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Op onderzoek
De landelijke IVN Slootjesdagen vonden dit jaar voor de zevende keer plaats. De IVN-afdeling van de Maasdorpen organiseerde een activiteit op zondagmiddag 13 juni langs
de waterkant. Kinderen en hun (groot)ouders gingen zelf op onderzoek uit, gewapend met schepnet, waterbak en loeppot. Samen met de IVN natuurgidsen ontdekken de deelnemers
welke dieren en planten er in het water leven. Met de Slootjesdagen wil het IVN het waterbewustzijn van kinderen vergroten. Slootjes, vennen en meertjes zijn volgens het IVN
belangrijk voor het watermanagement en de biodiversiteit in Nederland. Doordat de kinderen zelf op zoek gaan, ontdekken ze op een laagdrempelige manier het leven in het water.
Het aantal soorten waterdiertjes en waterplanten geeft inzicht in de biodiversiteit en daarmee de kwaliteit van het water. / Beeld: Sten Jetten

Kantine verhuist naar raadszaal

Politiebureau pakt verhuisdozen in en vertrekt naar gemeentehuis
De deur van het politiebureau aan de Venrayseweg in Horst gaat op donderdag 24 juni op slot. Vanaf dan
opereert het politieteam Horst/Peel en Maas vanuit een ruimte in het gemeentehuis van Horst aan de
Maas. Het huidige gebouw is te groot voor de kleine post van de politie.
De politie zette vijf jaar geleden
een zoektocht in naar een nieuw
onderkomen. “Ons pand aan de
Venrayseweg was te groot voor
ons team”, vertelt teamchef politie
Horst/Peel en Maas Jeremy Jonker.
“We hebben een aantal opties verkend en uiteindelijk is daar het
gemeentehuis van Horst aan de
Maas als beste uit de bus gekomen.”

Het politiebureau gaat opereren
vanuit de voormalige kantine in het
gemeentehuis. De kantine is verhuisd naar de raadszaal. Ook worden
de fractieruimtes in gebruik genomen door de politie. “De fracties
verhuizen naar de verschillende vergaderruimtes in het gemeentehuis”,
legt burgemeester Ryan Palmen uit.
“Deze plannen maken deel uit van

ons toekomstplan van het gemeentehuis. We willen het gebouw efficiënter gebruiken.”

Achterzijde
De achterzijde van het gemeentehuis, nu ingang voor de fracties,
wordt gebruikt als ingang voor het
politiepersoneel. “Daar komen ook
onze dienstwagens te staan voor

een uitruk”, zegt Jonker. “De hoofdingang voor bezoekers zal dan
gewoon de hoofdingang zijn van het
gemeentehuis. Daar komt ook een
speciaal loket waar bezoekers zich
kunnen melden.” Momenteel is de
politie volop bezig met verhuizen.
“Bezoekers kunnen zich nog steeds
melden bij ons aan de Venrayseweg.
De verhuisdozen staan klaar en nu
werken we voornamelijk in hele lege
kantoren. Gelukkig is het bijna zover
en zijn we klaar voor onze nieuwe
locatie.” Tijdens de verhuizing is de

politie geen gekke dingen tegengekomen in de archieven. “Wel heeft
een oud-collega (90) van ons zaken
aan ons overhandigd waar hij destijds aan werkte. Het is mooi om te
zien hoe ze toen te werk gingen.”
Het is nog niet bekend wat er gaat
gebeuren met het pand aan de
Venrayseweg. “Dat komt na 23 juni
leeg te staan”, legt Palmen uit.
“Wat er daarna mee gebeurt zien we
dan wel.”
Tekst: Niels van Rens
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Innerlijk verwerken in beeldende kunst

Loesje maakt kunstwerk in geuren en kleuren
Maak een kunstwerk naar het
innerlijk van iemand die je eenmalig twee uurtjes mag spreken.
Dat was de opdracht van Loesje
Kleeven (24) uit Horst voor haar
opleiding docent beeldende kunst
en vormgeving in Tilburg. Het
resultaat was een snikkende Elize.
Loesje kreeg een Microsoft Teamsberichtje over een samenwerking met
het Impresariaat Kunsten, haar school
en stichting Quiet. Het klonk Loesje
meteen als muziek in de oren. Een
kunstwerk maken naar iemands innerlijk, dat hoor je niet vaak. “En dat ook
nog eens voor een hele speciale stichting”, vertelt ze. Stichting Quiet zet zich
in voor mensen in armoedesituaties
in Nederland. “Denk bijvoorbeeld aan
een muzikaal optreden, een theatervoorstelling of een ander leuk cadeau
waar de leden normaal gesproken
geen geld voor over hebben omdat het
te duur is”, zegt Loesje. “Vaak zitten er
ook redelijk prijzige bedragen aan het
kopen van kunstwerken.”

Zintuigen prikkelen
Loesje wilde graag meewerken met
het project. “Ik hou ervan om dit
soort dankbaar werk te doen. Ik heb
ook vaker bij ouderen thuis gepoetst
in Horst. Je komt voor het poetsen,
maar eigenlijk ben ik dan alleen maar
aan het kletsen. Juist dat is voor deze
mensen belangrijk, even over koe-

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.
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tjes en kalfjes praten en je maakt
hun dag weer goed.” Loesje besloot
de uitdaging aan te gaan. Ze ging in
gesprek met de persoon waaraan ze
gekoppeld was. De verhalen die hieruit voortkomen worden vertaald in
een kunstwerk dat de ‘member’ kan
helpen bij een verwerkingsproces,
kan versterken in het zelfvertrouwen
of misschien wordt het iets wat ze
graag willen schenken aan een ander.
“Daar sta je dan voor het gebouw.
Je hebt zo meteen een gesprek met
een wildvreemde voor twee uur en
daarna moet je daarvan een kunstwerk maken, ik was best zenuwachtig.
Want wat vraag je aan diegene? Vraag
je naar haar hobby’s, haar persoonlijke
situatie of ga je improviseren?” Loesje
bleek het gesprek te houden met Elize
Jorritsma (56), inwoonster van Tilburg.
“We hadden meteen een klik”, zegt
Loesje. “Ik wilde ingaan op haar zintuigen: hoe moet het kunstwerk proeven
en ruiken? Het moest proeven naar een
frisse Caesarsalade, besprenkeld met
verse tomaten. Het moest ruiken naar
magnoliabomen. Magnoliabomen? Die
stonden ook altijd vroeger in de tuin
van mijn ouders. En we hadden meteen een klik.”

Einde Latijn
De twee uurtjes waren zo voorbij en
toen moest er ineens een kunstwerk
gemaakt worden. “Ik had drie maanden de tijd. Hoe zet ik in godsnaam
een innerlijk in een kunstwerk? Ik wist
zeker, die magnolia, die moest erin
verwerkt worden. Dat werd de basis.”
Loesje maakte tientallen schetsen.
De vrolijkheid van Elize moest in het
kunstwerk zitten volgens Loesje. “Na
een tijdje wist ik het niet meer, ik
besloot twee weken het kunstwerk
aan de kant te leggen.” En dat bleek
te werken. Want toen Loesje weer
aan de slag wilde gaan, kwam ze een
make-uppalletje tegen van carnaval.
“Ik besloot met andere materialen te
gaan werken: pigment, oogschaduw
en dat allemaal op een harslaag. Het
gevoel kwam terug en ineens had ik
‘m.”

Tranen
De grote dag was aangebroken, het
moment dat Elize haar kunstwerk

waar ze al drie maanden op wachtte,
kon bekijken. “Het was even stil”, zegt
Loesje over de reactie van Elize. “Maar
daarna was ze meteen enthousiast.
Wat mooi, zei ze. Ze kreeg er zelfs de
tranen van in de ogen. Ze hoopte dat
ik de magnolia in het kunstwerk zou
verwerken, ze wilde mij nog appen,

maar heeft dat niet gedaan. Elize was
ontzettend blij en dat doet heel veel
met je.”
Op de vraag of Loesje dit traject nogmaals zou overdoen antwoordt ze:
“Ja, dat denk ik wel. Ik vond het heel
speciaal om eens uit mijn vertrouwde
zone te stappen. Normaal maak ik

opdrachten waarbij mensen al duidelijk aangeven wat ze in het kunstwerk
willen, nu is dat totaal anders. Wie
weet ga ik hier mijn werk van maken.
Ik vond het in ieder geval fantastisch.”
Tekst: Niels van Rens
Beeld: Impresariaat Kunsten

GA JIJ VOOR 100%
KLANTTEVREDENHEID?
Wij zijn op zoek naar klantvriendelijke medewerkers voor
ons callcenter in Horst.
Met het juist inboeken van taxiritten en informeren van
onze klanten, zorg jij voor een lach op hun gezicht!

CALLCENTER MEDEWERKER 24-32 UUR
STUDENT CALLCENTER MEDEWERKER
WEEKEND/VAKANTIES

www.werkenbijmunckhof.nl
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Nienke, Lotte en Lisa willen bewustwording creëren

‘Ook in Horst aan de Maas
komt straatintimidatie voor’
Zangeres Nienke Wijnhoven uit Horst postte onlangs op haar Facebookpagina een bericht waarin ze aandacht vroeg voor alle vrouwen die geïntimideerd zijn. Zelf ondervond ze onlangs een dergelijke situatie en
zegt er nu klaar mee te zijn. Lotte Spreeuwenberg en Lisa Hewett kwamen bij Nienke aan tafel zitten en samen
gingen ze de discussie aan.

Maandag
t/m vrijdag
9-21 uur
open!

50%

30%

10%

70%

40%
Hoge kortingen op tuinsets,
buitenpotterie, barbecues
en nog veel meer!

elke g
zondean
op

WWW.LEURS.NL

Wij zijn op zoek naar een

ELEKTRO-MONTEUR
“We zijn er klaar mee”, zeggen ze
alle drie. “Intimidatie lijkt normaal
geworden en het moet echt stoppen.”
Nienke Wijnhoven plaatste onlangs
een Facebookbericht waarin ze een
situatie schetste dat ze door Horst
fietste met korte (sport)kleding
aan. ‘Nog geen minuut op de fiets,
komen er drie opeenvolgende busjes
langs met mannen erin. Werklui die
onderweg zijn naar de plak, waar
ze aan het busje te zien, asperges
gaan oogsten. Langzaam rijden ze
voorbij en blijven voor me, langs
me en achter me rijden. Ze maken
de ramen open, zeggen niks, maar
kijken me de hele weg lang na. Dat
zijn lange minuten zullen we maar
zeggen. Ik voel me geïntimideerd…’
Nienke is er klaar mee, maar ook
Lotte Spreeuwenberg en Lisa Hewett.
Allebei hebben ze meermaals
dergelijke situaties meegemaakt.
“Dit probleem gaat niet over mij”,
zegt Nienke. “Dit is iets wat in heel
Nederland speelt, ook in Horst aan de
Maas.”

Najoelen
Lotte en Lisa knikken instemmend.
“De verantwoording ligt niet bij
ons”, zegt Nienke. “Maar nu willen
we wel een statement maken. Het
is absurd hoe vaak vrouwen worden
nagejoeld.” Lisa bevestigt Nienke’s
verhaal. “Ik werkte bij een café en
reed dan vaker vroeg in de morgen
rond 05.00 uur naar huis via de
Stationsstraat in Hegelsom. Het is van
de zotte hoe vaak ik dan zelfs werd

na gejoeld. Het is zelfs zo erg dat je er
na een tijdje aan gewend bent. Dat is
niet gezond.” Volgens de drie dames
is het bijna een gewoonte geworden
om na te denken over de kleding die
ze aandoen. “Als het lekker weer is
wil je heerlijk in een kort truitje en
een korte broek fietsen. Voordat ik
mij aankleed denk ik wel drie keer na,
wil ik dit wel aandoen? Straks word ik
weer nagefloten. Die gedachte, dat is
niet goed. Het moet normaal zijn om
je te kleden zoals je dat wil.”

Iedereen is hetzelfde
Nienke, Lotte en Lisa zijn het erover
eens dat het probleem niet zomaar
opgelost wordt. “Nee, dit is een
probleem dat in heel Nederland, in
de hele wereld speelt”, zegt Lotte
die wetenschapper en docent is
in feministische filosofie aan de
Universiteit van Antwerpen. “Maar als
niemand er iets van zegt, wordt dit
ook nooit opgelost. Daarom willen we
met onze stem bewustzijn creëren.
Ik heb gewoond in Rotterdam, daar
lopen zoveel verschillende soorten
mensen en kijkt niemand naar je
om. Hier in Horst aan de Maas heeft
iedereen dezelfde schoenen en
hetzelfde kapsel. Als je een keer
afwijkt, word je nagekeken. Dat is
fout.” Nienke stelt voorop dat niet alle
mannen zo zijn, “maar stiekem zijn
het heel veel mannen die vrouwen
naroepen. Ook wij vrouwen kunnen er
wat van. Als er een dame voorbijloopt
met een veel te kort rokje dan hoor je
ook vaker: ‘die vraagt er om’ of ‘wat

sletterig’. Dat is vervelend en onnodig.
Iedereen heeft vooroordelen en daar
moeten we vanaf.”

Wij zijn VTI Horst. Als onderdeel van het familiebedrijf Lek/Habo
Groep realiseren wij al tientallen jaren succesvolle innovatieve
en toonaangevende energie- en installatietechnische projecten
in binnen- en buitenland. Wij ontwerpen, produceren, installeren
en onderhouden kwalitatief hoogstaande complexe turnkey
projecten. Met VTI Horst bouwen we samen aan een duurzame
toekomst. Kijk voor een overzicht van onze mooie projecten op
onze website www.lekhabo.nl.

Carnaval
Vooral tijdens het uitgaan wordt
er veel geïntimideerd. “Neem nou
carnaval”, zegt Lotte. “Dat is het
grootste ‘aanrandingsfeest’ van het
jaar. Mannen hebben alcohol op en
knijpen dan ineens in je kont. ‘Oh
sorry’, hoor je dan. Nee, alcohol
is geen goed excuus. Er is geen
excuus, dit kan gewoon niet. Het
carnavalsfeest zelf vind ik fantastisch.”
Nienke strijdt dan ook voor gelijkheid.
“Je hoort overal: iedereen mag zichzelf
zijn. Het probleem is alleen dat
niemand zichzelf mag zijn. Ik zou op
z’n Horsters zeggen: ‘neet lullen már
poetsen’.”
De dames denken erover na hoe dit
probleem aan te pakken. “Ik hoop
dat met dit artikel de eerste stap
is gezet”, zegt Lisa. “Misschien
moeten we een groep oprichten?”
“Een Facebookgroep waarop we
dit soort situaties bekendmaken”,
vult Nienke aan. “Iedereen moet
hiervan bewust worden. Ik hoop dat
het gaat werken.”

We willen
een statement maken

Tekst en beeld: Niels van Rens

Wat ga je doen?
Als elektro-monteur voer je, geheel zelfstandig of in teamverband,
diverse werkzaamheden uit aan onze elektrotechnische
(besturings-) installaties, voornamelijk in de glastuinbouw.
Ervaring in een soortgelijke functie is een voordeel. Het is van
belang dat je een klantgerichte en flexibele instelling hebt. Een 9 tot
5 mentaliteit past namelijk niet bij ons bedrijf. Ons vakgebied is
steeds in ontwikkeling en daarom is het belangrijk dat je bereid bent
om te blijven leren. Daarmee vinden we je zelfstandigheid in zowel
het uitvoeren van je werkzaamheden als het bijblijven in de techniek
belangrijk.
Wat past bij jou?
• MBO E, richting energietechniek of MBO WTB,
• Ervaring en kennis van besturingstechniek is een voordeel,
• je hecht waarde aan kwaliteit en dat betekent dat je secuur en
accuraat bent,
• vriendelijk en klantgericht; wij werken namelijk voor klanten,
zowel intern (collega’s!) als extern (klanten!),
• flexibele instelling, dat hoort bij onze uitdagende projecten want
die zijn afwisselend en zelden standaard,
• in het bezit van een geldig rijbewijs,
• woonachtig in een straal van 35 km rondom Horst.
Wat is de uitdaging van de functie?
• prettige en afwisselende werkomgeving,
• grote mate van zelfstandigheid,
• diversiteit aan technische disciplines,
• uiteraard zijn de studiemogelijkheden en de arbeidsvoorwaarden
goed geregeld.
VTI 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 vacature@vtihorst.nl.
t.a.v. Dick Lek. Wil je meer informatie, bel dan 077-3985100 en vraag
naar Dick Lek.

www.vtihorst.nl
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‘Iedereen verdient een vriendschap’
Wat is er nog voor jongeren in Horst te doen? Met die vraag in haar
gedachten kwam Barbara Derix uit Horst met het idee voor het
Vriendschapsvuur, een initiatief in de startblokken om jongeren op een
laagdrempelige manier met elkaar in contact te brengen.
Barbara Derix kreeg het idee om
iets op zetten voor jongeren tussen
de 12 en 25 jaar nadat ze merkte bij
andere ouders dat er nog genoeg
jongeren zijn die op zoek zijn naar
echte vriendschappen. “Het probleem
is er zeker”, vertelt Barbara, “het was
er al voor de coronapandemie en
door corona is het misschien alleen
maar erger geworden. Ouders en
hun kinderen willen wel wat, maar
ze weten niet wat. Maar waar ga je
heen? Waar leer je nieuwe mensen
kennen?” Het precieze plan staat nog
in de kinderschoenen, maar het hoeft
ook niet te uitgebreid te worden. “Ik

heb een grote tuin en een vuurkorf,
dan kunnen ze hier zitten met iets
lekkers, wat te drinken, misschien
een keer een barbecue of misschien
juist veel meer. Met verschillende
locaties in de buurt heb ik al contact
opgenomen, maar de precieze
locaties zijn nog nader te bepalen.
Er is zoveel keuze en er zijn zoveel
ideeën. Voor iedere vraag proberen
we een oplossing te verzinnen. Als
ze hier zitten en het klikt, dan hoef
ik er niet meer bij te zitten. Het
gaat erom dat die eerste stap in het
samenzijn gezet wordt en daar wil ik
bij helpen.”

Het balletje rolt

Werk je graag in een innovatieve en professionele omgeving waar de sfeer collegiaal en informeel
is? Ga dan aan de slag als Dag / Nacht Chauffeur bij Ewals Cargo Care!

Dag / Nacht Chauffeur
Inhoud van de functie
• Uitvoeren van eendaagse dag / nacht ritten vanuit
Venlo (werktijden in overleg) naar veelal havens
in Nederland en havens / locaties in omringende
landen zoals België en Duitsland;
• Aan- en afkoppelen en vervoeren van Megatrailers;
• Laden en lossen van FTL (Full Trailer Loads) en
zekeren van de goederen;
• Zorgdragen voor een zorgvuldige afhandeling van
documenten;
• Uitvoeren van dagelijkse controle.
Functie eisen
• Je bent in het bezit van een geldig CE rijbewijs,
chauffeurspas en Code 95;
• Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend in
woord als geschrift;
• Je hebt reeds enkele jaren werkervaring
opgedaan in een soortgelijke functie;
• Jij denkt in mogelijkheden en ziet altijd kansen om
je werk te verbeteren. Je gaat over tot handelen
zodra je ziet dat er iets moet gebeuren;
• Je bent servicegericht en klanten graag van dienst;
• Je bent flexibel inzetbaar.
Arbeidsvoorwaarden
Word jij de nieuwe Chauffeur? Dan bieden wij jou een
functie voor het aantal uren dat door jou gewenst
is. Fulltime, parttime en oproepuren zijn allemaal
mogelijk. Dus ook als je reeds met pensioen bent
zien we jouw sollicitatie graag tegemoet! Je ontvangt
een salaris conform CAO beroepsgoederenvervoer
functieschaal D. We vinden het belangrijk dat jij goed
je werk kunt doen en bieden je daarom modern en
goed onderhouden materieel en 24/7 service en
planning ondersteuning.

Over de organisatie
Bij Ewals Cargo Care werken inmiddels circa
2.050 medewerkers vanuit 33 locaties verdeeld
over 15 landen in heel Europa. Het hoofdkantoor
is gevestigd in Tegelen (nabij Venlo). Je komt
te werken in een solide familiebedrijf dat
inmiddels meer dan 100 jaar bestaat en waar de
communicatielijnen kort zijn. Ewals is uitgegroeid tot
een sterke internationale speler. Aan onze klanten
wordt een breed spectrum aan logistieke producten
aangeboden gaande van volle vrachten, deel- en
projectladingen, Control Tower set-ups en Value
Added Logistics tot global forwarding. Met name,
maar zeker niet uitsluitend, voor het vervoeren
van volle vrachten staan we bekend om ons
Europees multimodaal netwerk dat zo’n 3300 Mega
Huckepack XL(S) trailers omvat. Daarnaast kunnen
we terugvallen op een solide netwerk aan partners.
Tevens is Ewals continue bezig met het verbeteren
van werkprocessen en investeren we ook in de
ontwikkeling van onze werknemers.
Je komt te werken in een team met 12 andere
chauffeurs.
Afsluiting
Is deze functie echt iets voor jou? Dan wordt het
tijd dat we je ontmoeten! Je kunt jouw CV sturen
naar hrm@nl.ewals.com ter attentie van Nicole
Slabbers.
Heb je nog inhoudelijke vragen over de functie?
Voel je vrij om deze te stellen aan Lieke Peeters.
Lieke is bereikbaar via +31(0)615624200.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt
niet op prijs gesteld.

Ariënsstraat 61-63, 5931 HM Tegelen, Netherlands | Tel: +31 77 320 2434 | Fax: +31 (0)77 3202 509

In eerste instantie wilde Barbara iets
doen voor dertigers, vertelt ze. “Dat
idee ontstond door een bekende die
best wel alleen was. Dat raakte mij. Je
zou toch wel ergens iets leuks kunnen vinden met een kookstudiootje erbij, of iets dergelijks? Het moet
geen datingbijeenkomst worden, maar
gewoon een plek waar je vrijblijvend
binnen kunt lopen om andere mensen te leren kennen.” Na een tijdje
bedacht ze om zoiets voor jongeren in
het reguliere onderwijs op te zetten,
met de leeftijdsgroepen verspreid. “Ik
hoorde links en rechts in vriendengroepen of van ouders van mijn zoons
klasgenoten dat jongeren weinig tot
geen vriendschappen of connecties
hebben en dat het misschien ook wel
zichtbaarder is. Sommigen vinden het
wel best zo, maar ik weet zeker dat
er ook jongeren zijn die het juist wel
leuk vinden en graag zoiets zouden
willen. Het idee dwaalde al langer in
mijn hoofd rond en toen ik het er in
maart met een andere moeder over
had, zette ik die knop om en zei ik, ja,
nu ga ik ermee beginnen. Daarna ben
ik verschillende instanties gaan bellen, heb ik posters laten drukken en zo
is het balletje gaan rollen. Ik denk, ik
moet iets doen, maar de jeugd moet
het wel willen.”

Drempel
Anno 2021 is de wereld voor jongeren
natuurlijk een stuk anders dan toen

Barbara nog op school zat. “De Lange
is weg, de Vlies is weg, de Joho is
weg, alles wat wij vroeger hadden
is er niet meer. Veel contact tegenwoordig is via internet, maar ik zie ze
ook genieten als ze wel bij elkaar zijn,
maar velen durven die stap daartoe
niet te zetten of weten niet goed hoe.
Ik wil zo graag dat ze dat durven en
contact zoeken met elkaar.” Het blijft
lastig om de jongeren echt te bereiken, legt ze uit. “Ik wil niet eerst de
mama’s en de papa’s aan de hand
pakken, ik hoor graag van de jongeren wat zij zouden willen. Ik heb wel
met een aantal jongeren gesproken,
maar niet ‘de’ jongeren. Het lijkt me
ook leuk als jongeren mij mee zouden willen helpen om het op te zetten. Het is voor de jeugd toch anders
als ze iemand van hun leeftijd zien
dan wanneer ze een moeder van 48
zien. Sommige jongeren zijn verlegen of worden gepest, waardoor ze
het misschien niet durven, maar ik
zou ze zo graag het vertrouwen willen
geven. In iedereen schuilt wat moois,
maar je moet het wel zelf ontdekken.
Er zijn zoveel verschillende opties,
ik wil ze die opties aanbieden, dus
laten we het gewoon proberen. Als
het uiteindelijk niks wordt, dan heb
ik het in ieder geval wel benoemd.”
Geïnteresseerden kunnen terecht op
Instagram via @vriendschapsvuur of
via barbara@vriendschapsvuur.nl
Tekst en beeld: Koen van Meijel

Masterclass over kinderen
met autisme of AD(H)D
Ervaringsdeskundige Nicole Hoogenboom verzorgt 22 juni om
20.00 uur een gratis online masterclass voor ouders van kinderen
met autisme of AD(H)D bij BiblioNu.
Soms is het hebben van een kind
met autisme of AD(H)D best wel
eenzaam, omdat het delen van zorgen over het kind niet makkelijk is
in een groep ouders die de problemen niet herkennen en erkennen.
Ouders kunnen hierdoor het gevoel
hebben altijd overal alleen voor
op te moeten draaien, zeker als de
partner of de familie de situatie heel
anders beleeft. BiblioNu organiseert
voor deze ouders een gratis masterclass over kinderen met autisme

of AD(H)D. Als ervaringsdeskundige neemt Nicole Hoogenboom
de deelnemers mee in haar kennis
en geeft ze tips die men gelijk in
de eigen situatie in kan zetten. Ze
kan de kinderen niet genezen, maar
ze kan er wel voor zorgen dat de
ouder zich sterker en daardoor beter
gaat voelen. De masterclass wordt
gehouden via Zoom op 22 juni van
20.00 tot 21.00 uur. Aanmelden via
www.biblionu.nl onder de knop
‘Activiteiten’.
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In toekomst fusie tussen omroepen

Omroep Horst aan de Maas
en Omroep P&M gaan
samenwerken

Omroep Horst aan de Maas en Omroep P&M van de gemeente
Peel en Maas gaan samenwerken. Uiteindelijk moet dit resulteren
in een fusie tussen beide omroepen. Dat heeft Omroep
Horst aan de Maas aan het College van B&W van de gemeente
Horst aan de Maas laten weten.
Een groep vrijwilligers van de
omroep pakte zich in maart bij
elkaar om de stichting over te
nemen om de toekomst te waarborgen. Dit gebeurde in nauw overleg met het gemeentebestuur. “Het
is voor eenieder glashelder dat
schaalvergroting door samengaan
van meerdere lokale omroepen
noodzakelijk is”, zegt Thijs Rutten,
lid van de Raad van Toezicht van de
omroep. “Een zelfstandige Omroep
Horst aan de Maas alleen is immers
op de lange termijn niet levensvatbaar.” Er werd een onderzoek
uitgevoerd naar mogelijke samenwerkingen. Ook voerden de vrijwilligers gesprekken met organisaties
uit de regio.

Moderne mediaomroep
Uitkomst van diverse gesprekken
is dat Omroep Horst aan de Maas
in gesprek gaat met Omroep P&M
om tot een fusieplan te komen.
Ook spreekt de Raad van Toezicht
van Omroep Horst aan de Maas
de intentie uit om in de toekomst
samen te blijven werken met
Omroep Venray. “Omroep P&M past
voor nu beter bij Omroep Horst aan

de Maas dan Omroep Venray. De
omroep is verder in de transitie naar
een moderne mediaomroep”, aldus
Rutten. Omroep P&M presenteerde
onlangs een strategisch plan voor
de komende vier jaren en ontving
onlangs twee Lokale Media Awards.
Sinds 1 januari is de omroep van
Peel en Maas ook de lokale omroep
van de gemeente Beesel.

Naam behouden
Voorzitter Maurice Vervoort is
blij met de ontwikkelingen. “Een
hechte samenwerking is belangrijk.
In ons strategisch plan staat dit ook
beschreven. Daarbij is het belangrijk dat de eigen identiteit van
de organisaties behouden blijft,
zodat het publiek zich blijft herkennen in de lokale omroep.” Het
is de bedoeling dat er een samenwerking ontstaat tussen Omroep
Horst aan de Maas en Omroep P&M
met de eigen namen, maar onder
een gezamenlijke organisatie. De
toekomstige organisatie bestrijkt
straks de gemeenten Peel en Maas,
Horst aan de Maas en Beesel. In
totaal gaat het om zo’n 100.000
inwoners.

VVD stelt raadsvragen over parkeerplaatsen
‘t Gasthoês
Naar aanleiding van het HALLO-artikel van 27 mei heeft de VVD raadsvragen gesteld aan het College van B&W.
In het artikel gaven ondernemers aan dat het lijkt alsof het college geen prioriteit geeft aan de beschikbaarheid
van parkeerplaatsen rondom ‘t Gasthoês en dat de afspraken rondom communicatie niet werden nagekomen.
Twee weken later laat één van de
woordvoerders van de ondernemers
weten dat er nog steeds geen communicatie is geweest. Dit is voor de
VVD-fractie een reden om kritische
raadsvragen te stellen. In haar brief stelt
Yvonne Douven van de VVD-fractie de
vraag hoe het mogelijk is dat de com-

municatie telkens zo stroef verloopt of
er helemaal is. Douven geeft aan dat
de parkeerplaatsen nu al niet toereikend alsmede moeilijk te vinden zijn en
houdt daarbij rekening dat ‘t Gasthoês,
het zwembad en de sporthal nog niet
volledig geopend zijn. De VVD maakt
zich zorgen over de bereikbaarheid van

de parkeerplaatsen voor bezoekers van
buiten de gemeente, die niet weten
waar de parkeerplaatsen te vinden zijn.
“Wanneer kunnen we duidelijke bewegwijzering verwachten?”, wordt geschreven. De VVD dringt het college aan de
ondernemers serieus te nemen en niet
pas in actie te komen als het te laat is.

Weer geld voor mooiere centra Grubbenvorst,
Horst en Sevenum
Er komt een tweede tranche van het Aanjaagfonds. Dat meldt de gemeente Horst aan de Maas. De gemeente
gaat ondernemers, die willen investeren in de drie winkelcentra van Horst aan de Maas, Grubbenvorst, Horst
en Sevenum, daarbij financieel ondersteunen.
De (toekomstige) ondernemers en overige partijen in deze winkelcentra kunnen een beroep doen op dit fonds om
te investeren in de winkelpanden en
om nieuwe activiteiten op te pakken. Er
wordt subsidie verleend om ondernemerschap in deze centra te stimuleren en
zo de aantrekkelijkheid van onze winkelcentra te behouden en mogelijke leegstand tegen te gaan. Het beschikbare
budget in het fonds is in totaal 75.000
euro voor een periode van één maand.

Extra stimulans
Het Aanjaagfonds ondersteunt initiatieven waarbij er een tweedeling
wordt gemaakt tussen de fysieke
zichtbare en structuurversterkende initiatieven en anderzijds de initiatieven
die de werkgelegenheid stimuleren en
behouden in de drie centra. Daarnaast
dient het als een extra stimulans voor
de centrumondernemers en kan het
gezien worden als een stimuleringsfonds voor de periode na het coro-

natijdperk. Het Aanjaagfonds is niet
bedoeld voor (her)financieren van
bestaande exploitatielasten of herfinancieren van bestaande leningen.
De maximaal toe te kennen bijdrage
per aanvraag bedraagt 50 procent van
de projectkosten met een maximum
van 5.000 euro. De aanvraagprocedure
is te vinden op www.horstaandemaas.
nl/aanjaagfonds-winkelcentra en sluit
op maandag 12 juli.

SPEEL JIJ DE
WEDSTRIJD
SAMEN MET
ONS?

Hondje opgesloten in hete
auto bij Toverland
Bij pretpark Toverland in Sevenum heeft de politie zondag 13 juni
een hondje uit een hete auto bevrijd. De ramen van de auto stonden
op een kiertje, waardoor de politie de deur kon openen. Tegen de
eigenaar is een proces-verbaal opgemaakt.

Staay-Van Rijn is de leverancier van verse groenten en fruit met eigen teelt.
Bij ons kan je nu per direct aan de slag als:

ORDERPICKER
TRANSPORTPLANNER
Kom ook bij onze club en word kampioen in groenten en fruit!
Het hondje maakt het goed, maar
het opsluiten van een hond in een
hete auto kan snel tot verkeerde
situaties leiden. “De temperatuur
kan in een auto snel oplopen tot
boven de 40 graden”, plaatsen de
wijkagenten op Instagram. “Deze
hitte is levensgevaarlijk voor honden, want zij kunnen hun warmte
moeilijk kwijt. Honden zweten
namelijk niet zoals mensen, zij

kunnen warmte alleen kwijt via
hun voetzolen en via hun tong
door te hijgen.” Het Openbaar
Ministerie liet eerder weten dat
het achterlaten van een hond in
een auto kan worden beboet met
een bedrag van 360 euro en dat bij
letsel, afhankelijk van de omstandigheden, de eigenaar kan worden
gedagvaard.
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Wat kan je verwachten?
dagdiensten | goed salaris | ontwikkeling | doorgroeien | goede bereikbaarheid |
internationale collega’s en klanten | behalen EPT certiﬁcaat
Solliciteer via vacature@staayfoodgroup.nl
For your own language go to staayfoodgroup.com/nl/vacancies and select
your language from the top navigation
Staay-Van Rijn B.V.

|

Grubbenvorst

|

staay-vanrijn@staayfoodgroup.com

|

+31(0)77 389 6666
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Werkgroep realiseert
vliegtuigmonument in het Mariaveen
De werkgroep Vliegtuigmonument Mariaveen is bezig met het realiseren van een monument ter nagedachtenis aan de jongens die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun leven verloren in het Sevenumse Mariaveen.

Wij zijn op zoek naar een

WERKVOORBEREIDER
/TEKENAAR
Wij zijn VTI Horst. Als onderdeel van het familiebedrijf Lek/Habo
Groep realiseren wij al tientallen jaren succesvolle innovatieve
en toonaangevende energie- en installatietechnische projecten
in binnen- en buitenland. Wij ontwerpen, produceren, installeren
en onderhouden kwalitatief hoogstaande complexe turnkey
projecten. Met VTI Horst bouwen we samen aan een duurzame
toekomst. Kijk voor een overzicht van onze mooie projecten op
onze website www.lekhabo.nl.

Wat ga je doen?
Als Werkvoorbereider/Tekenaar heb je een passie voor techniek.
Je kan goed overweg met het tekenprogramma Stabicad. Je werkt
in een projectteam samen met projectleiders en projectengineers.
Je werkzaamheden bestaan uit het opstellen en aanpassen van
tekeningen, maken van berekeningen en schema’s, selecteren en
bestellen van projectonderdelen/materialen, beheren en archiveren
van projectmap/technisch dossier, opstellen en aanvullen van
transportlijsten voor vervoer naar projectlocatie.
Wat past bij jou?
• een afgeronde opleiding MTS,
• affiniteit met installatietechniek en/of substraat is zeker een
voordeel,
• kennis en ervaring met Stabicad,
• niet denken in ‘hokjes’, je functie biedt namelijk ruimte
voor persoonlijke ontwikkeling (zowel op technisch als op
projectmanagement gebied),
• je bent een zelfstarter, neemt verantwoordelijkheid en kan
omgaan met vrijheid,
• je hecht waarde aan kwaliteit en dat betekent dat je secuur en
accuraat bent,
• je bent kostenbewust,
• vriendelijk en klantgericht; wij werken namelijk voor klanten, zowel
intern (collega’s!) als extern (klanten!),
• werkervaring van 3 tot 5 jaar is wenselijk, zeker voor bv.
werkvoorbereiders die een volgende stap willen maken,
• woonachtig in een straal van 35 km rondom Horst.
Wat is de uitdaging van de functie?
• prettige en afwisselende werkomgeving,
• grote mate van zelfstandigheid,
• diversiteit aan technische disciplines,
• mogelijkheid tot doorgroeien naar projectleider/engineer,
• uiteraard zijn de studiemogelijkheden en de arbeidsvoorwaarden
goed geregeld.

www.vtihorst.nl

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik
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In de Tweede Wereldoorlog stortten vijf Britse vliegtuigen neer in
het gebied van het Mariaveen.
Hierbij overleden 21 jongens. Piet
Snellen uit Sevenum en Sraar Huijs
uit Kronenberg verdiepten zich in de
gebeurtenissen in Mariaveen tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Drie jaar
lang zochten ze met metaaldetectors
door de Peel en vonden vier van de
vijf crashlocaties terug. Aan de hand

dood als je naam niet meer wordt
uitgesproken’ werd hun onderzoek
de aanleiding voor het oprichten van
een herdenkingsmonument. Hoewel
initiatiefnemer Piet Snellen in januari
overleed, heeft de werkgroep de
plannen al gedeeltelijk gerealiseerd
en zijn ze druk bezig met de
voorbereidingen voor de onthulling.
Deze onthulling zal op zaterdag
30 oktober plaatsvinden.

Omwonenden gaan in beroep

Uitbreiding mestverwerker Willems
goedgekeurd door provincie
De provincie Limburg heeft fase 2 van de uitbreiding van mestverwerker Willems in America goedgekeurd.
Omwonenden gaan in beroep. Willems wil verzesvoudigen, maar de gemeente Horst aan de Maas is het daar
niet mee eens en maakte eerder al meerdere keren bezwaar tegen de uitbreiding.
Mestverwerker Willems mag nu
80.000 ton mest per jaar verwerken. Maar het bedrijf wil uitbreiden.
Uiteindelijk wil Willems 450.000 ton
mest verwerken en dat is bijna een
verzesvoudiging. Daarom heeft het
bedrijf een vergunning aangevraagd.
De provincie heeft hier akkoord voor
geven, maar de gemeente Horst aan
de Maas is het hier niet mee eens.
Daarom diende het College van B&W
van de gemeente Horst aan de Maas
eerder een zienswijze in en ging het
college in gesprek op vrijdag 22 januari met de provincie, dat bevoegdelijk gezag heeft, in de hoop dichter
bij elkaar te komen. Dat is dus niet
gelukt. De vergunning is goedgekeurd.

Halfstok

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

van fabricagenummers op de gevonden onderdelen van de toestellen
konden zij achterhalen waar welke
toestellen neergestort waren. Hierbij
kregen ze hulp van de Planehunters,
specialisten op het gebied van
onderzoek van crashplaatsen. Met
name de inzet van Joop Hendrix en
Sjaak de Veth was voor de heren van
belangrijke waarde.
Onder het mantra ‘je bent pas

Deze goedkeuring ligt nu voor
zes weken ter inzage. Beroep

kan nog altijd ingediend worden.
Dat betekent dus niet dat Henk
Willems de vlag al mag uithangen.
“Wij hangen onze vlag nu halfstok”,
reageert Ger Janssen, namens de
omwonenden van Willems. “Dat we
als buurt heel erg teleurgesteld zijn
mag duidelijk zijn. Het vertrouwen
in de provincie, RUD (provinciale
omgevingsdienst, red.) en gemeente
Horst aan de Maas is wel heel erg
ver weg.” De omwonenden hopen nu
op steun vanuit de gemeente Horst
aan de Maas. “Gemeente Horst aan
de Maas zal nu haar ware gezicht
moeten laten zien”, zegt Janssen
namens de omwonenden. “Heeft ze
met haar verzet tegen uitbreiding
van mestverwerker Willems een
toneelstuk opgevoerd of heeft de
gemeente toch echt zorg voor ons
als buurtbewoners? Ook dorpsraad

America zal zeker teleurgesteld
zijn. Het is nu pauze, we zullen zien
wat de tweede helft zal brengen.
De wedstrijd is zeker nog niet
gespeeld, alleen zijn we bang dat de
scheidsrechter partijdig zal zijn.”

In beroep
De gemeente Horst aan de Maas reageerde ook op de goedkeuring van
de provincie. “We zijn op dit moment
de verleende omgevingsvergunning
en de reactie van de provincie op de
door ons ingediende zienswijze aan
het analyseren”, zegt wethouder Thijs
Kuipers. “Op basis van de uitkomst
beslissen we of we in hoger beroep
gaan. Het wordt in week 26 in het college besproken.”

Tekst: Niels van Rens
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Miek laat de leeuw niet in
z’n hempie staan
Het maakt niet uit om welke sport het gaat. Of het nou voetbal, handbal, hockey, volleybal of paardrijden is,
Miek van Rens uit America is bij elke wedstrijd te vinden om Oranje te supporten. Haar passie is van jongs af
aan ontstaan en met haar uitgedoste oranje tenues moedigt ze elke Nederlandse sporter aan.

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Voor ons Serviceteam zijn wij op zoek naar een

SERVICE MONTEUR
(PO/PI)
“Ik heb net nieuwe klompen gekocht”,
vertelt Miek van Rens, “die heb ik gisteren goud geverfd en nu zijn ze aan
het drogen. Mijn oude klompen zijn
ondertussen versleten, daar loop ik
dan de hele dag op.” Vol oranje versiersels, Delfts blauwe designs, tulpen,
rood-wit-blauw en de onmisbare kaas
op haar hoofd bezoekt ze EK’s en WK’s
van verschillende disciplines over de
hele wereld. In 2016 ontbrak ze niet
bij de Olympische Spelen in Rio en ook
de Giro d’Italia heeft ze meegemaakt.
“Met die kaas op mijn hoofd trek ik
vanzelf alle aandacht, vooral bij de
buitenlandse journalisten. De Engelsen
snapten niet waar de kaas en tulpen
voor staan en van een Oekraïense
journalist kreeg ik een vaantje. Ik
hou van Nederland en ik wil graag
Nederland een beetje promoten en
op de kaart zetten. Als het sporten
begint, begint het fanatisme.” Overal
juicht ze de Nederlandse sporters toe.
“Maar als Nederland niet meedoet,
ben ik voor België.”

Andere sfeer
Vanwege het coronavirus waren sportevenementen een lange tijd niet
toegankelijk voor publiek, maar nu het
weer mag is ze er natuurlijk bij. “Nu in
coronatijd is de sfeer wel anders in de
stadions. De eerste voetbalwedstrijd
waar ik sindsdien bij ben geweest was
de eerste FieldLab-wedstrijd tegen
Letland op 27 maart. Daar was ik één
van de vijfduizend bezoekers. Daar
werden allemaal metingen verricht en
gelukkig zaten we in de goede bubbel, want wij mochten juichen, rondlo-

pen en hoefden geen mondkapje op.
Het was wel apart en uniek.” Tijdens
de voorrondes van dit EK reist ze drie
keer op en neer naar Amsterdam om
bij de wedstrijden van het Nederlands
elftal te zijn. “Bij deze wedstrijden
is het ook anders. Normaal zitten er
55.000 fans, nu zitten er 16.000. De
sfeer is wel anders. Je mag bijvoorbeeld niet langs elkaar zitten omdat je
afstand moet houden. Als Nederland
doorgaat en ik bij de UEFA kaarten
kan krijgen, dan probeer ik wel naar
Boedapest te gaan.”

Empathie
Haar interesse in sport begon al vroeg.
In het gezin waarin Miek opgroeide
werd veel gesport. “Ik heb zelf gewielrend en geprobeerd om topsport te
doen. Ik heb tegen Petra de Bruin,
Mieke Havik en Leontien van Moorsel
in haar jeugd gefietst. De rest was veel
beter en ik heb niks behaald, maar dat
maakt ook niet uit. Daar is het door
ontstaan, door het respect of empathie
voor sporters. Iedereen die een sport
beoefend, op welk niveau dan ook, is
voor mij een topsporter. Ik weet wat
een sporter moet doen en laten om
topsporter te zijn.” Haar support laat
ze graag zien en dat gaat allesbehalve
onopgemerkt. Niet alleen fans, maar
ook journalisten, sporters en bekende
Nederlanders willen juist met haar
op de foto. “Dichter Nico Dijkshoorn
had een stukje geschreven over de
wedstrijd Nederland-Letland. Hij vond
de wedstrijd van 27 maart een echte
bevrijding en schreef: ‘alles was perfect. Een schitterende dag vol geluk,

weer een stip aan de horizon, een dag
die zwanger was van nieuw perspectief, allemaal gevangen in dat ene
beeld: een middelbare vrouw met een
kaas op haar hoofd. Ikzelf had geen
beter beeld kunnen verzinnen voor de
wederopstanding van het Nederlandse
voetbal’ (VI Magazine, 31 maart 2021).
Dat is gewoon zo leuk.”

Wie gaat er winnen?
Het EK is nu in volle gang, maar hoe
schat Miek de kansen voor Oranje dit
jaar? “Nederland is de outsider dit
jaar, denk ik. Als het geen los zand
is, niet zoals bij de laatste wedstrijd,
dan kunnen ze ver komen. Ik hoop
dat ze dan tegen België in de finale
staan”, lacht ze, “maar ik weet niet of
dat technisch kan. Als ik eerlijk moet
zijn, denk ik dat België een grote kans
heeft om het EK dit jaar te winnen.
Maar ik hoop natuurlijk dat Nederland
wint.” Als dit EK is afgelopen, gaat de
pret nog gewoon door. “Hierna zijn de
kwalificatiewedstrijden van het WK
en de dames hebben in 2022 het EK
in Engeland. Als ik de mogelijkheid
krijg om naar Qatar te gaan, dan ga
ik ook.”

Ik denkt dat België
een grotere kans heeft
om te winnen

Tekst en beeld: Koen van Meijel

Wij zijn VTI, gevestigd in Horst. Als onderdeel van het
Lek/Habo Groep zijn wij actief in de energie- en
installatietechniek. Onze klanten bevinden zich in de tuinbouw,
industrie en utiliteit.

Wat ga je doen?
Als Servicemonteur PO/PI voer je onderhoud en inspecties uit aan
onze installaties en vind je het een uitdaging om storingen op te
lossen. Je werk en de omgeving is zeer afwisselend; van het echte
‘ouderwetse’ sleutelwerk tot het oplossen van storingen via de
modernste telemetrie verbindingen; bij tuinders of in de industrie;
met de multimeter of de schroevendraaier... geen dag is hetzelfde!
Dit is herkenbaar voor je:
• MBO opleiding richting Elektro- en Installatietechniek,
• je kent de werking van of hebt affiniteit met stooktechnische
installaties,
• je bent in het bezit van een PO / PI certificaat op het gebied van
Scope 2 en 3 of je bent bereid deze te behalen;
• je bent flexibel omdat je weet dat werken in de service en dus
voor onze klanten, niet altijd stopt om 17 uur,
• je bent leergierig, we hebben namelijk technisch veel te bieden.
Wanneer je niet volledig voldoet aan het profiel, maar deze
vacature je wel aanspreekt, dan kunnen wij je een opleidingstraject
aanbieden wat je opleidt tot volwaardig servicemonteur.
Dit kan je verwachten:
• afwisselende werkomgeving in een innovatief vakgebied,
• divers specialistisch gereedschap, een laptop, smartphone en
een volledig ingerichte bedrijfsauto,
• grote mate van zelfstandigheid,
• hecht team in een familiebedrijf waarbij collegialiteit belangrijk is,
• uiteraard zijn de studiemogelijkheden en de arbeidsvoorwaarden
goed geregeld.
VTI 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 vacature@vtihorst.nl.
t.a.v. Karen Flipse. Wil je meer informatie, bel dan 077-3985100 en
vraag naar Dick Lek.

www.vtihorst.nl
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In elke schoolklas één kind uit gezin met laag inkomen

Veel kinderen in Horst aan de Maas leven in gezinnen rond
bijstandsniveau
In Horst aan de Maas wonen volgens het Sociaal Cultureel Planbureau ruim vierhonderd kinderen van 0 tot
18 jaar in gezinnen met een laag inkomen rond het bijstandsniveau. Dat zegt Hans Scheres, voorzitter stichting Leergeld Horst aan de Maas.
Dat is ongeveer 4,2 procent of 1 op
bijna 24 kinderen. Het gemiddelde
voor Nederland is één op de twaalf
kinderen. In Horst aan de Maas
is dat volgens Scheres één kind
in elke schoolklas. Volgens hem
zitten er grote verschillen tussen
stad en platteland. Dat betekent
dat zij niet mee kunnen doen met
leeftijdsgenoten. “Daar kunnen
jongeren nog lang last van hebben in

hun latere leven”, zegt Scheres. “Dat
wordt ook door vele onderzoeken
bevestigd.” Tijdens de coronacrisis
ontstond er een vraaguitval voor
stichting Leergeld van 25 tot 30
procent van ruim 1.000 aanvragen
in 2019 naar 670 in 2020. “Enerzijds
logisch”, zegt Scheres. “Onder andere
onderwijs en het verenigingsleven
vielen (tijdelijk) stil. Langzaam maar
zeker neemt het aantal aanvragen

bij Leergeld Horst aan de Maas
inmiddels toe.” Langzaam maar
zeker neemt het aantal aanvragen
bij Leergeld Horst aan de Maas
inmiddels weer toe. Volgens Scheres
betekent dit dus dat de alarmbellen
moeten afgaan. “Het is zaak alle
‘ogen en oren’ in Horst aan de
Maas te mobiliseren, over de eigen
schroom heen te stappen en vooral
niet weg te kijken.” In de week van 1

juli is er een landelijke pr-campagne
van Leergeld Nederland, stichting
Jarige Job, Nationaal Fonds
Kinderhulp, Sam& en Jeugdsport- en
Cultuurfonds.

Leergeld
De vrijwilligersorganisatie
Stichting Leergeld Horst aan
de Maas, ondersteunt ruim
driehonderd kinderen van 0
tot 18 jaar voor activiteiten
op het gebied van onderwijs
(laptop-fiets-schoolreis), sport
(contributie-sportkleding-zwemles),

cultuur (ballet- jeugdharmoniemuziekschool) en welzijn (scoutingkindervakantiewerk-jeugdkampen),
nadat een positieve intake ‘achter
de voordeur’, door gekwalificeerde
intermediairs heeft plaatsgevonden.

Het is zaak om vooral
niet weg te kijken

Tekst: Niels van Rens

Dorpsraad Lottum buigt zich over toekomst Maasoever
De dorpsraad van Lottum organiseert op donderdagavond 24 juni een online presentatie over haar visie over
de inrichting en het gebruik van de Maasoever in Lottum. De gemeente Horst aan de Maas gaat richtlijnen
opstellen over de inrichting van de Maasoever.
In de visie van de dorpsraad wordt
het gebied dicht aan de Maas
ingedeeld in kleinschalige akkers,
gescheiden door Maasheggen. “Op
deze akkers kunnen bijvoorbeeld
rozen gekweekt worden”, zegt de
dorpsraad. “Andere delen worden
zo ingericht dat de natuur vrij spel

heeft. Naast deze natuurbestemming
wil de dorpsraad ook ruimte geven
aan een recreatieve invulling. De
recreatieweide en het strandje aan
de Maas zijn een belangrijke plek
voor Lottumse jeugd. In dit gebied
is ruimte voor een (seizoens-)
horecagelegenheid.”

ZELF TIMMEREN
EN KNUTSELEN

Zweeds Rabat blank

Online presentatie
De dorpsraad hoopt dat de inwoners
van Lottum zich kunnen vinden in
bovenstaande visie, die nog een
keertje uitgebreid in beeld en geluid
toegelicht zal worden tijdens een
interactieve online presentatie
op donderdag 24 juni van 19.30

tot 21.00 uur. Tijdens deze avond
worden er tevens drie andere visies
over het gebruik en de inrichting
van de Maasoever gepresenteerd,
zodat mensen een completer beeld
krijgen van de mogelijkheden en
een weloverwogen mening kunnen
vormen. Uiteraard is er ook ruimte
voor het stellen van vragen. De
interactieve online presentatie is
bij te wonen via https://cutt.ly/
Gewoen-thoes

Meer informatie staat op de website
van de dorpsraad, waar mensen via
een online antwoordkaart hun mening
over de visie kunnen achterlaten.
Deze antwoordkaart is afgelopen
weekend ook, samen met een grote
informatieposter over de Lottumse
Maasoevers, huis-aan-huis verspreid
in Lottum.

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.

Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Houthandel & Timmerbedrijf
Vellingdelen
Rene van Ophoven v.o.f.
Zweeds Rabat zwart

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.
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Raad nu aan zet

Mogelijk woningen
in gemeentehuis

College stelt visie veehouderij vast

Er komen mogelijk meerdere woningen in het gemeentehuis in
Horst. Dat zegt burgemeester Ryan Palmen van de gemeente Horst
aan de Maas. De gemeente is momenteel bezig met het maken van
een toekomstvisie van het pand.
Er waren al eerder plannen om
te kijken naar de ruimtes in het
gemeentehuis. “Maar door corona
is alles in een stroomversnelling
gekomen”, zegt burgemeester Ryan
Palmen. “Zo trekt bijvoorbeeld het
politieteam in ons pand, maar kijken we ook naar woningen.” Door
de coronacrisis werken er momenteel veel medewerkers van de
gemeente thuis. “Daardoor komen
er veel ruimtes vrij. Thuiswerken is
de norm geworden en in de toekomst zullen we dit bij een aantal
kantoorruimtes behouden. We gaan
alles anders inrichten.”

markt en het 1.000-woningenplan
van de gemeente, vindt Palmen dit
een juiste stap. “We laten aan onze
inwoners zien dat het woningenprobleem onze aandacht heeft. We
gaan alles op alles zetten om de
woningmarkt weer in evenwicht te
krijgen.” Hoeveel woningen, wanneer deze worden gerealiseerd,
de prijzen en of het huur of koop
wordt, is nog niet bekend. “Daar
kan ik nog niets over zeggen”, zegt
Palmen. “We moeten onze plannen
nog uitwerken, we komen hier snel
op terug. Het heeft voor ons een
hoge prioriteit.”

Prioriteit
Tekst: Niels van Rens

Met het oog op de huidige woon-

Schoolverlaters
De Twister houden eigen
wandeldriedaagse
Voor het tweede jaar op rij vindt er geen grote georganiseerde wandeldriedaagse plaats in Horst. Voor kinderen van groep 8 is dit extra
vervelend, omdat dit de laatste kans zou zijn om mee te doen. Om deze
reden hebben twee ouders van De Twister het afgelopen weekend
voor de schoolverlaters een eigen wandeldriedaagse bedacht.

De groep 8’ers mochten op vrijdagmiddag 11 juni een uurtje eerder de
klas uit om 10 kilometer door Horst
te lopen. Op zaterdag liepen de
kinderen een ronde door Meterik,
waar ze bij de molen ontvangen
werden. Ter afsluiting kregen de
kinderen op zondag een extra uitdaging, omdat ze voor deze ronde
15 kilometer aflegde. Bij terugkomst in het centrum van Horst
werden de kinderen door ouders

verwelkomd. Het idee voor deze
alternatieve wandeldriedaagse
ontstond bij moeders Vera van der
Sterren en Irene Janssen. “Er is al
zoveel wat dit jaar niet mocht of
kon,” vertelt Vera van der Sterren,
“dus dit wilden we graag mogelijk
maken voor onze groep 8’ers. Het
is super om te zien hoe alle kinderen er, samen met de hulp van vele
ouders, ook dit jaar van genoten.”

Gezocht

Stallingsruimte voor
stalling auto’s ca. 100 m2
Tel: 06 52 65 02 09

09

Het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas heeft de visie veehouderij Horst aan de Maas 20212030 vastgesteld en biedt deze in juli ter besluitvorming aan bij de gemeenteraad. De visie geeft antwoord op
de vraag: wat is nodig om een leefbaar buitengebied te houden waar het goed wonen, werken en recreëren is,
de veehouderij economisch gezond blijft en op een toekomstbestendige locatie ligt?
Wethouder Rudy Tegels: “We zijn
trots op onze veehouderijsector en
we waarderen de stappen die gezet
zijn op het gebied van gezondheid voor mens en dier en voor ons
landschap. We zien ook nog diverse
uitdagingen. Bij toekomstige ontwikkelingen zijn we zuinig op onze
omgeving, geven ruimte waar het
kan en stellen grenzen waar dat
nodig is. Dit doen we samen met de
sector, onze inwoners, betrokkenen
en andere overheden. We blijven in
gesprek om naar elkaar te luisteren
en van elkaar te leren.”

Ambities
De visie veehouderij is een kapstok
voor toekomstige besluitvorming over
de transformatie van de veehouderij
in Horst aan de Maas en de gevolgen
voor de inwoners en gebruikers van
het landelijke gebied. De ambities die
beschreven zijn in de visie reiken tot
2030. Eén van de visies is dat veehouderijen in Horst aan de Maas in 2030
op een toekomstbestendige locatie
liggen, de veehouderij in Horst aan
de Maas een economisch gezonde
sector blijft en de uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof door veehoude-

rijen in zijn geheel in 2030 is verlaagd.
Het thema ‘duurzaamheid’ loopt als
een rode draad door deze visie.
Over deze visie wordt op dinsdag
22 juni in de voorbereidende
raadsvergadering gesproken
en besloten tijdens de
gemeenteraadsvergadering van
dinsdag 13 juli. Hoe de gemeente
de ambities uit deze visie gaat
realiseren, staat nog niet in dit stuk.
Dat wordt vanaf nu verder uitgewerkt
in een uitvoeringsprogramma en
projectplannen, die in het najaar aan
de raad worden voorgelegd.
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Ik zie mijn laatste rozen staan
ik hoef nu niet meer te snoeien…

Frans Spekking
Opgewekt en zorgzaam,
nooit klagend,
altijd alles voor zichzelf dragend,
was jij een steun voor velen.

Geboren

Vic

7 juni 2021
Zoon en broertje van
Chris Cleven, Shirley Remmers
& Finn
Achter de Pastorie 8
5962 BB Melderslo

Op maandag 14 juni 2021 overleed in de leeftijd van 90 jaar

Thomas

14 juni 2021
Zoon en broertje van
Niek en Annemarie, Kenji
Verhoeven
Broekhuizerweg 13
5871 AA Broekhuizenvorst

Op 20 juni a.s. wordt

Toos Opbroek 80 jaar!
Van harte proficiat!

Marij en Wim
Janneke en Jurgen, Cas, Raf
Tom en Jacky, Liz, Fem
Wim en Mariëtte
Freek en Rianne
Nienke en Bas
Stijn
Imkerstraat 5, 5975 XJ Sevenum
Mam is thuis, indien u persoonlijk afscheid van haar wilt nemen
kunt u een afspraak maken.
De afscheidsdienst waarvoor wij u uitnodigen vindt plaats op
zaterdag 19 juni om 10.30 uur in de parochiekerk van Sevenum.
Aansluitend zullen we mam, als gezin, naar het crematorium
begeleiden.
In plaats van bloemen kunt u een bijdrage achterlaten voor
de Hartstichting. Collectebussen zijn hiervoor aanwezig bij het
condoleanceregister.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
WONINGRUIL
Aangeboden levensloopbestendige
tussenwoning in het centrum van
Horst (bouwjr 2010) in ruil voor
een vrijstaande woning of ruime
2-kapper in Horst (vanaf bouwjr
1980, perceelopp. max. 600 m2).
Prijs n.o.t.k. Tel. 06 4864 6571
Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a.:
winterpreiplanten, fruitbomen en
kleinfruit naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom. Tel.: 077 398 35 52.
Bijverdienen? Per direct gezocht:
Hulp in tuinonderhoud, zoals onkruid,
lichte snoeiwerkzaamheden e.d. te
Grubbenvorst. Stuur je email naar:
diamondforever@ziggo.nl

Henk & Yvonne,
Joop, Loes, Inge & Jens,
Alwin & Chantal,
Gijs, Fenny & Figo

Putten Mary en Marc Stottelaar - Spekking
Rutger en Renske
Tessa

mam, oma en superoma van

Millie

Geboren

Venlo François en Annemieke
Spekking - van Dreumel
Eveline
Stijn

echtgenote van

Geboren



Sevenum Renate en Eric Lommen - Spekking
Pam en Jelle
Bas

Maan Ummenthun †

Jacqueline en Eddy
Tim en Anita, Thomas, Daan
Lieke en Cristiaan

De gymmiepen zijn op zoek naar
sportbegeleid(st)er.
Wij zijn vrolijke dames (55+) en
sporten elke donderdag van 20.0021.00 uur in Horst. Wij zoeken iemand
die ons enthousiast oefeningen
voordoet en leuke spellen bedenkt !
Bel of app 06 3653 2006

Te koop gevraagd landtuinbouwmachines
oa: Ploeg, frees, spitmachine, kieper,
mesttank, weidebloter, weidesleep,
schudder, hark, maaier, tractor enz enz
bel 06 1907 6959
Gezocht: huishoudelijke hulp voor
1x per twee weken. Dag en tijd in
overleg. Tel. 0478 85 24 64
Tekoop gevraagd woning met
ruimperceel omgeving Melderslo /
Horst. Bel of WhatsApp: 06 1996 1607
Zelfstandig Optidee Adviseur Peggy
Wismans: www.optidee.nl/peggywismans Tel: 06 4855 0730 of via fb
HORTENSIA AANBIEDING! Div. srt
(boeren, pluim, serrata ) nu 3 voor
€12.00 /10 voor €35.00. Info : www.
veld-tuinplanten.nl of 06 4032 7108.
Open zat: 9.30-16.30 uur. Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree

† Grubbenvorst, 10 juni 2021

vader, schoonvader en opa van

Fien Ummenthun-Smits


12 juni 2021
Zusje en dochter van
Luna, Marco en Pauline
Leopold Haffmansstraat 76
5961 DX Horst

* ’s-Heerenberg, 21 september 1929

Correspondentieadres:
Karel van Egmondstraat 135
5913 CM Venlo
Wij hadden graag samen met u afscheid genomen. Helaas is dit
door de huidige omstandigheden niet mogelijk en doen we dit
in besloten kring.

Liefde is:
De ander de hand vastpakken
ook als zij je niet meer begrijpt of herkent.
Gewoon naast haar gaan zitten
totdat ze je aankijkt en glimlacht...

Riek Verheijen - Litjens
* Grubbenvorst, 22 juli 1928

† Sevenum, 13 juni 2021

echtgenote van

Wiel Verheijen †
Lieve moeder, schoonmoeder,
oma en super-oma van
Lottum
Horst
Grubbenvorst
Weert
Lottum
Broekhuizen
Blerick
Horst

Peter en Truus
Nelly en Twan
Jan en Lies
Harrie en Charlotte
Ans en Geert
Leo en Lenie
Gerda
Monique en Karst

En oma’s klein- en achterkleinkinderen
Correspondentieadres: Parklaan 73, 5961 KZ Horst
Het afscheid vindt in besloten kring plaats.

Wij zoeken mensen! Diverse part-time
vacatures zoals vrachtwagenchauffeur,
zie www.bexbv.nl/vacatures

Voor het schuren .lakken een andere
kleur van tafels en stoelen. J. Derikx
Meijel, 06 1095 4220

Te koop diverse soorten groente en
fruit. Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom tel.: 077 398 35 52.

Aan de Drift zoekt medewerk(st)er
bediening voor weekenden en
feestdagen. Fijne werktijden. Info:
06 1378 4630 of info@aandedrift.nl

Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 5285 9348.

Neem je vader met vaderdag mee naar
Open Tuin bij Jenniskens, Kogelstr.41,
5963AN Hegelsom. Zo 20 Juni, van 12-17
uur. Entree 3,50 pp

bob noten
uitvaartbegeleiding

HAN-MARK
ARENDSE

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

24-uur
bereikbaar

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

Met liefde en passie

eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers

Tel. 077 - 302 11 40

begeleiden en ontzorgen

Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl
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Je wilde nog zoveel,
maar had niet meer de kracht.
Je ziekte had je volkomen in zijn macht.
Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden.
Al je zorgen en verdriet
behoren nu tot het verleden.
Na een rijk en vol leven wat nog lang niet voltooid was, is van
ons heengegaan, mijn lieve man, ózze pap, schoonvader en
trotse opa

Frans Litjens

5 Meterik, 14 maart 1940

c Horst, 14 juni 2021

Puzzel

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij CIGO in Horst!
Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-centrum.nl,
of doe deze in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement
(t.a.v. Marion van Issum), Steenstraat 2, Horst. Vergeet niet uw naam, tel.nr. en
mailadres te vermelden. Oplossingen moeten vóór zondag 13 juni (12.00 uur)
binnen zijn. De winnaar wordt volgende week bekendgemaakt op deze pagina.
Veel succes en puzzelplezier gewenst!

echtgenoot van

Jo Litjens-Cuppen
Peter en Silvia
John en Miriam
Sandra
Joost
Roel
Hof te Berkel 15, Horst
Correspondentieadres:
Willem Alexanderstraat 1, 5961 XK Horst
afscheidflitjens@xs4all.nl
De crematieplechtigheid wordt vanwege de
coronamaatregelen in kleine kring gehouden op zaterdag
19 juni om 14.00 uur. Het afscheid kan via de livestream
worden gevolgd, vraag hiervoor de link op.
Een speciaal woord van dank aan alle medewerkers en
vrijwilligers van Hof te Berkel 15 voor de goede zorg die jullie
hem gegeven hebben.

Ik was ‘t hier nog nie muuj ,
Haj ’t hier nog lang nie gezien.
Ik goof meej ok nie zoëmar gewonne,
maar bin uuteindelijk toch an mien
laatste reis begonne.

Op 90 jarige leeftijd hebbe we os mam en (super) oma
in liefde losgelaten...

Toos Vervoort - Jacobs
* Meerlo 18-04-1931

† Sevenum 14-06-2021

Echtgenote van

Piërre Vervoort †
Kinderen,
Kleinkinderen,
Achterkleinkinderen.
Er is gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag 17 juni
van 18.00-20.00 uur in Sevenheym, Maasbreeseweg 8,
5975 BN Sevenum
Correspondentieadres:
Fam. Vervoort
Wouterstraat 54
5966 PR America

De oplossing van
de puzzel in HALLO
Horst aan de Maas
van 10 juni 2021
was:

De uitvaart zal door de huidige omstandigheden in besloten
kring plaatsvinden.
Een bijzonder woord van dank aan het thuiszorgteam America
en aan alle medewerkers van Sevenheym, voor de goede
zorgen voor ons Mam in de afgelopen jaren.

Schilder bied zich aan voor
al uw Schilder , Tex , en
Behangwerkzaamheden bel voor
vrijblijvende prijsopgave met
06 2933 6685

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

En de winnaar is:
Moniek Nellissen uit
Horst.
Van Harte
Gefeliciteerd met
de cadeaubon van
€ 50,- te besteden
bij Keurslager
Crist Coppens
in Horst!

11

17
06

12

GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Videovergadering

Voorbereidende raadsvergadering 22 juni
Op dinsdag 13 juli is de volgende besluitvormende vergadering
van de gemeenteraad. Tijdens de voorbereidende videovergadering op 22 juni kunt u gebruik maken van het burgerpodium om in

Telefoon
077 - 477 9777
Openingstijden gemeentehuis
Maandag: 8.00 tot 20.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 8.00 tot 17.00 uur
Openingstijden gemeentewerf
Maandag t/m vrijdag
Ochtend: 7.30-12.00 uur
Middag: 12.30-16.00 uur

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

te spreken over de geagendeerde besluitpunten.
Gemeenteraad vergadert digitaal

(burger)raadsleden, informatieve behandeling

Als gevolg van de coronamaatregelen vergadert

raadsvoorstellen voor 13 juli en ingekomen

de gemeenteraad digitaal. De voorbereidende

brieven. Aan de voorbereidende vergadering

raadsvergadering vindt daarom via een video-

kunnen ook burgerraadsleden deelnemen.

Onderhoud wegen

de vergadering volgen via horstaandemaas.nl/

Digitaal burgerpodium

De komende periode worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan een groot

raad en facebook. Inwoners die gebruik maken

Onderwerpen voor het burgerpodium mogen

aantal wegen in Horst aan de Maas.

van het burgerpodium kunnen de gemeenteraad

ook gaan over zaken die niet op de agenda

toespreken via de videoverbinding.

staan. Wilt u gebruik maken van het burger-

Werkzaamheden

ontstaat. Wij vragen hiervoor uw begrip.

podium? Neem dan uiterlijk 24 uur vóór de

De werkzaamheden worden in opdracht

Aanwonenden en aanliggende bedrijven

Besluitvormende vergadering

voorbereidende vergadering contact op met de

van de gemeente uitgevoerd door aanne-

krijgen vooraf informatie over de werkzaam-

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering

grifﬁer, R. Poels (tel. 06 51 85 28 91 /

mer Horster Wegenbouw Combinatie bv.

heden zodat de bereikbaarheid van panden

op 13 juli komen o.a. de volgende agendapun-

grifﬁer@horstaandemaas.nl). Na aanmelding

uit Horst. De werkzaamheden zijn nodig

duidelijk is. Betrokkenen worden ook geïnfor-

ten aan de orde: diverse bestemmingsplannen,

krijgt u een uitnodiging om deel te nemen aan

met het oog op structureel onderhoud en

meerd als parkeermogelijkheden tijdelijk

beleid veehouderij en budgetsubsidies. Kijk

de videovergadering.

reparaties van schades. Het gaat vooral om

vervallen als gevolg van de werkzaamheden.

verbinding plaats en geïnteresseerden kunnen

Juni/augustus 2021

onderhoud en het repareren van schades.

voor een volledige agenda op horstaandeMeer informatie

De werkzaamheden zijn gepland van

Meer informatie

Meer informatie leest u op de website

begin juni tot eind augustus. De planning is

Kijk op horstaandemaas.nl voor meer infor-

Voorbereidende vergadering

horstaandemaas.nl.

natuurlijk afhankelijk van het weer en andere

matie over de onderhoudswerkzaamheden.

Tijdens de voorbereidende videovergade-

U kunt de digitale raadsvergadering live volgen

onvoorziene omstandigheden.

Voor vragen over de uitvoering van de werk-

ring van 22 juni kunt u gebruik maken van

via horstaandemaas.nl/raad en facebook

het digitaal burgerpodium om in te spreken.

(raadHadM). De vergadering begint om

Overlast

opzichter van de gemeente, Th. van Gend

Verder komen aan de orde: spreekrecht

20.00 uur.

Er wordt alles aan gedaan om het ongemak

tel. 06 52 30 43 43.

tot een minimum te beperken, maar het

Voor algemene vragen over de werkzaamhe-

is onvermijdelijk dat tijdens de uitvoering

den kunt u contact opnemen R. Kersten van

van de werkzaamheden enige overlast

team Openbare Werken tel. (077) 477 9777.

maas.nl/raad.

Voor alle inwoners van Horst aan de Maas

Evie: gratis online zelfhulptrainingen
Vanaf 15 juni is het voor alle inwoners mogelijk om zelf, gratis en anoniem, aan de slag

zaamheden kunt u contact opnemen met de

Stichting Taxus Taxi

Doe mee aan de Taxusinzameling!

te gaan met lichte psychische klachten. Zodra iemand bijvoorbeeld piekert of slecht

De Taxusinzameling 2021 is inmiddels alweer enkele weken geleden van start gegaan.

slaapt, kan zelfhulp via het platform van Evie uitkomst bieden. Zo hoeft diegene niet per

Andere jaren draait Stichting Taxus Taxi vanaf begin juni op volle toeren. Door de weersom-

sé naar een hulpverlener als hij of zij dit zelf nog niet nodig vindt.

standigheden is dat dit jaar anders.

Een beetje hulp van Evie

Zelf aan de slag

Naast informatie over psychische klachten,

Evie is speciaal ontwikkeld om iemand

biedt Evie ook oefeningen of een training

zichzelf vooruit te laten helpen, zonder

‘Mindfulness’ aan. Hierdoor kan iemand direct

hiervoor meteen een hulpverlener in te

zelf aan de slag en zoveel mogelijk voorko-

schakelen. Mocht iemand er niet zelf uit-

men dat klachten erger worden.

komen, kan diegene in de professionele

Wethouder Roy Bouten: “Piekeren, slapeloos-

zorg samen met bijvoorbeeld de huisarts,

heid, stress, veel mensen hebben er wel eens

POH-GGZ of psycholoog verdergaan

last van. Ik snap dat je dan niet meteen naar

op de al bestaande oefeningen. Alle

een huisarts of andere hulpverlener stapt.

huisartsen en POH-GGZ uit Horst aan

Toch is het ﬁjn als je dan een steuntje in de

de Maas en de meeste psychologen

rug hebt. Daarvoor is Evie. Met een klein

hebben kennis van het e-healthplatform

beetje hulp van Evie, kun je zelf al heel veel.”

van Provico, waarop Evie is aangesloten.
Een naadloze overgang tussen zelfzorg

Gratis beschikbaar

en professionele zorg is hierdoor eindelijk

Het koude voorjaar heeft gezorgd voor een

inzamelvoorwaarden vindt u op

Online zelfhulp is gratis beschikbaar via www.

mogelijk.

ﬁkse achterstand in de groei van de taxus.

www.taxustaxi.nl/knipvoorwaarden.

Mogelijk zal Taxus Taxi het dit jaar dus met

evie.nl en de Evie app. De zelfhulp heeft als
doel u door psycho-educatie (kennis over het

Het voordeel van deze zelfhulp website

minder oogst moeten doen dan andere jaren.

Snoeien of nog niet

speciﬁeke onderwerp) en goede oefeningen,

en app is dat de gebruiker aan de eigen

Het verschil kan nog wel worden gemaakt

Door het snoeiwerk nog even te laten rusten,

beter te laten voelen. De gebruiker kan waar

doelen kan werken, waar en wanneer

in het aantal mensen dat meedoet aan de

geeft u uw haag de kans verder te groeien.

en wanneer het hem of haar uitkomt oefe-

diegene maar wil. Informatie kan op

inzameling!

Daarmee wordt ook uw bijdrage in de strijd

ningen doen om het geleerde in de praktijk

ieder moment worden teruggelezen. Dit

te brengen. Als iemand later weer signalen

voordeel blijft bestaan wanneer iemand

Oproep

herkent, kan diegene altijd terugvallen op

samen met de huisarts of praktijkonder-

Ze roepen u daarom op zoveel mogelijk verse

Meer informatie over het inzamelen van taxus-

eerdere oefeningen.

steuner met e-health verdergaat.

taxustakjes te doneren. Dat kan via www.

snoeisel en de stichting Taxus Taxi is te vinden

taxustaxi.nl/afspraak. Meer informatie over de

op taxustaxi.nl of sociale media.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

tegen kanker automatisch groter.

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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Afvalinzameling bij een
Hitteplan
In de zomermaanden kan het behoorlijk warm zijn. Veel mensen ervaren hitte als een welkome periode van terras- en strandbezoek, voor anderen kan aanhoudende hitte juist nare
gevolgen hebben voor hun gezondheid.

Bekendmakingen

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

Bij een Hitteplan nemen we maatregelen om

Het afval zal bij een actief Hitteplan vanaf 06.00

overlast door hitte te beperken voor u en de

uur worden ingezameld i.p.v. 07.00 uur.

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

mensen in uw omgeving. De hitte maakt het

Het afval mag aangeboden worden vanaf

omgevingsvergunningen

uitvoeren van zwaar werk moeilijker, zoals bij

21.00 uur de dag voorafgaand aan de inzameling.

In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen,

de inzameling van het afval.
Dit bericht is ter informatie, het Hitteplan is nog
Bij het afkondigen van het Hitteplan door het

niet actief!

RIVM, zal onze inzameling eerder plaatsvinden!

Houd de berichtgevingen in de gaten.

-wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van
(ontwerp)-bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar
www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van
uitgebreide omgevingsvergunningen verwijzen wij u naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
Als digitaal inzien niet tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u een afspraak maken voor het
inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het

24 juni en 1 juli 2021

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

Twee gratis online cursussen
over biodiversiteit en tuinvogels

America

• Broekhuizerdijk 16d (kampeeronthefﬁng)

• Nieuwe Peeldijk 28 (bouwen schuur)

Meterik

Griendtsveen

• Crommentuijnstraat 34 (wijzigen

• Helenavaart (diverse werkzaamheden)

varkenshouderij)

In samenwerking met Landschap Horst aan de Maas en stichting IKL bieden we twee

• Ericaweg 5 (verlenging beslistermijn)

• Crommentuijnstraat 38 (plaatsen woonunit)

gratis online cursussen aan voor inwoners van de gemeente.

Grubbenvorst

• Reindonkerweg 11 (oprichten loods)

• Kloosterstraat 33a (verbouwen woonhuis

Sevenum

Op donderdagavond 24 juni vindt de cursus

toegankelijk zijn en waarvoor u geen voor-

‘biodiversiteit in jouw tuin’ plaats en een

kennis nodig hebt.

tot tandartspraktijk)

• Maarten de Vriesstraat 3 (realiseren

• Burg. van Leentstraat 76 (plaatsen

week later op donderdagavond 1 juli wordt

Hessing Supervers)

erfafscheiding)

• Staarterstraat 2c (bouwen woning)

de cursus ‘tuinvogels in jouw tuin’ gegeven.

Kijk op www.horstaandemaas.nl voor aan-

• Horsterweg 74a (verlenging beslistermijn)

• Romerweg 9 (plaatsen stacaravan)

Het zijn basiscursussen die voor iedereen

melden en meer informatie.

Hegelsom

• Horsterweg 64 (wijziging winkelopstelling)

• Spoorweg 2 (plaatsen fruitautomaat)

• Markt 15 (6 garageboxen)

Horst

• Zeesweg ongenummerd (realiseren

Vanaf 1 juli 2021

Grofvuil en matrassen worden
niet meer gratis opgehaald
Op dit moment haalt de gemeente uw grofvuil en oude matrassen nog gratis op.
Na 1 juli moet u hiervoor betalen. Dit maakten we al eerder bekend.
Thuis ophalen tegen betaling
Grofvuil / grof huishoudelijk afval € 45,- per stop
Matras € 40,- per stuk

• van Leendert, Ooijenseweg 14 in
Broekhuizenvorst
• Driessen Recycling, Hamweg 6 in Horst

bedrijfs-/verblijfsgebouw).

• Kreuzelweg 53 (installeren straalverbinding)

Tienray

• Nieuwstraat 126 (weigering oprichten

• Bernadettelaan 8 (splitsen/renoveren

carport)

woning)

• Americaanseweg 48 (bouwen

Horst aan de Maas

orthodontiepraktijk)

• Vertrokken naar onbekende bestemming

• Melatenweg 21 (plaatsen poort/gebruik
gemeentegrond)

Broekhuizerdijk 53, Melderslo
• Besluit aanstelling en aanwijzing

• Kerkstraat 3d (oprichten 2

onbezoldigd ambtenaar, medewerker

winkelwagenstallingen)

invordering en belastingdeurwaarder

• Venrayseweg 116 (nieuwe Drank- en

gemeente Horst aan de Maas

Horecavergunning)

• Mandaatbesluit handhaving van de

Kronenberg

(Belt u op 1 juli of later, dan gelden bovengenoemde tarieven)

• Meterikseweg 67 (dakkapel voorzijde)

quarantaineplicht

Informeer naar de daar geldende tarieven

• Meerweg 9 (verbouwen basisschool)

• Beleids- en toetsingskader tweede tranche

of kijk op hun website.

Melderslo

Aanjaagfonds Winkelcentra Horst aan de

Zelf wegbrengen is goedkoper!

Meer informatie vindt u op

• Blaktweg 18, Massenweg 9, Onkelweg 14

Maas

Grofvuil en matrassen kunt u ook zelf wegbren-

www.horstaandemaas.nl/afval

en 16 (voorbereiding bestemmimgsplan)

gen naar:

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

Kwaliteit heeft een naam

Vacature
VALUE
ADDING
TECHNOLOGY

077 - 477 9777

Internationaal monteur (commissioning engineer)
Wil jij machines maken voor
geldvernietiging en recycling?
Verdiep je in de techniek van onze
machines met deze veelzijdige en
internationale functie.
Meer weten over deze vacature?
T + 31 77 354 33 34
jobs@royaldutchkusters.com
www.royaldutchkusters.com

20 juni Vaderdag,
zeg het met verse asperges!
Onze openingstijden
Van maandag t/m vrijdag 09.00 tot 18.00
Zaterdag 09.00 tot 17.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.00
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl
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CDA Horst aan de Maas

Werkbezoek Ooijen-Wanssum

Als raadsleden van Horst aan de Maas hebben we op vrijdag 3 juni,
samen met raadsleden van de gemeente Venray en bestuursleden
van het Waterschap, een bezoek gebracht aan Maaspark OoijenWanssum.
Na ontvangst hebben we een lezing
gehad over hoe in 2006 het plan
ontstond om definitief af te rekenen
met het hoogwater van de Maas
in de regio. De aanleiding voor het
plan waren de overstromingen van
1993 en 1995.
Het plan was veelomvattend.

SP Horst aan de Maas

Een Oude Maasarm reactiveren,
hoogwatergeulen aanleggen,
dijken verleggen en versterken,
de industriehaven uitbreiden, een
provinciale rondweg verleggen en
hoogwaardige natuur ontwikkelen.
De uitdaging was om dit alles te
combineren en in één keer aan

te pakken.
Het is uiteindelijk gelukt door
een goede samenwerking van
overheden, bewoners en bedrijven.
Het enorme plan is gerealiseerd
binnen de tijd die er voor stond en
binnen het beschikbare budget.
Het plan heeft ook diverse
prijzen gewonnen. Het boek,
Gebiedsontwikkelingen Ooijen–
Wanssum, Bedenken-BouwenBeleven, geeft in beeld en woord
het verloop van de werkzaamheden

Imke Emons

Henk Peters

Arbeidsmigranten, lusten en lasten

Onlangs heeft de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten een brief gestuurd naar de informateur, mevrouw
Hamer. Dit als een reactie op een eerdere brief van de regiogemeenten in Noord-Limburg aan de informateur.
Daarin riepen de gemeenten op
om van rijkswege de gemeenten
onder andere financieel te steunen
in de aanpak van problemen die de
instroom van arbeidsmigranten met
zich meebrengt. Denk aan gezondheidszorg, taal, integratie en registratie. Daarnaast vroegen de gemeenten
dat de rijksoverheid meehelpt om ‘het
belang van arbeidsmigranten onder de

weer. Vanaf het begin in 2017 tot
de afronding in december 2020. In
de maand juni zijn er nog diverse
activiteiten onder de noemer van
Beleef Maaspark Ooijen-Wanssum.
Voor meer informatie, kijk dan op
www.ooijen-wanssum.nl/beleef

aandacht te brengen’. Om daarmee het
verzet van burgers tegen huisvesting
in hun omgeving weg te nemen.
De werkgroep stelt dat er mogelijkheden moeten zijn om de grote
toestroom van arbeidsmigranten te
stoppen en vanaf dag één arbeidsmigranten in Horst aan de Maas te
(laten) registreren. Dat is hard nodig
om te kunnen handhaven, maar ook

registratie en om te betalen voor die
zaken waarvoor de regiogemeenten
nu het handje ophouden bij de rijksom op feiten gebaseerd beleid te
overheid? De Nederlandse belastingkunnen voeren. Het College van B&W
betaler moet niet de lasten dragen
wil arbeidsmigranten pas registreren
maar de ondernemers, uitzendbureaus
nadat ze zo’n zeven maanden hier ver- en huisvesters. Die krijgen nu de lusblijven, want het kost teveel geld om
ten.
steeds uit te zoeken waar die arbeids- De brief aan de informateur viel
migranten wonen. Uit onderzoek blijkt samen met de ontdekking van een
echter dat uitzendbureaus en werkge- boerderij in Linne, waar zo’n vijfvers dat heel goed weten. Dus waarom tig arbeidsmigranten in erbarmelijke omstandigheden gehuisvest
hen niet verplichten te zorgen voor

waren. Die situatie bleek al jaren te
bestaan, maar nu pas werd er ingegrepen. Blijkbaar interesseerde het
niemand, ook de gemeentebestuurders niet, waar de arbeidsmigranten
vervolgens onderdak konden vinden.
Kennelijk is het niet hun verantwoordelijkheid, maar wel op zo goedkoop
mogelijke wijze de ondernemers helpen winst te maken. Alsof arbeidsmigranten slaven zijn.
Paul Geurts

Luistert de raad wel naar onze burgers en ondernemers?
Als raadslid ben je de stem van de burger. Ken jij iemand die windturbines wil? Ik ken ze niet en toch ging de raad recent akkoord met een plan
dat het bouwen van windturbines in onze gemeente mogelijk maakt.
Begin deze maand mocht ik een
brief in ontvangst nemen van
mevrouw Ans Gielen. In deze brief,
aangevuld met heel veel handtekeningen, uiten onze inwoners hun
grote zorgen betreffende de eventuele plaatsing van windturbines
aan de Broekhuizer Molenbeek/
Babelsche Loop. Onlangs hebben

VVD Horst aan de Maas

wij het natuurgebied de Babelsche
Loop, De Swolgender Heijden en het
Schuitwater nog bekroond met de
titel Plekske van Geluk, hoe tegenstrijdig. Mijns inziens zijn het absoluut terechte zorgen en mogen hier
geen windturbines geplaatst worden!
Naast het feit dat deze windturbines
dan in een officieel aangemerkt eco-

logisch waardevol en zeer kwetsbaar
gebied komen, hebben windturbines
nog veel meer nadelen. Een overheid
kan altijd kiezen om beleid terug te
draaien als dat toch niet haalbaar
blijkt te zijn, voortschrijdend inzicht
heet dat. Windturbines veroorzaken
(gezondheid)problemen voor mens,
dier, natuur en hebben invloed op
het woongenot en waardevermindering van woningen. Wat levert het
uiteindelijk op en wat doen we met
het afval van de windturbines over

vijftien jaar? Wie wil überhaupt een
windturbine in de achtertuin, ik ken
ze niet. De mogelijkheid om windturbines te bouwen moet wat mij
betreft per direct gestopt worden en
dat heb ik in de laatste raadsvergadering duidelijk uitgesproken. Leg
grote daken in Horst aan de Maas
maar vol met zonnepanelen, daar
heeft niemand last van.

lijkheid nemen, meedenken en meedoen en zo dankzij deze e
 rvaringen,
van elkaar te leren. Want tenslotte
weten de kinderen zélf wel wat
goed voor hen is en denken volwassen veel te moeilijk. En aangezien de dorpsraden in de kernen
goed weten wat het beste voor de
betreffende kern is gaan zij meehelpen om al deze leuke jongens
en meiden tussen de 10 en 14 jaar
te vinden. Lijkt het jou ook leuk
om kinderraadslid te zijn voor jouw

dorp? Meld je dan bij jouw dorpsraad of kijk voor meer informatie op
www.horstaandemaas.nl/kinderraad
Ook op deze wijze willen we dorpen
met elkaar verbinden en van elkaar
leren. En deze kinderen gaan ons helpen om de gemeente nog meer van
ons allemaal te maken. Dus kinderen:
geef je op. Gewoon. Doen.

Imke Emons

Kinderen weten raad

De VVD Horst aan de Maas heeft een motie ingediend voor een kinderburgemeester. De overige fracties en burgemeester waren enthousiast en wilden zelfs een kinderraad. Ze hebben ons de opdracht
gegeven om dit verder uit te werken. En dit hebben we gedaan.
Het definitieve plan hebben we uitgelegd aan de gemeenteraad en
iedereen was het ermee eens: Horst
aan de Maas is klaar voor een kinderraad en kinderburgemeester. Achter
de schermen is de ‘raadswerkgroep
kinderraad’ volop bezig. Gaan deze
kinderen politieke partijen vormen?

Nee hoor. Wel gaan we werken met
dorpsvertegenwoordigers. Elk dorp in
Horst aan de Maas mag twee kinderen voor deze kinderraad afvaardigen.
Kinderen kijken creatief en verfrissend naar allerlei zaken in hun
omgeving. Ze leren verantwoorde-

Yvonne Douven

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.

Wij zijn op zoek naar

Personeel m/v - 30-38 uur
Wat wij van je verwachten:
• Werkwillend en gemotiveerd
• Nederlandse taal machtig

Ervaring is mooi meegenomen,
maar geen vereiste. Salaris conform
de CAO en afhankelijk van je ervaring.

Plantenkwekerij Jos Selten

Hazenkampweg 21, 5964 PE Meterik 06 - 53 45 52 45

#kempencreëert

creatieve
ideëen
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Statiegeld op kleine plastic flesjes
gaat te ver
Niet alleen op grote plastic flessen verplicht statiegeld innen, maar ook op kleine plastic flesjes. Vanaf 1 juli 2021 wordt het door de overheid in
Nederland verplicht. Het bedrag van 15 eurocent betalen consumenten extra bij aankoop van de kleine flesjes en dat geld krijgen ze weer terug
bij inlevering. Slaat de overheid door met deze nieuwe regel?
Jaarlijks worden er 900 miljoen kleine flesjes
frisdrank en water verkocht in Nederland en 600
miljoen grote flessen. De kleine plastic flesjes met
statiegeld kan men inleveren bij onder andere
onder (grotere) supermarkten en benzinestations langs de snelweg. Later dit jaar komen ook
inzamelpunten op een aantal grote NS-stations.
Doordat er statiegeld op de kleine flesjes komt,
zullen mensen deze minder snel onderweg in

prullenbakken gooien die niet voor plastic afval zijn
bestemd. Ze zullen eerder geneigd zijn om de flesjes
te bewaren en netjes in te leveren, waardoor ze milieuvriendelijk worden gesorteerd en gerecycled. Dat
kun je zien als iets positiefs.
Aan de andere kant moeten mensen nog meer
moeite doen, terwijl ze al een druk leven leiden.
Ook neemt het nog meer ruimte in beslag in de
garage of bijkeuken, als men deze al heeft, want

de lege plastic flessen neem je niet elke dag mee
naar de supermarkt. Daarnaast is het overdreven
om statiegeld op kleine flesjes te verplichten, want
we moeten de mensen erop kunnen vertrouwen
dat ze zelf hun plastic afval netjes scheiden van het
gewone afval.
Statiegeld op kleine plastic flesjes gaat te ver,
wat vindt u?

Bespreking poll week 23

Voor EK-kijken mag er een uitzondering zijn
Veel Nederlanders zijn helemaal in het ban van het Nederlands elftal. De oranjemannen wonnen met 3-2 van Oekraïne. Normaal gesproken
zouden de pleinen en terrassen weer helemaal vol oranje uitgedoste fans staan. Ondanks het coronavirus mogen cafés en terrassen sinds kort
weer open, maar tegen wedstrijden op grote schermen uitzenden zegt het kabinet nee. Horecabazen zijn teleurgesteld, maar volgens de cijfers is
het nog te vroeg.
Uit onze poll blijkt dat een meerderheid vóór een
uitzondering is. Mirjam Ariens is het daar niet
mee eens: “Ik vind niet dat er een uitzondering
gemaakt moet worden voor het voetbalgebeuren. Ik vind gewoon dat die nutteloze maatrege-

len zoals mondkapje, 1,5 meter afstand, enz.. voor
iedereen afgeschaft moet worden!” Toch zegt een
meerderheid een uitzondering te maken voor dit
soort feesten. Het zou Nederland tijdens zo’n zware
coronaperiode goed doen om wat meer positiviteit

en een uitlaatklep te bieden. Vooralsnog mogen
er geen schermen komen in Nederland. Wel zijn er
momenteel ontwikkelingen gaande om dit later in
het toernooi wel toe te staan. Voor nu gewoon op
de bank thuis tv kijken.

K L A A R VOOR HE T GROTE W ERK?
B e j o i s e e n i n t e r n a t i o n a a l o p e r e r e n d N e d e r l a n d s f a m i l i e b e d r i j f, g e s p e c i a l i s e e r d i n
v e r e d e l i n g , p r o d u c t i e e n v e r ko o p v a n g r o e n t e z a d e n . K w a l i t e i t v a n o n s p r o d u c t s t a a t h o o g
i n h e t v a a n d e l . M e t z e e r g e m o t i v e e r d e n b e t r o k ke n p e r s o n e e l w e r ke n w i j w e r e l d w i j d a a n d e
v e r d e r e g r o e i v a n o n s i n n o v a t i e v e b e d r i j f.
D e c o l l e g a’s v a n d e a f d e l i n g Tr i a l G r o u n d s & S e e d P r o d u c t i o n N e t h e r l a n d s z i j n
ver ant woordelijk voor het zaaien, planten en ver zorgen van de proeven ten behoeve van
o n d e r a n d e r e d e a f d e l i n g e n Ve r e d e l i n g e n Z a a d p r o d u c t i e . D e z e w e r k z a a m h e d e n v i n d e n
voornamelijk plaats op het veld in de omgeving van onze moderne veredelingslocatie in
Kessel (Limburg). Momenteel hebben w ij een v acature openstaan voor een

T E E LT ME D E W E R K E R
(38 uur per week)

A l s t e e l t m e d e w e r ke r i s g e e n d a g h e t z e l f d e . J e w e r k t v o o r h e t g r o o t s t e g e d e e l t e t e r
o n d e r s t e u n i n g v a n o n z e a f d e l i n g Tr i a l g r o u n d s & S e e d P r o d u c t i o n o p d e p r o e f v e l d e n e n
z o n o d i g v e r r i c h t j e w e r k z a a m h e d e n i n d e z a a d p r o d u c t i e k a s s e n . Ve r d e r o n d e r s t e u n j e
bij het oogsten en de ver werking van de zaden. Je werkt in een klein enthousiast team en
h e b t d a a r n a a s t o o k c o n t a c t m e t o n z e c o l l e g a’s v a n d e v e r e d e l i n g s a f d e l i n g e n . W i j z o e ke n
een collega die proactief is en meedenkt over innovatie en verbeteringen om samen tot
d e r e a l i s a t i e v a n d e a f d e l i n g s d o e l s t e l l i n g e n t e ko m e n e n b i j t e d r a g e n a a n d e v e r d e r e
professionalisering van de afdeling.

W I L J E M E E R W E T E N?
N e e m d a n c o n t a c t o p m e t R o n a l d N o o i j e n , Tr i a l G r o u n d s & S e e d P r o d u c t i o n Te a m L e a d e r,
t e l e f o o n n u m m e r 0 6 -2 3 3 6 2 9 2 3

Doe mee
en win

BEKRO Horst
Bronboringen & Bronbemalingen

Ben je enthousiast? Solliciteer dan direc t v ia wer kenbijbejo.nl .

Lees hier meer over deze vacature en bekijk
d e f i l m “J e t o e k o m s t b e g i n t b i j B e j o L i m b u r g ”

www.bekro.nl

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

Working down-to-earth

werkenbijbejo.nl

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

Neet oet Meijel

Column

Waar was u?
Weet u nog waar u was op
12 maart 2020? Het was een dag
die het begin van deze lange
sleur aftrapte. Het was die ene
persconferentie, die aangaf dat
we tot april binnen moesten
blijven. Wat een lange tijd leek
dat toen. Ondertussen zijn het
zo’n 462 dagen, maar gelukkig
is het einde in zicht.
Het afgelopen weekend kreeg ook
ik de spreekwoordelijke envelop
op de mat: ik mocht een afspraak
maken om gevaccineerd te
worden. De cijfers gaan langzaam
naar beneden en ook om mij
heen zie ik het dorp weer terug
naar normaal gaan, voor zover
ik me nog actief kan herinneren
wat ‘normaal’ is. We hebben zo
lang in deze rottijd geleefd dat
we het ondertussen misschien
al gewend zijn. Weten jullie
nog waar jullie waren toen het
begon? Het weekend voor de
allereerste lockdown ging ik
nog naar Amsterdam voor een
concert. Handen schudden werd
net afgeraden, wat toen nog een
komische maatregel leek. Ik vroeg
me af of ik een mondkapje op zou
doen, maar bedacht me uiteindelijk
dat het er raar uit zou zien. In de
tussentijd is een mondkapje zo
normaal geworden, dat het zo in
het rijtje ‘sleutel, portemonnee,
telefoon’ past. Je gaat het huis niet
meer uit zonder.
Tijdens de eerste lockdown was ik
nog bezig met de laatste maanden
van mijn studie, die ik thuis
afrondde. Mijn leven veranderde
schijnbaar niet zoveel, elke dag
thuis zijn deed ik toch al. De
laatste gesprekken op de opleiding
deden we digitaal, wat scheelde,
want dan hoefde ik niet op en
neer naar Maastricht. Voor mij
had het niet zóveel impact, maar
andere scholieren, studenten en
werkenden hebben een leeg jaar
achter de rug. Hoe zullen we hier
later op terugkijken? Worden dit
die rare jaren, dat rare gat? Hoe zal
het zijn om over tien jaar een
herhaling van een tv-show te zien
waar iedereen opeens mondkapjes
draagt? Zullen onze (klein)kinderen
vragen stellen nadat ze er bij
geschiedenisles over hebben
geleerd? Het zal vreemd worden,
maar met mijn ingeplande prik zijn
we in ieder geval een heel klein
stukje dichterbij.

Koen
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Handboogschieten

Jong Horster topsporttalent naar Papendal
De 15-jarige handboogschutter Quinty Roeffen uit Horst ruilt binnenkort haar woonplaats in voor Papendal bij Arnhem, waar ze intern mee
zal doen aan het topsportprogramma. Ze is opgenomen in het team van
Jong Oranje en schiet titel na titel binnen. Het coronavirus heeft wel een
flinke impact gehad op de sport.
“Ik krijg nu eindelijk een shirt met
mijn eigen naam erop”, vertelt Quinty
Roeffen. “Ik vond het vroeger altijd
jammer dat ik dat niet had maar nu
dus wel. Ik heb er echt heel veel zin
om te beginnen.” De stap naar Oranje
kwam niet vanzelf. “Vorig jaar mocht
ze meetrainen met groot Oranje en
het Olympisch team”, vertelt vader
Paul Roeffen. “Dan denk je, zolang
zal het niet meer duren, het gebeurt
vanzelf een keer.” Quinty: “Ik ging
er steeds vaker naartoe. Op een

gegeven moment heb ik vijf weken
lang elke vrijdag met Oranje meegetraind. De bondscoach trainde
mij eerst ook bij het RTC (Regionaal
Training Centrum) en die vroeg toen
of ik een paar keer mee wilde trainen
met Jong Oranje. Dat ging een stukje
beter en dat werd dan het Nederlands
team.” Paul: “Een vriendin waar ze
mee traint, Fleur, schiet pas een paar
jaar en zij kreeg die uitnodiging in
één keer. Quinty heeft al verschillende keren mee kunnen trainen en

dan is die groei naar dit niet zo groot
meer. Vorig jaar werd Quinty door de
bondscoach van het Olympische team
gevraagd en dan is het wel even:
‘wow, het Olympisch team’, dat was
wel een stukje erkenning.”

Intern wonen
In september mag ze haar kamer in
Papendal bij Arnhem inrichten, waar
ze intern gaat wonen. Het is te vergelijken met een Amerikaanse universiteitscampus, maar dan in een hotel en
vol topsporters van 15 tot 18 jaar. “Er
zitten heel veel verschillende sporten”, legt Quinty uit. “Mountainbiken,
volleybal, handbal, golfen, schaken,
handboogschieten natuurlijk en nog
meer. Het is groot, maar ik ben er wel

LIMBRACO IS MISSCHIEN WEL
OP ZOEK NAAR JOU!
Limbraco ontwikkelt, bouwt en installeert wereldwijd innovatieve teelt- en oogstsystemen
voor de paddenstoelensector. Door processen van pluk- en snijbedrijven te automatiseren,
optimaliseren en robotiseren brengen wij de kostprijs van onze klanten omlaag.
Limbraco loopt wereldwijd voorop op dit gebied en groeit in rap tempo door. In verband
met uitbreiding van onze productie in Horst en internationaal op locatie zijn wij op
zoek naar mensen die willen meedenken in het (door) ontwikkelen van onze innovaties,
maar ook mensen die kunnen zorgdragen voor de uitvoering hiervan.
Wij zoeken mensen voor de volgende functies:
Technisch Tekenaar / Werkvoorbereider Installatietechniek
WTB Installatiemonteur
(lucht / verwarming / koeling / stoom / water)
Allround Elektromonteur binnendienst
Allround Elektromonteur buitendienst
Allround Lasser / Montagemedewerker
3 redenen waarom dit (n)iets voor jou is:
+ WEL als je verstand hebt van techniek en begrijpt hoe de wereld in elkaar steekt
+ WEL als je blij wordt van innovatief denken en doen
+ WEL als je graag de handen uit de mouwen steekt, handig bent en houdt van gas geven!
- NIET als je terugdeinst voor een rol waarin je actief deelneemt in een team
- NIET als je vies bent van techniek
- NIET als je passief bent in jezelf ontwikkelen en doorgroeien in je functie
Standaard meegeleverd:
· Zelfstandig en werken in teamverband
· Werken met goed materiaal en het modernste gereedschap
· Een hecht team van 30 collega’s zonder stropdassen
· Volop doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden
· Vertrouwen, vrijheid, verantwoordelijkheid en afwisseling
· Geen baan, maar een loopbaan bij een innovatief, veelzijdig en wereldwijd opererend familiebedrijf
Heb je vragen of wil je gewoon direct solliciteren?
Stuur dan een mail naar Jim Derkx via j.derkx@limbraco.nl of bel ons gewoon op: 077 398 33 59.
Wij staan ook open voor sollicitaties van schoolverlaters en kijken graag naar de mogelijkheden.
Kijk ook op www.limbraco.nl/werken-bij

al een paar keer geweest. Ik zou er
eerst alleen zitten, maar nu zit ik er
samen met Fleur, dat is ontzettend
leuk. Het was wel een opluchting.
Nu met Fleur lijkt het me veel minder eng. Ik vind het vooral spannend
omdat ik er zin in heb en omdat we
nog zo lang moeten wachten. Ik vind
de uitslag van de eindexamens enger
nu.” Terwijl ze daar verblijft zal ze aan
de CIOS, de opleiding voor sportleiders, in Arnhem studeren. “Dat is de
opleiding sport- en bewegingsleider,
die duurt twee jaar. Daarbij zitten dan
stages en theorie- en praktijklessen.
Daar komt dan nog schieten bij, dus
we moeten nog kijken hoe we het
allemaal gaan plannen.” “Het kan bij
topsporters zijn dat sommige lessen
wat moeilijker worden,” vertelt Paul,
“dus ze kijken wel naar wat ze aankan en wat ze kan veranderen als het
niet lukt. Straks moet ze drie tot vier
uur per dag trainen, plus ‘s ochtends
de lessen en ‘s avonds nog leren. Die
scholen zijn er wel op ingericht dat het
kan en het is fijn dat scholen daarin
meedenken. Het Dendron College is
daarin ook heel fijn en behulpzaam
geweest.”

Grote droom
In 2017 verscheen Quinty op 11-jarige
leeftijd op de voorpagina van HALLO
nadat ze nationaal kampioen werd.
Op dat moment trainde ze nog drie
keer in de week. “Dat is nu twee
keer zoveel,” lacht ze. “Een paar keer
per week doe ik boksen of fitness
en de rest veel schieten. Maandag is
de enige avond dat ik geen training
heb en dat is meestal een rustdag,
maar als ik zin heb dan train ik alsnog. Van de bondscoach moet ik over
een paar maanden duizend pijlen per
week schieten, nu doe ik er nog vijftot zeshonderd. Nu ben ik het dus op
aan het bouwen.” Haar grote droom

in 2017 was om ooit op de Olympische
Spelen te staan. “Dat is nog realistischer geworden. Het doel is om
over drie jaar op de Spelen in Parijs
te staan. Daarom ga ik nu ook naar
Papendal, zodat het ook echt realistisch wordt om dat te halen. De kans
is nog groter en het is nog steeds de
droom.”

Coronatijd
Vanwege het coronavirus werd het
wel lastiger om te blijven sporten
op topniveau. Paul: “We hebben in
coronatijd wel kunnen trainen, maar
ze heeft geen wedstrijdervaring op
kunnen doen. Deze winter willen we
naar de grote indoorwedstrijden in
Duitsland, Italië, enzovoorts, zodat ze
zich kan laten zien aan de sponsors,
de grote merken. Het probleem is dat
het best wel wat kost om daar naartoe te gaan, terwijl het voor haar wel
belangrijk is. Door corona zien sponsoren je niet, omdat er geen wedstrijden zijn en daarom moeten ouders
nog meer ophoesten. Dat is de andere
kant van het verhaal en daar zijn we
nu veel mee bezig.” De drukke planningen zorgen er soms voor dat de
vrije tijd beperkt blijft. “Door corona
had ik het afgelopen jaar nog wel
genoeg tijd voor andere dingen”, vertelt Quinty. “Ik moet wel vaak tegen
mijn vriendengroep zeggen dat ik niet
kan omdat ik moet trainen of wedstrijden heb. Het is wel jammer, maar in
principe heb ik niet het gevoel alsof
ik echt te weinig vrije tijd heb. Ik vind
schieten heel leuk en ik doe dat nu
samen met iemand anders.” Wat is
het geheime ingrediënt om zo goed
te worden? “Het is belangrijk om een
goede trainer te hebben, maar wat op
de eerste plek staat is dat je het leuk
moet vinden.”
Tekst en beeld: Koen van Meijel
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Caspers Corner
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Talentloos?
13 juni 21.00 uur, NederlandOekraïne, 3-2, de oranjemachine
draait! Af en toe piept en kraakt
het nog wel, een extra druppeltje
olie kan geen kwaad, maar de
motor loopt! En hoewel het
Oekraïense zand daar bijna een
eind aan maakte, wist hoofdmonteur Denzel ‘Dumpie’
Dumfries de schade te repareren. Voor het eerst sinds 2014
weer een overwinning op een
groot toernooi. 2014… zeven jaar
geleden, de tijd vliegt.

Top10

De wekelijkse zeven hoogte- en
dieptepunten

Tussenstand
d.d. woensdag 16 juni 2021

1

Ummer

1185

2

Mirthe

1130

3

karlijn95

1100

4

C0llin

1075

5

F.deBoer

1040

6

FCdnBalKwiêt

1015

6

Rashford

1015

8

Huggyfonz

995

9

Bellejergsma

990

10 JohnStoffels

980

1

Patrick Schick (Schotland) scoorde tijdens de wedstrijd Tsjechië-Schotland een weergaloze goal
vanaf de middenlijn. Mooiste goal van het EK, check!

2

Noord-Macedonië wil dat Marko Arnautovic gestraft wordt voor de manier waarop hij zondag
zijn doelpunt vierde. De 32-jarige Oostenrijkse spits wordt beschuldigd van racisme.
Inmiddels is hij geschorst.

3

Spanje en Zweden kwamen niet tot scoren. Spanje was bijna continu aan de bal. Zweden speelde
slechts 89 keer naar de goede kleur.

4

Christian Eriksen zakte tijdens Denemarken-Finland in elkaar.
Gelukkig gaat het nu stukken beter met hem.

5

Een Oranjefan ging viral. In een video is te zien dat hij een Oekraïnse supporter feliciteerde
na een goal.

6

Nederland behaalde tijdens de wedstrijd tegen Oekraïne een EK-record.
In de eerste 10 minuten schoot oranje zeven maal op doel.
Nog nooit was er een ploeg dat dat voor mekaar kreeg.

7

De openingswedstrijd van het EK tussen Turkije en Italië trok in Nederland bijna
4,5 miljoen kijkers.

GAMMA Helden Panningen

2014, een 18-jarige Denzel Dumfries
wordt door Sparta Rotterdam
weggeplukt bij de amateurs van
Barendrecht. De rechtsback start
zijn professionele carrière in het
moeras dat de Eerste Divisie heet.
Kan hij dit aan? Drie jaar en één promotie verder klopt SC Heerenveen
op de deur. Ze zien wel wat in die
hardwerkende verdediger. Een
echte suptopclub in de Eredivisie,
kan zo’n backje van Sparta dat
niveau wel bijbenen? 2018, topclub
PSV heeft een contract klaarliggen
voor Denzel. Er zijn sceptici, technisch laat Denzel te wensen over, hij
heeft last van ‘harde voeten’ en hoe
vaak levert hij nou echt een goede
voorzet af? 2021, Denzel, aanvoerder van PSV, in de belangstelling
van grote Europese clubs, maakt de
winnende goal in een EK-wedstrijd.
2014, een wat slungelige spits
maakt zijn debuut in de Eredivisie
voor Heracles Almelo. Ene Wout
Weghorst verrast vriend en vijand
door met Heracles Europees voetbal te halen. AZ ziet het wel zitten
in de spits en in 2016 tekent Wout
bij de club uit Alkmaar. Gaat zijn
gebrek aan techniek hem opbreken?
AZ wordt derde in de Eredivisie,
haalt de bekerfinale en Wout legt er
achttien binnen. Analisten zijn het
erover eens, AZ is de max van Wout
Weghorst. 2018, de Duitse subtopclub VfL Wolfsburg hengelt Wout
binnen. 2021, Wout, topscoorder van
VfL Wolfsburg, in de belangstelling
van grote Europese clubs, maakt
een goal in een EK-wedstrijd.
Misschien heb je niet zoveel talent
als Neymar, ben je niet zo verfijnd
als Messi en produceer je niet zo’n
trap als Beckham. Maar voor hard
werken, het maximale uit jezelf
halen en in jezelf blijven geloven is
geen talent nodig. Al sta je vandaag
nog achteraan in het publiek, voor
je het weet staan de schijnwerpers
op jou gericht.
Casper
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Optreden en
kinderactiviteiten in de Locht
In openluchtmuseum de Locht in Melderslo zijn het aankomende
weekend verschillende activiteiten. Bezoekers kunnen zaterdag
19 en zondag 20 juni genieten van de volksliederen van de groep
Vur de Wind. Voor kinderen is er op zondag een kinderactiviteit.

Aanstaande zondag kunnen kinderen in De Locht maaskeien
beschilderen. Gedurende het
hele weekend zal de groep Vur
de Wind muziek verzorgen. Deze
groep brengt volkse liederen uit

Beachvolleybalveld in
Melderslo officieel geopend
Melderslo is een beachvolleybalveld rijker. Vrijdag 11 juni heeft wethouder Han Geurts het spreekwoordelijke
lint doorgeknipt voor het nieuwe beachvolleybalveld wat gerealiseerd is en beheerd wordt door volleybalclub
Olsredlem. Wat uniek aan dit veld is: iedereen uit Melderslo mag er gratis gebruik van maken.

diverse landen. Museum de Locht
is dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur
geopend, met uitzondering van
maandagen. De bijzondere activiteiten vinden plaats van 12.30 tot
16.00 uur.

Expositie Jeu van Helden
in Galerie p.ART.s
In Galerie p.ART.s in Oirlo start vanaf vrijdag 18 juni de expositie
van Jeu van Helden uit Hegelsom. Hij heeft zich de laatste jaren in
zijn vrije werk vooral toegelegd op werken met balpen.

“Bizar dat met een eenvoudig middel als een balpen zoveel mogelijk
is”, zegt Van Helden. “Op zoek naar
ritmische structuren die ontstaan
uit veelvuldige herhalingen. Wáár
zit de onverwachte en de verborgen
schoonheid?” Volgens Van Helden is
gebruik maken van onconventionele
hulpmiddelen bij het tekenen een
uitdaging. Naast de werken van Jeu

van Helden zijn er beeldhouwwerken van Piet Siebers te zien. Vrijdag
18 juni om 20.00 uur is de opening
van de expositie. Deze is verder
te bezoeken op de zaterdagen en
zondagen 19, 20, 26 en 27 juni en
zaterdagen en zondagen 3, 4, 10 en
11 juli van 12.00 tot 17.00 uur. De
kunstenaars zijn tijdens de expositie
aanwezig om in gesprek te gaan.

Wethouder Han Geurts opende het
veld naast MFC De Zwingel officieel door zich actief onder de
jongste volleyballers te mengen.
Vicevoorzitter Ton Sanders van
Olsredlem en lid van de Nevobo
werkgroep promotie beachvolleybal vertelt: “Onze doelstelling is
om zoveel mogelijk beachvolleybalvelden in Horst aan de Maas en
de regio te krijgen. Zodra de zalen
in de zomer afgesloten worden,
kan de competitie dan op het zand
verder worden opgepakt. Zeker in
deze coronatijd kun je buiten sneller aan de bak dan binnen. Een paar
jaar geleden zijn we vanuit deze
werkgroep van Nevobo begonnen
met gesprekken om na de reguliere
competitie meteen door te gaan met
een beachvolleybal competitie. Het
idee is dan om met alle omliggende
clubs in de regio op diverse niveaus
te spelen. Een aantal clubs heeft zelf
ook al een veld liggen.”

Toegankelijk
Het grote onderscheid tussen dit
nieuwe veld en die van omliggende
dorpen is dat deze voor iedereen in
Melderslo toegankelijk is. “Daar hebben we bewust voor gekozen. Zo kunnen we heel veel mensen kennis laten
maken met beachvolleybal, omdat we
het gratis toegankelijk stellen. Voor
veel mensen is een kleine prijs om het
te huren toch een drempel en wij willen juist dat er zoveel mogelijk mensen in geïnteresseerd raken. Naast
onze eigen club trainingsavonden en
wedstrijden komt er een schema op
onze website, zodat mensen kunnen zien wanneer het veld beschikbaar is en op dat moment zelf kunnen
reserveren. Als een vriendengroep
een gezellige avond wil hebben of de
basisschool bijvoorbeeld ‘s morgens
een paar uur in het zand wil spelen,
dan kunnen ze zich gewoon aanmelden. Ze krijgen dan meteen te zien
waar ze de sleutel op kunnen halen

voor het net en kunnen dan lekker
genieten van de zon en een potje volleybal. Als eigen vereniging hebben
we er natuurlijk veel belang bij, maar
het is voor ons ook belangrijk dat het
breed maatschappelijk gebruikt kan
worden voor bijvoorbeeld beachsoccer, footvolley of beachkorfbal. Het
veld is voorzien van de beste kwaliteit beachzand en is rondom voorzien
van hekwerk zodat honden er geen
behoefte kunnen doen.”

Openingswoorden
In enkele openingswoorden door
voorzitter Petra Hagens en wethouder Geurts benadrukten beiden dat
dit voorbeeld laat zien dat een vereniging met een goed initiatief en met
hulp van vele vrijwilligers iets mooi
kan realiseren. Geurts sprak ook uit
trots te zijn op dit soort initiatieven
vanuit de gemeenschap, iets wat de
leefbaarheid en saamhorigheid alleen
maar verstrekt.

Vacature
VALUE
ADDING
TECHNOLOGY

Project Manager
Wil jij internationale
projecten aansturen?
Coördineer zowel klant projecten
als interne ontwikkel- en verbeter
projecten van A tot Z met deze
veelzijdige en internationale functie.
Meer weten over deze vacature?
T + 31 77 354 33 34
jobs@royaldutchkusters.com
www.royaldutchkusters.com

boeiboorden / platte daken
terrasoverkappingen / lood- en zinkwerk
Voor informatie, een vrijblijvende offerte of een gratis dakinspectie:
dakwerkenlimburg.nl
06 38 64 67 61 / INFO@DAKWERKENLIMBURG.NL
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Grand finale Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum verplaatst
De Grand finale van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum wordt verplaatst naar zaterdag 3 juli. De afsluiting van het project wordt een week opgeschoven vanwege de coronamaatregelen. De keuze is gemaakt
omdat er vanaf juli meer mogelijkheden voor deelnemers en artiesten ontstaan.
Tijdens de Grand Finale worden
deelnemers aan de fietsroute
opgewacht door muziek,
kunst, theater of een culinaire
versnapering. Geïnteresseerden
kunnen de route door Maaspark
Ooijen-Wanssum zelfstandig

afleggen en vanuit iedere locatie
starten. Tussen 13.00 en 18.00
uur vinden de activiteiten op
de route plaats. Gedurende
de dag gaat ook de film, die
documentairemaker Marijn Poels
over Gebiedsontwikkeling Ooijen-

Na Tommy nu ook Queen
in ‘t Plat in de Mèrthal
Na de uitvoeringen van rockopera Tommy in ‘t Plat (2019) komt er
een vervolg: Queen in ‘t Plat. Van donderdag 16 tot en met
zondag 19 juni 2022 voert de Koninklijke Harmonie van Horst
samen met de rockband Pigtail deze productie uit op het podium
van de Mèrthal in Horst.

Wanssum gemaakt heeft, in
première. De film wordt om 13.00,
15.00, 17.00 en 20.30 uur vertoond
in Wanssum. Er is een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar bij ieder
moment. Aanmelden kan via de
www.ooijen-wanssum.nl/beleef

Trailrun blijft staan
De trailrun door het natuurgebied,
die op zaterdag 26 juni in de ochtend
gepland staat, wordt niet verplaatst.
Deze sportieve activiteit, waarvoor
deelnemers zich vooraf moeten aanmelden, kan gewoon doorgaan. De
organisatie van de trailrun houdt zich
aan de geldende coronamaatregelen.
Zo starten de deelnemers in kleine
groepjes, verdeeld over tijdsblokken

en is er op het hele parcours voldoende ruimte om afstand te houden. Gedurende de hele maand juni
vinden er diverse activiteiten plaats
in Maaspark Ooijen-Wanssum. De
komende weken zijn er nog busritten,
wandelingen, sportieve activiteiten,
kinderyoga, een fototentoonstelling
en vinden er nog enkele lezingen
plaats.

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

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

Het concept is vergelijkbaar met
dat uit 2019, waarbij een samensmelting plaats zal vinden tussen
rock en klassiek. De kaartverkoop
start in het najaar van 2021. Voor
deze editie wordt teruggegrepen
naar dezelfde ingrediënten als
in 2019. De muziek van de band
Queen wordt speciaal voor dit
project gearrangeerd voor band,
harmonieorkest en solisten. Jesse
Passenier, arrangeur, dirigent
en componist, neemt deze taak
wederom op zich. Het hertalen van
de traditionele teksten van Queen
is in de handen van Wim Hendrix
en Ger Gubbels. Op het podium
slaan de zeskoppige rockcoverband
Pigtail en het harmonieorkest van
de Koninklijke Harmonie van Horst
de handen ineen. De solisten die

de zang op zich gaan nemen zullen
later via sociale kanalen en website
bekend worden gemaakt.

Uitverkochte editie
Voor het 800-jarig bestaan van
Horst in 2019 vonden initiatiefnemers Joep Vullings en Josien
Vermeeren elkaar in een gezamenlijke passie voor de rockopera
Tommy van The Who. Dit groeide
uit tot een project met het harmonieorkest van de Koninklijke
Harmonie van Horst, een samengestelde band en elf vocalisten uit
Horst aan de Maas. Drie avonden
speelde de rockopera Tommy in
’t Plat in een telkens uitverkochte
Mèrthal.
Beeld: Hub Vermeeren

Online seminar over
drugsgebruik bij jongeren
Het preventieteam van Vincent van Gogh organiseert op dinsdag
29 juni een webinar om drugsgebruik bij jongeren bespreekbaar te
maken.
Praten over drugsgebruik kan lastig zijn. Waar de norm vroeger lag
bij tabak, alcohol en wiet, heeft
de huidige jeugd een veel uitgebreidere keuze met bijvoorbeeld
xtc, speed en cocaïne. Het Team
Preventie Vincent van Gogh kreeg
de vraag van ouders hoe ze dit
bespreekbaar konden maken en
samen met de gemeente Horst aan

de Maas organiseert het team de
seminar ‘Drugs op de keukentafel’.
Volgens het team is het belangrijk om experimenteel gedrag op
tafel te krijgen en geeft aan dat de
gedachte ‘die van mij doet dat niet’
niet helpend werkt.
Ouders kunnen anoniem aansluiten
bij de webinar op dinsdag 29 juni
van 19.30 tot 20.30 uur.

Ben jij die horeca kanjer met een vlotte babbel die met onze gasten een leuk praatje of grapje kan
maken en ben je niet te bang om je handen uit de mouwen te steken? Beschik je daarnaast over
horeca ervaring en ben je flexibel? Dan zoeken wij jou om ons team te versterken!
Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een ervaren:

Assistent beheerder horeca
(M/V - Parttime, circa 20 uur per week)

Als Assistent beheerder Horeca ondersteun je
de beheerder van Sociaal Cultureel Centrum
De Wingerd in alle voorkomende werkzaamheden.
Jij bent de gastheer/-vrouw achter de bar,
je verzorgt lunches en koffietafels, richt de zalen
in voor de betreffende activiteiten en houdt alle
gegevens m.b.t. facturatie bij. Daarnaast zorg
je ervoor dat de zalen, het café en de sanitaire
voorzieningen toonbaar zijn voor de gasten.
Dit ben jij:
Je vindt het leuk om het mensen naar de zin te
maken en bent klantgericht ingesteld. Ook kun je
goed zelfstandig, alsook in teamverband werken.
Je bent flexibel ingesteld en je vindt werken in
het weekend, de avonduren en vakanties geen
probleem. Daarnaast:
• Heb je al werkervaring in de horeca
• Ben je een aanpakker: jij laat je niet gek maken
door drukte

• Kun je goed communiceren en beheers je de
Nederlandse taal goed
• Ben je enthousiast en vriendelijk
• Beschik je over Sociale Hygiëne
Wie zijn wij:
De Wingerd is een sociaal cultureel centrum
gelegen in hartje Sevenum. Vele verenigingen
hebben hier hun standplaats en organiseren
wekelijks activiteiten voor hun leden.
Wij bieden:
Een leuke, verantwoordelijke en afwisselende
functie, een tijdelijk contract en salaris afgestemd
op de horeca CAO.
Contactpersoon
Ben jij de persoon die wij zoeken? Richt je sollicitatie
met CV dan aan Leon Hoex via email;
info@wingerdsevenum.nl of loop een keer binnen.

De Wingerd | Maasbreeseweg 2 | 5975 BN SEVENUM

20

jongeren \ 1706

15-vragen aan

Jessie Bistervels Hegelsom
dus dat vind ik ook heel erg leuk om
te doen.

Heb je een bijbaantje?
Ik werk nu bij de kledingwinkel Mariëtte Mode in Horst. Ik doe
daar bijna altijd wel iets anders,
zoals kaartjes schieten of kleding
prijzen.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Het liefst spreek ik op de weekendavonden af met vriendinnen of kijk
ik gewoon een leuke film of serie.

Hond of kat?
Ik hou toch iets meer van honden.
Later wil ik er zelf ook een, maar katten zijn ook wel heel leuk hoor.

Als je een topsporter zou zijn,
waar zou je dan heel goed in
willen zijn?
Omdat ik op paardrijden zit lijkt dat
mij wel heel erg leuk. Geen idee of
ik dan dressuur of springen zou willen doen, maar het lijkt mij allebei
wel heel leuk.

Wat is het leukste en stomste vak
op school?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Jessie Bistervels
14 jaar
Hegelsom
Dendron College

Wat voor reis zou je ooit nog
willen maken?
Het lijkt mij heel erg leuk
om een soort wereldreis te
maken. Je kunt dan heel veel
verschillende landen zien en
veel culturen leren kennen. De
ervaring lijkt mij gewoon heel
cool.

Wat zou je graag nog willen
leren in je leven?
De Indonesische taal zou ik
graag willen leren, want mijn
moeder is Indonesisch en
ik heb dus ook veel familie
in Indonesië wonen. Om
dan dezelfde taal te kunnen
spreken is toch wel mooi.

In welke bestaande film zou je
zelf willen spelen?
In één van de Harry Potter films.
Die vind ik zelf echt heel erg leuk,
dus om daar in te spelen zou echt
geweldig zijn. Anders lijkt mij een
middeleeuwse themafilm ook heel
leuk. Dan heb je zo’n mooie jurken
aan.

Wat zou je ooit nog willen doen in
je leven?
Paardrijden op het strand als de
zon ondergaat. Ik heb het wel eens
gezien of foto’s of video’s en het ziet
er zo leuk uit. Gewoon superhard in
galop over het strand. Dat maak ik
ook niet elke dag mee.

Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
Op vakantie gaan naar Indonesië
zou ik graag opnieuw willen doen,
want daar heb ik mijn familie

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
5
2
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan
t!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hors

ontmoet en leren kennen. Daarnaast
was het land heel mooi. Het laatste
jaar van de basisschool zou ik ook
wel over willen doen, omdat je toen
alle leuke dingen deed met de hele
klas zoals de musical en op kamp
gaan.

Geloof je in buitenaardse wezens?
Ja, ik denk niet dat wij hier op Aarde
de enige levende wezens zijn die er
bestaan in het heelal. De ruimte is zo
groot dat wij niet de enige kunnen
zijn toch?

Wat is je favoriete hobby?
Ik vind altijd leuk om creatief met
iets bezig te zijn, zoals tekenen en
schilderen of gitaar en piano spelen. Niet dat ik er heel erg goed in
ben, maar het blijft gewoon leuk om
te doen en ik ben het nog allemaal
aan het leren, dus er is zeker plek
voor verbetering. Ik rijd ook paard,

Het leukste vak is muziek of beeldende vakken, want daar hoef je
geen huiswerk voor te maken en
is altijd wel gezelliger. Het stomste
vak is dan wel wiskunde. Daar ben ik
jammer genoeg best wel slecht in.

Ben je meestal te vroeg, precies
op tijd of te laat?
Vaak ben ik wel te laat. Vooral als
ik naar school moet fietsen, maar ik
kom dan wel altijd op tijd de les in
en ben nog nooit te laat gekomen.

Als je ervoor kon kiezen om een
bepaalde leeftijd te hebben, welke
zou dat dan zijn?
Ik denk ergens rond de 21 jaar oud.
Dan ben je wel al volwassen maar
alsnog aan de jonge kant.

Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Een vogel denk ik. Dan kun je vliegen wat mij echt heel cool lijkt en je
bent gewoon helemaal vrij.

Tekst: Teun van Zon

Hoi

Column

Kruidvat
We moeten het even hebben
over boodschappen doen bij de
Kruidvat. Ik ga er altijd heen
met een duidelijk doel: mijn
shampoo is op, bijvoorbeeld.
Ik denk dan ook altijd met vijf
minuten klaar te zijn maar dat
valt altijd vies tegen.
Hoofdzakelijk omdat er altijd wel
iets of iemand is die het gangpad
blokkeert. Waarschijnlijk iemands
moeder die uitgebreid de folder
aan het doorbladeren is. Of en
container met 40 kilo toiletpapier of kratten vol sportdrankjes. En wanneer je een schap
gepasseerd bent, is er ook echt
geen weg meer terug. De gangpaden hier zijn vaak zo smal dat
er alleen maar eenrichtingsverkeer mogelijk is. En als je dan niet
onderweg tegen iemands moeder
aanloopt, struikel je wel over een
bord met heel groot ‘actie’ erop.
Voor als je nog niet doorhad dat
ongeveer alles in deze winkel in
de aanbieding is. Eén plus één
gratis, tweede halve prijs. Ik denk
dan bij mezelf ‘nu moet ik twintig deodorant kopen, anders is
het zonde van mijn geld.’ Of, alle
combinaties mogelijk. Dan moet
ik daar weer helemaal over na
gaan denken. Negen van de tien
keer ben ik ondertussen ook weer
helemaal vergeten waar ik eigenlijk voor kwam en midden in de
winkel sta te denken: waar ben ik
in hemelsnaam? Waarom ligt hier
de muggenspray tussen de hondenvoer. Waarom hebben ze hier
überhaupt hondenvoer. Dit is toch
een drogist? Waarom verkopen
ze hier dan een xl familiezwembad of een achteruitkijkspiegel of
een lavalamp? Loop ik vervolgens
langs de snoepbakken en wordt
ik weer helemaal geconfronteerd
met mijn criminele verleden.
Heb ik me daar ondertussen overheen gezet, sta ik mezelf af te
vragen waarom ze hier überhaupt
zoveel eten hebben. Vervolgens
sta ik bij de kassa zoveel spullen af te rekenen dat ze me net
zo goed aandeelhouder hadden
kunnen maken. En dan eenmaal
onderweg naar huis vraag ik
mezelf toch wel af: was dit wel
een goede investering of heb
ik mezelf weer niet in de hand?
Help!

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01
Lotte Thijssen
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Jan Linders Horst sluit deuren en geeft klanten
omrijvergoeding
Het pand van supermarkt Jan Linders aan de Kerkstraat in Horst gaat tijdelijk sluiten voor een grootschalige
verbouwing. Vanaf maandag 5 juli 13.00 uur tot en met eind oktober is het gebouw gesloten. Er wordt dan
gewerkt aan een verbeterde supermarkt. Klanten ontvangen een omrijvergoeding.

De nieuwe supermarkt zal voorzien zijn
van meer winkelgemak en een uitgebreider assortiment. Zo wordt de Jan

Linders aan de Kerkstraat uitgebreid
met een slijterij, zelfscan, zelf checkout kassa’s, een Post NL pakketpunt

en De Keuken van Jan Linders. Klanten
kunnen hier terecht voor vers bereide
broodjes, pizza’s, maaltijden en sala-

des. In de periode dat de supermarkt
gesloten is, kunnen klanten uit Horst
terecht bij de nabijgelegen winkels in
Tienray, Sevenum of Grubbenvorst. Om
klanten tegemoet te komen voor het
ongemak wordt een wekelijkse omrijvergoeding ingezet voor de gehele
periode dat de supermarkt gesloten is.
Deze omrijvergoeding ontvangen alle
klanten uit Horst elke vier weken in de
brievenbus. “We zullen onze klanten in
de periode dat we gesloten zijn missen, maar deze verbouwing is noodzakelijk om te kunnen werken aan een
compleet vernieuwde, moderne supermarkt”, aldus supermarktmanager
Sophie Klarenbeek. “Vanaf de heropening, eind oktober, staat ons hele team
weer klaar voor alle klanten uit Horst.
In een supermarkt met nog meer winkelgemak.”

Cadeautip!

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN

Geslaagd!

WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES

Broer, dochter, zoon of zus examens succesvol afgerond?
Vier dit met familie. Bak een vlaai en trakteer!

SEVENUM RONDOM HORSTERWEG

Voer de slagingscode in en je ontvangt 10% korting per vlaai.

www.artvlaai.nl

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE
Mail naar bezorgers@garcon.nl

Wij zijn op zoek naar:

SCHOLIEREN EN
STUDENTEN (VANAF 13 JAAR)

Voor weekend- en vakantiewerk in onze kasrozenkwekerijen
in Meterik/America
Zie onze website voor meer informatie of bel: 077 464 20 97

Binnenkijken bij...

Column

‘Undercover
Boss’
Het werk van een directeur voer
je vaak uit op een spreekwoordelijke vierkante meter. De vergadertafel en het kantoor zijn mijn
werkplekken. Wat het bijzonder
maakt is de populatie gedetineerden. Alles is afgesloten van
de buitenwereld, er staan hoge
muren om de werkplek en er zijn
veel veiligheidsprocedures.
Op uitnodiging van enkele medewerkers heb ik afgelopen week,
voor een dag mijn bureau verruild
voor een uniform van een penitentiarie inrichtingswerker (PIW-er).
Vroeger noemde men deze functie
ook cipier of bewaker.
Ik ben zelf in 2001 ooit begonnen op de werkvloer en voelde
mij meteen weer als een vis in het
water. Ik mocht op twee afdeling
meedraaien. Ik heb genoten van
de eerlijkheid van het vak en de
gesprekken die ik op deze dag heb
mogen voeren. Ik ben mee geweest
naar de bibliotheek waar de mannen wekelijks hun boeken en tijdschriften kunnen uitzoeken. En toen
ons hoofd veiligheid een gedetineerde ging spreken in de isolatiecel stond ik daar niet als directeur,
maar als PIW-er. Ik ging mee naar
de luchtplaats, waar ik een veiligheidscheck uitvoerde. Daarna
mochten de gedetineerden van hun
dagelijkse uurtje recreatie in de buitenlucht genieten. Ik heb fantastisch
interessante gesprekken gevoerd
met de gedetineerden. Ze vertelden
over hun tijd binnen de gevangenis,
het gemis van het fysieke contact
tijdens de bezoekmomenten, die
niet meer toegestaan zijn vanwege
de coronamaatregelen en het gemis
van hun kinderen.
Ik besefte op deze dag weer meer
dan ooit dat je als PIW-er iedere dag
weer samen met je collega(s) op
een afdeling staat met een groot
aantal gedetineerden. Je hebt hierbij goede- en minder goede dagen.
Je hebt geen hamer net als een timmerman of een sleutel als een automonteur om dingen op te lossen.
Nee, het vakmanschap zit echt in de
PIW-er zelf. Ze doen hun werk met
zelfvertrouwen, integriteit, alertheid
en passie.
Kortom: ik ging naar huis in mijn
‘stoer uitziende outfit’ en vertelde
vol trots over mijn belevenissen als
‘undercover boss’.

Carla Wijnhoven
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Marion Hesp-Colbers America
BioVerbeek groeit! Groei jij met ons mee?

Ze vindt het belangrijk om ervoor te zorgen dat kinderen een leuke tijd krijgen, maar zelf vindt ze het ook
geweldig om bezig te zijn. Ze is erg actief in het verenigingsleven, vooral bij Jong Nederland en naait in
haar vrije tijd poppenkleertjes aan elkaar. Deze week wordt Marion Hesp-Colbers (47) uit America geplukt.

Wij zijn op zoek naar een:

Assistent teamleider
Wil jij in een levendige omgeving aan de slag
en jezelf verder ontwikkelen?
Wij gaan samen met jou en jouw capaciteiten en talenten
aan de slag om er een succes van te maken.
Kijk voor meer informatie op
bioverbeek.nl/werken-bij-bioverbeek
Bij interesse ontvangen we graag je CV en motivatie
via harry@bioverbeek.nl
Indien onze keuze op jou valt, bieden we je een
afwisselende en uitdagende functie, waarin je kunt
groeien middels begeleiding, coaching en cursussen.

Crist Coppens
BARBECUE VADERDAG TAS

4 Hamburgers,
2 gemarineerde karbonade
4 barbecueworst
2 gemarineerde speklappen
2 gemarineerde kipfilet 1 Koeltas
Normale prijs € 24.50

Vaderdag prijs € 17.50

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Oorspronkelijk komt Marion HespColbers uit Broekhuizen, maar sinds
2004 woont ze samen met haar
man Marco in America. De vonk
sloeg over bij Jong Nederland,
waar Marco bestuurslid is. “Hij
zocht een leidster voor zijn pubermeidengroep”, vertelt Marion, “en
een gezamenlijke vriendin zei:
‘oh, ik ken wel iemand’. Zo ben ik
erbij gekomen. Toen ontstond er
iets en ben ik bij hem en bij Jong
Nederland blijven plakken. Snel
genoeg woonden we samen in
Horst en daarna hier in America.
Ik heb een tijdje mijn eigen groep
gedraaid, de Wazelvotten, dat
waren meiden die net van de
basisschool afkwamen. Die bleven tot ze 19 jaar waren, ze wilden
maar niet vertrekken. Dat was een
heel hecht groepje. Met die pubermeidengroep ben ik mee opgegroeid, dus je hoort ook dingen die
ze thuis niet vertellen.” Een tijdje is
Marion minder actief geweest als
leidster, omdat ze een pleegdochter kreeg, die momenteel 18 jaar is.
“Toen zij 5 was, wilde ze zelf ook
bij Jong Nederland. Met trots heeft
ze dat shirt aangetrokken en zei ze:
‘nu hoor ik er ook bij!’. Afgelopen
jaar ben ik weer teruggekeerd
omdat ze geen leiding konden
vinden voor de jongste groep, de
Snoepertjes, en ik dacht dat ik wel
even tijdelijk zou kunnen bijspringen. Ze weten dat het voor mij
tijdelijk is en ik ga ook niet meer
‘all-the-way’, maar het prikkelde
toch. Het grappige is dat twee kinderen van meiden uit de groep,
waar ik eerst leiding aan gaf, nu
bij de Snoepertjes zitten.” Marion
vindt het ontzettend leuk om iets
voor kinderen te kunnen doen. Ze
werkt vier dagen in de week als

gezinscoach in Venray en doet ook in
haar vrije tijd veel om een steentje
bij te dragen. Zo heeft ze bijvoorbeeld
meegeholpen bij de jeugdcarnaval,
het mee opzetten van de ruilbieb,
schminken bij de wandeldriedaagse
en het opzetten van de schoolmusical.
“Ik vind het leuk om ergens een korte
tijd mee te helpen. Als kinderen een
leuke dag kunnen hebben en ik kan
daaraan bijdragen, dan doe ik dat.”

Horst aan de Maas dan erbinnen en ik
weet eigenlijk niet waarom. De meest
bijzondere vraag die ik gekregen
heb, was of ik een trouwjurk van een
vrouw uit de buurt van Rotterdam in
het klein kon maken van de stof van
de jurk zelf. Het was natuurlijk doodeng, want stel dat je het niet goed
doet. Maar ze waren ontzettend blij.
Ik kreeg zelfs nog een bos bloemen
opgestuurd.”

Poppenmoeder

De Broekhuizer jeugd

Een hobby die uitgroeide tot veel
meer is het maken van poppenkleding. Ze heeft haar eigen webwinkel
waarin ze veel verschillende kleertjes
verkoopt. “Mijn moeder naaide veel
poppenkleren voor mijn pleegdochter. Ik knipte dan wel eens designs
uit om te laten zien hoe het er ongeveer uit moest zien. Op een gegeven
moment dacht ik: dat moet ik zelf ook
kunnen, toch? Ik heb toen een naaimachine gekocht en ben gewoon aan
de slag gegaan. Eerst begon ik met
mijn moeder samen, gewoon kussentjes maken, maar ik ontdekte dat
ik zelf een heleboel kon maken. Mijn
man kreeg de vraag om een website
voor de kinderopvang te maken, met
allemaal foto’s erbij, waaronder van
naakte kinderpoppen. Ik dacht, dat
kan toch niet? Waar spelen die kinderen dan mee? Daar ben ik begonnen
en dat vond ik best leuk, dus daarna
maakte ik poppenkleren voor mijn
broers kinderen, voor vriendinnen,
enzovoorts. Samen met mijn man heb
ik toen een webshop geopend, zodat
ik het kan blijven doen.” Met veel
mond-tot-mondreclame en gedeelde
posts op Facebook begon het balletje
te rollen. “In het begin verwachtte ik
dat het niks zou worden, maar ondertussen krijg ik vanuit het hele land
bestellingen. Het begon meer buiten

In Broekhuizen groeide ze op in
een gezin met twee jongere broertjes. “Het was een kinderrijke straat
waarin ik ben opgegroeid, dus ik heb
altijd veel buiten gespeeld als kind.
Ik vind het daarom nog steeds leuk
om veel buiten te zijn. Mijn vriendinnen van toen spreek ik nog steeds.”
In Broekhuizen heeft ze ook bij het
volleyballen gezeten. “Daar heb ik
trainingen gegeven tot ik 18 jaar was.
Ook was ik de dorpsoppas”, lacht ze.
“Er waren een heleboel gezinnen waar
ik op de kinderen heb gepast.” Veel
plannen voor de toekomst heeft ze
nog niet, omdat de toekomst altijd
onvoorspelbaar kan zijn. “Het belangrijkste voor ons nu is om ervoor te
zorgen dat onze pleegdochter op een
goede plek terecht komt. We hebben haar hier in huis gehad sinds ze 3
jaar was. Ze is nu 18 en dan is ze voor
de wet volwassen. Als zij haar plekje
heeft, dan wordt het tijd voor ons
tweeën om lekker onze eigen nieuwe
plannen te maken. Ik kijk niet te ver
vooruit, maar neem de dag voor de
dag. Je hoeft geen grote plannen te
hebben, geniet maar gewoon van de
dag.”

Tekst en beeld: Koen van Meijel
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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

Gebiedsteams

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

zondag
Heilige mis
09.00
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Gemeente Horst aan de Maas

dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Tandarts

zaterdag
zondag
maandag

18 t/m 20 juni

Swolgen

Sevenum

dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
woensdag

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

Heilige mis

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

19.00

10.00

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Spoedgevallendienst

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

21 t/m 24 juni
Veerle Gorter
Tuinstraat 9, Venray
0478 58 34 78

Garden Plant BV is een groothandel
gespecialiseerd in het leveren van
een compleet assortiment tuinplanten
naar tuincentra en hoveniersbedrijven
binnen heel Europa.

Door de groei van ons bedrijf zijn we op zoek naar:

CASH & CARRY-MEDEWERKER
(M/V FULLTIME)

Wat ga je doen?
• Je plant en organiseert de verwerking van binnenkomende voorraad
• Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van uitzendkrachten
• Je bent verantwoordelijk voor de productkwaliteit en de uitstraling van de groothandel
• Je ondersteund collega’s met overige werkzaamheden binnen ons bedrijf.

LOGISTIEK-MEDEWERKER
(M/V FULLTIME)

Wat ga je doen?
• Je verdeelt de binnenkomende bestellingen op klantniveau
• Je controleert de bestellingen en zorgt voor een secure afwikkeling
• Je laadt en lost bestellingen van klanten en leveranciers
• Je zet binnenkomende voorraad uit op ons afhaalcentrum

BINNENDIENSTMEDEWERKER
(M/V PARTTIME)

Wat ga je doen?
• Je verwerkt aanvragen van klanten tot een passende offerte
• Je verwerkt bestellingen van klanten tot een passende order
• Je staat de klanten telefonisch te woord.
• Je verwerkt voorraadinformatie juist in de automatisering

Verloskundige zorg

• Je ondersteunt het kantoorpersoneel met alle voorkomende werkzaamheden

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

KASSAMEDEWERKER
(M/V PARTTIME)

Wat ga je doen?
• Je staat de klanten met een glimlach te woord
• Je scant de planten en zorgt voor een correcte afhandeling van de transactie

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

• Je zorgt voor een nette uitstraling van het kassa-gedeelte
• De functie is wellicht te combineren met een functie van interieurverzorger
Wat verwachten wij?
• Je bent representatief en hebt affiniteit
met tuinplanten.

van de Nederlandse taal. De beheersing

• Je bent een teamplayer en kunt goed met
mensen omgaan.

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas
06 55 40 80 23

• Je beschikt over een goede beheersing
van de Duitse taal een pre.
• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit

Wij bieden

Durf jij de uitdaging aan?

Een afwisselende functie in een enthousiast

Dan ontvangen wij graag je motivatie met CV

team met een informele werksfeer.

via rjeucken@garden-plant.nl Voor vragen

Tegenover jouw inzet en prestaties staan

en meer informatie over de functie kun je

een prima salaris en uitstekende secundaire

contact opnemen met Richard Jeucken op

arbeidsvoorwaarden.

077 396 11 55 of rjeucken@garden-plant.nl

WWW.GARDEN-PLANT.NL

23

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

