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‘Planken’ bij Wienes
Deze coronaperiode is voor niemand makkelijk. Het beperkt onze vrijheden en iedereen wil terug naar het normale leven. Voor mensen met een beperking is de coronapandemie
extra lastig. Het is voor hen vaak moeilijk te begrijpen dat ze hun ouders of opa en oma niet eens mogen knuffelen. Rens Tielen en Rik Thielen van Zorgboerderij Wienes in Hegelsom
leggen uit wat corona voor impact heeft op hen. Lees verder op pagina 07

Frictie ondernemers en college

Parkeerdruk rondom ‘t Gasthoês
Twee Horster ondernemers uitten tijdens de raadsvergadering van dinsdag 18 mei hun ongenoegen
over de verkeersontwikkelingen rondom het verbouwde Gasthoês. Volgens hen zouden er te weinig
parkeergelegenheden zijn als ‘t Gasthoês in de toekomst op volle toeren draait. Het College van B&W
van Horst aan de Maas was het hiermee niet eens.
Marcel van Rensch van de
Renschdael Groep en Nicole
Schreurs van kinderkledingwinkel
Dwarz Kidz spraken in. “De zuidkant van Horst is door de afsluiting van de Gasthuishuisstraat,
ter hoogte van de Dr. van de
Meerendonkstraat, moeilijk bereikbaar”, zei Van Rensch. “Daarnaast
zijn er te weinig parkeerplekken.
De parkeerplekken die er wel zijn
liggen ver van de de winkelstraat
af.” De kinderwinkel van Schreurs

ligt aan het begin van de winkelstraat, waar de Herstraat overgaat
op de Kerkstraat. “Klanten komen
sinds de afsluiting geïrriteerd
binnen”, zei Schreurs. “Ze weten
niet hoe ze ons moeten bereiken. De winkels die hier liggen
zijn veelal kleine speciaalzaken.
Klanten komen vaak speciaal vanuit andere gemeentes naar deze
winkels, ze kennen hier niet de
weg.” Volgens Van Rensch gaat het
helemaal fout als ‘t Gasthoês op

Doe mee met de
PLUS EK-pool.
Maak kans op
mooie prijzen.

volle toeren draait. “Stel je voor.
De bieb is open, de horeca, het
poppodium en ga zo maar door.
Misschien is er dan ook nog iets te
doen in de Mèrthal. Die auto’s kunnen we nooit kwijt.” Wethouder
Eric Beurskens ontkent dit:
“Onderzoeken hebben uitgewezen
dat het geen probleem moet zijn”,
zei hij.

Lees verder op pagina 05

Speel jij mee?
www.ek-pluslucassen.nl
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Nog steeds zorgen bij omwonenden Californië 2
Hoewel de fabriek van Hessing Supervers toch niet in het ontwikkelgebied Californië 2 in Horst komt, blijft de
buurt zich zorgen maken over toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Om hier aandacht voor te vragen
hebben zij onlangs een bord geplaatst in het gebied.

Het plangebied Californië 2 is onderdeel van Klavertje 4 en ligt tussen de St. Jorisweg in Hegelsom en
Dijkerheideweg in Horst. Eind vorig jaar
werd bekend dat een groenteverwerkingsbedrijf zich wilde gaan vestigen
in het gebied, met daarbij de huisvesting voor driehonderd arbeidsmigranten. Omwonenden van de St. Jorisweg,
Van Elzenweg, Dijkerheideweg en

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

Niesweg kwamen in het verweer tegen
deze plannen. Uiteindelijk besloot
het bedrijf daarom de fabriek op een
andere locatie in Klaver 5 te realiseren. Het bestemmingsplan Californië 2
is een maatpak voor Hessing, zeggen
Pieter Driessen en Peter Bouten, die
namens de buurt het woord voeren.
Volgens hen is het mede door hoge
tijdsdruk erdoor gedrukt om de voor-

genomen plannen te kunnen realiseren. “Die noodzaak is er nu niet meer”,
stellen de twee. Na publicatie van het
bestemmingsplan zijn er op initiatief
van de omwonenden verschillende
gesprekken gevoerd met diverse politieke partijen. “Mogelijke alternatieve
vestigingslocaties werden ondanks
veelvuldige vragen vanuit zowel de
buurt als door raadsleden, altijd ont-

Tekst en beeld: Marieke Vullings

Vlooien en wormen bij je hond,
dat wil je niet
Vlooien en wormen komen vaak voor bĳ honden. Ontworm je hond daarom regelmatig en behandel preventief tegen vlooien.

Bijna alle honden hebben ook
weleens last van vlooien. Het is
de meest voorkomende parasiet.
De beestjes voeden zich met bloed
en zorgen voor jeuk en huidproblemen. Ze kunnen lintwormen overdragen. Als je hond zich vaak krabt en
je ziet vlooienpoepjes
(zwarte stipjes) in de vacht dan is
het hoog tijd om je hond
te behandelen.

Maak ook de omgeving goed schoon.
Want een groot deel van een vlooienbesmetting bevindt zich in huis.
Dus in de hondenmand, op de bank
en in je tapijt. Voor je het weet
heb je een plaag. Dit gebeurt vaak
na een vakantie, als de poppen ontwaken van de trillingen. Zorg dat
je een aantal dagen zorgvuldig
stofzuigt. Behandel het huis daarna
met een speciale omgevingsspray.
Na het zuigen heb je een stofzuigerzak vol vlooien, larven en eitjes,
gooi deze weg.

Behandel je hond preventief tegen
vlooien. Want voorkomen is beter
dan genezen. Heeft je hond toch
last van vlooien? Behandel hem
dan zo snel mogelijk. Kam zijn vacht
zorgvuldig met een vlooienkam
en gebruik een middel dat volwassen vlooien én larven doodt.

Verwijder bij je hond regelmatig
teken met een speciale tekentang.
Pak de teek met het pincet zo dicht
mogelijk achter de kop en verwijder
de teek met een draaiende beweging. Gebruik nooit alcohol of andere
middeltjes om de teek te verdoven. Teken kunnen de ziekte van

en lintwormen, zijn ook gevaarlijk
voor de mens.

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)

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.

aangrenzende industrieterrein Trade
Port in rap tempo verrijzen. We hebben
het idee dat men nog steeds onvoldoende inzicht heeft in wat er daadwerkelijk speelt en wat de uiteindelijke
gevolgen kunnen zijn voor mens en
dier indien vastgehouden wordt aan
de huidige plannen.” “We vragen om
een gezonde afweging van de belangen. Open je ogen en kijk wat er speelt
in het gebied”, zegt Peter Bouten, “en
maak van het gebied een groene bufferzone, nu het nog kan.”
Wethouder Roy Bouten van de
gemeente Horst aan de Maas laat in
een reactie desgevraagd weten dat er
met het ontwikkelbedrijf en de buurt
is afgesproken dat bij toekomstige ontwikkelingen de omwonenden worden
geïnformeerd. “Ik begrijp dat, gezien
hoe het proces destijds is verlopen,
het vertrouwen broos is. Het is aan mij
om te bewijzen dat we onze afspraken
nakomen. Maar we kunnen mensen
ook niet altijd de antwoorden geven die
zij willen horen. Bomen die zijn gekapt
en land dat is geëgaliseerd, dat zijn
ingrepen van Californië B.V.. Met hen
is afgesproken dat op het moment er
sprake is van planvorming, zij dit melden bij de buurt. Sowieso is er een
gesprek gepland met het ontwikkelbedrijf, de buurt en de gemeente.”

Oh, zit dat zo!

www.hallohorstaandemaas.nl

Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

kend. Pas nadat vertraging dreigde,
werd uiteindelijk toch besloten om uit
te wijken naar de huidige locatie op
Klaver 5.”
Het gewijzigd bestemmingsplan
is echter nog niet onherroepelijk.
Om aandacht te vragen voor hun zorgen, hebben buurtbewoners onlangs
een bord geplaatst in het gebied.
Op dit moment worden er gesprekken gevoerd tussen de gemeente en
het ontwikkelbedrijf Californië B.V.
om invulling te geven aan dit gebied.
De omwonenden denken dat er achter de schermen veel meer speelt dan
dat er naar buiten komt. Peter Bouten:
“We zien ontwikkelingen in het gebied.
Zo zijn vrijwel alle bomen gekapt en
is het land recentelijk geëgaliseerd.
We hebben het idee dat er weer informatie achterwege wordt gehouden en
voelen ons nog steeds geen volledige
gesprekspartner.” “We willen dat de
gemeente voor transparantie zorgt”,
geeft Pieter Driessen aan. “Ondanks
dat de gemeente zelf medeaandeelhouder van dit ontwikkelingsgebied
is, kan op de vraag wat de financiële
impact is bij uitblijven van de voorgestelde ontwikkeling in het gebied,
tot op heden niemand een antwoord
geven. Veel mensen wandelen, fietsen
en recreëren hier in deze buurt. Op de
achtergrond zie je vanuit het natuurgebied ‘t Ham de megahallen van het

Honden hebben vaak last van wormen. Om problemen als vermageren,
diarree of nog erger te voorkomen,
ontworm je volwassen dieren vier
keer per jaar en puppy’s iedere twee
weken tot ze twaalf weken oud
zijn. Sommige wormen, zoals spoel-

Lyme overbrengen. Je kunt teken
voorkomen met een tekenband.
Deze protectorband beschermt
je hond vijf á zes maanden lang
tegen tekenbeten en steken van
zandvliegen.
Vraag ons advies en voorkom
problemen!
Door: Walter van den Hout,
Welkoop Sevenum

Welkoop Sevenum,
Horsterweg 68, 5975 NB Sevenum
077 467 22 22 www.welkoop.nl

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.

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos
Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een ﬁjne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

3 van de 4 slaagt!

WWW.MENS-EN-RELATIE.NL
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio

actieactieactie
Strakke benen/buik
12 behandelingen van 40 minuten
van € 80,- voor

€52,- per keer*

*Zie actievoorwaarden op de site

COSMETISCH CENTRUM HORST

Industriestraat 15
bell of app: 06 - 20 41 45 01
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Verbouwing basisschool Kronenberg

De Kroevert krijgt update in hardware en software
Basisschool de Kroevert in Kronenberg krijgt een bedrag van 300.000 euro van de gemeente Horst aan de
Maas voor aanpassingen en onderhoud in het pand. Volgens Judith Geurts, directeur van de school, is deze
verbouwing nodig. De school ondergaat een grote update.

zelfde tafeltje in hetzelfde gebouw te
zitten. Daarom gaan we kijken om ook
buiten, op het schoolplein of ergens
anders, les te geven. De kinderen van
Kronenberg zijn erg creatief en zijn
echte buitenkinderen.”

Pauzekamer
Voor de leraren is dit natuurlijk anders
werken, iets waar we ze, volgens
Geurts, de afgelopen jaren naar toe zijn
gegroeid en zich in ontwikkeld hebben. “Ze zien de grote meerwaarde van
de verbouwing en dat deze ten goede
komt aan het onderwijs dat ze willen bieden”, zegt Geurts. “Uiteindelijk
levert het veel meer op, ze staan
daarnaast ook meer met elkaar in
contact.” De pauzekamer zal naar de
bovenverdieping verhuizen. Deze wordt
ook ingericht met flexwerkplekken.

De gemeenteraad van Horst aan de
Maas besloot onlangs dat De Kroevert
voor een korte tijd onder handen
wordt genomen door een aantal klussers. De school is namelijk volgens
directeur Judith Geurts toe aan een
nieuwe stap. “De school zelf is geen
oud gebouw”, zegt Geurts. “Maar de
manier hoe het nu ingericht is, is niet
toekomstgericht. We werken nu voornamelijk in groepen en we willen naar
een open school. Een school die past
bij de huidige visie van ons onderwijs.”

Verbindend lesgeven
Een open school betekent niet dat
er meer ramen gezet worden voor
de lichtinval. “Nee, onze manier van
werken is door de jaren heen veranderd. Het is nu zo dat er traditiege-

trouw een juf of een meester voor een
klas staat en deze klas bijna altijd les
geeft. Waar we naar toe willen is een
school waarbij alle leraren en leraressen met elkaar in verbinding staan,
hetzelfde geldt voor onze kinderen.”
Geurts legt het nieuwe concept uit via
een voorbeeld. “Stel, er grenzen twee
klaslokalen aan elkaar. In leslokaal 1
krijgen de leerlingen instructie met één
docent. De leerlingen in deze klas zijn
aan het werk en er is dus geen docent
nodig om de klas in de gaten te houden. In leslokaal 2 zijn de kinderen aan
het verwerken of iets creatiefs aan het
doen, waarbij de leraar of lerares de
kinderen helpt waar nodig. Door heel
simpel een deur tussen de twee lokalen te plaatsen, kunnen de leraren
elkaar helpen. We kunnen in kleine
instructiegroepen werken waarbij een

Buitenlessen
De verandering door de verbouwing
van De Kroevert zal dus voornamelijk op
de ‘hardware’ gericht zijn. De klassen
groepen 1-2 en 3-4 zitten op de begane
grond, terwijl de rest van de groepen, 5-6, 7-8, op de eerst verdieping
zijn. Het is eigenlijk letterlijk boven- en
onderbouw. “Zo staan we met z’n allen
in verbinding en kunnen we elkaar helpen waar nodig. Want jonge kinderen
kunnen leren van oudere kinderen en
andersom.” Ook gaat De Kroevert investeren in buitenlessen, vertelt Geurts.
“Voor ons is het heel belangrijk om de
manier van lesgeven zo afwisselend
mogelijk te houden. Het is voor niemand leuk om de hele dag aan het-

Het comité Nationaal ZorgFonds Horst aan de Maas heeft dinsdag 18 mei het rapport ‘Mondzorg voor
kinderen en ouderen’ aangeboden aan de gemeenteraad. In het rapport staan aanbevelingen voor een
preventief beleid met betrekking tot mondzorg in Horst aan de Maas.
van gezondheidsverschillen binnen de Nederlandse bevolking en
heeft statistische gegevens verzameld met betrekking tot de stand
van zaken van de mondzorg in
Horst aan de Maas. Vervolgens is
het comité in gesprek gegaan met
deskundigen op het gebied van
mondzorg en preventie waaronder
tandartsen en mondhygiënisten,
het onderwijs, met een preventiemedewerker van GGD LimburgNoord en met een opbouwwerker
die werkzaam is in een wijk in
Horst aan de Maas. Ook is een
steekproef gehouden onder kinderdagverblijven met de vraag in hoeverre daar aandacht besteed wordt
aan mondzorg.
De aanbevelingen in het rapport richten zich voornamelijk
op de gemeente en op organisaties die, in samenwerking met de
gemeente, een bijdrage kunnen

Tekst en beeld: Niels van Rens

collega ondersteunt tijdens de verwerking.”

Rapport mondzorg aangeboden
aan gemeenteraad
Het rapport kwam tot stand
nadat inwoners en organisaties in
het gemeentelijk zorgplan werden opgeroepen met initiatieven te komen ter verbetering van
de gezondheidssituatie. Waarbij
de nadruk ligt op preventie.
Die oproep was voor het comité
Nationaal ZorgFonds Horst aan de
Maas reden onderzoek te gaan
doen naar verdere mogelijkheden
voor preventief handelen. Daarbij
stuitte het comité op berichten dat
de mondzorg voor kinderen tekortschiet, en op een publicatie van de
Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid, waarin gezondheidsverschillen verklaard werden
vanuit sociaal-economische verschillen, dus opleiding en inkomen.
Het comité heeft in haar onderzoek gekeken naar de wetenschappelijke onderbouwing van
de sociaal-economische oorzaak

“De ontmoeting na school brengt
verbinding en stimuleert een intensievere samenwerking. Doordat de
leerkrachten na school niet meer in
hun ‘eigen’ lokaal hoeven te werken
maken we ruimte vrij voor de voor- en
naschoolse opvang zodat het gebouw
ook na school goed gebruikt wordt.
In de pauzekamer komt een kookeiland
waar zowel de school als de kinderopvang met de kinderen gebruik van kan
maken.”
De renovatie van De Kroevert staat
gepland in de zomervakantie. “We hebben dus geen noodschool of iets dergelijks nodig”, zegt Geurts. “We hebben
een strenge deadline, want vijf weken
later staan de kinderen weer op de
stoep voor een nieuw schooljaar.”

leveren aan preventieve mondzorg. Een belangrijk onderdeel
van de aanbevelingen is gericht
op het verstrekken van informatie
en voorlichting aan doelgroepen
en daarbij stelt het comité heel
concrete acties voor om de preventieve mondzorg te verbeteren.
Overigens bleek uit het onderzoek
dat niet alleen de mondzorg voor
kinderen te wensen over liet, maar
dat ook de mondzorg bij en voor
ouderen, mensen met een beperking en mensen met een niet-westerse achtergrond meer aandacht
zou mogen hebben.
Het comité Nationaal ZorgFonds
Horst aan de Maas hoopt met haar
rapport aan te sluiten op de visie
van de gemeente met betrekking
tot Positieve Gezondheid en daarmee een impuls te geven aan het
zorgbeleid van de gemeente Horst
aan de Maas.

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
HORST/GRUBBENVORST
RONDOM HORSTERWEG

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE
Mail naar bezorgers@garcon.nl

1e & 2e
pinksterdag
geopend!

Dé barbecue specialist!

elke g
zondean
op

WWW.LEURS.NL
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Als je moet loslaten wie je het meest lief hebt
Dan is er geen gisteren
Geen vandaag en geen morgen
Dan is er alleen heimwee

Intens verdrietig, zoveel fijne en warme herinneringen...
Wij hebben veel te vroeg afscheid moeten nemen
van onze lieve broer en oom

Jos Driessen

Verdrietig, maar ook vervuld van trots en mooie herinneringen
hebben wij plotseling afscheid moeten nemen van

Eed Camps
Blitterswijck, 24 februari 1947

Joseph Gerardus Johannes Marie
Venlo, 19 maart 1952

Enschede, 13 mei 2021

Annie

Verheijen - de Swart

Weduwnaar van

Elsa Finkbeiner † 2007

Sevenum, 12 mei 2021

Donderdag 20 mei 2021

80 jaar!
Annie, mam van harte gefeliciteerd

Echtgenoot van

Joke van Dijk
Agnes Camps - Derkx †

De diepbedroefde familie

lieve pap, schoonvader en trotse opa van

Bernard en Mieke
Truus † en Leo

Horst Edith en Stefan
Vera, Sven, Finn

Karin en Jos
Henk †

Sevenum Geerhard en Judith
Tjerk en Manon
Tjitske en Teun
Tjeerd en Kristel
Jens en Babs
Melderslo Ankie en Patrick
Anne, Els, Fien, Emma
Horst Silvia en Stefan
Freek, Lotte
Familie Camps | Familie Derkx
Erdbrugweg 13, 5975 RH Sevenum
Wij hebben als gezin afscheid genomen van pap op
dinsdag 18 mei.

Ik verlaat degene die ik liefheb,
en ga naar diegene die ik liefhad.
Zich bewust van zijn naderende einde en volledige
aanvaarding hiervan, delen wij u mede dat rustig is
ingeslapen onze pap, schoonvader en opa

Fons Klemans
weduwnaar van

Ria Klemans-Sprengers
5 Tilburg, 21 september 1928
c Horst, 11 mei 2021

Blerick:
Leunen:

Peter en Nellie
Rob en Mathieu
Tim en Laura Jane
Leonie en Jos
Patrick en Elke

Correspondentieadres:
Pastoor Reijnenhof 30, 5921 JR Blerick
Wij hebben op zaterdag 15 mei in besloten kring afscheid
genomen.

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

TE KOOP caravan KNAUS SUDWIND eu
500 ( 2008 ) in zeer goede staat met
tent. 077 397 12 17
Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 5285 9348.

Familie
Kessels-Rieter

Marlie †
Geert en Maria
En hun kinderen en kleinkinderen
De afscheidsplechtigheid vindt, gezien de corona,
in besloten kring plaats op vrijdag, 21 mei 2021 om
13.30 uur. Het is mogelijk de plechtigheid via een
livestreamverbinding te volgen. De link hiervoor kunt u
aanvragen via een mailbericht aan karen@hofuitvaartzorg.nl
of telefoonnummer 06 81 45 43 62.
Correspondentieadres:
Bernard Driessen
Burgemeester Hermansstraat 1a
5871 AE Broekhuizenvorst
077 463 80 41
bernard@driessen-pfp.nl

Te Koop Chemisch toilet
porta potti + kem T 0478 69 18 97
Te koop gevraagd landtuinbouwmachines
oa: Ploeg, frees, spitmachine, kieper,
mesttank, weidebloter, weidesleep,
schudder, hark, maaier, tractor enz enz
bel 06 1907 6959
Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a.: komkommers,
paprika en tomaten, fruitbomen en
kleinfruit naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom. Tel.: 077 398 35 52.

Swolgen

Dank aan allen die
de viering van mijn
90e verjaardag tot
een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

Arnold
Duffhues

Welkom lief ventje!

Geboren op
15 mei 2021

Carlo

Zoontje en broertje van:
Luc Vergeldt en
Brenda Reijnders
Nico en Joeri
Hombergerweg 55
5973 PE Lottum

Op zondaag 23 mei
zién oos elders en opa en oma,

Jan en Jo
Derks - vd Beuken
65 joar getrouwd.

Geboren
9 mei 2021

Geboren

Roos

Mikky

11 mei 2021
Dochter van
Rick Rooijakkers en
Anique Gommans
Zusje van Soof
Eelserstraat 25
5986 AP Beringe

Pim

Geboren

Dochter van
Paul en Mindy
van der Hulst - Vullings
Reindonkerweg 4
5966 NC America

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

Bedankt voor de vele
bloemen en kaarten
die wij mochten
ontvangen met ons
60 jarig huwelijk.

14 mei 2021
Zoon van
Lars & Karlijn
Slooyerbroek 59
5961 LZ Horst

Roxy

12 mei 2021
Dochter van
Joep van der Sterren
Bernie van Hegelsom
Nieuwstraat 24
5961 HD Horst

Weej, as kiender en kleinkiender,
wille ze doa vaan haarte
proficiat mej wense!


Luna

van der Sterren
11 mei 2021
dochter van
Lars van der Sterren
& Lisa Reijnders
Zusje van Senn en Javi
Smalebrook 1
5973 KE Lottum
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Cultuur-kroegentocht door Horst

Âchterum is Kermis, tuinvoorstellingen voor de
theaterliefhebber
Van theater, muziek en dans genieten in de achtertuin. Josien Vermeeren
uit Horst en Ankie Titulaer uit Grubbenvorst vonden het wel een leuk idee.
Zo gezegd, zo gedaan en daar ontstond na een onverwachte ontmoeting
Âchterum is Kermis: een zestal voorstellingen in de achtertuinen
van Horst.
Âchterum is Kermis is niet zomaar
uit een korte vergadering ontstaan.
Ankie Titulaer komt oorspronkelijk
uit Horst, maar woonde met haar
man in Valencia in Spanje. Door de
coronacrisis was Ankie genoodzaakt
om terug te verhuizen naar deze
gemeente en ging nadenken hoe
ze haar leven hier weer kon oppakken. “Ik kwam eigenlijk al snel bij
Josien terecht”, vertelt ze. “Josien en
ik kennen elkaar niet heel goed.
Dan gaan we al een hele tijd terug,
want we hebben bij elkaar in de
klas gezeten bij de muziekschool
en in het kinderkoor. Daarna hebben we elkaar niet meer gesproken,
maar bleven we contact houden via
sociale media.” Ankie wilde hier iets
gaan doen met muziek en theater,
maar wat? “Ik besloot Josien op te
bellen, want ze had net een eigen
bedrijfje gestart wat veel raakvlakken heeft met mijn ideeën.”

Kroegentocht
Anderhalve maand geleden was de
Kasteelse Bossen de eerste locatie
voor de ontmoeting tussen de twee.
“Tijdens een wandeling gingen we
met elkaar in gesprek wat voor iets
we hier in Horst aan de Maas wilden organiseren”, gaat Josien verder. “Zo ontstond ineens het idee
om voorstellingen te houden in
andermans tuinen. Het idee is deels
ontstaan vanwege de coronabeperkingen. Een groot evenement houden gaat nu eenmaal niet. Maar
als de versoepelingen doorgaan,
dan mogen mensen wel weer meer
bezoekers ontvangen. Iedereen is
vrij wat hij of zij doet met zijn eigen
tuin.” Het idee was geboren. “Zie het

als een soort kroegentocht door
Horst met muziek, dans en theater,
alleen dan in zes achtertuinen van
Horsternaren”, legt Ankie uit.

Gezellige tuin
De twee besloten een oproepje te
doen op Facebook voor wie zijn of
haar tuin ter beschikking wilde stellen en de reacties stroomden binnen.
“Ongekend”, zegt Josien. “We hadden totaal niet verwacht dat we
zoveel reacties zouden ontvangen.
We waren op zoek naar 6 Horster tuinen, maar we hebben nu een keuze
uit 26 tuinen. Daar gaan we zo snel
mogelijk een selectie in maken.”
Ook hebben ze al een flink aantal
artiesten gestrikt. De dames houden
nog geheim welke komen optreden.
“Het kan een bandje zijn, een cabaretshow, een dans, noem het maar
op”, vertelt Josien. “Het belangrijkste is dat het lokaal is. De artiesten komen uit Horst aan de Maas,
Venlo, maar ook uit andere plekken
uit Limburg.” Dat lokale tintje zit
hem ook in de naam. “Âchterum is
Kermis”, zegt Josien. “De naam zegt
het eigenlijk al. Het is volgens mij
een typisch Limburgse gezegde en
zegt eigenlijk: kom maar naar onze
tuin, daar is het gezellig.”

Josien en Ankie hopen de tocht te
houden op zondag 1 augustus, als
de coronamaatregelen geen roet
in het eten gooien. “De tocht zal in
Horst plaatsvinden. Wellicht, als dit
een groot succes wordt, dan willen
we in de toekomst kijken om het in
een ander kerkdorp te organiseren.
We zien wel. Daarnaast moeten we

Parkeerdruk rondom
‘t Gasthoês

Aan het lijntje
De twee insprekers werden tijdens de discussie het niet eens
met de wethouder. Onlangs
was er een bijeenkomst voor
de ondernemers rondom
‘t Gasthoês, georganiseerd door
het college. “Tijdens die bijeenkomst voelden wij ons aan het
lijntje gehouden door de drie
aanwezige wethouders”, zegt

we binnenkort een crowdfundingscampagne of iets dergelijks. We zijn
in ieder geval heel benieuwd naar de
reacties van de inwoners van Horst

aan de Maas. Zo’n intiem tuinconcert
heb je nog nooit gezien.”
Tekst en beeld: Niels van Rens

Geen amateurs

Vervolg voorpagina

“We blijven dit natuurlijk
monitoren. Vooral als ‘t Gasthoês
op volle toeren gaat draaien.
Mochten meer plekken nodig zijn,
dan gaan we dan pas anticiperen.
Nu al parkeerplekken toevoegen
terwijl het mogelijk niet nodig is,
is niet slim. Dan hebben we die
grond al verloren.”

nog goed kijken naar ons financieel plaatje. Het zijn geen amateurs
die komen optreden, zij moeten ook
betaald worden. Wellicht lanceren

Van Rensch. Ook Schreurs gaf
aan dat de bijeenkomst niet fijn
voelde. Er is sinds de wegverandering bij ‘t Gasthoês frictie
ontstaan onder enkele Horster
ondernemers en het college,
zeggen ze. Of dit terecht is dat
wordt pas duidelijk als corona
voorbij is en er meer parkeerdruk
komt vanwege de toestroming
van bezoekers.
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Kempen is een ondernemend en ambitieus communicatiebedrijf
in Horst. Bij ons creëren communicatieprofessionals, vormgevers

Nu al plekken
toevoegen is
niet slim

Tekst: Niels van Rens

en productiemedewerkers samen passende oplossingen voor
onze opdrachtgevers. Wij zijn op zoek naar een creatief vormgever.
Lijkt het je leuk om ons team te versterken?
Lees dan verder op www.kempencreeert.nl/vacature

#kempencreëert
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Verdrietig, maar trots op wie zij was en dankbaar voor alles
wat zij voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid genomen
van onze lieve en zorgzame moeder en oma

Mieke Jonkers-Broos
Maria Cornelia Nicolina Petronella Servatina
* Kruisland, 13 mei 1939

† Broekhuizenvorst, 10 mei 2021

weduwe sinds 1986 van

Jos Jonkers
Eindhoven

Broekhuizen(vorst)

Broekhuizen

Loes en Jos
Jos Jr.
Jordy
Geert † en Leonie
Daan
Niek
Floor
Stan en Yvonne
Sanne
Lisa
Max

Start bouw woningen kloostertuin Tienray
Wethouder Rudy Tegels gaf samen met Alphons Spaninks van Stienstra Wonen woensdag 12 mei het startsein voor de bouw van tien woningen in de voormalige kloostertuin van Tienray. De woningen worden ontwikkeld door Moeskops’ Bouwbedrijf BV. In overleg met de gemeente Horst aan de Maas is de
woningbouwontwikkeling vormgegeven naar aanleiding van een wijziging in het bestemmingsplan.

Kruytzer Optiek

Leerbedrijven mbo-studenten
in schijnwerpers

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

Correspondentieadres:
Mr. Bergerstraat 2A, 5872 AT Broekhuizen

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Ondanks de coronacrisis hielpen leerbedrijven mbo-studenten aan
een stage of leerbaan. Zo ook Kruytzer Optiek uit Horst die extra
stagedagen inzette. De leerbedrijven werd maandag 17 mei een
podium geboden tijdens het Ambassadeursgala.

Graag hadden wij samen met u afscheid genomen van Mieke,
maar vanwege de huidige omstandigheden zal de uitvaart in
besloten kring plaatsvinden.

Ik heb lang genog geleafd
Ik goj nou nò ôzze Pap

To Trienekens-Geurts
2 augustus 1926

Horst

12 mei 2021

echtgenote van

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Pieter Trienekens † 2006
Ôs Mam, Oma en Over-Oma is in haar eigen
vertrouwde omgeving In alle rust overleden.
Maastricht: Marian
Bas
Fenna en Jannick
Bergeijk: Rie en Harrie
Hilversum: Gertie en Han
Maartje en Mark
Lenya, Kaysa
Tessie en Rogier
Wout, Seppe
Janneke en Ramandeep
Sevenum: Peter en Ria
Correspondentieadres
Familie Trienekens, Kraaiheide 4, 5975 TK Sevenum
Wij hebben op 15 mei in kleine familiekring afscheid van
haar genomen.

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

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Meer dan tweehonderd leerbedrijven meldden zich aan voor
‘Ideas on Stage’, een initiatief
van Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
(SBB). Voor de circa 500.000 mbostudenten in ons land is leren
in de praktijk een onmisbaar
deel van hun opleiding. Dankzij
de erkende leerbedrijven die in
samenwerking met scholen stages
en leerbanen creëerden, konden
mbo-studenten hun opleiding vervolgen. Om deze leerbedrijven in
de spotlights te zetten en andere
leerbedrijven te inspireren, organi-

seerde SBB ‘Ideas on Stage’.
Tot en met 28 maart konden
leerbedrijven en mbo-studenten
initiatieven aanmelden die het
verdienen om in de spotlights te
staan. SBB ontving tweehonderd
aanmeldingen van leerbedrijven
die met kleine of grote aanpassingen het afgelopen jaar stageplekken en leerbanen aanboden.
Kruytzer Optiek uit Horst stelde
extra stagedagen in zodat studenten voldoende praktijkervaring
konden opdoen. Zij was één van
de acht die maandag 17 mei een
podium kreeg.
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‘Planken’ bij Wienes
Een koffietje drinken bij je broer, een
biertje doen bij opa en oma en een
kleine groep vrienden zien, er kan op
dit moment steeds meer. Deze sociale
bezigheden lijken steeds meer normaal
te worden, het coronavirus verdwijnt
langzaam uit ons land. Als je een beperking hebt, loop je een groter risico om
(ernstig) ziek te worden, voorzichtigheid
geboden dus. Voor hen is het dus niet
vanzelfsprekend om nu langzaam het
normale leven weer op te pakken, laat
staan het houden aan de coronaregels.
Rens Tielen en Rik Thielen, bewoners
van Zorgboerderij Wienes hebben het
dan ook niet makkelijk gehad tijdens
het afgelopen coronajaar.

Thuis planken
“Ik schrok wel even toen de coronacrisis
in Nederland losbarstte”, zegt Rens. “We

wonen bij Wienes en konden ineens
nergens meer heen. We mochten ook
onze familie niet bezoeken, want iedereen liep gevaar om iemand te besmetten. Gelukkig had ik net de verjaardag
van mijn moeder gehad en kon dat toen
nog wel doorgaan.” Rens en Rik hebben
samen ook een belangrijk taak, ze vormen een echt voetbalduo. “Sinds vorig
jaar zijn Rens en ik de ballenjongens
van voetbalvereniging VV Hegelsom. Als
er tijdens een wedstrijd een bal over de
lijn gaat, zorgen wij ervoor dat de bal
naar de speler gaat.” En ook daar kwam
een pauze op voor de twee heren,
sport werd voor een tijdje stilgezet. Dat
was niet gemakkelijk voor Rens en Rik,
want de twee zijn echte krachtpatsers.
“We houden heel erg van sporten”,
zegt Rens. “We gaan allebei vaak naar
de sportschool. Ook die ging dicht.”

Gelukkig voor Rens en Rik krijgen ze
vanuit de sportschool oefeningen thuisgestuurd en die volgen ze ook netjes
op. “Ik heb een eigen matje en daar doe
ik veel oefeningen op”, vervolgt Rens
stoer. “Zo doe ik aan ‘planken’, opdrukken en heb ik gewichten van wel 5 kilo
om mijn spierballen te trainen.” Met
meerdere bewoners van Wienes wandelen ze regelmatig in groepjes. “Eerst
wandelden we met een hele grote
groep, nu gaat dat niet meer en zijn het
vaak kleinere groepjes”, zegt Rik.

Dierentuinen bezoeken
Het is voor hen dus niet makkelijk. Wat
ze het meest missen is er een dagje op
uit gaan. “Als corona voorbij is, weet ik
wel wat ik als eerste ga doen”, zegt Rik.
“Ik ga naar de dierentuin. Het liefste
die van Arnhem (Burgers Zoo, red.) of

Overloon (ZooParc Overloon, red.). Maar
de dierentuin in Duisburg (Duisburg Zoo,
red.) is mijn favoriet. Ik ben echt fan
van vogels, daar ga ik als eerste naar
toe. Kippen vind ik ook leuk, gelukkig hebben we die hier genoeg bij
Wienes.” Ook Rens weet meteen wat
hij gaat doen als corona weg is: “Ik ga
mijn familie en vrienden bezoeken. Ik
wil mijn opa en oma een dikke knuffel geven.” Gelukkig is iedereen op
Zorgboerderij Wienes gevaccineerd, dat
neemt een hoop zorgen voor de twee
weg.

Disco ‘t Trefpunt

maar dat is toch anders. Bij ‘t Trefpunt
zien we onze vrienden weer en horen
we echt goede muziek zoals de carnavalsgroep de Happy Hotdogs.” “En dan
kunnen we ook sjansen”, vult Rens met
een glimlach aan.
Als laatste hebben de twee heren nog
een boodschap aan Nederland. “Ik hoop
dat we weer snel alles kunnen doen
en dat Nederland van het slot af gaat”,
zegt Rik. Rens sluit af: “Daarom is het
heel belangrijk dat alle Nederlanders
zich goed aan de coronaregels houden.
Houd 1,5 meter en dan zijn we zo
snel mogelijk terug naar het nieuwe
normaal.”

Wat Rens en Rik het meest missen is de
disco in discotheek ‘t Trefpunt in Horst.
“Daar gaan we twee keer in de maand
naar toe”, zegt Rik. “Nu kunnen we
gelukkig de disco volgen via de radio,

Tekst en beeld: Niels van Rens

Ezels ontsnapt
Wijkagenten van de politie Horst/Peel en Maas zijn dinsdagavond 18 mei in Horst op jacht gegaan
naar twee ontsnapte ezels. Het duurde uiteindelijk enkele uren voordat de dieren weer in hun verblijf zaten.
Op Instagram schrijft de politie dat
de twee ezels aan de entree van het
Buurtzorghuis Hospice Doevenbos
aan de Doevenbosweg in Horst een
medewerkster stonden op te wach-

ten. “Het tweetal wist door een
klein gat hun verblijf te ontvluchten
om hun benen te strekken. Vangen
bleek nog niet zo eenvoudig.” Een
paar uur later zaten de ezels weer

in hun eigen verblijf. “We hadden
toch een beetje het gevoel dat we
uitgelachen werden door het olijke
tweetal”, meldt de politie.

Adver torial

#reizenmetsandra

Wijs op reis via TUI at Home
HORST Sandra Vestjens is persoonlĳk reisadviseur en aangesloten bĳ TUI at Home. De zomer lonkt aan
de horizon en juist in deze tĳden is het verstandig om een vakantie te boeken via een persoonlĳk
reisadviseur, zodat je een vast aanspreekpunt hebt die altĳd bereikbaar is voor je.
Goed nieuws! We mogen weer op reis! Met de
versoepelingen in het vooruitzicht begint het
weer te “kriebelen” om een reis te reserveren.
Sandra neemt veel onzekerheden weg en
informeert je over alle flexibele voorwaarden,
garanties en mogelijkheden. Zo wordt er
bijvoorbeeld repatriëringsgarantie verstrekt bij het
boeken van een pakketreis, is er een Geld Terug
Garantie en dus geen voucher meer.
Ze houdt van perfectie in haar eigen reizen en
regelt dat ook graag voor jou! Hoe gemakkelijk is
het om haar in te schakelen als het je ontbreekt
aan kennis en/of tijd.
Ze komt kosteloos aan huis of op je werk en zoekt
samen met je tot de ideale vakantie is gevonden.
Met meer dan 70 reisorganisaties in haar
assortiment, is er altijd een passende reis voor jou!
Ook voor bedrijfsreizen en personeelsuitjes kun je
bij haar terecht. Spreek je de taal van het land niet,
maar je wilt er toch naartoe, een begeleide reis
vanaf huis is ook mogelijk!
En wil je je volgende vakantie weg met een
gratis reistrolley t.w.v. 49 euro? Indien je een reis
boekt voor 12 juni 2021 met een reissom vanaf
1.250 euro, dan ontvang je een reistrolley bij je
reisbescheiden cadeau.
Zaterdag 22 Mei 2021 staat Sandra in het centrum
van Horst van 9.00 tot 17.00 uur om jouw
vakantiewensen en mogelijkheden te bespreken.

Schrijf jij graag
en vind jij
interviewen
leuk?
Dan zoeken
wij jou!
Ben jij nieuwsgierig en klim jij graag in de pen?
Dan is dit je kans! HALLO Horst aan de Maas is op zoek
naar een jongerencolumnist en schrijver voor onze
jongerenrubriek ‘15 vragen aan’.
Wat ga je precies voor ons doen?
Twee keer in de maand interview
jij een jongere tussen de 14 en
18 jaar uit de gemeente Horst aan de
Maas en schrijf jij de jongerenrubriek
‘15 vragen aan’. Dat kan over van
alles gaan. Je hebt de regie in eigen
handen, want je mag zelf kiezen
wie je interviewt.
Je schrijft twee keer in de maand
een column. Wat houdt je bezig,

waar word je blij van of wat maakt je
boos? Je bent vrij in het bepalen van
het onderwerp. Het is helemaal jouw
eigen column!
Wie ben jij?
Je bent tussen de 14 en 18 jaar oud;
n Je woont in de gemeente
Horst aan de Maas;
n Je vindt journalistiek leuk en je
schrijft graag!
n

Solliciteren
Lijkt het jou leuk om leeftijdsgenoten te interviewen en hierover te
schrijven? Stuur dan een bericht naar redactie@hallohorstaandemaas.nl
of bel met 077 208 32 01.

HALLO Horst aan de Maas is het gratis nieuwsblad dat wekelijks
wordt verspreid in de hele gemeente Horst aan de Maas en dat wordt
uitgegeven door Kempen Media.

Meer informatie:
www.tuiathome.nl/sandra-vestjens
E-mail: sandra.vestjens@tui.nl
Telefoon: 06 21 55 74 12

T 077 208 32 01 • www.hallohorstaandemaas.nl
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Ingezonden brief

Keus: burgers of varkens, intenties en gedrag
Geen moeilijke vraag. Weinigen zullen zeggen: Het belang van varkens gaat boven burgers. Die intentie heeft niemand. Ook wethouder
Tegels niet verwacht ik. Betrouwbaar wordt dat als gedrag, besluiten, in lijn zijn met intenties.
Op nogal wat plaatsen zorgen met
name varkensbedrijven voor stevige
stank. En gezondheidsrisico’s. Over
een heel groot deel van Horst aan
de Maas hangt een deken van lichte
mestgeur. Niet de gezonde frisheid
van een landelijke gemeente. Zeker
niet rond Meerlo. Wethouder Tegels
vertelde trots dat een eind buiten het
dorp een varkensbedrijf van redelijke omvang wordt gesaneerd. Warm
gesaneerd. Daar lijken intentie en

gedrag met elkaar te stroken. Klopt
dat echt? De wethouder weigerde
vorig jaar om de geurverordening aan
te passen naar de GGD gezondheidsnorm. Zo liet hij dus de deur wagenwijd openstaan om rond Meerlo een
hoger stankniveau toe te staan voor
bedrijfsuitbreidingen. Blijvend veel
hoger dan de door de GGD geadviseerde norm. Tot de wettelijke en
onaangename grens van 14 odeur.
Alleen die weigering al maakt de

inspanning om een bedrijf te saneren en prat te gaan op milieu en
stankwinst ongeloofwaardig . Of er
een verband is tussen het niet willen
aanpassen van de geurverordening
en een nieuwe aanvraag voor uitbreiding is niet te bewijzen. Deze wethouder maakt geen aantekeningen.
Maar die uitbreiding met extra stank
en ammoniak komt er nu wel. Aan
de noordkant van Meerlo, daar waar
het stankniveau nog niet overbelast
was wordt het stankniveau nu verder
opgekrikt. Een nieuwe vergunning
zorgt ervoor dat de bebouwde kom
aan de rand dicht bij de wettelijke
grens van 3 odeur komt. Daarbuiten

tot bijna de wettelijke 14 odeur.
Woningbouw wordt dan onmogelijk. De wethouder duwt zo inwoners
bewust de stank in. Boven de GGD
norm. Dit kan alleen omdat intenties
en gedrag van de wethouder niet
in lijn liggen. Warm saneren in het
belang van burgers en natuur wordt
zo ongeloofwaardig, onbetrouwbaar. Woorden kiezen voor burgers
en natuur, gedrag kiest voor varkens. Wanneer gaan bij deze Horster
bestuurder de ogen open? Meerlo
snuift zolang de stank wel op.
Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat, Hegelsom

Ingezonden brief

Gasthoês geopend
Voorpaginanieuws in de HALLO van 6 mei. Het heeft wel even
geduurd maar dan heb je ook wat.
Twee heren zijn te zien met ieder
een glaasje en papieren ter ondertekening vermoed ik.
En toch; ik schrok van de titels van
de stapel afgebeelde boeken. Een

keuze die je bijna doet geloven dat
de bibliotheek bedoeld is om de
nostalgie van de vijftiger jaren van
de streek te promoten en mensen: ‘Ken je dialect’. Dat is zo leuk

voor statushouders die zo hun best
gedaan hebben om het Nederlands
onder de knie te krijgen en voor de
mensen die hier hun arbeidskracht
komen inzetten. De gekozen boektitels representeren geen gastvrijheid
in het vernieuwde Gasthoês. En weet
je, je kunt er ook zo maar een kopje

koffiedrinken bij het lezen in de bieb.
Misschien een idee om vouchers bij
de voedselbank uit te delen voor een
kopje koffie.

Francine Thielen-Tonnaer
Gebr. Van Doornelaan, Horst

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

Heb jij een paar uur per week over,
bepaal je graag zelf je werktijden
en kun je nauwgezet werken dan
zijn wij opzoek naar jou! Voor
plantentellingen zijn wij per direct
opzoek naar een medewerker. Neem
contact met ons op via: 06 4935 9996
of info@keizers-eko.nl

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






Eenmalige GARAGESALE! Venweg
18 Kronenberg. 2de Pinksterdag
24 mei a.s. van 12.00 tot 16.00 uur.
Coronamaatregelen van toepassing.
Meubels, Huisraad, Boeken, Antiek,
enz.

Schoonmaakster gezocht in centrum
Horst voor 5 uur per week, reactie
graag op 06 1359 6892.

HEY
MAGAZIJNMEDEWERKER!
KOM JIJ ONS TEAM IN VENLO VERSTERKEN?
goed bereikbaar met auto, fiets en OV – fulltime/parttime
WIL JIJ WERKEN..
met vaste werktijden, in dagdienst?
in een gestructureerd, schoon magazijn?
in een informele werksfeer?
én op de hoogte blijven van de nieuwste modetrends?

n ja
n ja
n ja
n ja

IS JOUW ANTWOORD OP AL DEZE VRAGEN OOK JA?
Solliciteer dan snel op onze website:
www.pvh-logistics.nl/nl/vacatures/magazijnmedewerker/

n nee
n nee
n nee
n nee

Binnenkijken bij...

Column

Mag ik een
beklag
formulier?
Dit is een veelgehoorde zin in de
gevangenis. Als gedetineerde
heb je net als alle burgers in
Nederland tijdens het verblijf in
de gevangenis rechten en
plichten, die beschreven zijn in
de penitentiaire beginselenwet
(PBW).
Eén van die rechten is het beklagrecht, dat getoetst wordt door
een Commissie van Toezicht (CvT).
Deze commissie houdt toezicht
op het reilen en zeilen binnen PI
Grave. De CvT kijkt als het ware
mee over de schouders van de
directeur en oefent toezicht uit
vanuit de maatschappij. Dit is van
belang om de afhankelijke positie van gedetineerden te borgen.
Zij zitten immers letterlijk vast en
moeten ergens hun beklag kunnen
doen als ze het niet eens zijn met
een straf of maatregel die door de
directeur is opgelegd. De onafhankelijke commissie bestaat uit
burgers, waarin in ieder geval een
lid van de rechterlijke macht, een
advocaat, een medicus en een deskundige uit het maatschappelijk
werk is vertegenwoordigd.
Gedetineerden kunnen via een
beklagbriefje hun klacht indienen.
De klachten worden behandeld
tijdens een beklagzitting. De klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld
de kwaliteit van het eten, wel
of niet mogen bellen, te lang op
cel moeten zitten, zich niet goed
behandeld voelen door het personeel of een opgelegde straf of
maatregel. De commissie toetst
de klacht aan de PBW en oordeelt
eerst of de klacht behandeld wordt
(ontvankelijk is) en zo ja of deze
klacht dan gegrond is. Tijdens de
beklagzitting hoort de commissie
beide partijen, neemt een besluit
en deelt dit mee aan de gedetineerde en de directie.
Slechts een klein aantal klachten
wordt ontvankelijk en gegrond verklaard. Vaak krijgt de gedetineerde
dan een compensatie bestaande
uit een geldbedrag of het terugdraaien van een maatregel. En dat
is ‘goed’… want als directie wil
je de juiste beslissingen nemen
en de vrijheid van gedetineerden
niet onnodig of onbedoeld verder
beperken dan noodzakelijk.
Carla Wijnhoven
PI Grave
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Transparantie staat voorop bij
planvorming
Omwonenden van het plangebied Californië 2 in Hegelsom maken zich zorgen over de ontwikkelingen in hun buurt. Zij hebben het idee dat er
achter de schermen meer speelt, dan dat de gemeente wil zeggen.
buiten worden gebracht. Ondernemers willen
hun plannen nog niet te vroeg bekendmaken,
omdat ze bijvoorbeeld bang zijn voor de
concurrentie of omdat ze nog in afwachting zijn van
onderzoeken. Dan kan de gemeente ook nog niet
alles zeggen.
Aan de andere kant is het ook logisch dat wanneer

De buurt verwijt de gemeente niet transparant
genoeg te zijn. Zij wil van alle plannen meteen
op de hoogte worden de gesteld. De wethouder
zegt op zijn beurt dat de gemeente niet
altijd alle antwoorden kan geven die worden
verwacht. Logisch, soms kan nu eenmaal niet
alle informatie in een vroeg stadium naar

het om leefbaarheid gaat, bewoners willen weten
wat hen te wachten staat zodat ze er ook op kunnen
reageren. Zij willen niet voor een verrassing komen
te staan.

Streekemoties

Transparantie staat voorop bij planvorming.
Wat vindt u?

Verhuizen

Bespreking poll week 19

Een raadslid dat opstapt moet zetel inleveren
Imke Emons uit Horst maakte onlangs bekend dat zij haar lidmaatschap van de VVD heeft opgezegd en daarmee ook voor die fractie uit de raad
stapt. Haar zetel wil zij echter niet opgeven. Wettelijk gezien is dit haar recht, maar hoe denken de inwoners hierover?
De meningen over deze kwestie konden bijna
niet verder verdeeld zijn. Het roept de vraag op:
stem je als kiezer op de persoon of op de partij?
“Opstappen is zetel inleveren. Kiezers stemmen
voor een partijprogramma en daarna gaan ze
kijken naar een eventueel raadslid uit die partij
aan wie ze de stem gunnen. Je gaat immers niet
stemmen op een persoon als je niet achter het
partijprogramma staat, lijkt me,” schrijft Rick van
Berlo op Facebook, waarop John van Helden juist
reageert: “Ik stem zeker in de gemeente altijd

op een persoon, nooit op een partij.” Marco Nijpjes steunt het besluit van Emons en legt het verband met de landelijke politiek: “In een club hoeft
niet iedereen op één lijn te liggen en mag men met
andere gedachten zelf daarmee verder gaan, het
is immers een democratie waarbij we juist van de
volksvertegenwoordigers vragen kritisch te zijn en
niet mee te gaan met de grote massa, zie debacle
toeslagenverhaal!”
Er worden zorgen geuit over de vele afsplitsingen
binnen de politiek. “Op deze manier wordt het land,

de provincie en de gemeente Horst aan de Maas
steeds moeilijker bestuurbaar. Als je denkt niet
meer bij een partij je gelijk te kunnen halen, stap je
uit dat bestuursorgaan en komt de volgende persoon die op de verkiezingslijst stond gewoon op
jouw stoel!”, schrijft Emile Geelen. Het besluit van
Emons krijgt veel steun, hoewel enkele reacties
laten blijken dat ze de VVD de zetel simpelweg misgunnen, zoals Ralf Zwaan zegt: “Hou de zetel! Dan
kan de VVD weer iets minder verknoeien.”

Problemen met
uw kunstgebit?

De Zonnebloemloterij is weer
van start gegaan
Het is nog niet mogelijk om langs de deuren te gaan met
Zonnebloemloten. De Zonnebloem Horst, actief in America, Meterik,
Hegelsom, Griendtsveen, Lambertus, Norbertus en op kleine schaal
in Melderslo heeft een onlinepagina waar u loten kunt kopen voor
Horst via: www.zonnebloem.nl/zelf-loten-verkopen/p/a02020

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
Ta Hamminga in samenwerking met
in H

Wilt u toch liever papieren loten bestellen,
dan kan dat via het secretariaat:
Ria Josten: Hillenweg 2, 5963 PA Hegelsom,
telefoon: 06 47 01 70 00, riajosten@hotmail.com
Anja Kleuskens: Westerholtstraat 25, 5961 BG Horst,
telefoon: 06 22 32 29 93, kleuskens40@hotmail.com

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

De loten kosten € 2,00 per stuk, waarvan ¾ deel
ten goede komt aan onze eigen afdeling.

€ 12,99/st

€ 9,95

-20%

Nu € 6,99

Alstroemeria Beschut

winterhard, diverse kleuren

Geranium ‘Rozanne’

Winterhard, in 19 cm pot, eigen kweek!

Acties geldig t/m 25-05-2021

Vrolĳk Pinksteren!

Alle rozen Struik, stam, edel,

bodembedekkend of klimmend

Beide

Pinksterdagen

7

dagen

geopend

per week

9 -17 uur

geopend

5 st. €

Geraniums

10,-

Hang of staand, vele kleuren

5 st. €

Hangpetunia Surﬁnia

10,-

Eindeloos veel kleuren, eigen kweek!

2 st. €

Calibrachoa ‘Carnaval’

5,-

Veel kleurmixen, uit eigen kweek

Vorstweg 60 · 5941 NV Velden · 077-4729015 · www.plantencentrumvelden.nl

Column

Sinds mensenheugenis trekt de
mens over de aarde van continent tot continent. Hele volksverhuizingen hebben
plaatsgevonden door klimaatveranderingen of door oorlogen. Zo’n verhuizing kan op
grote of kleine schaal plaatsvinden maar het gaat vrijwel altijd
met veel emoties gepaard.
Dit is het kleine verhuisverhaaltje van Annie. Annie groeide op
bij haar ouders waar ze zich prima
thuis voelde, totdat ze op kamers
ging wonen om in een verderop
liggende stad te studeren. Ze
nam niet veel spullen mee want
veel plaats was er in haar nieuwe
woning niet. Bij het inpakken
moest ze selectief zijn. Eén voorwerp was haar zo dierbaar dat het
extra goed werd ingepakt. Het was
een antiek, romantisch gebloemd
theekannetje dat ze tijdens één
van haar eerste zelf-betaalde reizen naar Londen op de rommelmarkt ‘Portobello’ had gekocht. De
aankoop was toentertijd voor haar,
nuchter bekeken, misschien wel
iets te duur maar het was liefde op
het eerste gezicht en zo gaat dat
nu eenmaal met liefde. Annie verhuisde na haar studie verschillende
keren en uiteindelijk betrok ze een
mooi vrijstaand huis met achtertuin. Er was voldoende eet-, slaap-,
speel-, en studeerplaats voor drie
mooie en lieve kinderen. Tijdens
praktische binnenhuis-verhuizingen werden spullen verplaatst,
soms ook weggedaan, maar er
was altijd een heilig plekje voor
het theepotje uit Londen, veilig in
een klein wandkastje met glazen
deurtjes.
Annies leven ging verder en
na enkele decennia kwam er
toch weer een nieuwe verhuizing in zicht. Dit keer een minder
gewenste: het huis werd voor haar
te groot. De kinderen waren al
enige jaren de deur uit. Op de dag
dat Annie de kleine comfortabele
woning, voor haar alléén, introk
gebeurde er een klein wonder: bij
binnenkomst viel haar oog op het
wandkastje met daarin het theepotje uit Londen. Meteen voelde
ze zich thuis. Niet veel later schonk
één van haar kleinkinderen voor
haar een kopje thee uit dat verbindende theepotje, een eerste liefde
waardoor de thee nog steeds heerlijk smaakte.

Theo Kerstjens
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

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

Let op: Maandag 24 mei zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten ivm Pinksteren

25 mei 2021

Commissie bezwaren
en klachten

Op maandag 24 mei wordt er geen afval opgehaald

Wijziging afvalinzameling
vanwege 2e Pinksterdag
Inwoners die normaal gesproken hun afval

22 mei (vóór 07.00 uur) aan de straat zetten.

op 24 mei zouden aanbieden, kunnen

Voor keukenafval in 10 of 23 liter emmertjes is

PMD en restafval op zaterdag 22 mei (vóór

er geen inhaaldag. U kunt dit op de eerstvol-

07.00 uur) aan de straat zetten.

gende reguliere ophaaldag aan de straat zetten.

Inwoners die normaal gesproken hun 60 liter

U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken op

container met keukenafval op 24 mei zouden

uw eigen digitale afvalkalender via

aanbieden, kunnen de container op zaterdag

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

Eind mei 2021

De voorjaarsmaai gaat beginnen
In de hele gemeente starten we weer met de voorjaarsmaai van de bermen. We proberen zo
min mogelijk te maaien om de biodiversiteit in de bermen te behouden, maar genoeg om de

Er vinden op dinsdag 25 mei 2021

Coronamaatregelen

hoorzittingen plaats door de Commissie

De commissie brengt advies uit over te

van advies voor de bezwaarschriften en

nemen besluiten op bezwaarschriften.

Verkeersveiligheid

ze moeten hinder veroorzaken. Bloeiende

klachten.

De hoorzittingen vinden digitaal

Vanwege de veiligheid in het verkeer maaien we

bermen met vlinders, hommels en solitaire

plaats i.v.m. de Coronamaatregelen.

de bermen bij bepaalde wegen en onoverzichte-

bijen zijn een lust voor het oog. En heel

Hoorzitting om 19.15 uur

De openbaarheid wordt gewaarborgd door,

lijke bochten. Ook op kruisingen maaien we de

belangrijk, zij zorgen voor een goede

Behandeling van 2 bezwaarschriften m.b.t.

op verzoek, de geluidsopname van de

berm, over een lengte van ongeveer 25 meter,

bestuiving van gewassen en fruitbomen.

dwangsom en invordering door overtreding

hoorzitting ter beschikking te stellen.

om gevaar en hinder te voorkomen. We doen dit

aan de Hazenhorstweg in Sevenum.
Dit verzoek kunt u richten aan de

verkeersveiligheid te garanderen.

voor de ﬁetsers en schoolgaande kinderen die

Overlast

in het verkeer een kwetsbare groep vormen.

De maaiwerkzaamheden gaan een aantal

Hoorzitting om 20.15 uur

secretaris van de commissie voor

Bezwaar tegen het niet in behandeling

behandeling van bezwaarschriften en

Natuur

voor enige overlast. Wij vragen hiervoor uw

nemen van een aanvraag voor het

klachten via gemeente@horstaandemaas.nl

Rijk bloeiende bermen maaien we niet of

begrip.

veranderen van de indeling van een woning

of telefonisch 077 - 477 9777.

aan het Rubensplein in Horst vanwege

weken duren. Het maaien zorgt ongetwijfeld

Bekendmakingen

ontbreken voldoende gegevens.

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

Snel hulp bij schulden

Wacht niet te lang en doe
weer mee!
De gemeente Horst aan de Maas gaat intensiever samenwerken met woningcorporaties,
zorgverzekeraars, energiemaatschappijen en het waterbedrijf om mensen met beginnende
betalingsachterstanden te helpen.

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

Op deze manier helpen we mensen in een

Een signaal van problemen

vroeg stadium om hun ﬁnanciële problemen

Een eerste signaal van problemen is een beta-

op te lossen. Lage schulden zijn nog redelijk

lingsachterstand, van bijvoorbeeld de huur,

eenvoudig op te lossen en voorkomt zwaardere

energie of de zorgverzekering. Deze organi-

Griendtsveen

• Speulhofsbaan 26 (vergunning duiker)

problemen. Zo kunnen inwoners hun leven

satie neemt eerst contact op met de inwoner

• Helenavaart (aanleggen/verbeteren kade)

Sevenum

weer sneller op de rit krijgen.

om een oplossing te vinden voor de achter-

Horst

• Piri Reisweg ongenummerd (oprichten

stand. Ze bespreken dan ook dat de gemeente

• Pieter Belsstraat 20 (realiseren 2

algemene telefoonnummer van de gemeente (077) 477 9777).

antenne opstelpunt)

Mensen met schulden wachten gemiddeld

kan helpen bij ﬁnanciële problemen. Als de

5 jaar voordat ze hulp zoeken. Ze weten

betalingsachterstand hiermee niet kan worden

• Engelerveld 13 (carport)

• Op den Bergen 6 (realiseren 24 uurs zorg )

de weg niet te vinden naar hulpverlening.

opgelost, krijgt de gemeente een seintje.

Kronenberg

• Nabij Pastoor Vullinghsplein 46 (plaatsen

En zijn zich niet bewust van de ernst van de

dakkapellen)

• Horsterweg 5 (bouwen stallingsruimte)

• Americaanseweg 5 (vernieuwen dak)

schaftkeet, toiletcabine en hoogwerker van

situatie. Of proberen het, uit schaamte, zo

Gemeente biedt hulp

Meerlo

lang mogelijk zelf op te lossen. Wethouder

De gemeente neemt vervolgens contact op om

• Tienrayseweg 14 (wijzigen voorgevel)

Roy Bouten: “Mensen met schulden zijn

te kijken of de inwoner hulp wil bij de problemen.

Melderslo

vooral bezig met ‘overleven’. Door stress

Wethouder Roy Bouten: “Je móet niks. Maar

• St. Odastraat ongenummerd (bouwen

is er geen ruimte om de lange termijn te

als je er voor open staat, dan valt er al snel een

overzien. Ondertussen stapelen de proble-

ﬂinke last van je schouders. Samen bekijken

Meterik

Vertrokken naar onbekende bestemming

men zich op. En hoe langer het duurt, hoe

we wat er nodig is om problemen aan te pak-

• St. Maartensweg 24 (omzetten

Horst aan de Maas

ingewikkelder om op te lossen. Dát willen we

ken.” De hulp past bij de persoonlijke situatie.

voorkomen. Daarom is het zo belangrijk dat

De gemeente helpt op allerlei vlakken, bijvoor-

deze mensen bij beginnende problemen al

beeld met betalingsregelingen, schuldbemidde-

hulp krijgen.”

ling en overzicht in de administratie.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

17 mei t/m 25-6-2021)
• Maasbreeseweg 2 (Drank- en
Horecavergunning)
Tienray

2-onder-1-kap-woning)

• Centrum Tienray (plaatsen vlaggenmast)

varkensbedrijf naar akkerbouwbedrijf)

• Kreuzelweg 13, Horst

• Crommentuijnstraat 34 (oprichten, wijzigen/

• Patersstraat 4, Evertsoord

uitbreiden installatie 470 vleesvarkens)

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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Stichting Taxus Taxi

Inzameling taxussnoeisel start 25 mei

25 mei 2021

Voortgezette
raads
vergadering

De afgelopen twee weken werd er veel regen voorspelt. Voor veel vakantievierders was dit een domper op de meivakantie, maar niet voor
stichting Taxus Taxi. Integendeel!
Startsein

Voorwaarden inzameling

even op zich wachten. Maar de stichting heeft

Regen en een temperatuur tussen de 15 en

Heeft u minimaal 15 kilo snoeisel, dan komt de

voor een passende oplossing gezorgd. De tas-

20 graden, zijn voor de taxusplant de per-

stichting het gratis bij u thuis ophalen. Kleinere

sen en zeilen kunt u ophalen bij diverse part-

fecte omstandigheid om een groeispurt in te

hoeveelheden kunt u inleveren bij inzamelpun-

ners van Taxus Taxi, waaronder Boerenbond,

Vanwege het late tijdstip is de raads

zetten. Voor de stichting dus reden genoeg

ten. Deze vindt u vanaf 25 mei op taxustaxi.nl/

Welkoop, en Intratuin. Heeft u geen tassen,

vergadering afgelopen dinsdag 18 mei

om het startsein te geven. De inzameling van

uitgiftepunten.

dan mag u het snoeisel op een hoop leggen.

om 23.30 uur geschorst. De rest van

De stichting ruimt het netjes op.

de agenda wordt behandeld tijdens

het taxussnoeisel start daarom op dinsdag
25 mei. Uw snoeisel aanmelden via taxustaxi.

Naast de hoeveelheid is ook de kwaliteit van

nl/afspraak kan al vanaf maandag 24 mei

het snoeisel van groot belang. Zo kan de stich-

(2de Pinksterdag). De stichting komt vanaf
25 mei het verse groen bij u aan huis ophalen.

een extra digitale raadsvergadering
op dinsdag 25 mei. Dan komen aan de

ting alleen het snoeisel gebruiken dat in 1 jaar

Vrijwilligers gezocht
Heeft u geen taxushaag, maar wilt u toch

op de haag groeit. Takken en hele planten zijn

bijdragen aan de strijd tegen kanker? Dat kan!

raadsinformatie brieven. In verband

helaas niet bruikbaar. Om het zo vers mogelijk

Het doorgewinterde team van taxusophalers is

met een andere vergadering begint

Strijd tegen kanker

in te zamelen vraagt de stichting u ook het

altijd op zoek naar vrijwilligers die zich willen

de voortgezette raadsvergadering om

Ook in 2021 is elke taxusdonatie van harte

snoeisel direct na het snoeien aan te melden.

inzetten voor dit mooie doel. Als taxuschauffeur

20.30 uur.

welkom. De kleine taxustwijgjes bevatten de

Voor meer informatie en instructievideo’s kunt

haalt u in de maanden juni, juli en augustus het

belangrijke stof 10-dab. Van deze stof wordt

u terecht op taxustaxi.nl/knipvoorwaarden.

verse taxusgroen op. Voor meer informatie stuurt

Meer informatie leest u op de website

u een mail naar communicatie@taxustaxi.nl.

horstaandemaas.nl. U kunt de digitale

het medicijn Taxol gemaakt, dat een kanker-

orde het spreekrecht raadsleden en

raadsvergadering live volgen via

remmende werking heeft. Door uw taxushaag

Gratis materialen

te snoeien tijdens de inzamelperiode van

Ook in 2021 verstrekt Taxus Taxi weer gratis

Alle verdere informatie over het inzamelen van

horstaandemaas.nl/raad en

Taxus Taxi kunt u op een gemakkelijke manier

materiaal. Door een grote vertraging in de leve-

taxussnoeisel en de stichting Taxus Taxi is te

facebook (raadHadM).

bijdragen aan de strijd tegen kanker.

ring, laat de herkenbare Taxus Taxi Tas nog

vinden op taxustaxi.nl of sociale media.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik
merbloeiers
Nu vele zoip
n
en ku plante

Tweede
Pinksterdag
open

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Te koop: HEERLIJKE VERSE
ASPERGES, ook geschild! Verhaeg
Asperges Kranestraat 38 Horst.
2e Pinksterdag OPEN, MA -VR 10-12u
en 13-17u. ZA 9-17u. ZO op afspraak.
Tel 077 398 65 90
HORTENSIA’S: Limelight, annabelle,
magical enz. Vlinderstruik e.a.
heesters (op stam), bodembedekkers,
grassen, vaste pl, Open zat. van 9.3016.30 uur. do-vrij na tel. afspraak via
06 4032 7108. Oude Heldenseweg
(naast 13a) Maasbree.
www.veld-tuinplanten.nl
T.K. John Deere tractor 1040 met
stuurbekrachtiging en 2 nieuwe accu’s
Peecon tractorfrees 1,8m.breed met
aftakas,weinig gebruikt.
tel. 06 1510 1893
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15-vragen aan

Simon Ouweland Horst
ressant vind ik Nederlands. Ik ben
er nog steeds niet uit waarvoor het
goed is om vijf tot zes boeken van
een Nederlandse schrijver per jaar
te lezen. Ook na elk boek een heel
leesverslag moeten maken maakt
het vak niet echt interessanter.

vrienden. We spelen dan meestal
gewoon spellen en dat is altijd
gezellig. Op zaterdagavond werk ik
altijd bij de Albert Heijn. Daar ben
ik altijd om 22.00 uur mee klaar, en
hierna kijk ik meestal nog een film
of serie.

Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou
je dan kiezen?

Wat is je favoriete game?

Ik zou Indiana Jones kiezen. Hij reist
de wereld rond en komt op veel
plaatsen waar bijna niemand komt.
Ook heeft hij veel momenten dat hij
de dood in de ogen kijkt. Dat lijkt
niet leuk, maar als je de films ziet
weet je dat hij alles overleeft, waardoor het eigenlijk wel interessant is.

Ben je meestal te vroeg, te laat of
precies op tijd?

Naam:

Simon van den
Ouweland
Leeftijd:
16 jaar
Woonplaats: Horst
School:
Dendron College

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou heel graag een reis willen
maken naar Centraal Azië. Vooral de
landen Oezbekistan en Turkmenistan
spreken me aan. Dit komt doordat
ik ooit een YouTuber heb gezien
die Ashgabat, de hoofdstad van
Turkmenistan, bezocht en daar
begon mijn interesse voor die landen.

Wat was je eerste gedachte toen
je vanmorgen opstond?

ik voor altijd zou willen hebben, is
het 18 jaar. Op je 18e heb je veel
vrijheid, zoals in je eentje een auto
kunnen besturen. Ook krijg je vaak
nog jongeren- en studentenkorting,
waardoor je bijvoorbeeld goedkoper door Nederland en Europa kunt
reizen.

Wat zou de beste uitvinding zijn?
Een apparaat waarmee je alles
kunt krijgen wat je maar wil. Ik heb
zoveel wensen, maar kan slechts
een paar dingen kopen, en als ik
meer wil hebben moet ik vaker werken. Het zou geweldig zijn om een
apparaat te hebben dat je geeft wat
je vraagt, omdat je dan niet meer op
al die dingen hoeft te letten.

Nee, dit is de laatste dag van de
vakantie.

Wat vind je het leukste en wat het
stomste vak op school?

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?

Het meest interessante vak op
school vind ik geschiedenis. Vooral
de periode vanaf 1900 spreekt me
aan, omdat je er regelmatig nog
verhalen over hoort. Het minst inte-

Als ik een leeftijd mocht kiezen die
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Ik ben meestal precies op tijd.
Ik heb prioriteiten leren stellen.
Meestal sta ik te laat op, of raak ik
afgeleid, waardoor ik de tijd vergeet. Meestal beslis ik dan bepaalde
dingen over te slaan, om tijd te
besparen. Dan fiets ik redelijk snel
richting de plaats waar ik dan moet
zijn en kom ik net op tijd aan. Dit
wordt overigens niet door iedereen
gewaardeerd, omdat mensen soms
wat eerder willen beginnen. Dan
helpt het meestal niet als iemand
net op tijd aankomt.

Hoe zou je je eigen stijl omschrijven?
Rommelig. Meestal neem ik niet de
tijd om alles netjes terug te leggen waar het lag. Toch weet ik wel
altijd waar ik alles heb neergelegd,
waardoor ik nooit iets kwijt ben. Als
iemand anders dan voor me opruimt
ben ik het meestal wel kwijt.

Wat is je droombaan?
Ik zou president van de Verenigde
Staten kiezen. Je bent dan een van
de machtigste personen op aarde
en kan dan jouw ideeën ook echt
uit gaan voeren. Ook vind ik het een
geweldig land, omdat elke staat een
heel ander landschap heeft.

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Op vrijdagavond ga ik in het begin
altijd naar de volleybaltraining.
Hierna spreek ik het liefst af met

Hoi

Ik vind Assassin’s Creed een
geweldig spel. In dit spel kom je in
verschillende tijden in de geschiedenis terecht en moet je missies
voltooien. Ik vind de verhaallijn
heel mooi en ik heb ze dan ook
bijna allemaal uitgespeeld.

In welke situatie was je het
meest zenuwachtig?
Toen ik voor het eerst met een
auto tijdens rijles de openbare
weg op mocht. Ik had net pas
leren sturen en wist dus niet of
het wel goed ging. Gelukkig ging
het hoe langer hoe beter en heb
ik geen ongelukken veroorzaakt.
Achteraf vond ik het wel echt een
leuke ervaring.

Als je terug in de tijd kon gaan,
wat zou je jezelf dan als advies
mee geven?
Ik zou mezelf een week voor beide
lockdowns adviseren om naar de
kapper te gaan. Beide lockdowns
kwamen precies op het moment
dat ik van plan was om de volgende dagen naar de kapper te
gaan, dus uiteindelijk was mijn
haar veel te lang.

Welke emoticon gebruik je het
meest?
De lach-emoticon, hiermee kun je
vaak aangeven dat je een bericht
grappig bedoelt en dat de ander
het dus niet te serieus moet
opvatten.

Wat is het laatste cijfer dat je
op school hebt gekregen?
Een 6.3 voor Grieks. Het was een
overhoring waar ik woordjes
moest stampen en dat is niet mijn
sterkste punt. Een 6.3 kwam dus
wel goed uit.

Tekst: Teun van Zon
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Column

Schuldig
‘Hustle culture’,
prestatiedruk, ‘toxic
productivity’. Jezelf schuldig
voelen terwijl je niks aan het
doen bent. 24/7 aan staan en
altijd maar druk druk druk.
Jongens, we moeten echt even
praten want het loopt
allemaal flink uit de hand.
Ik ben er echt heilig van
overtuigd dat sociale media de
prestatiedruk echt tien keer zo
erg maken. En dan wilde ik het
vandaag nog niet eens hebben
over alle goeroes, motiverende
sprekers en influencers die je
vertellen dat je harder moet
werken. Maar goed, nu ik er
toch over begonnen ben. Als er
één ding is waar mijn nekharen
van overeind gaan staan, zijn
het mensen die mij erop wijzen
dat ik net zoveel uren moet
maken als zij. Of mensen die
zeggen dat een dag genoeg
uren heeft, maar dat ik teveel
excuses maak. Het allerergste
vind ik de quote “ik slaap wel als
ik dood ben”. Ik wil me verder
nergens mee bemoeien, maar
als je niet slaapt, ga je gewoon
harstikke dood. Dus heel veel
succes daarmee. Maar waar ik
het vandaag wel over wilde
hebben, is over jezelf schuldig
voelen terwijl je niks aan het
doen bent. Al vind ik ‘niks’ een
best lastige uitspraak. Niks is
echt niks, je moet wel nog een
soort van blijven ademen. Maar
wat ik bedoel is dat je je niet
schuldig moet voelen wanneer je
even niet iets voor een ander aan
het doen bent. Je hoeft niet 24/7
te presteren. Netflix is niet voor
niets uitgevonden. Neem ook
eens de tijd voor een serie.
Nu moeten we wel nog iets
vinden van ‘voldaan niks doen’
en uitstelgedrag. Dat is nou net
niet de boodschap. Laten we
eerlijk zijn, dat eerste geeft toch
het beste gevoel?

WIJ LOSSEN HET OP!
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06-29316150
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Lotte Thijssen
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Geplukt

Sandra Kleuskens Swolgen
Sommige mensen hebben meer passies dan dat ze er tijd voor hebben. Deze Swolgense dame is hier een mooi voorbeeld van. Onder andere met
bodypainting is ze al jaren creatief bezig, twee jaar geleden ging ze weer terug naar school om meer te leren over de kunst van het schilderen.
Deze week wordt Sandra Kleuskens (49) geplukt.

ken wat anderen doen. Zo begon het.
Dan doe je een keer aan een wedstrijd
mee en leer je meteen heel schminkend Nederland kennen.”

Creatief

Een eerste blik in het huis van
Sandra verraadt al dat de familie
Kleuskens erg creatief is. Een grote
collectie kunstwerken, attributen
en een kenmerkende witte piano
sieren de woonkamer. “Mijn dochter heeft die piano bespeeld,”
vertelt Sandra. “Ik zou het graag
willen leren, maar daar heb ik echt
geen tijd meer voor.” Samen met
haar man Patrick en twee kinderen
Camiel en Ise woont ze sinds 1997
in Swolgen. Van beroep is Sandra
gastouder, waar ze drie dagen in
de week mee bezig is. Daarvoor
werkte ze bij kinderdagverblijf
Huize Zeldenrust. In haar vrije tijd
is ze constant bezig met haarzelf
te uiten. Zo heeft ze ook een eigen
bedrijf, Pip en Saartje, waarbij ze
af en toe schminkt en met bodypainting bezig is. Momenteel staat
dit op een lager pitje, mede door
corona en de stap die ze twee jaar

geleden maakte om een kunstopleiding te volgen.

Back to school
“Tekenen en schilderen zijn altijd al
mijn passies geweest. Ik heb een
tijdje op schilderles gezeten in Lottum.
Die docent zat ook op die opleiding
en dat leek me leuk, dus heb ik op
een gegeven moment de stap gezet.”
De opleiding bevalt haar bijzonder
goed. “De klas bestaat uit allemaal
volwassen mensen en iedereen is
erg enthousiast. Niemand moet naar
school, iedereen kiest er bewust voor,
en doet daar zijn passie. Het heeft
wel echt het schoolgevoel. De opleiding is in België, vlak over de grens bij
Eindhoven. In België is het allemaal
wat strenger dan hier, dus je hebt wel
echt te maken met schoolregels, zoals
vroeger. Vanwege corona hebben we
maar eens in de twee à drie weken
fysiek onderwijs, met vier studen-

ten per keer. Sommige vakken, zoals
kunstgeschiedenis, kunnen dan nog
wel gewoon online, maar ik vind het
misschien nog wel erger dat ik niet
naar school kan dan dat ik niet kan
schminken.”

Festivals
Sandra heeft met haar schmink-,
bodypainting- en airbrush tattoovaardigheden in het verleden bij menig
festival en evenement vele bezoekers
van een kleurtje voorzien. Denk hierbij aan het Rowwen Hèze slotconcert,

Pinkpop en de Halloween Nights bij
Toverland. “Het is zo leuk om te doen.
Soms verdient het ook goed, maar bij
sommige festivals hou je er uiteindelijk weinig aan over. We draaien dan
geen verlies, maar je doet het dan
vooral omdat je het leuk vindt.” Het is
volgens haar een interessant wereldje.
“Ik ben in die wereld terechtgekomen
via bellypainting, dat is het schilderen
van de buiken van zwangere vrouwen.
Ik schminkte daarvoor wel af en toe
kinderen. Ik ben mij toen meer gaan
verdiepen via Facebook, om te kij-

DE LAATSTE
RESTANTEN OPRUIMING
KLEINE PRIJSJES

Puzzel

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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Tekst en beeld: Koen van Meijel
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Geopend zaterdag 22 mei en
zaterdag 29 mei van 10-14 uur

Sudoku
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Hoewel Sandra aangeeft in een doodnormaal gezin te zijn opgegroeid, is zij
niet de enige in haar familie met een
passie voor creativiteit. “Van kinds af
aan vond ik tekenen al heel erg leuk.
Mijn moeder is creatief op het gebied
van haken, mijn zus is creatief met
styling, en haar dochter doet nu de
opleiding docent beeldende kunst.
Een hele creatieve familie, maar we
werden er niet in gepusht.” Maar van je
hobby echt je fulltime beroep maken,
dat is iets wat veel inspanning vereist. Sandra vertelt dat ze het al enkele
keren heeft geprobeerd, maar het blijft
soms ontzettend lastig. Een nieuwe
poging staat nog niet direct op de
agenda, maar Sandra heeft er wel
ambitie voor. “Toen ik nog bij het kinderdagverblijf werkte had ik een keer
een jaar pauze genomen om me volledig te focussen op het schminken, maar
uiteindelijk voelde het onzeker. Je bent
elk weekend aan het werk en moet
elke opdracht aannemen en als het iets
is wat je niet leuk vindt, dan gaat de
creativiteit eruit. Ik zou in de toekomst
misschien wel graag workshops willen
geven. Dat hebben we in het verleden
ook gedaan, maar dat werd soms een
beetje teveel. We waren bezig met het
opzetten van cursussen action-painting,
dat is waarbij je met verf tegen doeken aangooien, maar ik merkte dat het
te veel werd. Ooit zou ik wel weer van
mijn hobby mijn werk willen maken,
maar hoe of wat, dat ligt nog open.”
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

Klimplanten • Hangplanten • Kuipplanten • Terrasplanten
Ruim 180 soorten • Verder vele soorten op stam.
20 soorten tuinkruiden, aardbeien en potgrond.

Oplossing vorige week:
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Tuinberegenings
pompen
en alle toebehoren zoals:
slangen n snelkoppelingen n
n sproeiers n kleppen n buizen n
n

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

EERSTE EN
TWEEDE
PINKSTERDAG
GEOPEND

DE GROOTSTE KEUZE
GERANIUMS €1,-

Dagelijks van 9.00-18.00 uur • Zondags van 10.00-16.00 uur
Vrijdags gesloten! • Tussen 12.30-13.00 uur gesloten

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst
Tel. 06-54306964

WWW.COXPLANTENKWEKERIJ.NL

14

cultuur \ 2005

Kwaliteit heeft een naam

Puzzel

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij Floriade
Bloemenboetiek 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 23 mei (12.00 u.) binnen zijn.
De winnaar wordt volgende week bekendgemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

1ste en 2de Pinksterdag is onze
winkel geopend.
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Onze openingstijden
Van maandag t/m vrijdag 09.00 tot 18.00
Zaterdag 09.00 tot 17.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.00
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Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl
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5 LETTERS
DROST
HEIER
LAKEI
PATER
REDER

6 LETTERS
BAKKER
FITTER
GEZANT
HOFNAR
KOSTER
LASSER
LERAAR
VISSER

7 LETTERS
ARTIEST
DIETIST
NOTARIS
PATROON
STEMMER

8 LETTERS
ARBEIDER
EDELSMID
FLUITIST
OUVREUSE

LEIDEKKER
MACHINIST
RADIOLOOG
RECENSENT
SKILERAAR
VERHUIZER
ZENUWARTS

10 LETTERS
BOEKHOUDER
BOOTWERKER
DIENSTBODE
EXPEDITEUR
GLASBLAZER
RIETDEKKER
SORTEERDER
TECHNOLOOG
UITVOERDER

11 LETTERS
ELECTRICIEN
GROENTEBOER
HERENKAPPER
INSTRUCTEUR
KOPERSLAGER

12 LETTERS
FIETSENMAKER
GLAZENWASSER

9 LETTERS

13 LETTERS

ASTRONAUT
EMBALLEUR
GASFITTER

RUIMTEVAARDER
VERLOSKUNDIGE

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

De oplossing van de puzzel in De Hallo
van 13 mei 2021 was:

De overgebleven letters vormen de oplossing:

En de winnaar is: Jos Zegers uit Lottum.
Van Harte Gefeliciteerd met de cadeaubon van € 50,te besteden bij PLUS Supermarkt in Horst!
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Religie

Medische zorg

Broekhuizen
zondag

Heilige mis
(Pinksteren)

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

10.30

19.15

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

Hegelsom
zondag

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
10.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Meerlo
zondag

Heilige mis
09.00
(Pinksteren)
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Swolgen
maandag

Heilige mis
10.30
(moeder van de kerk)
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst

Apotheek

Apotheek Maasdorpen

PINKSTERMAANDAG OPEN
10.00 TOT 16.00 UUR

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

DE BESTE KEUZE VOOR
UW ZOMERPLANTEN.
250 SOORTEN AAN PERK- ,
HANG- EN KUIPPLANTEN
TEGEN DE BESTE PRIJS!

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

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

Gebiedsteams

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

Uw elektrische auto en/of plug-in hybride
thuis of op uw bedrijf opladen?

Met de Myenergi-laadpaal verzorgt Paul
Ewalts Elektrotechniek als oﬃciële installateur
van Zappi Myenergi laadpalen een totale
oplossing voor uw elektrische en/of plug-in
hybride auto aan huis of bedrijfspand.

10.00

Spoedgevallendienst

GERANIUMS 10 STUKS € 9,00
HANGBEGONIA’S € 1,00
HANGPETUNIA’S € 0,50
SURFINIA’S VANAF € 0,75
GEZANIA’S (DE ZOMERPLANT)
€ 0,75
HANG BACOPA € 0,75

Voor meer informatie, advies of overige
werkzaamheden bel of mail voor een
vrijblijvende oﬀerte.

ONZE PLANTEN BLOEIEN DE HELE ZOMER

OPENINGSTIJDEN:

ma t/m vr van 9.00 tot 19.00 uur
za. 9.00 tot 18.00 uur

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Tandarts

ACTIE:

LOBELIA’S 12 STUKS € 2,50

Groener, sneller en zuinig opladen.

Gemeente Horst aan de Maas

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Sevenum

KWEKRIJ DE LIFRA
VEULEN

11.00

Grubbenvorst

Grubbenvorst | 06 - 12 74 80 34 | info@paulewalts.nl

KWEKERIJ DE LIFRA
LORBAAN 12A, VEULEN

Grubbenvorst | 06 - 12 74 80 34 | info@paulewalts.nl

21 t/m 23 mei
Gonnie Eijkemans Tandarts
Peperstraat 22, Sevenum
077 467 20 28

24 t/m 27 mei
Tandheelkunde Venray
Buitenlust 27c, Venray
0478 82 02 21

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

WIJ ZOEKEN JOU!
SUPPLY CHAIN ENGINEER
MONTEUR
BUSINESS CONTROLLER

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

I’M NOT A ROBOT

Met ons unieke V² model verbinden wij productontwikkeling
met productie. Zo ontwikkelen en produceren wij seriematig
high-tech mechatronische systemen.
Om dit te realiseren hebben we nieuwe collega's nodig die
aandacht hebben voor elkaar en werelden kunnen verbinden.
Samen behalen we de beste resultaten.

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas
06 55 40 80 23

15

BEKIJK AL ONZE VACATURES OP
MTAGROUP.NL/JOBS

16

Jij maakt ‘m super
Breitner

Compleet met combi-oven,
inductiekookplaat 4 zones,
wandafzuigkap, koelkast zonder
vriesvak, vaatwasser volledig
geïntegreerd, toplaminaat
werkblad en 5 jaar
apparatuur garantie.
compleet met
apparatuur

6.399,247 x 249 cm

Op zoek naar een
nieuwe keuken?

Kom snel inspiratie opdoen
en bekijk onze nieuwe collectie!

Inspiratie
weken

Download nu
gratis het nieuwe
inspiratieboek op

www.superkeukens.nl

Migot

Compleet met combi-oven
met magnetron, inductiekookplaat,
wandafzuigkap, vaatwasser, koelkast
met vriesvak, vierkante RVS spoelbak
en 5 jaar apparatuur garantie.

compleet met
apparatuur

5.299,340 cm

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,2

HORST

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

ROERMOND

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

Elke zondag geopend

