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Horst aan de Maas

Pas op! Zebra
Een levensgrote (halve) zebra heeft het centrum van Kronenberg bezocht. Op dinsdagmiddag 1 juni piekte het tot echt savannetemperaturen en mocht wethouder Eric Beurskens
van de gemeente Horst aan de Maas project Zebra openen.
Het project vraagt aandacht
voor de verkeersveiligheid rond
zebrapaden. Een levensgrote
zebra richt zich op automobilisten
die een zebrapad passeren én op
de gebruikers van dat zebrapad.
Voor kinderen is er een stukje
verkeerseducatie in verwerkt.
De geplaatste zebra verhuist na
een tijdje en komt op bezoek
bij andere zebrapaden in Horst
aan de Maas om ook daar weer
aandacht te vragen voor veilige
verkeerspaden. De bedoeling
is dat de zebra elk kerkdorp
komt bezoeken. Het educatieve
kunstwerk is ontworpen door
Studio Bleij, grafisch ontwerp
(BNO) uit Horst.

Tekst en beeld: Niels van Rens

College met billen bloot

Woningbouwproject Meterik op een haar na
goedgekeurd
De toekomstige bewoners van de Rector de Fauwestraat in Meterik hebben vast op dinsdagavond 1 juni
op het puntje van hun stoel gezeten. Ze zagen hun bouwproject nipt goedgekeurd worden door de
gemeenteraad. Veel raadsleden waren namelijk niet gediend van de slechte communicatie vanuit het
College van B&W en de fouten die eerder zijn gemaakt.
Aan alles was te voelen dat
het eerste onderwerp van de
raadsagenda een spannende
zou worden. Het college wil
een plan goedkeuren waarbij
de voormalige basisschool van
Meterik omgebouwd wordt tot acht
levensloopbestendige woningen.
Niet een heel spannend besluit zou
je zeggen. Uiteindelijk was één zetel
doorslaggevend.

Voor het blok
Het college was genoodzaakt
om de ARGE (Algemene Reserve
Grondexploitaties) in te zetten.
Door onverwachte kosten moest
het college 300.000 euro uit eigen
kas halen om dit project te financieren. Dat komt wel eens voor, maar
de ARGE kan alleen ingezet worden
bij goedkeuring van de gemeenteraad. Al jaren was bekend dat het

bouwproject meer ging kosten dan
beraamd en de raad is hiervoor niet
op de hoogte gebracht, met als resultaat: de raad voelt zich voor het blok
gezet. Want keuren de raadsleden dit
plan niet goed, dan worden de particulieren initiatiefnemers beboet voor
de fouten van het college.

Oneerlijke voetbalwedstrijd
Henk Kemperman (D66+GroenLinks)

vond het plan net zoals de voltallige gemeenteraad een goed plan.
“Het is gewoon een goed project,
we hebben nieuwe woningen nodig”,
zei hij. Maar de fouten die het college heeft gemaakt, wegen voor
hem zwaarder. “U heeft ons voor het
blok gezet en dat voelt heel ongelukkig. Enkele weken heeft de raad aan
het college gevraagd om nog eens
naar het voorstel te kijken en het aan
te passen. Ik voel mij geschoffeerd.
Het oude voorstel is ingetrokken en
het nieuwe is precies hetzelfde.”
Lees verder op pagina 05
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Wandelinitiatief Same Efkes Loeëpe

Matchmakers tegen het eenzame thuiszitten
Even samen een ommetje maken. Voor velen klinkt het makkelijk,
maar het is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Twee dames uit
Kronenberg, Daisy Custers en Will Kanters, hebben samen met de
Stichting Welzijn Kronenberg en Evertsoord het initiatief Same Efkes
Loeëpe opgezet. Het doel? Mensen met elkaar verbinden, zodat niemand alleen hoeft te wandelen.
“Inwoners van Kronenberg en
Evertsoord kunnen zich via de telefoon of mail bij ons aanmelden, of
gewoon door ons in het dorp aan te
spreken”, vertelt initiatiefneemster
Daisy Custers. “Dan kijken we of er
mensen zijn die dezelfde insteek en
behoeftes hebben en dan kunnen
we ze samenbrengen. Vervolgens
kunnen ze het dan zelf met elkaar
samen oppakken en dan spreken ze
met elkaar af. Het is bedoeld voor
mensen die het gezellig vinden om
in een gezelschap te wandelen, bijvoorbeeld mensen die een kleinere
sociale kring hebben of die gewoon
graag meer willen bewegen.” De rol
van de dames is om de aanmeldingen aan elkaar te matchen. Daarom
willen ze graag een goed beeld van
de mensen. “We kijken of ze een
beetje op één lijn zitten”, legt Will
Kanters uit. “Het moet niet zo zijn
dat de ene kilometerslange wandelingen wil maken en een andere
alleen maar een ommetje door het
dorp. Als mensen zich aanmelden,
vragen we bijvoorbeeld hoe ver ze
willen lopen, wanneer ze tijd hebben
en of er bijzonderheden zijn. Als er

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.

iemand is die moeite heeft met
wandelen, dan kunnen we ze bijvoorbeeld koppelen aan iemand die
ze kan begeleiden.”

Gevarieerde aanmeldingen
De eerste aanmeldingen komen al
binnen en het is echt niet alleen
voor ouderen. “De aanmeldingen die
we hebben gehad zijn al heel erg
verschillend in leeftijd. Het is voor
iedereen bedoeld, niet alleen voor
ouderen, ook studenten bij wijze van
spreken. Voor iedereen is bewegen
goed. Sommige mensen vinden het
misschien eng om alleen te wandelen, niet iedereen voelt zich even
vrij en sommigen willen gewoon
even tijd voor zichzelf. Op die manier
kun je elkaar een steuntje geven.”
Soms ontstaat het spontaan, vertelt
Will. “Pasgeleden werd ik voor mijn
huis aangesproken met de vraag:
‘Will, kan ik me voor dat wandelen bij jou aanmelden?’, terwijl ik
stond te praten met de ene vrouw
kwam een andere dame voorbij met
dezelfde vraag. Die twee komen dan
samen in gesprek en die hebben nu
samen afgesproken. Dat is toch wel
erg leuk. Dan is het initiatief toch
wel even de prikkel geweest.”

Startsignaal
Het startsignaal werd op 21 mei
gegeven, maar achter de schermen
zijn ze al langer bezig. Will vertelt:
“In de eerste coronagolf zijn er door

vrijwilligers van Stichting Welzijn
maaltijden voor ouderen klaargemaakt en rondgebracht. Dat ging
goed, maar het werd bezwarend
voor onder anderen de koks. Het was
veel werk. In de tweede coronagolf zijn er contacten gelegd met
de Flierenhof in Maasbree voor de
bereiding van de maaltijden, maar
het initiatief ligt nog steeds bij de
stichting.” Omdat het toen werd uitbesteed, begon Daisy zich af te vragen of ze op een andere manier iets
kon betekenen. “Ik wandel graag,
dus misschien waren er mensen die
wilden wandelen. We wilden eer-

der het startsein geven, maar toen
waren de coronacijfers erg hoog,
dus voelde het voor ons niet goed
om een groep op het schoolplein te
verzamelen. Nu we langzaam steeds
meer versoepelen en we weer meer
samen mogen zijn, heb ik ook het
idee van ja, laten we het doen.”

aan te melden, het is toch een soort
drempel. We willen de komende
weken ervoor zorgen dat steeds
meer mensen van het initiatief op de
hoogte zijn, zodat de drempel wat
lager wordt. Ik denk dat het op een
gegeven moment, als het ingeburgerd raakt, dat het dan vanzelf gaat.
Het blijft altijd wel een hoofdstuk
binnen de stichting, dus ook in de
toekomst kunnen mensen altijd een
beroep blijven doen.” Aanmelden
kan via efkesloepe@hotmail.com of
telefonisch via 06 48 47 64 10 (Daisy)
of 077 467 37 30 (Will).

Drempel
De komende weken houden de
dames zich bezig met aanmeldingen verzamelen, mensen koppelen
en het initiatief blijven verspreiden.
“We merken dat het voor sommige
mensen lastig is om zich ergens voor

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

0306 \ nieuws

Appartementen in oude basisschool
Swolgen

03

Kwaliteit heeft een naam

Het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas heeft besloten dat het gebouw van basisschool
De Klimboom aan de Schoolstraat in Swolgen na het vrijkomen mag worden verkocht om omgebouwd te
worden tot woonruimte. Het pand is verouderd en leerlingen van De Klimboom en de Tienrayse
Mariaschool zullen samen verhuizen naar het nieuwe Kindcentrum STip bij sportpark Kerkebos in
Swolgen.
Het college verwacht met de verkoop
van de basisschool de mogelijkheid
tot levensloopbestendige grondgebonden appartementen te creëren,
binnen de muren van het huidige
gebouw. De verwachting is dat deze
ontwikkeling de doorstroming op de
woningmarkt positief zal beïnvloeden, waardoor er meer kansen en
ruimte zal ontstaan voor starters.
Na een eerder besluit in 2019 is de

dorpsraad aan de slag gegaan met
het zoeken naar potentiële ontwikkelaren en deze vond een partner
in Startpunt Wonen. Echter verplicht
de eerder aangenomen motie de
dorpsraad om meerdere inschrijvingen op te vragen. Door minimaal
drie lokale ontwikkelaren te benaderen wordt de marktwaarde van
het gebouw inzichtelijker gemaakt.
Hoewel de dorpsraad een vrije

keuze heeft over de te benaderen
partijen, heeft de gemeente de
beslissende stem met betrekking
tot de uiteindelijke verkoopprijs en
aan welke partij het pand verkocht
wordt. Het college heeft besloten
dat het pand getaxeerd zal worden
door een erkend taxateur. Tijdens de
meest recente taxatie in 2016 werd
de waarde van het schoolgebouw
op 400.000 euro geschat.

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

Manipulatieve software

Lagere straffen in zaak Prime Champ
Oud-directeur Geert Verdellen van champignonkwekerij is door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld voor fraude en wapen- en munitiebezit. Het Openbaar Ministerie had een vierjarige celstraf
geëist, maar in hoger beroep heeft de oud-directeur een celstraf van negen maanden, plus een taakstraf van 240 uur, gekregen.
Verdellen wordt schuldig bevonden
voor het gebruik van manipulatieve
software. Deze software zorgde
ervoor dat de Poolse werknemers
van het champignonbedrijf
maar 85 tot 90 procent van hun
daadwerkelijk gewerkte uren
uitbetaald kregen. Ook de ict’er, die
de software heeft ontwikkeld, en
de controller, die verantwoordelijk
was voor de salarisadministratie,
hebben taakstraffen van
respectievelijk 60 en 240 uur
gekregen. Het champignonbedrijf

moet ook een boete van
75.000 euro betalen.

Vrijspraak uitbuiting
De Rechtbank Limburg had hogere
straffen geëist, maar het hof oordeelde dat er te weinig bewijs was
om de verdachten te veroordelen
voor uitbuiting. Ook wees het hof
de schadevergoeding af die het
Openbaar Ministerie namens de
Poolse werknemers had geëist.
Het hof gaf namelijk aan dat het
moeilijk vast te stellen was hoe-

veel schade de werknemers geleden hebben. Het hoger beroep vindt
negen jaar na de inval bij Prime
Champ plaats. In 2016 werd een
celstraf van twee jaar opgelegd,
maar voor het hoger beroep had
het Openbaar Ministerie nog eens
vier jaar nodig. Het hof heeft bij het
geven van de straf rekening gehouden met de lange duur van het
proces, en zegt dat het gaat om een
“forse overschrijding van de redelijke termijn”.

Voor onze projectafdeling zijn wij op zoek naar een

Calculator

Wij zijn JSB Horst. Als onderdeel van het familiebedrijf
Lek/Habo Groep vervaardigen en plaatsen wij al tientallen
jaren staalconstructies in het hele land. Door de jaren heen
heeft JSB Horst bewezen zich niet te beperken tot levering van
totaalprojecten alleen, de kracht zit hem vooral in “partnership”
en een goed advies. Kijk voor een overzicht van onze mooie
projecten op onze website www.lekhabo.nl/janssen-staalbouw.

Wat ga je doen?
• Als Calculator maak je uiteraard calculaties,
• hierbij heb je inzicht in de maakbaarheid van hetgeen je berekent.
• je zit niet achterover om te wachten tot het naar je toe komt,
je bent namelijk proactief en verzamelt actief alle benodigde
informatie van een projectaanvraag,
• je bereidt offertes voor en houdt contact met potentiele klanten.
Wat past bij jou?
• Je bezit HBO werk- en denkniveau,
• je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie
binnen de staalbouw of aanverwante branches,
• je hebt oog voor detail en werkt nauwkeurig, tegelijkertijd ben je in
staat het overzicht te bewaren,
• je bent goed met cijfers en om te weten wat je berekent kan je ook
tekening lezen,
• je bent communicatief, nauwkeurig en flexibel,
• je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit,
• je hebt ervaring met Word en Exel,
• beschikbaar voor 40 uur en woonachtig in de regio Horst.
Wat is de uitdaging van de functie?
Bij ons vind je een gemoedelijke en prettige werksfeer in een
enthousiast team waar collegialiteit en klantgerichtheid hoog in het
vaandel staan. Het is een afwisselende en uitdagende functie waarbij
het salaris en de studiemogelijkheden uiteraard goed zijn geregeld.
Het salaris is afhankelijk van je kennis en ervaring en daarbij gelden de
secundaire arbeidsvoorwaarden van de CAO metaalbewerkingsbedrijf.

Nieuwe landmark in de Risselt
De Risselt in Horst is sinds afgelopen zaterdagochtend een nieuw kunstwerk rijker. Als onderdeel van NLdoet
heeft een groep van twintig buurtbewoners in de groene zone langs de wijk de 4,5 meter lange landmark,
gemaakt door kettingzaagkunstenaar Roel van Wylick, geplaatst. Daarnaast heeft de groep de afrastering
gerepareerd en het zwerfafval opgehaald. Het doel was om een mooi herkenningspunt neer te zetten, zowel
voor de wijkbewoners als automobilisten vanaf de A73. Voor het maken van dit kunstwerk haalden ze inspiratie uit de markante dorpsbewoner ‘Bottermelks Lei’, die in de Risselt heeft gewoond. / Beeld: Ilse Hagens

JSB Horst is een platte organisatie met korte lijnen, informeel
intern, professioneel naar buiten. Ben je geïnteresseerd,
solliciteer dan door je cv en een korte motivatiebrief te sturen naar
gstrijbosch@jsbhorst.nl t.a.v. G. Strijbosch. Wil je meer informatie,
bel dan 077 398 5445 en vraag naar Gerry Strijbosch.
Voor uitzend-, bemiddelings- en detacheringsbureaus,
gelieve niet te reageren.

www.jsbhorst.nl
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Man met vals geld opgepakt
op station Horst-Sevenum

Zal je straks mijn stem herkennen in de wind
als de zee je vertelt hoe ik van je hield
Kijk naar de horizon en fluister dan mijn naam
Ik zal het horen
Waar ik ook ben heengegaan liefde blijft bestaan

Op het station Horst-Sevenum in Hegelsom is op woensdagavond
26 mei een verdachte aangehouden op verdenking van het bezitten
van vals geld. Deze verdachte werd op aanwijzen van een aangever aangetroffen op een perron.

Paula Hagenaars

Hanny Donders - Koninkx
* Grathem, 1 april 1947

† Kronenberg, 26 mei 2021

Maandag 7 juni zijn

Hay Donders

Jan en Bets
Janssen - Geurtjens

zorgzame moeder en trotse oma van

70 jaar getrouwd.

Sevenum, Monique en Leo
Siem en Janne
Bo
Kronenberg, Ben
Familie Koninkx
Familie Donders
Correspondentieadres: Reindonckweg 1, 5976 PK Kronenberg
In verband met de huidige omstandigheden hebben wij in
besloten kring afscheid genomen van Hanny.
Een bijzonder woord van dank aan iedereen die Hanny
liefdevol heeft verzorgd.

Dankbetuiging

Eigen haard is goud waard
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven
na het overlijden van onze lieve mam, schoonmoeder,
trotse oma en superoma

Jo Kessels - Janssen

Van harte gefeliciteerd.
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Bedankt voor alle felicitaties
in welke vorm dan ook.
Het was voor ons een
prachtig en onvergetelijk
65-jarig huwelijkfeest.

Nellie en Thei
Rutten - Coenen

De verdachte werd daar aangehouden vanwege het in bezit hebben
en betalen met vals geld en het
dreigen met een boksbeugel. De
verdachte is ingesloten en deze
zaak is momenteel in onderzoek.

De boksbeugel is niet aangetroffen.
De verdachte werd rond 18.30 uur
aangehouden.
Beeld: Instagram wijkagenten
Horst-Zuid

Bijgepraat over ontwikkelingen

Koningspaar bezoekt OoijenWanssum

Geboren
18 mei 2021

Xam
Zoon van
Erik van lipzig en
Karin v/d Munckhof
Broertje van Siel en Dex
Zwarte plakweg 43, 5966 RJ America

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima werden tijdens hun
streekbezoek aan Noord-Limburg op donderdag 27 juni bijgepraat
over Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Projectdirecteur Theo
Reinders en bewoners Wiel Jenniskens en Twan Volleberg spraken
met het koningspaar over het project.

Uw lieve berichtjes, kaarten en bloemen hebben ons goed gedaan.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Broekhuizen, juni 2021

“Still in a Roller Coaster”
but “Heaven Rocks”

Geboren

Gijs

22 mei 2021
Zoon van
Arno en Laura
Cleven
Koppertweg 13
5962 AL Melderslo

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.

Jurgen
4-6-2019

4-6-2021

Alwèr twie jaor geleeje…
Het gemis is dur nog steeds
Liefs,
Jacqueline
Max en Freek
Sid en Anne-Fleur
Liv en Jeffrey
Tess

Zelfstandig Optidee Adviseur
Peggy Wismans: www.optidee.nl/
peggy-wismans Tel: 06 48 55 07 30
of via fb
Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a.: komkommers,
paprika en tomaten, fruitbomen en
kleinfruit naar Thijs Huys, Langstraat
64 Horst-Hegelsom. Tel.: 077 398 35 52.
Te koop gevraagd landtuinbouwmachines
oa: Ploeg, frees, spitmachine, kieper,
mesttank, weidebloter, weidesleep,
schudder, hark, maaier, tractor enz enz
bel 06 19 07 69 59
NIEUWE AARDAPPELEN, €0,80 per kilo.
Craenmehr, Oude Peeldijk 27 Meterik.
077 398 39 02

Willem-Alexander en Maxima
brachten een streekbezoek aan
Noord-Limburg. Het is het eerste
streekbezoek van de koning en
koningin van dit jaar. Naast OoijenWanssum klopten ze ook aan bij
Venlo, Venray en Bergen. De ervaringen van het hoogwater in 1993
en 1995, de plannen om het gebied
veilig te maken, de werkzaamheden die de afgelopen jaren in
het gebied hebben plaatsgevon-

den en het nieuwe natuurgebied
dat gerealiseerd is kwamen ter
sprake. Na het gesprek werd door
de bewoners het eerste exemplaar
van het herinneringsboek, dat
gemaakt is over de gebiedsontwikkeling, aan de koning en koningin overhandigd. Het thema van
het streekbezoek was positieve
gezondheid. De bewoners vertelden hoe het nieuwe natuurgebied
hieraan bijdraagt.

0306 \ nieuws
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Wie is de gelukkigste leerling van het Dendron College?

Digitaal geluksmomentjes beleven op het
Dendron College
Wie is de gelukkigste leerling van het Dendron College in Horst? Met
deze vraag houden Noor, Lieke, Joni en Sannah zich bezig. Voor het vak
informatica gaan de dames aan de slag om elke Dendron-leerling een
geluksmomentje rijker te maken.
Noor Janssen (16), Lieke Coenders
(17), Joni Kohrman (15) en Sannah
Spreeuwenberg (16) onderzoeken
hoe IT (Information Technology) kan
bijdragen aan het geluksgevoel van
jongeren. Hiervoor gebruiken zij een
bestaande app genaamd HappyWe

van het bedrijf Multiply Happiness
uit Meerlo. Volgens de dames is het
een soort combinatie van Facebook,
Instagram en Snapchat. “Elke dag kan
iedereen op zijn of haar tijdlijn een
aantal geluksmomentjes delen”, legt
Noor uit. “Dit kan van alles zijn: pizza

Partij stapt toch naar provincie

Burgemeester steunt
belangenverstrengelings
kwestie van SP niet

Burgemeester Ryan Palmen van de gemeente Horst aan de Maas
heeft besloten het besluit over de huisvesting van arbeidsmigranten niet ter vernietiging voor te dragen aan de Kroon. De SP diende
dat verzoek in omdat VVD-fractievoorzitter Yvonne Douven
volgens de SP schijn van belangenverstrengeling had door mee te
stemmen met het plan.
De man van Douven heeft een
blauwe bessenkwekerij in Meterik
en volgens de SP heeft Douven een
persoonlijk belang bij het instemmen van het toenmalig voorgelegen plan. Burgemeester Palmen
steunt het verzoek niet van de SP
omdat het volgens hem ook te laat
was ingediend. De partij heeft bij
een dergelijk verzoek twee dagen
de tijd na de stemming. Het verzoek werd anderhalve week later
ingediend. “Daarnaast mag u uit
het feit dat ik zelf geen actie heb
ondernomen om het raadsbesluit
ter vernietiging voor te dragen
afleiden dat ik uw mening op dit
punt niet deel”, schrijft Palmen aan
de politieke partij.

Vragen voorkomen
Wel schetst Palmen in zijn reactie dat Douven er beter aan had
gedaan om in dit geval niet deel
te nemen aan de beraadslaging
en de stemming. “Namens de VVD
had Imke Emons, die eveneens in
de vergadering aanwezig was, het
woord kunnen voeren. Ik ben die
mening, kennelijk anders dan u,

evenwel toegedaan op grond van
moraliteit. Niet op grond van integriteit. Mijn inziens kon en mocht
mevrouw Douven meepraten en
-beslissen over dit raadsvoorstel.
Naar mijn mening was het evenwel beter geweest dat in dit geval
niet te doen. Juist om vragen te
voorkomen. Het willen voorkomen
van vragen betekent echter niet
dat omgekeerd automatisch sprake
is van belangenverstrengeling. Ik
had hierover in de aanloop naar
de raadsvergadering meer expliciet contact moeten hebben met
mevrouw Douven.”

Stap naar provincie
Palmen vraagt de SP het hierbij
te laten, maar de politieke partij
legt zich niet neer bij de weigering
van de burgemeester. Zij heeft nu
hetzelfde verzoek gericht aan de
plaatsvervangend gouverneur van
Limburg, de heer Remkes. In de
brief aan Remkes wijst de SP-fractie
op de ongeschreven regel dat
raadsleden zich terugtrekken uit de
vergadering op het moment dat er
gestemd moet worden.

eten met vrienden, een goed punt
voor een proefwerk of iets totaal
anders. Het mag allemaal. Dit geluks
momentje deel je via de app en komt
daarna in je tijdlijn en bij al je vrienden terecht, net als bij Facebook en
Instagram. Je vrienden kunnen je
geluksmoment dan weer liken en
voor elke like en gedeeld moment,
krijg je een punt. De Dendron-leerling
met de meeste punten, een streak,
aan het eind van de rit krijgt een
taart.”

Verdriet
De dames leggen uit dat heel veel
dingen geluksmomentjes kunnen
zijn. “Geluksmomentjes hoeven
niet altijd superblije en leuke dingen te zijn”, zegt Joni. “Als je verdriet hebt of het zit even niet mee,
kan dat ook een geluksmoment
zijn. Dat is voor iedereen anders.”
Het project draait nu enkele dagen
en de leerlingen worden er ook
zelf blij van. “Ik merk dat je een
andere kijk op geluk krijgt”, zegt
Noor. “Je bent er meer bewust van.
Zo hoorde ik laatst een vogeltje

fluiten, ook dat zijn mooie momenten.”

Verbeterpuntjes
De Dendron-dames testen de app
HappyWe uit voor het bedrijf. “Als het
project is afgerond presenteren we
aan het bedrijf wat wel en wat niet
goed ging”, zegt Lieke. “Dan kunnen
zij ook van ons leren en zo wordt de
app verbeterd.” Momenteel is het
project op het Dendron College uitgerold, maar de dames sluiten het
niet uit om er ooit verder mee te
gaan. “Het is een superleuke app”,
zegt Sannah. “Wie weet kunnen we
dit ooit landelijk uitbrengen.” Na een
aantal dagen hebben de vwo-5-leerlingen al wat verbeterpuntjes gevonden. “Zo moet je je inschrijven voor
de app via een sms-berichtje”, zegt
Noor. “Jongeren gebruiken sms niet
echt meer, dus via WhatsApp is denk
ik makkelijker.”

Dendron Café
Docent Peter Fransen legt uit:
“Elke Dendron-leerling mag meedoen. Vrienden kunnen dan elkaar

toevoegen en een eigen groep
creëren. Ook is er een algemene
Dendron-groep genaamd Dendron
Café, daarin zitten alle leerlingen die
meedoen. Om de drie dagen ververst de groep en kom je weer bij
andere leerlingen in een groepje.”
De bedoeling is dat de app dertig
dagen op het Dendron wordt getest.
“Maar misschien wel langer”, zegt
Noor. “Als het echt een succes wordt
en steeds meer leerlingen zich aanmelden, kunnen we de gelukkigheid
langer peilen.”
Dinsdag 1 juni kregen de leerlingen
een persoonlijke training in geluk
van ‘founding father’ van HappyWe
en geluksman Chiel van der Linden.
Op vrijdag 18 juni krijgen alle bovenbouw-leerlingen van het Dendron
College een masterclass in geluk
van cabaretier Guido Weijers in de
Schouwburg in Venray. Het project draait parallel op twee scholen.
Naast het Dendron College draait
het ook op het Bouwens van der
Boijecollege in Panningen.
Tekst en beeld: Niels van Rens
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Danny Horsch gewijd tot
priester
Danny Horsch is door bisschop Harrie Smeets op zaterdasg 29 mei
in de kathedraal in Roermond tot priester gewijd. Vanwege de
coronamaatregelen gebeurde dit in een besloten viering met
enkele genodigden. De plechtigheid was wel via een livestream te
volgen.
Danny Horsch gaat nu als kapelaan aan de slag in diverse parochies in het dekenaat Horst. Hij
droeg daarna op zondag 30 mei zijn
eerste heilige mis op. Ook Austin
Joseph werd gewijd tot priester.

Vanwege de corona-uitbraak in
India, kon Joseph niet naar zijn
thuisland. Daarom werd hij ook in
Roermond tot priester gewijd voor
het bisdom Kottar in India. Joseph
is kapelaan in Maastricht.

Woningbouwproject Meterik op een haar
na goedgekeurd
Ook Bram Hendrix (Essentie) was niet
blij met het handelen van het college.
“Het voorstel is gewoon te duur. Hier
geven wij geen goedkeuring voor.” Voor
raadslid Michael van Rengs (SP) voelt
dit voorstel ook niet goed. “Natuurlijk
is dit voorstel niet fair. De raad wordt
buitenspel gezet. Vooraf zijn de risico’s
bekend. Er waren spelregels, maar deze
werden niet toegepast door het college als scheidsrechter. Als raad zijn we
de VAR, maar blijkbaar is de verbinding
met Zeist verbroken, want we kunnen
niet meer ingrijpen.”

Met billen bloot
Toch werd het voorstel goedgekeurd.
Eenmansfractie Imke Emons, de PvdA
en CDA stemden toch in. Zij vonden
niet dat burgers de dupe moeten zijn
van fouten van het college en haar
ambtenaren. “Ging alles goed”, vroeg
Jan Wijnen (PvdA) zich af. “Nee. Is het
veel geld? Ja. Het heeft verrekte veel
geld gekost, maar er komt uiteindelijk
wel iets moois te staan.” Wethouder
Tegels (CDA) moest tijdens de discussie namens het college met de billen bloot. “Als ik nu terugkijk moet ik

erkennen dat we de raad eerder hadden moeten betrekken. De communicatie moet ook beter. Maar het is niet fair
om tegenover de initiatiefnemers te
zeggen dat het daarom niet doorgaat,
daar ben ik geen voorstander van.”
Om van de fouten te leren en meer
duidelijkheid te verschaffen heeft het
college besloten een speciale themabijeenkomst te houden voor de
gemeenteraad over de ARGE op dinsdag 30 november.
Tekst: Niels van Rens
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Het laatste beetje is nu op.
Veel was er te verduren.
Het kaarsje is nu op gebrand.
Paula heeft zich moegestreden.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Paula Stevens-Wijnhoven
America, * 22 augustus 1945
echtgenote van:

weduwe van:

mam en oma van:

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

bonus mam en oma van:

Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

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

‘Ut is good, goan jullie nou má
anders komde nag te laat’

Paula Stevens-Wijnhoven
Erelid

Venlo, † 30 mei 2021

John Stevens
Hay Sonnemans †

Wilma en Danny
Nino en Akira
Sabiene en Brigit
May en Iris
Kyell
Huub en Petra
Lisanne en Rinske
Lidiane en Leon
Marly en Theo
Kim
Maikel en Sanne
Lea en Eric
Conny †

Correspondentieadres:
Diepe Kuilenstraat 1, 5966 PA America
De afscheidsceremonie zal op zaterdag 5 juni in besloten
kring plaatsvinden.
Een woord van dank gaat uit naar huisarts van Weeghel
alsook het verplegend personeel van Viecuri Venlo, afdeling
4B en het zorgpersoneel van afdeling 5B van Maastricht
UMC voor de liefdevolle zorg aan Paula. Een speciaal
woord van dank aan dokter Kelly Kleinen. Als laatste een
woord van dank aan de buren, vrienden en bekenden voor
de interesse en steun die we hebben mogen ontvangen
gedurende het ziekbed van Paula.

Paula, bedankt voor 59 jaar spel, humor, inzet en
betrokkenheid bij onze vereniging. We gaan je missen.
John, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte voor nu
en in de toekomst.
Toneelvereniging
De Vrije Spelers America

Je was moe, heel erg moe
Je mag rusten, welterusten...
Tot ons groot verdriet is overleden

Mia Janssen - Gubbels
Melderslo, 14 juli 1937

Te koop lichte aanhangwagen altijd
gebruikt voor crossmotor te vervoeren
In 2020 helemaal opgeknapt.
Info: tel 06 42 95 67 44
Schilder bied zich aan voor
al uw schilder ,Tex ,en
behangwerkzaamheden
bel voor vrijblijvende prijsopgave met
06 29 33 66 85

Jan Janssen †
lieve zorgzame mam, schoonmoeder en oma van
Erna en Ruud
Jack en Henny
Luciën en Luc
Luc en Melissa

Wij zoeken mensen! Diverse part-time
vacatures zoals vrachtwagenchauffeur,
zie www.bexbv.nl/vacatures
Zondag 6 juni garageverkoop
tussen 10 en 14 uur
Adres: van Douverenstraat 6 Horst
Wegens verhuizing verkoop van
diverse spullen. Wij verzoeken u met
de coronaregels rekening te houden

Tegelen, 28 mei 2021

echtgenote van

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

De Zwarte Plak 1989

Johan en Anouk
In liefdevolle herinnering Judith
Kirsten, Mila, Wessel, Bas
Naesenhof 18, 5872 CK Broekhuizen
Op woensdag 2 juni hebben wij afscheid van mam genomen bij
Openlucht Museuem de Locht in Melderslo.
Onze dank gaat uit naar alle hulpverleners die zo liefdevol voor
mam gezorgd hebben.
Ik heb altijd voor jullie gezorgd, zorg nu voor elkaar.

0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

Te koop: HEERLIJKE VERSE ASPERGES,
OOK GESCHILD! Verhaeg Asperges
Kranestraat 38 Horst. MA-VR 10.0012.00u en 13.00-17.00u. ZA 9.00-17.00u.
ZO op afspraak. Tel 077 398 65 90

Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede wat hij ons
gegeven heeft, hebben wij afscheid moeten nemen van
mijn zorgzame man, (schoon)vader en trotse opa

Mart Jakobs

Wij (Burger Advies Raad) doen
onderzoek naar de uitvoering van
de Participatiewet.
Daarmee geven we gedegen
advies aan de gemeente. Help jij
ons? - meedenken, vragen stellen,
ervaringen delen Info; Peter Nellen;
06 12 61 00 60 / www.barhadm.nl
Wij (Burger Advies Raad) doen
onderzoek naar de uitvoering van
de Participatiewet.
Daarmee geven we gedegen
advies aan de gemeente. Help jij
ons? - meedenken, vragen stellen,
ervaringen delen Info; Peter Nellen;
06 12 61 00 60 / www.barhadm.nl
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

5 Horst, 23 september 1940

c Venray, 26 mei 2021

echtgenoot van

Mia Jakobs-Willems
Op 28 mei 2021 is aan de Rijksuniversiteit
van Groningen gepromoveerd

John en Anita
Arno en Melanie
Christel en Tijs

Peter en Diana
Dennis
Kevin

Christel Seegers

Theo en Hélène
Robbert

Silvia en Steffan
Jouke
Fenne

uit Horst

Wij, Ger en Marly, Michiel, Daniël en Romy,
zijn super trots en feliciteren haar met het
behalen van de titel Doctor.

Correspondentieadres: Librije 7, 5961 VG Horst
De afscheidsdienst heeft op maandag 31 mei in besloten
kring plaatsgevonden.

0306 \ nieuws
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas
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Verdachten opgepakt

Winkeldieven gebruiken
hondje ter afleiding
In verschillende plaatsen in de regio hebben winkeldieven op een
unieke wijze buitgemaakt. Met een hondje leidde een van de
dieven het winkelpersoneel af, waarna de anderen buit konden
maken. Twee van de drie verdachten zitten vast.
Zowel in Panningen, Sevenum
en Blerick hebben de drie winkeldieven toegeslagen. De politie vermoedt dat het drietal ook
winkels in Venlo heeft bezocht.
Volgens de politie was de werkwijze bij deze diefstallen telkens
hetzelfde, waarbij ze wachtten tot
de winkeleigenaren te druk bezig

waren met het wegsturen van
het hondje in de winkel. Van de
drie verdachten zijn er twee aangehouden. De derde verdachte,
de eigenaresse van het hondje,
wordt volgens de laatste berichten nog gezocht, maar de politie
is al op de hoogte van de identiteit van deze verdachte.

NK Shoot Out op Horster grond
Op het sportpark van RKsv Wittenhorst in Horst vond op zaterdag 29 mei een kwalificatieronde plaats van
het NK Shoot Out voor jeugdvoetballers. De finale wordt gespeeld op zondag 20 juni. / Beeld: Sten Jetten

Waar is dat feestje?
De eindexamenleerlingen van het Citaverde College in Hegelsom hebben de tent letterlijk en figuurlijk op de
kop gezet. Na de laatste eindexamens hebben ze de hele school versierd met ballonnen, confetti en spreuken op de ramen. Het Citaverde College bedankt de vmbo-leerlingen voor het zooitje en uiteindelijk hebben
de leerlingen de ‘rotzooi’ uiteraard opgeruimd.

ProRail wil spoorwegovergang sluiten na
aanrijding
Het ging in februari flink mis. Een vrachtwagen werd bij de spoorwegovergang aan de Sint Jansweg bij
Grubbenvorst aangereden. ProRail heeft aangegeven deze overgang te willen sluiten voor gemotoriseerd verkeer.
Hoewel er bij de aanrijding eerder
dit jaar geen gewonden zijn gevallen, heeft het wel voor schade
gezorgd aan de overweg, de trein
en de vrachtwagen. Genoeg voor
ProRail om de overweg te sluiten.

De breedte van de overweg zal
vermoedelijk in 2023 or 2024 terug
worden gebracht naar 1,20 meter,
waardoor gemotoriseerd verkeer
er geen gebruik meer van kan
maken. ProRail heeft de gemeente

verzocht om in de tussentijd
fysieke obstakels en bebording
aan te brengen, om op die manier
de overgang tijdelijk veiliger te
maken.

HORTENSIA’S veel srt: boeren,
pluim, eikenbl. enz. Vlinderstr.,
bodembedekker enz.
Info: www.veld-tuinplanten.nl of
06 40 32 71 08. Open zat. van 9.3016.30 uur. Oude Heldenseweg (naast
13a) Maasbree

Huishoudelijke hulp gezocht voor de
vrijdagochtend. Gezin met 2 honden.
06 42 01 45 29, na 18.00 uur.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
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Knaagdieren laten stukken natuur verdwijnen

De bever in Noord-Limburg, kostbaar maar wond
Voor veel natuurliefhebbers is het een unicum om een bever in het wild aan te treffen. Het grootste knaagdier van Europa wordt door velen als een prachtig beest gezien. Maar de bever
heeft ook een keerzijde aan zijn medaille. Het beest kan enorm veel schade veroorzaken. De HALLO ging op beverpad met Waterschap Limburg om te zien wat deze knaagdieren kunnen
veroorzaken.

1

2

“Bevers zijn prachtige beesten”, zegt
Wilmar Swinkels, coördinator
muskes- en beverrattenbestrijding
bij Waterschap Limburg. “Het is
ongekend wat deze knaagdieren
kunnen bouwen.” De locatie die
Waterschap Limburg heeft uitgezocht
voor de bevertocht is het gebied
De Meulebeek in Lottum, grenzend
aan de Maas. De Maas ligt nog geen
100 meter van het gebied. Dat bij
De Meulebeek veel bevers leven is
niet gek, zegt Swinkels. “De Maas
wordt eigenlijk als een soort snelweg
gebruikt door de bevers. Ze verplaatsen zich onder andere via rivieren
naar andere gebieden.”

Indrukwekkend kunstwerk
Bewapend met een winterjas en
grote beeklaarzen vervolgt de tocht

3

door het drassige gebied. Na zo’n
200 meter zijn meteen al sporen
te zien van de bever. “Kijk, wat
prachtig”, zegt Swinkels. “Een bever
heeft hier een flinke dam gebouwd
zoals je kunt zien.” Swinkels
gaat naast de dam staan om te
laten zien hoe groot de dam is
(AFBEELDING 1). “Het is echt uitzonderlijk wat een bever kan bouwen.
Door deze gebouwde dam stroomt
het water amper nog door de oorspronkelijke beek. Als hier niets
aan wordt gedaan, betekent dat op
langere termijn de beek langzaam
verdwijnt.” De dam ziet er inderdaad indrukwekkend uit en komt
tot boven het hoofd van Swinkels.
“Dit soort dammen kunnen op
andere plekken ook voor veel overlast zorgen”, zegt Swinkels. “Zo een

dam kan enorme hoeveelheden
water opstuwen. Daardoor kunnen
(agrarische) percelen onder water
komen te staan. Met veel schade
tot gevolg.” Een beverdam brengt
ook positieve effecten met zich
mee. “Denk aan het water vasthouden in tijd van droogte. En er
ontstaan nieuwe leefgebieden voor
allerlei soorten amfibieën: kikkers, salamanders, libellen en ga zo
maar door. Aan de andere kant kan
er soms ook kostbare natuur door
vernatting van de bever verdwijnen. Op de ene plek knelt de aanwezigheid van de bever dus, op de
andere plek is het een verrijking.”

Verzakkingen en breuken
De afgelopen jaren heeft de bever
in Limburg al voor verschillende
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zwaarwegende situaties gezorgd.
Joost Oude Hengel, woordvoerder bij Waterschap Limburg, heeft
ook de beeklaarzen aangetrokken en is mee op pad. Doordat
de populatie bevers nog steeds
groeit, nemen de overlastmeldingen en schades ook toe. Volgens
Oude Hengel houdt de bever niet
alleen het waterschap flink bezig.
“Steeds meer partijen ervaren
overlast en maken kosten door de
bever. Denk aan weg- en spoorbeheerders, Rijkswaterstaat,
particulieren en gemeenten. Zo
heeft de bever onlangs onder en
naast de Helenaveenseweg in
Evertsoord flinke schade veroorzaakt. Bij werkzaamheden aan
het bepalende kanaal kwamen
na het verlagen van het waterpeil meer dan honderd oeverholen tevoorschijn. Deze holen en
gangen zorgden voor breuken in
de waterleiding en verzakkingen
in de weg. Levensgevaarlijk en
ook nog eens een enorme kostenpost.” De gemeente Horst aan
de Maas schatte de kosten op
uiteindelijk 600.000 euro. “Dat
zijn enorme bedragen”, zegt Oude
Hengel.

Kostenpost

Hoe doet de gemeente het?
Wij doen onderzoek naar de uitvoering van de Participatiewet In Horst aan
de Maas. Dit doen we vanaf nu tot begin 2022. Met de resultaten geven we
advies aan het college van B&W zodat de uitvoering verbetert.

Help jij ons?

meedenken, meepraten, vragen stellen, ervaringen delen
Info/aanmelden: Peter Nellen (projectleider), 06 12 61 00 60
of secretariaat@barhadm.nl / www.barhadm.nl

Verantwoordelijk wethouder Eric Beurskens heeft over
het beverincident in Evertsoord
redelijk goed nieuws te melden. “Eerder hadden we inderdaad 600.000 euro qua schade
in gedachten, maar dat was het
worstcasescenario. Uiteindelijk
heeft het ons 200.000 gekost. Dat
neemt niet weg dat het evengoed
een enorme kostenpost is.” De
bever is voor de gemeente Horst
aan de Maas nog niet een megaprobleem, zegt de wethouder.
“Maar de populatie van de bever
gaat snel, het kent geen natuurlijk vijand. In samenspraak met
het waterschap en provincie zijn
we nu bezig met een actieplan.
Dit jaar schatten we de kosten op
zo’n 300.000 euro. Dat verschilt
per jaar, vooral als je zo’n incident
zoals in Evertsoord erbij krijgt.”

Wegzakken
Het beverprobleem zit vooral in de
omvang van de beverpopulatie,
geeft Swinkels aan. Jaren geleden
waren de knaagdieren in NoordLimburg amper te vinden. Via de
natuurlijke weg en door een uitzetprogramma van de provincie
Limburg, kwamen er enkele bevers
in Limburg. “De bever heeft zich
hier aardig gesetteld en voor een
flinke populatie gezorgd”, zegt Oude
Hengel. “Een compliment voor de
waterkwaliteit en het waterschap
dus, maar op dit moment zijn het
er eigenlijk teveel.” De problemen
zitten vooral op gebied van ondergravingen door de bever, zegt Oude
Hengel. “We hebben in Limburg
meer dan 3.000 kilometer watergang in Limburg waar we geregeld met materiaal langsgaan voor
beheer en onderhoud. Veel van die
onderhoudspaden worden bovendien veelvuldig gebruikt voor recreatie. Denk aan wandelaars, ruiters
of mountainbikers. De oeverholen
en gangen van bevers zorgen echter
voor gevaarlijke situaties. Het komt
vaak voor dat ons materiaal wegzakt
in een beverhol. Dit zijn extreem
gevaarlijke situaties. Ook voor wandelaars, want je zou maar over zo’n
beverhol lopen en je zakt er ineens
in.” Het waterschap heeft verschillende opties om deze problemen
te verhelpen. “Onze medewerkers
hebben allemaal hun eigen rondje
om te controleren waar de beesten zitten en of ze mogelijk holen
of dammen hebben gebouwd. Via
een speciale app houden we alles
bij. We kunnen het bevergebied
minder aantrekkelijk maken door
bijvoorbeeld de dammen te verlagen of bosschages terug te snoeien
waardoor er minder voedsel voor ze
is. Maar als verschillende maatregelen die we met de provincie hebben
afgesproken in een zogenaamde
escalatieladder niet werken, dan
zijn er situaties waardoor we bevers
moeten afschieten.”

Onder water
Iets verderop in het natuurgebied
treffen de heren een beverburcht
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derschoon
aan (AFBEELDING 2). “Hier verblijven de knaagdieren”, zegt Swinkels.
“Het ziet er nu uit als een flinke
hoop met takken en gras, maar
onder deze burcht zitten allemaal
gangenstelsels.” Een goed voorbeeld van een beverhol, vindt
Swinkels al snel naast de burcht
(AFBEELDING 3). “Hier zie je een hol.
Als een boer met een tractor hier
overheen rijdt, kan het zijn dat de
tractor door het hol zakt en omvalt.
Dan heb je een groot probleem.
Vanuit je cabine is dat haast niet te
zien, we zijn nu bezig met experimenten om door middel van een
grondradar in kaart te brengen hoe
zeer de gronden langs onze werkpaden ondergraven zijn.” Ook in de
beek die grenst aan de beverburcht
zijn de gevolgen van het knaagdier goed te zien (AFBEELDING
4). “Voorheen was dit maar een
kleine beek”, zegt Swinkels. “De
bever stuwt door zijn dam de beek
steeds verder op, met als gevolg
dat bomen onder water komen te
staan. Op lange termijn gaan de
bomen dan dood. Dat is hier ook al
goed te zien.”

Not In My Backyard
Oude Hengel noemt nog een aantal schadevoorbeelden die bevers
hebben veroorzaakt in de buurt.
“Van een vakantiepark waar tussen de vakantiehuisjes een aantal
bomen half omgeknaagd waren
tot meldingen van oeverholen en
knaagschade bij particulieren en
tuinders. Soms verdwijnen in één
nacht rijtjes oude beeldbepalende
knotwilgen. Dat is niet direct een
gevaarlijke situatie, maar mensen vinden het vaak zonde van
de bomen die zo mooi het land-

schap bepalen. Omdat er zoveel
zijn, wordt het leefgebied van de
bever steeds uitgebreid en trekken
de beesten steeds meer naar de
bewoonde wereld. De bever is ook
in dorpen en steden te vinden. In
natuurgebieden, waar bijna niemand woont, hebben mensen er
geen problemen mee. Maar als een
bever ineens aan bomen in tuinen
begint te knagen dan is het een
stuk minder leuk.” Voor de beverproblematiek geldt dus eigenlijk
hetzelfde bekende fenomeen als
bij de aanleg van zonneparken en
windmolens: ‘Not In My Backyard’.

De populatie is te
sterk gegroeid

Faunabeheerplan
Swinkels en Oude Hengel benadrukken dat de problemen zich
vooral voordoen op de plekken
waar je liever geen bevers wilt hebben: bij dijken en bebouwd gebied.
“De populatie is te sterk gegroeid”,
zegt Swinkels. “Als we niets doen,
dan lopen de kosten voor het
waterschap, gemeentes en anderen enorm op en zorgen de knaagdieren voor gevaarlijke situaties.”
Provincie Limburg is momenteel
bezig met de evaluatie van het faunabeheerplan waarin ook de beverproblematiek in Limburg wordt
meegenomen. De verwachting is
dat het plan eind 2021 door de provincie Limburg wordt opgeleverd.

Doe mee
en win

Tekst en beeld: Niels van Rens

Maak het EK voetbal nog
spannender met de HALLO EK pool
Het is bĳna zover, het EK voetbal gaat over enkele dagen van start en om de lat eventjes letterlĳk en
figuurlĳk net iets hoger te leggen organiseert de HALLO een echte EK pool. Iedereen mag meedoen en je
kunt er ook nog eens te gekke prĳzen mee winnen.
Het is een echte Nederlandse traditie, het voorspellen
van de wedstrijden op een groot kampioenschap als
deze. Vrijdag 11 juni begint het Europees Kampioenschap
en het Nederlands elftal mag zondag 13 juni aantreden
tegen Oekraïne. Wat gaat Nederland doen dit EK? Nu al
helemaal zonder eerste keeper Jasper Cillissen? En wat
gaan de andere landen doen? Laat jouw voorspellingen
zien in de HALLO EK pool via de onderstaande link.
Schrijf je in en maak kans op verschillende prijzen.

De hoofdprijs is een echte Hisense-tv, beschikbaar
gesteld door EP:Tummers. Andere prijzen die de
HALLO verloot zijn een speciaalbierpakket, een oranje
kruiwagen, klusmaterialen voor de tuin, een sportbon
en nog veel meer. Dus ben jij een echte voetbalkenner
of weet je er geen (voetbal)bal van? Het maakt niet
uit, want poolen kan iedereen. Inschrijven kan tot één
minuut vóór de eerste wedstrijd. Succes!

GAMMA Helden Panningen

www.hallopool.nl
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CHI NENG QIGONG

Basiscursus Chi Neng Qigong
De uit 10 lessen bestaande cursus wordt gegeven door:
Ton en Corry van de Pas

World Eating Disorder Action Day

‘We willen het taboe
doorbreken’
Eetstoornissen zijn wereldwijd één van de meest voorkomende chronische aandoeningen. Meer dan
200.000 Nederlanders hebben ermee te maken en door de coronalockdowns neemt dit aantal alleen maar
toe. Om deze mensen en hun omgeving steun te bieden is er jaarlijks op 2 juni de World Eating Disorder
Action Day (WEDAD). Mariska Poels uit Meerlo vertelt hierover.

Kosten: € 165,00 inclusief instructiemap
Startdatum: woensdag 9 juni 2021 van 19.30 tot 21.00 uur.
Aanmelden: info@chinenglimburg.nl vóór 7 juni 2021
Locatie:

Meldersloseweg 121a, Melderslo Tel. 077 397 11 00
www.chinenglimburg.nl
Chi Neng Qigong ongekend vertrouwen in jezelf, de ander en het geheel

Voor onze werkplaats zijn wij op zoek naar een

Samensteller

Wij zijn JSB Horst. Als onderdeel van het familiebedrijf
Lek/Habo Groep vervaardigen en plaatsen wij al tientallen
jaren staalconstructies in het hele land. Door de jaren heen
heeft JSB Horst bewezen zich niet te beperken tot levering van
totaalprojecten alleen, de kracht zit hem vooral in “partnership” en
een goed advies. Kijk voor een overzicht van onze mooie projecten
op onze website www.lekhabo.nl/janssen-staalbouw.

Wat ga je doen?
• Als samensteller ben je voornamelijk verantwoordelijk voor
het samenstellen van staalconstructies en het uitvoeren van
laswerkzaamheden,
• je stelt onderdelen samen volgens tekening en vervolgens is het
hechten, richten en aflassen,
• je vormt een belangrijke schakel bij het realiseren van projecten,
j• e werkt samen met een grote groep enthousiaste collega’s en valt
onder de dagelijkse leiding van de werkplaats chef.
Wat past bij jou?
• Je hebt minimaal een afgeronde technische opleiding op
VMBO niveau,
• je bezit een lascertificaat Mig Mag (niv. 2) of je bent bereid deze
intern te halen,
• je bent goed in het lezen en begrijpen van tekeningen,
• daarnaast heb je een actieve houding, ben je nauwkeurig en kun
je zowel zelfstandig als in teamverband werken,
• je weet van doorpakken en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit,
• beschikbaar voor 40 uur en woonachtig in de regio Horst.
Wat is de uitdaging van de functie?
Bij ons vind je een gemoedelijke en prettige werksfeer in een
enthousiast team waar collegialiteit en klantgerichtheid hoog in
het vaandel staan. Het is een leuke functie waarbij het salaris en
de studiemogelijkheden uiteraard goed zijn geregeld. Het salaris is
afhankelijk van je kennis en ervaring en daarbij gelden de secundaire
arbeidsvoorwaarden van de CAO metaalbewerkingsbedrijf.
JSB Horst is een platte organisatie met korte lijnen, informeel intern,
professioneel naar buiten. Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan door
je cv en een korte motivatiebrief te sturen naar gstrijbosch@jsbhorst.
nl t.a.v. G. Strijbosch. Wil je meer informatie, bel dan 077 398 5445
en vraag naar Gerry Strijbosch.
Voor uitzend-, bemiddelings- en detacheringsbureaus,
gelieve niet te reageren.

www.jsbhorst.nl

“Een eetstoornis is een psychische
ziekte, die leidt vaak tot afzondering en eenzaamheid”, vertelt commissielid Mariska Poels van WEDAD
Nederland uit Meerlo. “Mensen
maken zichzelf kleiner of verschuilen zich, om zichzelf niet in contact
te hoeven laten komen met anderen.
Met de wereldeetstoornissendag willen we eigenlijk laten zien dat je er
niet alleen voor staat. Of je nou zelf
een eetstoornis hebt, of je een ouder
bent of behandelaar: het is fijn om
te weten dat er meer mensen zijn en
dat je gesteund wordt.” Bijna acht
jaar geleden kwam Mariska in aanraking met eetstoornissen, toen haar
dochter anorexia kreeg. “Toen ze die
eetstoornis ontwikkelde, wisten we
vrij snel dat er iets speelde. Hoewel
ik wel iets van eetstoornissen dacht
te weten als jeugdverpleegkundige,
heb ik gemerkt dat je er als moeder
toch heel anders in komt te staan.
Het had enorm veel impact.”

Activiteiten
Dit jaar is de derde WEDAD in
Nederland, waarbij Mariska al vanaf
het begin betrokken is. In het eerste
jaar organiseerden zij een Socialwalk
door Arnhem, waar 160 mensen aan
meededen. “Vorig jaar hebben we de
dag vanwege corona online gedaan.
In een studio zijn we online in
gesprek gegaan met behandelaren,
ouders, herstellenden, maar ook met
bijvoorbeeld een lachcoach om het
wat luchtiger te maken. Dit jaar doen
we een toer door Nederland in twee
kleine ploegjes waarbij we verschillende locaties bezoeken waar activiteiten zijn voor en vanuit mensen die
te maken hebben met een eetstoornis. Het thema voor ons dit jaar is
‘Samen in gesprek’, vooral om het
taboe te doorbreken, omdat we voor

alle zijdes meer openheid willen om
het gesprek aan te gaan.” Een eetstoornis of andere psychische aandoening is nog lastig te bespreken.
“Bij hoofdpijn of buikpijn kun je het
veel makkelijker kenbaar maken, dat
zou ook voor psychische problemen
zo moeten zijn. Het moet gangbaarder worden om je emoties te kunnen
uiten.”

Signalen
In het nieuws komen regelmatig
zorgelijke feiten over de mentale
gezondheid van jongeren in coronatijd voorbij en het aantal mensen met een eetstoornis is drastisch
gestegen. “Een eetstoornis gaat
niet direct over eten of hoe zie ik
eruit, maar het gaat over controle.
Corona is natuurlijk iets heel ongrijpbaars. Vooral in de pubertijd heb
je contact met anderen nodig, en
door corona zitten we veel meer
thuis. Door die isolatie zit je sneller opgesloten in jezelf, waardoor
het omgaan met gevoelens een heel
stuk lastiger wordt. Dit kan ertoe
leiden dat jongeren zich gaan focussen op wat ze eten en op bewegen.
Soms om een leegte of eenzaamheid of andere gevoelens enigszins
op te vullen. Het kan zijn dat iemand
juist eetbuien krijgt en zich daarna
schuldig voelt.” Het kan volgens
Mariska lastig zijn om de scheidslijn
te zien. “Een eetstoornis ontwikkel
je ook niet van de ene op de andere
dag. Bijna iedereen heeft wel eens
gezegd dat ze gezonder gaan eten
of meer sporten, de meeste mensen houden dat een paar dagen vol,
maar er is een groep die daar dan
iets te goed in is en erin doorschiet.
Als ouder merk je het vaak wel als
je kind niet lekker in zijn of haar vel
zit, dat die zich vaker terugtrekt of

juist de schijn ophoudt. Een eetstoornis bespreekbaar maken kan lastig
zijn, maar je moet vooral je zorgen
uiten en kenbaar maken dat je ziet
dat je kind minder vrolijk is, vaker
in gedachten verloren is of zich niet
lekker lijkt te voelen. Bij mijn dochter
had ik ook het onderbuikgevoel dat er
iets niet lekker zat. Ze was veel bezig
met bewegen, zoals een uur lang in
de regen hardlopen, en met berekenen wat ze wel en niet kon eten.
Dat vond ik heel apart en dat waren
voor mij de signalen.”

Bij mijn dochter
had ik ook het
onderbuikgevoel dat er
iets niet lekker zat
Aankaarten
“De dag is geslaagd als we mooie
gesprekken hebben en als alles
technisch goed loopt”, lacht Mariska.
“Al is er maar één persoon die door
deze dag zegt dat die zich gehoord
voelt, dan is het al een succes.”
Dit jaar heeft WEDAD Nederland setjes met kaarten gemaakt, waarop
teksten staan met betrekking tot
emoties, eetstoornissen en andere
problemen. Via deze kaarten willen
ze mensen inspireren en motiveren
om aan te kaarten waar je mee zit,
of om juist te laten weten dat je voor
anderen openstaat. “Na deze dag
willen we dat deze kaarten bij alle
scholen liggen, van basisschool tot
universiteit, zodat mensen makkelijk
met elkaar in gesprek kunnen gaan.”

Tekst en beeld: Koen van Meijel
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Geplukt

Paul Martijn Grubbenvorst
In de Grubbenvorster wereld van muziek is deze man niet meer weg te denken. Als techniekdocent en muzikant heeft hij een bucketlist afgevinkt waar men u tegen zegt. Daarom wordt deze week de avonturier Paul Martijn (54), ook wel bekend als Plotje, geplukt.

nagedacht om naar de toneelschool
te gaan, maar dat zagen ze thuis niet
zo zitten. Mijn vader had de conservatieve gedachte dat ik maar eerst een
vak moest leren waarmee ik brood op
de plank kreeg. In het begin vond ik
het jammer, maar uiteindelijk heb ik
het mijn vader nooit verweten. Ik had
veel vrienden die iets in de techniek
deden en met een technisch beroep
had je werk zat. Ik heb altijd veel plezier gehad met muziek en ik kwam
er vrij snel achter dat hij wel gelijk
had. Ik ken maar weinig mensen in
de muziek die niet hoeven te schnabbelen.”

Bucketlist

“Op de lagere school had ik een
vriend die stotterde”, begint Paul,
“die mijn naam niet goed uit kon
spreken. Ze noemden me ook wel
Polletje, en toen zei een andere
vriend: ‘zeg toch gewoon Plotje!’,
en ik denk dat ondertussen meer
mensen mij kennen als Plotje dan
als Paul Martijn.” Paul is docent
techniek bij Fontys Technische
bedrijfskunde in Eindhoven.
“Vanwege corona werk ik veel
online vanuit thuis. Ik mag nog
één of twee keer per week daarnaartoe, maar ik verwacht dat we
na de vakantie pas weer los kunnen gaan. Sinds corona is het met
de muziek ook allemaal op een
lager pitje gegaan.”

Leidraad
Muziek vormt een grote leidraad
in het leven van Paul. Al sinds de
middelbare school speelt hij in
verschillende bandjes en naast
zijn huis heeft hij zijn eigen repeti-

tie- en opnamestudio. “Ik heb het als
hobby, het is een uit de hand gelopen
hobby.” Eén van zijn bands was The
Moon, waarmee hij een platencontract had. “We dachten dat het ging
werken, maar uiteindelijk is het dat
dan toch niet geworden. We hebben
een leuke tijd gehad en veel gespeeld.
Daarna werden het veel projecten. Op
professioneel niveau speel je minder
in bandjes, dan moet je geld verdienen en pak je elk project aan. Zo is
het project Marshmellow Moonshine
begonnen, dat begon als Plotje &
Friends.” Paul heeft met zijn technische achtergrond zijn huis en studio’s
zelf gebouwd. “Ik zie ook een hele
goede combinatie tussen techniek
en muziek. Met techniek is er zeker
wel sprake van innovatie en creativiteit. Creativiteit heb je en dan maakt
het niet uit of je het met een kwast
of met muziek of met techniek doet.”
Paul heeft zijn 200 jaar oude huis in
1993 gekocht en vervolgens helemaal
gerenoveerd. “Dan kom je erach-

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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ter hoeveel een mens kan. Samen
met een muziekvriend heb ik daarna
een oude champignoncel hiernaast
gehuurd en er zelf een repetitiehok en
StudioPaulus van gemaakt. Daarvoor
heb ik me ingeschreven als bedrijfje.
Ik hoef er niet van te leven, maar ik
kan wel voor alle generaties low-budget iets aanbieden, zowel demo’s als
CD-producties. Als ik quitte sta ben
ik al blij. Iemand die motorrijden als
hobby heeft koopt ook een motor van
10.000 euro. Ik kan nu rustig op mijn
gemak muziek produceren. Een paar
jaar geleden heb ik met de revueschrijver van het dorp hier een rockopera over de legende van de Witte
Dame geschreven en opgenomen.”

Studiekeuze
“Ik heb wel eens de vraag gekregen,
waarom ben je geen conservatorium
gaan doen? Als ik al mijn talenten
op allerlei verschillende disciplines
op één instrument had gegooid, dan
was ik er misschien gekomen, maar
dan had ik nu niet die brede kennis gehad.” Uiteindelijk heeft hij aan
de MTS en de PTH gestudeerd en
begon hij als technisch instructeur
en gebouwbeheerder op de HTS in
Venlo. Op die manier is hij het onderwijs ingerold. “Ik heb ook wel eens

Tekst en beeld: Koen van Meijel

KWEKRIJ DE LIFRA
VEULEN

Muzikale familie
Pauls passie voor muziek is niet uit de
lucht komen vallen. “Ik ben de jongste uit een gezin met drie jongens. Wij
zijn nog alle drie in Nijmegen geboren
maar in Blerick opgegroeid. Bij ons
stond muziek altijd hoog in het vaandel. Mijn vader speelde bij het symfonieorkest als paukenist en mijn broer
Frank was cellist. Bij ons thuis stond
er altijd klassieke muziek op. Nu nog
steeds als ik bij mijn ouders op bezoek
ben. ‘s Woensdags ging ik altijd naar
pianoles, terwijl mijn vriendjes gingen spelen. Toen vond ik dat minder
leuk, maar nu ben ik blij dat dat zo
geweest is. Op een gegeven moment
kwam Bohemian Rhapsody van
Queen uit, dat konden mijn ouders
ook wel waarderen. Op de havo van
het Blariacumcollege kwam ik tijdens
de muziekles erachter dat ik wel wat
kon en zo ontstond het eerste bandje.
Dat was te gek. Dat is steeds verder
gegroeid. Ik vond alle instrumenten
altijd wel interessant. Piano is er bij
mij ingegroeid, dat is voor mij hetzelfde als fietsen, daarna heb ik gitaar
en drums geleerd, dat vond ik altijd
wel erg stoer.” Intussen weet hij zich
ook goed raad met de basgitaar en
het produceren van muziek.

Het lijstje van Pauls gedane prestaties wordt steeds verder afgevinkt.
“Op mijn lijstje stond heel lang dat ik
een eigen boot zou willen hebben.
Vorige zomer heb ik een boot gekocht
en ik ben nu bezig om deze op te knappen. Hij ligt nog niet in het water, maar
ik kan het wel een keer afvinken”, lacht
Paul. “Op muziekgebied hobbel ik nog
gewoon door. Ooit wil ik wel een plaat
maken waarbij ik alle instrumenten
zelf inspeel. Verder probeer ik gewoon
gelukkig te zijn. Ik heb een leven als
een god in Frankrijk. Wij hebben de
luxe om een goed leven te hebben.
Mensen zaniken vaak, maar beseffen niet dat ze het hier beter hebben
dan 98 procent van de wereld. Ik zeg
altijd, doe wat je wil doen, maar doe
ook wat je moet doen. Neem het leven
niet te serieus, maar doe de dingen die
je doet wel serieus. Als mijn leven de
komende twintig jaar zo blijft zoals het
nu is, ben ik tevreden.”

ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE

NOG EEN MOOI
ASSORTIMENT AAN
ZOMERBLOEIERS

Doe mee
en win

ACTIE:
12 BEGONIA’S € 3,50 OP=OP
12 VLIJTIG LIESJE € 3,00
12 PETUNIA’S. € 3,50 OP=OP
GERANIUMS VANAF € 0,75
SURFINIA’S VANAF
€ 0,50 OP=OP
DAHLIA’S € 1,00
GEZANIA’S € 0,75
NOG MEER DAN
100 SOORTEN PERK-,
HANG EN KUIPPLANTEN.
ALLEEN WIJ...
ZETTEN DE PRIJS ERBIJ!

OPENINGSTIJDEN:

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

KWEKERIJ DE LIFRA
LORBAAN 12A, VEULEN
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Action verhuist naar voormalig pand Frans Theelen
Discountketen Action, nu gelegen aan de Hoofdstraat in Horst, verhuist naar het voormalige pand van modecentrum Frans Theelen aan het Sint Lambertusplein. De Action breidt daarmee uit en verdubbelt haar oppervlakte.

Faillissement
De vorige eigenaar van het pand,
Frans Theelen, heeft het gebouw
een jaar geleden verlaten. De modezaak was failliet en hiermee kwam
een einde aan het bedrijf dat 144 jaar
geleden werd opgericht. Volgens het
bedrijf was de coronacrisis de druppel voor de modezaak met winkels in
Roggel, Boxtel, Horst en Panningen.
‘Door de branchevervaging, de kli-

maatverandering, de outlets en
de online verkopen liepen omzetten terug en was ons bedrijf onvoldoende rendabel voor overname. Daar
bovenop kwam het coronavirus en dit
was uiteindelijk de druppel’, schreef
de winkel destijds.

Tekst: Niels van Rens

Horecaondernemer wil
FieldLab-experiment voor
luchtverversing
Na maanden in het duister te hebben gezeten, mogen de lichten
van de restaurants vanaf zaterdag 5 juni weer aan. Voor horecaondernemer Ronald Hoppzak geeft dit natuurlijk een kick, maar
vijftig gasten in een restaurant ter grootte van het ABC
Restaurant in Sevenum stelt niet veel voor. Daarom heeft Hoppzak
een nieuw voorstel gedaan en hoopt hij een soort FieldLabexperiment te kunnen uitvoeren.
De exacte openingsdatum is nog
niet bekend. “Maar we richten ons
op medio juli”, zegt een woordvoerder van Action. “Eerst gaat er
een renovatie plaatsvinden waardoor deze Action-winkel straks een
moderne inrichting heeft met brede
paden, veel daglicht aangevuld

met ledverlichting, een grijze vloer,
open plafond en muren met wit en
blauw.” Op de huidige locatie aan
de Hoofdstraat is de ruimte volgens
Action beperkt. “Op de nieuwe locatie
hebben ongeveer 1.000 meter winkeloppervlakte tot onze beschikking en
dat is pakweg het dubbele van nu.”

De winkel krijgt negen kassa’s, waarvan zes zelfscankassa’s. “Action is
heel blij met deze stap en we verwachten dat onze klanten de nieuwe
locatie straks zullen waarderen”, zegt
de woordvoerder. Volgens Action
komt er voldoende parkeergelegenheid voor de deur.

In verband met gezonde groei van ons kantoor zijn wij op zoek
naar een collega om ons team te versterken.

Administratief medewerker
verzekeringen (20-24 uur)

“ABC Sevenum is eigenlijk anders
dan de meeste restaurants, door
zijn formaat, indeling en luchtbehandelingstechnieken”, begint
ondernemer Ronald Hoppzak.
“Wij denken dan ook dat ABC
Sevenum geen restaurant is, maar
een attractie en daardoor onder
de noemer van doorstroomrestaurant zou moeten vallen.”
Het restaurant heeft een totale
oppervlakte van 5.000 vierkante
meter. Hoppzak stelt daarom
voor om het ABC Restaurant voor
maximaal 500 gasten, in plaats
van de huidige 50, te openen
onder een nieuwe categorie,
genaamd ‘doorstroomrestaurant’.
“Het is natuurlijk altijd lastig om
te omschrijven waarom het ene
wel mag, en het andere niet.”
Elk type restaurant van zelfbediening tot afhaal tot buffet heeft
zo zijn eigen regels met voor- en
nadelen. “De conclusie die we
denk ik wel kunnen trekken is
dat ABC Sevenum onder geen
van deze noemers te plaatsen
is. Dat is de reden dat we ABC

Sevenum moeten inschalen onder
de nieuwe categorie.”

Luchtverversingssystemen
Een van de maatregelen die ABC
Sevenum autonoom invoert, is het
gebruik van verschillende luchtverversingssystemen. “Het restaurant is voorzien van UVC-lampen
in de luchtbehandeling. Deze
bekende methode wordt al jaren
toegepast in de scheepvaartwereld. Met UVC wordt de ingeblazen
lucht compleet gedesinfecteerd.”
Ook maakt het restaurant gebruik
van HEPA-filters, zoals momenteel in vliegtuigen wordt gebruikt,
en virotubes die de lucht filteren.
“Wij zijn er van overtuigd dat wij
met deze maatregelen en voorzieningen meer dan 200 procent voldoen aan een veilig verblijf voor
de aanwezige gasten. We kunnen
in samenspraak gaan om deze
waarden te analyseren en zo een
FieldLab te verkrijgen waar we
veel informatie uit kunnen halen
voor de horecabranche en vele
andere sectoren.”

Ben jij zorgvuldig, gedreven, betrokken en wil je je ontwikkelen in een plezierige
en professionele werkomgeving? Lees dan verder.
Wat ga je doen?
Als lid van het administratieve team ben je mede
verantwoordelijk voor de polisadministratie.
Je ondersteunt de adviseurs bij het doorvoeren
van wijzigingen, bewaakt de voortgang van
administratieve taken, controleert relatie- en
polisgegevens en onderhoudt contacten met
relaties en verzekeraars.

Wat neem je mee?
Om goed te kunnen functioneren binnen ons
team verwachten we het volgende van je:
• minimaal MBO werk- en denkniveau
• affiniteit met of ervaring in het verzekeringswezen
• integere en positief kritische instelling
• accurate en gestructureerde werkwijze
• zelfstandige en servicegerichte instelling





Wat bieden wij jou?
Wij bieden jou een mooie, zelfstandige baan waarbij je verantwoordelijk bent voor je eigen
ontwikkeling en succes. Je primaire arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en zullen afgestemd
worden op je ervaring en je persoonlijke doelstellingen.
Enthousiast?
Stuur dan vóór 20 juni a.s. een e-mail met je motivatie en CV naar Gréon van der Sterren,
manager afdeling Financiën & Administratie (greon@karisadviesgroep.nl). Voor aanvullende vragen
is hij ook telefonisch bereikbaar op 077-7820888.

Kanaalstraat 91 / 5986 AE Beringe / www.karisadviesgroep.nl

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



Gezocht

Stallingsruimte voor
stalling auto’s ca. 100 m2
Tel: 06 52 65 02 09
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Fysio & Manuele therapie, Ken van Daal
Bedrijf:
Eigenaar:
Adres:
Plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:
Sector:
Start:

Fysio & Manuele therapie, Ken van Daal
Ken van Daal
Sint Jansstraat 5
Meterik
06 11 75 48 64
info@manueletherapievandaal.nl
www.manueletherapievandaal.nl
Gezondheidszorg
mei 2021

Activiteiten:
Fysio & Manuele therapie, Ken van
Daal is een praktijk waar u naast de
reguliere fysio- en manueel therapeutische behandeling (met grote affiniteit voor nek, rug en bekkenklachten),
terecht kunt voor de behandeling
van voetklachten en hardloop gerelateerde klachten/blessures.

Doelgroep:
Iedereen met houdings- en/of bewegingsgerelateerde klachten kan
terecht voor een behandeling. Zeker
ook diegenen waarbij een eerdere
fysio-/manueel therapeutische behandeling geen of onvoldoende effect

heeft gehad, zijn van harte welkom.
Mensen met voetklachten zoals pijn
en overmatige eeltvorming, maar ook
standsafwijkingen, kunnen terecht
voor een gespecialiseerde voetbehandeling.
Samen gaan we op zoek naar de
onderliggende oorzaak van deze
klachten.
Hardlopers (beginnend en gevorderd)
die last hebben van een blessure of
graag een advies zouden willen ter
attentie van hun looptechniek, kunnen terecht voor een hardloopanalyse.

Onderscheidend vermogen:
Fysio & Manuele therapie, Ken van

Binnenkijken bij...
Daal is een praktijk waar u als cliënt
centraal staat.
Een persoonlijke behandeling waarin
voorwaarden worden geschept op
fysiek gebied; stabiliteit, kracht en
mobiliteit. Voorwaarden die ervoor
zorgen dat u weer in staat bent pijnvrij te bewegen en uw activiteiten
(ADL/werk/sport) weer met plezier uit
kunt voeren.
Dit concept wordt ook toegepast binnen de gespecialiseerde behandeling
van uw voetklachten. Door uw voeten
‘gericht’ te trainen, verhoogt u de
belastbaarheid van uw voeten en zullen uw voetklachten verminderen.
De ‘hardloopanalyse’ is een unieke

combinatie van een lichamelijk onderzoek en de video opname van uw
hardlooppatroon. Deze unieke combinatie geeft u inzicht in uw looptechniek en zal u in staat stellen minder
blessure gevoelig te kunnen hardlopen. Zo kunt u (nog) meer gaan
genieten van het hardlopen.
Tijdens de behandeling zal er voldoende aandacht worden besteedt
aan uitleg en preventie. Ondersteunt
met praktische en effectieve oefeningen. Dit geeft u een betere zelfstandigheid/zelfredzaamheid, snellere
klachten vermindering en preventie
van toekomstige klachten.

Oh, zit dat zo!

NVM-makelaar biedt toegevoegde waarde
bij verkoop woning
Zelf uw woning verkopen lĳkt eenvoudig en voordelig. Even een tekstje maken en met uw eigen camera een paar foto’s schieten voor op
internet. Via het kadaster en de buren oriënteren wat de vraagprĳs zou kunnen zĳn. Vervolgens een paar geïnteresseerde kopers ontvangen
en een rondleiding door de woning geven, onderhandelen en de verkoop is binnen de kortste keren gesloten.
en wie laat je wel en wie laat je niet
komen kijken? Hoe ga je om met een
onderhandeling? Wat als er meerdere
kopers een bieding doen? Hoe weet
je wie de juiste koper is met de
juiste voorwaarden en de juiste prijs?
Hoe weet je of je koper het huis wel
kan betalen en komt de taxatiewaarde voor de hypotheek uiteindelijk wel overeen met de geboden prijs.
Verder is het interessant hoe de
bouwkundige staat van uw woning
is? Uw NVM-makelaar zal u zeker wijzen op dingen om het risico te voorkomen dat u achteraf door de koper
op gebreken wordt aangesproken.
Maar zo eenvoudig is het toch niet.
Zeker niet nu er bijna geen woningen
te koop staan en er soms wel vijftig kijkers op een woning afkomen.
Hoe ga je al die reacties verwerken

Als u slim bent schakelt u een NVMmakelaar in. Deze heeft veel ervaring met de verkoop van woningen.
Tevens beschikt hij over een gede-

gen vakkennis, die hij regelmatig op
peil houdt en hij beschikt over een
groot inzicht in de (regionale) markt.
Een uitgekiend publiciteitsplan met
bijvoorbeeld een mooie gedrukte
brochure en een videopresentatie zijn
standaard, net als uitwisselen binnen
de NVM-database, hierdoor worden
automatische alle NVM-makelaars
en zoekers in de regio op de hoogte
gesteld van uw aanbod.
Als je zaken zelf doet ben je als
eigenaar vaak geneigd (te) emotioneel te reageren. Het hoofd
koel houden is geboden ook als er
meerdere belangstellenden zijn.
Een NVM-makelaar is rationeel en
weet uit ervaring wat uw woning
minimaal moet opbrengen maar
dus ook hoe u er zoveel mogelijk voor kunt krijgen. Hij voorkomt

tevens, als er meerdere bieders zijn,
dat u (kostbare) fouten maakt.
Als u niet echt verstand van vastgoed verkopen heeft, is het dus aan
te bevelen een professional in de arm
te nemen en zeker niet alles zelf te
doen. Met een NVM-makelaar komt
u gegarandeerd tot een zo optimaal
mogelijk resultaat. U kunt vervolgens
met een goed gevoel overstappen
naar uw nieuwe woning.

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

www.intermakelaars.com

Wij zijn op zoek naar een

Bloemenoogster

(binnen en buiten)

Samen werken aan herstel
Sint Jansstraat 5 | Meterik | 06 - 117 548 64
info@manueletherapievandaal.nl
www.manueletherapievandaal.nl

Van Leeuwen
Bloemen bv

Bloemenbosser

Denenweg 21
5962 NC Melderslo
Tel: 06 10 16 01 42
E: janphlox@hetnet.nl

Verloning volgens cao open teelten.
Vereist is een goede lichamelijke conditie.
Vanaf 20 juni tot 15 oktober 2021.
Reacties liefst per email.

(binnen)

Teelt van zomerbloemen in Melderslo

Column

Smaakt je
koffie nog?
Het gebeurt me wel eens vaker:
moe op de eerste vrije dag na
een werkweek. Maar de dag
erna was ik nog steeds moe en
plotseling smaakte ook mijn
geliefde kop koffie niet meer.
Dus, voor de zoveelste keer
naar de GGD voor een coronatest. Dit keer was het schrikken:
de uitslag was positief voor
mijn man en mij!
We gingen beiden thuis in quarantaine met de verwachting dat
na een week rust de coronaklachten wel verdwenen zouden zijn.
Corona had echter andere plannen
met ons! Ook na een week was ik
nog steeds doodmoe na een kleine
inspanning of een kort gesprekje.
Het bed was mijn vertrouwde
toevluchtsoord en de plek waar ik
de meeste tijd doorbracht. In de
tweede week ging het plotseling met mijn man bergafwaarts:
het ging zelfs zo slecht dat hij het
in het ziekenhuis werd opgenomen. Lieve buurtgenoten, vrienden en familie en collega’s, wat
hebben jullie veel voor ons betekend. Een boodschap doen, een
lief WhatsAppbericht of kaartje,
een bloemetje, attentie of een
hapje te eten. En iedere dag stond
er iemand klaar om onze lieve,
zeer actieve, border collie Flynn te
amuseren omdat wij de energie
niet hadden om aan zijn wandelbehoefte te voldoen. Het lijkt zo
weinig, maar het betekent zoveel
in tijden dat je gezondheid je in de
steek laat en je het moeilijk hebt.
Zoveel steun van iedereen, zoveel
saamhorigheid en oog voor elkaar.
In mijn werk bij Synthese staan
we klaar om te ondersteunen als
iemand het even zelf niet kan.
Dan ben ik degene die hulp mag
bieden. Nu waren wij het die hulp
nodig hadden en de soms lastige
stap moesten zetten om dit ook te
durven vragen. Gelukkig hebben
we dat ook gedaan en dat heeft
ons heel veel gebracht in ondersteuning en vooral ook in hele fijne
waardevolle contacten. Nu zijn we
bijna zes weken verder: mijn man
is sinds enkele weken weer thuis
en wij zijn nog steeds herstellend.
Gelukkig boeken we iedere week
vooruitgang en... mijn kopje koffie
begint ook alweer beter te smaken.
Annie Korstjaans
Synthese
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TE KOOP IN SEVENUM
TONGERLOSTRAAT 10
Woonoppervlakte: 187 m2
Perceeloppervlakte: 735 m2
Inhoud: 544 m3
Bouwjaar: 1980
Interesse? Neem contact
op via: 06-53407758 of
tongerlostraat10@gmail.com

Fraaie ruime semi-bungalow
Geliefde locatie aan de rand van Sevenum
Woning biedt de mogelijkheid tot verschillende
woonopties
Sfeervolle leefkeuken met prachtige lichtinval
en splitlevel naar de woonkamer
Tuinkamer met lichtstraat en openslaande
deuren naar de tuin

Ingezonden brief

Een rivier van visies
De gemeente Horst aan de Maas stroomt over van visies. Door stukken van de gemeente bladerend tel ik
er zo zestien. De laatste is de visie veehouderij, concept/mei 2021, behandeld in de themabijeenkomst
Beleid Veehouderij van dinsdag 11 mei. Deze themabijeenkomst heb ik digitaal bijgewoond.
De kritiek van Thijs Lenssen is
steekhoudend met zijn constatering
dat de uitgangspunten van
het coalitieakkoord, toch het
fundament van deze conceptvisie,
niet worden gehonoreerd. CDA
denkt nog steeds in markt en
innovatie. In het voorwoord las ik:
‘Opgaven als natuurversterking
en biodiversiteit, stikstofreductie,
energietransitie en klimaatadaptatie
vragen een andere aanpak en
scherpere keuzes ten dienste van
de transformatie van de landbouw’.
Aanvankelijk dacht ik: het gaat
de goede kant op. Transformeren
betekent immers hervormen.
Teleurstellend: niets daadwerkelijks
over kringlooplandbouw, niets over
herziening geurnormen, niets over
concrete acties inzake mest, stikstof
en fijnstof of biodiversiteit. Wat
volgt zijn uiterst vage algemene en

nietszeggende ‘strategische doelen’.
Strategisch dient alleen als opsmuk
om het stuk belangrijker te doen
lijken dan het is. Het voornemen
om tot een gemeentelijke visie
veehouderij was gepland medio
2020. De jaren 2018 en 2019 hebben
in het teken gestaan van de
ontwikkeling van geplande visie. De
conceptvisie van nu is kwalitatief
slecht vergeleken met stukken
als: de Startnotitie Kaderstelling
Raad ‘Visie Veehouderij’ van
december 2018 en RIB ‘Overzicht
geldende beleid en relevante
informatie veehouderijsector’
van 15 januari 2019, gevolgd
door ‘Visie Veehouderij’
raadsthemabijeenkomst van 14 mei
2019. Ongelooflijk veel tijd moet er
gestoken zijn in de ontwikkeling.
Weggegooide arbeidstijd. Het
college weet heel goed wat er

aan de hand is. In ‘Totaal aantal
veehouderijen waar uitbreiding
in welk geval verandering heeft
plaatsgevonden vanaf 9 april 2013,
waarbij sprake is geweest van een
toename van emissie(s)’ ligt vast. Er
zijn tenminste 16 bedrijven waarbij
sprake is geweest van 2 of meer
milieuaspecten (stikstof en/of geur
en/of fijnstof) en 47 bedrijven die
een van de milieuaspecten hebben
doen toenemen. De generieke
emissiereductie van tenminste
50 procent (Schouten) is nergens
te vinden. Transformatie van de
Landbouw in welk geval veeteelt is
voor het college geen serieuze zaak
is. Voor de raad hopelijk wel.

Henk Steenbekkers
Gussekuulke, Melderslo

Ingezonden brief

Collegiaal bestuur, wat betekent dat?
Comé bv verwerkt champignons tot half conserven
in grootverpakking voor de verwerkende industrie.
Comé bv behoort tot de Scelta Mushrooms groep.
Door de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar:

Voorman Productie
(m/v - fulltime)

Het doel van de functie
Een uitdagende baan met een moderne geautomatiseerde productielijn
welke is voorzien van de nieuwste technieken. Eigen initiatief en
ﬂexibiliteit in hoge mate op prijs gesteld wordt. Daar waar nodig kunnen
cursussen gevolgd worden. Een vast dienst verband hoort ook tot de
mogelijkheid. Het salaris (incl. ploegentoeslag) en de arbeidsvoorwaarden
zijn evenredig aan de zwaarte van de geboden functie.
Het proﬁel
Je beschikt over een mbo-opleiding en denkniveau. Na een
inwerkperiode zul je zelfstandig kunnen werken met de productielijn.
Tevens draag je zorg voor de productieregistratie aan de hand van
het digitale registratie systeem. Het aansturen van de productie
medewerkers ( totaal 3) behoort ook tot de taken. Werkzaamheden
vinden plaats in 2 ploegendienst van maandag t/m vrijdag.

Assistent Bedrijfsleider
(m/v - fulltime)

Het doel van de functie
• Ingangscontrole verse champignons
• Dagelijks maken van productie planning
• Personeelsplanning
• Afstemmen orders met de verkoopafdeling
• Het beheren van het kwaliteitssysteem
• Documentatie beheer IFS
• Aansturen van de order afdeling.
• Orders verzendklaar maken
• Transport documenten
• Verder de dagelijkse gang van zaken organiseren
Het proﬁel
Je beschikt over een mbo/hbo opleiding en denkniveau. Na een
inwerkperiode zul je zelfstandig kunnen werken en beslissingen kunnen
nemen. Je beheerst Engels in woord en geschrift. Je hebt aﬃniteit
met techniek en je bent ﬂexibel in werktijden (geen 9-5 mentaliteit).
Ervaring met champignons is een pre.
Aanbod:
Een uitdagende en afwisselende baan binnen een kleine organisatie.
Toekomstige doorgroeimogelijkheden naar bedrijfsleider. Het salaris en de
arbeidsvoorwaarden zijn evenredig aan de zwaarte van de geboden functie
Geïnteresseerd in deze functie?
Stuur dan een korte motivatiebrief of e-mail met je cv aan Comé bv
Transportstraat 8, 5961 PW Horst, t.a.v. Marc Spreuwenberg of mail
naar marc@comebv.nl Je kunt ook telefonisch contact opnemen
via 06 - 55 93 17 17.

Horst aan de Maas heeft een collegiaal bestuur. De besluiten en standpunten worden in het college
samen ingenomen en loyaal uitgedragen. Daarnaast vindt ook onderlinge hulp plaats. Dat blijkt ook uit
hun handelen. Wethouder Kuipers hield bijvoorbeeld wethouder Tegels uit de wind in de gesprekken met
omwonenden van Willems mestverwerking, zodat hij geen verkeerde uitlatingen kon doen of in het
nauw zou worden gebracht. Dat is collegiaal.
Wethouder Bouten hield wethouder
Tegels uit de wind toen het penibel
werd met de discussie over arbeidsmigranten bij de potentiële groenteverwerker in Californië. Dat was
collegiaal. Net als dat ze een legertje aan ambtenaren ter beschikking stellen om hem te helpen in
de raad de juiste dingen te zeggen
of voor hem het woord te voeren.
Op dezelfde wijze wordt ook wethouder Geurts geholpen. Dat is collegiaal. Minder begrijpelijk wordt
het als wethouder Tegels als antwoord op een gestelde vraag, over
heel iets anders begint en de afde-

ling van een collega onderuit haalt
met opmerkingen dat het archief
van vergunningen lang niet op
orde is en dat het jaren kan duren
voor het zover is dat vragen van
een raadslid snel beantwoord kunnen worden. Dat is niet collegiaal.
En ook is het moeilijk te plaatsen
dat als het college een standpunt
heeft ingenomen over Willems
mestverwerking, wethouder Tegels
aan Willems vraagt of een rechtszaak goed is verlopen. Goed betekent dat Willems door mag gaan
met heel veel mest te verwerken.
Dat sluit niet aan bij het standpunt

van het college. Dat is niet collegiaal. Ook lijkt het niet collegiaal dat
wethouder Tegels na een tv-optreden van wethouder Kuipers met
een WhatsApp-bericht denigrerende
opmerkingen over hem stuurt naar
Willems. Dat lijkt niet erg op collegiaal bestuur, tenzij er afspraken zijn
gemaakt dat collegialiteit maar van
één kant hoeft te komen. Misschien
eens vragen in de raad wat colle
giaal bestuur precies betekent.

Andries Brantsma
Reysenbeckstraat, Hegelsom

Ingezonden brief

‘t Gasthoês een ‘bruishuis’? Niet voor
iedereen...
Als contactpersoon van een leesclub in Horst aan de Maas moet mij iets van het hart. Eens per zeven
weken lezen wij als groep van acht personen een gekozen boek en bespreken dat aan de hand van vragen die door stichting Senia worden opgesteld.
Dat zijn altijd hele waardevolle uurtjes. Je leest bewuster een boek
en door de mening van anderen
te horen haal je er veel meer uit
dan dat je het in je eentje leest.
Voorheen hadden wij de boekbesprekingen in de bibliotheek aan
de Librije. Door corona en de sluiting van de bieb zijn we lang niet
meer bij elkaar gekomen als groep.
Maar we keken ontzettend uit naar
de nieuwe locatie in ‘t Gasthoês,

wat zou dat mooi worden.
Helaas zijn we van een koude kermis thuisgekomen: er is geen plaats
meer voor ons in de nieuwe bieb,
wat een teleurstelling. Alle termen
die het afgelopen jaar voorbijkwamen, zoals: ‘t Gasthoês: een huiskamer voor iedereen, dé plek voor
ontmoetingen en activiteiten, een
magneet die mensen aantrekt,
een bruishuis... maar niet voor ons!
Al die miljoenen aan gemeen-

schapsgeld die geïnvesteerd zijn,
wat krijgen we daar voor terug?
Tja, we kunnen een ruimte huren,
maar daar zijn kosten aan verbonden, dat is niet de bedoeling. Wij
vinden dat een leesclub thuishoort in
de bibliotheek en niet op een andere
locatie. Wat vindt u? Dit is toch geen
vooruitgang, maar een deceptie.
Gerri Vossen
Witveldweg, Grubbenvorst

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

De beverpopulatie moet worden
teruggedrongen
Als de beverpopulatie zo door blijft groeien in Noord-Limburg, dan zitten we over een paar jaar met een probleem. Dammen worden gebouwd,
akkers komen onder water te staan en stukken natuur sterven af. Moeten we van de bever af?
Waterschap Limburg ziet de populatie van de
bever steeds meer groeien in Noord-Limburg.
Dat zorgt voor meerdere problemen. Zo kan
een dam enorme hoeveelheden water opstuwen. Daardoor kunnen (agrarische) percelen
onder water komen te staan. Met veel schade
tot gevolg. Een bever zorgt ook voor beverholen, dat kan resulteren in ongevallen met trac-

tors. De voertuigen zakken dan door zo’n beverhol.
Het waterschap ondervindt zelf ook problemen.
Het komt vaak voor dat het materiaal van Waterschap Limburg wegzakt in een beverhol. De beverpopulatie moet teruggedrongen worden, het kost
veel geld en de veiligheid gaat erop achteruit.
Aan de andere kant is de bever een beest dat beschermd is. Het heeft niet voor niets de bescher-

mende titel. Als een bever in een natuurgebied zit,
zorgt dat ook voor het vasthouden van water in tijd
van droogte. En er ontstaan nieuwe leefgebieden
voor allerlei soorten amfibieën zoals kikkers, salamanders en libellen.
De beverpopulatie moet worden teruggedrongen.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 21

Een stukje omlopen voor een winkel is niet erg
Een aantal Horster ondernemers voelt zich bestolen door het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas. Door het verbouwde
Gasthoês zouden er minder parkeerplekken rondom het cultuurgebouw zijn waardoor klanten van de omliggende winkels niet weten waar ze
kunnen shoppen. Ze moeten flink omrijden en daarna nog een stukje lopen. De reacties op de poll waren wisselend.
Een aantal mensen vindt het niet zo erg om
een stukje om te lopen om de gewenste winkel
te bereiken. Lian Pouwels vindt het geen probleem: “Er is plek zat, een stukje lopen is toch
niet erg.. we zijn gewend om overal met de snot
vooraan te parkeren, maar een groter centrum
wil ook zeggen dat je niet overal met de snot
vooraan kunt staan met je auto als je komt winkelen.” Ook Eric Seuren ziet geen problemen:

“Volgens mij is er aardig vertimmerd en uitgebreid
aan de parkeerplaatsen in Horst. Plek zat en vrij parkeren ook nog... Een paar minuutjes lopen naar de
Kerkstraat dus wat is het probleem? Mensen struinen zonder problemen uren rond als ze ergens gaan
shoppen...”
Er zijn ook een aantal tegenstanders, waaronder
vooral de eigenaren van de omliggende winkels.
“Bij De Berkel en Mèrthal staat het ‘s morgens al

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
Ta Hamminga in samenwerking met
in H

bomvol ook op plekken waar niet eens een parkeerplaats is, oftewel midden op straat”, zegt Ellie
Thijssen. “Mochten we ons centrum willen behouden en klanten naar ons centrum willen blijven
trekken moet hier wat aan gedaan worden.” Jolien
Geelen ziet een ander probleem: “Wie er nu de
dupe van zijn, zijn de bewoners eromheen. Die hebben geen parkeerplaats bij hun eigen huis als ze om
5 uur thuis komen.”

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

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

6 HANGPLANTEN €5,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

Acties geldig t/m 08-06-2021

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

Voor elke
tuin wat wils!

5 st. €

10,-

Hangpetunia Surﬁnia

Eindeloos veel kleuren, eigen kweek!

€ 6,99/st. Nu €

4,99/st.

Gaillardia

Hele zomer bloei, uit eigen kweek

7
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Column
Politiekbewuste
koning?
De koning en koningin waren
vorige week in NoordLimburg. Het eerste streekbezoek van dit jaar voor het
echtpaar. Zelf ben ik niet zo’n
koningshuisgek, maar het
blijft toch mooi als Willie en
Max ‘un bekske’ komen doen
in het mooie Limburg.
Maar om dan met politiek
actie te bedrijven, dat is zeer
teleurstellend.
De GroenLinks-afdelingen van
Horst aan de Maas, Venray en
Venlo stonden namelijk actie
te voeren tijdens het k oninklijk
bezoek onder het motto:
‘Meer gezondheid? Minder vee!’.
Actievoeren mag, daar ben ik
het honderd procent mee eens.
Ook in de gedachte achter deze
actie, kan ik mij deels vinden.
Maar doe dat niet tijdens een
koninklijk bezoek.
De koning en koningin zijn hier
in Noord-Limburg niet voor politiek en beiden hebben zo ook
helemaal niks, nada, noppus in
te brengen in de Nederlandse
politiek. Ik snap dat je actie wilt
voeren, maar nu is het gewoon
misbruik maken van de situatie.
Dat vind ik uitermate slecht.
Volgens Thijs Lenssen, raadslid
D66+GroenLinks in Horst aan
de Maas, is gezondheid niet
politiek. Zo schreef hij onder
zijn eigen Facebookbericht.
Deze actie is wel degelijk politiek. Want wie voert er actie?
Juist, een politieke partij!

Misbruik maken
van de situatie
Actievoeren mag, maar niet
tijdens koninklijke bezoeken.
Zet een actiecomité op, ga de
straat op en voer actie zoals het
hoort. Want dit soort acties zijn
politiek gekleurd en met twee
petten op aandacht vragen, is
niet goed voor de geloofwaardigheid van je politieke partij.

per week
geopend

-20%
Trachycarpus palm

Van 60 cm tot 4 meter hoog

-20%
Vĳverplanten Van zuurstof- tot
oeverplanten, waterlelies en vijverdrijvers

Nu: €

10,-

Surﬁnia hangpot

Vele kleurmixen, uit eigen kwekerij!

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

Nadenk ze,
Niels

03
06
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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

Digitale themabijeenkomst

Gemeenteraad wordt bijgepraat
over klimaatadaptatie en afval

1 juli 2021

Omnibuzz stopt met gratis
vervoer naar vaccinatielocatie
Omnibuzz stopt met ingang van 1 juli 2021 met het gratis vervoer van ouderen
zonder Omnibuzz pas (Wmo-indicatie) naar de vaccinatielocatie. Veel ouderen
hebben al twee vaccinaties gehad of krijgen de tweede vaccinatie binnenkort.
Wel vervoer voor klanten

Controle op leeftijd

Klanten met een Omnibuzz-pas

Omnibuzz ziet dat steeds meer mensen

(Wmo-indicatie) worden na 1 juli nog

jonger dan 65 jaar een gratis rit willen

wel gratis naar een vaccinatielocatie

boeken naar een vaccinatielocatie. Dat is

vervoerd.

niet de bedoeling. Daarom wordt er vanaf
1 juni actief gecontroleerd op de leeftijd.

Op dinsdag 8 juni wordt de gemeenteraad bijgepraat over de klimaatadaptie en afval.
Digitaal

Afval

Vanwege de coronamaatregelen is een

De contracten voor het verwerken

bijeenkomst in de raadzaal niet mogelijk.

van huisvuil, keukenafval en PMD

De (burger)raadsleden volgen via een

verlopen. Limburgse gemeenten in

videoverbinding presentaties en wisselen met

Afval Samenwerking Limburg bereiden

elkaar van gedachten over de verschillende

aanbestedingen voor waar de gemeente

onderwerpen. Deze themabijeenkomst is

Horst aan de Maas aan mee willen doen.

openbaar. Via horstaandemaas.nl en facebook

Tijdens de themabijeenkomst worden de

kan iedereen meekijken.

(burger)raadsleden geïnformeerd over deze
ontwikkelingen.

Klimaatadaptie

Bekendmakingen

Dit onderwerp wordt ingeleid door een ﬁlm

Meekijken

over de extremen van het weer waarna

Wilt u meekijken? Dat kan via

nader ingegaan wordt op een aantal lokale

horstaandemaas.nl. en de facebookpagina

voorbeelden. Vervolgens krijgen de (burger)

van de gemeenteraad (RaadHadM).

raadsleden presentaties over een aantal

De themabijeenkomst start op dinsdag

Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide

facetten van klimaatadaptatie.

8 juni om 20.00 uur.

omgevingsvergunningen

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

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

Vragenlijst aardgasvrij wonen

Wij kijken uit naar uw
reactie!

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).

Nederland gaat uiterlijk in 2050 van het aardgas af. Dat betekent dat we ook in Horst aan
de Maas moeten nadenken hoe we zonder aardgas gaan koken, onze huizen verwarmen

America

en warm water uit de kraan krijgen.

• Lorbaan 23a (aanleg gesloten

woning)
• Steegstraat 2 (verbouw woning)

energiesysteem/uitbreiden kantoor/

• Hogeweg 6 (realiseren overkapping)

werkruimte/waterzuiveringsinstallatie)

• Vlasvenstraat 41 - Swolgensedijk 18

Broekhuizen

(aanleggen 2 waterbassins)

• Lottumseweg 13 (plaatsen erfafscheiding)

Meterik

• Genenberg 9 (verbreden inrit)

• Campagneweg 12 (verbouwen woonhuis)

Grubbenvorst

• Bergsteeg 7 (samenvoeging nr. 7 en 8/

• Witveldweg ongenummerd (bouwen loods)
Horst
• Venloseweg 21 (voorbereiding b.p.

ﬁetspad)

'Disselhof Horst')

Sevenum

• Burg. Steeghsstraat 25 (uitbreiden woning)
• Tienrayseweg 14 (stekteeltstellingen

• Jan Tiinbergenstraat ongenummerd

Daarom is de gemeente bezig met een plan,

naar aardgasvrij wonen en vragen u om

dat de Transitievisie Warmte heet. We kijken

deze vragenlijst in te vullen:

hoe u aardgasvrij kunt wonen en waar we

www.horstaandemaas.nl/vragenlijst-

Kronenberg

het beste kunnen beginnen. Is het nodig om

aardgasvrij-wonen.

• Meerweg ongenummerd (nieuwbouw 2x

• Stationsstraat Horst (onthefﬁng

(nieuwbouw warehouse, perceel Z 177)

geluidshinder spoorwerkzaamheden)

twee-onder-een-kap)

• Eric de Rodeweg 11 (opbouwen
palletstellingen)

aardbeientrayveld)

uw woning eerst te isoleren? Of bent u al

verbouwen groepsaccommodatie)
• centrum Meterik - Horst (aanleggen

• Erdbrugweg 2 (realiseren inrit)
• Snelkensstraat ongenummerd (nieuwbouw
woning)
Swolgen

klaar voor de volgende stap naar aardgasvrij

U kunt de vragenlijst invullen tot 9 juni 2021.

Meerlo

wonen?

Hebt u de vragenlijst al ingevuld via het

• Diepeling perceel C 1523 (uitbreiding)

inwonerspanel? Dan hoeft u hem uiteraard

Melderslo

Horst aan de Maas

Vragenlijst

niet opnieuw in te vullen. Alvast bedankt

• Boomsweg 3 (splitsen woning)

• Beleids- en toetsingskader Subsidiebudget

We horen graag hoe u kijkt naar de overstap

voor uw deelname!

• Jaegerweg ongenummerd (oprichten

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

• Donkstraat 19 (bouwen bedrijfs-/
stallingsruimte)

Vrijetijdseconomie Horst aan de Maas

077 - 477 9777
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Digitale inloopbijeenkomsten

Denk mee over uw
leefomgeving
De gemeente Horst aan de Maas maakt een omgevingsvisie. In de omgevingsvisie
legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor
de lange termijn vast. Wij vinden het belangrijk dat u meedenkt over wat er in uw
wijk moet gebeuren. Moeten we meer inzetten op groen in de straat of vindt u het
belangrijk dat voorzieningen in de buurt blijven? Laat uw mening horen tijdens de
digitale inloopbijeenkomsten.
Op 28, 29 en 30 juni gaan wij graag

u erbij zijn? Mail dan uw

met u in gesprek. Op 28 juni bespreken

naam + woonplaats naar

we het Peelgebied (West), op 29 juni

omgevingsvisie@horstaandemaas.

de Zandgronden (Midden) en op 30

nl. Kijk voor meer informatie

juni de Maasvallei (Oost). De digitale

over de omgevingsvisie en de

inloopbijeenkomsten starten om 19:30 uur

inloopbijeenkomsten op

en vooraf aanmelden is noodzakelijk. Wilt

horstaandemaas.nl/omgevingsvisie.

Last van hitte?

Hoe groen bent u?
De klimaatverandering zorgt voor meer hittegolven, extreme neerslag en meer droge
periodes. Tijdens een hittegolf kan hittestress ontstaan. Hittestress wordt veroorzaakt door
extreme hitte in gebieden met veel gebouwen en verhard oppervlak. Het koelt daar maar
langzaam af en het blijft warmer dan in gebieden met veel groen en water.
Vooral ouderen en jonge kinderen hebben

bijvoorbeeld door:

last van hitte. Grote warmte zorgt er niet

• Vervang tegels door groen/vergroen

alleen voor dat we slechter slapen, maar

uw balkon.

kan ook voor gezondheidsklachten zorgen.

• Kies voor een groen dak.
• Maak een (regenwater)vijver.

Dit kunt u doen om hitte tegen te gaan

• Plaats een Wadi met planten.

Bereid u voor op de warme zomers die
gaan komen en zorg voor duurzame

Lees meer over deze oplossingen op

verkoeling in en rondom uw huis. Dit kan

www.waterklaar.nl en ga aan de slag!

Diverse wegwerkzaamheden in Horst aan de Maas
De komende periode vinden er diverse wegwerkzaamheden plaats in onze gemeente.
Dit betekent dat wegen afgesloten zijn voor het verkeer. Ter plaatse wordt meestal een
omleiding aangegeven.
Hieronder geven we aan om welke wegen

25 mei – 30 november:

het gaat. De komende periode zijn wij op de

herinrichting centrum Meterik

volgende locaties aan het werk:

20 april – 18 juni:

03 juni – 6 augustus:

Dingsstraat Hegelsom

Swolgenseweg Tienray

Overzicht onderhoud van wegen

18 mei – 25 juni:

in 2021

Burg. Steeghsstraat Horst

Op https://www.horstaandemaas.nl/

31 mei – 07 juli:

werk-aan-de-weg lees je meer over de

Crommentuijnstraat Meterik

afsluitingen en de omleidingen.

Dat is een felicitatie waard
Burgemeester Ryan Palmen bezocht twee 60 jarige huwelijksjubilea. In Grubbenvorst feliciteerde hij het echtpaar Weersink–van Uden en in Sevenum de familie Gielen–Sikes.
Hij overhandigde namens de gemeente Horst aan de Maas een boeket bloemen en het bij behorende cadeau.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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CDA Horst aan de Maas

We zetten samen een stip op de horizon met de RES

We geven met het genomen besluit over de RES een richting aan de
energietransitie en zetten daarmee een stip op de horizon. De weg
ernaartoe staat met dit besluit niet 100 procent vast. Er zijn nog zaken
onduidelijk.
Wat doet de landelijke overheid?
Komen er voldoende financiële middelen beschikbaar? Hoe lossen we
de uitdagingen rond de elektrische
infrastructuur op? De vele berichten
die voor- en tegenstanders de wereld
in slingeren maken de dialoog niet
gemakkelijk. Het onderwerp lijkt

SP Horst aan de Maas

soms wel gepolariseerd. Belangrijk
voor ons als CDA zijn de voorwaarden
die we samen hebben opgesteld.
Hanteer de juiste volgorde. Eerst
besparen, alles wat je bespaart hoef
je niet op te wekken. Geef ruimte
aan de kleinschalige initiatieven
zoals zon op dak. Voor de grotere

kanten toe, impact op de natuur.
Het heeft impact op de economie en
op de directe leefomgeving. Goede
communicatie, zeggen wat je doet
en doen wat je zegt, is van groot
belang. De inbrengen van de jongeren uit onze achterban was erg waardevol voor ons besluit. We blijven dit
onderwerp kritisch volgen.

Eric Brouwers en Frenk Peeters

Sociale integratie arbeidsmigranten

Wethouder Roy Bouten wil dat arbeidsmigranten integreren in Horst aan de Maas. Dat vindt de SP ook
belangrijk natuurlijk. Want als je hier woont, is het ook fijn als je mee kunt doen. Dat geldt ook voor statushouders. De reden dat zij naar Nederland komen heeft een andere achtergrond, maar taal en cultuur
moeten door beide groepen geleerd worden. Onder andere de bibliotheek krijgt subsidie om een aantal
projecten te draaien, gericht op taal voor beide groepen.
De SP diende in 2020 een motie in
om instrumenten te ontwikkelen om
werkgevers mee te laten betalen aan
taalonderwijs voor arbeidsmigranten.
Wij vinden dat degene die de lusten
van arbeid heeft, ook de lasten moet
dragen. Daarnaast is het ook belang-

projecten zijn de opgenomen voorwaarden van groot belang. Dat zijn
onder andere de minimaal 50 procent
lokale participatie bij projecten. De
open omgevingsdialoog, revenuen
terug laten vloeien naar de gemeenschap en structureel kijken naar de
laatste stand van de techniek. Iedere
twee jaar wordt de RES herzien. We
nemen de kennis van de toekomst
dus mee in dit voorstel. Dit onderwerp raakt vele aspecten van onze
gemeenschap. Het heeft, naar twee

rijk voor de veiligheid in een bedrijf
als je elkaar kunt verstaan.
Het budget dat nu gevraagd wordt,
is nodig om plannen te ontwikkelen. Uiteindelijk zal er een budget
nodig zijn van 600 tot 1.000 euro
per persoon. Een ruwe schatting van

de wethouder was 6 tot 10 miljoen
voor de regio. Wie dat gaat betalen?
Wat de SP betreft niet de burgers van
Horst aan de Maas.
In een recente column in dagblad De
Limburger van Pollux, waarin ingegaan wordt op de financiering van

de integratie van arbeidsmigranten
in de samenleving van Horst aan
de Maas onder de titel ‘Biden en
Bouten’, worden interessante voorstellen gedaan. Bijvoorbeeld niets
doen totdat de werkgevers en huisvesters wél hun verantwoordelijkheid nemen. Daarbij is het beheersen
van de Nederlandse taal zowel voor
die werkgevers als huisvesters ook
van belang voor de veiligheid binnen
hun bedrijf/huisvestingslocatie en de
communicatie met de buitenwereld.

Binnenkort moet er een voorstel
komen. Wij wachten dat vol spanning
af, maar zitten in de tussentijd niet
stil. Wilt u met ons meepraten, neem
dan contact met ons op via het contactformulier op de website van SP
Horst aan de Maas.

Sonja van Giersbergen

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.

Looop Logistics B.V. in Venlo is per direct op zoek naar

FU L LT I M E EN PA RT-T I M E
C H AU FFE U RS m/v
Het gaat hierbij met name om transport van bijproducten van de
levensmiddelenindustrie, mest en biogasproducten.

Wat zijn je werkzaamheden?
• Het besturen van een trekkertankopleggercombinatie
• Het laden en lossen met behulp
van een pomp
• Het afhandelen van zendingen
• Het goed onderhouden van de
trekker en oplegger
Wat vragen wij van jou?
• Je bent in het bezit van een geldig
CE-rijbewijs
• Je bent in het bezit van code 95 en
een digitale bestuurderspas
• Beheersing van de Nederlandse en/of
Duitse taal
• Bereid om overdag, avonden en/of
weekenden te werken

Wie zijn wij?
Wij zijn Looop en wij dromen van een
100% circulaire wereld waarin afval niet
meer bestaat. We werken hard om
dat voor elkaar te krijgen. Schoffel?
We halen het maximale uit organische
co-producten en vormen samen met
onze partners een duurzame kringloop.
Op deze manier herwinnen we nu al bijna
2.000.000 ton herbruikbare grondstoffen
en dat is wat ons betreft pas het begin.
Wij brengen circulariteit vooruit.
Interesse? Mail je sollicitatie met
CV naar hr@looop.company t.a.v.
Tamara Cazemier, HR Businesspartner.
Voor meer informatie kunt u bellen
met tel.: 088 566 67 00

PARTTIME ALLROUND
OPERATOR (2 dagen per week)
OVER DE ONDERNEMING

MME is een startup en sinds 2018 actief in de biotechnologie.
Wij maken van houtzaagsel materialen wat leer vervangt. Een aantal
grote internationale modemerken zijn hier bij betrokken om hier
schoenen en tassen van te maken! MME heeft een kwekerij
in Gelderland die al op commerciële schaal opereert met 12
enthousiaste jonge medewerkers. Door de sterke groei is er recent
een nieuwe kwekerij met moderne technologie geopend in Horst
op het terrein van de Limgroup. Voor deze kwekerij worden allround
operators gezocht voor 2 dagen per week.
Voor meer informatie: www.myceliummaterials.nl

DE FUNCTIE

Aangezien hier sprake is van een start-up is de beste omschrijving
“manusje-van-alles”. Denk hierbij aan: het voorbereiden van het
teeltproces, wegen & andere metingen, vullen van de kweek-cel,
het oogsten van het mycelium materiaal, inpakken en het reinigen &
desinfecteren van de kwekerij.
Een afgeronde MBO-opleiding van CITAVERDE College in Horst
(bijvoorbeeld teeltmedewerker) of nog studerend aan de HAS in
Venlo (zoals agro-food business of food innovation) zouden prima
voldoen. Maar ook een andere opleiding in de techniek zou goed
kunnen passen.
Op dit moment wordt er in Horst gewerkt op woensdag en vrijdag.
We beginnen meestal om 9 uur.
Een passende beloning vanaf EUR 25 per uur. Ook worden er
opleidingen gegeven zoals VCA, heftruck en BHV. MME verzorgt de
lunch dus je hoeft je broodtrommeltje niet mee te nemen.

INTERESSE?

Als je interesse hebt stuur je CV + korte motivatie naar
info@myceliummaterials.nl.
Je kunt ook bellen naar Leon van den Oord: 06 - 54656006

0306 \ jongeren
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15-vragen aan

Xander Rossel Meerlo
soms nog net te vaak. Het is makkelijker als je iets meteen doet, maar
ergens aan beginnen blijft moeilijk.
Als ik mezelf zeg om te beginnen
doe ik dat wel.

Als je een topsporter zou zijn,
waar zou je dan heel goed in
willen zijn?

Hoi

Sprinten zou ik heel goed in willen zijn. Ik ben daar nu al wel redelijk goed in, ik haal hoge cijfers op
school bij atletiek. Dus het lijkt me
best leuk om daarin topsporter te
zijn.

Column

Lente

Begrijp me niet verkeerd, al
dat lekkere weer: fantastisch! We worden weer
helemaal bruin. We worden
weer helemaal ‘glowing in
the sun’. Maar ik moet toch
wel weer even wennen.
Waar komen elke lente die
miljarden aan vliegjes
opeens vandaan? Je zit op de
fiets en je doet één keer je
mond open heb je gelijk een
noedelsoep-hoeveelheid aan
vliegjes in je mond.
Het is juni. Vorig jaar hadden
we er nu al een hele zomer
op zitten, maar dit jaar moet
het nog beginnen. Met andere
woorden: het is al maanden
zeikweer. Nu begint het eindelijk weer een beetje beter
te worden. Lente, zon, terras,
lammetjes, cocktail. Het klinkt
beter dan het is. Pollen, vliegjes, mensen met veel te weinig
stof op hun lichaam, de voorjaarsschoonmaak en natuurlijk
het ‘I’m sexy and I know itgevoel’. Ik moet er altijd weer
even aan wennen! Dit jaar ben
ik erachter gekomen hoe snel
wij in Nederland ons kunnen
aanpassen aan onze principes.
Vorige week zat ik op het terras
en terwijl ik ging zitten, dacht
ik: ‘wat doe ik hier’. Het was
koud, het regende, het waaide
hard. Het is toch van de zotte
dat we nu onder alle omstandigheden uit principe buiten
rillend van de kou onze lunch
opeten terwijl we ‘normaal
gesproken’ alleen op het terras
gaan zitten als we een zonnebril op moeten en ons voorhoofd verbrandt? Zo zijn wij, als
we er maar een principe van
maken. Ik ben er ook van overtuigd dat we, als de omstandigheden het toelaten, snel
weer in onze oude principes
terug vallen. Festivals, volle
terrassen, op elkaar geplakt in
de bus en de drie kussen op
verjaardagen. Het komt terug.
We moeten er gewoon weer
even aan wennen. Maar daar
zijn we inmiddels heel flexibel
in geworden. Toch?

Optimist, pessimist of realist?
Ik ben een realist. Ik zie dingen niet
beter dan ze zijn en ook niet slechter.

Dag of nacht?
Het liefst dag, want dan spreek ik
de meeste mensen. Kan ik gewoon
mijn dagelijkse dingen doen. Maar
nacht is ook wel eens leuk, want dan
slaap ik.

Introvert of extravert?
Ik vind mezelf meer introvert.
Contact maken met andere mensen
doe ik niet heel snel. Publiekelijk
spreken doe ik liever ook niet. Dus
daarom denk ik introvert.

In welke situatie was je het meest
zenuwachtig?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Xander Rossel
17 jaar
Meerlo
Dendron College

Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is gamen.
Wel met vrienden anders is er niet
zo veel aan. Ik speel van alles, maar
liefst speel ik ‘shooter-games’.

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik heb een bijbaantje. Ik werk bij
een ijssalon in Tienray. Ik doe daar
de afwas en ik doe ook handijs.
Het is erg leuk werken daar.

Wat is je droombaan?
Ik wil natuurkunde gaan studeren,
dus het liefst wil ik daar iets in gaan
doen. Ik wil dan of iets in de theore-

BEKRO Horst
Bronboringen & Bronbemalingen

www.bekro.nl

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

Lotte Thijssen

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

tische of in de experimentele natuurkunde gaan doen.

Zou je liever twee keer zo slim
zijn of twee keer zo knap?

Wat voor reis zou je ooit nog
willen maken?

Twee keer zo slim, want natuurkunde is best een lastig vak.
Dus twee keer zo slim zijn helpt
daarbij heel veel.

Ik zou erg graag nog een keer naar
Japan willen gaan, want dat lijkt me
een erg mooi land om naar toe te
gaan. Verder zou ik ook nog wel naar
Australië of Nieuw-Zeeland willen
gaan.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Het liefst ga ik iets met vrienden
doen. We gaan bijvoorbeeld graag
met zijn allen naar een feestje, maar
met corona kan dat helaas niet.
Maar gelukkig vind ik het ook leuk
om op een avond te gamen met
vrienden.

Hond of kat?
Ik heb liever een hond, want we
hebben zelf een hond genaamd Skip.
Ik vind honden over het algemeen
leuker. Daarnaast ben ik allergisch
voor katten dus de keuze is snel
gemaakt.

Als je terug in de tijd zou gaan,
wat zou je jezelf voor advies
geven?
Mijn jongere zelf zou ik willen meegeven dat ik soms dingen iets minder moet uitstellen, want dat doe ik

Ik heb net mijn schoolexamens
achter de rug. Ik was daar in het
begin erg zenuwachtig voor. Ik kon
iets slechter slapen. Maar het is nu
gelukkig achter de rug.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Een erg lastige en exotische taal
zoals Mandarijn of Japans. Dat zijn
talen die niet lijken op de talen hier
in Europa. Dat lijkt me een hele uitdagen om te leren.

Wat is leukste en stomste vak op
school?
Het leukste vak is natuurkunde, want
dat is het meest interessant en daar
ben ik ook het beste in en het stomste is Duits. Ik ben niet goed in Duits
en vind het ook niet leuk om te moeten leren.

Tekst: Teun van Zon

AUTOBEDRIJF

Voor al uw onderhoud en
apk-keuringen aan
personen- en bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

schoonmaak
nieuwbouw
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

www.hallopool.nl

20

ACB
Transportbanden
& Onderdelen
Bij ons begint jouw technische en commerciële
hart sneller te kloppen!

Technisch Medewerker
Binnendienst
Als Technisch Medewerker Binnendienst geef je klanten advies over transportbanden
en aanverwante onderdelen. Samen met de andere technische adviseurs zorg jij
ervoor dat transportbandinstallaties bij onze klanten optimaal presteren. Jij draagt
bij aan het succes en de tevredenheid van klanten in jouw rayon. Je bent goed in het
visualiseren van het vraagstuk en hebt ervaring in de techniek.

Servicemonteur
Transportbanden
Zelfstandig transportbanden confectioneren, monteren en repareren, samen
met je vakkundige collega’s de weg op én een glimlach toveren op het gezicht van
onze klanten. Zo ziet je baan als Servicemonteur Transportbanden bij ons eruit.’
Voor meer informatie, bekijk onze website.

Wat hebben wij te bieden?
Transportbanden en systemen dienen goed geproduceerd en gemonteerd te zijn.
Jouw kennis, kracht en flexibiliteit worden beloond met:
• Een uitdagende functie met veel afwisseling en vrijheid
• Een goede balans tussen werk en privé met 38 vrije dagen, gebaseerd op een
40-urige werkweek.
• Genoeg mogelijkheden tot scholing en cursussen waarmee jij jezelf optimaal
kunt ontwikkelen
• Een gezellig, gedreven en vakkundig team om je heen

Heb jij het in je?
Jouw functie
Als Technisch Medewerker Binnendienst maak je onderdeel uit van een team van
3 binnendienst medewerkers en 3 accountmanagers. Het team is gezamenlijk
verantwoordelijk voor de verkoop, de service van transportbanden en aanverwante
onderdelen. De werkzaamheden vinden plaats op ons kantoor in Horst. Je hebt een
wisselend takenpakket, wat ervoor zorgt dat elke dag er anders uit ziet. Samen met het
team zorg jij ervoor dat we ook buiten kantoortijden onze klanten kunnen helpen door
storingen op te lossen. Je werkt onder leiding van de Hoofd Verkoop Binnendienst.

Wat hebben wij te bieden?
We bieden uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals;
• Een uitdagende functie met veel afwisseling en vrijheid
• Een goede balans tussen werk en privé met 38 vrije dagen, gebaseerd op een
40-urige werkweek.
• Genoeg mogelijkheden tot scholing en cursussen waarmee jij jezelf optimaal kunt
ontwikkelen
• Een gezellig, gedreven en vakkundig team om je heen
ACB is een organisatie die volop in beweging is en kan ondersteunen in jouw ambities.
Binnen de bedrijfscultuur krijg je alle mogelijkheden om het beste uit jezelf te halen,
jezelf te ontwikkelen en om met jouw kennis en kunde ACB naar een hoger niveau
te brengen.

Heb jij het in je?
Heb jij het in je om Technisch Medewerker Binnendienst te worden? En wil jij je aansluiten
bij ACB? Solliciteer! Dit kan via het formulier op onze website of bel 077-398 44 16.
Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met onze HR afdeling via
hrm@acb-transportbanden.nl of via telefoonnummer 077-398 44 16.

Heb jij het in je om Monteur Transportbanden te worden? En wil jij je aansluiten bij
ACB? Solliciteer! Dit kan via het formulier op onze website of bel 077-398 44 16.
Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met onze HR afdeling
via hrm@acb-transportbanden.nl of via telefoonnummer 077-398 44 16.

Over ACB
ACB Transportbanden & Onderdelen levert, monteert en onderhoudt
transportbanden, rollenbanen en transportsystemen. Daarnaast biedt het bedrijf
24/7 service op alle transportbandinstallaties. Dit doen we vanaf 3 locaties,
namelijk; Horst, ‘s-Heerenberg en Loenhout (BE).
ACB Transportbanden & Onderdelen is de ideale partner voor alles omtrent
transportbandinstallaties. Met onze jarenlange ervaring, vakkundige
medewerkers en innovatieve blik weten we altijd de beste oplossingen voor onze
klanten te realiseren. Bij ACB geloven we in kwaliteit en innovatie. Er worden
geen compromissen gemaakt in de kwaliteit van onze producten en diensten.
We beperken ons niet tot het leveren van transportbanden en onderdelen.
We leveren complete service op de hele installatie. Kortom: we doen alles op
het gebied van transportbanden. Onze specialisten hebben ruime ervaring met
transportbanden in de volgende branches: Agro & Food, Transport & Logistiek,
Recycling & Bulk. Binnen deze branches bieden wij de volgende producten
en diensten: Transportbanden, Onderdelen voor transportbandinstallaties,
24/7 service en onderhoud op de complete installatie. Het bedrijf is onderdeel van
de ACB Group. De ACB Group telt in totaal 130 medewerkers waarvan er ongeveer
55 bij ACB Transportbanden & Onderdelen werkzaam zijn.

www.acb-transportbanden.nl
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Bewoners Wienes krijgen funtrain-fiets
De cliënten en bewoners van zorgboerderij Wienes in Hegelsom zijn onlangs verrast met een funtrain. Dat is
een fiets die achter een duofiets gekoppeld kan worden zodat een begeleider met drie mensen kan fietsen.
Stichting Vrienden voor Wienes doneerde de funtrain.

Voor onze werkplaats zijn wij op zoek naar een

Staalconstructiemonteur
Wij zijn JSB Horst. Als onderdeel van het familiebedrijf
Lek/Habo Groep vervaardigen en plaatsen wij al tientallen
jaren staalconstructies in het hele land. Door de jaren heen
heeft JSB Horst bewezen zich niet te beperken tot levering van
totaalprojecten alleen, de kracht zit hem vooral in “partnership” en
een goed advies. Kijk voor een overzicht van onze mooie projecten
op onze website www.lekhabo.nl/janssen-staalbouw.

Door enkele donaties werd het
mogelijk voor stichting Vrienden
voor Wienes om deze funtrain aan
te schaffen. De eerste actie van de
stichting is hiermee een feit. De heer
en mevrouw Verbong leverden de

funtrain af aan de bewoners en cliënten van Wienes. Stichting Vrienden
van Wienes is afgelopen jaar opgericht met onder andere als doel om
voor bewoners en cliënten van zorgboerderij Wienes te voorzien in hulp-

middelen of activiteiten waarvoor via
reguliere circuits geen financiële middelen te verkrijgen zijn.
Voor meer informatie, mail dan naar
katinka.coenen@home.nl

Openluchtmuseum de Locht heropend
Het openluchtmuseum de Locht mag de deuren weer openen. Vanwege de versoepelingen van de coronamaatregelen mag het museum in Melderslo vanaf zaterdag 5 juni weer gasten ontvangen.

Wat ga je doen?
• Je monteert staalconstructies, stalen trappen, leuning en
hekwerken etc.,
• werkzaamheden zijn in Nederland of in het buitenland.
Wat past bij jou?
• Je hebt een VMBO vaktechnische opleiding,
• je bent in het bezit van een VCA diploma of bent bereid dit snel
te halen,
• je hebt 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie binnen de
staalbouw of aanverwante branches,
• je hebt goede contactuele eigenschappen,
• je kan zowel zelfstandig al in een team werken,
• je weet van aanpakken en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit,
j• e hebt een positieve instelling en weet van doorpakken,
• je bent in het bezit van een rijbewijs B,
• werken in het buitenland is geen bezwaar voor je,
• beschikbaar voor 40 uur en woonachtig in de regio Horst.
Wat is de uitdaging van de functie?
Bij ons vind je een gemoedelijke en prettige werksfeer in
een enthousiast team waar collegialiteit en klantgerichtheid
hoog in het vaandel staan. Het is een functie met een groot
verantwoordelijkheidsgevoel met name m.b.t. veiligheid. Uiteraard is
het salaris en zijn de studiemogelijkheden goed geregeld. Het salaris
is afhankelijk van je kennis en ervaring en daarbij gelden de secundaire
arbeidsvoorwaarden van de CAO metaalbewerkingsbedrijf.
JSB Horst is een platte organisatie met korte lijnen, informeel intern,
professioneel naar buiten. Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan door
je cv en een korte motivatiebrief te sturen naar gstrijbosch@jsbhorst.
nl t.a.v. G. Strijbosch. Wil je meer informatie, bel dan 077 398 5445 en
vraag naar Gerry Strijbosch.
Voor uitzend-, bemiddelings- en detacheringsbureaus,
gelieve niet te reageren.

www.jsbhorst.nl

www.plantencentrumvandenbeuken.nl
Op zondagmiddag zal er een
muziekoptreden van de Venrayse
joekskapel Göt Net plaatsvinden.

Voor de eerste bezoeker ligt er een
presentje klaar. Het museum is
voortaan weer dagelijks geopend

van 10.00 tot 17.00 uur, maandagen
uitgezonderd.

Contract KBO Sevenum en De Wingerd
verlengd

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik

loeiers
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en kuipplant

Cultureel centrum De Wingerd in Sevenum heeft een nieuw contract getekend met KBO Sevenum, één
van de verenigingen die in het gebouw ruimtes huurt. KBO Sevenum heeft dat gedaan met de nieuwe
uitbater Leon Hoex.
“In goed overleg en in een prettige
sfeer zijn er met de secretaris van
de stichting en Leon Hoex discussies
gevoerd over de invulling van de
activiteit van de KBO en de huur van
de vaste ruimten in De Wingerd”,

schrijft KBO Sevenum. Volgens de
KBO was het een fijn gesprek. “Leon
Hoex was ons al bekend, maar in de
afgelopen tijd hebben we hem nog
beter leren kennen. Wij zijn ervan
overtuigd dat hij zijn uiterste best

zal doen om het gemeenschapshuis
goed te beheren.” Het contract van
de KBO met De Wingerd was voor
een periode van tien jaar afgesloten
en moest worden verlengd. Het contract is verlengd met vijf jaar.

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl
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Gaellus Open Air en
CV De Geiten komen met
G.O.A.T.-festival
Gaellus Open Air en carnavalsvereniging De Geiten uit Tienray organiseren op vrijdag 8 en zaterdag 9 oktober het festival G.O.A.T. in Tienray.
Na ruim anderhalf jaar niks te hebben kunnen organiseren slaan beide
organisaties de handen ineen voor een groot feest in het dorp.
Openluchtfestival Gaellus Open Air
organiseert elk jaar een festival in
Tienray. Na twee edities te hebben
moeten afzeggen vanwege de coronapandemie, kwam het idee volgens
de organisatie al snel voor een extra
editie in oktober. Om het grootser aan
te pakken, met een tent, werd carnavalsvereniging De Geiten benaderd als
partner. De twee organisaties hebben

het festival opgesplitst, de vrijdag is
voor De Geiten en de zaterdag voor
Gaellus Open Air. CV De Geiten zal
een Oktoberfeest organiseren. Beide
dagen worden afgesloten met een
afterparty. Er is ruimte voor zo’n zeshonderd bezoekers. Voor meer informatie over het evenement en tickets,
kijk dan op www.gaellusopenair.nl

Puzzel

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij TVI Computers in
Horst!
De puzzel: Alle letters van het alfabet krijgen een cijfer van 1 t/m 26. Getracht moet worden
de letters bij de bijbehorende cijfers te vinden met behulp van de reeds ingevulde letters in
het diagram. Uiteindelijk zal er dan een compleet ingevuld kruiswoordraadsel ontstaan.
Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-centrum.nl, of doe deze in onze brievenbus (bordes
Oude Raadhuis): Centrummanagement (t.a.v. Marion van Issum), Steenstraat 2, Horst. Vergeet niet uw naam, tel.
nr. en mailadres te vermelden.
Oplossingen moeten vóór zondag 6 juni (12.00 u.) binnen zijn. De winnaar wordt volgende week bekendgemaakt
op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

Voor onze projectafdeling zijn wij op zoek naar een

Technisch
3D Tekenaar

Wij zijn JSB Horst. Als onderdeel van het familiebedrijf
Lek/Habo Groep vervaardigen en plaatsen wij al tientallen
jaren staalconstructies in het hele land. Door de jaren heen
heeft JSB Horst bewezen zich niet te beperken tot levering van
totaalprojecten alleen, de kracht zit hem vooral in “partnership” en
een goed advies. Kijk voor een overzicht van onze mooie projecten
op onze website www.lekhabo.nl/janssen-staalbouw.
Wat ga je doen?
• Als Technisch 3D Tekenaar meet je staalwerk in waarna je
tekeningen en overzichten maakt voor de werkplaats,
• hierbij kan je denken aan staalconstructies, trappen en bordessen,
j• je onderhoud contacten met onze opdrachtgevers, de werkplaats en
de buitendienst,
• dit alles vindt plaats voor de utiliteitsbouw, hallenbouw,
distributiecentra, stallenbouw.
Wat past bij jou?
• Je hebt een MBO/HBO opleiding richting Werktuigbouwkunde /
Bouwkunde
• je hebt 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie binnen de
staalbouw of aanverwante branches,
• je hebt goede contactuele eigenschappen en je kan werken in een team,
• je kan tekenen m.b.v. het pakket Tekla, ervaring hiermee is uiteraard
een voordeel,
• je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit,
• je hebt een positieve instelling en weet van doorpakken,
j• e bent in het bezit van een rijbewijs B,
• beschikbaar voor 40 uur en woonachtig in de regio Horst.
Wat is de uitdaging van de functie?
Bij ons vind je een gemoedelijke en prettige werksfeer in een
enthousiast team waar collegialiteit en klantgerichtheid hoog in het
vaandel staan. Het is een afwisselende en uitdagende functie waarbij
het salaris en de studiemogelijkheden uiteraard goed zijn geregeld.
Het salaris is afhankelijk van je kennis en ervaring en daarbij gelden de
secundaire arbeidsvoorwaarden van de CAO metaalbewerkingsbedrijf.
JSB Horst is een platte organisatie met korte lijnen, informeel intern,
professioneel naar buiten. Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan door
je cv en een korte motivatiebrief te sturen naar gstrijbosch@jsbhorst.
nl t.a.v. G. Strijbosch. Wil je meer informatie, bel dan 077 398 5445 en
vraag naar Gerry Strijbosch.
Voor uitzend-, bemiddelings- en detacheringsbureaus,
gelieve niet te reageren.

www.jsbhorst.nl

De oplossing van de puzzel in
HALLO Horst aan de Maas
van 27 mei was:
En de winnaar is: Jeanette
Maas uit Kronenberg
Van Harte Gefeliciteerd met
de cadeaubon van € 50,- te
besteden bij Albert Heijn in
Horst!
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Religie

Medische zorg

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

10.30

11.00

Grubbenvorst

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

Hegelsom
zondag

woensdag
donderdag
vrijdag

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

Huisartsenpost
Venlo

Heilige mis

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Apotheek

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
		

Meerlo

(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

dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Tandarts

zaterdag
zondag
maandag

31 mei t/m 03 juni

Sevenum

dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
woensdag

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis

19.00

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst

10.00

De Houthuizermolen in Lottum mag zaterdag 5 juni ook open voor publiek. Daarna is de molen iedere woensdag en zaterdag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
De molen kan bezichtigd worden en er
zijn rondleiders of molenaars aanwezig die uitleg kunnen geven. Ook is er

een tentoonstelling van het Limburgs
Landschap te bezichtigen. Er wordt
geen entree geheven. Voor meer

Internationale Quilt Art expositie in de Kantfabriek
De tentoonstelling met nieuw werk van de groep Quilt Art reist van 2019 tot 2022 door Europa. Van 5 juni tot
en met 26 september is deze expositie in museum de Kantfabriek in Horst te zien.
Deze tentoonstelling viert de avontuurlijke geest en het rijke erfgoed
van vrouwelijke kunstenaars die
kunst maken door middel van quilten en textiel, en in het bijzonder die
van de baanbrekende en invloedrijke
oprichtster Mary Fogg, die in 2016

op 95-jarige leeftijd stierf. Quilt Art
werd opgericht om de quilt als artistiek medium te ontwikkelen en de
erkenning ervan als kunstvorm te
promoten. De deelnemende leden
zijn allemaal vooraanstaande beoefenaars die nationaal en internationaal

Spoedgevallendienst

Tandenz
Sint Annalaan 6, Venray
0478 58 45 04

04 t/m 06 juni
Tandartspraktijk De Brier
Leunseweg 53b, Venray
0478 58 72 73

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

Brand, ongeval of misdrijf
112

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Over ARCO solutions

ARCO is een internationale speler op het gebied
van procesoptimalisatie. We ontwikkelen,
bouwen en installeren machines en installaties
om productieprocessen te verbeteren. Ons doel
is om installaties betrouwbaarder, efficiënter en
effectiever te maken.
ARCO is actief in verschillende branches namelijk:
Agri & Food, Recycling & Bulk en Supply Chain
& Internal Logistics. We bieden de kleinere

ARCO groeit!

Door groeiende vraag naar
automatiseringsoplossingen en de toegenomen
schaalgrote van projecten groeit ARCO.
Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe collega.

m/v

Ben jij die spil tussen de start en de daadwerkelijk oplevering van onze procesoptimalisatie- & productielijnen?
Bereid jij alles tot in de puntjes voor?

Jouw rol

Als Werkvoorbereider op onze afdeling Projecten ben
je verantwoordelijk voor de efficiënte coördinatie van
de benodigde materialen, om de bouwplanning van
onze procesoptimalisatie- & productielijnen goed te
laten lopen.
Je maakt onderdeel uit van een team van enthousiaste
werkvoorbereiders en van één van onze Branche teams
(Logistiek, Agro & Food, Industry, Recycling & Bulk)
In deze functie rapporteer je aan de Directeur
Operations en werk je nauw samen met de
projectleiders en afdeling engineering.

• Je verricht de inkopen van de benodigde materialen
en het tijdig afroepen hiervan en/ of diensten ten
behoeve van onze projecten.
• Het beoordelen van de kwaliteit van de inkomende
goederen aan de leveringsvoorwaarden
• Zorgt voor ondersteuning van de projectleiders en
het opstellen van de planning per project
• Bewaken van de projectplanningen
• Je begeleidt de voorbereidende activiteiten van
meerdere projecten tegelijkertijd.

06 55 40 80 23

standaardoplossingen, maar verzorgen ook grote
turnkey projecten die geheel op maat gemaakt
worden naar behoefte van de klant. Het bedrijf is
onderdeel van de ACB Group. De ACB Group telt
130 medewerkers.

Werkvoorbereider

Taken en verantwoordelijkheden

Horst aan de Maas

exposeren. Hun werk is aangekocht
door openbare instellingen zoals het
Victoria & Albert Museum in Londen
en het Museum of Arts & Design in
New York. Afgebeeld is het werk The
Ones That Got Away van Charlotte Yde,
een van de leden van Quilt Art.

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Alarmnummer

Priesternoodnummer

informatie, mail dan naar
info@dehouthuizermolen.nl of bel met
de voorzitter via 077 463 23 18.

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

Gemeente Horst aan de Maas

Swolgen

Houthuizermolen geopend

Gebiedsteams

zondag
Heilige mis
09.00
donderdag
Heilige mis
09.00
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ARCO Solutions BV
Venrayseweg 141, Horst
T +31 (0) 88-006 5300
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Wanneer ben je succesvol

• Je beschikt over MBO /HBO werk- en
denkniveau bij voorkeur in de richting WTB of
Bedrijfskunde.
• Enkele jaren werkervaring in een
soortgelijke functie.
• Je beschikt over goede communicatieve
vaardigheden, in zowel Engels als Duitse taal.
• Je kunt goed plannen & organiseren en bent
stressbestendig.
• Je hebt een commerciële, praktische en
resultaatgerichte instelling.
• Je herkent jezelf in de kernwaarden van ARCO
Solutions B.V. welke wij hebben omschreven als
vakkundig, professioneel, innovatief, klant- &
servicegericht en betrouwbaar.

Wat biedt ARCO Solutions

• Een fulltime functie van 40 uur per week
(inclusief ADV dagen).
• Mogelijkheid tot extra scholing en cursussen
• Uitstekende primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden
• Een dynamische en veelzijdige functie met
ruimte voor eigen inbreng
Meer informatie over deze en andere vacatures staat op:
www.arco-solutions.nl/nl/vacatures

Direct solliciteren?

Stuur dan een sollicitatiebrief met cv ter attentie van
Mariska Wilmink naar e-mailadres hrm@arco-solutions.nl
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Jij maakt ‘m super
compleet met
AEG apparatuur

8.499,-

Franchetti
Uitgerust met combi oven,
inductiekookplaat, inbouw
afzuigkap, koelkast,
vaatwasser, Fenix werkblad,
spoelbak en 5 jaar
apparatuur garantie

Op zoek naar een
nieuwe keuken?

Kom snel inspiratie opdoen
en bekijk onze nieuwe collectie!

390 cm

Inspiratie
weken

Download nu
gratis het nieuwe
inspiratieboek op

www.superkeukens.nl

Een bijkeuken levert veel extra opslagruimte

De nummer 1 reden om te kiezen voor een bijkeuken is de extra opslagruimte die het oplevert. We hebben nu
eenmaal vaak meer spullen dan ruimte. Met een bijkeuken is er een mooie plek gecreëerd om bijvoorbeeld
een wasmachine, droger, schoonmaakmiddelen, extra koelkast en extra kastruimte te plaatsen.

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

