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Horst aan de Maas
opgeruimd
Enkele honderden vrijwilligers staken zaterdag 20 maart de handen uit de mouwen tijdens de landelijke opschoondag. Zoals in Meerlo waar inwoners onder de hoede van prins Serge
en prinses Klaartje hun buurt en de wadi hebben opgeschoond. Er werden veel blikjes en plastic flesjes verzamelend, maar ook ijzeren staven. De opbrengst was twintig zakken vol.

Komende vijf jaar duizend meer
woningen erbij in Horst aan de Maas
De gemeente Horst aan de Maas wil de komende vijf jaar duizend nieuwe woningen toevoegen.
De woningmarkt is volledig uit balans volgens wethouder Rudy Tegels. De huizen zijn te duur en er zijn
te weinig woningen om de vraag in te vullen.
Horst aan de Maas erkent het lan
delijke probleem van te dure en
het geringe aanbod van huizen
in Nederland. “In onze gemeente
zien we deze beweging helaas
goed terug”, zegt wethouder Rudy
Tegels. “Bij een gezonde woning
markt heb je zo’n 2 procent over
schot aan huizen, momenteel is dat
maar 0,5 procent in Horst aan de
Maas. Dat betekent dat er nu tachtig
woningen beschikbaar zijn tegen
over de gewenste vierhonderd.
Daarnaast zijn de woningen veruit te

duur. Ter illustratie: op dit moment
staan er in de hele gemeente zeven
huizen onder de 200.000 euro te
koop. Een hardwerkende politie
agent of verpleegster met een
gemiddeld salaris kan dit niet beta
len en kan dan simpelweg geen huis
betalen. Daar moeten we verande
ring in maken.”

Minder regels
De gemeente gaat dus inzetten om
eind 2025 duizend woningen rij
ker te zijn. “Dan hebben we het

over vergunde woningen”, vervolgt
Tegels. “Dat kunnen dus ook leeg
staande bedrijfspanden zijn die
we omtoveren tot een woning.”
De gemeente neemt daarom haar
woningplan op de schop. “Er moeten
minder regels komen. Als iemand
met een plan komt en er is ergens
een probleem, willen we meteen
kijken of we deze kunnen oplossen.”

Lees verder op pagina 02

Leden van Vocalgroup Jointoo gingen
die dag langs de Maasoever aan de
slag. Over een lengte van 1 kilometer
werd er tussen Broekhuizen en Lottum
opgeruimd. Zij troffen onder andere
bloempotten, een autoband, een ketel
en isolatiemateriaal van een auto aan.
In Sevenum was er aan de Midden
peelweg een bijzondere gemeente
grens overschrijdende activiteit met
vrijwilligers uit Maasbree, Koningslust,
Sevenum en Panningen, mensen van
zorgboerderij Petershof en bedrijven
zoals MacDonald’s, La Place, KFC en
Kafra huisvesting voor arbeidsmi
granten. Onder het toeziend oog
van burgemeester Ryan Palmen
van Horst aan de Maas en wethou
der Paul Sanders van Peel en Maas,
die zelf ook meehielpen, werd er
een heel groot gebied schoonge
maakt. José, coördinator ZAP-groep
Sevenum: “Elk jaar groeit het aantal
mensen, zelfs kinderen doen mee, en
zij zijn zich bewust van de schade aan

de natuur. Iedereen wil een handje
meehelpen om de natuur schoon te
maken. Ik ben super trots op hen.
Rommel op straat gooien is niet nor
maal en dat vinden zij ook.”
De Americaanse Opschoondag leverde
43 vuilniszakken op. Op initiatief van
de dorpsraad waren twintig inwo
ners op pad om afval te verzamelen.
Lisa Reintjes van Dorpsraad America:
“Het blijft jammer dat opscho
nen nodig is, maar gelukkig heb
ben we heel veel afval op kunnen
ruimen uit de Americaanse natuur.
Met grote dank aan alle vrijwilligers
die zich hiervoor ingezet hebben
natuurlijk. Dit jaar had de Landelijke
Opschoondag op 20 maart het motto
‘Word weer verliefd op je buurt’.
Ik denk dat we dit nu zeker weer
kunnen zijn, want in vele straten in
het buitengebied van America is het
nu weer een stukje mooier geworden.
Nu maar hopen dat dit ook zo blijft.”
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Navolging 300-woningenplan

Essentie wil meer uitgewerkte woningplannen in ambitie college
De lokale politieke partij Essentie kwam vorig jaar met haar 300-woningenplan. Initiatiefnemer en raadslid van de desbetreffende partij, Jeroen Brouns, is blij met de ambitie van het college van B&W van Horst
aan de Maas om in 2025 duizend woningen te vergunnen, maar vraagt om uitgewerkte plannen.
Het begon met een ambitieus en een
beetje gekscherend plan toen Essentie
het college van B&W vorig jaar opriep
om elk jaar driehonderd woningen
te realiseren in Horst aan de Maas.
“Het is eigenlijk ook van de zotte dat
we de afgelopen jaren hier weinig
tot niets aan hebben gedaan in deze
gemeente. Daarom houden we met
Essentie een vinger aan de pols bij het
college. Via een barometer houden
we bij hoeveel woningen er tot nu toe

zijn gerealiseerd.” Op de agenda van
de raadsvergaderingen staat dan ook
om de haverklap een bestemmings
plan klaar om goedgekeurd te wor
den. “Daar zijn wij heel blij mee”, zegt
Brouns. “Maar dat zijn allemaal krui
melplannetjes. Het zijn vaak maar een
handjevol woningen en daar hebben
we nog niet heel veel aan.”

Concrete plannen
Brouns duidt op grotere plannen.

Voor mijn part publiceert het college
een kaart van Horst aan de Maas met
daarop alle plannen voor nieuwbouw.
Dat bijvoorbeeld duidelijk is dat we de
komende jaren beginnen in Sevenum
“Kom met grotere projecten, nieuwe
en daarna in Grubbenvorst. Dan is
wijken zoals destijds De Afhang in
Horst werd gerealiseerd.” Het plan om er meteen communicatie naar onze
tachtig woningen te realiseren op het inwoners dat ze sneller kans hebben
PETC+-terrein in Hegelsom is daar dus op een woning in Sevenum dan in
een goed voorbeeld van. “Precies, van Grubbenvorst.”
dat soort projecten zijn wij een voor
stander van en deze zien we helaas te Niet zomaar
weinig terug.” Met de ambitie om in
Essentie-raadslid Brouns hamert ook
2025 duizend vergunde woningen te
op het kopen van gronden. “Dit kost
realiseren is Brouns blij mee. “Maar ik heel veel tijd, begin daar nu alvast
wil dan wel uitgewerkte plannen zien. mee”, zegt hij. “Neem De Afhang

als voorbeeld. Dat project is 15 jaar
geleden begonnen en we zijn nu ein
delijk bezig met de afrondingsfase.
Die projecten gaan niet zomaar.”
Essentie is dus blij om te zien dat het
college inziet dat er wat moet gebeu
ren met de woningmarkt in Horst
aan de Maas. “Het is een fantastische
ambitie van het college, maar of het
haalbaar is vraag ik mij af. Belangrijk
is dat we blijven samenwerken met
elkaar voor goede huisvesting van
onze inwoners.”

Tekst: Niels van Rens

Vervolg voorpagina

Komende vijf jaar duizend meer woningen erbij in Horst aan de Maas
“Nieuwe initiatieven worden met
een getoetst door een intaketeam.
Hierdoor kunnen we snel, in de prak
tijk vaak binnen twee weken, een
terugkoppeling geven over de haal
baarheid van een plan.” Tegels roept
iedereen in Horst aan de Maas op om
met initiatieven te komen. “We heb
ben de woningen heel hard nodig.
Mooie voorbeelden zijn Hegelsom
en Lottum waar een aantal jongeren
naar mij toekwam met ideeën om
een nieuwe wijk te starten. Dit soort

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

ideeën nemen we al te graag over en
dan kunnen we aan de slag.”

Sociale winst
Deze omslag neemt ook veel kosten
met zich mee, maar de wethouder is er
heilig van overtuigd dat het op de lange
termijn terugbetaald wordt. “Dat kan
zijn op ozb, leges, maar voornamelijk
sociale winst. Er komen meer mensen
te wonen in de kernen wat weer voor
meer winkelend publiek zorgt, meer
kinderen op scholen en noem het maar

op.” De gemeente geeft een voorkeur
aan lokale bedrijven om de komende
woningprojecten uit te voeren. “Het is
niets voor ons om een bedrijf uit
Utrecht in te huren en die in het week
end weer vertrekt. Als we lokale bedrij
ven erbij betrekken is dat voor hen ook
van belang. Als er iets niet goed gaat,
dan wordt de eigenaar van dat bedrijf
bijvoorbeeld in de kroeg of op straat
aangesproken. Sociale controle noemen
we dat en we investeren dan ook auto
matisch in lokale bedrijven.”

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 omstandig
heden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Binnen dit nieuwe woningenplan wil
de gemeente ook meer gaan inzetten
op het verduurzamen van woningen.
De ambitie is om in 2050 energieneu
traal te zijn. “Er is onlangs een loket
geopend waar inwoners zich kunnen
melden om meer informatie te krijgen
over subsidies die ze kunnen aanvra
gen. We kunnen natuurlijk niemand
verplichten, maar door burgers te
verleiden met dit soort vormen van
onkostenvergoedingen proberen we

iedereen te helpen naar een duur
zame toekomst.”
Dit plan komt voor te liggen bij de
gemeenteraad. De raad moet nog
akkoord geven. Daarnaast wil de
gemeente elk jaar de raad informeren
hoe de markt ervoor staat. “We bren
gen dan in kaart hoeveel woningen
zijn vergund en welke woningtypen
zijn gerealiseerd.”

Tekst: Niels van Rens

Horst aan de Maas krijgt kinderraad
Horst aan de Maas krijgt een kinderraad. De gemeenteraad diende daarvoor tijdens de raadsvergadering
van dinsdag 23 maart gezamenlijk een voorstel voor in.
Tijdens de raadsvergadering van
dinsdag 15 december kwam de VVD
al met het voorstel voor het aanstel
len van een kinderburgemeester.
Een sympathiek idee vond zowel
burgermeester Ryan Palmen als de
raad. Maar zij wilden het liever bre

der trekken en riepen de partij op
met een nieuw voorstel te komen
voor het instellen van een kinder
raad. Dit nieuwe voorstel is door
alle fracties in de gemeenteraad
omarmd. Volgens de raad is het
belangrijk om de mening en ideeën

077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs

Verduurzamen

McS-complex
voor 50-plussers
McS-Complex is een voedingssupplement voor de
ondersteuning van de cognitieve vermogens zoals het
geheugen, de concentratie, het leren en onthouden.
Voor uitgebreide informatie over dit product
kunt u contact met ons opnemen.

van € 119,90 voor

van kinderen mee te nemen in het
gemeentelijk beleid. Ook krijgen
kinderen zo een beeld van hoe de
gemeenteraad functioneert.
De kinderraad bestaat uit kinderen in
de leeftijd van 10 tot 14 jaar. Er komt
ook een kinderburgemeester die de

vergaderingen voorzit. In samen
werking met de dorpsraden kunnen
de leden worden geworven. De kin
derraad krijgt jaarlijks een budget
van 2.500 euro voor een project dat
daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
Het is de bedoeling dat op 21 sep
tember de eerste kinderraad gehou
den kan worden.

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
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 2 st!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hor

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

€ 107,90

St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel:De077-3526885
Winkel
3Vrouwen is geopend.
Ook kunt u een bestelling
telefonisch doorgeven
en bij ons afhalen.

| 5964 AA Meterik | T 077 230 00 11
St. Jansstraat 5Edelstenen
Salon
Winkel
Etherische oliën
Boeken Bloesem remedies

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

085 076 11 00
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Geen achterstanden na drie maanden
zwempauze
De zwemlessen mogen sinds de versoepelingen van dinsdag 16 maart weer. Kinderen kunnen lekker plonsen
in het water, maar het is wel een flinke tijd terug dat ze hebben geoefend in het bad. Hebben de zwemleerlingen geleden onder de coronamaatregelen?

31 woningen

Raad keurt plan Luisch Hof
goed
Er mogen 31 woningen gebouwd worden in het plan Luisch Hof in
Broekhuizen. De gemeenteraad van Horst aan de Maas keurt, met
uitzondering van de SP, het bestemmingsplan goed. Dat bleek
tijdens de raadsvergadering van dinsdag 23 maart.
Omwonenden van het nieuwbouw
plan Luisch Hof in Broekhuizen
tekenden eerder bezwaar aan
tegen de invulling van het bouw
plan voor 31 woningen op het per
ceel. Zij vrezen onder meer voor
hun privacy, door de toegestane
bouwhoogte. De SP diende tijdens
de raadsvergadering een amende
ment in om het bestemmingsplan
zodanig te wijzigen dat de hoogte
van de woningen achter de Sef
van Megenlaan maximaal 6 meter
mag bedragen bij één woonlaag
met kap. Hoewel enkele fracties

Zwemonderwijzer Tanja Schreuder
geeft les bij zwembad De Berkel in
Horst. “Ik ben echt ontzettend blij dat
ik weer les mag geven. Na drie maan
den voornamelijk thuiszitten mag ik
weer.” Schreuder is vooral blij om alle
kindergezichtjes weer terug te zien.
“Iedereen is zo vrolijk. Je ziet gewoon
dat ze er naar toe hebben geleefd.”
Van een achterstand kan Schreuder
niet spreken. “Nee, ik zie het anders.
De lessen hebben even stilgestaan zo
ook de kinderen. Het is dus niet zo dat
ze nu enorm achterliggen op niveau.”

Extra lessen
De eerste lessen waren volgens
Schreuder eventjes onwennig voor
de kinderen. “We moesten alles even
opfrissen, maar het is niet zo dat ze
complete slagen zijn vergeten.” Voor
de kinderen die meer willen oefenen
heeft De Berkel daarom extra les
sen ingelast. “Als ouders het nodig
vinden, kunnen ze de kinderen meer
laten oefenen in extra lessen”, zegt
Schreuder. “Het moet natuurlijk ook
allemaal leuk blijven. We gaan niet
hameren en pushen, zwemles blijft op

spelenderwijs een leuke oefening.”
Door de coronamaatregelen heeft
De Berkel wel wat aanpassingen moe
ten doen. “Zo dragen de kinderen al
hun zwemkleding onder de normale
kleding. Normaal gesproken mag ook
iedereen meteen in het gebouw, dat
gaat natuurlijk nu niet. We hopen dat
we snel van deze maatregelen af zijn
en dat we weer zoals vanouds lessen
kunnen geven.”
Tekst: Niels van Rens
Beeld: Tanja Schreuder
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begrepen dat omwonenden moeite
hebben met de plannen, werd toch
tegen het amendement gestemd.
Henk Peters van het CDA gaf aan
dat hij snapte dat het niet fijn is
wanneer je altijd een vrij uitzicht
hebt gehad en er ineens wonin
gen worden gebouwd. “Maar het
feit is dat dit al tien jaar eerder
had kunnen gebeuren.” Stef van
Loo (Essentie) merkte op dat nie
mand het recht heeft op vrij wonen
en een vrij uitzicht en Jan Wijnen
(PvdA) vond dat er niet sprake is
van extreme hoogbouw.

Actief en gezond

April is Horster Sportmaand
De Horster Sportmaand vindt in april plaats. Sport aan de Maas
organiseert met lokale partners verschillende activiteiten tijdens
deze maand.
De Horster Sportmaand is de
maand om samen voor actief en
gezond te gaan volgens de orga
nisatie: “We organiseren samen
met lokale partners een maand
lang uiteenlopende activiteiten”,
zegt beweegcoach Ilvy Sanders
van Sport aan de Maas. “Van jong
tot oud, met of zonder beperking,
iedereen kan en mag met ons
meedoen. Zo organiseren we onder
andere leuke challenges en bingo’s
voor jong en oud, komen de senio
ren in beweging met de Sport aan
de Maas beweegwoordzoeker en
kunnen verenigingen deelnemen
aan een supportersavond. Uiteraard
allemaal volgens de corona-richt
lijnen.”

Verenigingen
Een verenigingsondersteuner roept
verenigingen op om zich aan te
melden: “De Horster Sportmaand is
van en voor iedereen. Dus kom ook
namens jouw organisatie of vereni
ging samen met ons in beweging
en organiseer een leuke activiteit
om de inwoners van Horst aan de
Maas te activeren. Heb je in de
maand april al een activiteit op het
programma staan? Laat het ons
weten. Sport aan de Maas helpt
je in de Horster Sportmaand jouw
activiteit te promoten.”
Voor meer informatie, kijk dan
op www.sportaandemaas.nl
of stuur een mail naar
info@sportaandemaas.nl

Aanrijding Californischeweg
Op de Californischeweg in Grubbenvorst heeft vrijdag 19 maart
een ongeluk plaatsgevonden waarbij drie auto’s en een vrachtwagen betrokken waren.
Het ongeluk gebeurde rond
11.40 uur. De politie meldt op
Instagram dat één persoon ter con

Vernieuwing Kloosterhof eindelijk
van start
Wethouder Rudy Tegels van de gemeente Horst aan de Maas en directeur Marc Janssen van vastgoed
ontwikkelaar Suyderland openden de start van de verbouwing van Kloosterhof in Horst. Al sinds 2011 zijn er
plannen om het winkelcomplex op te knappen. Er zouden nieuwe winkels en horecaondernemers in komen en
zelfs appartementen gebouwd worden op de locatie van de Horster ‘blokkendoos’. Jaren vervlogen en allerlei
beloftes werden gedaan vanuit eigenaar Suyderland. Uiteindelijk, jaren later, gaat het dan toch beginnen.
In de eerste fase wordt de zijde aan de Kloosterstraat opgeknapt waarna supermarkt Jan Linders aan de
beurt is. De supermarkt gaat, als alles volgens planning verloopt, in de zomer een aantal weken dicht.
De bedoeling is dat vanaf 1 december dit jaar het project Kloosterhof klaar is en winkelend Horst aan de Maas
kan genieten van een nieuw winkelcomplex. / Beeld: Niels van Rens

trole door de ambulance is mee
genomen. Vanwege de aanrijding
was de weg tijdelijk afgesloten.

Crist Coppens
LEKKER MET PASEN

Alleen dinsdag 30 maart

Varkenshaas
2 stuks halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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Kennisgeving van overlijden

Onze broer, oom en peetoom is op 15 maart 2021
plotseling overleden, in Coaldale Alberta Canada.

Chris Classens
* Ysselsteyn 11 januari 1953

† Coaldale 15 maart 2021

Echtgenoot van

Afscheid nemen
is met dankbare handen
meedragen al wat
herinnering waard is...

Charlene Trapp

Op vrijdag 19 maart 2021 overleed in de leeftijd van 89 jaar
onze lieve zorgzame moeder en oma

De uitvaartdienst en crematie heeft in besloten kring plaats
gevonden op 20 maart in Lethbridge Alberta Canada.

Joke Sino - Leenderts

Familie Classens
Correspondentieadres:
Moostdijk 4
5813 AV Ysselsteyn

echtgenote van

“Enne gojje mins blieft altied leave”
Met grote verslagenheid, maar dankbaar voor de vele mooie
momenten en herinneringen, geven wij kennis van het overlijden
van mijn lieve man en maatje, onze lieve broer en oom.

Herman Seweuster
* 19 augustus 1961
America

† 08 maart 2021
Stara Kamienica (PL)

John Sino †
Nuenen Annemiek en Peter Gielen - Sino
Sander en Anniek
Teun
Nuenen Lidwien en Marcel Baggen - Sino
Vivan en Emil
Dirk en Natalia
Guus
Grubbenvorst Huub en Petria Sino - Hertsig
Daphne en Patrick
Monique
Utrecht Carolien Sino en Rob Nijhuis
Pepijn
Carlijn
Correspondentieadres:
Tuinhaversveld 15, 5971 DJ Grubbenvorst

Randi Seweuster - Stenger
Marleen †
Max

Graag hadden wij met iedereen samen afscheid willen nemen
maar gezien de huidige omstandigheden heeft dit in kleine
kring op 25 maart plaatsgevonden.

Henny en Mario
Jeanne en Fred
Hans en Riny
Lian en Eyal
Neven en nichten

Een speciaal woord van dank aan alle zorgmedewerkers van
La Providence die haar in de afgelopen jaren zo liefdevol
hebben verzorgd.

De crematie heeft in besloten kring plaats gevonden in Polen.
Binnenkort brengen we Herman naar zijn laatste rustplaats
in Nederland.
Correspondentieadres:
Gerardsmuldersstraat 40, 5966 NT, America
’t is moj gewist,
’t is goëd zoeë
Na 20 jaar
weer bij elkaar
Dankbaar dat zij zolang in ons midden mocht zijn,
hebben wij nu afscheid moeten nemen van
ons mam, schoonmoeder en oma

Riek Minten-Hermans

Samen hebben wij, geheel naar zijn eigen wens, afscheid
genomen van mijn man, ôs pap, schoonvader en opa

Leo van Soest
Venray, 5 juli 1942

Horst, 18 maart 2021

Zij overleed in de leeftijd van 90 jaar.
echtgenote van

Jan Minten a
Carla en Jan
Kim en Gijs, Daan, Luuk
Sanne en Jim, Stan, Jens
Petra en Hans
Elke en Roel
Tessa en Bjorn
22 maart 2021
Correspondentieadres:
Doenssenstraat 4, 5966 PE America
In verband met de huidige maatregelen nemen wij
op vrijdag 26 maart in besloten kring afscheid van Riek.
Een speciaal woord van dank aan alle medewerkers van
Hof te Berkel 99 voor de goede en liefdevolle verzorging.

Maria van Soest - van Dijk
Ilse en Rick
Tessa
Quinn
Janneke en Twan
Guus
Imke
Bas
Gebr. Douvenstraat 24, 5961 DR Horst
Op woensdag 24 maart hebben wij in besloten kring afscheid
genomen van Leo.
Een speciaal woord van dank aan dr. de Weert en aan de
medewerkers van Groene Kruis Thuiszorg voor de fijne
begeleiding en verzorging.

Binnenkijken bij...

Column

Groei’t zelf
Jaey, Jaimy, Jelle, Lars en Milan
van Groei’t zelf! Zo heten ze.
Hebben we wat gemist? Is er
onlangs op Dendron soms een
Boyband gelanceerd? Nee hoor,
dat niet. Deze boys volgen met
twaalf andere leerlingen het
International Business College
(IBC).
Leerlingen van havo 4 en 5 ont
wikkelen een dag per week
vaardigheden in praktijk met de
buitenwereld. Ze richten een ‘junior
company’ op. Daaromheen vindt
het onderwijs plaats: solliciteren,
vergaderen en presenteren. Met
wekelijkse gastlessen van kleine
ondernemers tot grote wereld
spelers. Lessen in communicatie,
financiën, online marketing en op
stage bij bedrijven. Op alle terrei
nen leveren ondernemers belan
geloos een bijdrage. Zij verrijken
mijn leerlingen, die zich ontpop
pen tot oplossingsgerichte denkers,
creatieve ontwerpers en bovenal
dappere initiatiefnemers. Ze wer
ken samen aan gestelde doelen en
ondertussen bouwen ze een eigen
netwerk. Oud-leerlingen presen
teren hbo-opleidingen en promo
ten studentensteden. Een betere
voorbereiding op de toekomst is
nauwelijks denkbaar.
Jaey, Jaimy, Jelle, Lars en Milan
staan nog maar aan het begin van
het proces. Groei’t zelf is zeker
ook op hén van toepassing. Want
groeien doen ze beslist. Op alle ter
reinen. Straks verkopen ze leuke
minipotjes met QR-codes en plan
tenzaadjes. Leuk voor kinderen
om te sparen. Nu zijn ze druk met
marktonderzoek en het perfectio
neren van hun ondernemingsplan.
Ze krijgen hulp van een ervaren
ondernemer van O-twee en ook
het centrummanagement denkt
altijd mee.
IBC doe ik nu al vijf jaar, maar het
blijft fris en inspirerend onderwijs.
De meest authentieke vorm van
leren is immers leren door het zélf
te dóen. Er heerst een sfeer van
collegialiteit en er is nauwelijks
sprake van een gezagsverhouding.
IBC’ers zijn gewoon gemotiveerd.
Jaarlijks bedenken ze concepten
waarmee ze in de buitenwereld
veel lof oogsten. Groei’t zelf wordt
vast weer zo’n bedrijf waarbij ik
aan het eind dubbeldik van trots
vaststel: Wow! kids, wat zijn jullie
hard gegroeid!
Dorien Stals
Dendron College

2503 \ nieuws
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Lintje voor
PvdA’er Van der Weegen
Richard van der Weegen uit Grubbenvorst heeft dinsdag 23 maart
tijdens zijn laatste raadsvergadering als raadslid voor de PvdA, een
Koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij kreeg de onderscheiding
uit handen van zijn zoon in verband met de coronamaatregelen.
Van der Weegen (53) is vanaf
16 maart 2006 onafgebroken raads
lid van de gemeente Horst aan de
Maas voor de PvdA, waarvan een
aantal jaren PvdA-PK. Daarnaast
was hij bijna tien jaar fractievoor
zitter. Hij was lid van de commis
sie Ruimte, lid van de commissie
Welzijn/Samenleving, lid van de
commissie Duurzaamheid en voor
zitter van de Auditcommissie.
Volgens burgemeester Palmen
heeft Van der Weegen zich gedu

Horst aan de Maas schoon
In het kader van de Landelijke Opschoondag gingen zaterdag 20 maart ook in Horst aan de Maas
vrijwilligers aan de slag om afval op te ruimen. Onder andere in America, Broekhuizen, Sevenum en
Meerlo werden de handen uit de mouwen gestoken.

rende zijn raadslidmaatschap
bewezen als een bekwaam, gedre
ven en integer bestuurder met een
grote mate van verantwoordelijk
heidsbesef en maatschappelijke
betrokkenheid.
Van der Weegen stopt als raads
lid omdat hij aan de slag gaat
als kwartiermaker en griffier van
de nieuwe gemeente Land van
Cuijk. Richard van der Weegen is
benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.
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Jan Janssen

“Dát mák ik zelluf wál oet”

Fien Coenders-Keijsers
echtgenote van

* 6 september 1940

Ietje Janssen-van Stratum

Guus Coenders †

Hennie
Verdellen - Nellen

Ôs Mam, Oma is in de leeftijd van 88 jaar overleden.
Ria en Stanley
Tim en Piotr
Roy en Inge

wordt 30 maart 80 jaar!

Van harte gefeliciteerd namens
Marion, Eric, Manouk
Edwin, Bianca, Timo en Maud

Michel en Marieta
Robin
Daniël en Lynn
Ger en Marie
Inge
Gijs en Janne
Sevenum, 20 maart 2021
Correspondentieadres:
Fürstenbergstraat 59
5975 SK Sevenum

Leo Janssen
is op 30 maart 2021 40 jaar in
dienst bij Autobedrijf GHV.

� † 18 maart 2021

Librije 50
5961 VG Horst

Geertje
Noor
Jan-Piet en Helen
Ko
Stien

De uitvaart is in besloten kring.

Wij zijn verdrietig omdat wij afscheid hebben moeten nemen van

Jan Janssen
echtgenoot van

Ietje Janssen - van Stratum

Gezien de Coronamaatregelen kunnen wij u helaas niet
uitnodigen voor de crematiedienst op vrijdag 26 maart.
Een speciaal woord van dank aan alle zorgmedewerkers,
die in de afgelopen tijd met zoveel toewijding voor ôs Mam,
Oma hebben gezorgd.

Van harte gefeliciteerd!

Je levenslust, je kracht en je liefde
maar vooral je lach...
we zullen je ontzettend missen!

* 6 september 1940

† 18 Maart 2021

Wiel en Lies
Miny en Heinz
Ria en Ger
Pad † en Annemie
Jacques en Lies
Ans en Thijs †
Jo en Gonny
Ton en Jacqueline
Truus en Jac, Hans †
Marius en Lea
Pieta
Marian en Jan

In liefde nemen we afscheid van onze zus, schoonzus en tante

Truus Derks
Jan en Gerd

van de Goor - van den Broek
waren op 19 maart
50 jaar getrouwd
Van harte gefeliciteerd

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Te huur opslagruimte:
In Melderslo, 84m2 (6x14m), hoogte
4m, toegangsdeur 1,4x2,3m(bxh),
vorstvrij.
Voor meer info, bel 06 12 84 75 92.
Te koop tuinpaviljoen 3x3 m
2x gebruikt i.pr.st. 75 Euro
Tevens tuipoort toog model
100x170 cm met slot
Telf 06 12 91 79 86
Zelfstandig Optidee Adviseur Peggy
Wismans: www.optidee.nl/peggywismans. Tel: 0648550730 of via fb
Te koop gevraagd
Ganze eieren
06 86 86 20 58

bob noten
uitvaartbegeleiding

America, 2 september 1946

Grubbenvorst, 21 maart 2021

Namens allen die haar lief waren:
Familie Derks
Correspondentieadres:
Schaapherdersweg 5
5966 RC America

IN MEMORIAM

Ons bereikte het droevige bericht dat is overleden
onze oud-voorzitter

Jan Janssen
Museum de Kantfabriek is Jan heel veel dank verschuldigd voor
het oprichten en het verder ontwikkelen van het museum.

We nemen in besloten kring afscheid van Truus op vrijdag
26 maart om 10.00 uur.

Wij zullen ons Jan blijven herinneren als een zeer aimabele
man, altijd attent en geïnteresseerd in de mens en tot op het
laatst zeer betrokken bij het museum.

Het is mogelijk om de afscheidsdienst via een livestreamverbinding te volgen. De link hiervoor kunt u aanvragen via een
mail aan: live@uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Wij wensen Ietje, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte.
Het Bestuur en alle vrijwilligers.

Onze dank gaat uit naar de mensen die zo liefdevol voor
Truus gezorgd hebben, in het bijzonder hospice Doevenbos
en La Providence.

Fietsreparatie Piet Kusters.
stuksbeemden 9 horst Graag eerst
bellen 077 398 60 16

Voor het schuren, lakken of een
andere kleur of vermaken van tafels .,
stoelen. j.derikx 06 10 95 42 20

Kwijt Samsung S10e op parkeerplek
Mariapeel.Veel foto’s van onze kleine er
op Gevonden? Tel. 06 48 76 19 34

Gezondheid
Luxe voet reflexzone behandeling.
www.praktijkmayproosten.nl

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

Gezocht poetshulp
voor 3 uur per week.
Geïnteresseerd?
Bel na 19.00 op 06 30 98 02 66

27 maart!! Garage-sale ivm verhuizing.
Diverse huisraad.
Drie Kooienweg 16 in Evertsoord van
11.00-16.00 uur

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

24-uur
bereikbaar

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Met liefde en passie

Bel dag & nacht
0478-515221
www.briensveld.nl

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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CDA levert in
Het is moeilijk te aanvaarden,
dat je er niet meer bent.
Altijd stond je klaar,
voor ons en voor een ander.
Altijd hartelijk en warm.
Je hebt ons een goed voorbeeld gegeven.
Op dinsdag 16 maart 2021 overleed in de leeftijd van 85 jaar

Mien Verstraaten - de Swart

VVD ook in Horst aan de Maas
de grootste
De VVD is ook in Horst aan de Maas als winnaar uit de bus gekomen bij de Tweede Kamerverkiezingen.
De partij van premier Mark Rutte kreeg 6.460 stemmen, dat zijn er 740 meer dan bij de vorige
Tweede Kamerverkiezingen in 2017.

echtgenote van

Jo Verstraaten †
lieve mam en trotse oma van
Gertie en Joep
Tim en Jennifer
Nick en Mayke
Mart en Mariëll
Remco
Simone en Martijn
Anita en Paul
Chico
Correspondentieadres: Rector Mulderstraat 11, 5962 AH Melderslo
Wij hebben in familiekring afscheid genomen op zaterdag 20 maart.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers
van Hof te Berkel voor de liefdevolle verzorging.

Afscheid
nemen
met
dankbare
handen,
Afscheid nemen
is is
met
dankbare
handen,
meedragen
wat
herinnering
waard
meedragen alalwat
herinnering
waard
is. is.

Truus Wijnen
- Jacobs
Truus
Wijnen
- Jacobs
Tante Truus
Tante
Truus
Horst, 30
1932
20 maart
** Horst,
30oktober
oktober
1932 † Grubbenvorst,
† Grubbenvorst,
20 2021
maart 2021

Het opkomstpercentage in de
gemeente was 80,66 procent. In totaal
hebben 26.670 kiezers in Horst aan de
Maas hun stem uitgebracht.
Het CDA leverde, net als ook lande
lijk het geval was, ook in Horst aan de
Maas in. De partij kreeg in totaal 4.692
stemmen, waarvan 2.459 stemmen
voor demissionair staatssecretaris

Raymond Knops uit Hegelsom.
D66 kreeg 3.554 stemmen, een winst
van 2,3 procent ten opzichte van 2017.
De PVV belandde in Horst aan de Maas
op de vierde plek, 3.236 kiezers stem
den op de partij van Geert Wilders.
Een nieuwkomer op de lijst was
de uit Horst afkomstige Tom Huijs
op plek 21 van de Libertaire partij.

Hij behaalde in zijn gemeente der
tien stemmen. De PvdA wist haar
verlies van 2017 weer wat goed te
maken en kreeg 1.260 stemmen,
een winst van 1,26 procent. De SP
en GroenLinks leverden beide stem
men in, Forum voor Democratie kreeg
1.159 stemmen, 2,75 procent meer dan
bij de vorige verkiezingen.

2012
Jeu Wijnen
Jeu
Wijnen†† 2012

Zij overleed in de leeftijd van 88 jaar.

Zij overleed in de leeftijd van 88 jaar.
Familie Jacobs

Familie
Jacobs
Familie Wijnen
Familie
Neven enWijnen
nichten
Neven en nichten
20 maart 2021
Kruisstraat 20, 5963 AL Hegelsom
20
maart 2021
marly_pijpers@hotmail.com
Kruisstraat 20, 5963 AL Hegelsom
Tante Truus is weer thuis op de Kruisstraat. Hier is gelegenheid
marly_pijpers@hotmail.com
om persoonlijk afscheid te nemen op dinsdag en woensdag

Tante
Truus
weer
thuis
van 18.30
uuristot
20.00
uur. op de Kruisstraat.

Wij
graagmet
metuu afscheid
afscheidgenomen
genomenvan
vanTante
Tante Truus.
Wij hadden
hadden graag
Helaas
is dit is
door
de huidige
omstandigheden
Truus. Helaas
dit door
de huidige
omstandighedenniet
nietmogelijk
en
doenenwijdoen
dit in
kring kring
op donderdag
25 maart
mogelijk
wij besloten
dit in besloten
op donderdag
25 maart
14.00
uur.gelegenheid
Er is gelegenheid
dienst te volgen
om
14.00om
uur.
Er is
omom
dededienst
volgen
vialivestream.
een livestream.
linkhiervoor
hiervoor kunt
u aanvragen
via
een
DeDe
link
kunt
u aanvragen via
via bovenstaande-mailadres.
e-mailadres.
bovenstaand
Een speciaal
vanvan
dank
aan aan
alle lieve
van
Een
speciaalwoord
woord
dank
allemensen
lieve mensen
van
La Providence die voor Tante Truus gezorgd hebben.
La
Providence die voor Tante Truus gezorgd hebben.

21-03-2020

21-03-2021

Jacqueline
maatje we missen je
het doet nog altijd pijn
René
Hazel en Wish

Yogadocenten ‘op het matje’
In navolging van een landelijke actie van Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) en Vereniging
Yogascholen Nederland (VYSN), klopten ook yogadocenten in Horst aan de Maas zaterdag 20 maart
symbolisch hun matje uit. Zij willen namelijk graag weer aan de slag. “Wij willen weer open in een veilige
omgeving en met ons door de overheid goedgekeurde protocol. We hebben samen met alle yogaondernemers en docenten laten zien dat we yogalessen op een verantwoorde en veilig manier mogelijk
kunnen maken. We hopen, met alle 1,6 miljoen yogi’s, dat we weer snel in persoon op onze matten mogen
springen”, zeggen de docenten.
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VVD Horst aan de Maas Een eer met grote verantwoordelijkheid
Vorige week vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats.
Verkiezingen zijn altijd spannend. Voor inwoners, ondernemers,
partijen en voor politiek betrokkenen zoals ik voelt het als de
Champions Leaguefinale. Het is de dag (in dit geval drie dagen) der
democratie. Ook veel mensen in Horst aan de Maas hebben hun stem
laten horen.
Super trots zijn wij dat de VVD lan
delijk de grootste is geworden en
tevens de VVD in Horst aan de Maas
de meeste stemmen heeft gekregen.
Het is een eer, én een grote verant

woordelijkheid voor de VVD om dat
vertrouwen te mogen krijgen van
de kiezer. Nu is het van belang hier
ook flink mee aan de slag te gaan.
Namelijk uit de Covid-crisis komen

en de economie weer herstellen en
verder opbouwen. Daarnaast lijken
de gemeenteraadsverkiezingen nog
ver weg, maar ook deze vinden al
over een jaar plaats. De VVD in Horst
aan de Maas heeft met de afgelopen
gemeenteraadsverkiezingen weer
voor het eerst meegedaan. Daarvoor
kenden we een sluimerend bestaan
van acht jaar. Nu zijn we weer, door
de inzet van velen, en ‘up and run
ning’. Het feit dat we weer floreren in

Horst aan de Maas is dankzij de kie
zers die ons het vertrouwen hebben
gegeven in 2018, u dus.
Over een jaar met de gemeente
raadsverkiezingen hoopt de VVD
Horst aan de Maas het vertrouwen
van de kiezer weer te mogen verdie
nen, om op die manier Horst aan de
Maas nóg mooier en leefbaarder te
maken dan het al is.
Luc Cuijpers

Essentie Horst aan de Maas Huurprijzen Stationskwartier passend voor jongeren?
Essentie werkt hard aan woonoplossingen. Daar strijden we al langer voor. We zien steeds meer initiatieven en ook vanuit het college wordt er aan gewerkt. Een goede zaak. Eerder hebben we een motie ingediend om het initiatief Stationskwartier beter te maken. De uitvoering van de motie had beter gekund,
met name als het aankomt op de huurprijs van de appartementen.
De maximale sociale huurprijsgrens
die wordt gehanteerd van 752 euro
vinden wij te hoog voor jongeren,
voor een appartement op deze loca
tie. Uitgaande van een woonopper
vlakte van circa 62 vierkante meter
is dat omgerekend een huurprijs

van 12 euro per vierkante meter.
Dat is allesbehalve sociaal te noe
men. Bij een woning van 100 vier
kante meter zou dat een huurprijs
zijn van 1.200 euro per maand. Dat
is Randstad-prijsniveau. Kijken we
naar de kern Horst dan zien we dat

voor een sociale gezinswoning van
Wonen Limburg in de Riet met een
oppervlakte van 115 vierkante meter
een huur heeft van 710 euro. Dit is
6,17 euro per vierkante meter. Dat is
bijna de helft goedkoper. Voor een
heel huis, in plaats van een klein

appartement. Als reactie wordt aan
gegeven: “Er is veel interesse in de
appartementen, dus prijs is blijkbaar
geen probleem”. Dat is kortzichtig,
komt door de huidige vraag/aanbod
situatie en gaat voorbij aan het feit
dat jongeren met een smalle beurs
nu achter het net vissen. Het college
heeft in onze ogen slecht onder
handeld. De gemeente is de enige
instantie die de bestemming ‘Wonen’
op de locatie Stationskwartier kan

plakken. Dan heb je dus ook onder
handelingspositie om eerlijke prijzen
af te dwingen, zodat jongeren daar
voor een fatsoenlijke en betaalbare
prijs kunnen wonen. Het zou goed
zijn als we in de toekomst niet blind
vertrouwen op het wettelijke kader
maar ons lokaal verdiepen in wat we
passend vinden voor jongeren en
passend voor Horst aan de Maas.

nen om andere mensen te ontmoe
ten en plezier te hebben. Hier zou
een oplossing voor moeten komen.
De vraag is hoe en van wie moet die
oplossing komen?
Het is te makkelijk om dit bij de
gemeente weg te leggen. Juist jon
geren weten zelf wat de eventuele
oplossingen zijn. Hierbij dan ook de
oproep aan alle jongeren uit Horst
aan de Maas om zich te melden als
jullie ideeën hebben. Ik wil die graag
samen met jullie bespreken en kijken

wat er te realiseren is. Alleen van
onderop kan ook hier de juiste oplos
sing worden gevonden. Ik wil me
daar graag sterk voor maken.
Wij zijn de toekomst en ook wij moe
ten de kans krijgen om ons te ont
wikkelen en te genieten van onze
jeugd, vooral na deze periode van
crisis en vooral hier in Horst aan de
Maas. Laten we dit vooral gewoon
samen doen.

Jeroen Brouns en Bram Hendrix

CDA Horst aan de Maas Jongeren en uitgaan
Jongeren hebben het op dit moment erg moeilijk met corona en de
gevolgen daarvan zoals de verminderde sociale contacten door het
thuiszitten. Toch wacht ons een groot probleem voor deze leeftijdsgroep wanneer de coronacrisis eindelijk voorbij is.
De jongeren in Horst aan de Maas
hebben (vrijwel) geen uitgaansgele
genheden. Door het verdwijnen van
‘De Lange’ is er bijna niks meer en
zijn ze aangewezen op plekken bij
mensen thuis, zoals een keet of op
hangplekken. Dit brengt natuurlijk
wat meer risico’s met zich mee aan

gezien dit lastiger te controleren is
terwijl dat bij een uitgaansgelegen
heid makkelijker is. Vroeger waren
er verschillende plekken in Horst
aan de Maas waar voor elke leef
tijdsgroep wat te doen was, terwijl
dit nu (bijna) allemaal verdwenen is.
Jongeren moeten ergens heen kun

Jarno Cox

SP Horst aan de Maas B&W schiet schromelijk tekort in controle op intensieve veehouderijen
B&W is niet altijd zorgvuldig in de communicatie naar haar burgers. Dat is al vaker in de gemeenteraad
besproken. Onlangs bleek dat brieven van Behoud de Parel lange tijd onbeantwoord bleven. De SP hekelde
in de gemeenteraad de tekortkomingen van B&W in de communicatie met burgers en voegde daar
afgelopen dinsdag meteen concrete voorstellen aan toe om de communicatie met de burgers te verbeteren.
Maar het college is niet alleen laks
in de communicatie. Ze beschermt
haar burgers ook te weinig tegen
de aantasting van de gezondheid.
Eén van de brieven van Behoud
de Parel waar B&W veel te laat op
reageerde, ging over de controle

op het toepassen van verplicht
voorgeschreven maatregelen bij
Intensieve Veehouderijen (IV).
Die maatregelen zijn nodig om
de gezondheid van burgers, het
milieu en de natuur te beschermen.
De gemeente zou alle IV-bedrijven

voor 21 februari gecontroleerd
moeten hebben. Dat is niet gebeurd.
Daar ging de brief van Behoud
de Parel over. En nu heeft B&W
in het antwoord aan Behoud de
Parel geschreven dat ze er zo’n
vier tot vijf jaar over gaat doen om

alsnog die wettelijke plicht na te
komen. Schandalig. En dan durft
het college in hetzelfde antwoord
te beweren dat haar lakse houding
geen consequenties heeft voor de
gezondheid van de burgers, het
milieu en de natuur.
B&W maakt nauwelijks werk van
een gezonde veehouderij in Horst
aan de Maas. Handhaving op het niet
nakomen van milieuvoorschriften
door bedrijven schiet tekort en een

al jaren aangekondigd gemeentelijk
beleid voor de intensieve veehouderij
laat op zich wachten. Een eerder
toegezegde themavergadering over
de (negatieve) gezondheidseffecten
van de intensieve veehouderij is
eerst uitgesteld en vervolgens uit het
zicht verdwenen. Geen fraaie beurt
voor een gemeente die de gezondste
gemeente van Nederland wil worden.
Paul Geurts

D66+GroenLinks Horst aan de Maas Geen verschraling van speelgelegenheden
Het nieuwe speelplan van onze gemeente houdt een verschraling in
van het speelaanbod in Horst aan de Maas. Er is te weinig geld. Een
slechte zaak en niet wenselijk vinden wij.
Onmisbaar, zeker in deze tijd van
individualisering, sociale media en
computergames. Ik denk beste lezer,
dat u deze tijdskenmerken herkent en
ook om u heen ziet. Spelen is ontzet
tend belangrijk voor de ontwikkeling
van kinderen. Door spel worden de
motoriek en de houding, de taal, het
denken en vooral de sociale omgang

bevorderd. Uitdagende speelgelegen
heden lokken kinderen en jongeren
naar buiten. Om te bewegen, ande
ren te leren kennen en om samen
te spelen of iets te doen. Daarbij, en
zeker niet onbelangrijk, speelgele
genheden bevorderen en versterken
ook de cohesie in de wijk of buurt
en biedt kansen op integratie van

nieuwe bewoners ook doordat ouders
met kinderen elkaar treffen.
Onze gemeente wil een gezond leefen woonklimaat creëren voor onze
kinderen en jongeren. Terecht, want
veel kinderen zijn te zwaar en
bewegen te weinig. Ze zijn te wei
nig buiten en spelen vaak alleen.
Eenzaamheid dreigt, zeker onder jon
geren. Dus zeggen wij: liever meer
dan minder speelaanbod, zeker voor
12+-jeugd want die komen er nu al
echt bekaaid vanaf.

Tot slot. Speelgelegenheden verster
ken de leefbaarheid in de wijk of
buurt en dragen bij aan een aantrek
kelijke en kindvriendelijke woon
gemeente. Daarom vinden wij het
legitiem om het benodigde geld
uit het potje bovenwijkse voorzie
ningen te halen. Per slot is deze
voorziening niet voor niets bedoeld
als kwaliteitsimpuls van wijken en
buurten.
Jos Gubbels

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

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

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

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

Digitale themabijeenkomst

Gemeenteraad
wordt bijgepraat

Werk in uitvoering
Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op
www.horstaandemaas.nl. De komende periode zijn wij voor u op de volgende
locaties aan het werk:
22 februari - 9 april:

Bertus Aafjesstraat Swolgen

22 maart - 29 maart: Herstraat Horst
22 maart - 16 april:

Patersstraat Evertsoord

24 maart - 30 april:

Kasteellaan Horst

6 april - 16 april:

Meester Bergerstraat Broekhuizen

Meldpunt Signaal

Maak jij je zorgen?

Op dinsdag 30 maart wordt de gemeenteraad bijgepraat over

Zijn de gordijnen bij de buurman al weken dicht? Is er iemand die niet goed voor zichzelf

twee onderwerpen: ontwikkelingen Horst West/ Weisterbeek

zorgt? Zondert iemand zich af van vrienden of familie? Of kom je op straat in een situatie

en de Kadernota 2022.

waarbij je niet weet wat je moet doen?

Digitaal

van de wijk presenteert het college haar

Jouw telefoontje kan het verschil maken

Vanwege de coronamaatregelen is een

plannen.

• We luisteren naar je verhaal.

te voorkomen dat de situatie erger wordt.

• Soms kunnen we je geruststellen.

We kunnen deze dan, in overleg, benaderen.

bijeenkomst in de raadzaal niet mogelijk.
De (burger)raadsleden volgen via een

Kadernota

videoverbinding presentaties en wisselen

In juli wordt de Kadernota 2022 vastgesteld.

met elkaar van gedachten over de verschil-

Deze nota bevat richtlijnen en uitgangspun-

lende onderwerpen. Deze themabijeen-

ten voor de begroting 2022. Tijdens deze

komst is openbaar. Via horstaandemaas.nl

bijeenkomst bespreken de raadsfracties onder

en facebook kan iedereen meekijken.

andere aan welke beleidsonderwerpen zij

• Soms is er professionele hulp nodig om

• Als jij iets kunt en wilt doen, voor je naaste of
voor jezelf, denken we met je mee.

Meer informatie: www.meldpuntsignaal.nl

belangrijk vinden voor de begroting 2022.
Horst West
De (burger)raadsleden worden

Meekijken

geïnformeerd over de ontwikkelingen in

Wilt u meekijken? Dat kan via horstaan-

Horst West. Speciale aandacht is er voor

demaas.nl. en de facebookpagina van de

de wijk Weisterbeek. Op basis van een

gemeenteraad (RaadHadM). De themabijeen-

onderzoek naar de wenselijke invulling

komst start op dinsdag 30 maart om 20.00 uur.

Bekendmakingen

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

De natuur krijgt meer kans

Minder maaien, beter voor
ﬂora en fauna in Horst aan
de Maas
Vorig jaar hebben we met succes een pilot uitgevoerd waarbij op drie locaties het gras
minder vaak gemaaid werd (maximaal 2x) onder de noemer: ecologisch maaibeheer.
Hoewel dit anders in het straatbeeld is, dan we gewend zijn, levert het veel meer op voor
de biodiversiteit (bloemen, planten, bijen, insecten, etc.) We vinden het belangrijk dat de

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).

natuur de kans krijgt om zich te verbeteren. Dat het een beetje anders is dan we gewend
zijn, nemen we op de koop toe.

America

Hertog van Gelresingel 23

Sevenum

Griendtsveenseweg 69

Perceel T 159

Maarten de Vriesstraat

Biodiversiteit

een ﬂeurige bloemenweide. Het kan dus

Nieuwe Peeldijk 28

van Douverenstraat 46

Bij ecologisch maaibeheer wordt de

een ander beeld geven dan we gewend

Wouterstraat 32

Stationstraat 90

Midden Peelweg 5

frequentie van het maaien beperkt tot

zijn. Maar, het komt de natuur ﬂink ten

Broekhuizen

van Douverenstraat 48

Staarterstraat 2b

1 tot 2 keer per jaar. Het gemaaide gras

goede.

Kerkhofstraat (standplaats)

Broekweg 11 en 11a

Maasbreeseweg 2

Broekhuizenvorst

Wilhelminaplein 10

Swolgen

blijft enkele dagen liggen voordat het

ongenummerd

wordt verzameld en afgevoerd. Op deze

Kosten

Kerkstraat (standplaats)

Kronenberg

Molenstraat 39

wijze krijgen zaden de kans om achter

Wethouder Beurskens: “We gaan

Griendtsveen

Travers 5

Tienray

te blijven en kunnen ze kiemen zodra

steeds meer inzetten om de

Helenavaart

De Hees 56

Kloosterstraat 20

de omstandigheden goed zijn. Hierdoor

biodiversiteit te verbeteren.

Grubbenvorst

Amerikaanseweg 64

Horst aan de Maas

ontstaat een variatie in de begroeiing

Soms denken inwoners dat dit anders

Parallelweg (visvijver de Steeg)

Melderslo

Vertrokken naar onbekende

waar vogels, vlinders en andere

maaien goedkoper is, maar in de

Hegelsom

Boomsweg 3

bestemming:

insecten van proﬁteren. Nadeel van het

praktijk is dat dit niet zo. Maar voor het

Stationsstraat 127

Hogeweg 6

minder maaien is dat onze inwoners

verbeteren van de biodiversiteit en de

Horst

Blaktweg 12a

Goenjeweg 2, Sevenum
Americaanseweg 107b, Meterik

zich aan het nieuwe beeld van minder

natuur hebben we dat geld graag over.

Noordsingel 56 / 120

Meterik

maaien zouden kunnen ergeren. Er is

Want de biodiversiteit is de basis voor

Transportstraat 8

Speulhofsbaan 26

geen strak gemaaid perceel gazon

een gezonde leefomgeving voor ons en

Meterikseweg 110

machtiging MGR sociaal

meer aanwezig, maar wel bijvoorbeeld

onze kinderen.”

Pieter Belsstraat 20

domein Limburg-Noord

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777

Besluit mandaat, volmacht en
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Hoge huurprijzen Stationskwartier
Bij het lezen van het artikel over de hoge huren van het verbouwde Rabobank-gebouw, was het woord
huisjesmelker het eerste wat me te binnen schoot. Waar aanvankelijk huren van tussen de 400 en 500 euro
genoemd werden, blijkt dat nu tussen de 663 en 735 euro te zijn.
De zogenaamde marktconforme
huurprijzen en de interesse was
hoog. Dat is juist waar het hele sys
teem aan kapot gaat. Als je bekijkt
dat je momenteel voor 500 euro per

maand dertig jaar lang 300.000 euro
kunt lenen, dan is 735 euro een hoge
huur voor een klein appartementje.
Helaas komen die jongeren voor zo’n
lening beslist niet in aanmerking.

Dan konden ze als starter een huisje
kopen. De huur is wel zo hoog dat ze
in aanmerking komen voor huursub
sidie, met gevolg dat wij, de belas
tingbetaler, ervoor zorgen dat de kas

van de huisjesmelker gespekt wordt.
Het is een kwestie van vraag en
aanbod zegt onze wethouder dan, in
plaats van dat hij zijn poot eens een
keer stijf houdt en zijn sociale afspra
ken nakomt. Als er al jaren nergens
een betaalbaar huisje te koop of te
huur is ga je vanzelf mee in dat circus
van marktwerking. Het zou fijn zijn

als een aantal primaire voorzienin
gen niet door de markt maar door de
regering ofwel de mensen bepaald
werden.
Ach ja, dromen mag.

zo is een systeem aan het ontstaan
dat je het recht op vervuilen mag
verhandelen. En dan worden pro
blemen van veel te veel ammoniak
dus maar heel langzaam opgelost.
Dat zogenaamde recht wordt door
CDA en VVD verdedigd en daarmee
is de politiek niet alleen remmer in
de oplossingen, maar veel erger, in
het verleden de aanjager geweest
van de problemen die we nu met het
milieu hebben door de overbelas
ting met ammoniak. Het vervuilen
van de omgeving kan nooit een recht

zijn, hooguit een gunst als het ten
minste nog binnen de perken blijft.
We zullen moeten werken naar een
oplossing, ook voor onze agrariërs
om nieuwe richtingen op te gaan, om
van een onzinnig recht weer een zin
nige gunst te maken. Een vergunning
heet niet voor niets een ver-gunning.

een schop nageven.
Vergelijkbaar is het artikel van de
Horster PvdA-fractie die twijfelt
over de gevoerde lobby van het
College voor station(Greenport/
Grubbenvorst). Raadfracties vermoe
den dat Wethouder Rudy Tegels niet
echt heeft gelobbyd voor het sta
tion. Lobbyen voor genoemd station
is als trekken aan een dood paard
en geen enkele zich zelf respecte
rende Wethouder laat zich voor zo’n
karretje spannen. Alle argumen
ten ten spijt, een drietal stations op

(fiets) afstanden als Venlo, Blerick en
Grubbenvorst, is niet logisch en we
kunnen het geld best beter besteden.
Waar het in beide artikelen om gaat
is de kenmerkende en gestructu
reerde ‘tegenmacht vanuit de Horster
coalitie’. Wat we missen bij deze
coalitie is de noodzakelijke bestuurs
kracht.

meter wat 44,72 vierkante meter is.
De kale huurprijs exclusief service
kosten en energiekosten is 688 euro.
Dan kom ik uit op een huur van 688
euro/ 44,72m2 = 15,39 euro per vier
kante meter.
Ik vind het bizar hoge prijzen voor
‘sociale huurwoningen’, die 3 kilo

meter van het centrum van Horst
en 2 kilometer van het centrum van
Sevenum zijn gevestigd.

Jan Jacobs
Kruisstraat, Hegelsom

Ingezonden brief

De absurditeit van ammoniakrechten
In elke industrie is er sprake van emissies. Bij de houtindustrie kan en zal dat stof zijn, in de chemische
industrie oplosmiddelen en bijvoorbeeld nitreuzen en bij de (intensieve) veehouderij is dat onder andere
ammoniak.
Om die industrieën te laten draaien
worden er vergunningen afgegeven.
Als dan in een streek teveel van een
stof wordt uitgeblazen worden er
nieuwe technieken voorgeschreven
en worden er strengere eisen gesteld
aan de hoeveelheid schadelijke stof
fen die worden uitgestoten. Worden
de eisen niet gehaald dan worden
extra maatregelen opgelegd en zo

wordt door de tijd heen de lucht
schoner en komt er minder vuiligheid
in de lucht. Dit geldt voor alle indus
trieën. Aan de hoeveelheid uitgesto
ten stof volgens oude vergunningen
worden geen rechten verleend. Voor
de toekomst geldt de gunst om een
hoeveelheid, maar wel steeds min
der, uit te stoten. Emissies zijn een
gunst van de gemeenschap aan de

bedrijver van activiteiten om zijn
werk te kunnen doen. Zo gaat dat
overal en daardoor maken we (soms)
in korte tijd grote stappen. Foutje in
de vorige zin. Moet zijn: Zo gaat het
overal behalve in de intensieve vee
houderij. Daar wordt het uitstoten
van ammoniak gezien als een recht,
niet als een gunst. Gunsten kun je
niet verhandelen, rechten wel en

Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat, Hegelsom

Ingezonden brief

Horster coalitie organiseert eigen tegenmacht
Zowel in het Limburgs Dagblad als de HALLO trokken een tweetal artikelen de aandacht, namelijk: ’Huur
in oude Rabobank te hoog’ en ’Twijfels over gevoerde lobby voor station’. In beide gevallen waren de
aanvallen gericht op wethouder Rudy Tegels van het CDA.
De Horster fracties van D66/
GroenLinks en Essentie vinden de
huur die jongeren moeten beta
len voor een appartement in de
oude Rabobank te hoog. Het Horster
College met Wethouder Rudy Tegels
voorop heeft volgens die fracties
slecht onderhandeld met de initi
atiefnemers. ‘De huurprijzen zijn
veel te hoog’, vinden de fracties. De

woningnood in Horst aan de Maas
is echter zo groot, dat alle wonin
gen in een vloek en een zucht ver
huurd waren. Alle discussie over de
marktconformiteit van de huurprijs
is appels met peren vergelijken en
is achteraf. Als D66/GroenLinks en
Essentie meer woningen willen reali
seren, zoals ze roepen, zullen ze ook
moeten onderhandelen met initia

tiefnemers. Hierbij is het geven en
nemen. Het niet legaliseren van de
oude Rabobank voor sociale woning
bouw door het College, zou bete
kenen dat thans geen 49 starters
vooruitzicht op een woning hebben.
Het initiatief omhelzen namens de
gemeenschap in een periode van
hevige woningnood zou veel passen
der zijn geweest, dan het initiatief

Theo Douven,
Herenbosweg, Melderslo

Ingezonden brief

Huur Stationskwartier
Als potentiële huurder van één van de appartementen op het Stationskwartier, houd ik alle artikelen
hierover nauwlettend in de gaten.
Het is algemeen bekend dat het
lastig is om als starter/jongere een
woning te vinden in Horst, door het
minimale aanbod en de stijgende
prijzen. Tijdens de raadsvergadering

op 16 maart zijn er vragen gesteld
over de huurprijzen van de appar
tementen, waarop de conclusie is
getrokken dat de huurprijs 11,50 euro
per vierkante meter is, wat van een

Randstedelijk niveau is. Echter ver
baasde ik mij over het bedrag, want
dit bedrag klopt niet en is nog hoger
(+33 procent). Appartement X waarop
ik een optie heb is 6,29 meter bij 7,11

Niek Litjens, Middelijk Horst

Ingezonden brief

Monopolie CDA doorbroken, verandering politieke landschap
Mark Rutte, de VVD, heeft de Tweede Kamerverkiezingen met twee vingers in de neus gewonnen en is zijn
evangelie van vrijheid, eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid als maatschappelijk onomkeerbaar opnieuw bevestigd.
Nog nooit stemden zoveel stem
gerechtigden in Horst aan de Maas
voor de VVD, oftewel voor Mark
Rutte. Voor het eerst is de VVD bij
de Tweede Kamerverkiezingen in
onze gemeente de grootste partij
geworden. De VVD is procentueel
de grootste met 24,2 procent van de
stemmen en wint 2,6 procent ten
opzichte van 2017. Het CDA komt uit
op 17,6 procent met een verlies van

4,6 procent ten opzichte van 2017.
De afstand tussen VVD en CDA is aan
zienlijk en bedraagt 6,6 procent.
Het monopolie van KVP/CDA is door
broken. Het monopolie dat vanaf
1946 ononderbroken heeft bestaan,
vindt zijn einde bij de huidige ver
kiezingen. Het verlies van KVP/
CDA past in de historische trend
van secularisatie van de samenle
ving en de neergang van KVP/CDA.

Wim Moorman laat dit goed zien in
Horst-sweet-Horst: scoorde KVP/CDA
in 1946 nog bijna 100 procent, nu in
2021 is dat nog maar 17,6 procent van
de stemgerechtigden.
Passen we de procentuele verde
ling van 2021 toe op de uitslagen
van de gemeenteraadsverkiezing
van 2018 dan is de VVD de groot
ste met zes zetels. Het CDA moet
dan tevreden zijn met vier zetels.

Overigens is de animo voor de
Tweede Kamerverkiezingen veel gro
ter dan voor de lokale verkiezingen.
De opkomst nu is 80,7 procent. In
2018 voor de gemeenteraadsverkie
zingen was dat slechts 56,6 procent.
Landelijk kent de SP een grote terug
val. In Horst aan de Maas gebeurt
hetzelfde. De SP Horst aan de Maas
wordt bijna gehalveerd van 13,8 in
2017 naar 7,4 procent in 2021. De
rechts-radicalen hebben een stevige
‘poot’ in Horst aan de Maas. Forum
voor Democratie is de grote win
naar met 4,4 procent, vervolgens de

nieuwkomer JA21 met 2,4 procent,
terwijl de PVV nauwelijks verlies lijdt
met 12,1 procent. Samen zijn zij goed
voor 18,9 procent van de stemmers.
Van het eens zo homogene christe
lijke denken is weinig overgebleven
of anders gezegd de diversiteit in de
politiek is groter geworden.

Henk Steenbekkers,
Gussekuulke, Melderslo

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

Duizend woningen erbij in vijf jaar
is onrealistisch
De gemeente Horst aan de Maas wil de komende vijf jaar duizend nieuwe woningen toevoegen aan de woningvoorraad.
Er is een tekort aan woningen en daarnaast zijn
de prijzen te hoog, zegt de gemeente. Zij gaat
ervan uit eind 2025 duizend woningen te hebben
vergund. Daar vallen bijvoorbeeld ook tot
woningen omgebouwde bedrijfspanden onder.
Ook roep het College van B&W inwoners op met
nieuwe initiatieven te komen. Goed dat het

college deze ambitie toont. Er is een schreeuwend
tekort aan woningen voor met name starters.
Een ambitieus plan van de gemeente dus, maar is
het wel haalbaar? Waar moeten al deze woningen
bijvoorbeeld komen en hoe wordt gewaarborgd
dat de huizen betaalbaar blijven? En komen we
er na vijftien jaar misschien achter dat we teveel

woningen erbij hebben gebouwd? Volgens de
prognoses daalt het aantal huishoudens na 2031 en
wordt de woningbehoefte dus ook minder.

Duizend woningen erbij in vijf jaar is onrealistisch.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 11

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 mensen in Horst aan de Maas snakken in
elk geval naar een lichtpuntje. Uit de reacties
op deze poll is wel duidelijk dat men liever
vandaag dan morgen de terrassen weer open
wil.
Op Facebook reageert Jasna Lemmen: “Zullen
we met z’n allen weer eens lekker een terrasje
gaan doen en daarna ff lekker shoppen bij

de lokale ondernemer. Weer terug naar meer
en meer normaal, zonder de angst voor een
besmetting. En met het plezier van verbinding
met je medemens.” Ook Loes Seroo vindt dat de
terrassen weer open kunen. “Open! Buiten op
terrasje zitten is naar mijn idee veiliger dan in het
weekend boodschappen doen in een volgestouwd
Appie Heijn!”

Frank Theuerzeit zegt: “Bij veel mensen wordt
de 1,5 meter regel wat waziger na een aantal
drankjes. De horecaondernemer kan dit echter
prima reguleren middels een slimme opstelling
van zijn terrasmeubilair. Gecombineerd met een
redelijke sluitingstijd heeft het virus geen kans in
zo’n gedeelte van de buitenlucht.”

Kwaliteit heeft een naam

boeiboorden / platte daken
terrasoverkappingen / lood- en zinkwerk
Voor informatie, een vrijblijvende offerte of een gratis dakinspectie:
dakwerkenlimburg.nl
06 38 64 67 61 / INFO@DAKWERKENLIMBURG.NL

Voor al uw witte, groene en geschilde asperges.
Ook voor streekproducten.
Onze openingstijden
Van maandag t/m vrijdag 09.00 tot 18.00
Zaterdag van 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

WE ZIJN BLIJ
DAT WE WEER OPEN ZIJN!
Maak een afspraak en kom langs

De NIEUWE COLLECTIE is binnen!
lingerie | badmode | nachtmode
Kerkstraat 20a • 5961 GD Horst
077 398 72 50
www.cleopatralingerie.nl

Wij zijn op zoek naar een

dakdekker / timmerman /
leerling-dakdekker
Interesse? Stuur een mail naar
sollicitatie@thdak.nl of bel 077-3981420
Noordsingel 11 Horst

Nielsflits

Column

Politici zijn
sukkels
Heb ik je aandacht met deze kop?
Goedzo! Dat was uiteraard de
bedoeling. Het is niet zo dat ik
alle politici sukkels vind, nee
zeker niet. Ik doel hiermee op
een klein aantal lobbyisten dat
zich verenigt in de belangenorganisatie NRA in de Verenigde
Staten. Er zijn namelijk tien
onschuldige burgers vermoord.
Afgelopen week schoot een malloot
in een supermarkt in het plaatsje
Boulder (USA) tien mensen over
hoop met een automatisch wapen.
Sowieso is deze man een imbeciel,
gek en een moordenaar en heb ik
geen goed woord voor hem over.
Maar het probleem en schuld zat ‘m
deels in bij de lokale politici. In één
week tijd zijn er twee maal mensen
doodgeschoten. Dit gebeurt ook vijf
dagen nadat de wapenlobbyorgani
satie NRA een overwinning vierde
in Colorado. Het stadje Boulder had
in 2018 een verbod op het bezit van
automatische wapens. Maar nadat
de NRA dat verbod aanvocht stelde
de rechter de wapenlobby don
derdag 17 maart in het gelijk.
Automatische wapens mogen weer
in Boulder en vervolgens loopt er
een man met precies zo’n zelfde
wapen een supermarkt binnen en
schiet hij tien mensen dood. Dat is
toch ongelofelijk? Nogmaals wil ik
benadrukken dat deze kop puur is
geschreven om jouw aandacht te
trekken omdat dit zo’n ontzettend
belangrijk en gevoelig onderwerp
is. Natuurlijk zijn niet alle politici
sukkels. Ik ben oh zo gelukkig dat
je in Nederland niet zomaar aan
wapens komt, alleen met een ver
gunning. In tijden zoals deze heeft
iedereen een korter lontje. Wat zou
er dan toch gebeuren als we alle
maal een wapen zouden kunnen
kopen bij de supermarkt om de
hoek? Moraal van het verhaal en
een boodschap naar politici toe:
denk altijd goed na met wat voor
beslissingen je neemt. Sommige
kunnen dus zelfs van levensbelang
zijn. Hopelijk kunnen we zo snel
mogelijk met een nieuw kabinet
aan de slag in Nederland en wer
ken aan een heropbouw. De ver
kiezingen hebben gesproken en
het is van belang om hiernaar te
luisteren. Ik sluit af met een Nelson
Mandela’tje: Een van onze sterkste
wapens is de dialoog.
Lobby ze,
Niels
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15-vragen aan

Niels Berghs Meerlo
stampmuziekje op en gaan’, zeg ik
altijd maar.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Op vrijdagavond doe ik normaal
gesproken eigenlijk niet veel, omdat
ik ’s avonds moet werken en zater
dagmorgen moet ik ook weer vroeg
op om te werken. Op de zaterdag
avond houd ik ervan om een avondje
te zitten met een aantal vrienden of
om uit te gaan.

Optimist, pessimist of realist?
Ik was wat pessimistisch zei mijn
moeder altijd. Ze zei bijvoorbeeld:
“Het glas is altied halfvol Niels.”
Ik denk dat dit wel geholpen heeft,
want tegenwoordig ben ik meer
optimistisch dan pessimistisch. Ik
vind het wel moeilijk om af en toe
ook realistisch te zijn. Ik denk wel
dat dit groeit wanneer ik ouder
word.

Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

iets is. Tegen mijn broers kan ik alles
kwijt en van mijn broers krijg ik erg
veel motivatie om te doen wat ik
leuk vind.

uitstellen. Als ik dit tegen mezelf had
mogen zeggen, dan had ik een hele
hoop stress minder gehad bij het
maken of leren van schoolwerk.

Wat voor reis zou je ooit nog
willen maken?

Als je een dier was, wat zou je
dan zijn?

Hond of kat?

Ik wilde altijd een reis maken buiten
Europa en die wens is in vervulling
gegaan toen we in 2018 op vakan
tie gingen naar Zuid-Afrika. Wel zou
ik graag nog een reis willen maken
naar de tropen. Een rondreis door
het Amazonegebied lijkt me dan ook
erg vet.

Vroeger zei ik altijd dat ik een aapje
als huisdier wilde hebben. Het zijn
nieuwsgierige en chaotische dieren.
Een beetje zoals ik. Ik zou daarom
wel een aap willen zijn.

Zonder twijfel kies ik voor een hond.
Ik heb het nooit echt zo met katten
gehad. Met honden kun je leuk
spelen en er een lekker rondje mee
wandelen. We hebben thuis niet
voor niets onze eigen hond, Nacho.

Festival of discotheek?

Wat is je favoriete game?

Beiden hebben een eigen unieke
sfeer. Ik ga graag met een aantal
vrienden naar de soos bij ons in
het dorp. Festivals vind ik ook erg
gaaf, omdat je daar je favoriete
artiesten live kunt zien en je met
het hele publiek meedoet met de
muziek. Ik ben ook nog niet vaak
naar een festival geweest, maar dat
komt nog wel aangezien ik nog erg
jong ben.

Ik heb vroeger altijd erg veel
Minecraft gespeeld. Elke zondagmor
gen stond ik om 08.00 uur op om te
Minecraften met vrienden, dat waren
nog eens tijden. Ik heb ook veel GTA
gedaan, maar op dit moment speel
ik het liefst Call of Duty. Ik maak dan
ook graag tijd vrij om met vrienden
een potje te spelen.

Niels Berghs
17 jaar
Meerlo
Dendron College

Wat deed je als kind het liefst?
Ik speelde altijd graag buiten met
vrienden. Een lekker potje voetballen
of een bunker graven in de zandbak.
Tegenover een speeltuin wonen is
dan ook erg ideaal. Ook hadden we
thuis een Wii. Hier heb ik erg veel op
gespeeld met mijn broers en vrien
den.

Wie is je grote voorbeeld?
Ik heb niet echt één iemand als
voorbeeld, maar ik zou toch wel
mijn broers en mijn ouders zeggen.
Mijn ouders staan altijd klaar als er

Als je terug in de tijd zou gaan,
wat zou je jezelf voor advies
meegeven?
“Eerder beginnen”. Ik kan nog wel
eens dingen tot het laatste moment

Procesoperator en (Electro)monteur m/v
Voor onze locaties in Horst en Blitterwijck zijn we op zoek naar nieuwe collega’s
voor de functies Procesoperator en (Electro)monteur. Daarnaast zoeken we
voor de weekenden en vakanties ook diverse oproepkrachten.
Bij interesse kun je contact opnemen via:
hrm@walkro.eu
Meer informatie over Walkro kun je
vinden op onze website: www.walkro.eu

Wat is je favoriete hobby?
Voorheen waren mijn favoriete hob
by’s voetballen en gamen, maar ik
heb vorig jaar fitness ontdekt. Ik fit
ness nu elke dag met veel plezier,
vaak samen met een vriend, mijn
broer en soms alleen. ‘Een lekker

Altijd als het liedje Narcotic van
Liquido op staat moet ik altijd den
ken aan het uitgaan. Als je het
bekende deuntje hoort dan kijk je
elkaar lachend aan en weet je hoe
ver het is. Nu we al heel lang niet
meer uit kunnen gaan is het nog
minder leuk om hier over na te den
ken.

Dag of nacht?
Ik denk nacht. Ik kan tijdens een
avondje uit makkelijk een keer tot
04.00 door. Maar voor werk of een
afspraak zou ik ook zo om 06.00 op
kunnen staan. Ik heb dus niet echt
een voorkeur.

Ben je meestal te vroeg, precies
op tijd of te laat?
Ik ben meestal degene die zegt
dat we zo laat ergens moeten
verzamelen als we met vrienden
ergens heen gaan, maar ben dan
wel meestal de laatste die aankomt.
Voor belangrijke afspraken ben ik
wel altijd op tijd.

Geloof je in buitenaardse wezens?
Ik denk wel dat er op een andere
planeet leven is ja. Als deze op Mars
zouden zitten, hoop ik dat ik deze
ontmoeting nog mee mag maken.
Dit gaat wel lukken als ik Elon Musk
moet geloven.

Tekst: Teun van Zon

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
hooikoorts, herstel na ziekte
vermoeidheid, stress, pms
diverse pijnklachten, blessures

Hoi

Column

Gescheiden
ouders
Het is best lastig om hier een
eenduidige column over te
schrijven omdat voor iedereen
zo’n situatie anders is.
Bij sommigen gaan hun ouders
uit elkaar als ze nog heel jong
zijn en anderen zijn al ouder.
Sommige ouders gaan heel
vredig uit elkaar en bij anderen maken ze heel veel ruzie.
Bij sommigen spreken ze
elkaar nog en bij anderen
zwijgen ze elkaar dood. Bij
iedereen is het anders en ook
hoe je het ervaart. Het is een
groot onderwerp maar ook iets
wat mij heeft gevormd, dus
laat ik er maar eens over
schrijven.
Clichés wat mensen vaak zeggen
zijn: ‘wel leuk dat je je verjaardag
twee keer kan vieren’. Of ‘Heb jij
geluk met twee bedden en het
dubbele aantal kleren.’ Klopt, ik
heb twee bedden. Niet omdat ik
dat wil maar omdat je die best
lastig mee krijgt in de auto. Nee,
ik koop mijn kleren niet dubbel.
Het is ook niet dat ik dubbel
zakgeld krijg, helaas. ‘Maar
gelukkig wonen ze in hetzelfde
dorp’. Klopt, maar ik snap niet
goed wat daar ‘gelukkig’ aan is.
Over twee huizen gesproken.
Als je half om half bij je ouders
bent, net zoals ik, dan heb je bij
allebei spullen liggen. Maar je laat
altijd wel iets liggen bij de ander.
En ik herhaal: altijd! Als je iets
kwijt bent, ben je het niet gewoon
kwijt. Je hebt twee huizen waar
het mogelijk zou kunnen zijn.
Dan wil je dat ene shirtje aandoen
van het weekend en je er van
overtuigd bent dat het bij je vader
ligt, en als je er dan bent besef je
dat het toch bij je moeder ligt en
dat soort gezeik. Wat ik ook soms
had, was dat als ik bij vrienden
thuis kwam die het ‘perfecte
Ikea-gezin’ hadden ik dat altijd
heel fijn vond, maar het was ook
een slap-in-your-face. Sommige
dingen aan gescheiden ouders zijn
ook gewoon ongelofelijk stom.
Maar plannen, dat kan ik nu wel!
Oh, en mijn koffers snel inpakken
ook mocht ik me ooit verslapen
voor een vlucht naar vakantie!

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Lotte
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Geplukt

Angela Barton Hegelsom
Nog niet zo heel lang woont Angela Barton (40) in Hegelsom. Snel zwaait ze het dorp van de kippen en bonen ook alweer vaarwel en verhuist ze
richting Deurne. Deze week wordt deze vrolijke dame, met paranormale gaven, geplukt.

dings. Dat is toch super.” Binnen haar
gezin accepteert iedereen haar gave.
“Ze weten eigenlijk niet beter”, vertelt
Angela. “Ik weet dat mijn dochter ook
gaven heeft. En als bekenden het raar
vinden of er niet in geloven, is dat
oké. Iedereen mag doen en denken
wat ze willen toch?”

Blotevoetendate

Angela Barton groeide ook niet in
de gemeente Horst aan de Maas of
elders in Nederland op. “Nee, mijn
jeugd heb ik deels doorgebracht
in de de USA. Ik ben geboren in
Neerpelt, België. Daar woonde ik
maar negen maanden. Omdat mijn
vader een Amerikaan is en een
soort heimwee had, verhuisden
we naar de Verenigde Staten. Ik
groeide tot ik 9 jaar was op in
Russellville, in Arkansas. Ik heb
een fantastische jeugd gehad met
mijn oudere broer en jongere zus.
We woonden heel landelijk en
hadden een trampoline in de tuin.
We verveelden ons dus nooit.”

Roer om
Al snel verhuisde de familie toch weer
terug naar Nederland. “Mijn moeder
miste haar familie en vrienden hier”,
gaat Angela verder. “Helaas volgde
erna een scheiding en gingen mijn
ouders uit elkaar. Samen met mijn
moeder, stiefvader, broer en zusje heb
ik een tijd in Beek en Donk gewoond
en later in Helmond. Ik heb die tijd
altijd als positief ervaren. We werden
heel vrij opgevoed en daar ben ik tot
de dag van vandaag heel dankbaar
voor. Jij krijgt stukken sneller verant
woordelijkheid en loopt logischerwijs
ook sneller tegen de lamp, maar daar
leer je van.”

Puzzel

Sudoku

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

8

1
7

9

8
2

4

4
1

4

1
3

2
1

3

Je moet patronen kunnen doorbreken
en, heel moeilijk, soms nee kunnen
zeggen. Tijdens deze studie merkte ik
dat ikzelf ook enorm vooruit ging.”

Sjamaan
Maar niet alleen op innerlijk niveau
ging Angela vooruit, ook ontdekte
ze haar spirituele kant. “Ik kwam in
contact met een sjamaan, toen viel
ineens het kwartje. Ik voelde en
zag dingen die andere mensen niet
konden zien. Zo zag ik overledenen
en kreeg ik vaak een angstig gevoel
in bepaalde ruimtes. Deze sjamaan
bevestigde dat ik helderziend en hel
dervoelend ben. Nu geef ik readings
aan mensen die dezelfde dingen voe
len en zien om hen daarin te begelei
den. Onlangs kwam er een 77-jarige
vrouw bij mij langs met dezelfde
gevoelens en gedachten. Nu doet ze
hetzelfde als ik, ze geeft ook rea

De cirkelis rond

Tekst en beeld: Niels van Rens

BEKRO Horst
Installatietechniek

5

5
3

Nadat Angela haar havodiploma op zak had, besloot ze
Marketingmanagement te gaan
studeren in Eindhoven. “Deze oplei
ding heb ik afgerond waarna ik als
consulent ben begonnen. Twaalf
jaar heb ik in de verzekeringswe
reld gewerkt als adviseur. Ik ben via
via in deze baan gerold en daar heb
ik nooit spijt van gehad. De goede
sfeer en leuke collega’s maakte het
nog mooier.” Maar na een tijdje
besloot Angela om het roer om te
gooien. “Door een scheiding binnen
mijn eigen relatie wilde ik even iets
anders.” Angela begon een nieuwe
studie richting gezin- en kindercoach.
“Veel problemen binnen een gezin
met jongere kinderen, liggen bij de
opvoeding. Ik wil ouders helpen door
ze te laten zien hoe het wel moet. Als
je dan ziet dat gezinnen vooruit gaan,
dan geeft dat heel veel voldoening.

Haar vriend Peter heeft Angela online
ontmoet. “Inderdaad, op Tinder”, zegt
ze lachend. “Achja daar hoef ik mij ook
niet voor te schamen hoor. Het is altijd
grappig om te vertellen.” De eerste
date tussen de twee was geen traditi
oneel hapje en drankje. “Peter dacht,
laten we eens wat anders doen.”
Dus nodigde hij Angela uit voor een
wandeling op het Blotevoetenpad
in Griendtsveen. “Ontzettend tof om
te doen, een aanrader dus voor een
eerste date. Daarna volgde wel een
etentje in Deurne. Eigenlijk wel grap
pig als ik nu terug denk. Onze eerste
date was in Deurne en we verhuizen
binnenkort naar Deurne. De cirkel is
rond.” Omdat de kinderen van Angela
en Helmond wonen en die van Peter
in Horst, hebben de twee een mid
denweg gevonden. “Ik begon mijn
kinderen ontzettend te missen”, zegt
ze. “Het is stiekem toch heel wat op
en neer gereis als je continu naar
Helmond moet vanuit Hegelsom.
Daarom gaan we tussen Horst en
Helmond in wonen.” In haar vrije tijd
speelt Angela veel piano. “Ik ben sinds
mijn 9e bezig met een lied, een soort
levensnummer. Het zal niet lang duren
voordat het af is.” Ook doet Angela
aan yoga en mediteren. “Ik vind het
heerlijk om tot rust te komen, maar
ga een druk festival zeker niet uit de
weg.” Een mooie herinnering heeft
de Hegelsomse over aan een festi
val. “Ik heb met een kraampje op
het Mystical Fantasy Fair in Heeswijk
gestaan. Daar heb ik readings gege
ven. Zoiets zou ik wel vaker willen
doen. Of met mijn zus en schoonzus
meerdere spirituele evenementen
opzetten, wie weet ook in het buiten
land. Ik heb zoveel dromen.”
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Oplossing vorige week:
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www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27
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Puzzel

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij Keurslagerij Crist
Coppens!

Voorman Teelt
gezocht!
Altijd al op een innovatief teeltbedrijf willen
werken, waar ook nog eens een diversiteit aan
zachtfruitgewassen staat? Dan ben jij vast de
collega die we bij het nieuwe Delphy Innovative
Soft Fruit Centre (Delphy ISFC) in Horst zoeken.
Als Voorman Teelt werk je mee aan de teelt- en
gewaswerkzaamheden. Het betreft alle voorkomende
teeltwerkzaamheden aan alle zachtfruitgewassen
als Aardbei, Braam, Framboos, Blauwe Bes, etc.

De puzzel: Alle letters van het alfabet krijgen een cijfer van 1 t/m 26. Getracht moet
worden de letters bij de bijbehorende cijfers te vinden met behulp van de reeds ingevulde
letters in het diagram. Uiteindelijk zal er dan een compleet ingevuld kruiswoordraadsel
ontstaan.
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 28 maart (12.00 u.) binnen zijn. De winnaar wordt volgende week bekend
gemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

Wie is Delphy?
Delphy is met ruim 250 teeltexperts hét kennisbedrijf voor
ondernemers in de tuinbouw. Blijvend kennis ontwikkelen
en toepasbaar maken voor opdrachtgevers en telers is
wat wij bij Delphy ISFC doen. Onze teeltexperts dragen
met een deskundig en onafhankelijk advies bij aan het
resultaat van telers. De kennisontwikkeling voor de
zachtfruit gebeurt bij het Delphy ISFC in Horst. In deze
state-of-the-art onderzoeksfaciliteit wordt innovatief
onderzoek uitgevoerd.

Wat ga je doen?
Binnen het team van onderzoekers ben jij degene
die gewaswerkzaamheden in de onderzoeksprojecten
uitvoert. Daarnaast ben je, samen met de bedrijfsleider,
verantwoordelijk voor het beheer van de locatie.
Het zorgvuldig uitvoeren en bewaken van de kwaliteit zijn
belangrijk, evenals het geheel dat met gewasgezondheid
en hygiëne samenhangt. Je bent de rechterhand van
de bedrijfsleider, ondersteunend in de teeltsturing en
je draait mee in de weekend- en storingsdiensten.
De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd, maar
het kan voorkomen dat een enkele keer ’s avonds of in
het weekend gewerkt moet worden.

Wij bieden
• De mogelijkheid om te werken in een innovatieve en
uitdagende omgeving;
• Een veelzijdige functie, geen dag is hetzelfde en je
werkt met planten en collega’s;
• Grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
binnen het team;
• Alle mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling,
omdat we dit belangrijk vinden;
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden met uitzicht op een
vast dienstverband.
Ben jij gemotiveerd en leergierig en heb je een MBO of
HBO opleiding (tuinbouw gerelateerd) afgerond?
Solliciteer dan nu en stuur je CV met korte motivatie naar
t.vanrhee@delphy.nl
Voor meer informatie kan je ook met Bart Jongenelen,
manager Delphy ISFC contact opnemen: 06 53 15 14 12.

Expeditiestraat 16A, 5961 PX Horst

www.delphy.nl

De oplossing van de puzzel in
HALLO Horst aan de Maas
van 18 maart was:
En de winnaar is: Maria
Janssen uit Horst. Van Harte
Gefeliciteerd met de cadeaubon
van €50,- te besteden bij
Witveld Bloembinders!
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Religie

Medische zorg

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

Hegelsom
zondag

woensdag
donderdag
vrijdag

Heilige mis

09.30

Huisartsenpost

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

11.00

zaterdag
Heilige mis
19.15
		
zondag

Heilige mis

09.00

Meerlo

zondag
Heilige mis
09.00
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Swolgen

dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
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

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

Venray
(alleen na telefonische afspraak)

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

Stemmen op het mooiste coronakapsel
Basisschool De Driehoek heeft woensdag 17 maart ook aandacht besteed aan de verkiezingen. In dit geval
konden de leerlinge stemmen op drie kandidaten die hun haar vanaf vorig jaar maart niet meer hadden
laten knippen. Het ging over twee meesters en een leerling. De vraag was wie van hen het mooiste coronakapsel had. Na het tellen van de stemmen kwam Sjors van de Nieuwenhof (8 ) uit groep 5 als winnaar uit de
bus. Meester Robert van groep 3/4/5 werd tweede en meester Joep van groep 6/7/8 derde en laatste.

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
Heilige mis

De Schuilplaats
zondag

Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Lottum

Apotheek Maasdorpen

19.00

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Apotheek

Heilige mis

Heilige mis

Grubbenvorst
zaterdag

10.30

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

Griendtsveen
zondag

kerkdienst

19.00

26 t/m 28 maart

10.00

Tandenz
Sint Annalaan 6, Venray
0478 58 45 04

29 maart t/m 1 april
Heldens Dental Care
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
077 398 12 44

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

* Huisinstallaties

112

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

15

* Verbouwen

Geen spoed, wel politie?

* Zonnepanelen

0900 88 44

ELEKTROTECHNIEK

* Industrie
* Utiliteit
* Panelenbouw

Reindonckweg 12, Kronenberg
Tel: 077 - 374 3825 | E-mail: info@sijberssupport.nl
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Tummers
daar word ik vrolijk van

!
E
I
T
C
A
INRUIL

roger!

fd
o
e
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ch
a
sm
a
w
e
d
u
o
w
u
jo
n
Hoge korting bij inruil va

TOT € 250,- KORTING!
24

7

SHOP ONLINE

Wasmachine
WW80T734AWH/S2
• Quickdrive: tot 2 keer zo snel wassen
Jeroen
• EcoBubble: krachtig wassen, zelfs op lage
temperaturen
• Autodose doseert automatisch de juiste hoeveelheid
wasmiddel en wasverzachter
• Digital Inverter Motor
met 10 jaar garantie

24%

849,-

GRATIS
BEZORGD!

INRUILKORTING

-/-

200,-

549,-

10 JAAR
MOTOR
GARANTIE!

*

*NA € 100,- cashback
OF gratis fiets

GRATIS
BEZORGD!

23%
649,-

B 8

t/m week 18 2021

Scan en bekijk
alle aanbiedingen

KG

INRUILKORTING

1400

-/-

T/PM

Warmtepompdroger
DV70TA000TH/EN

150,-

499,-

• A++-efficiëntie met
warmtepomptechnologie
• Optimal Dry-technologie
• Anti-Kreuk voorkomt kreukels
• Eenvoudig in onderhoud met de 2-in-1-filter

7 65
KG

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

dB

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
Shop 24/7 online | www.eptummers.nl

