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Horst aan de Maas

Lottum in het klein
In de kerk in Lottum werd op eerste paasdag, zondag 4 april, de maquette die Jan Rutten heeft gemaakt officieel onthuld. In 2019 begon oud-timmerman Jan Rutten aan een maquette
van de oude, in de oorlog verwoeste, kerk van Lottum. Dit deed hij op verzoek van de werkgroep, die rondleidingen in de kerk wil gaan organiseren. Toen de kerk af was, begon hij aan
de boerderij ernaast en zo groeide het uit tot de hele kern van Lottum rond 1900 in miniatuur. Het project bestaat nu uit de kerk, de markt en meer dan twintig huizen en boerderijen.
De maquette is permanent te zien wanneer de kerk open is. In de maanden mei tot en met september is het portaal van de kerk open van 09.00 tot 17.00 uur om een kaarsje aan te
steken. De maquette zal dan door de ijzeren poort te zien zijn. / Beeld: Sergej Lojko

Mogelijke btw-tegenvaller Gasthoês kan tonnen
in begroting kosten
De gemeente Horst aan de Maas krijgt mogelijk niet het volledig opgevraagde btw-bedrag terug van de
Belastingdienst voor de huurders in ‘t Gasthoês in Horst. In het slechtste geval kan dat een tegenvaller
zijn van tonnen.
‘t Gasthoês is bijna gereed om haar
deuren te openen. De huurders die
in het pand komen zijn momenteel
volop bezig met klussen in hun eigen
onderkomen. Het pand heeft flink
wat meer gekost dan beraamd en
de balans zou nu toch bekend zijn.
Toch stuit de gemeente Horst aan
de Maas op een mogelijke tegenvaller. De gemeente probeert zoveel
mogelijk btw terug te krijgen van
de Belastingdienst als het gaat om
de activiteiten die plaatsvinden in

het gebouw. Zo krijgt de gemeente
bijvoorbeeld btw terug over commerciële zaken zoals horeca. Maar voor
een aantal zaken is dat nog onduidelijk, meldde burgemeester Ryan
Palmen tijdens de raadsvergadering van dinsdag 6 april. “We zijn
momenteel in afwachting van de
Belastingdienst”, zei de burgemeester. “Er is een mogelijkheid dat
we minder btw terugkrijgen dan
we beraamd hebben en dat zou
een flinke tegenvaller kunnen zijn.

We hebben nu een worstcasescenario en eentje die tussen goed en
minder goed zit. We hopen de laatste
te behalen en dat zou betekenen dat
we gewoon goed uitkomen. Als het
worstcasescenario werkelijkheid
wordt, krijgen we tonnen aan euro’s
minder dan we gepland hebben.”

Verhuur plus
Palmen legde uit dat de twijfelgevallen momenteel liggen bij
de Muzikantine en de Grote Zaal.

“We hebben de afgelopen weken
gesprekken gehad met alle verhuurders in het pand en hebben in kaart
gebracht wat voor activiteiten ze de
komende tijd willen ontplooien”, zei
Palmen. “Daaruit maken we duidelijk of dit commercieel genoeg is en
we btw terug kunnen vragen of we
nog moeten kijken of we de activiteiten zo moeten ombuigen dat
we toch btw kunnen ontvangen.”
Sonja van Giersbergen (SP) vroeg
of ‘t Gasthoês dan beter af is met
enkel commerciële verhuurders.
“Nee”, zei Palmen. “De doelstelling
van het gebouw is het belangrijkste.
Om deze activiteiten commercieel

te maken is ook geen illegale kwestie, dat noemt men verhuur plus.
Dan maak je zaken als de garderobe,
ontvangst in de foyer, schoonmaak
en licht en techniek commercieel.”
Jeroen Brouns (Essentie) wilde graag
een overzicht van de mogelijke scenario’s. “Die krijgt u van ons als de
gesprekken met de Belastingdienst
zijn afgerond”, meldde burgemeester
Palmen. “We zijn bijna klaar en streven af op een goede afloop. Als alles
is afgerond, stuur ik u graag de resultaten.”

Tekst: Niels van Rens
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Flink omzetverlies voor kerken in
Horst aan de Maas
Door de coronacrisis heeft de katholieke kerk het niet makkelijk. Zo moesten de gebouwen drie maanden
sluiten en zijn er momenteel maar maximaal dertig personen welkom. Ook op financieel gebied hebben de
parochies in Horst aan de Maas flinke klappen weten te verduren. Zo verminderde de collectegelden met 54
procent.

Deken Wilson Varela, van parochiefederatie Horst-Sevenum, kijkt met een
verdrietige blik terug op het afgelopen
coronajaar. “Het is voor ons heel dubbel”, zegt hij. “De kerk is juist een plek
om samen te komen, een plek voor
ontmoetingen. Dat is heel apart als

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.

deken, want dit hebben we nog nooit
meegemaakt. Nu moeten soms kerkgangers teleurstellen, het tegenovergestelde wat we willen.”

Streamingsdiensten
Het is geen geheim dat de gemiddelde leeftijd van de kerkgangers best
hoog is. “Onze parochianen behoren tot de risicogroep”, zegt Varela.
“Daarom bleven in de eerste coronagolf veel bezoekers thuis omdat ze
het niet vertrouwden en dat begrijpen
wij volkomen. Daarom zijn we des-

tijds gestart, toen de kerk voor drie
maanden moest sluiten, met streamingsdiensten om de heilige mis toch
door te laten gaan.” Dat heeft goede
vruchten afgeworpen voor de deken.
Ook bij parochiefederatie Maasdorpen
zijn de streamingdiensten goed
gelukt, zegt pastoor Ralph Schreiber.
“We hebben geen klachten of iets
dergelijks gehad”, zegt hij tevreden.
“En als het niet helemaal lukte met de
stream, dan waren er altijd wel kinderen en kleinkinderen die het oplossen
voor hun ouders of opa en oma.”

Financiële klap
Op financieel gebied heeft de kerk
een flinke klap gehad. “Als we de
boekjaren van 2019 en 2020 met
elkaar vergelijken hebben we ongeveer 54 procent minder collectegelden afgenomen”, zegt deken Varela.
“Dat zal ongeveer hetzelfde zijn als
bij de kerken in de gemeente Peel
en Maas waar ik ook werkzaam
voor ben.” Pastoor Schreiber van
Maasdorpen heeft de cijfers nog niet
concreet. “Wat deken Varela zegt kan
goed kloppen, maar wij hebben de
balans nog niet opgemaakt. Wat zeker
niet te ontkennen is, is dat we verlies hebben gemaakt.” Corona heeft
dus een flinke aanslag op de kerkelijke financiën. Deken Varela vertelt
dat de inkomsten flink zijn gedaald
door het minder uitvoeren van uitvaarten. “In het begin van de coronacrisis gingen de overledenen vaak
rechtstreeks naar de begraafplaats of
het crematorium. Nu mag er gelukkig iets meer.” De deken ziet ook
oplossingen in de problemen rondom
corona en de bezoekersaantallen binnen de kerk. “Er is nog geen brandhaard te herleiden naar de kerk”, zegt
hij. “De dertigpersonenregel vind ik
daarom ook jammer. We kunnen denk
ik veel meer bezoekers veilig ontvangen. Kijk bijvoorbeeld naar de winkels.
Zij mogen nu ook open en hanteren
het aantal bezoekers per vierkante
meter. Dat kunnen we in de kerk ook.
We hebben grote en hoge gebouwen
en alles kan veilig. We zijn alleen wel
afhankelijk van de overheid.”
Met afschuw keken de twee heiligen
naar de beelden in Urk. “We vinden
het belangrijk dat alle vieringen vei-

lig verlopen”, zegt pastoor Schreiber.
“Wat in Urk heeft plaatsgevonden
doet niet goed aan het imago van de
kerk.” Deken Varela is het hiermee
eens. “We accepteren uiteraard niet
dat er geweld wordt gepleegd tegen
de media. Iedereen moet van elkaar
afblijven.”

Toekomst kerkgebouwen
Zo’n coronacrisis biedt ook tijd om
vooruit te kijken. De twee parochiefederaties in Horst aan de Maas zijn
daarom bezig met een kerkenvisie.
Hierin wordt duidelijk wat de toekomst wordt van de kerkgebouwen in
de gemeente omdat er steeds minder
mensen de heilige gebouwen bezoeken. “Het aantal kerkgangers treedt
terug, dat is een feit”, zegt deken
Varela. “Het is voor ons belangrijk dat
alle kerkgebouwen in Horst aan de
Maas worden behouden. Ook de eredienst moet blijven doorgaan. We zijn
nu aan het onderzoeken, in samenwerking met de gemeente en dorpsraden, om ook een andere invulling in
de kerk te krijgen. Dus enerzijds een
eredienst en anderzijds een andere
functie. Hoe die functie eruit gaat zien
is nog onbekend. Misschien kunnen
we met deze tweede functie ook iets
verdienen waarmee de kerk behouden blijft.” Pastoor Schreiber ziet ook
in dat er wat gedaan moet worden.
“We zijn druk in overleg om te kijken
naar de toekomst van onze kerkgebouwen.”

Tekst: Niels van Rens
Beeld: Sten Jetten

16,5 miljoen euro

Waterschappen tekenen akkoord voor
droogtebestrijding in Limburg
Dagelijks bestuursleden Peter van Dijk van Waterschap Aa en Maas en Har Frenken van Waterschap Limburg
hebben op woensdag 31 maart het Waterakkoord en een samenwerkingsovereenkomst getekend om het
Kanaal van Deurne, de Helenavaart en het Peelkanaal dat door Griendtsveen kruist op orde te brengen.
Al decennia lang benutten de waterschappen de historische kanalen
voor de aanvoer van water voor
landbouw en natuur in de Peel en
de achterliggende gebieden in midden en Noord-Limburg en OostBrabant. Het water vindt zijn weg
vanuit de Maas bij Maastricht, via
de Zuid-Willemsvaart (België) en
de Noordervaart, naar het Kanaal
van Deurne, de Helenavaart en het
Peel- of Defensiekanaal dat onder
andere door Griendtsveen stroomt.
Vanuit deze kanalen laten de waterschappen water in voor het achterland. Door klimaatverandering
kampt dit achterland steeds vaker
met periodes van ernstige droogte.
Dan telt iedere druppel. Met het
Waterakkoord Peelkanalen regelen de waterschappen onderling
alle aspecten van het beheer van
de Peelkanalen. In de samenwerkingsovereenkomst die onder het

Waterakkoord ligt, maken de waterschappen afspraken over de uitvoering van de maatregelen. Voor het
op orde brengen van de Peelkanalen
is in totaal 16,5 miljoen euro uitgetrokken.

Gezamenlijke strijd
Peter van Dijk van waterschap Aa
en Maas is verheugd dat afspraken nu zijn vastgelegd in het
Waterakkoord: “De waterschappen
hebben met Rijkswaterstaat afgesproken om de wateraanvoer vanuit
de Noordervaart substantieel te vergroten in 2023. Daarvoor maken wij
nu samen de basis op orde. Daarna
is het zaak dat we ons aanvoersysteem zo effectief mogelijk gaan
inzetten in onze strijd tegen verdroging. Ik ben blij dat wij het eens zijn
over de manier waarop we dat gaan
doen.“ Har Frenken van Waterschap
Limburg vult aan: “Een betere water-

huishouding is van belang voor een
groot gedeelte van Noord-Limburg
en Oost-Brabant. Het tegengaan
van verdroging van onder andere
natuur- en landbouwgrond vraagt
om dit samenhangend pakket aan
maatregelen dat provinciegrenzen overschrijdt. Water en droogteproblematiek kent green grenzen.
Deze samenwerkingsovereenkomst
bekrachtigt deze gezamenlijke
inspanning, met een omvangrijk
maatregelenpakket en afspraken
over de waterverdeling en wateraanvoer in het Peelgebied.”

Droogte
Waterschap Aa en Maas en
Waterschap Limburg brengen hun
kanalen in de periode 2021-2023
op orde. Nog dit jaar starten verschillende aannemers met de
werkzaamheden aan de kanalen.
De werkzaamheden bestaan uit

het op voldoende diepte baggeren
van het Kanaal van Deurne en de
Helenavaart, het herstellen van de
kanaalkades, het verbeteren van
inspectie- en onderhoudspaden
en het verbeteren en automatiseren van bestaande stuwen en een
gemaal. Knelpunten zoals te krappe
duikers pakken de waterschappen
ook aan. Het baggeren van de kanalen en het slimmer sturen van het
water is nodig voor om de hogere
wateraanvoer aan te kunnen.
Door verzanding van de kanalen is
de ondergrens van de doorvoercapaciteit nu bereikt. Dit komt mede
door een toenemende watervraag.
Een tekort aan water in periodes van
droogte leidt nu bijna jaarlijks tot
grote landbouwkundige en ecologische schade in de regio. Het herstel
van de kanaalkades moet lekkages
stoppen en mens en natuur beschermen tegen een doorbraak. Vooral
voor het aangrenzende N2000gebied Deurnsche Peel en Mariapeel
is dit van groot belang.
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Sevenumse finaliste van
Het Geheim van de Meester
De Sevenumse Astrid Peelen is één van de drie finalisten van de schilderwedstrijd van het tv-programma Het
Geheim van de Meester. Als de musea straks weer opengaan, is het kunstwerk te bewonderen in het
Grachtenmuseum in Amsterdam.

Haar accent verraadt dat de wieg
van Astrid niet in Limburg stond.
“Dat klopt”, beaamt ze lachend.
“Ik ben opgegroeid in Den Haag en
voor de liefde in Sevenum terechtgekomen. Mijn man Oenze was een
echte Fries en werkte toen ik hem
leerde kennen in Zwitserland. Daar
zijn we ook getrouwd. Nadat onze
dochter was geboren kreeg hij een
baan aangeboden in Duitsland en
gingen we op zoek naar een huis.
We wilden niet in Duitsland wonen
en kwamen uiteindelijk terecht in
Sevenum. Dit is de oude dokterswoning van dokter Le Lorrain. We hebben hier nog twee zoons gekregen.”

Figuratief
Na de middelbare school volgde
Astrid de kunstacademie in
Den Haag. “Ik was als kind al bezig
met schilderen en tekenen, mijn
zusje moest vaak model staan. Toen
ik aangaf dat ik naar de kunstacademie wilde gaan, zei mijn vader:
‘daar is toch helemaal geen brood
mee te verdienen.’ Al heb ik het
niet van een vreemde. Mijn moeder
was ook heel creatief en haar vader
kon heel goed schilderen. De moeder van mijn vader was één van de
eerste vrouwen die aan de academie in Amsterdam heeft gestudeerd.
En uiteindelijk vonden mijn ouders

het ook goed.” Nadat ze was afgestudeerd duurde het een aantal jaar
voordat Astrid haar eigen stijl had
gevonden. Dat was niet eenvoudig,
zegt ze. “Er zijn zoveel verschillende
stijlen, het is echt zoeken wat bij
jou past. Mijn stijl valt tussen figuratief en abstractie. Ik ben een positief mens en wil mensen verrijken
met mijn kunst, hen iets meegeven
en iets maken wat hen blij maakt.
Nadat mijn man is gestorven heb ik
pas toen de kinderen op de middelbare school zaten weer ruimte
gekregen om te kunnen schilderen.
Het tv-programma Het Geheim van
de Meester heeft me ook gestimuleerd om het penseel weer op te
pakken. Het is heel interessant om te
zien hoe andere kunstenaars te werk
gaan en hoe een schilderij laag voor
laag wordt opgezet. Wat ook leuk is,
is dat er niet alleen oude meesters
aan bod komen, maar ook moderne
kunstenaars als Corneille en Appel.”

Erkenning
Voor de schilderwedstrijd moesten de deelnemers zich laten inspireren door één van de schilderijen
die de afgelopen seizoenen in het
programma aan bod zijn gekomen.
Astrid koos het werk van Corneille
en schilderde het portret van een
vrouw. “Ik ben in de winter van 2020

aan het werk begonnen. In eerste
instantie waren het alleen nog kleuren en vlakken. Uiteindelijk ontstond
er een figuur van een vrouw. Ik doe
anders nooit mee aan wedstrijden,
maar dacht deze keer: ik doe het
gewoon.” Een paar weken geleden werd Astrid tot haar verrassing
gebeld dat ze één van de drie finalisten was. “Ik was helemaal overdonderd”, zegt ze. “Er waren meer
dan vierhonderd inzendingen en
na de sluitingsdatum waren er nog
eens tweehonderd binnengekomen.”
Op maandag 29 maart mocht ze naar
het Grachtenmuseum in Amsterdam,
waar de winnaar bekend werd
gemaakt. “De andere twee schilderijen waren een zelfportret met de
Zonnebloemen van Van Gogh en een
schilderij geïnspireerd op een portret van Rembrandt. Die laatste heeft
uiteindelijk gewonnen. Het is de
bedoeling dat onze schilderijen, als
straks de musea weer open mogen,
er komen te hangen.” Hoewel ze
niet meteen weer aan een wedstrijd
mee zou doen, vond Astrid het wel
een leuke ervaring. “Het is toch wel
een erkenning en een eer als jouw
werk uit vierhonderd andere wordt
gekozen.”

Tekst en beeld: Marieke Vullings

Nog geen plannen voor oude bieblocatie
Gemeente Horst aan de Maas heeft nog geen plannen voor de ruimte waar nu nog de Horster bibliotheek
is gevestigd. Het huurcontract voor de ruimte loopt nog tot 2023.
De bibliotheek verhuist over twee
weken van de Librije naar het
vernieuwde Gasthoês in Horst.
Vanwege die verhuizing is de bibliotheek van 12 tot en met 30 april

gesloten. Vanaf 1 mei kunnen
bezoekers terecht op de nieuwe
locatie. De gemeente huurt de
ruimte in de Librije van een bedrijf
uit Someren. Dit huurcontract loopt

tot 2023. Een woordvoerder van de
gemeente laat desgevraagd weten
dat er nog geen concrete plannen
zijn voor de oude locatie.
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Flinke gaten in komende
begrotingsjaren voor
gemeente Horst aan de Maas
De gemeente Horst aan de Maas staat er de komende jaren niet
al te best voor in de begroting. Wethouder Thijs Kuipers deelde
dit mee aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas tijdens
een bespreking van de begroting op dinsdag 30 maart. Zo komt
de gemeente in 2021 en 2022 tweemaal meer dan een miljoen
tekort.
De verantwoordelijk wethouder heeft aan de raad de eerste cijfers van de begroting van
2021 tot 2025 gepresenteerd.
In juli ligt de eindversie van
het document bij de raad voor.
“Ons eigen vermogen is de afgelopen jaren afgenomen, dat is
niet iets nieuws”, zegt wethouder Kuipers. “Veel van onze
inkomsten ontvangen we van
het Rijk. Dat wordt de komende
jaren ook minder. Hoeveel minder weten we nog niet precies
en daarom is het ook lastig om
nu een precieze begroting voor
te leggen.”

is dat niets. We kunnen dus
spreken van een waterig plusje.”
De gemeente zal daarom
ergens moeten gaan bezuinigen. “Dat kan bijvoorbeeld bij
de ambtelijke dienstverlening
of het verhoging van de belastingen.”

Waterig plusje

De cijfers die wethouder Kuipers
aan de gemeenteraad presenteerde staan niet voor honderd
procent vast. “Veel grote bedragen zijn voor ons nu nog onbekend”, zegt Kuipers. “Zo is het
nu lastig in te schatten wat ons
de coronacrisis gaat kosten en
zijn ook de cijfers rondom de
stikstofproblematiek niet helemaal bekend.” Daarnaast krijgt
Horst aan de Maas, net als alle
andere Nederlandse gemeenten, minder geld vanuit het Rijk.
De Horster gemeenteraad gaat
er uiteindelijk over om al deze
gaten te vullen. Dat wordt duidelijk tijdens de behandeling
van de begroting in juli dit jaar.

De gemeente schat dat in 2021
een tekort is van 1,1 miljoen en
in 2022 een tekort van 1,2 miljoen euro. “Dat is natuurlijk
niet goed voor onze kas, maar
door een aantal toekomstige
posten kunnen we niet anders
dan interen.” Kuipers duidt
hiermee op minder geld vanuit de overheid en zaken als
de nieuwe Omgevingswet, het
klimaatakkoord en de inburgering van arbeidsmigranten.
De jaren daarna gaat het wat
beter. Naar verwachting speelt
de gemeente in 2023 quitte en
gaan we in 2024 en 2025 erop
vooruit. “Eerst met 800.000 euro
en daarna zakken we naar
100.000 euro. Dat klinkt als veel
geld, maar op een begroting
zoals die van Horst aan de Maas

Veel grote bedragen
zijn voor ons nu nog
onbekend

Onbekende kostenposten

Tekst: Niels van Rens

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

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

Acu-Balance

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

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

Rens

28 maart 2021
Zoon van
Bas Gielen en
Rian Vermeulen
Melatenweg 15b
5961 EB Horst

“ut gut zoë as ’t gut”

Petra Seuren-van Rhee
echtgenote van

Corné Seuren
Castenray, 5 mei 1964

Melderslo, 2 april 2021
Corné

Welkom lief meisje!

Femke

Dochter van
Lars en Els van ‘t Hof
zusje van Pepijn, Iris en Renske
Van Stepraethstraat 8
5975 XR Sevenum

Geboren

Mijn man, ôzze pap, opa, schoonvader, broer, oom en vriend
genoot van het leven en wij van hem. Na een kort ziekbed
is hij op donderdag in de vroege avond in alle rust overleden.
We waren bij hem en hielden zijn handen vast.

Harry Hobus

14 juni 1941 – 1 april 2021

Patrick en Mandy

bijna 54 jaar getrouwd met

Moniek en Pim

Riek Hobus-Dinghs

Mam van Rhee-Achten

Geboren op
1 april 2021

‘Ik zui zò gaer, zò gaer nag efkes blieve
Ik waas zò gaer, zò gaer nag efkes heer’

Familie van Rhee
Familie Seuren

Inge en Frank
Kas, Otto, Wessel en Faas
Lieke en Jasper
Meis, Boet en Ko

Koppertweg 4
5962 AL Melderslo
Gezien de huidige omstandigheden kunnen wij je
niet uitnodigen om de crematiedienst bij te wonen op
donderdag 8 april.
Gear wille wej alle lieve megjes van de Zorggroep
bedanke vur alle gojje zurg.

Kerkeveld 28,5961 RZ Horst
Wij hadden het Hay gegund dat het dorp uitliep voor hem.
Vanwege Corona is nu helaas alles anders gegaan.
Wij hebben in kleine kring afscheid van Harry genomen.

Jet

2 april 2021
Dochter van
Tim en Maartje
Raassens-Duijkers
Doolgaardstraat 29
5961 TP Horst

Intens verdrietig, maar dankbaar voor de
mooie herinneringen die zij bij ons achterlaat,
hebben wij afscheid moeten nemen van

Petra Seuren - van Rhee
“Os Peet”

Geboren
3 april 2021

James

Horst,
Venray,
Horst,
Horst,
America,

Mam en Pap † van Rhee
Huub † en Truus
Jan en Nellie
Ruud en Trudy
Lisette † en Hans en Marij

Jouw muziek heeft geklonken, het is de stilte die overblijft.
Wij namen kennis van het overlijden van ons zeer betrokken lid

Harry (Hay) Hobus
Hay was sinds 1999 lid van de Koninklijke Harmonie van Horst.
Hay bedankt voor jouw toewijding.
Wij wensen Riek, kinderen, kleinkinderen
en familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
Bestuur, ereleden, leden van verdienste,
leden en Vrienden van de
Koninklijke Harmonie van Horst

Neven en nichten

Zoon van
Rik en Anca Linders
Dingsstraat 24, 5963 HK Hegelsom

Fietsreparatie Piet Kusters.
stuksbeemden 9 horst Graag eerst
bellen 077 398 6016

Te Koop tulpen 1 bos €3.- 2 bossen
€5.- Klomp Nieuwepeeldijk 35 America
tel 077 464 1380

“Nooit meer hier, maar altijd bij ons”

Petra Seuren-van Rhee
“Peet”

Wij gaan je missen.
Ów kammeroaj

Op 14 april zijn
pap en mam, opa en oma

Pieter en Nel
Derkx - van de Riet
50 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd van
Angelique en Robert
Dewi en Yara
Monique en Rik
Finn en Bo

Bedankt voor alle
felicitaties voor ons
50-jarig huwelijksfeest.

Jeu en Oda
Hoeijmakers-van Gerven
Melderslo

Bart en Gertie, Bas en Inge, Ron en Ria, John en Ingrid,
Wim en Sandra, Ger en Thea, Geert en Carlie,
Jorgen en Marieke, Ger en Hilde
En de kinderen.

Die lach in de verte,
haar schijnbaar bijna lege blik.
Ze is er wel, maar toch ook niet.
Ze is er zeker, ze is er wel.
In haar wereld.
En ze geniet!
Heel rustig is van ons heengegaan onze zorgzame
en onvergetelijke lieve mam en oma

Mien Claassens - Donders
Kronenberg, 12 april 1942

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

Te koop: kleine pakjes hooi. 3
waterbakken l. 2m br 0,70m d. 0,70m
+/- 75 aspergekratten.
tel.: 0478 6916 41.

Zelfstandig Optidee Adviseur Peggy
Wismans: www.optidee.nl/peggywismans. Tel: 06 4855 0730 of via fb

Te koop gevraagd
Ganze eieren
06 8686 2058

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven
die wij van u mochten ontvangen na het overlijden
van mijn man, ôzze pap, Opa en Opa Peer

Ben Heinemans
willen wij u bedanken
Nel Heinemans-Loonen, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Broekhuizenvorst, april 2021

Sevenum, 31 maart 2021

Eed Claassens †
We putten troost uit de gedachte
dat mam nu weer samen is met pap.
“Ut is good zoe”.
Mariëlle en Gerard, Aniek, Ward, Rein & Mirthe
Ed en Wies, Maartje, Floor
Gé, Lin, Sil
Correspondentieadres: Blaktdijk 15, 5976 NA Kronenberg
Gezien de huidige situatie hebben we op 2e Paasdag
in besloten kring afscheid genomen van mam.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar alle zorg
medewerkers, medisch team en vrijwilligers van Schoutstraat
8a voor hun liefdevolle zorg en aandacht voor mam.
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Politie waarschuwt voor
bankpasfraude
Oplichters die op een slinkse manier proberen geld van je bank
rekening af te halen: het komt steeds vaker voor. In het werkgebied
van politie Horst/Peel en Maas zijn sinds januari al tientallen
aangiftes gedaan van deze zogenoemde bankpasfraude.
Wijkagent Jennifer van der Stoep geeft tekst en uitleg.
Iemand die zich voordoet als medewerker van de bank belt op en
vraagt of hij langs mag komen om
wat bankzaken te regelen. Eenmaal
in huis probeert hij bankpas en pincode te ontfutselen. Niet veel later
komt de eigenaar er dan achter dat
van zijn bankrekening bedragen
zijn verdwenen. Deze en andere
vormen van bankpasfraude komen
steeds vaker voor, weet wijkagent
Jennifer van der Stoep. Oplichters
gaan vaak gehaaid te werk. “Het lijkt
alsof je daadwerkelijk iemand van
de bank aan de lijn hebt”, vertelt ze.
“Ze bellen met een smoes zodat ze
bij je aan huis kunnen komen om
je zogenaamd te helpen. Een bank
zal echter nooit om je pincode
vragen en komt ook niet zomaar
bij je thuis langs.” Ook WhatsAppfraude en oplichting via websites
als Markplaats komen steeds meer
voor. “Dan wordt via WhatsApp een
berichtje verstuurd, zogenaamd
afkomstig van een bekende die zegt
dat hij een nieuw nummer heeft,
waarin dringend om geld wordt
gevraagd. Belangrijk is om in dat
geval degene te bellen of proberen fysiek te spreken om erachter
te komen of het verhaal wel klopt.
Verkopers op Marktplaats vragen je
om via Tikkie of een ander betaal-

systeem 1 cent over te maken met
als reden dat ze willen checken of
het wel werkt. Je komt dan echter op
een neppe website terecht waardoor
je betaalgegevens in foute handen
vallen. Oplichters worden steeds creatiever”, beaamt de wijkagent.
Wie denkt dat alleen senioren in
deze trucs trappen, heeft het mis.
Van der Stoep: “Bij het geval dat de
bank belt om aan huis te komen,
zien we wel vaker dat senioren
slachtoffer worden. Maar eigenlijk
komt het bij alle leeftijden voor.”
Ze heeft ook tips om te voorkomen
dat iemand slachtoffer wordt van
bankpasfraude. “Als iemand zich
voordoet als bankmedewerker, bel
dan altijd de bank op het officiële
nummer op om dit te verifiëren.
Houd privégegevens ook echt privé,
deel niet alles op sociale media
en ben kritisch op het invullen van
online formulieren. Zorg ook dat je
basisbeveiliging op orde is. Gebruik
sterke wachtwoorden en een goede
virusbeveiliging. Betaal ook niet
zomaar als daarom wordt gevraagd,
zonder die persoon eerst gesproken
te hebben. En als laatste: een bank
vraagt nooit om je pincode en inloggegevens.”
Tekst: Marieke Vullings

PvdA stelt vragen over
openstelling Floriadeterrein
PvdA Horst aan de Maas heeft vragen gesteld aan het College van
B&W over het Floriadeterrein in Venlo. De partij zegt signalen te
hebben gekregen dat het gebied minder toegankelijk wordt voor
wandelaars. De verlichting gaat eerder uit en ook zou de koepel op
het theater verdwijnen.
In 2018 werd bekend dat de directie van Greenpark Venlo het terrein
alleen nog maar tijdens kantooruren open wilde stellen voor wandelaars. PvdA, SP, D66+GroenLinks,
CDA en Essentie riepen toen het college op met Greenpark Venlo en de
gemeente Venlo in gesprek te gaan
om ervoor te zorgen dat het gebied
ook buiten kantoortijden toegankelijk
zou blijven voor recreatie. In oktober van dat jaar werd er zelfs een
manifest aangeboden aan toenmalig wethouder Bob Vostermans en
zijn collega Erwin Boom van Venlo.
Een jaar later spraken Greenport

Venlo, gemeente Venlo en provincie
Limburg af dat het Floriadeterrein
zeven dagen in de week, tussen
zonsopgang en -ondergang, toegankelijk zou blijven voor recreanten.
PvdA-lid Anita Wagenaar vraagt zich
af of dit nog steeds geldt. “We krijgen nu van recreanten signalen dat
de lichten vrijwel overal al vroeg in
de avond worden gedoofd. Daarnaast
zou de kap van het theater verwijderd worden. Dit ontmoedigt recreanten om ‘s avonds naar het terrein
te gaan.” Zij vraagt het college om
met het ontwikkelbedrijf en de
gemeente Venlo in gesprek te gaan.

reda ature
c
jour teur/
nali
(28
-32
s
t
uur
)
vac

HALLO Horst aan de Maas, HALLO Peel en Maas, HALLO Venray
en Blerickse Krant zijn gratis nieuwsbladen die wekelijks
worden verspreid in vier gemeentes en worden uitgegeven
door Kempen Media. Ter versterking van ons redactieteam zijn
op zoek naar een redacteur/journalist.
Je uitdaging
• Je verzorgt de redactionele inhoud van de nieuwsbladen;
• Je fungeert als gezicht van HALLO naar de lezer toe;
• Je bezoekt evenementen, personen en activiteiten in de regio,
waarbij je makkelijk contact legt met anderen;
• Je hebt gevoel voor nieuws en je weet wat er speelt
binnen de regio;
• Je werkt nauw samen met de uitgever, commercieel
medewerkers en vormgevers van Kempen.
Wie ben je
• Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau;
• Je hebt bij voorkeur een opleiding journalistiek gevolgd;
• Je hebt een sterke binding met de regio;
• Je taalvaardigheid is uitstekend en je werkt nauwkeurig,
je kunt teksten zowel grammaticaal, conceptueel als
redactioneel beoordelen;
• Je bent je ervan bewust dat dit geen 9-tot-5 functie is
en je bent bereid om ook in de avonduren en in het weekend
werk te verrichten.
Solliciteren
Herken je jezelf in de bovenstaande vacature en ben je
net zo enthousiast over onze nieuwsbladen als wij dat

Brand in loods Sevenum
Aan de Steeghoek in Sevenum heeft vrijdagavond 2 april een
brand gewoed in een loods. Vanwege de grootte van de brand werd
opgeschaald naar middelbrand.
De brand brak kort voor 21.00 uur
uit aan de Steeghoek in een loods
van 180 bij 50 meter. Meerdere
korpsen uit de regio werden

opgeroepen om assistentie te
verlenen. Voor zover bekend zijn
er geen gewonden gevallen bij
de brand.

zijn, dan ontvangen wij graag je cv en een motivatiebrief
zo snel mogelijk via e-mail: vacature@kempencreeert.nl
o.v.v. redacteur/journalist. Voor meer informatie of vragen over
deze functie kun je contact opnemen met Ingrid van Kempen
via 077 208 32 00.

#kempencreëert
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“Ut is ni anders…”

Woorden schieten tekort...

Op vrijdag 2 april 2021
overleed in de leeftijd van 67 jaar

HAN-MARK
ARENDSE

Ozze Huub

Huub Kleeven

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Huub Kleeven

* Meerlo, 4 augustus 1953

† Venlo, 2 april 2021

echtgenoot van

Thea Kleeven - Hodzelmans
lieve pap, schoonvader en trotse opa van

Yvonne Vos

Familie Kleeven
Familie Hodzelmans

Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Dat je deze oneerlijke strijd nu al hebt
moeten opgeven is niets voor jou.
Huub we gaan je ontzettend missen.
Wij wensen Thea, Bart & Josien, Lotte & Jules, kleinkinderen,
familie en vrienden heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Bart en Josien, Thuur
Lotte en Jules, Chiem, Romee

uit vaar t verzorging

Altijd voorop, nooit was iets teveel. Werken was je hobby.
Zelfs na je pensioen kwam je nog regelmatig helpen op de bouw.

Familie van Tilburg
Alle collega's & oud-collega's

Ulsheggerweg 9
5973 PC Lottum
Graag hadden wij iedereen die zich betrokken voelt de
mogelijkheid geboden om het leven van Huub te gedenken.
Helaas is dit door de huidige omstandigheden niet mogelijk
en nemen wij in besloten kring afscheid.

Bedroefd ontvingen wij het bericht van het overlijden
van ons zeer gewaardeerde lid en vrijwilliger

Huub Kleeven
We zijn hem zeer dankbaar voor het vele werk dat hij
al die jaren voor S.V. Lottum gedaan heeft.
Zijn tomeloze inzet zullen wij gaan missen.

Hoije

Wij wensen Thea, kinderen en kleinkinderen
en de verdere familie en vrienden
heel veel sterkte toe.

Huub

Bestuur en leden S.V. Lottum

Zo snel, zo onwerkelijk nog
We zullen je ontzettend missen
Fam. Kleeven
Fam. Hodzelmans

IN MEMORIAM

Huub Kleeven
04-08-1953

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

bob noten
uitvaartbegeleiding

Leegte en verdriet, onze goede vriend

Hoije Huub, we zullen je missen.
Chrit & Jess (†), Piet & Truus
Hans & Nel, Theo & Henny
Bert & Marja, Rien & Marjo

Bestuur TC Lottum
Lottum, april 2021

heeft ons - veel te vroeg - verlaten.
Wij wensen Thea, Bart & Josien en Thuur,
Lotte & Jules en Chiem en Romee
heel veel sterkte.

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Rommel op het schoolplein

Hangjeugd rondom basisschool in
Grubbenvorst vooralsnog opgelost
Basisschool OBS de Samensprong in Grubbenvorst heeft de afgelopen jaren regelmatig last van hangjongeren gehad. Directeur Robert Joosten meldt dat het probleem met behulp van de wijkagenten voor dit moment
verholpen is.
De hangjongeren lieten de nodige
rommel achter op het schoolplein van
De Samensprong. De jongeren zouden zich vooral tijdens de avonduren
samenscholen. De problemen zijn
opgelost door verschillende gesprekken met de wijkagenten, vertelt
Robert Joosten. “We zijn ontzettend
blij met de aanpak van de wijkagenten. Zij hebben verschillende gesprekken gevoerd met de jongeren die vaak
in de avonduren op het schoolplein

02-04-2021

Sinds 1989 was Huub een zeer actief lid van onze vereniging.
Hij kwam niet alleen om fanatiek te tennissen,
maar ook voor ‘t onderhoud van ons clubgebouw.
Voor elke klus had hij wel een oplossing.
Ook in de kantine was hij altijd bereid om te helpen.
Niets was hem teveel.
Het overlijden van Huub is voor onze tennisclub een groot gemis.
Hij heeft veel betekend en we zullen zijn inzet nooit vergeten.
Namens bestuur en leden bedanken we hem voor alles wat hij
voor de club gedaan heeft en wensen zijn familie en vrienden
veel sterkte met dit verlies.

Huub
24-uur
bereikbaar

-

waren. Na deze gesprekjes hadden
we geen overlast meer.” De jongeren
speelden vaak in de avonduren een
potje voetbal en schoten dan met de
bal tegen de muur wat voor geluidsoverlast zorgde. Ook lag er ‘s ochtends
vaker rotzooi op het schoolplein.

Mogelijk boetes
Joosten hoopt dat nu de avondklok is
verlaat en de avonden ‘langer’ worden, de problemen evengoed verhol-

pen zijn. “Fingers crossed”, zegt de
directeur. “We gaan ervan uit dat het
vanaf nu opgelost is. Het is niet fijn
om iedere ochtend rotzooi aan te treffen. Mochten de problemen toch weer
terugkomen, dan volgen er uiteraard
weer gesprekken. Als het dan nog
niet wordt opgelost worden er boetes uitgeschreven, maar daar gaan we
natuurlijk niet vanuit.”
Tekst: Niels van Rens

Man van fiets geduwd

Getuigen van mishandeling
Grubbenvorst gezocht
De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling op donderdag 1 april in Grubbenvorst. Daar werd een ‘oudere’ man door
een automobilist van zijn fiets geduwd.
Het incident vond op donderdag 1 april plaats om 14.40 uur
op de hoek Past. Vullinghsplein/
Venloseweg in Grubbenvorst.
Volgens de politie duwde de
bestuurder van een personenauto
naar aanleiding van een verkeersconflict een ‘oudere’ man van zijn
fiets. Hierbij is de fietser gewond
geraakt en zijn fiets beschadigd.

“Er moeten getuigen zijn geweest
van dit voorval. Er is al één verdachte aangehouden met betrekking deze mishandeling maar we
zijn nog op zoek naar getuigen van
dit voorval”, geeft de politie aan.
Getuigen kunnen zich melden bij
de politie via 0900 88 44 onder
vermelding van zaaknummer
2021048594.
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Initiatief van dorp

Toeristisch informatiepunt
America onthuld
Op de hoek van de Midden Peelweg en Zwate Plakweg in Amercia werd zaterdag 3 april een toeristisch informatiepunt onthuld. Het informatiepunt is een initiatief van de dorpsraad samen met enkele bewoners van de
Zwarte Plakweg, CEZP, lokale ondernemers en gemeente Horst aan de Maas.

De gemeenten Horst aan de Maas
en Venray zijn de laatste jaren,
samen met de provincie Limburg en
Waterschap Limburg, de kwaliteit van
het buitengebied aan het vergroten
en verbeteren en de recreatiefuncties
aan het versterken. In het uitvoeringsprogramma De Maasgaard zijn
dertien projecten opgepakt, waaronder de Herinrichting van De Zwarte
Plak er eentje van is.

Verbinding
Binnen het project De Zwarte Plak
staat de recreatieve verbinding centraal. Door bewegwijzering van 11

kilometer wandel- en fietspaden
wordt nu de verbinding gemaakt
tussen de Mariapeel, Griendtsveen,
America, Park De Peelbergen,
Het Peelmuseum en de Schadijkse
Bossen. Ook is in 2018 het 2,5 kilometer lange fietspad in de Mariapeel
helemaal opgeknapt, zijn er parkeerplaatsen aangelegd bij de ingang
van de Mariapeel en zijn er nieuwe
picknicklocaties bij gekomen. Door
deze maatregelen zijn de cultuurhistorische en archeologische waardes beter voelbaar en zichtbaar voor
bezoekers van het gebied.
Werkgroep Cultureel Erfgoed

Zwarte Plak (CEZP) heeft in dit
gebied drie kunstwerken gerealiseerd: De Offertafel op Uitzichtpunt
De Zuringspeel, De Kamiël van de
Piël en het Monument voor Rowwen
(Christiaan) Hèze.

Beeld: Sten Jetten

Er zijn twee scenario’s voor nieuwbouw van basisschool De Weisterbeek in Horst. Een waarbij naast de school
het hele gebied op de schop wordt genomen en een beperkt plan waarbij alleen de school en de hoek van het
oude ING-gebouw worden aangepakt.

Kwaliteitsimpuls
Er zijn daarvoor twee mogelijke
scenario’s onderzocht, waarbij de

Toos Aerts-Hendrix (88) is al vijftig jaar als vrijwilligster actief voor
de parochie Heilige Lambertus in
Swolgen. Sinds 1970 draagt zij zorg
voor de bloemversiering en het
schoonmaken in de kerk, speciaal
bij feestelijke gelegenheden zoals
Pasen en Kerstmis. Zij verzorgt de
was en was vele jaren actief als

lector. Ook was zij dertig jaar actief
koorlid.
Naast haar werk binnen en buiten
de kerk heeft zij vanaf 1983 tot voor
kort, kleding en spullen ingezameld
voor arme en behoeftige mensen in
onder andere Roemenië en Polen.
Beeld: Sten Jetten

Als afronding van het gehele project heeft de werkgroep vanuit
Dorpsraad America al deze initiatieven nu samen laten komen in het
Informatiepunt De Zwarte Plak.

Twee scenario’s voor De Weisterbeek
voorkeur van de gemeente uitgaat naar een facelift voor het
hele gebied tussen de Jacobs
Merlostraat, Schoolstraat en
Molenstraat. Daardoor is volgens
de gemeente een kwaliteitsimpuls voor het hele gebied mogelijk, kunnen woningen en groen
worden toegevoegd en komt de
oude jongensschool beter in zicht.
Volgens de gemeente zijn de
gesprekken over de aankoop van
het voormalige ING-gebouw in
afrondende fase. Wordt er gekozen
voor het brede plan, dan moet ook
het pand van Beej Mooren Naeve
worden aangekocht, die gesprekken lopen nog. Het pand waar het

Toos Aerts-Hendrix uit Swolgen heeft eerste paasdag, zondag
4 april, een Pauselijke onderscheiding gekregen vanwege haar
vrijwilligerswerk voor de kerk. In verband met de coronamaatregelen werd de onderscheiding opgespeld door haar zoon.

Afronding

Voorkeur naar facelift voor hele gebied

Waar het merendeel van de scholen volgens de prognoses de
komende jaren een daling in het
aantal leerlingen ziet, stijgt naar
verwachting het leerlingenaantal
van De Weisterbeek. Eerder werd
onderzocht of de school naar het
Junior College, dat leeg komt te
staan, kon verhuizen.
Dat stuitte echter op weerstand
van onder andere de school zelf.
In plaats daarvan is gekozen voor
(ver)nieuwbouw op de huidige
locatie.

Pauselijke onderscheiding
voor Swolgense

casino in gevestigd is, is nog niet
meegenomen in het project.

Vraagtekens
Tijdens de raadsthema-avond
van dinsdag 30 maart bleek dat
de gemeenteraad over het algemeen positief is over de plannen.
Wel werden er vraagtekens gezet
bij het tijdspad en de financiën.
Binnen negen maanden moet het
definitieve plan namelijk voorliggen. Jan Wijnen riep het College
van B&W op niet in de plannen te
blijven hangen als de ideale situatie niet haalbaar blijkt te zijn.

Vanaf
9 april
geopened

dagverse asperges!
Ze zijn er weer heerlijke

0ok geschild en verpakt.

Wiel en Angelique Friesen

Matthiasstraat 11 Castenray Tel: 0478 57 13 64 Mobiel: 06 53 65 14 56
Wij verkopen ook verse aspergesoep en aspergekroketten
Ma t/m vrij 09.00 – 18.00 uur / Zaterdag 09.00 – 17.00 uur

www.aspergeboerderij-friesen.nl
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Bedroefd, maar met mooie herinneringen aan ons leven
samen, laten we weten dat wij afscheid hebben moeten
nemen van

Helma van Son-Krah
echtgenote van

Hondenpoepgrap wethouder Roy
Bouten heeft serieus gevolg
Verschillende mensen trapten er in, de 1 aprilgrap van de gemeente Horst aan de Maas, maar ook hondenpoep, waar de gemeente gelijktijdig op richtte. Wethouder Roy Bouten vroeg door middel van een grap
aandacht voor een grote ergernis van veel inwoners uit Horst aan de Maas.

Wil van Son †
* 18 februari 1944

† 1 april 2021
Joyce en Guy Langeslag
Lucas en Naomi
Emma en Joost
Eva
Debby van Son
Robert en Marjan van Son
Thomas en Lisanne
Lise

Hoofdstraat 4
5973 NE Lottum
De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Uw persoonlijke herinnering of anekdote aan Helma kunt u
met ons delen op
www.goemansuitvaartzorg.nl/condoleanceregister.

Een lege stoel, een lege plek tijdens onze repetities...
We hadden zo graag weer samen gezongen, samen gelachen,
samen in de derde helft een wijntje gedronken.
Het raakt ons diep dat we afgelopen week heel plotseling
afscheid hebben moeten nemen van ons koorlid

Helma van Son-Krah
We wensen Joyce, Debby, Robert,
hun partners en kleinkinderen heel veel sterkte.
Dirigent, bestuur en leden
Meriko Vocaal

De foto die werd gemaakt naar aanleiding van de 1 aprilgrap

‘Pilot in Grubbenvorst met
Hondenpoep DNA-kit’, kopte de
Facebookpagina van de gemeente
Horst aan de Maas dinsdag 30
maart. Een vervroegde 1 aprilgrap? De gemeente Horst aan de
Maas hield vol dat het serieus was.
“We nemen hondenpoep serieus”, zei
de woordvoerder van de gemeente.
Maar na een paar keer aandringen gaf hij toe dat het ging om een
1 aprilgrap. Deze scherts werd niet
zomaar uitgehaald, want het probleem hondenpoep speelt in deze
gemeente. “Dat was al helemaal te
zien aan de aantal reacties die op het
Facebookbericht kwam”, vertelt wethouder Roy Bouten. “Hondenpoep is
een groot probleem. We vonden het
daarom een mooi moment om hier
door middel van deze grap aandacht
aan te schenken.”

Irritatie
Een 1 aprilgrap met een serieus randje

Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de hartverwarmende belangstelling,
de lieve woorden en kaarten bij het afscheid van onze vitale,
wilskrachtige en levenslustige pap en opa

Sjraar in ‘t Zandt
Het was en blijft, ondanks het gemis, voor ons een grote steun.
Dank ook voor de donaties aan de zorgmedewerkers waar pap
de laatste jaren zoveel steun aan heeft gehad.
Kinderen en kleinkinderen
Sevenum, april 2021
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 17 april om
18.00 uur in de parochiekerk te Sevenum.

Verloren: gereedschapsrol
(canvas) met gereedschap
(kleur groen)
Zondag 21 maart 09.45-10.30 uur
Route America-Meterik-Horst
Waarschijnlijk op St.Jansstraat.
Wil de eerlijke vinder bellen met
Rob Logtens 06 1330 9902
VINDERSLOON

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje
Gevraagd: Medewerkster voor
verkoop van asperges en werken met
aspergeschilmachine, periode mei/juni.
Graag flexibel inzetbaar, uren in overleg.
Verhaeg Asperges, Kranestraat 38 Horst.
Tel 077 398 6590 bgg 0618089887

dus. Velen hadden het meteen door
waar anderen het een goed idee
vonden om een hondenpoep DNAkit in het leven te roepen. “Het is ook
eigenlijk geen grap”, zegt Bouten.
“Want in verschillende steden zoals
Seattle wordt het gewoon gebruikt.
Om dit hier in te voeren gaat natuurlijk
wel een beetje ver, maar de boodschap was duidelijk.” Bouten heeft
zelf ook twee viervoeters en ergert
zich ook aan de overlast. “Ik irriteer
mij enorm aan de hondenpoepoverlast van andere baasjes. Ik ruim soms
dan ook de uitwerpselen van andere
honden op. Ik begrijp niet wat het nu
voor moeite kost om het even op te
ruimen.” In Horst aan de Maas staan
op verschillende plekken hondentoiletten en speciale prullenbakken. Eind
dit jaar hoopt de wethouder verdere
maatregelen te nemen. “Dan gaan we
dit probleem nog meer in de aandacht
te zetten”, zegt hij. “We kunnen wel
meer hondentoiletten of prullenbak-

ken toevoegen, maar het blijft uiteindelijk de verantwoordelijkheid van het
baasje. Als we dat probleem kunnen
aanpakken, komen we al heel ver.”

Roy ‘Bouten’
Na een wekelijkse poll in de HALLO
Horst aan de Maas over hondenpoep
ontploften de reacties. “Dat vonden
wij ook een mooie gelegenheid om
deze 1 aprilgrap te testen. Veel mensen wisten meteen dat dit een grap
was en sommigen trapten er letterlijk en figuurlijk in. Zelfs een nieuwswebsite plaatste het bericht. En de
grap van Roy ‘Bouten’, tja daar zat ik
natuurlijk wel op te wachten. Daar kan
ik alleen maar mee lachen. Dit soort
serieuze zaken mag je best met humor
bestrijden.”

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

VVD boos op college vanwege slechte
communicatie De Wingerd
De gemeente Horst aan de Maas heeft de samenwerking verbroken met de uitbaters van De Wingerd, Theo en
Dian van Gasteren. Veel vragen blijven onbeantwoord en met name VVD Horst aan de Maas is ziedend dat er
geen open communicatie is vanuit de gemeente.
Expeditie Sevenum stelde in een
lange brief verschillende vragen
aan het College van B&W van Horst
aan de Maas over de scheiding tussen Van Gasteren en de gemeente.
Volgens VVD Horst aan de Maas zitten
de andere gebruikers van De Wingerd
nog met veel vragen en lijkt het erop
dat deze niet worden beantwoord.
“Alleen omdat we kritische burgers
hebben zijn deze vragen van Expeditie
Sevenum gesteld”, zei Yvonne Douven
(VVD) tijdens de raadsvergadering van
dinsdag 6 april. “Anders was er nooit
iets van gekomen. Zet alle feiten eens
op een rijtje en breng de gebruikers
van De Wingerd eens op de hoogte.”

Klachten niet openbaar
Expeditie Sevenum heeft onder meer
vragen over de gevolgen van de

scheiding tussen Van Gasteren en de
gemeente. Zo is er onduidelijkheid
over de kosten die gemoeid zijn nu
er een nieuwe uitbater in het pand
zit en De Wingerd nu een stichting
is. ‘De huidige stichting is tijdelijk?’,
schrijft Expeditie Sevenum. ‘Hoelang
is tijdelijk?’ Verantwoordelijk wethouder Han Geurts antwoordt:
“De Wingerd blijft een jaar een stichting. We moeten nu alles op een rijtje
zetten. Daarna kijken we verder.”
Douven stelde ook vragen over de
klachten die er zouden zijn geweest
over de vorige uitbaters. “We hebben alleen maar positieve verhalen gehoord van de verhuurders in
het pand. Wat waren die klachten?
Waarom worden die niet openbaar
gemaakt? Eerst waren het er zes en
nu ineens drie? Er zijn zoveel vragen.”

Lek
Met het bekendmaken van de nieuwe
uitbuiter Leon Hoex was een communicatieplan gepaard. “Ontzettend goed
dat er een communicatieplan was
gemaakt om dit bekend te maken,
maar dat heeft niet gewerkt”, zegt
Douven. “Er was een lek en ineens
wist iedereen het. Als er iets lekt, dan
grijp je toch meteen in? Een klein lek
doet een groot schip zinken. De gekozen route is totaal onduidelijk. En wie
gaat er opdraaien voor de inventaris?” Daar was Geurts duidelijk in.
“Dat zal uiteindelijk de gemeenschap
zelf betalen.” Het is duidelijk dat het
het verhaal om de exploitatie van
De Wingerd nog lang niet afgelopen is.

Tekst: Niels van Rens
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Een jaar corona door de ogen van...

LinQ Events Horst
Corona raakt ons allemaal. Het zijn onzekere tijden voor iedereen en zeker ook voor ondernemers.
Want hoe komen zij uit deze coronacrisis? Deze rubriek kijkt met hen terug op een jaar corona en blikt
vooruit naar een hoopvolle toekomst. Deze keer Paul van Rengs van LinQ Events.

ieder geval weer in de startblokken
om die te mogen gaan beleveren en
mede-realiseren. En wat mij betreft is
2022 voor ons weer een normaal jaar.

Wat heb je geleerd van het
afgelopen jaar?
Vijftien jaar lang heb ik met mijn
team gebouwd aan een mooie organisatie en in amper een maand zag
ik vrijwel alles als sneeuw voor de
zon verdwijnen. Om dan alles puur
zakelijk te blijven bekijken is lastig.
De valkuil is dan dat je met emotie
in de wedstrijd komt te zitten. Het
is belangrijk om goed advies in te
winnen en alles rationeel te blijven
bekijken en keuzes durven te maken,
maar dat was ook lastig met de kennis van dat moment. Veel was onduidelijk. Dat veranderde voor mij nadat
de eerste steunmaatregelen bekend
werden gemaakt en ook snel ten uitvoer werden gebracht. Toen zijn we
in rustiger vaarwater gekomen.

In amper een maand
zag ik alles als sneeuw
voor de zon verdwijnen

Welke coronamaatregel mag er wat
jou betreft in de toekomst blijven?
Kun je 2020 in kortsamenvatten?
2020 was een uitdagend jaar voor
LinQ Event Group. Een jaar van pijnlijke, maar noodzakelijke besluiten en een jaar van aanpassingen,
het dealen met de situatie van
dag tot dag. Maar ook een jaar van
nieuwe kansen zien en aanpakken,
soms succesvol, soms minder succesvol. En een jaar waarin ik heb
gemerkt hoe belangrijk mijn netwerk, mijn gezin en mijn naasten
voor me zijn.

Wat zou je, als je terugkijkt op
2020, anders doen?
De verleiding is groot om het over
een andere boeg te gooien. Dat heb
ik in het begin ook direct gedaan.

Samen met mijn buurman kwam ik
op het idee om aan de slag te gaan
met een webshop voor desinfectieen beschermingsmiddelen. Die webshop bestaat nog steeds en we
verkopen ook nog steeds mondkapjes en desinfectiemiddel, maar zeker
niet in de aantallen die we in ons in
eerste instantie voorgenomen hadden. De mensen die nog bij mij aan
het werk zijn probeer ik continue te
detacheren en ondertussen proberen
we nieuwe markten aan te boren met
onze lockers. Het is dus belangrijk om
focus te houden en de beschikbare
tijd in het verbeteren en vermarkten van het eigen product of dienst
te steken, in plaats van de aandacht
over meer zaken te gaan verdelen.

Hoe zie je de toekomst?
In mei 2020 ben ik aan de slag
gegaan met scenario’s en plannen om deze moeilijke tijd door te
komen. Deze plannen heb ik uitgewerkt en op haalbaarheid ingeschat. Vervolgens ben ik aan de slag
gegaan met het meest realistische
plan. Ik heb toen al de inschatting
gemaakt dat wij zeker last zouden
hebben van coronamaatregelen tot
1 juni 2021. Ik heb noodzakelijke keuzes moeten maken. Helaas heb ik
ook van een deel van mijn personeel
afscheid moeten nemen. Met het
garantiefonds in het vooruitzicht
gesteld, lijkt het erop dat er vanaf
1 juli weer evenementen georganiseerd mogen worden. Wij staan in

Ik zou het liefst willen dat we zo snel
mogelijk weer terug naar de situatie van vóór 15 maart 2020 kunnen.
Ik heb ook steeds meer moeite met
het accepteren van alle beperkende
maatregelen omdat de impact niet
meer in verhouding staat tot de
resultaten die de maatregelen op
lijken te leveren. Bovendien wordt er
vanuit overheidswege besloten om
alles op slot te gooien of te verbieden. Vervolgens worden er steunmaatregelen aangekondigd, maar
die helpen de ondernemers maar
voor een deel. Ik ben van mening
dat die compensatie ook door heel
belastingbetalend Nederland gedragen moet worden. Het coronavirus mag niet het probleem van de
ondernemer alleen zijn.

Kwaliteit heeft een naam

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

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

Mijn coronaheld

Mijn gezin
De buurjongen die boodschappen doet voor zijn
oudere buurvrouw, het
zangkoor dat een balkonconcert geeft of de klas die
hun zieke juf een hart
onder de riem steekt:
coronahelden zijn er in
alle soorten en maten.
Paul van Rengs, LinQ Events:
“Mijn oudste zoon zei op een
dag dat hij klusjes wilde gaan
doen voor geld. Ik vroeg hem
hoe hij op dat idee kwam.
Hij vertelde mij toen, dat hij
dat geld dan aan het werk
van papa wilde geven om
te helpen. Dan schiet je wel
even vol. Ook mijn vrouw
Angèla werkt nu al ruim een
jaar vrijwel volledig vanuit
thuis en ook zij heeft maar
met de situatie te dealen die
op ons afkomt omdat ik een
bedrijf in de evenementensector heb.

Dan schiet je
wel even vol
En behalve het thuiswerken,
hebben we ook drie kinderen waarvan we er twee een
hele tijd thuis les hebben
gegeven. Er komt dan stiekem toch heel erg veel druk
op iedereen binnen het gezin
en met name op mijn vrouw
Angèla. Maar deze periode
heb ik ook meer tijd met mijn
gezin door kunnen brengen.
En die tijd pakken ze mij niet
meer af. Ik heb dus niet één,
maar vier coronahelden!”
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SP Horst aan de Maas

Waar blijven die sociale huurwoningen?

De gemeenteraad sprak op dinsdag 30 maart over de plannen voor nieuwbouw van basisschool
Weisterbeek in combinatie met woningbouw.
Dat er een nieuwe school moet
komen voor het centrum van Horst is
zonneklaar. De school is oud, voldoet
al lang niet meer aan de eisen van
deze tijd en barst uit zijn voegen.
Schoolbestuur en de gemeente zijn
goed op weg om de schop de grond
in te krijgen. Tegelijkertijd ligt er een
opgave om meer sociale huurwoningen te bouwen, sowieso 100 extra

bovenop het huidige aantal, maar
ook nog eens 120 uit het ‘300-vergunningenplan’ dat door de gemeenteraad is aangenomen. En dat terwijl
er bijna geen bouwgrond beschikbaar is.
De provincie heeft 1 miljoen euro
beschikbaar gesteld om een plan te
ontwikkelen dat Horst-West wordt
genoemd. Er worden dan 54 huurwo-

VVD Horst aan de Maas

ningen gebouwd rondom de locatie
van OBS Weisterbeek, in de kern en
op de locatie van voormalige houthandel Mol. Hiermee worden de
wijken (Norbertuswijk, De Riet en de
Mussenbuurt) wat ontlast, zodat niet
alle door het Rijk opgelegde plaatsingen in hun wijk terechtkomen
(denk aan statushouders, GGZ- en
verslavingszorg en ex-reclassering

Het College van B&W heeft, met de
komst van de Omgevingswet, al
voortgeborduurd op de ontwikkeling hiervan door nu al te stimuleren
een omgevingsgesprek te voeren
voordat de initiatiefnemer zijn aanvraag indient. Dit is een positieve
ontwikkeling om de burgerparti-

cipatie in procedures te vergroten.
De VVD heeft namelijk eerder al
gepleit de Omgevingswet niet af te
wachten, maar nu al te starten met
het invoeren van de omgevingsgesprekken. Immers, des te meer (of
beter gezegd: eerder) participatie
plaatsvindt, des te méér draagvlak

Sonja van Giersbergen

er gecreëerd kan worden. Fijn dat
het college ons pleidooi nu tot beleid
heeft verheven. Maar als je enigszins een kritische en juridische blik
werpt op het plan van het college,
valt al snel op dat het hanteren van
dezelfde begrippen voor enorme
verwarring zorgt. De definitie van het
woord belanghebbende(n) is volgens het college namelijk breder dan
de definitie die gehanteerd wordt
in de algemene wet bestuursrecht.
Om op de voorkant hier al duidelijk-

heid in te verschaffen en problemen
te voorkomen, is het noodzakelijk dat het college niet de term
‘belanghebbende(n)’ hanteert, maar
bijvoorbeeld de term ‘betrokkene(n)’
of ‘geïnteresseerde(n)’. Dit gaat veel
gedoe voorkomen. En initiatiefnemer en betrokkenen weten zo
waar ze aan toe zijn in het proces.
Meedenken, meevinden en meedoen. Dat telt. Gewoon doen.
Luc Cuijpers

Samen de schouders eronder zetten

Afgelopen dinsdag zijn we als raad bijgesproken over de financiële
situatie in onze gemeente. Gebleken is dat de uitdaging groot blijft de
komende jaren.
Een meevaller is er gelukkig wel
wat betreft het gemeentefonds, dit
is een fonds vanuit het Rijk waar de
gemeenten een groot deel van hun
inkomsten uit verkrijgen. Eerder werd
verwacht dat de inkomsten hieruit
voor Horst aan de Maas flink omlaag
zouden gaan, dit blijkt echter mee te
vallen en zorgt in ieder geval ervoor

D66+GroenLinks

sociale huur te realiseren. Tot nu toe
is daar niet veel van terechtgekomen. We zien uit naar het project
dat eraan zit te komen op het PETC+terrein in Hegelsom. Want als daar
geen 30 procent sociale huur komt,
mogen we terecht concluderen dat
het gemeentebestuur van Horst aan
de Maas niet betrouwbaar is.

Burgerparticipatie prima, wel goed regelen

Meedenken, meevinden en meedoen. Met de nieuwe Omgevingswet,
die er in 2022 komt, dient burgerparticipatie vergroot te worden.
Dit is een zeer goede ontwikkeling, maar tegelijkertijd kan dit voor
valkuilen zorgen.

CDA Horst aan de Maas

cliënten) en daar bovenop komen
nog alle arbeidsmigranten die graag
in Nederland willen blijven wonen,
maar de middelen niet hebben om
een huis te kopen.
Dat lijkt een heel mooi plan, maar
er moeten geen sociale huurwoningen gebouwd worden, ze
moeten bovenop de huidige voorraad gebouwd worden. Er is in de
gemeenteraad dan ook al heel vaak
gesproken over de verplichting om
bij elk nieuw project 30 procent

dat er meerjarig een sluitend verhaal
neer te leggen is.
We hebben het college de volgende
punten meegegeven ter voorbereiding op de kadernota:
Blijf inzetten op voldoende betaalbare woningen in Horst aan de Maas
en zorg dat doorstroming mogelijk
blijft; Hou de belastingen op peil en

kom niet met voorstellen deze te
verhogen; Zorg dat de interne organisatie weer een geoliede machine
wordt.
Daarnaast is het zaak de komende
jaren waar mogelijk de reservepositie te versterken. Hoe je het ook
wendt of keert de gevolgen van
corona zullen we met z’n allen gaan
merken, op gebied van werk, ondernemers die het enorm lastig hebben, jongeren die in de knel komen
maar ook bijvoorbeeld verenigingen

die het water aan de lippen hebben staan. Als gemeente kun je
dit alles niet oplossen, de grootste
taak ligt hiervoor in Den Haag. Maar
bepaalde vormen van ondersteuning moeten zeker mogelijk gemaakt
worden, denk bijvoorbeeld aan het
Aanjaagfonds wat zijn functie zeker
al bewezen heeft. Samen zullen we
de schouders eronder moeten zetten.
Loes Wijnhoven

Integriteit, betrouwbaarheid en opkomen voor de burgers

Dat zijn woorden, die politici op alle niveaus heel gemakkelijk gebruiken voor hun eigen functioneren. De
afgelopen weken hebben velen van hen weer eens duidelijk laten zien dat het voor hen loze kreten zijn.
Ik schaam mij op zo’n moment voor
het feit dat ik actief ben in de politiek. Het grote voordeel van corona is
echter dat er geen verjaarspartijtjes
zijn. Tegenover familie en vrienden
hoef ik mij daarover in het openbaar dus niet te verantwoorden. Mijn
schaamte blijft beperkt tot mijzelf en
mijn lief. Wat een puinhoop. De feiten zijn genoegzaam bekend. Het is

een aaneenschakeling van geheimhouden tegen beter weten in, feiten verdraaien en vriendjespolitiek
zolang de buitenwereld het maar
niet ziet. Gelukkig leven wij ook in
een land met goede, vasthoudende
onderzoeksjournalisten, die er voor
zorgen dat de bom alsnog barst.
En politici zeggen dan steevast dat
ze hiervan zullen leren, maar in de

praktijk komt daar meestal weinig
van terecht. Ik vraag mij af of dat ook
voor ons op lokaal niveau geldt.
Raadsleden hebben de taak om
kaders te stellen en het bestuur
te controleren. Voor dat laatste is
informatie van het grootste belang.
En daar schort het hier regelmatig
aan. Het beantwoorden van vragen
is vaak bedroevend. Vaak te laat en

onvolledig. Of men verschuilt zich
achter een opmerking als: ‘dat vergt
te veel tijd’ of achter de tegenvraag:
‘wat wil je met de vraag bereiken?’
Controleren begint bij vragen stellen en het leveren van de gevraagde
informatie door beantwoording van
de gestelde vragen. Punt. Ik hoop dat
wij die les geleerd hebben van onze
affaires. Of moeten we Leijten en
Omtzigt vragen ons te helpen?
Henk Kemperman

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.

SP vraagt aandacht voor veiligheid Kerkkuilenweg Evertsoord
De fractie van SP Horst aan de Maas heeft vragen gesteld aan het College van B&W van de gemeente Horst
aan de Maas over de toestand van de Kerkkuilenweg in Evertsoord. De weg zou vaker als sluiproute worden
gebruikt door zwaar vrachtverkeer en de berm zou ‘kapot’ gereden worden.
De SP Horst aan de Maas kwam
met vragen nadat de partij opmerkingen heeft vernomen van aanwonenden van de Kerkkuilenweg.
De SP besloot daarop een kijkje
te nemen bij de situatie. Volgens

de omwonenden zou de weg
gebruikt worden door zwaar vrachtverkeer als sluiproute omdat de
Helenaveenseweg met zijn 60
kilometerbeperking en drempels
zoveel mogelijk te vermijden. De

Kerkkuilenweg is een vrij smalle
geasfalteerde weg zonder grasstenen. De berm is door het zware
verkeer hier en daar volgens de SP
‘kapot’ gereden met af en toe een
gevaarlijk hoogteverschil tussen

de weg en berm tot gevolg. De SP
vraagt aan het college of ze bekend
zijn met de situatie. Daarnaast
vraagt de partij of het college het
eens is dat de weg uit veiligheidsoogpunt beperkt toegankelijk zou
moeten zijn voor zwaar verkeer.
‘Zeker gezien de nabijheid van de
Helenaveenseweg die beter is toegerust daarvoor en een vrijliggend

fietspad heeft’, aldus de SP-fractie.
Ook vraagt de SP of het college
bereid is om maatregelen te nemen
zoals het plaatsen van een bord
met snelheidsbeperking en verbod
voor vrachtwagens met uitzondering van bestemmingsverkeer.
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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

13 april 2021

Voortgezette
raadsvergadering
Vanwege het late tijdstip is de raadsvergadering afgelopen
dinsdag 6 april om 23.30 uur geschorst. De rest van de
agenda wordt behandeld tijdens een extra raadsvergadering
op dinsdag 13 april. Dan komen aan de orde de informatieve behandeling
van het Masterplan Wonen, spreekrecht raadsleden en raadsinformatie brieven.

13 april 2021

Commissie bezwaren en
klachten

Meer informatie: horstaademaas.nl/raad

Er vindt op dinsdag 13 april 2021 een digitale hoorzitting plaats door de Commissie van
advies voor de bezwaarschriften en klachten.
Hoorzitting om 19.30 uur

gewaarborgd door, op verzoek, de geluids-

Bezwaar tegen afwijzing tegemoetkoming in

opname van de hoorzitting ter beschikking

planschade bestemmingsplan Klaver 3.

te stellen.

Coronamaatregelen

Dit verzoek kunt u richten aan de secreta-

De commissie brengt advies uit over te nemen

ris van de commissie voor behandeling van

besluiten op bezwaarschriften. De hoor-

bezwaarschriften en klachten via

zittingen vinden digitaal plaats i.v.m. de

gemeente@horstaandemaas.nl of

Coronamaatregelen. De openbaarheid wordt

telefonisch 077 - 477 9777.

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

Broekweg ongenummerd

Meterik

Nieuwe Peeldijk 36 fase 3

Lottum

Oude Peeldijk 25

Broekhuizen

Houthuizerweg 20

Speulhofsbaan 26

Luischhof ongenummerd

Meerlo

Sevenum

Grubbenvorst

De Ham 3

Toverlaan 2

Horsterweg ongenummerd

Melderslo

Berghemweg 10

(L 947)

Jaegerweg ongenummerd

Burg van Leentstraat 76

Horst

(T 1844)

Klassenweg 25

Nieuwstraat 132

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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Ingezonden brief

Macht maakt blind, ook na verlies
‘Ik ben CDA-er in hart en nieren.’ Een uitspraak van raadslid Alex Janssen in de HALLO.
En dan wat verder in de tekst:
“Dat dan twee Limburgse superbestuurders met dezelfde drive en
idealen hun verantwoordelijkheid
moesten nemen, dan is dat op zijn

zachtst gezegd zuur”. Macht maakt
blind of op zijn zachtst gesteld
en dat is de meest vriendelijke
oordeel over de beide superbestuurders van Alex, droegen ze

jarenlang een bril van matglas.
Misschien geeft het oordeel van
dit CDA raadslid het beste aan hoe
het moreel kompas van machtspartij CDA is. En dan nog de vraag

hoe het komt dat een kritische topper als Omtzigt onvoldoende heeft
bijgedragen aan het CDA? Dat lijkt
duidelijk. Een kritisch kamerlid
wordt niet herkend als zijnde van

het CDA. Die heeft en had een heel
ander moreel kompas.
Geert Ambrosius,
St Jansstraat Meterik

Ingezonden brief

Alex Janssen trekt een mistgordijn op
CDA-gemeenteraadslid Alex Janssen uit Hegelsom neemt het in HALLO Horst aan de Maas van vorige week op voor de afgetreden CDA-gedeputeerden, Ger Koopmans en Hubert
Mackus, die verdacht worden de stichting van oud-gedeputeerde Vrehen (toevallig ook CDA) financieel te hebben bevoordeeld.
Ik citeer Janssen hieronder letterlijk: ‘Dat dan twee Limburgse superbestuurders met dezelfde drive en
idealen hun verantwoordelijkheid
moeten nemen, dan is dat op zijn
zachtst gezegd zuur. Hier is moed

voor nodig om op die manier in
het belang van onze partij de verantwoording nu al te nemen. En ik
begrijp heel goed dat de mensen op
straat het niet meer kunnen en willen snappen. Het vertrouwen in de

politiek krijgt keer op keer een deuk.
Er wordt een beeld weggezet waar
moeilijk tegen te vechten is.’
Alex begrijpt ‘heel goed dat de mensen op straat het niet meer kunnen en willen snappen.’ Dat snap

ik nou weer niet, want ik denk dat
de meeste mensen heel goed in de
gaten hebben wanneer bestuurders
de zaak belazeren. En dat het Alex en
zijn cluppie goed uit zou komen als
de mensen het door hun mis(t)infor-

matie niet zouden willen snappen.
Dat is niet alleen zuur, maar stinkt
bovendien.
Jan Duijf,
Kloosterstraat Horst

Ingezonden brief

Vergeetachtig: politieke kwaal
Alex Janssen heeft met het team Knops meegedaan aan de CDA Tweede Kamer-verkiezingscampagne. Voor hem onvergetelijk. Het geleden verlies betreurt hij maar inspireert
hem tegelijkertijd en maakt hem, samen met zijn fractiegenoten, strijdbaar.
Knokken wil hij voor zijn idealen. Vooruitkijken is zijn parool.
Hij verbijt daarbij de pijn die zijn
‘cluppie’ de laatste weken in de
kranten is aangedaan. Daardoor
hebben twee ‘Limburgse superbestuurders’ met dezelfde drive
en idealen als de heer Janssen
hun verantwoordelijkheid moeten
nemen in het belang van het CDA.
Ik vraag me toch af of de heer
Janssen niet lijdt aan het amnesiesyndroom van onze minister president Mark Rutte. Op beslissende
momenten zich niet actief kunnen

herinneren wat er zich in een paar
jaar binnen de Limburgse politiek
heeft afgespeeld. Om het geheugen van de heer Janssen wat op te
frissen enkele voorbeelden.
Nog steeds is niet bewezen dat
staatsecretaris Knops niet bevoordeeld is bij de grondaankoop
voor zijn huis. In opdracht van
de gemeente Venray wordt een
onderzoek ingesteld naar de integriteit van Jan Loonen, wethouder van gebiedsontwikkeling en
plattelandsbeleid, bij zijn gronddeal met het Waterschap in 2016.

De Limburgse superbestuurders
Koopmans en Mackus hebben
de zelfverrijking van voormalige
Limburgse gedeputeerde Vrehen
mogelijk gemaakt. De superbestuurder Koopmans neemt daarvan afstand en zegt niet gezien
te hebben hoe door Vrehen als
directeur van het IKL de provinciale subsidie werd doorgesluisd
naar de bedrijven van Vrehen.
Koopmans vindt dat niet kunnen:
“er is ook nog zo iets als moraliteit”. De handelwijze van Vrehen is
moreel verwerpelijk. Zelf gaat hij

kennelijk uit van hogere morele
normen dan van de zelf verrijkende voormalige gedeputeerde.
Is dat ook zo?
We weten dat Koopmans de integriteitsregels van de provincie
Limburg heeft geschonden door
zijn jarenlang verzwijgen van zijn
adviesbedrijf en betaald commissariaat bij baggeraar Terraq.
Ondertussen droeg hij zijn overtuiging publiekelijk uit dat alleen
transparantie belangenverstrengeling tegengaat. Allemaal niet
geloofwaardig genoeg om te

voorkomen dat er een parlementaire enquête wordt opgetuigd die
mogelijke belangenverstrengeling
en integriteit moet onderzoeken.
Wat Koopmans feitelijk doet is niet
te rijmen met wat hij denkt en
verkondigt.
Het schouderklopje van Janssen is
echt onterecht.

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

Ik durf me niet te laten vaccineren
met AstraZeneca
Het AstraZeneca-vaccin is de laatste dagen weer volop in het nieuws. Een aantal mensen had last van een zeldzame combinatie van trombose en
een verlaagd aantal bloedplaatjes. Het is niet duidelijk of het vaccin daar de oorzaak van is.
In Nederland zijn er vijf gevallen gemeld, een
vrouw is overleden als gevolg van bloedpropjes
in de longen. Nederland besloot vorige week
om het vaccineren met AstraZeneca voor mensen onder de 60 jaar tijdelijk te stoppen. Enkele
weken geleden werd er ook al een stop ingelast.
Door deze berichten is het niet vreemd dat mensen aarzelen om zich te laten vaccineren met

het AstraZeneva-vaccin. Misschien is het zelfs beter
dat Nederland helemaal stopt met dit vaccin. Het is
beter om het zekere voor het onzekere te nemen.
Trombose-experts wijzen er echter op dat het tijdelijk stoppen een groter risico voor de volksgezondheid is, ondanks de meldingen van bloedstollingen.
Ze zeggen dat het ministerie de experts niet heeft
geraadpleegd voorafgaand aan het besluit om te

stoppen. Hoogleraar virologie Marion Koopmans
merkte op dat de kans op trombose na AZ-vaccinatie
zit tussen de kans op overlijden door een aanval
door een hond en kans op overlijden door bliksem.
Ik durf me niet te laten vaccineren met AstraZeneca.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 13

Afslag10 heeft veel bereikt
Het burgerinitiatief Afslag10 is ooit gestart om de samenwerking binnen alle sectoren in de Kasteelse Bossen in Horst te bevorderen. De stuurgroep is nu een half jaar opgestapt en de gemeente heeft het deels zelf opgepakt.
Het begon allemaal in 2014 toen er vanuit verschillende verenigingen het idee is ontstaan
om (in de toekomst meer) te gaan samenwerken en de krachten te bundelen. Al snel werd
de conclusie getrokken dat er meer uit de omgeving Kasteelse Bossen gehaald kon worden.
Daaruit is de stuurgroep Sportzone ontstaan.
Gedurende het traject hebben zich meer
(commerciële) partijen en sportverenigingen
aangesloten bij het initiatief. In september
2016 kreeg het de naam Afslag10. Een paar
maanden later ontving het initiatief het vertrouwen van het College van B&W van Horst
aan de Maas in de vorm van een werkkrediet
van 75.000 euro. In december 2016 was ook

de Horster raad om en kon Afslag10 aan de slag.
2018 en 2019 waren twee belangrijke jaren waarbij de visie omtrent Afslag10 werd vastgesteld.
Daaruit werd duidelijk dat het niet zo makkelijk
was om een visie op te stellen. Veel raadsleden
konden niet duidelijk in woorden uitleggen wat
Afslag10 precies is. In mei 2019 werd dan toch de
visie vastgesteld en kreeg de stuurgroep beschikking tot een werkkrediet van 100.000 euro. Als
klap op de vuurpijl kwam daar in september 2020
het nieuws vanuit de stuurgroep dat ze ermee
stoppen en dat Afslag10 klaar is.
Het nadeel van Afslag10 is dat het niet het beste imago heeft. Veel inwoners van Horst aan de
Maas staan niet achter het burgerinitiatief. Vol-

gens wethouder Han Geurts van de gemeente
Horst aan de Maas komt dat onder andere doordat de resultaten moeilijk zichtbaar zijn. De vraag
is of Afslag10 tot nu toe veel heeft bereikt. Volgens wethouder Geurts wel. “Er zijn veel samenwerkingen, projecten en crossovers ontstaan in
het gebied zoals de Leertuin waar mensen een
werkritme opbouwen en zorgen voor het mooie
gebied, de beweegroute en het behouden van de
Nieuwjaarsduik”, zegt hij.
De mensen die gereageerd hebben op de poll
vinden ook dat er veel bereikt is met Afslag10.
Jan Timmermans geeft op Facebook aan dat hij
denkt dat een herstart er wel in kan zitten.

Oh, zit dat zo!

Huis kopen of verkopen

Is dit het juiste moment?
De Nederlandse woningmarkt is krapper dan ooit en het aanbod daalde afgelopen kwartaal alleen maar verder. Met een stĳging van
9,2% afgelopen jaar is ook in onze regio de ontwikkeling van de huizenprĳzen fors. Tóch zou dit weleens het moment kunnen zĳn om te
kopen of verkopen.

Bijvoorbeeld als je kinderen het
huis uit zijn en je vrijstaand woont,
kan het juist nu gunstig zijn om
een verhuizing te overwegen.
Of wanneer je misschien kleiner

of duurzamer wilt wonen en op
deze manier je woonlasten wilt
verlagen. Hoewel je het misschien
spannend vindt om in deze tijd
een huis te kopen of verkopen,
laten cijfers van NVM zien dat
de huizenmarkt zich tot nu toe
niets aantrekt van de pandemie.
Gezien de lage rente en hoge
huurprijzen is het nog altijd
aantrekkelijk om een woning te
kopen. Geld lenen voor de aankoop
van een woning is daarbij relatief
makkelijk wanneer je voldoende
inkomen, spaargeld of overwaarde
hebt. Veel mensen willen ook juist
nu een huis kopen, omdat zij bang
zijn dat de rente binnenkort stijgt.
Als je niet wilt verhuizen maar
wel een flinke overwaarde hebt,
kan dit ook een geschikt moment

zijn om de overwaarde van je
huis te gebruiken voor andere
zaken. Of om dankzij de lage
rentestanden te profiteren van nog
lagere maandlasten wanneer je
aflossingsvrije hypotheek afloopt.
Wil jij ook rustiger, groter of
goedkoper wonen, maar durf je
de stap niet te zetten omdat het
in de huidige woningmarkt lastig
is om een huis te vinden? Of is
het huis dat je op het oog had net
voor je neus weggekaapt? Dan is
dit hét moment om eens met een
NVM-makelaar te praten. Een NVMmakelaar heeft namelijk een groot
netwerk en toegang tot de NVMdatabase, waardoor hij nieuwe
woningen als eerste ziet. Hij kent
de lokale markt en bijbehorende
woningprijzen goed en kan met
data en tools de reële waarde van

een huis bepalen. Hierdoor biedt
een NVM-makelaar meer zekerheid,
gemak en een grotere kans op
succes in een krappe markt.
Is nu verhuizen interessant voor
jou? Doe dan onze gratis check op
isdithetmoment.nvm.nl Vervolgens
kan ons kantoor je adviseren en
verder helpen.

Door: Dennis Holthuijsen,
Register Makelaar Taxateur o.z.,
bestuurslid NVM Limburg

Streekemoties

Column

Radio-roem
Heden ten dage kunnen we,
enkel door het draaien aan de
knoppen van onze audiovisuele
apparaten of het licht aantikken
van de toetsen, ons persoonlijke
‘infotainment’- programma
opstarten. Het aanbod is enorm,
bijna oneindig, en daarmee vele
malen groter dan onze
beschikbare tijd. Dat was niet
altijd zo. Slechts een eeuw
geleden moesten we het met
alleen de gedrukte media doen
totdat de nieuwe techniek van
radiogolven de wereldcommu
nicatie totaal veranderde.
‘Hallo-hallo, hier is je radio!’ Het
klonk rond de dertiger jaren zo eenvoudig, maar wat erachter stond
was het begin van de elektronische
media die voor een gigantische
communicatieontwikkeling zorgde.
Miljoenen mensen zaten gespannen rondom een apparaat waaruit
stemmen en andere geluiden klonken. Nieuws, verhalen, muziek... uit
een kastje. De techniek van propaganda begon een zegetoer over
de hele aardbol. In de USA werd de
Eerste Wereldoorlog op duizenden
kilometers hoorbaar gemaakt en in
Duitsland zaten, twintig jaar later,
hele families voor het radiokastje
om naar de opzwepende propagandareden van het sterk opkomende
nationaalsocialisme te luisteren.
De radio deed zijn massale intrede
door de wereldoorlogen, maar was
ook het medium dat de weg naar
de vrede begeleidde met dagelijkse
informatie over ontwikkelingen aan
het front. Het was ook de radio die
grote merken op de kaart zette en
consumptiepatronen met merkentrouw implementeerde. Het was ook
de radio die de vieringen van religieuze instanties in de huiskamers en
ziekenhuizen bracht. Het was vooral
ook de radio die de hartstochtelijke
competitiesfeer en de afloop op het
voetbalveld in de oren van de fans
liet klinken. En ten slotte was het de
radiotechniek die de inleiding tot de
beeldgolven-innovatie (de televisie)
versnelde. We hebben veel aan de
radio te danken. Wat de eigenschappen van de radio zo speciaal maakt?
Een baby in de baarmoeder kan vier
maanden eerder horen dan zien. Het
gehoor heeft in het ontwikkelingsproces prioriteit. Luisteren zonder
beeld betekent doorgaans dat er
met meer concentratie geluisterd
wordt. Daaraan dankt de radio z’n
bestaansrecht. Het brengt met techniek emotionele nabijheid in onze
samenleving. De radio, onze radio,
verdient roem.

www.intermakelaars.com
Theo Kerstjens
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1,1 miljoen beschikbaar

Starter in de regio

Nicole Care & Beauty
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Nicole Care & Beauty
Nicole van Staveren
Markt 12
Lottum
06 391 76 233
nicole.care.en.beauty@gmail.com
www.nicolecareandbeauty.nl
Schoonheidssalon
Onlangs gestart

Activiteiten
Schoonheidssalon Nicole, Care &
Beauty staat voor huidverbetering
en huidverzorging.
Met een ruime keuze aan beauty,
lichaam en wellness- behandelingen. Met een ruim aanbod uit
gezichtsbehandelingen van ontspanning tot anti-aging of voor een
frisse boost, ben je bij mij aan het
juiste adres.

Doelgroep
Nicole Care & Beauty biedt verschillende diensten aan. Zo is er voor
iedere doelgroep wel een behandeling die op dat moment het
beste bij haar of hem past. Jong of
oud, voor ieder wat wils.

Onderscheidend Vermogen
In de salon wordt alleen met
natuurlijke producten gewerkt.
Het product Xminerals bestaat uit
de waardevolle en heilzame ingrediënten uit de Dode Zee. Het zoute
water en de modder in deze bijzondere zee bevatten maar liefst meer

dan 35 verschillende, heilzame
mineralen, spoorelementen en
uitzonderlijke voedingsrijke algen.
Deze unieke 100 procent natuurlijke
samenstelling heeft tal van therapeutische en huidverbeterende
eigenschappen ten aanzien van
hydrateren, voeden, remineraliseren en vitaliseren van de huid.
Xminerals combineert natuurlijke
Dode Zee-mineralen en hoogwaardige aromatische essenties uit
de plantenwereld en brengt deze
samen in een ruim assortiment van
kwalitatief hoogwaardige huidverzorgingsproducten voor zowel
de huid van vrouwen als mannen.
Effectieve anti-aging formules voor
een opvallend jeugdige huid met
een stralende, heldere en frisse
teint. Daarnaast is er de diversiteit in behandelingen, niet alleen
beauty maar ook wellness.
Aangezien er met producten op
basis van de Dode Zee wordt
gewerkt, is het interieur van de
salon erop ingericht. Met onder
andere een groot zeeaquarium.

ACTIE: KENNISMAKINGSBEHANDELING
Een heerlijke behandeling van 60 minuten voor € 30,-

Bij een vervolg afspraak ontvangt u ook nog eens 30% korting
op een behandeling naar keuze vanaf minimaal € 36,50

Markt 12, 5973 NR Lottum | T 06 39 17 62 33
nicole.care.en.beauty@gmail.com | www.nicolecareandbeauty.nl

Verloren: gereedschapsrol
(canvas) met gereedschap
(kleur groen)
Zondag 21 maart 09.45-10.30 uur
Route America-Meterik-Horst
Waarschijnlijk op St.Jansstraat.
Wil de eerlijke vinder bellen met
Rob Logtens 06 1330 9902
VINDERSLOON

BEKRO Horst
Bronboringen & Bronbemalingen

www.bekro.nl

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

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

Te huur opslagruimte:
In Melderslo, 84m2 (6x14m), hoogte
4m, toegangsdeur 1,4x2,3m(bxh),
vorstvrij. Voor meer info,
bel 06 1284 7592.
Te koop gevraagd landtuinbouwmachines
oa: Ploeg, frees, spitmachine, kieper,
mesttank, weidebloter, weidesleep,
schudder, hark, maaier, tractor enz enz
bel 06 1097 6959
Hortensia’s (veel srt.), rhodo,
vlinderstruik, e.a. heesters
(op stam). Vaste pl., grassen,
buxusvervangers, taxus enz.
Info: www.veld-tuinplanten.nl of
06 4032 7108. Open do. en vrij. na
tel. afspraak, za. van 9.30-16.30
uur. Oude Heldenseweg (naast 13a)
Maasbree.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Te huur: ruimte 90m² centrum
Horst. minimaal 1 jaar(volledig of per
dagdeel) incl. cv/aanrecht/wc/parket.
tel 06 2248 9983

Scholen krijgen subsidie voor
klimaatverbetering
Het Rijk heeft 1,1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het verbeteren van het binnenklimaat in bestaande
scholen. Vier scholen in Horst aan de Maas krijgen een bijdrage om maatregelen te nemen.

Han Geurts en Dorien Sommers van BS Onder de Linde

Samen met Dynamiek Scholengroep
en Limburgs Voortgezet Onderwijs
heeft de gemeente Horst aan de
Maas een aanvraag ingediend bij
het Rijk voor een viertal scholen. Dit zijn basisschool de Brink in
Melderslo, basisschool de Schakel
in Broekhuizenvorst, basisschool
Onder de Linde in Hegelsom en het
Dendron College in Horst. Het aan-

gevraagde subsidiebedrag is volledig toegekend. Basisschool de Brink
krijgt 86.675 euro en basisschool de
Schakel 140.567 euro. Voor Onder de
Linde is er een bedrag van 81.292
euro en het Dendron College heeft
800.00 euro toegekend gekregen.
Eind 2020 heeft het Rijk een regeling ingesteld voor het verstrekken
van specifieke uitkeringen voor de

verbetering van het binnenklimaat
op scholen. Het doel van deze regeling is het stimuleren van projecten waarmee door noodzakelijke en
energiezuinige maatregelen het binnenklimaat in scholen kan worden
verbeterd.
De komende tijd wordt er op de verschillende scholen gestart met de
uitvoering.

Adver torial

Rifai Lafir, Service Center medewerker Tummers Weert

‘Problemen bestaan niet’

“Ik houd ervan om mensen blĳ te maken. En daar leent mĳn job zich perfect voor. Als Service Center
medewerker help ik klanten op weg die een probleem hebben met een apparaat, bĳvoorbeeld door een
storing. Dit probeer ik te verhelpen. Wanneer mensen vervolgens weer met een big smile hun gerepareerde apparaat ontvangen, ben ik een blĳ mens!
Mijn motto is: ‘problemen bestaan niet’.
Ik ben nu niet werkzaam als monteur,
maar weet wel veel van storingen en kan
helpen bij softwarematige problemen.
Bijvoorbeeld als een laptop of tablet een
foutmelding geeft, of als er problemen
zijn met wifiproducten. Ook weet ik
aardig wat van wasmachines, ovens
en andere huishoudelijke apparatuur. Vaak kan ik in de winkel al
achterhalen waardoor een probleem wordt veroorzaakt. We hebben hier ook veel onderdelen van
allerlei apparatuur op voorraad.
Soms is het nodig dat we bij mensen
thuis een storing of probleem verhelpen. Dat is de taak van de buitendienst,
die langsgaat om bijvoorbeeld een wasmachine weer aan de praat te krijgen. Om de
oorzaak van sommige problemen of storingen op het gebied van bruin- en witgoed
te kunnen achterhalen, ga ik incidenteel
zelf langs bij een klant. Ik heb dertien jaar in

de buitendienst gewerkt, waardoor ik op dat vlak
behoorlijk wat ervaring heb. Hierdoor kan ik echt
van toegevoegde waarde zijn voor klanten.”
Tegenwoordig kunnen klanten op veel verschillende manieren contact met ons opnemen, zo is het bijvoorbeeld mogelijk
om te videobellen met een verkoper of service center medewerker.
Soms kunnen we het probleem
zo al samen oplossen en hoeft de
klant niet eens de deur uit. Ook is
het weer mogelijk om langs te
komen in onze winkels, hier
staan we natuurlijk voor je klaar.
Hiervoor dien je wel eerst even
een afspraak te maken, dit kan via
onze website of telefonisch.

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!

0804 \ enzo
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Geplukt

Nico Freriks Horst
Deze Horstenaar reisde als professioneel volleyballer de hele wereld rond en woonde onder andere in
Polen, Spanje en Iran. Nu woont hij alweer enkele jaren met zijn gezin in Horst. Deze week wordt Nico
Freriks (39) geplukt.

school zijn aandacht vroeg. “Omdat ik
het leuk vond, ging het eigenlijk vanzelf. Leren vond ik heel belangrijk, ik
wilde ook per se mijn eindexamen
halen. Dat viel samen met het kwalificatietoernooi voor het jeugd-EK.
Dan zat ik in mijn volleybaltenue aan
het examen om daarna meteen door
te gaan naar de wedstrijd. Mijn ouders
hebben mij, en mijn zusjes trouwens
ook, altijd gesteund. Zij vonden het
belangrijk dat wij iets deden wat wij
leuk vonden.”

Olympische Spelen

Nico werd geboren in het
Brabantse Uden, maar groeide op
aan de Herenbosweg in Melderslo
met zijn twee jongere zusjes.
“We woonden in het buitengebied en hadden dus veel ruimte
om buiten te spelen”, vertelt Nico.
Hij had op jonge leeftijd al aanleg voor balsporten. Maar hoewel
hij uit een echte volleybalfamilie
komt, meerdere van zijn ooms en
tantes speelden volleybal, koos hij

ervoor om in Melderslo bij de voetbalclub te gaan. “Voor mij was het
logischer dat ik met mijn vriendjes
ging voetballen in Melderlso, dan
dat ik naar Horst zou fietsen naar
de volleybalclub”, lacht hij. Zich echt
thuis voelen op het voetbalveld deed
hij echter niet. “Er werd vaak lomp
gespeeld en dat vond ik lastig. Mijn
oom volleyde bij Peelpush in Meijel,
dus zo leerde ik meer van de sport
kennen.”

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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Volleybaltenue
Op zijn 12e werd Nico lid van Hovoc in
Horst en drie jaar later speelde hij al
in het eerste team. Inmiddels ging hij
naar het vwo, eerst op het Boschveld
College in Venray en later in Horst
naar het Dendron College. Vanaf zijn
15e trainde hij ook mee in Weert en
later bij Jong Oranje. Hij trainde vier
keer in de week en speelde in de
weekenden wedstrijden. Hij was dus
veel tijd kwijt aan de sport, terwijl ook

In 1996 stond het Nederlands volleybalteam in de finale van de
Olympische Spelen. Voor de jonge
Nico vormde dat moment een keerpunt. “Ik zat voor tv en zag mijn
idolen spelen, ik leefde zo met hen
mee. Ik zei tegen mijn vader: dat wil
ik ook.” Op zijn 18e speelde hij bij
het talentteam in Amsterdam, daarnaast studeerde hij aan de Johan
Cruyff University. “Mijn oma zei: je
moet wel je studie afmaken”, lacht
Nico. Hij werd gevraagd voor het
Nederlands team en speelde in de
jaren daarna onder andere in Polen,
Duitsland, Frankrijk, Italië, Rusland
en Iran. “Dat was wat cultuurschok
betreft wel het grootste avontuur”,
zegt hij over de laatste. “Maar ik heb
er wel een fijne tijd gehad. Sowieso
pas ik me vrij makkelijk aan nieuwe
situaties aan.” Zijn carrière kende
dieptepunten, als de resultaten niet
waren zoals hij had gehoopt, maar
ook hoogtepunten. Hét hoogtepunt
was natuurlijk de kwalificatie voor de
Olympische Spelen in 2004. “Dat was
echt een droom die uitkwam, niet
veel mensen kunnen zeggen dat ze dit
mee hebben gemaakt. De Olympische
Spelen is het mooiste toernooi, niet
alleen om er zelf te spelen, maar ook
om de andere sporters in actie te zien.
Het is echt een unieke ervaring en het
hoogste dat je als sporter kunt behalen.” Dat het team geen medaille wist
te halen, was zuur beaamt hij. “Zeker
op dat moment, omdat je weet dat er
niet veel kansen zijn. In 2008 zijn we
nog wel dichtbij een nieuwe kwalificatie geweest, maar gingen we er in de

halve finales uit tegen de uiteindelijke
winnaar Servië.”

Jongeren begeleiden
In 2001 leerde Nico de uit Horst
afkomstige Marleen kennen, met wie
hij in 2011 trouwde. Samen hebben
ze drie kinderen: Laura (8), Michiel
(6) en Manon (4). Zijn gezin was ook
de reden dat Nico in 2016 stopte als
professioneel sporter. Hij speelde de
laatste drie jaar in Iran, waar hij ook
woonde. Zijn gezin kon wel op bezoek
komen, maar echt een ideale situatie
was het niet. “Marleen is wel altijd
met mij meegereisd, we wilden geen
lange-afstandsrelatie. We hadden een
huis in Horst, waar we buiten het clubseizoen woonden. In 2016 kregen we
echter onze derde, wat voor mij reden
was om te stoppen als prof.” Dat wil
niet zeggen dat hij de sport helemaal
vaarwelzei. Hij werd weer lid van
Hovoc, zijn oude club, en promoveerde
met het team van de derde divisie
naar de eerste. Tegenwoordig speelt
hij bij Limac in Linne en is hij af en toe
op het golfterrein te vinden. Na zijn
profcarrière ging hij aan de slag als
JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht)regisseur bij de gemeente Horst aan
de Maas en behaalde zijn MBA aan
de Maastricht School of Management.
Na afronding van zijn studie is hij
werkzaam geweest als hoofd van de
sportafdeling van de Universiteit van
Maastricht. Nu werkt hij alweer enkele
jaren bij Fontys als coach voor studenten. “Het enthousiasmeren van
jongeren en hen begeleiden op hun
ontdekkingstocht vind ik erg leuk om
te doen. Daar krijg ik veel energie van.
Ik zit hier zeker op mijn plek.”
Zijn leven is nu gezellig druk, zegt
hij, met gezin, werk en sport. Als hij
al iets mist, dan is het het reizen van
vroeger. “Marleen en ik houden allebei van reizen en hebben dat ook veel
samengedaan. Ik hoop dat we in de
toekomst met onze kinderen ook nog
eens kunnen doen.”

Tekst en beeld: Marieke Vullings

Welkom op Landgoed en
Natuurbegraafplaats Weverslo
Beleef de natuur en geniet van de rust
● Maak op uw gemak een wandeling
● Dé gelegenheid om een eigen grafplek te kiezen
●

Maak een afspraak via natuur@weverslo.nl voor
meer informatie in een persoonlijk gesprek.
Vrije toegang tussen zonsopkomst en zonsondergang.
Informatiecentrum Het Boshuis is dagelijks geopend van
13:30 tot 16:30. Bezoek onze website www.weverslo.nl
voor uitgebreide informatie.
Natuurbegraafplaats Weverslo • Janslust 11 Heide, in de Peel tussen Deurne en Venray • 0478 - 515721
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15-vragen aan

Sidney Hesen Horst
zou eigenlijk alles doen om erin voor
te komen.

Welk verhaal vertelt je familie
altijd over jou?
Toen ik een jaar of drie was, was ik
een keer spoorloos verdwenen. Op
straat lag een verloren bal, dus werd
er alarm geslagen. Iedereen hielp
mee om te zoeken. De buurt werd uit
gekamd en de politie werd gebeld.
Toen mijn opa nogmaals in huis ging
zoeken zag hij in de speelkamer een
klein voetje onder een stapel kussens uitsteken. Daar lag ik te slapen
met een grote reep chocolade die ik
ergens in huis gevonden had.

Ben je meestal te vroeg, precies
op tijd of te laat?
Ik ben eigenlijk altijd wel iets te laat,
als ik op tijd binnen kom wandelen
dan kijkt meestal iedereen verbaasd.

Wat is je favoriete hobby?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Sidney Hesen
16 jaar
Horst
Dendron College

18 wordt dan mag je heel wat meer.
Maar op je 21ste ben je volwassen,
dus lijkt mij dat wel een mooie leeftijd om voor altijd te blijven.

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?

Wat zou je nog willen doen in je
leven?

Buiten Europa ben ik nog nooit
geweest, dus ik zou echt een keer de
hele wereld rond willen reizen. Het
liefst neem ik dan een kijkje in de
verschillende culturen of gewoon in
de mooie natuur.

Ik ben een echte fan van Formule
1, dus graag wil ik een keer in mij
leven naar een race toe. Mijn ouders
hebben me dit beloofd dus dat gaat
wel goed komen.

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd een bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Ik ben nu bijna 17 jaar. Als je

In welke bestaande film zou je
zelf willen spelen?
Mijn lievelingsfilm is toch echt wel
The Lord Of The Rings. Ik heb deze
films meerdere keren gezien en ik
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Wie is je grote voorbeeld?
Mijn voorbeeld is mijn oudste broer
Kevin. Ik keek altijd naar hem op
toen ik klein was. Hij is 4,5 jaar
ouder dan ik, en we kunnen het
heel goed met elkaar vinden. Hij
gaat volgend jaar ook naar het hbo
en toevallig gaan wij dezelfde studie volgen, dus misschien zitten wij
komend jaar wel samen in de klas.

Wat is je beste en wat is je slechtste eigenschap?
Beste eigenschap: inlevingsvermogen. Mijn moeder zegt wel eens:
‘Jij zou een hele goede arts geworden zijn’. Slechtste gewoonte: In het
begin van het schooljaar qua leren
niets uitvoeren, tijdens het jaar langzaamaan wat tandjes bijzetten om
aan het einde van het jaar er weer
goed voor te staan.

Wat vind jij belangrijk in een
vriendschap?

Gitaar spelen is mijn hobby en ik
vind het ook heel leuk. In het begin
speelde ik niet zo vaak, maar mijn
moeder stimuleerde mij om door
te gaan. Mijn gitaarleraar zei dat ik
talent had. Op een gegeven moment
ben ik meer gaan spelen. Toen werd
het ook steeds leuker en ging het
steeds beter. Nu ik in de lockdown
mijn vrienden niet zo vaak kan ontmoeten is dit een geweldige uitlaatklep. Ik speel veel rockklassiekers
en vind het een uitdaging om vooral
de moeilijke solo’s te leren onder
andere van AC/DC en Led Zeppelin
en mijn familie zegt wel eens dat ik
het muzikale talent van mijn moeder heb.

Ik denk de waarheid spreken. Als je
gaat liegen tegen elkaar helpt dat
eigenlijk nooit. Dat leidt meestal
tot verdriet of tot het verliezen
van vrienden. Dus dat vind ik heel
belangrijk.

Heb je een bijbaantje?

Ik probeer altijd de positieve kant
te zien, dus ik ben een echte optimist. Ik heb geen zin in het negatief
denken over iets. Ik ben een realist.
Ik denk gewoon hoe iets is en verder
niks.

In het weekend en in de vakanties
werk ik bij het bedrijf Fleurametz.
Dit is een groothandel in snijbloemen. Mijn taak is ervoor zorgen dat
de verkoophal netjes blijft en ik help
klanten. Er komen ook veel Duitse
klanten, dus spreek ik al een behoorlijk woordje Duits.

Wat is je droombaan?
Toen ik nog klein was wilde ik al
robots maken. Volgend schooljaar ga
ik de opleiding Mechatronica volgen op het hbo bij Fontys in Venlo.
Dus wie weet zou ik die droom misschien nog waar kunnen maken.

Hoi

Hond of kat?
Allebei zijn ze heel schattig, maar wij
hadden vroeger een hond en hebben
nog nooit een kat gehad. Ik vind katten ook iets wilder en ze gedragen
zich wat minder dan honden. Toen
wij vroeger in Hegelsom woonden
lagen er geregeld kattendrollen in
onze zandbak. Dus ik ben meer fan
van honden.

Optimist, pessimist of realist?

Introvert of extravert?
Dat ben ik allebei wel. Ik vind het
gezellig in een groep, maar hoef niet
altijd te praten of heel sociaal te zijn.
Deze eigenschap heb ik van mijn
vader meegekregen.

Tekst: Teun van Zon
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Vrouwen
Opgelet! Lezen op eigen
risico. Je gaat je er vast in
herkennen. Zo niet, dan
geloof ik je niet. Dingen die
we doen, maar nooit gaan
toegeven.
Als we ons rot voelen kijken
we emotionele auditievideo’s
of All You Need Is Love video’s
en huilen we heel hard.
Maar alleen als we alleen
zijn. Oh, en als je ons dat
vraagt wat we gedaan hebben
gisteravond? Dat zeggen we:
gewoon… beetje chillen en
zo. Als we lange mouwen
dragen in de volle zon kun
je er bijna honderd procent
zeker van zijn dat we onze
oksels niet hebben geschoren.
Gewoon vergeten, maar balen
we heel hard. We brengen
’s ochtends zo subtiel mogelijk
make-up aan en claimen dat
we zo wakker zijn geworden.
#iwokeuplikethis. En wat
een goed gevoel is dat.
Over make-up gesproken.
We halen het er ’s avonds niet
altijd af en smeren er de dag
erna gewoon weer een laagje
overheen maar vinden wel
dat we het er elke avond af
moeten halen. Snapt iemand
het nog? Instagram stalken
is er ook een. We kunnen
uren verdwalen op Instagram
dus grote kans dat we jouw
vakantiefoto’s hebben gezien.
We wassen onze beha’s te
weinig. Eigenlijk moeten
ze na vier keer dragen de
was in, maar we kunnen er
gerust een week mee doen.
We smeren tandenpasta
op mee-eters als we alleen
slapen zodat niemand dat
ziet. Én ontkennen wat we net
hier hebben gelezen. Dat is
waarschijnlijk wat je nu aan
het doen bent. Maar dat maakt
niet uit, wij weten wel beter
toch. We zijn er trots op en we
doen het goed! Ga gewoon
lekker door met wat je aan het
doen bent.

Lotte Thijssen
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Paasspeurtocht Mussenbuurt
In de Mussenbuurt in Horst vond op eerste paasdag, zondag 4 april, een paasspeurtocht plaats. De activiteit
was speciaal bedoeld voor de inwoners van de wijk en was georganiseerd door werkgroep Mussenbuurt.

De werkgroep wilde de inwoners van
de buurt ondanks corona toch een
paasactiviteit aanbieden, dat werd de
speurtocht. Van 10.00 tot 14.00 uur

konden kinderen en volwassenen de
speurtocht afhalen en beginnen aan
de tocht, die langs de diverse huizen
ging. Bij sommige huizen was achter

de raam een opdracht en een letter verstopt. De opdrachten konden
gemaakt worden, de letters vormden
op het einde een zin.

Nieuw studioalbum Powerwolf
van Horster drummer
De heavymetalband Powerwolf, waar de Horster drummer Roel
van Helden in speelt, brengt op 9 juli haar nieuwe studioalbum Call
Of The Wild uit. De plaat wordt uitgebracht via Napalm Records.

De heavymetalband Powerwolf
speelt al jaren door de hele wereld.
Horstenaar Roel van Helden verving de vorige drummer van
Powerwolf Tom Diener in 2011 en
zit sindsdien in de band. De band is
bekend vanwege haar grote podiumoptredens en staat regelmatig
op grote festivals zoals Graspop.
Met Blessed & Possessed (2015)
behaalde Powerwolf voor het
eerst een gouden album. Daarvoor
kwam de band met Preachers Of

The Night (2013) en kwam het
onlangs met een Best Of-album
genaamd Best Of The Blessed.
De bandleden verkleden zich als
priesters en het merendeel van de
teksten zitten verwijzingen naar
het geloof. Call Of The Wild komt
op 9 juli uit. Op 9 oktober bezetten de mannen de Lotto Arena in
Antwerpen en op 10 oktober de
AFAS Live in Amsterdam.
Beeld: Napalm Records

10 jaar waardevol geluk voor jaarl�ks honderden mensen
Rendiz-locatie ‘beej Mooren Naeve’ is al tien jaar lang een
veilige basis waar mensen alt�d op terug kunnen vallen.
Maar ook een verbindende schakel tussen een veelheid aan
activiteiten die plaatsvinden óp deze locatie én daarbuiten.
Activiteiten die mensen helpen om tot hun recht te komen.
Dát is tien jaar waardevol geluk.

Textiel
atelier
Creatief
atelier
Schilderen

Iedereen is welkom en mag zichzelf z�n
Dagel�ks z�n er b� beej Mooren naeve
ervaren trajectbegeleiders aanwezig voor
het bieden van een luisterend oor en het
aansturen van de activiteiten in en vanuit
het maatschappel�k activeringscentrum
(MAC). Jill, is naast Elle en John, het vaste
gezicht. “We willen mensen laten winnen
aan waarde. Beej Mooren naeve is hierin
een ontzettend belangr�ke plek. Een veilige
plek waar mensen elkaar ontmoeten op een
ongedwongen sfeer en er naast vr�e inloop
ook dagbesteding, participatietrajecten
en vr�willigerswerk mogel�k is. Stuk voor
stuk waardevolle bezigheden die mensen
het gevoel geven dat ze ergens b� horen
en ertoe doen. En daar doen we het voor”.
“We werken met en voor allerlei mensen.
Horstenaren die hier komen voor een
ontmoeting maar ook mensen die een
inhaalslag maken op de arbeidsmarkt en
mensen die op zoek z�n naar een zinvolle

invulling van de dag. Iedere dag geeft m�
als trajectbegeleider voldoening, omdat ik
zie hoe mensen zich hier ontwikkelen door
het bieden van passende (arbeidsmatige)
dagbesteding. En als de wensen en
behoeften van de deelnemer niet of niet
meer aansluiten b� de activiteiten van
beej Mooren naeve werken we samen
met partners in Horst waar we alt�d een
geschikte oplossing vinden”, aldus John.
De drie trajectbegeleiders benadrukken
dat iedereen zichzelf mag z�n b� het
MAC. “W� k�ken graag samen naar
de
persoonl�ke
ondersteuningsvraag
en groeimogel�kheden en vanuit daar
kiezen we de juiste route. Alleen dan
lukt het om een persoonl�kheid te laten
ontluiken, om vertrouwen en geluk te
zien groeien. Er is niets mooiers om dat te
zien gebeuren, aldus Elle namens de drie
trajectbegeleiders.”

Geïnteresseerd in de activiteiten of op zoek
naar vr�willigerswerk of dagbesteding,
loop gerust eens binnen b� beej Mooren
naeve.

www.beejmooren-naeve.nl

Handwerk
café
Diensten
centrum
Hout
werkplaats
Fietsen
werkplaats
Samen 2x
eten
p.w.
Gezellig
samen z�n

4x

p.w.

2x

p.w.

2x

p.w.

1x

p.w.

250x

tuinen p.j.

2x

p.w.

2x

p.w.

>50 unieke
personen
per jaar

2x

Taalcursus

p.w.

Naast deze wekel�kse activiteiten wordt vanuit ‘beej Mooren
Naeve’ ook strandbad de Kasteelse Bossen geëxploiteerd.
Ook z�n er een kaartclub en wandelclub in oprichting.
deelnemers

vr�willigers

traject- en
werkbegeleiders
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Hekwerk
Govers Hekwerk is met 45 jaar ervaring inmiddels een begrip in de
hekwerkbranche. Met een team van 30 medewerkers bieden wij een
totaaloplossing op het gebied van terreinbeveiliging voor zowel de
zakelijke markt als de consumentenmarkt.
Ons werkgebied strekt zich uit over Nederland en België.
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

HEKWERK MONTEUR
REGIO VENRAY-HORST

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij Ambachtelijke
Slagerij Joosten in Horst!
Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-centrum.nl, of doe deze
in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement (t.a.v. Marion van
Issum), Steenstraat 2, Horst. Vergeet niet uw naam, tel.nr. en mailadres te vermelden.
Oplossingen moeten vóór zondag 11 april (12.00 u.) binnen zijn. De winnaar wordt volgende week bekend
gemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

m/v (fulltime)

Functieomschrijving

Als onderdeel van een enthousiast
montageteam draag je zorg voor de installatie
van hekwerken en toegangspoorten op
locatie. Hierbij staat de aandacht voor netheid
en kwaliteit voorop. Als montageteam draag
je zorg voor het gewenste eindresultaat voor
onze opdrachtgevers.

Wij vragen

Affiniteit met techniek
Iemand die houdt van buiten werken op steeds wisselende locaties
Collegiale instelling - zelfstandig - flexibel

Wij bieden

Uitstekend salaris conform opleiding en werkervaring
Intern/extern opleidingsprogramma
Goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden
conform CAO Klein-metaal
Prettige werksfeer in een klein team
Afwisselende werkzaamheden en aansprekende projecten
Bij gebleken geschiktheid een vast contract

Geïnteresseerd?

Neem telefonisch contact op met Jean-Paul Govers of stuur
een schriftelijke reactie naar info@goverssierhekwerk.nl,
ter attentie van de heer Jean-Paul Govers.

’t Inne 32 | 6021 DA Budel | T 0495-494453 | www.goverssierhekwerk.nl

Revalideren?
Dat doet u natuurlijk
bij De Zorggroep!

De oplossing van de puzzel in
HALLO Horst aan de Maas
van 1 april was:

Moet u herstellen na een ongeval, operatie, hartinfarct
of beroerte? Dan bent u bij De Zorggroep in goede
handen. Wij zijn gespecialiseerd in revalidatiezorg en
behandeling van ouderen. Met een op maat gemaakt
revalidatieprogramma begeleiden wij u naar een zo
zelfstandig mogelijk leven thuis.
Meer weten?
Bel dan met Zorgbemiddeling: 088 6101 755
Of kijk op www.dezorggroep.nl/revalidatie.
De Zorggroep heeft revalidatiecentra in
Venray (Beukenhof), Tegelen (Solidus)
en Roermond (Zorghotel).

En de winnaar is: Erica van

der Zalm-Boogaard uit
Grubbenvorst . Van Harte

Gefeliciteerd met de cadeaubon
van € 50,- te besteden bij
Bakkerij Broekmans in Horst!!
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0804 \ service
Religie
America
zondag

Medische zorg
Heilige mis

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

19.15

11.00

Huisartsenpost

10.30

Heilige mis

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

woensdag
donderdag
vrijdag

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

09.30

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Lottum
zondag

Heilige mis

09.00

Meerlo

Venlo

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

zondag
Heilige mis
10.30
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Gebiedsteams

zondag
Heilige mis
09.00
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Gemeente Horst aan de Maas

zaterdag
zondag
maandag

Tandarts

Swolgen

Sevenum

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

kerkdienst

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

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Spoedgevallendienst

09 t/m 11 april
Tandunique Sevenum
Peperstraat 43, Sevenum
077 467 20 97

12 t/m 15 april
Tandartsen Praktijk Venray
Wilhelminastraat 17a, Venray
0478 58 07 00

In deze online special gaat
L1-presentator Bas van der Zwaan
langs bij chauffeur Peter en deelnemer Josie die al vele jaren samen
meerijden met de Truckrun. De film
wordt aangevuld met filmmateri-

aal uit de laatste Truckrun van 2019.
Deze online Truckrun wordt georganiseerd om de deelnemers een hart
onder de riem te steken en hen zo te
laten weten dat de organisatie hen
niet vergeten is. De online Truckrun

gaat verbouwen!
Om nog beter aan je wensen te voldoen gaan we
onze winkel moderniseren en uitbreiden

OPENING

112

Priesternoodnummer

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

Meerlo, Tienray, Swolgen,
Broekhuizenvorst, Broekhuizen,
Lottum, Grubbenvorst

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

ZATERDAG 17 APRIL
OM 16.00 UUR

ZATERDAG

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

Brand, ongeval of misdrijf

SLUITING

WOENSDAG 5 MEI
OM 9.00 UUR

Danure Verloskundigen
10.00

wordt gehouden op zondag 11 april
vanaf 13.00 uur op de website van
de Truckrun en haar Facebookpagina.
Voor meer informatie kijk op
www.truckrun.nl

JUMBO PHICOOP

Verloskundige zorg

Alarmnummer

06 19 42 26 21

De jaarlijkse Truckrun staat op zondag 11 april gepland. Dan zouden tientallen trucks met haar deelnemers
door Horst aan de Maas toeren. Door het coronavirus kan de Truckrun voor het tweede jaar op rij niet doorgaan. Daarom organiseert de organisatie nu een online editie van de tocht.

(alleen na telefonische afspraak)

zaterdag
Heilige mis
19.00
La Providence (kloosterkapel)
zondag
Heilige mis
11.15

zondag

Apotheek Maasdorpen
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

Grubbenvorst

Hegelsom

Apotheek

Online editie van Truckrun
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DOE TIJDIG EXTRA
BOODSCHAPPEN!
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OM EEN LEGE VOORRAADKAST TE VOORKOMEN

Denk hierbij aan houdbare producten, diepvries assortiment en/of vries
tijdig een voorraad brood en vlees in. De laatste dagen voor
de winkelsluiting kunnen we lege vakken niet voorkomen!
* Dit bedrag is exclusief (door de wet) uitgesloten productgroepen (tabak, slijterijartikelen,
geneesmiddelen, zuigelingenvoeding, beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, loten,
postzegels en toegangskaarten), betaald en uit te keren statiegeld en eventuele servicekosten.

Phicoop

Sevenum, Horsterweg 64

Jij maakt ‘m super
compleet met
apparatuur

6.799,-

Rodez

340 x 186 cm

Compleet met oven,
inductiekookpaat met geïntegreerde
afzuiging, koel-vriescombinatie,
vaatwasser, werkbad, spoelbak en
5 jaarapparatuurgarantie.
Compleet uitgerust met apparatuur
van ETNA met een inductiekookplaat
met geïntegreerde afzuiging
van BORA

Vaatwasser

• Volledig geïntegreerd
• Geluidsniveau: 44 dBA
• TotalDry: deur opent automatisch
voor extra droogresultaat
• 60 cm breed
• 13 couverts
• Energielabel D • LED display
• LED verlichting in kuip
• 5 jaar garantie

525,-

Inductiekookplaat
• 4 zones
• 2 faseaansluiting
• Mat zwart oppervlakte
• Tiptoets bediening
• Boostfunctie per kookzone
• 80 cm breed
• kinderslot
• 5 jaar garantie

699,-

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,2

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!

HORST

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

ROERMOND

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

Elke zondag geopend

