwekking
Duurzame Energie). Daarin wordt
gekozen voor een windmolenpark
aan de oostkant van de gemeente.
Vanwege radarverstoring van het
militaire vliegveld in Vredepeel
mag binnen een straal van 11,5 kilometer geen windturbine komen die
hoger is dan 25 meter. Daardoor is
het grootste deel van de gemeente
Venray uitgesloten van grote windmolens. Er blijven nu vier locaties over: twee bij Geijsteren, in
Wanssum en in Oirlo. Of locaties
geschikt zijn, is afhankelijk van een
aantal factoren, licht Van Bussel
toe: “We kijken bijvoorbeeld naar
de minimale afstand tussen windmolen en bebouwing, we gaan
vooralsnog uit van 1.000 meter.
Maar ook natuur en milieu zijn
belangrijke factoren. We krijgen
soms de vraag of de natuur moet
wijken voor windmolens en zonneparken, maar we komen niet in
de Natura 2000 gebieden. Er wordt
aan de rand gebouwd waarbij
gezorgd wordt voor een bufferzone.
Windmolens op een industrieterrein
plaatsen kan ook niet zomaar.”

Commerciële partijen
In Horst aan de Maas gaf de
gemeenteraad in december vorig
jaar een akkoord op de kaders.
Hier zijn twee zoekgebieden aangewezen: de Mariapeel en langs
de A73/Maaslijn. Horst aan de
Maas kiest voor een combinatie van wind- en zonne-energie.
Van Bussel: “Waarbij je je moet
bedenken dat één windmolen net
zoveel stroomt oplevert als 10 hectare met zonnepanelen.” Zowel in
Horst aan de Maas als Venray heeft
de gemeente zelf de regie in handen genomen. “Sommige gemeenten wachten af totdat bijvoorbeeld
commerciële partijen met initiatieven komen. Ik vind het echter
belangrijk dat de inwoners mee
kunnen profiteren, lokale energiecoöperaties hebben dan ook de
voorkeur.”

Voldongen feit
Mensen staan over het algemeen
niet te juichen als er sprake is van
een windmolen of zonneweide in
hun achtertuin. Van Bussel begrijpt
de gevoelens: “Maar ik ben er
niet om draagvlak te creëren.

Mijn opdracht is te onderzoeken
wat mogelijk is, de gemeenteraad
neemt uiteindelijk de beslissing.
Wel probeer ik natuurlijk de mensen bij elkaar te brengen. Zoals ik
het zie, zijn er twee opties: of je
zet de hakken in het zand en wacht
tot de provincie je ‘overrulled’ of je
probeert het als gemeente in eigen
hand te houden. Tegenhouden kun
je het niet. Mensen denken nu nog
te veel op de korte termijn, terwijl we toch al twee zomers hebben gehad waarin het 40 graden
is geworden. We moeten realistisch zijn. Uitstel is geen afstel.”
In Venray werd eind vorig jaar een
enquête gehouden onder de inwoners, waaruit bleek dat 68 procent
tegen de komst van een windpark
is. “In Venray is een groep mensen
fel tegen, dus het wordt nog een
lastige beslissing die de gemeenteraad moet nemen.” Onder andere
in Geijsteren en Evertsoord hebben de inwoners zich in werkgroepen verenigd. De werkgroep
GroenGeijsteren heeft afgelopen
week spandoeken opgehangen om
te protesteren tegen de komst van
windmolens. “Ik weet dat mensen
in de gemeente Venray het vooral
vervelend vinden dat er geen live
bijeenkomsten gehouden kunnen worden waarin duidelijk uitleg
gegeven kan worden, dat snap ik.
Ik hoop dan ook dat we zo snel
mogelijk, al is het maar in kleine
groepen, bijeenkomsten kunnen
organiseren.” In Evertsoord meldden de inwoners laatst dat zij zich
voor een voldongen feit voelen
gezet en dat het zonnepark er
sowieso komt. Van Bussel: “Daar ga
ik verder niet over, maar ik begrijp
de gevoelens.”
De planning is dat Van Bussel vóór
de zomer zijn bevindingen aan de
gemeenteraad van Venray kan presenteren. Voor Horst aan de Maas is
het streven na de zomer.

We hebben al
twee zomers met
40 graden gehad

Tekst: Marieke Vullings
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Inzetten voor ouderen

Zwemleraren- en leraressen helpen De Zorggroep
tijdens sluiting zwembaden
De afgelopen dertien weken waren de deuren van zwembad Laco zwembad Peel en Maas in Panningen gesloten door de coronamaatregelen. De
badmeesters- en juffen hebben echter niet stilgezeten. Nadat zij eerst
het zwembad hebben opgeknapt, hebben zij hun handen uit de mouwen
gestoken en vrijwilligerswerk verricht bij De Zorggroep in Peel en Maas
en Horst aan de Maas.

fietsen, als het regent bijvoorbeeld,
dan ga ik met ze kletsen: op de kamer
een kop koffiedrinken en gezellig praten.”

Blijven inzetten
Nico is deze week begonnen met het
vrijwilligerswerk, net nu de zwembaden eigenlijk weer open zijn gegaan.
Nico: “Zoals ik al zei heb ik een 38-urig
contract en voorlopig kan ik maar
15 uur per week te werken bij het
zwembad. Dus ik wil graag de overige uren mij in blijven zetten voor de
senioren. Ik heb het gevoel dat ik iets
doe voor de samenleving en daardoor

voel ik mij nuttig. Daarnaast merk ik
dat de behoefte groot is en dat ik het
echt leuk vind om te doen. Dus als het
kan wil ik mij voorlopig en wellicht
ook als ik weer fulltime kan werken
als zwembadleraar, mij toch nog hier
blijven inzetten.”
Waar Nico zijn avontuur bij De
Zorggroep net is begonnen, houdt
Loes haar avontuur alweer bijna
op. Loes: “Ik kan weer zwemlessen
geven en daarnaast heb ik ook nog
een andere baan. Dus ik heb nu geen
tijd meer om zoveel uren te helpen
bij Ter Borcht. Na twee weken leer je
de mensen toch wel een beetje ken-

nen, dus het is wel jammer dat ik nu
moet stoppen. Maar ik ga zeker in de
toekomst kijken of ik nog wat vrijwilligerswerk kan (blijven) doen, al is het
maar voor een paar uurtjes. Dat zou
me in elk geval heel leuk lijken.”

Ik vind het echt leuk
om te doen

Tekst: Roosje Delsing

CLT Metal Service
Handelstraat 7
NL-5961 PV, Horst
Nederland

Door toenemende groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar productiemedewerkers. CLT Metal Service richt zich op het 3D bewerken van stalen,
roestvaststalen en aluminium buizen, profielen en platen. Dit doen we met een
uniek en modern uitgerust machinepark.

Toen het zwembad net werd gesloten werd er door het personeel, dat
gewoon doorbetaald werd tijdens de
sluiting, de tijd genomen om klusjes in
het zwembad te verrichten. “We verfden de muren van het zwembad en
werkten onder andere de administratie bij”, vertelt zwemlerares Loes
van Beek (23) uit Lottum. “Maar op
een gegeven moment waren de
klusjes op.” Haar manager is vervolgens gaan kijken of ze ergens anders
vrijwilligerswerk konden gaan doen,
om zo een maatschappelijke bijdrage
te leveren. De manager legde contact met De Zorggroep, daar bleken
de badmeesters- en juffen meer dan
welkom om in verschillende zorgcomplexen ondersteuning te geven bij de
vrijetijdsbesteding van de senioren.
Loes: “De manager stelde het idee aan
ons voor. We waren niet verplicht om
het aan te gaan, maar mij leek het wel
fijn om een maatschappelijke bijdrage
te leveren.”

Ideale uitkomst
Zwemleraar Nico Bots (36) uit
Panningen hoefde ook niet lang na
te denken over het aanbod. “Ik heb
een 38-urig werkcontact en we moesten sowieso aanwezig zijn op het
zwembad, ook al was het gesloten.
Toen de klusjes opraakten sloeg de
verveling toe. Dus voor mij was het
een ideale uitkomst om ouderen te
mogen gaan helpen en er met ze
op uit te gaan.” Loes is begin maart

begonnen met het vrijwilligerswerk
bij Zorgcentrum Ter Borcht in Baarlo.
Hier heeft ze twee weken lang activiteiten ondernomen met de senioren.
Loes: “Van spelletjes spelen, tot wandelen en gewoon praatjes maken met
de bewoners. Ik vond het erg leuk om
te doen. Ook werd er goed rekening
gehouden met de coronamaatregelen,
er was voldoende afstand en ikzelf
ben twee keer ingeënt van tevoren.”

Herkenningspunten
Nico helpt bij zorgappartementen
De Groenling in Panningen. Hier
heeft hij zich ontfermd over de duofiets. “Ik vind het echt geweldig om
te doen”, zegt Nico. “Je ziet de mensen echt opbloeien. Ik ben deze week
gaan fietsen met een bejaarde man.
Hij kwam weer mensen tegen op
straat die hij kende, hij zag weer herkenningspunten van waar hij vroeger altijd kwam, had gewoond en
had gewerkt. Hij genoot er echt van.”
Volgens Nico is ook het sociale aspect
bij dit vrijwilligerswerk van groot
belang. “Er zitten denk ik ook mensen bij die maar weinig bezoek krijgen
en thuis maar een beetje voor zich
uit zitten te kijken. Dus die mensen
vinden het fijn als er ook vrijwilligers
zijn die de tijd hebben om even een
praatje te maken.” Spelletjes spelen
met de ouderen, daar zitten ze niet
op te wachten volgens Nico. “Ik stelde
het voor, maar daar hadden ze geen
interesse in. Dus als ik niet met ze kan

KANTER
Als kanter werk je in teamverband in een modern machinepark. Vooropleiding
en/of ervaring is geen vereiste! Wij zijn bereid om u alle kneepjes van het vak
te leren. Het betreft een uitdagende functie in dagdienst.
Functie eisen:
• Je bent bereid om je kennis uit te breiden.
• Je bent betrokken en werkt met verantwoordelijkheidsgevoel.
• Je werkt nauwkeurig en netjes.

PRODUCTIEMEDEWERKER
Als allround productiemedewerker assisteer je bij diverse CNC gestuurde
machines. Samen met je collega’s zorg je dat alles op rolletjes loopt volgens
de gemaakte afspraken met de klant. Deze functie biedt ruimte voor doorgroei
mogelijkheden om je verder te ontwikkelen binnen onze organisatie.
Functie eisen:
• Je bent bereid om je kennis uit te breiden.
• Je bent betrokken en werkt met verantwoordelijkheidsgevoel.
• Je werkt nauwkeurig en netjes.

Indien deze functie uw interesse heeft gewekt, stuur dan een sollicitatiebrief
met CV naar k.christiaens@cltmetalservice.com of neem contact op met
Koen Christiaens. Tel.: +31 (0)77 398 19 45

www.cltmetalservice.nl
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Duivenpoepservies wint prijs
Lotte Hendriks uit Maasbree heeft met haar bijzonder servies gemaakt van duivenpoep, geïnspireerd op
duivenoverlast bij de kerk in Horst, de Scriptiekunst van Hogeschool Zuyd gewonnen.

In de HALLO van donderdag 21 mei
vorig jaar vertelde Lotte Hendriks hoe
een artikel in het nieuwsblad haar op
het idee voor het servies bracht. Een
bestuurslid van Postduivenvereniging
De Snelvliegers uitte daarin zijn
ongenoegen over het plan van het
federatiebestuur Horst-Sevenum
om nestkasten voor slechtvalken te
gaan plaatsen. Het federatiebestuur
wilde daarmee de overlast van duiven en duivenpoep op de kerktoren
tegen gaan. Lotte besloot het onderwerp te kiezen voor haar afstudeerproject aan de Kunstacademie in
Maastricht. Ze heeft er inmiddels de
wedstrijd Scriptiekunst mee gewonnen. Ook werd het project genomineerd voor de Henriette Hustinxprijs
en heeft ze wildcard voor de expositie
MADEmaastricht.

Natuur aangeplant in Californië
Op een perceel van 8,5 hectare in het buurtschap Californië bij Grubbenvorst zijn de afgelopen maanden
21.500 bomen en struiken geplant. De bomen werden geplant bij de productielocatie Euroveen op initiatief van BVB Substrates en Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
De aanplant is onderdeel van de
400 hectare nieuwe natuur die
het Ontwikkelbedrijf in Greenport
Venlo aanlegt. Behalve bomen en
struiken zijn ook een fruitboomgaard en veel bes- en nootdragende
soorten geplant. Arjen van der
Meer, BVB Substrates: “We werken
graag mee aan het verder vergroe-

nen van de omgeving.” Ruud van
Heugten, directeur Ontwikkelbedrijf:
“Deze nieuwe aanplant bij BVB
Substrates sluit mooi aan op de
zogenaamde ecologische verbindingszone die wij al in dit gebied
hebben aangelegd. Deze zone is met
name bedoeld voor reeën en dassen
en wordt in de toekomst verbonden

met de natuurgebieden ten westen
van de A73. Hiervoor bouwen we
een ecoduct over de A73.“
Een deel van deze aanplant is tevens
onderdeel van de natuurcompensatie
voor de realisatie voor het Windpark
Greenport Venlo. Het nog te bouwen ecoduct zorgt er straks voor
dat dieren uit de natuurgebieden

Parc Zaarderheiken, Kraijelheide en
Koelbroek veilig de A73 kunnen oversteken naar de natuurgebieden ten
oosten van de A73: Houthuizerheide,
en onder andere Kaldenbroek en
Schuitwater. Daarnaast bouwt het
Ontwikkelbedrijf dassentunnels
onder de Venrayseweg en zorgen
speciale rasters ervoor dat de dassen
veilig naar de doorgang onder de
Venrayseweg worden geleid.

Oh, zit dat zo!

Belastingaangifte 2020
Het is weer die tĳd van het jaar dat de belastingaangifte weer moet worden gedaan. Voor de meeste van ons een vervelend klusje, maar met
het voorwerk dat de Belastingdienst voor u heeft gedaan is het in veel gevallen een fluitje van een cent.
enkele keer zijn de gegevens fout
doorgegeven of verwerkt. Heeft
u een fiscale partner kijk dan in
elk geval naar de meest optimale
verdeling van vermogen en nietpersoonlijke inkomensbestanddelen. En als u toch bezig bent
controleer dan meteen of u recht
heeft op toeslagen.

Veel gegevens van u zijn namelijk
al bekend bij de Belastingdienst.
Als u uw belastingaangifte via
het aangifteprogramma van
de Belastingdienst doet zijn
deze gegevens reeds ingevuld.
Het blijft wel zaak om deze
gegevens zorgvuldig te controleren, sommige zaken kan de
Belastingdienst niet weten en een

Op zoek naar een schoonmaakhulp
die mij op ma en/of vrij mee wil
helpen met het schoonmaken van een
vakantiewoning in Swolgen. Gemiddeld
3 uur per keer. Reactie na 18:30 uur.
Tel. 06 13 53 24 07

Heeft u een onderneming of
bijzondere aftrekposten zoals
ziektekosten, alimentatie of
giften, let dan op bij het doen
van de aangifte omdat de
Belastingdienst deze gegevens
niet weet en dus ook niet voor u
ingevuld heeft. Ook bijzondere
omstandigheden, zoals verhuizing, pensioneren, werkeloos
worden, samenwonen of juist
uit elkaar gaan en overlijden
leiden vaak tot complicaties in
de belastingaangifte en voor de
toeslagen.

Voor het schuren ., lakken of een
andere kleur of vermaken van tafels .,
stoelen. j.derikx 06 10 95 42 20
Wandel je graag? Pedicure nodig?
Herstraat 25, Horst. 06 40839024
www.bijconstance.123website.nl

Zijn dit soort zaken bij u aan de
orde, dan zal het maken van de
aangifte allicht meer tijd kosten.
Op de site van de Belastingdienst
vindt u over veel onderwerpen
een heldere toelichting en daarmee kunt u waarschijnlijk een
heel eind komen. Komt u er niet
uit of bent u niet helemaal zeker
van uw aangifte schakel dan een
deskundige in. Anders loopt u niet
alleen het risico dat u een onjuiste
aangifte doet (waarop een boete
staat), maar loopt u wellicht ook
geld mis.
Tot slot: de termijn om aangifte
te doen is dit jaar in verband met
een storing bij de Belastingdienst
in het begin van de aangiftecampagne verlengd tot 8 mei 2021.
Wilt u er echter zeker van zijn dat
u vóór 1 juli een (voorlopige) aanslag krijgt dan moet uw aangifte
al op 8 april bij de Belastingdienst

HEALING CREME – huidverzorgende
crème, ook bij zonnebrand en
pigmentvlekken.
Info: www.praktijkgerhegger.nl Ook
verkrijgbaar in natuurwinkels Horst en
Gennep.

zijn. U heeft uw geld dan terug
voor 1 juli en, mocht u belasting
bij moeten betalen, dan is dat
zonder rente.

Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

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

Te huur aangeboden voor bepaalde
tijd bungalow in het buitengebied
van Kronenberg. Inlichtingen
06 53 35 20 74.”
Gezocht poetshulp voor 3 uur per
week. Geïnteresseerd? Bel na 19.00 op
06 30 98 02 66

Binnenkijken bij...

Column

De tekening
Een postzegel op een brief met
de afbeelding van de heer
Olivier B Bommel van de tekenfilmserie Tom Poes. De spreuk
van deze heer en of beer en de
titel van de bijbehorende film is:
“Als je begrijpt wat ik bedoel!”
En uitgerekend deze zin stond
ook op de postzegel.
Nou, dat was wel een hele gemakkelijke hint voor onze medewerkers van het bureau inlichtingen en
veiligheid. De post wordt dagelijks
door deze medewerkers gecontroleerd voordat de brieven doorgezet worden naar de gedetineerde
mannen. Toen er ook nog een
verdikking onder de postzegel te
voelen was, werd de conclusie
dat er iets niet in de haak was, al
snel getrokken. Het bleek inderdaad dat onder de postzegel een
heel klein dun laagje synthetische
drugs verstopt zat. Toen het verder
onderzocht werd bleek het om een
stukje verwerkte XTC te gaan.
Wij zien in PI Grave steeds vaker
dat het netwerk van onze gedetineerde mannen steeds innovatiever wordt en ‘slimme’ dingen
probeert te bedenken om drugs
binnen te kunnen smokkelen.
Door de creativiteit van de vrienden en sommige bezoekers zijn
de medewerkers meer alert dan
normaal. Dit omdat de gekozen
methodes om drugs binnen te
brengen soms wel heel ver gaan.
Zo is er recentelijk een kindertekening onderschept. Het papier van
de kindertekening is voor of nadat
er door een onschuldig kind op is
getekend, doordrenkt met synthetische drugs. Daarna is de tekening gedroogd en opgestuurd naar
pappa. De bedoeling hiervan was
waarschijnlijk dat pappa de tekening in stukjes zou knippen, zou
vermengen in zijn shagje en het
mengsel dan zou roken. Of misschien wilde deze vader wellicht
een handeltje binnen opzetten met
deze drugstekening…
Hoe dan ook: onze medewerkers
blijven alert om de enkeling die
zich hiermee bezighoudt toch te
betrappen. En om in de woorden
van de heer Olivier B. Bommel
te blijven: Wij begrijpen heel
goed wat de gedetineerden soms
bedoelen!

Carla Wijnhoven
PI Grave
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

De terrassen kunnen open
We zijn de coronamaatregelen inmiddels beu en we verlangen naar versoepelingen. Het wordt warmer en we snakken naar een drankje op het
terras. Aan de andere kant lopen de besmettingen weer op en spreken we van een mogelijke derde golf. Zijn versoepelingen dan wel op zijn
plaats?
De vorige keer toen Mark Rutte enkele versoepelingen aankondigde, waren volgens hem de
cijfers ook nog niet op hun best. Toch werden
enkele maatregelen losgelaten, omdat de mensen het beu zijn om thuis te zitten en zich aan
de maatregelen te houden. De horecaondernemers zijn van mening dat ze verantwoord open
kunnen. Daarnaast wordt deze branche inmiddels al bijna één jaar geraakt door de sluiting.
Faillissementen liggen op de loer. Juist nu is

het een goed moment om te versoepelen en deze
ondernemers tegemoet te komen. De consumenten snakken inmiddels ook wel naar een drankje op
het terras. Vooral wanneer de zon weer gaat schijnen en de parken vol zitten, kan de horeca ervoor
zorgen dat de mensen op een verantwoorde manier
kunnen samen komen op het terras.
Aan de andere kant wordt er opgemerkt dat er een
toename is van besmettingen onder kinderen nu
de scholen weer open zijn. Zal het openen van de

terrassen ook eenzelfde gevolg hebben? Het aankomend weekend is volgens het kabinet cruciaal.
Wanneer de cijfers niet dalen, worden er geen versoepelingen aangekondigd. Je zou kunnen stellen
dat het niet verantwoord is om maatregelen los te
laten wanneer de ziekenhuizen voller raken.

Streekemoties

Veldkruisen
De terrassen kunnen open. Wat vindt u?

Bespreking poll week 10

Boete voor niet opruimen hondenpoep
In Horst aan de Maas is het verplicht om, als je hond op een openbare plek zijn behoefte doet, dit op te ruimen. Daarvoor zijn er hondentoiletten
en staan afvalbakken waar zakjes met hondenpoep in gedeponeerd kunnen worden.
Het wordt hondenbezitters dus heel gemakkelijk
gemaakt om de uitwerpselen van hun viervoeter kwijt te raken. Sowieso is het ook gewoon
een kwestie van fatsoen om de poep op te ruimen. Het is gewoon asociaal als je dit niet doet
en er mag daarom ook best een boete opstaan.
Dat het asociaal is om niet achter je hond op
te ruimen, dat vinden ook alle mensen die op
deze poll reageerden. Op Facebook zegt Berti

Brekelmans: “Helemaal mee eens. We Hebben zelf
twee honden. Is toch een kleine moeite om het op
te ruimen. Voor ons geldt, wel de lusten en OOK de
lasten. Erger mijzelf ook aan die drollen, die niet
opgeruimd worden. Met hondenbelasting heffen,
maak je het probleem alleen maar erger, want dan
wordt er nog minder opgeruimd. Extra prullenbakken plaatsen zou niet verkeerd zijn.”
Of een boete werkt, is echter maar de vraag. Vele

mensen vragen zich af hoe dit dan gehandhaafd
gaat worden. Zo ook Vera van Huët: “Boete kan
alleen uitgeschreven worden als de baas op heterdaad betrapt wordt op het niet opruimen van.
Vaak gedragen we ons netjes met een BOA of politie in de buurt. Boete zou wenselijk zijn maar praktisch dus bijna niet haalbaar.”

Geluidsmeting vuurwerk in Toverland
In week 12 (22-26 maart) of week 13 (29 maart - 2 april)
zal bij Toverland vuurwerk afgestoken worden t.b.v.
een geluidsmeting. De exacte datum is afhankelijk
van de weersomstandigheden en wordt z.s.m.
bekendgemaakt via www.toverland.com/geluidsmeting.
De ontbranding van het vuurwerk vindt ’s middags
plaats op de afsteeklocatie bij entreegebied
Port Laguna. Wij streven ernaar om eventuele
overlast tot een minimum te beperken.
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Nu we ons weer verheugen op
de naderende lente doorkruisen
we in gedachten al onze mooie
streeknatuur. Heerlijk, dwars
door de velden waarin de zaadjes wachten op de lentezon, het
signaal om het jaarlijkse lenteritueel majestueus in te leiden.
Een telkens terugkerende
mystiek die in de lucht hangt.
De lente staat elk jaar symbool
voor een nieuw begin, een Genesis
bijna. Waar ook ter wereld, overal
wordt dit ontwaken van de natuur
ervaren als een van de meest
indrukwekkende fenomenen.
De lente raakt en beïnvloedt de
gevoelige mens, en dat onafhankelijk van een bepaalde religie. Dat is
spiritueel te verklaren: het representeert het kosmisch principe
van de eeuwige creatie & recreatie
waaraan we allemaal, bewust of
onbewust, deelnemen.
Wandelen of fietsen door de
velden in de lente is als een
mini-pelgrimage naar ons eigen
bestaan. Eenvoudig en dichtbij,
in onze eigen vertrouwde omgeving. Een vorm van mindfulness.
In onze Noord-Limburgse streek
met haar duizend jaar oude christelijk religieuze cultuur worden we
onvermijdelijk geconfronteerd met
een ander symbool: het veldkruis.
Een kruis met een ‘Corpus Christi’
(lichaam van Christus) als principieel en traditioneel christelijk
symbool.
Onafhankelijk van of we onszelf nu
als christen beschouwen of niet,
het even stilstaan bij deze symboliek is een respectvolle herinnering aan het religieuze leven van
onze voorouders. Er bestaat geen
twijfel over dat deze kruiscultuur
toentertijd voor veel gelovigen een
grote emotionele waarde vertegenwoordigde. De gewassen op de
velden en de goede oogsten werden door goddelijke barmachtigheid en hemelse zegen beschermd.
Een slechte oogst betekende meer
armoede en meer zorgen.
Het kruis was ook een natuursymbool te midden van de velden:
voor de winter (sterfelijkheid) en
de lente (wedergeboorte). En het
kruis op een vierspong? Daarin zit
een extra boodschap: vier windrichtingen bepalen onze keus door
de velden. Kies spoedig je veldkruistocht.

Theo Kerstjens
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Contact en
openingstijden
Moet u iets regelen aan de balie?
Maak dan eerst een afspraak.
Dat kan via www.horstaandemaas.nl
of bel ons.

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

23 maart 2021

Raadsvergadering
Op dinsdag 23 maart is de volgende videovergadering van
de gemeenteraad. Hierbij gaat het om een besluitvormende
vergadering.
Digitaal vergaderen

diverse bestemmingsplannen, speelbeheer-

In verband met de maatregelen rond het

plan, woonwagenbeleid en toetsingskaders

coronavirus kan de gemeenteraad niet op

subsidieverlening. Kijk voor een volledige

de gebruikelijke manier vergaderen. Daarom

agenda op horstaandemaas.nl/raad.

vergadert de raad digitaal. De raadsleden en

Minder inkomen

Heeft u problemen bij het betalen
van vaste woonkosten?
Veel mensen hebben het op dit moment ﬁnancieel moeilijk. Door de coronamaatrege-

de burgemeester hebben via een videoverbin-

Meer informatie

ding contact met elkaar en geïnteresseerden

U kunt de digitale raadsvergadering live

kunnen de vergadering volgen via internet.

volgen via horstaandemaas.nl/raad en
de facebookpagina van de gemeenteraad

Agenda

(RaadHadM). De vergadering begint om

Op de agenda van de vergadering staan o.a.

20.00 uur.

len zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels
uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben
daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er
de TONK.
Wat is de TONK?

elektriciteit of uw premie voor uw arbeidson-

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning

geschiktheidsverzekering als zelfstandige. Wij

Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de

kijken dan per aanvraag naar uw huidige situ-

gemeente voor als u minder inkomen heeft als

atie om te bepalen of u in aanmerking komt en

gevolg van de coronamaatregelen. En als u

hoe hoog deze uitkering zal zijn.

hierdoor problemen heeft met het betalen van
uw noodzakelijke privékosten? Bijvoorbeeld

Meer informatie of TONK aanvragen:

uw huur of hypotheekrente, gas, water of

www.horstaandemaas.nl/tonk

Geert Rasing

Starter van het Jaar 2020
Geert Rasing van Hendrix-Rasing Aardbeien V.O.F. is benoemd tot Starter van het jaar 2020.
De verkiezing vond dit jaar plaats via een livestream vanuit Hotel Asteria in Venray waar de
eerdere Starters van het Kwartaal 2020 hun bedrijf presenteerden.

Bekendmakingen

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide
omgevingsvergunningen
In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen,
-wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van
(ontwerp)-bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar
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).
America

Meerlo

Wouterstraat 16b

De Cocq van Haeftenstraat 5

Beleidsregels standplaat-

Wouterstraat 32a

Irenestraat 19

sen gemeente Horst aan

Besluit wijziging

Behalve Geert Rasing, waren ook Bram Hansen,

hij energie van. “Het telen van aardbeien blijft

Evertsoord

Melderslo

de Maas betreffende

Jules Janssen en Randy Wattilete van autoplat-

je uitdagen, geen dag is hetzelfde en dat houdt

Wertemerweg 4

Onkelweg 16

standplaats in Hegelsom

form Dealkiezer, Miranda Geurts, Dave Ewalts

het interessant”, aldus Geert.

Grubbenvorst

Meterik

en Niek Geurts van het organisatiebureau Het

Kerkstraat 2

Dr. Lemmenstraat 1

Steuntje in de rug

Hegelsom

Roothweg 14a

Starter van het Jaar is een initiatief van de

Past. Debeijestraat 6

Sevenum

(H)eerlijke en gezonde aardbeien

gemeente Horst aan de Maas, gemeente

Horst

Dorperdijk Klaver 5

Per 1 januari 2020 is Geert een samenwerking

Venray, Rabobank Noord-Limburg, de

Het Veldje 16

Klassenweg 12

Ondersteuning

aangegaan met Rob en Conny Hendrix, waar-

Horster ondernemersvereniging O-twee en

Kerkeveld 38

Romerweg 21

Noodzakelijke Kosten

door Hendrix Aardbeien B.V. is overgegaan in

het Venrays Ondernemers Platform. Met de

Kerkeveld 52

Peperstraat 38

(TONK) 2021 gemeente

Hendrix-Rasing Aardbeien V.O.F. Iedere dag

verkiezing geven de initiatiefnemers startende

St. Lambertusplein 12

Horst aan de Maas

Horst aan de Maas

is Geert met zijn medewerkers bezig met het

ondernemers in de regio een steuntje in de

Venloseweg 14

Vertrokken naar onbekende

zo verantwoord en duurzaam mogelijk telen

rug. Ook in 2021 kunnen startende onderne-

Venloseweg 110

van topkwaliteit Hollandse aardbeien uit de

mers zich weer aanmelden voor Starter van

Stuksbeemden 64

kas. Geert streeft naar het beste resultaat en

het Kwartaal via www.horstaandemaas.nl/

probeert het elke dag beter te doen, daar krijgt

starter-van-het-kwartaal

Betere Teamuitje kanshebbers voor de titel.

bestemming:

Mandaatbesluit aanlijn- en
muilkorfgebod
Beleidsregels Tijdelijke

Last onder dwangsom, 9 maart

Blaktdijk 45 Kronenberg

2021, Hazenhorstweg 1-3,

Megelsum 7 Meerlo

Sevenum
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Herstraat weer open

Cultuurplein voor ’t Gasthoês klaar
Horst had al een horecaplein, een belevingsplein en nu ook een cultuurplein. Het plein voor

Het plein is niet alleen mooi geworden, maar het

Opheffen eenrichtingsverkeer Gasthuisstraat

het onlangs opgeleverde Gasthoês heeft een parkachtige uitstraling gekregen.

is ook een belangrijke stap naar een klimaatbe-

Vanaf vrijdag 19 maart zijn het Sint Antoniuspark

stendiger centrum. Daarom is het opnieuw inge-

en de parkeerplaatsen achter het Gasthoês ook

richt met slimme oplossingen én met veel groen,

weer toegankelijk vanuit de Gasthuisstraat. Voor

want groen verkoelt. Eén ding is jammer: een

een betere bereikbaarheid kan verkeer voort-

aantal slimmigheden zitten nu onder de grond.

aan ook vanaf de Venloseweg de inrit bereiken.

Vanaf eind april staat er een klimaatzuil op het

Hiertoe is het eenrichtingsverkeer opgeheven op

Gasthoesplein. Daar vindt u ,naast onder andere

dit stukje weg en kan verkeer in twee richtingen

het programma van ‘t Gasthoês, ook welke kli-

gebruik maken van de weg. Om de situatie te

maatinnovaties er onder de grond zitten.

verduidelijken worden tijdelijk informatieborden
geplaatst.

Het plein is ingericht als voetgangerszone en
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsen in

Werkzaamheden kruising Herstraat–

het gebied is wel toegestaan.

Kloosterstraat
Vanaf maandag 22 maart tot en met maandag

Kruising Herstraat–Gasthuisstraat

29 maart worden door BAM de gasleidingen

Met de oplevering van het Gasthoesplein zijn ook

vervangen onder het kruisingsvlak Herstraat–

de werkzaamheden aan deze kruising afgerond.

Kloosterstraat. Dit betekent dat de Herstraat in

Vanaf vrijdag 19 maart is de weg weer open

zuidelijke richting afgesloten is. Parkeerterrein

en kan verkeer weer over de Herstraat via de

Kerkeveld is van het noorden bereikbaar;

Gasthuisstraat richting Venloseweg rijden. Het

verkeer zal via dezelfde route terug moeten

kruisingsvlak is helemaal uitgevoerd in klinkers

rijden. Het wegvak tussen de uitrit van het

waarmee het gemotoriseerd verkeer gemoti-

parkeerterrein en de Jacob Merlostraat wordt

veerd wordt langzaam te rijden. De voetganger

daarom tijdelijk opengesteld in twee richtingen.

die vanuit de Kerkstraat naar het Gasthoes wil

De Kloosterstraat is in deze periode alleen

lopen krijgt ruim baan met een breed trottoir en

bereikbaar is via parkeerterrein Kerkeveld.

voetgangersoversteekplaats.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

PvdA Horst aan de Maas

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

15 jaar verder...

Onlangs heb ik mijn ontslag officieel gemaakt door het aanbieden van
mijn ontslagbrief aan de raad. Wanneer je als raadslid ontslag hebt
genomen kun je daar niet meer op terugkomen. Geen weg meer terug
dus.
Ik stop als raadslid omdat ik 1 maart
ben gestart met een nieuwe uitdaging: kwartiermaker/(beoogd)
griffier van de nieuwe gemeente
Land van Cuijk. Op 16 maart 2006
startte mijn politieke avontuur in
de gemeenteraad van Horst aan de

VVD Horst aan de Maas

077 - 477 9777

Maas. Mijn kinderen waren toen 6 en
2 jaar oud. Op 23 maart 2021, 15 jaar
verder, verlaat ik de raad. Het zijn
momenten waarop je beseft dat de
tijd razendsnel gaat en we daarbij te
weinig stil staan. In die 15 jaar van
nieuw in de raad, naar (bijna) langst-

zittende. En is dat een eer of een
twijfelachtige eer? Ik zeg volmondig: het is een eer om zo lang mee
te mogen bouwen aan onze prachtige gemeente Horst aan de Maas.
Het voordeel van langere tijd raadslid
zijn is dat je dossiers kunt volgen van
wieg tot realisatie (of prullenbak).
Het is een nog grotere eer om de
lokale democratie zo lang te mogen
dienen. Ons te koesteren systeem
waarin niemand alleen de baas is en

we alleen samen het verschil kunnen
maken. Ik ben trots op de raad van
Horst aan de Maas en op het PvdA
geluid wat al vele jaren stevig klinkt
in de raad. 15 jaar PvdA politiek heeft
me veel gebracht. Hartelijk dank aan
iedereen.

Richard van der Weegen

Samen voor Horst aan de Maas

De Tweede Kamerverkiezingen zijn achter de rug. De uitslag (grotendeels) bekend. Welke partijen samen een coalitie gaan vormen weet op
dit moment niemand, de komende maanden wijzen dat vanzelf uit.
Wat we wel al weten is dat er over een jaar weer opnieuw verkiezingen
zijn. Ditmaal voor de gemeenteraad en dat betekent dat u bepaalt hoe
de 27 zetels van de gemeenteraad verdeeld gaan worden en uiteindelijk komt ook daar een coalitie uit.
Deze keuze heeft wellicht meer
invloed op uw manier van wonen en
leven dan u denkt. Bijvoorbeeld hoeveel onroerendzaakbelasting (OZB)
u betaalt. Of de fietspaden, waar u

en uw kinderen gebruik van maken,
veilig zijn. Of, meer in het algemeen,
of alle kernen goed bereikbaar zijn?
Hoe we met de klimaatcrisis omgaan
en welke oplossingen we lokaal gaan

toepassen? Kiezen we er bijvoorbeeld voor om een dorp te omringen
met zonnepanelen of zijn er andere
oplossingen? Of er genoeg sportfaciliteiten zijn en hoe deze worden
onderhouden. Of ondernemers ook
echt kunnen ondernemen en hoe we
deze helpen uit de crisis te komen.
Of schoolgebouwen voldoende
onderhouden worden zodat het kind
centraal staat. Kiezen we voor kortetermijnoplossingen of voor de lange
termijn?

En zo zijn er nog talloze onderwerpen
die belangrijk zijn. Ik kan me goed
voorstellen dat u, eventueel samen
met buurtbewoners, al verschillende
ideeën heeft. In dat geval horen we
dat uiteraard graag want we denken
graag met u mee. Samen maken we
Horst aan de Maas beter. Gewoon.
Doen.

Tom Obers

D66+GroenLinks Dołącz do rozmowy: aandacht voor maatschappij en arbeidsmigrant zelf
Arbeidsmigratie: een van de onderbelichte thema’s van de Tweede Kamerverkiezingen, maar daarmee
voor ons niet minder belangrijk. D66+GroenLinks is duidelijk: denk als gemeente niet alleen aan de
ondernemer, maar denk ook aan de maatschappelijk effecten en draag zorg voor de migrant zelf.
Tot de tijd dat we deze zorg niet
kunnen garanderen zeggen wij:
pas op de plaats, geef geen nieuwe
vergunningen meer voor huisvesting
van internationale werknemers in
het buitengebied.
We hebben het er vaak over.
Hoognodig: steeds meer bedrijven
werken met deze groep. Het aantal

groeide afgelopen jaren explosief,
terwijl tot 2018 het beleid en het
debat rond dit thema(bewust) stil
stond. Gevolg is dat we de aanpak
van internationale werknemers
nu (pas) in de steigers aan het
zetten zijn. Na veel aandringen
van D66+GroenLinks wordt nu
ook het verstofte ruimtelijke

beleid (parapluplan, van 2013)
geactualiseerd.
We zetten stappen, maar we zijn
er nog niet. Veel is onduidelijk.
Bijvoorbeeld hoeveel internationale
werknemers in de gemeente
verblijven en waar ze wonen.
Migranten schrijven zich vaak niet
in, dat hoeft ook niet als ze denken

dat ze binnen 4 maanden vertrekken.
Hier gaat het fout: veel werknemers
blijven veel langer of reizen heen en
weer. Het probleem? Zolang ze zich
niet inschrijven heeft de gemeente
geen grip. Er is een groep mensen
die hier al jaren verblijft zonder
dat ze deel uitmaken van onze
samenleving.
Als we bedrijven blijven faciliteren
is in 2030 een kwart van de
inwoners van Horst aan de Maas
een buitenlandse werknemer met

100.000 in Noord-Limburg, aldus
recent onderzoek. Het is onmogelijk
om zorg te dragen voor zo’n aantal
als we niets doen. We moeten
voorkomen dat Horst aan de Maas
in 2030 een lage-lonen gemeente is
met een parallelle samenleving van
kwetsbare, onzichtbare werknemers.
Suggesties? Dołącz do rozmowy!,
betekent praat mee.

Eveline Baas
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SP Horst aan de Maas

Kerkkuilenweg Evertsoord sluiproute

Tijdens de raadsvergadering van 9 maart werden vragen van de SP over klachten van bewoners uit
Evertsoord door de wethouder mondeling beantwoord.
Aanwonenden van de Kerkkuilenweg
in Evertsoord hadden gemeld dat
er meer en voornamelijk zwaar
verkeer gebruikmaakte van de
Kerkkuilenweg. Die is daar helemaal
niet op berekend, maar wordt kennelijk gebruikt als een soort sluiproute
om de Helenaveenseweg te vermijden waar een snelheidsbeperking en
drempels van toepassing zijn.

Essentie

Wethouder Beurskens wist te melden
dat er mogelijk meer sprake van toename van verkeer zou zijn geweest
vanwege recente afsluitingen van de
Helenaveenseweg. Die waren noodzakelijk vanwege de ruiming van
een nertsfarm en daarnaast bleek er
sprake te zijn van ondergraving door
een das.
De wethouder gaf verder aan dat er

in de gemeente regelmatig gecontroleerd wordt op onderhoud van de
bermen, omdat men geen gevaarlijke verkeerssituaties wil laten ontstaan.
Wat betreft het zwaar verkeer is de
wethouder het met de SP eens dat
de Helenaveenseweg beter toegerust is. De weg is een stuk breder
en er ligt een vrijliggend fietspad

naast. Plaatsen van borden met een
snelheidsbeperking en/of belemmering voor zwaar verkeer niet zijnde
bestemmingsverkeer ziet de wethouder niet zitten omdat bebording
zonder handhaving geen zin heeft.
Daarnaast gaat het volgens de wethouder om lokaal bekende mensen die deze weg gebruiken, ‘want
anders kom je daar niet’. Waar de
wethouder die uitspraak trouwens op
baseert, weten we niet. Het lijkt een
aanname waarmee hij blijk geeft

in ieder geval niet de bereidheid te
hebben om er onderzoek naar te
doen.
De SP heeft de betreffende bewoners
van de Kerkkuilenweg geadviseerd
de komende weken goed op het
voorbijkomende verkeer te letten en
te noteren wat voor vracht er vervoerd wordt en indien mogelijk de
namen van de vrachtvervoerders te
noteren.
Wilma Kurvers

We zijn weer gaan stemmen en de keuze was reuze

Landelijke verkiezingen. Stemmen op leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mochten we weer
doen deze week. Er deden maar liefst 37 partijen mee met deze verkiezingen, met in totaal meer dan 350
kandidaten. Dat is een naoorlogs record. De verkiezingen werden gekenmerkt door de coronacrisis.
Stemmen was mogelijk per post en zelfs verspreid over drie dagen omdat er een avondklok is. Alhoewel je
niet voor 21.00 uur binnen hoefde te zijn als je van het stemlokaal afkwam.
Dit gaan we hopelijk nooit meer
meemaken. Terug naar de hoeveelheid kandidaten en partijen… Is dat
een gevolg van een doorgedraafde
democratie? Een gevolg van iedereen mag een eigen mening hebben
en die wordt gerespecteerd en vast

gehouden tot in den treure? Op het
moment dat we er samen niet uitkomen op standpunten proberen we
niet meer tot elkaar te komen maar
richten we gewoon een eigen partij
op. Is dat hoe het werkt in Nederland
tegenwoordig? Waar is de tijd geble-

ven dat we proberen om samen tot
oplossingen te komen? Met elkaar
het gesprek aangaan en afwegingen
maken. Uiteraard niet over je eigen
grenzen, normen en waarden heen
gaan. Maar wel je verplaatsen in de
ander en daar waar mogelijk probeer

je tot een gezamenlijk standpunt te
komen.
Nu de verkiezingen achter de rug zijn
gaan de coalitieonderhandelingen
starten en worden er volop compromissen gesloten en onderhandeld. Er
worden standpunten uitgewisseld en
er wordt geprobeerd elkaar te overtuigen. Er wordt met elkaar meegedacht en water bij de wijn gedaan.
Waar zijn alle kleine partijen eigenlijk gebleven die geen zetel in de
Tweede Kamer hebben gehaald?

Als we dit achteraf onderhandelen nu
eens aan de voorkant zouden doen?
We creëren voor de kiezer een minder versnipperd landschap van politieke partijen en we zijn op voorhand
eerlijker in de standpunten. Want
onderhandelen en water bij de wijn
doen moet toch gebeuren.

Bianca van den Berg

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.

Adver torial

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

Bloemenafpaksters/-bindsters (M/V)

parttime en fulltime

Ben jij op zoek naar een leuke zelfstandige baan binnen
een groeiend bedrijf, stuur dan een sollicitatiebrief met
c.v. binnen 14 dagen naar

Fred van Neerven uit Horst:

‘Echt klasse: op het advies
van Tummers kun je bouwen’
“Wĳ komen al jaren bĳ Tummers in Horst, waar filiaalleider Frank en verkoper Frank werken. We leerden
Frank en Frank kennen in de winkel en met beiden hebben we een goede klik. Dit is voor ons een belangrĳke reden om te kiezen voor Tummers. Daarbĳ word je als klant van Tummers volledig ontzorgd. Zo is
het fijn dat grote apparatuur thuis wordt afgeleverd én wordt geïnstalleerd door de monteur.

EUROFLOR BV Venrayseweg 151 E 5961 NS Horst
of mail diana@euroflor-bv.nl

Daarnaast vinden we het uitermate prettig dat de medewerkers
van Tummers altijd met ons meedenken. Eerlijk advies staat voorop.
Zo kochten we een tijdje geleden
een nieuwe keuken. We gingen
naar Tummers om onder andere
een inbouwmagnetron te kopen.
Frank van Tummers vroeg kritisch
door en stelde ons onder meer de
vraag waar we de magnetron precies voor wilden gebruiken. Toen
we daar eens goed over nadachten,
bleek dat we deze eigenlijk alleen
nodig hebben voor het opwar-

men van de flesjes van ons jongste
kleinkind. Het advies van Frank?
Neem in dat geval een goedkope
losse magnetron, die -als hij straks
overbodig is- eenvoudig weg kan, in
plaats van een kostbare inbouwvariant. Kijk: dat vind ik nou echt klasse.
Op zo’n advies kun je bouwen!”
Ook nu staan de verkopers van
EP:Tummers voor je klaar. Je kunt er
op heel veel verschillende manieren terecht voor advies. Telefonisch,
via de online chatfunctie op de
website, videoshopping, maar ook

een afspraak aan huis is mogelijk.
Daarnaast is het ook weer mogelijk om langs te komen in één van
de zeven winkels, hiervoor moet
je wel eerst even een afspraak
maken. Kijk voor meer informatie
op www.eptummers.nl of bel
085 105 44 44.

Tummers
www.eptummers.nl
Altijd
deskundig
of bel
085 105
44 44

advies op maat.

Voor al je vragen en bestellingen kun je bij ons
terecht via online chat, videoshopping of telefoon.
Voor 14.00 uur besteld? Vandaag nog geleverd!
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Geplukt

Josien Vermeeren Horst
Als er iets in het leven van Josien Vermeeren belangrijk is, is het wel muziek. Al van jongs af aan is ze bezig
met muziek en het speelt nog steeds een belangrijke rol in haar leven. Deze week wordt de 41-jarige
Horsterse geplukt.

“Let vooral niet op de rommel”, zegt
Josien lachend wanneer ze de deur
open doet. “Ik ben op de bovenverdieping aan het klussen en heb alle spullen naar beneden verhuisd.” Eigenlijk
geen goede timing, want buiten is het
prachtig weer. De eerste echte zonnige (terras)dag van 2021 is aangebroken. “Laten we dan maar buiten zitten,
prachtig weer is het.” Josien neemt
plaats, neemt een slok van haar
glaasje water en straalt, ze zit goed
in haar vel. “Ik ben zojuist mijn eigen
bedrijfje begonnen, een hele nieuwe
stap in mijn leven.”

Klarinet
Josien vertelt eerst over haar jeugd.
“Ik ben opgegroeid in Horst met mijn
twee zussen en ouders. Ik ben de
oudste van de drie. Mijn vader werkte
fulltime als drukker en mijn moeder
als oppas bij mensen thuis. Ik vond
het altijd heerlijk om buiten te spelen
in onze grote tuin met vriendjes en
vriendinnetjes. Vaak gingen we dan
naar speeltuin De Boemerang in de
wijk De Risselt. Ik was in ieder geval
nooit alleen.” Tevreden is Josien dan
ook met haar jeugd. “Ik heb het echt
altijd naar mijn zin gehad”, vervolgt
ze. “Als ik dan niet buiten was, pakte
ik een A4-tje en begon ik met tekenen
en uiteraard was ik veel bezig met
muziek.” Want op jonge leeftijd begon
Josien met muziekles en koos ze voor
de blokfluit. “Tot ik een jaar of 10
was heb ik blokfluit gespeeld, daarna
heeft de klarinet mijn hart veroverd.”
Via een achternichtje kwam ze in aanraking met het instrument en al snel
bleek ze talent te hebben. “Ik haalde
mijn diploma’s en al snel zat ik op de
eerste rij tijdens optredens van de
Koninklijke Harmonie van Horst. Ik wil
niet opschepperig doen, maar het was
best snel op zo’n jonge leeftijd.”

Nieuwe uitdaging
Na de middelbare school wilde
Josien maar al te graag naar het
Conservatorium. “De jeugdzorg vond
ik ook erg interessant. Uiteindelijk
koos ik toch voor de laatstgenoemde
optie. Als je heel eerlijk bent is muziek
een onzeker beroep en zou ik alles
aan de kant moeten zetten om daar
echt mijn beroep van te maken.”
Het leek een goede keuze want Josien
werkt momenteel nog steeds in de
zorg. “Ik werk als coördinator bij de
Mutsaersstichting in Venlo. Ik ben bij
deze job gekomen via een stage, dus

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

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

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

werk er al ruim twintig jaar. Het werk
in de jeugdpsychiatrie is ontzettend interessant. Het is heel dankbaar werk, want je ziet de jongeren
groeien die je helpt tijdens het werk.”
Toch wilde Josien een nieuwe uitdaging. “Dat speelt al een tijdje”, vertelt ze. “Sinds kort ben ik mijn eigen
onderneming gestart waarin ik mijn
hobby en werk combineer: muziek
en coördineren. Mensen kunnen mij
inhuren om muzikale projecten op te
zetten. Ik help hen daarbij en kan ook,
als ze dat willen, meespelen tijdens
de optredens. Het geeft mij veel energie om mijn kennis en ervaring in de
muziek en als coördinator te bundelen.”

Series
In Josiens spaarzame vrije tijd kijkt
ze graag een goede film of serie.
“Het moet mij wel boeien, anders raak
ik snel verveeld. Ik hou bijvoorbeeld
heel erg van misdaadseries waar wat
spanning en actie in zit. Maar een
simpele wegkijker kan op z’n tijd ook
prima. En als ik die films en series dan
ooit kan kijken met een leuke vriend,
sta ik daar zeker voor open. Ik ben
niet hopeloos op zoek, die juiste man
komt wel keer.”

Digitaal
Dat Josien veel heeft met muziek is
wel duidelijk. “Ik zit in het bestuur van
de Koninklijke Harmonie van Horst.
Eén van de dingen waar ik het meest
trots op ben Tommy in ‘t Plat. Dat was
zo groots, zoiets wil ik zeker nog eens
opzetten. Momenteel is het allemaal
wat lastig door de coronacrisis en
gaat repeteren alleen digitaal. Laat
dat vaccin maar komen, want ik sta te
popelen om weer live te spelen met
alle andere muzikanten en voor live
publiek. Dat mis ik wel extreem hoor,
die volle zalen. Achja, dat komt ook
wel weer goed hoor.”

Dat was zo groots,
zoiets wil ik zeker nog
eens opzetten

Tekst: Niels van Rens
Beeld: José Hommel-Cordewener
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Jubilarissen HZPC

WK tweespannen in Kronenberg

Zwemvereniging HZPC uit Horst hield op vrijdag 12 maart een
online jaarvergadering. Tijdens de vergadering werd een aantal
jubilarissen gehuldigd.

In Kronenberg vindt van woensdag 8 tot en met zondag 12 september het WK tweespannen plaats. Het is de
eerste keer dat deze wedstrijden in Nederland plaatsvinden.

Er werden verschillende zaken
behandeld waaronder het nieuwe
zwembad en de coronatijd.
De jubilarissen die werden gehuldigd waren Edwin Veens 40 jaar, Jo
Gielen, Herman Peeters, Twan van
Well, Guus Tielen en Peter Verheijen
allen 50 jaar. Zij kregen de bloemen
thuisgestuurd. Marianne Derks nam
afscheid van het bestuur. Zij werd
benoemd tot Lid van Verdienste.
Zij heeft voor HZPC vanaf 2001 veel

betekend in de zwemcommissie,
sponsorcommissie en vanaf 2013
als secretaris binnen het bestuur.
Ook heeft ze een tijd in een financieel team gezeten om orde op
zaken te stellen. Verder is ze altijd
te vinden als vrijwilliger bij kasversterkende acties zoals de kapstok,
de Rozenfeesten, de bloemen verkopen, opruimacties, jurysecretariaat tijdens wedstrijden en Rowwen
Hèze.

“We hebben de toezegging van het
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport voor een bijdrage,
waarmee we een ‘uitgeklede versie’
van het WK kunnen realiseren,” licht
WK-voorzitter Nico Rijnbende toe.
“Hierdoor is de sport in elk geval verzekerd van het doorgaan van het WK,

ongeacht of het met of zonder publiek
gehouden wordt. Ook het prijzengeld
voor de deelnemers is hiermee zeker
gesteld. Hogeschool Zuyd heeft middels een studie de haalbaarheid van
dit WK getoetst en hier kwam een
positief resultaat uit.”
In het verleden waren Nederlandse

tweespanrijders al zeer succesvol op
Wereldkampioenschappen. Zo was er
goud voor Mieke van Tergouw in 1995,
goud voor Riny Rutjens (Weert) in
2003 en goud voor Harrie Verstappen
in 2009. Limburger Stan van Eijk
(Schinveld) won brons op het laatste
WK in 2019.
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€ 1.500 ,- EXTRA IN

NU TIJDELIJK

Dit is hét moment om je auto in te ruilen voor een nieuwe Suzuki. Want bovenop de inruilprijs krijg je ook nog eens € 1.500,- extra
inruilvoordeel én met de 1.4 Boosterjet-turbo motor heb je nu tot wel 1.500 Kilogram trekgewicht. Elke nieuwe Suzuki komt nu ook met
6 jaar garantie, dat is dus tot in 2027! Maak snel een afspraak voor een bezoek aan onze showroom of voor een proefrit aan huis.

BEL VOOR EEN AFSPRAAK
AUTOBEDRIJF DEINUM B.V. De Sondert 5 · 5928 RV Venlo · Tel 077-3820000 · /autobedrijf-deinum
AUTOBEDRIJF G.H.V. BV Stationsweg 183 · 5807 AA Oostrum-Venray · Tel 0478-581154 · /autobedrijf-ghv
Deze actie is geldig van 1 februari t/m 30 april 2021 en alleen geldig op de voorraadmodellen. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Voor alle actievoorwaarden zie suzuki.nl/auto.
Gemiddeld brandstofverbruik Vitara WLTP Euro-6-norm EC 2018/1832AP: 5,4 – 6,3 l/100 km; 18,5 – 15,9 km/l; CO2-uitstoot: 121 – 142 g/km.
Gemiddeld brandstofverbruik S-Cross WLTP Euro 6-norm, benzine EC 2018/1832AP: 5,4 – 6,3 l/km; 18,5 – 15,9 km/l; 121 – 142 g/km.

1803 \ jongeren

19

15-vragen aan

Harm Wijnenberg Meerlo
Wat is je favoriete game?
Ik vind het het leukste om met de
jongens een potje Call of Duty te
doen. Het is dan altijd een groot
geschreeuw door elkaar heen, maar
wel altijd zeer gezellig.

Hoi

Hond of kat?
Kat, waarschijnlijk omdat we thuis
een kat hebben en geen hond.
Maar ik vind een kat ook een goed
huisdier omdat in tegenstelling tot
een hond een kat best wel zelfstandig is. Een hond moet in bad, uitgelaten worden en naar de trimsalon,
terwijl een kat alleen voer nodig
heeft en de rest zelf doet.

Column

Harry &
Meghan
Heb jij het ook gezien? Overal
komen berichten voorbij over
het interview waar zoveel
mensen over hebben gepraat
de afgelopen paar weken.
Als je 9 maart om 20.30 uur de
tv aan had staan had je het
volledige interview mee
kunnen krijgen: het gaat hier
natuurlijk om het gesprek
van Harry en Meghan met
Oprah.
Van tevoren was er al veel
over te doen en ook ik wilde
het interview graag kijken. De
afgelopen jaren volgde ik het
leven van Meghan en Harry ook
al een beetje op sociale media.
Na het kijken had ik vooral veel
medelijden met Meghan, ik vond
haar verhaal eigenlijk ook wel
geloofwaardig overkomen maar
dat is zeker niet wat iedereen
denkt. De meningen zijn enorm
verdeeld. De ene groep vindt
dat ze aandachtzoekers zijn en
sommigen daarvan denken zelfs
dat ze overdrijven en liegen.
De andere groep heeft juist
enorm veel medelijden, vooral
met Meghan vanwege wat het
leven als Britse royal psychisch
allemaal met haar deed, en
hoopt dat ze nu snel gelukkiger
worden. Die verschillende
kanten van hoe mensen hier
tegenaan kijken en er hun
mening over geven doet me
een beetje denken aan een
ander belangrijk onderwerp
tegenwoordig waarover de
meningen erg verdeeld zijn: het
vaccin en of je er wel of niet een
zou moeten willen. Ook daar
zijn er mensen die heel erg voor
zijn en anderen zijn juist heel
erg tegen. Het valt me op dat de
mensen tegenwoordig ook heel
erg geneigd zijn om hun mening
nogal stellig te verkondigen, en
heftig te reageren op iemand
met een andere mening.
Bij Harry en Meghan kun je
nog zeggen dat je geen kant
kiest, maar als het op het
vaccin aankomt begint het toch
wel wat anders te worden.
Denk maar aan een mogelijk
vaccinatiepaspoort…

Als je een topsporter zou zijn,
waar zou je dan heel goed in
willen zijn?
In de eerste van de middelbare
school was ik met de gym tijdens
de sprint de snelste van de klas.
Mijn gymleraar zei toen: ‘Daar moet
je iets mee doen’. Verder nooit iets
mee gedaan en ik ben nu zeker niet
meer zo snel als toen.

Ben je bijgelovig?
Bijgelovig? Nee, eigenlijk niet.
Maar afkloppen kan volgen mij nooit
kwaad.

Optimist, pessimist of realist?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Harm Wijnbergen
17 jaar
Meerlo
Helicon Opleidingen
Helmond

Wat voor reis zou je nog een keer
willen maken?
Ik zou graag nog een keer een
regenwoud willen bezoeken, zo’n
woud lijkt me zo indrukwekkend
om het in het echt te zien. Die hoge
honderden jaren oude bomen en
het geluid van al de dieren die daar
leven, dat lijkt me echt geweldig.

In welke bestaande film zou je
willen spelen?
Sowieso in één van de eerste drie
Terminator-films. Dan zou ik in de
plaats van Arnold Schwarzenegger
willen spelen. Toen ik voor het eerst
één van deze films zag was ik een
jaar of 10, ik mocht toen nog niet
de film afkijken omdat ik naar bed
moest. Op die avond zei mijn vader

Wat zou je nog eens opnieuw
willen beleven?
Ik ben in 2018 jeugdprins geweest,
dit zou ik zeker nog een keer
opnieuw willen meemaken. Toen is
echt mijn liefde voor carnaval ontstaan. Ik vind carnaval vieren één
van de mooiste dingen die er is.
Ik denk vooral tijdens corona vaak
nog terug aan de tijd dat we nog carnaval konden vieren.

Festival of discotheek?
Eigenlijk ben ik nog nooit echt naar
een festival geweest, dus zou ik
gaan voor een discotheek. Maar ik
zou wel nog een keer een festival
mee willen maken.

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik werk bij een komkommerteeltbedrijf. Daar groeien de komkom-

mers in een tuinbouwkas en zodra
de zon schijnt is het bloedheet in
zo’n kas. Je kunt je voorstellen hoe
het is in de zomer als het 40 graden
is. Het is het daarbinnen niet uit te
houden, maar omdat ik daar werk
met een aantal vrienden blijft het
toch altijd leuk er te werken.

Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Ik zou mezelf vergelijken met een
Belgisch trekpaard, puur om het feit
dat wanneer ik aan het werk ben
mijn verstand op nul zet en het liefst
net zolang werk tot het af is.

Wat doe je het liefste op een
vrijdag- of zaterdag avond?

Dag of nacht?

Op vrijdagavond doe ik liever niks,
ik moet namelijk de dag daarna
werken. Ik ga op zaterdagavond
het liefste met een aantal vrienden
bij elkaar zitten om een ‘colaatje te
doen’.

Ik ben zeker weten een nachtpersoon. Ik ga het liefst ‘s avonds rond
01.00 of 01.30 uur naar bed en blijf
dan tot ongeveer 11.00 of 12.00 uur
in bed liggen.

Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?

Ik zou mezelf in het midden zetten maar dan toch meer richting de
extraverte kant. Ik merk echt dat als
ik rondom mensen ben dat ik daar
echt energie uit haal.

Introvert of extravert?

Er is een nummer wat ik en een
groepje vrienden elke keer opzetten
wanneer we ‘s avonds bij iemand
thuis of in de keet bij elkaar zitten.
Het nummer heet ‘Dancing in the
Moonlight’ van Toploader.

Tekst: Teun van Zon

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl
ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl
Tekst: Lisa Osinga

tegen me ‘die films komme nog
steeds op televisie als gej straks
alder ziet’ en gelijk had hij.

Ik denk dat ik als ik moet kiezen een
realist ben. Ik zie dingen gewoon
zoals ze zijn en overdrijf niet graag.

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl
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Alternatieve
wandel
driedaagse
De wandeldriedaagse in
Horst gaat dit jaar door,
weliswaar in een ander jasje.
Dat heeft de organisatie
bekendgemaakt. De wandeldriedaagse vindt plaats van
vrijdag 18 tot en met zondag
20 juni.

Radio Naodôrs en de Muzikantine
gaan samenwerking aan
Een jaar na de start van Radio Naodôrs breidt het radioprogramma van Omroep Horst aan de Maas haar
bereik uit met een samenwerking met stichting De Muzikantine. Het vaste muzikale onderdeel ‘Lokaal
Kabaal’ is vanaf maandag 22 maart ook te vinden op de digitale kanalen van De Muzikantine.

digitaal, openbaar archief gecreëerd.
“De missie van Radio Naodôrs sluit
aan op die van ons”, zegt Marlou
Jenniskens van De Muzikantine.
“Er zit veel muzikaal talent in onze
gemeente, en we willen dit allebei
uitlichten en stimuleren.”

Buren

In tegenstelling tot voorgaande
jaren, mogen deze editie alleen
basisschoolkinderen uit Horst
aan de Maas, KVW Griendtsveen
en Stichting Dichterbij meedoen.
De groepen bestaan uit
maximaal zes wandelaars en
worden begeleid door twee
volwassenen. Er kunnen
afstanden van 5, 10 en
15 kilometer worden gelopen.
De begeleiders bepalen zelf hoe
de routes lopen. Voorwaarde
is wel dat de wandelroutes
zich binnen de dorpsgrenzen
vanwaar de basisschool zich
bevindt beperken.
Kijk voor meer informatie op
www.wandeldriedaagse.nl
“Met Lokaal Kabaal willen we
muzikanten uit onze regio een
extra podium bieden,” vertelt

Dirk Jeurissen van Radio Naodôrs:
“Elke maandagavond spreken we een
artiest of band en draaien we muziek

van eigen bodem.” Waar dit onderdeel
normaal gesproken enkel op de
radio te horen is, wordt nu ook een

Door de sessies bij Lokaal Kabaal
op te nemen en te publiceren via
YouTube en Facebook, geven de
organisaties aan dat zij een nog
breder publiek willen creëren voor de
lokale muziekscene. “We profiteren
ook allebei van deze samenwerking,”
geeft Jeurissen aan. “De Muzikantine
maakt gebruik van onze opnames
en wij van hun bereik.” Jenniskens:
“Het zou ook zonde zijn om naast
elkaar heen te gaan werken.
Daarnaast zijn we straks in ’t Gasthoes
vrijwel buren. Dan willen we nog
meer gaan samenwerken, dit is een
mooi begin.”
De Lokaal Kabaal sessies zijn vanaf
vrijdag 26 maart elke vrijdag te vinden op www.muzikantine.org en de
Facebookpagina van de Muzikantine.
Op maandagavond van 19.00 tot
21.00 uur is het programma Radio
Naodôrs te horen op Omroep Horst aan
de Maas.

Lotte en Mathijs naar
de Limburgse voorlees
kampioenschappen
LIMBRACO ZOEKT MENSEN DIE
TOE ZIJN AAN EEN (NIEUWE)
UITDAGING

Lotte Wentink van basisschool De Brink in Ottersum en Mathijs Utens
van basisschool De Kameleon in Grubbenvorst zijn regionaal voorleeskampioen geworden. Ze mogen zich nu gaan voorbereiden op de provinciale finale in Roermond op woensdag 21 april.

Limbraco ontwikkelt, bouwt en installeert wereldwijd innovatieve teelt- en oogstsystemen
voor de paddenstoelensector. Door processen van pluk- en snijbedrijven te automatiseren,
optimaliseren en robotiseren brengen wij de kostprijs van onze klanten omlaag. Limbraco
loopt wereldwijd voorop op dit gebied en groeit in rap tempo door. In verband met
uitbreiding van onze productie in Horst en internationaal op locatie zijn wij op zoek naar
mensen die willen meedenken in het (door) ontwikkelen van onze innovaties, maar ook
mensen die kunnen zorgdragen voor de uitvoering hiervan.
Wij zoeken mensen voor de functies:
Technisch Tekenaar/Projectleider
WTB installatiemonteur
(verwarming / koeling / stoom / water / lucht)
Allround Elektromonteur binnendienst
Allround Elektromonteur buitendienst
Allround Lasser/Montagemedewerker
Onze mensen hebben verstand van techniek en
begrijpen hoe de wereld in elkaar zit. Als er een
betere manier is om iets te doen, dan vinden ze
deze. We zoeken mensen die niet mouwen, maar
de handen uit de mouwen steken. Mensen die
handig zijn, aanpakken en gas geven!

Wat bieden wij?
• Zelfstandig en werken in teamverband
• Werken met goed materiaal en het modernste
gereedschap
• Een hecht team van 30 collega’s zonder
stropdassen
• Volop doorgroei- en
ontwikkelingsmogelijkheden
• Vertrouwen, vrijheid, verantwoordelijkheid en
afwisseling
• Geen baan, maar een loopbaan bij een
innovatief, veelzijdig en wereldwijd opererend
familiebedrijf
Hebben we je interesse kunnen wekken?
Stuur dan een mail naar Jim Derkx via
j.derkx@limbraco.nl of bel ons gewoon op:
077 3983359.
Kijk ook op www.limbraco.nl/werken-bij

In de regionale ronde op dinsdag 9
maart streden de zes lokale kampioenen Eva, Jesse, Lotte, Mathijs, Suzanne
en Dean om de beker. De organisatie was in handen van BiblioNu.
Vanwege corona was deze ronde
niet in de Schouwburg in Venray,
maar in de bibliotheek van Venray.
Er was een select gezelschap uitge-

nodigd, bestaande uit de voorlezers
met één begeleider en een driekoppige jury, bestaande uit Mariel van
den Munckhof, Henriette van Gessel
en Roy Smolenaars alias Bennie van
Gister. Klasgenoten, leerkrachten
en familieleden keken mee via een
livestream.
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Geluksgevoel versterken

Opening Plekskes van Geluk gewijzigd
In 2020 is aan de 42.000 inwoners
van de gemeente de vraag gesteld:
Wat is jouw plekske van geluk? 100
nominaties van inwoners kwamen
binnen, daaruit werden 24 plekskes van geluk gekozen, deels door
inwoners zelf en deels door de
werkgroep Plekskes van Geluk.
De Plekskes worden op een andere
manier bekendgemaakt.
Dit zou eigenlijk gebeuren door
de huidige 27 raadsleden van de
gemeente Horst aan de Maas op
World day of Happiness, op zaterdag 20 maart. Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk
om dit project als evenement te
presenteren. Elke plek wordt gemarkeerd door een bord van cortenstaal met een korte beschrijving van
het plekske zelf en tips om op deze
plek nog meer geluk te ervaren.
Wie deze tips, al dan niet met anderen, op een eigen manier uitvoert,
versterkt volgens de organisatie het
eigen geluksgevoel. Alle plekken
zijn vrij toegankelijk, een groot deel
is ook rolstoeltoegankelijk.

Verschillende organisatoren
Dit project is gerealiseerd door de
werkgroep Plekskes van Geluk,
bestaande uit inwoners uit de verschillende kernen van de gemeente
Horst aan de Maas in de periode
2017-2021. Deze werkgroep is onderdeel van Stichting Landschap Horst
aan de Maas.

Meer informatie
Het project is mede mogelijk gemaakt door de Stichting
Landschap Horst aan de Maas,
gemeente Horst aan de Maas,
Green Leaf Award 2019 Horst aan
de Maas, dorpsraden Horst aan de
Maas (Meerlo, Lottum, Kronenberg,
Grubbenvorst, Sevenum, Tienray,
Broekhuizen-Broekhuizenvorst,
Meterik, Hegelsom, America en
Horst), Rabobank Cooperatiefonds
Noord-Limburg, Gezondste Regio
2025 en Rotary club Horst aan
de Maas.

Voor meer informatie, kijk dan
op www.plekskesvangeluk.nl

Winnaars IQuizut Meerlo
Het team Cenosillicafobie heeft de zesde editie van de dorpsquiz
IQuizut in Meerlo gewonnen. De coronaproof versie van de quiz
vond zaterdag 13 maart plaats.

In totaal 48 teams streden om de
wisseltrofee. De quiz bestond uit
een autopuzzeltocht gevolgd door
opdrachten en vragen via een livestream.
Na het tellen van alle punten is
op de eerste plaats geëindigd het
team Cenosillicafobie met 294
punten. Zij ontvingen een cheque
en de wisseltrofee. Tweede werd
team Gerda & Co met 283 punten.

Broschoko behaalde met 269 punten de derde plaats.
Team Get Shrekt had het snelst de
bingokaart vol en team Avanti 1+1
ontving de rode lantaarn.
De prijzen werden zondag 14 maart
op een veilige manier bij de teams
aan huis uitgereikt. Kijk voor het
volledige antwoordenboek, de
totale uitslag en meer foto’s op
www.IQuizut.nl
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VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Puzzel

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij Witveld
Bloembinders!!
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 21 maart (12.00 u.) binnen zijn. De winnaar wordt volgende week bekend
gemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

Wmo huishoudelijke ondersteuning
- per direct beschikbaar www.poetszorg.nl

085 076 11 00

Martens Asperges is een familiebedrijf van drie generaties,
welke gespecialiseerd is in het telen van diverse soorten rassen
witte en groene asperges. Boven alles richt Martens Asperges
zich op een hoge kwaliteit: een klasse product van eigen grond.
Onze asperges vinden hun weg naar de consument via de veiling,
de kleinhandel, restaurants en in onze winkels. Onze winkels zijn
gevestigd in Tienray, Vierlingsbeek, Apeldoorn en Blaricum.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

Parkbeheerder(s)

m/v

Over de functie:
Voor onze camping gelegen aan de Mackayweg in Tienray zoeken
wij één of twee parkbeheerders. Deze camping huisvest onze eigen
seizoen medewerkers én medewerkers van collega bedrijven. ( veelal
Poolse en Roemeense medewerkers). De piek ligt in de maanden
maart t/m augustus. Als parkbeheerder ben je hét aanspreekpunt op
de camping voor de mensen die hier verblijven. Je runt de dagelijkse
zaken, ontvangt nieuwe mensen en houdt controle en toezicht.
In deze functie ben je bereid om eventueel in de weekenden, op
feestdagen en in vakantieperiodes te werken. Je hebt dus geen 9
tot 5 mentaliteit en enige affiniteit met de Poolse/Roemeense taal is
gewenst.

Je kunt van ons het volgende verwachten:
• Een veelzijdige functie binnen een dynamische onderneming
• Een afwisselende functie met hieraan gekoppeld een stuk
verantwoordelijkheid
• Tijdens het seizoen kun je omgaan met een hoge werkdruk
• Een informele werkomgeving
• Het aantal uren voor deze functie wordt in overleg bepaald
• Salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring volgens de CAO
Verblijfsrecreatie

Spreekt deze functie je aan en heb je interesse?
Dan zoeken wij jou!
Stuur je sollicitatiebrief en CV vóór 25 maart naar:
Martens Asperges, t.a.v. Ron Martens, Mackayweg 2, 5865 AL Tienray.
Of per mail naar info@martensasperges.nl
Informatie over deze functie is te verkrijgen
bij Ron Martens, tel.nr. 06-557 45 172
Mackayweg 2, 5865 AL Tienray - Tel. 0478 69 28 22

www.martensasperges.nl

Horizontaal 1. Mestaarde 6. Zwartkijker 13. Diersoort 19. Afvoermiddel 21. Griekse letter 22. Springstof
24. Dondergod 25. Personeelszaken 27. Eiwitstof 29. Gangpad 32. Kanaal peil 33. Strafwerktuig 35. Kunststuk
36. Slordige vrouw 38. Veel kostend 39. Soort uitkering 40. Melkdier 41. Verharde huid 43. Aard hoogte
45. Betamelijk 47. Waterkering 48. Haarlok 49. Metaal 51. Belastingdienst 53. Gewoonterecht 54. Strohalm
55. Opdrachtgever 56. Inzet 58. Eens 60. Volwassen 62. Beproever 64. Gewicht 65. Zacht 67. Een zekere 68. Deel
van vistuig 69. Stop 70. Achter 71. Getob 72. Mondkost 73. Voegwoord 75. Kletskous 76. Landtong 78. Ogenblik 79.
Balletje papier 81. Bij voorbeeld 82. Boomwol 84. Dier 86. Voordat 89. Borstbeeld 91. Lust 92. Speelgoed
93. Vochtmaat 95. Groei 97. Sedert 99. Prima 100. Verlaagde toon 101. Haarverzorger 103. Teken 105. Groot glas
bier 106. Platzak 107. Spaanse titel 108. Veer 109. Opstootje 111. Scherprechter 113. Werkschuw 114. Trekdier 115.
Bemanningslid 117. Hefwerktuig 119. Persoonlijk vnw. 120. Bende 121.Steensoort 123. Voorzetsel 124. Half 126.
Spinrag 127. Tandkas 128. Getroffen.
Verticaal
1. Pijnboom 2. Gewicht 3. Speelgoed 4. Oude munt 5. Por 7. Zwemvogel 8. Straatje 9. Franse NV 10. Meterton
11. Fabrikant 12. Ondeugend 14. Klein deeltje 15. Kijkspel 16. Pel 17. Technische titel 18. Vlaskam 20. Specerij
23. Heer 26. Enigszins zoet 28. Vrouwelijk dier 30. Ondernemingsraad 31. Open plek 32. Beenbedekking
34. Vuur 37. Soort verhuur 38. Per dag 40. Kist 42. Treuzelaar 44. Zet 46. Per dag 47. Voegwoord 48. Meubelstuk
50. Doodleuk 52. Meisje 54. Als onder 55. Huiduitslag 57. Kleur 59. Met grote aandacht 61. Eiergerecht 62. Gebak
63. Wedstrijd 64. Vechtpartij 66. Waterpaarden kracht 69. Beet 74. Beroemd 75. Gezellige praat 77. Precies
78. Mond 80. Steek 81. Toneelverhoging 83. Toets 84. Bundel 85.Oude maat 87. Vordering 88. Mannelijk dier
90. Vlug 92. Kampeergerei 94. Niet parkeren 96. Landbouwgerei 98. Lange rij 99. Licht breekbaar 100. Saaie vent
101. Buidel beertje 102. Oude munt 104. Kindermeisje 107. Opbergmiddel 108. Ter herinnering 110. Stip
112. Hijswerktuig 115. Bekeuring 116. Sciencefiction 118. Militaire school 120. Zijns inziens 122. Hetzelfde
123. Van onderen 125. Dierengeluid.

De oplossing van de puzzel in HALLO Horst aan de Maas van 11 maart was:
Alle registers open trekken
En de winnaar is: Jody Cremers uit Meterik. Van Harte Gefeliciteerd met de Horeca Cadeau Bon van
€50,- te besteden bij de deelnemende horecaondernemers in de Gemeente Horst aan de Maas!

Sudoku

3

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
Kijk voor de oplossing
volgende week in
de HALLO.
Oplossing
vorige week:

1

6

4

9

3

2

5

8

7

3

2

8

6

5

7

1

9

4

7

5

9

4

1

8

3

6

2

5

7

2

1

6

4

8

3

9

6

9

3

8

2

5

4

7

1

8

4

1

7

9

3

2

5

6

4

3

5

2

7

6

9

1

8

2

1

7

5

8

9

6

4

3

9

8

6

3

4

1

7

2

5

1

9

7

5

6

8

5

7
5

4

4
3
6

9
9

7

8

9

7
1

1

9
8

4

7

9

2
6

5

1803 \ service
Religie
America
zondag

Medische zorg
Heilige mis

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

Grubbenvorst
zaterdag

Heilige mis

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag

woensdag
donderdag
vrijdag

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

11.00

19.15

19.00

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zaterdag
Heilige mis
19.15
		
zondag

Heilige mis

09.00

Meerlo

Melderslo

zaterdag
Heilige mis
17.30
		

Meterik

zaterdag
Heilige mis
19.00
		

Swolgen

zondag
Heilige mis
10.30
dinsdag
Heilige mis
19.00
		
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

De Schuilplaats
zondag

Bespaart tot 3% gas

Apotheek

Bespaart tot 7% elektriciteit

Apotheek Maasdorpen

Levert 10-14 % meer rendement op
zonnepanelen

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

Brengt biodiversiteit op het dak
Zorgt voor 4-8% waardstijging pand
Vangt hemelwater op
Div. Gemeentes geven subsidie af

Huisartsenpost
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

Vanaf zaterdag 20 maart zijn wij
weer dagelijks geopend!

Beplant met 10-12 verschillende
soorten Sedum planten
Heeft weinig onderhoud nodig en
makkelijk te plaasten.
Sedummaten ook als
bodembedekker in uw tuin

Onze openingstijden
Van maandag t/m vrijdag 09.00 tot 18.00
Zaterdag 09.00 tot 17.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.00
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl

Hazenkampweg 15b, Meterik
06 14 12 22 53 | www.sedumplus.nl

Venray
(alleen na telefonische afspraak)

donderdag
Heilige mis
09.00
		

Sevenum

Sedumdak

Geeft direct een mooi groen
resultaat

Kronenberg
Lottum

Kwaliteit heeft een naam

kerkdienst

De Wieënhof 1
5802 EZ Venray
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

Gebiedsteams

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

Gemeente Horst aan de Maas
077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Tandarts

Spoedgevallendienst

19 t/m 21 maart
Gonnie Eijkemans Tandarts
Peperstraat 22, Sevenum
077 467 20 28

22 t/m 25 maart
10.00

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

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen
Industriestraat 11, Horst
Raadhuisplein 2, Meerlo
Postbaan 14a, Wanssum
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
077 398 14 50
danure.nl

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf

Voor ons technische team komen we graag in contact met een kundige:

MONTEUR MACHINE- EN
PROCESTECHNIEK

(LOCATIE GRUBBENVORST)

Doel van de functie:
In samenwerking met je collega’s van de onderhoudsafdeling ben je verantwoordelijk voor de reparaties en het onderhoud van onze productiemachines, zoals
verpakkingslijnen, meng-installaties en transportsystemen. Hierbij verricht je zowel
preventief als periodiek onderhoud. De focus binnen deze uitdagende functie ligt
grotendeels op elektro- en procestechniek. Je ziet het als uitdaging om als team te
sparren over het optimaliseren en verbeteren van zowel de techniek als het proces.
Jij als persoon:
•
ziet wat beter, sneller en slimmer kan;
•
weet processen te automatiseren en techniek te innoveren;
•
kunt goed overweg met elektrotechnische schema’s;
•
staat open voor ontwikkeling op technische vlak.
Durf jij deze fulltime uitdaging aan? Dan hebben wij als werkgever veel te bieden.
Zo hechten wij waarde aan jouw persoonlijke ontwikkeling en stimuleren wij
eigen inbreng en vrijheid om de functie verder vorm te geven. Een goede sfeer en
samenwerking staan bij ons hoog in het vaandel, met als resultaat dat mensen met
plezier presteren!
Hebben wij je interesse gewekt? Je motivatie en C.V. ontvangen wij graag per mail
via aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl.
Indien je vragen hebt over de functie kun je bellen met Hugo Buitelaar:
06 - 147 97 000 of Marc Bussemakers: 077 - 366 93 90.
Meer informatie over onze organisatie tref je op:
www.kekkila-bvb.com / www.bvb-substrates.com
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Priesternoodnummer

America, Evertsoord, Hegelsom,
Horst, Kronenberg, Melderslo,
Meterik en Sevenum
06 55 40 80 23

Meerlo, Tienray, Swolgen,
Broekhuizenvorst, Broekhuizen,
Lottum, Grubbenvorst
06 19 42 26 21
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Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Euroveen B.V.
Californischeweg 10-B
5971 NV
Grubbenvorst

Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste leveranciers
en producenten van substraten. Met eigen merken en als
private label producent zijn wij expert als het gaat om het
produceren en leveren van substraten voor alles wat groeit en
bloeit, zowel voor consumenten als voor professionele kwekers
en telers. Wij hebben al meer dan 100 jaar ervaring en leveren
onze producten aan meer dan 80 landen. We werken met meer
dan 500 mensen in Nederland, Finland, Zweden, Duitsland, Estland
en Spanje aan het optimaal beleveren van onze klanten.
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Jij maakt ‘m super

Ja, wij
zijn weer
open op
afspraak!
Superkeukens beweegt met je mee.
Ook in deze tijd staan we voor je klaar! Onze
showrooms zijn op afspraak weer geopend
voor een deskundig keukenadvies.
Liever een advies op afstand? Ook voor een
video- of een telefonische afspraak kun je bij
ons terecht. Maak dus snel een afspraak!

compleet met
apparatuur

8.499,390 cm

Franchetti
Compleet met combi oven, inductie kookplaat,
inbouw afzuigkap, koelkast zonder vriesvak,
vaatwasser, Fenix werkblad, spoelbak en
5 jaar apparatuur garantie.
Compleet uitgerust met apparatuur van AEG.

Franchetti Onyx zwart mat lak

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,2

HORST

Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)
T. 077-3982234

ROERMOND

Burghoffweg 13
(Gevestigd tegenover Retailpark)
T. 0475-691548

Elke zondag geopend

