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Gemeentenieuws
Horst aan de Maas

‘Gymzaal Haegelsum
mot blieve’
In Meterik wordt een nieuwe sporthal gebouwd. Daarvoor moeten de gymzalen in Hegelsom en Meterik op de schop. “Belachelijk”, vinden ouders uit Hegelsom. Zij zijn een petitie
gestart om de gymzaal te behouden. Lees verder op pagina 03

Onpersoonlijke mail zorgt voor woede

Kunstwerk Sevenum verplaatst, weduwe kunstenaar niet blij
Het kunstwerk ‘Nu’ van Nout Visser is dinsdag 29 juni uit het centrum van Sevenum verwijderd.
Marie Louise Schoondergang, weduwe van Visser, kreeg een paar dagen voor de werkzaamheden van de
gemeente Horst aan de Maas via een onpersoonlijke mail te horen dat het kunstwerk werd verwijderd.
Ze startte een petitie voor verplaatsing van Nu.
Het kunstwerk zou volgens de
gemeente de verkeersveiligheid in
gevaar brengen. Schoondergang kreeg
donderdagmiddag 24 juni in een mail
van de gemeente Horst aan de Maas
te horen dat het kunstwerk maandag
of dinsdag verwijderd zou worden.
“Ik heb er alle begrip voor dat dingen kunnen veranderen en dat een
en ander kan leiden tot het verwijderen van het kunstwerk”, begint
Schoondergang in haar reactie. “Dat is
eerder gebeurd met werken van Nout
en zal nog vaker voorkomen. Maar ik
vind het op zijn zachtst gezegd niet

elegant dat u ons niet eerder van dit
proces op de hoogte hebt gesteld.”
Schoondergang is niet blij met de
gang van zaken van de gemeente
werkt, vertelt ze desgevraagd. “Ik heb
dit nog nooit meegemaakt, dit is niet
netjes.” Ook was ze niet blij met de
schrijfwijze van de mail. “Dat u vervolgens een mail stuurt aan ‘Beste,’
met de mededeling dat het kunstwerk aanstaande maandag of dinsdag
al verwijderd wordt vind ik ronduit
respectloos”, zegt Schoondergang.
De beleidsmedewerker van de
gemeente spelde de naam van de

kunstenaar fout. “Wat me eigenlijk het
meest steekt is uw gebrek aan respect
voor de kunstenaar, u kunt zijn naam
niet eens goed spellen. Het lijkt bijna
een nagedachte dat u hem/ons ook
nog even op de hoogte stelt.”
In de mededeling staat dat het
kunstwerk verwijderdwordt en op
de gemeentewerf wordt opgeslagen. Schoondergang is bang dat het
vergeten wordt en pleit voor een
nieuw plekje. “U zegt dat het kunstwerk tijdelijk opgeslagen wordt op de
gemeentewerf. Bedoelt u daarmee
dat er plannen zijn voor het verplaat-

sen van het kunstwerk? Of gaat u
het op termijn vernietigen? Ik hoop
natuurlijk op het eerste, maar in dat
laatste geval zou ik er in ieder geval
graag voor willen pleiten om de twee
bronzen objecten (met daarin toekomstwensen van toenmalige basisschoolleerlingen) die nu op de twee
granieten zuilen aan weerszijden wel
te bewaren of aan ons te schenken.”
De weduwe van Visser begon een
petitie voor het verplaatsen van Nu.
Ze kreeg zo’n zeventig reacties die
allemaal pleitten voor verplaatsing.
Voor Schoondergang kwam het uiteindelijk goed na een aantal mailtjes. “Ik las eerder in de HALLO dat
de gemeente nog niet bezig was met
het verwijderen. Daar heb ik wethouder Han Geurts ook op gewezen.

Maandagavond kreeg ik een telefoontje van de wethouder en hebben we alles uitgepraat.” Daarin werd
afgesproken dat het kunstwerk wordt
verplaatst. Het wordt nu tijdelijk
opgeslagen op de gemeentewerf.
“Een wat ruimere, groene omgeving
zou het werk zeker veel goed doen”,
zegt Schoondergang. De gemeente
Horst aan de Maas heeft haar excuses
aangeboden. “Het had niet zo moeten lopen”, zegt een woordvoerder.
“We hadden mevrouw Schoondergang
eerder moeten informeren.
Gelukkig dat we het nu zo samen
hebben opgelost.” De inwoners van
Sevenum krijgen inspraak in waar het
kunstwerk naar wordt verplaatst.
Tekst: Niels van Rens
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Het verhaal van de vergeten kampioene
Met zijn nieuwe documentaire ‘Wiesje Vaessen, de vergeten kampioene’
wil documentairemaker Theo Linssen uit Horst een nieuw licht werpen op
zijn moeder. Als wedstrijdzwemster was Wiesje de eerste Limburgse
vrouw die meedeed aan de Olympische Spelen. De documentaire is genomineerd voor het landelijke festival van NOVA en zal binnenkort te zien
zijn in ‘t Gasthoês en op L1.
In Londen (1948) en Helsinki (1952)
behaalde Wiesje Vaessen in totaal
drie medailles. Toch is ze in de vergetelheid geraakt, vertelt zoon Theo
Linssen: “De documentaire gaat
naast haar zwemcarrière ook over de
invloed die ze heeft gehad op mijn
zus en mij en over de vergankelijkheid
van roem. Ze was bekend, ereburgeres van Heerlen, beschermvrouw van
zwemclub HZPC, maar een aantal jaren
later werd ze al vergeten. Toen ik met
de gemeente in Heerlen belde, wisten
ze ook niet meer wie ze was, ook al
was ze ereburgeres. Dat raakte me.
De documentaire gaat over de vergankelijkheid van roem, vandaar de titel
‘de vergeten kampioene’, maar het
schetst ook haar carrière. Het is een
monumentje voor haar.” In de documentaire maakt Theo als het ware
een reis door de tijd. “Samen met de
dochter van mijn zus, dus mijn moeders kleindochter, ga ik op zoek naar
haar sporen. We gaan naar Heerlen
en naar de plek waar het zwembad
vroeger was. Vervolgens vertel ik over
haar carrière en de rol die journalisten vroeger speelden. In het verhaal
na haar overlijden vraagt mijn nichtje
waarom ik het zo belangrijk vind om
haar verhaal te vertellen, als mijn

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.

Oplage 19.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl

moeder daar zelf niet zoveel belang
aan hechtte. Met mijn zus ga ik dan in
gesprek over wat ze nagelaten heeft,
waarna het verhaal een verrassend
einde heeft.”

Krantenknipsels
In huize Linssen-Vaessen kon je niet
om het zwemmen heen. “Marièlle
Martens van HZPC noemde ons huis
altijd het clubhuis van de vereniging. Mijn vader was secretaris, dus
ons huis lag altijd vol met papieren.
Ik ben als het ware in het zwembad opgegroeid en ik waterpolo nog
steeds. Het feit dat mijn moeder zo’n
topprestatie had neergezet, dat was
helemaal niet zo’n item bij ons thuis
vroeger. Mijn moeder liep er nooit
mee te koop.” Wiesje overleed in
1993, maar de herinnering leeft nog
voort. “Op zolder ligt het archief van
mijn moeder, alle krantenknipsels en
foto’s. Zo’n tien jaar geleden heb ik
dat geordend. Er lag een doos van de
tijd dat mijn ouders net verkering hadden. Drie jaar lang schreven ze elke
dag brieven naar elkaar. Daar kreeg
ik het idee om er iets mee te doen.”
Tijdens het maken van de film leerde
Theo ook nog het een en ander over
zijn moeder kennen. “Doordat je het
verhaal van je moeder terughaalt,
krijg je haar ook weer een stukje
terug. Als zoon ontdek je ook een
heleboel nieuwe kanten. Ik dacht dat,
toen ze uit Helsinki terugkwam, ze
meteen stopte met zwemmen. Maar ik
kwam erachter dat ze twee maanden
nadat ik geboren was weer gewoon
volop bezig was.” Hoe zou Wiesje

Theo’s film werd genomineerd voor het landelijke festival van NOVA (Nederlandse
Organisatie Van Audiovisuele amateurs). “Vorige week waren de
Limburgse Filmdagen van CineLOVA.

Lenssen begeleidde het coachingstraject voor amateurfilmers, waar
Theo aan deelnam. Ruud stuurde de
film naar L1, waarop hij een budget
beschikbaar kreeg gesteld om de film
verder te ontwikkelen. “Daarmee heb
ik de film wat kunnen professionaliseren. Er waren een aantal verhaallijnen
die voor mij leuk waren, maar voor
het grote publiek wat minder. Beelden geluidkwaliteit moesten allemaal
op een hoger niveau. Tijdens het
openingsweekend van de Olympische
Spelen komt de film op L1. De week
daarvoor, op zondag 18 juli, presenteren we de film in ‘t Gasthoês.”
Geïnteresseerden kunnen hiervoor
mailen naar koeske@hetnet.nl
Tekst en beeld: Koen van Meijel

Intermakelaars start met nieuwe
dienst om de woningmarkt te helpen
Wĳ bieden vanaf vandaag woningzoekers een nieuwe dienst aan, Cirkl genaamd. Met deze dienst krĳgen woningzoekers toegang tot extra
woningaanbod dat nergens anders te koop staat. We bieden hiermee een oplossing voor het tekort aan woningen en geven woningzoekers
weer perspectief op het vinden van een nieuwe woning.

Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.

Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Filmfestival

De Limburgse jury beoordeelt, maar
de NOVA komt ook kijken. Zij zoeken
de films uit die ze mee willen nemen
naar het landelijke festival. Mijn film
kreeg van de Limburgse jury de prijs
voor beste scenario, maar viel verder
buiten de prijzen. De nationale jury
koos mijn film en ook die van Arie
Stas uit Horst. Hij had films gemaakt
over islamitisch Iran en over zijn
zoektocht naar de grafkelder van de
familie van Wittenhorst. Ik vond het
wel opmerkelijk dat de Limburgse
jury ons langs zich liet liggen, terwijl de Nederlandse jury ons nomineerde. Het was ook heel bijzonder
dat de Limburgse Filmdagen in het
Luxortheater in Heerlen waren, omdat
mijn moeder daar in haar brieven over
schreef.” Documentairemaker Ruud

Oh, zit dat zo!

Bezoek- en correspondentieadres

Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

zelf terugkijken op de documentaire?
“Ik denk dat zij het geweldig zou
hebben gevonden. Ze zou zich waarschijnlijk wel ongemakkelijk voelen
vanwege alle aandacht, maar ze zou
wel trots zijn dat ik die gemaakt had.
Na de film hoop ik dat mensen zich
mijn moeder als een warme, betrokken vrouw herinneren. Ze heeft veel
voor de zwemclub gedaan. De prestaties vond mijn moeder niet zo belangrijk.”

Dat de woningmarkt op slot zit,
is dagelijks te lezen in de media.
Er zijn veel meer woningzoekers dan woningaanbieders. “Met
onze nieuwe dienst draaien we de
markt om”, zegt Erwin. “ In de hui-

dige markt zit iedereen op elkaar
te wachten. Een zoeker gaat eerst
kopen en pas daarna zijn eigen
woning verkopen.”
Het platform Cirkl draait de markt
om en begint bij de woningzoeker.
Woningzoekers die zich aanmelden
voor deze dienst, krijgen toegang
tot het woningaanbod van medewoningzoekers. Dat zijn woningen
die nog nergens anders zichtbaar
zijn. De voorwaarde om deze woningen te kunnen zien, is dat de zoeker
ook zijn eigen woning binnen het
platform aanbiedt.
Het platform van Cirkl, waar we ons
bij hebben aangesloten is een landelijk initiatief. Woningzoekers kunnen
alleen toegang krijgen via een makelaar. In de markt zijn ruim 600.000
woningzoekers actief. Een groot deel

daarvan is een zogenaamde ‘doorstromer’; iemand met een eigen
koopwoning die door wil stromen
naar een andere woning. Zodra een
deel van deze woningzoekers mee
gaan doen met Cirkl, en dus ook hun
woning daar gaan aanbieden, kan het
aanbod woningen snel stijgen.
Alle woningzoekers zijn welkom
Mensen die als woningzoekers
bij Intermakelaars staan ingeschreven ontvangen komende
tijd een persoonlijke uitnodiging.
Uiteraard is iedere woningzoeker
welkom om zich aan te melden bij
Intermakelaars om ook hun droomhuis via Cirkl te vinden. Ook voor
starters of mensen zonder koopwoning zijn er mogelijkheden zodra er
voldoende aanbod binnen het Cirklplatform beschikbaar is.

“De woningmarkt in onze regio kan
met dit initiatief echt in beweging
komen. Dat is hard nodig omdat er
nog veel te weinig nieuw aanbod
gebouwd wordt en we daar niet langer op kunnen wachten”, zegt Erwin.
We bouwen een nieuw ecosysteem
van woningzoekers onder elkaar die
onderling matches maken. Bij iedere
transactie is de begeleiding van een
makelaar vereist. Meer informatie,
kosten en voorwaarden vind je op
www.cirkl.nl
Door Erwin Camps KRMT (Kandidaat
Register Makelaar Taxateur)

www.intermakelaars.com
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Aanpassen op klimaat

Webinar over toekomst van de Maasoever
In een interactieve livestream op donderdag 24 juni presenteerde de dorpsraad van Lottum haar visie over de
toekomst van de Maasoever. Hiermee wil de dorpsraad de bewoners van Lottum op de hoogte stellen van haar
ideeën en vragen om input. Verschillende partijen presenteerden hun visie, waarop kijkers vragen konden
insturen. Op basis van alle input wordt een conceptvisie ontwikkeld.
Namens de gemeente Horst aan
de Maas trapte wethouder Eric
Beurskens de avond af. Als wethouder van klimaat, water en openbare
ruimte valt de gebiedsvisie LottumGrubbenvorst onder zijn portefeuille. “Het landschap van Maasdal
in Noord-Limburg is van bijzondere
kwaliteit”, vertelt de wethouder.
“We moeten er daarom zorgvuldig
mee omgaan. Afgelopen jaar heeft
de gemeente de opdracht gegeven
om een visie en uitgangspunten dit
gebied te ontwikkelen. De aanleiding hiervoor was een eerder plan,
dat was opgesteld naar de hoogwaters van 1993 en 1995, waar velen
last van hadden.” Omdat er aan
de oevers in de tussentijd al dij-

ken tegen overlast waren geplaatst,
was het plan achterhaald, vertelt
Beurskens. Dat gaf de gemeente
ruimte om het plan opnieuw te
bekijken. “Om te komen tot een visie
is het belangrijk om alle belanghebbenden te horen en te vragen naar
hun mening en visie. Het doel is
om in het derde kwartaal van het
jaar een conceptvisie te presenteren. Eind dit jaar zal er nog geen
definitief plan zijn, maar zullen we
als gemeente wel een doel hebben
waar we duidelijk voor gaan.”

Landschap
Edmond Staal van Stiching het
Limburgs Landschap vertelt in zijn
presentatie hoe de stichting tegen

ontwikkelingen in het buitengebied aan kijkt. “De Maas in NoordLimburg is uniek voor Nederland.
De Maas heeft haar loop in de
afgelopen honderdduizend jaar veel
verlegd, waardoor terrassen zijn
ontstaan. De mens bouwde op dit
fundament. De maatschappij verandert, dus de vraag van de mens verandert mee. Daarmee verandert ook
het landschapsgebruik. We gaan niet
uit van stilstand, maar investeren in
ontwikkelingen in de lange termijn.
Het landschap is geen pinautomaat.”
In Grubbenvorst is initiatiefgroep
Gezicht naar de Maas al een langere
tijd bezig met dezelfde vraag binnen hun dorpsgebied. “We hebben
heel veel ontwikkelingen rondom

Grubbenvorst zien plaatsvinden waar
we geen invloed op hadden”, vertelt
Eric Thissen van het burgerinitiatief.
In een eerdere bijeenkomst heeft
de groep ideeën van burgers verzameld, die worden gepresenteerd in
een gesimuleerde video. Hierin laten
ze ideeën zoals een haven, drijvende huisjes aan de oever, sporten cultuurvoorzieningen en ruimte
voor recreatie zien. “Het is een ongoing proces, we zullen nog vaak in
gesprek gaan.”

We zullen het
samen moeten doen

Recreatieontwikkeling
De dorpsraad vroeg aan adviesbureau Leisure Brains om hun visie over

de ontwikkelingen binnen de landelijke recreatiesector te presenteren.
“Landschap wordt steeds belangrijker voor toerisme, maar de mens en
de natuur zullen het samen moeten
doen”, vertelt Frank Verkoijen van
Leisure Brains. “We verwachten dat
er steeds meer vrijetijdslandschap
zal ontstaan. Een andere trend is dat
het droger en warmer wordt, waardoor watermanagement een steeds
groter belang heeft.” In zijn presentatie kaart Verkoijen verschillende
ontwikkelingen binnen het gedrag
van de mens aan, zoals senioren die
vaker op vakantie gaan en jongeren die meer willen beleven binnen de natuur. Verkoijen pleit voor
meer crowdmanagement en control
en verwacht dat ook in Lottum veel
toerisme zal komen. “Het zal geen
Amsterdam of Giethoorn worden,
het gebied is ruim genoeg om het op
te vangen.”

Vervolg voorpagina

‘Gymzaal Haegelsum mot blieve’
Martine Klaassen, Diane Driessen
en Robbert Driessen zijn drie ouders
van de groep van zes die zich actief
inzet voor het behoud van de gymzaal van basisschool Onder de Linde
in Hegelsom. “We vinden dat wij, als
Hegelsom, er collectief op achteruit
gaan als de gymzaal verdwijnt”, vertelt Robbert Driessen. “Ten eerste,
de gymzaal is er al. Het alternatief is
slechter en, voor zover wij kunnen
zien, ook duurder. De schoolkinderen
moeten dan met een touringcar vervoerd worden. Dat kost tijd en geld
en het is minder duurzaam. Die tijd
wordt gecompenseerd door andere
lessen minder lang te maken, dus
ze krijgen er minder onderwijs voor
terug. Daarnaast hebben senioren
opeens een veel hogere drempel
om in het dorp actief te zijn met de
activiteiten die ze nu in de gymzaal
hebben. Andere clubs en verenigingen moeten nu naar een ander
dorp.” Volgens de ouders gaat dit ten
koste van de leefbaarheid. “Ik vind
het raar dat de gemeente deze
keuze maakt, vooral in deze tijd”,
zegt Diane Driessen. “Kinderen moeten meer bewegen en sporten wordt
gepromoot, dus dan is het raar dat je
de gymzaal juist weg gaat halen.”

Bestaansrecht
Er is volgens de groep niks mis met
de komst van de nieuwe sporthal
in Meterik, maar kan niet bevatten
waarom de gymzaal in Hegelsom
moet verdwijnen. “Voor zover wij
kunnen zien stamt dit plan af van de
tijd dat er nog plannen lagen voor
Afslag10 en de verhuizing van De
Berkel”, zegt Robbert. “Dat zou betekenen dat deze kant van de gemeente
geen sporthal zou hebben die voldoet
aan de eisen voor bepaalde sporten,
dus wilden ze een nieuwe sporthal
bouwen in Meterik. Het lijkt erop dat
andere gymzalen moeten worden
weggehaald om de nieuwe sporthal
meer reden te geven om te mogen
bestaan. Maar de basisschool wil

bijvoorbeeld dat de gymzaal blijft.”
Het verdwijnen van de gymzaal zou
betekenen dat kinderen elke week
met een touringcar naar de sporthal moeten reizen voor de gymles.
Martine Klaassen ziet het zich als
volgt voor: “de kinderen moeten zich
eerst verzamelen, in een busje worden gestopt, geteld worden en zich
omkleden. Dat kost zoveel tijd. We
hebben er onderzoek naar gedaan,
het kost achtien weken in de schoolcarrière van een kind. Per jaar is dat
2,5 week onderwijs. Het is voor ons

als ouders ontzettend belangrijk dat
ze genoeg tijd hebben voor de lessen
en voor het gymmen. Daar hebben
kinderen recht op. We wonen allemaal in Hegelsom en hebben allemaal kinderen op de basisschool
zitten, dus we hebben er veel binding
mee.”

Hoop
“Het raarste is dat de gymzaal er al
staat”, vindt Diane. “Het is niet dat
we hier een nieuwe gymzaal willen bouwen of dat we niet willen

dat de sporthal in Meterik er komt.
Deze zaal staat er al en hij is nog
goed genoeg.” Robbert voegt toe:
“Hij is al tientallen jaren oud, dus er
moet nog wel het een en ander aan
gefixt worden. Een paar dingen repareren valt niet te vergelijken met het
bouwen van een nieuwe sporthal,
inclusief aanpassingen aan de verkeerssituatie.” In de tussentijd zijn ze
een petitie gestart en hebben ze al
een aantal handtekeningen binnen.
“We hebben veel reacties ontvangen
van mensen die het bizar vinden dat

So Expo is gespecialiseerd in maatwerk stand en- interieurbouw.
Heeft een eigen ontwerpafdeling, werkplaats, spuiterij en sign-afdeling.
Onze klanten zijn divers en komen uit de hele wereld.
Wij zijn klantgericht, kwaliteit en service staan hoog in het vaandel.
So Expo BV is gevestigd in Venray en is een middelgroot
Standbouwbedrijf met ca. 25 werknemers. ( zie www.soexpo.nl )
Op dit hebben wij de volgende vacatures:

CHEF WERKPLAATS STANDBOUW
GRAFISCHE DUIZENDPOOT STANDBOUW
MEUBELSPUITER INTERIEUR EN STANDBOUW
Kijk voor de uitgebreide functieomschrijving op
https://www.soexpo.nl/vacatures.html
Heb je interesse in een van deze banen stuur dan een e-mail met je CV en
motivatie naar Dennis van der Heijden; dennis@soexpo.nl
So Expo BV, Energieweg 19, 5804 CE Venray, Tel. 0478-514577

de gymzaal weg moet. De gymzaal
staat er nog, de nieuwe sporthal
staat er nog niet en er is nog geen
sloopvergunning afgegeven, dus er
is nog hoop. Ik denk dat als we met
genoeg mensen en handtekeningen
een geluid aan de gemeente afgeven. Er moet wel iets lukken.”
De petitie is te vinden via
www.petities.com/
gymzaal_heagelsum_mot_blieve

Tekst en beeld: Koen van Meijel
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Abroad in USA

Margo Geurts streeft voetbaldroom na in Amerika
Deze beslissing maak je niet zomaar. Margo Geurts (17) uit Horst gaat studeren én voetballen in Amerika.
Zondag 15 augustus is de grote dag, dan heeft Margo een enkeltje Ohio geboekt. Vier jaar lang gaat ze sportmanagement en marketing studeren en maakt ze zich nu op voor een grote stap in haar leven.
Je moet het maar durven. Je koffers
pakken en voor vier jaar alles achterlaten. Stoer, gewaagd, zeg ervan wat je
denkt, maar avontuurlijk is het zeker.
Margo is er helemaal klaar voor, wel
beginnen de zenuwen steeds meer
voelbaar te worden. “De grote dag komt
steeds dichterbij”, zegt ze. “Ik moet
eerlijk bekennen dat het nu wel spannend aan het worden is. Dat merk je
ook thuis. Pap en mam vinden het hartstikke stoer en staan honderd procent
achter me, maar toch is het raar. Je laat
voor vier jaar toch veel achter.”

Ik ga er veel leren,
dat weet ik zeker

Niveau
Maar hoe kom je erbij om voor vier jaar
naar USA te vertrekken? “Het is niet
altijd een droom van me geweest”, zegt
Margo. “Het kwam meer per toeval.
Bij een informatieavond over studiekeuzes ben ik uit nieuwgierigheid naar

‘overboarderstudies’ gaan kijken en
dacht: waarom niet? Ik besloot mij aan
te melden. Om toegelaten te worden
tot de opleiding werd ik gescreend.
Ik wilde graag gaan voetballen in het
damesteam. Dat gaat natuurlijk niet
zomaar, het niveau is stukken hoger
dan hier.”
Daarom moest Margo laten zien wat ze
in haar mars had. Verschillende zelfgemaakte video’s stuurde ze op. “Ik heb
zo’n vader die zo gek is om naast het
veld tijdens een wedstrijd allemaal
filmpjes te maken. Hij heeft dat heel
professioneel gedaan, met goede apparatuur.” Tot Margo’s verbazing kreeg ze
zes verzoeken voor een voetbalteam.
“Ik heb uiteindelijk voor de beste gekozen, dit aanbod voelde gewoon goed.”
Nu mag ze dus aan de slag in Ohio.
“Het niveau is hoger dan bij Sporting ST,
waar ik nu voetbal. Ik ga er heel veel
leren, dat weet ik zeker.” Een week ziet
er als volgt uit: vier dagen trainen en
twee wedstrijden. “Tja, dat is inderdaad
niet niks. Het wordt zwaar, maar ik kan
het aan. Ik geloof in mijn eigen kracht.”
Om goed voorbereid naar Amerika af
te reizen heeft Margo een trainings-

schema gekregen. “Ik doe deze trainingen vol overgave, ze zijn zwaar maar
zie ook de vooruitgang.” De komende
weken is Margo ook bewust bezig met
‘afscheid nemen’ van haar sportverenigingen en vrienden.

Toekomst
In Ohio gaat Margo samen met haar
teamgenoten wonen op de universiteitscampus. “Superleuk, want daar
zitten dus ook allemaal mensen die
iets hebben met sport. Vrienden maken
komt dus wel goed.” Haar toekomst,
hoe ziet ze die voor zich? “Echt geen
flauw idee. Wie weet ga ik werken
binnen het bedrijf van een voetbalclub of speel ik over een paar jaar in de
Eredivisie. Of wie weet ontmoet ik daar
een leuk iemand en blijf ik plakken.”
De nieuwe Lieke Martens? “Nee”, zegt
Margo lachend. “Dat niveau ga ik niet
aantikken. Zeg nooit nooit, maar ik
ga me voor de volle honderd procent
inzetten voor UNOH (University of
Northwestern Ohio).

Tekst en beeld: Niels van Rens

Gasthuisstraat wordt autoluw en een fietsstraat
De Gasthuisstraat in Horst wordt een fietsstraat. De gemeente Horst
aan de Maas is bezig met het autoluw maken van deze drukke straat.
Dat kregen omwonenden te horen in een digitale informatiebijeenkomst
op maandag 28 juni.
De reden om de Gasthuisstraat tot een
fietsstraat om te toveren is het eerder bekende onderhoud aan de straat.
“De Gasthuisstraat moest sowieso
onder handen genomen worden”,
zei Thijs Hermans van adviesbureau

Infra20. “Daarom zijn we gaan kijken of we deze drukke weg nog meer
konden verbeteren.” Daarom is ervoor
gekozen de straat autoluw te maken.
“Auto’s kunnen er evengoed rijden,
maar dat zal voornamelijk bestem-

Leenders Plants is een superleuk positief bedrijf waarbij we met een
team van tien mensen tuinplanten kweken en vermarkten naar tuincentra en collegakwekers in binnen- en buitenland.
Heb je zin om met ons een natuurproduct te maken,
dan kom je bij ons helemaal tot bloei.
Wij bieden een uitdagende baan (fulltime of parttime)

Medewerk(st)er
tuinplantenkwekerij
met doorgroeimogelijkheden

Werkzaamheden:
• Verzorging, onderhoud en snoeien
• Oppotten en verzendklaar maken
• Werken met heftruck en div. andere machines
• Aansturen van seizoen medewerkers en een leuke groep scholieren.
Wij vragen:
• MBO of HBO werk en denkniveau
Wij bieden:
• een leuke afwisselende baan in een professioneel
en gezellig team
• goed salaris volgens CAO open teelten
• goede secundaire voorwaarden
• wij leren je graag het vak tuinplanten kweken
Voor meer informatie bel Mark Leenders
06 51 98 90 98
Je kunt schriftelijk reageren per mail.
Stuur je CV en/of diploma’s mee.

www.leendersplants.nl | info@leendersplants.nl

mingsverkeer zijn. Automobilisten
zijn er te gast en de fietser is de baas.
Inhalen mag niet. Daarnaast wordt het
een eenrichtingsweg vanuit ‘t Gasthoês
naar de Stationsstraat.” Omdat de weg
nu vooral voor fietsers zal worden
gebruikt, is er meer plek voor groen.
Giel van Eck, adviseur klimaatadaptatie en watermakelaar, pleit voor meer
groen. “De Gasthuisstraat wordt in de
zomer zomaar 8 graden warmer omdat
er zoveel bestrating is. Bomen en ander
groen in de straat doen dan heel veel.
Bedenk je dat een boom gemiddeld
1.000 liter water verdampt, dat is hetzelfde effect als tien airco’s. Dat scheelt
weer zo’n 5 graden.” De bestaande
bomen aan de Gasthuisstraat worden

gehandhaafd. De gemeente Horst aan
de Maas gaat in gesprek met omwonenden over wat zij prettig vinden op
gebied van groen. “Samen gaan we
dan kijken wat voor soort groen er
wordt toegevoegd aan de wijk. Het is
belangrijk dat we dit doen in verband
met de flinke hoosbuien en extreme
hitte vanwege de klimaatveranderingen”, zegt Van Eck.

Werkzaamheden
Het is de bedoeling dat de werkzaamheden van de Gasthuisstraat na de
zomer beginnen. De Gasthuisstraat zal
dan in gedeeltes zo’n twaalf weken
niet gebruikt kunnen worden. Er moet
nog een vergunning worden aange-

vraagd en omwonden kunnen altijd
een zienswijze indienen. Als alles
volgens plan verloopt, verwacht de
gemeente Horst aan de Maas dat de
Gasthuisstraat eind 2021 een fietsstraat is.

Dit is belangrijk in
verband met flinke
hoosbuien en extreme
hitte
Tekst: Niels van Rens
Beeld: Gemeente Horst aan de Maas
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‘Gezicht naar de Maas’ presenteert concepttekening
In Grubbenvorst is de burgerinitiatiefgroep Gezicht naar de Maas zes jaar
bezig met het maken van plannen voor de herinrichting van het gebied bij
de Maas. In meerdere bijeenkomsten met inwoners werd nagedacht over
hoe het gebied eruit zou moeten komen te zien. Naar aanleiding van de
reacties gedurende het gehele proces is de groep aan de slag gegaan en
presenteren ze de overzichtstekening, die de basis vormt voor verdere
uitwerking van de plannen.
In het kader van het Hoogwater
beschermingsprogramma zou er een
hoogwatergeul geplaatst worden langs
de Maas, waardoor Grubbenvorst daadwerkelijk aan de Maas zou komen te
liggen. In de loop der tijd is deze geul
voor de beveiliging niet meer zo noodzakelijk aan de Grubbenvorster kant van
de rivier, waardoor de initiatiefgroep
liever een kleinere geul ziet verschijnen. Echter willen de initiatiefnemers
nog steeds een geul, omdat dat ervoor
zorgt dat Grubbenvorst dichterbij het
water komt te liggen. Dit zou voor veel
mogelijkheden qua recreatie en beleving zorgen.
In een eerdere presentatie op 4 maart
liet de groep een conceptvideo zien over
hun visie op het gebied bij de Maas.
Naar aanleiding van deze video kreeg
de groep zowel positieve als negatieve
reacties. Zo was er in de plannen onvol-

doende aandacht voor de natuur en het
terrassenlandschap van de Maasoevers.
Ten opzichte van de film bevat de concepttekening enkele vernieuwingen.
Zo is de geul kleiner en heeft deze geen
open verbinding meer met de Maas,
maar blijft deze nog wel water houden.
Het gebied rond de zandverwerkings
installatie zal niet worden gebruikt voor
woningen, maar voor toerisme. De grote
jachthaven maakt plaats voor een kleine
passantenhaven. In het gebied rondom
de geul moet meer aandacht komen
voor natuur en rust, zoals ruimte om
te wandelen, fietsen, kijken en zitten.
Tenslotte zal de multifunctionele sportaccommodatie zoals gepresenteerd in
de video aan de andere kant van de
Lottumseweg komen te liggen, met verbinding naar en zicht op het water.
In de toekomst blijft de initiatiefgroep
in contact met inwoners middels bij-

eenkomsten. De eerste geplande
bijeenkomsten zijn na de zomervakan-

tie, hoewel de groep samen met de
gemeente kijkt of er nog een bijeen-

komst kan en mag worden georganiseerd voor de vakantie.

46 bekeuringen uitgedeeld bij controle Maasplassen
Bij een gezamenlijke handhavingsactie in het buitengebied op en langs de
Limburgse Maasplassen door de gehele provincie Limburg werden ruim
350 controles uitgevoerd op naleving van de visserijwetgeving, het dumpen van afval, overlast en overtredingen in natuurgebieden en op het
water. Diverse schippers van recreatievaartuigen zijn onderworpen aan
een alcoholcontrole. Er was geen sprake van varen onder invloed.
Wel zijn er 46 bekeuringen uitgeschreven voor onder andere het vaststellen
van gevaarlijke situaties zoals illegaal
brugspringen, zwemmen in de vaargeul, negeren snel-vaarverbod onder
andere bij duisternis. Ook werd er een

proces verbaal opgemaakt voor het illegaal kamperen, betreden en verstoren
rust in enkele kwetsbare natuurgebieden na zonsondergang, het maken van
open vuur op de bodem, vissen voor
publiek, verboden delen van stuwen en

sluizen, geslotenverklaringen in natuuren buitengebied, vissen zonder vispas
en levend aas. Aan 74 personen is een
waarschuwing uitgedeeld door de controleurs.
Een visser bleek bij controle in het
bezit van een vals identiteitsdocument.
Dankzij deelname van een specialist
documentfraude van de Koninklijke
Marechaussee (KMAR) kon na onderzoek aan de waterkant worden vastgesteld dat deze visser gebruik maakte
van valse Roemeense identiteitsdocu-

menten. Hij is aangehouden voor identiteitsfraude en ter vaststelling van zijn
ware identiteit overgebracht naar het
politiebureau.

Gezamenlijke actie
Onder de naam Samen Sterk in Limburg
(SSIL) werken diverse instanties samen
op het gebied van preventie en handhaving in het buitengebied. Doel is om
misstanden in het buitengebied van
Limburg effectief te kunnen aanpakken. Aan de actie werd deelgenomen

door enkele tientallen medewerkers
van de Groene Brigade van de provincie
Limburg, Natuurmonumenten, Stichting
Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer,
politie Limburg, politie te paard van de
Landelijke eenheid, KMAR en boa’s van
de gemeenten Mook, Gennep, Bergen,
Horst aan de Maas, Leudal, Nederweert,
Roermond, Maasgouw, Echt Susteren en
Roerdalen, Visstand Verbetering Maas,
Sportvisserij Limburg en Sportvisserij
Zuid-West Nederland.

Vier generaties

VOOR ONZE SUPERMARKT IN VENLO ZIJN WIJ OP ZOEK
NAAR KLANTGERICHTE EN ENTHOUSIASTE:

Weer een heer rijker
Familie-uitbreiding zorgt voor dubbele vierde generatie. Met de
komst van Finn is de familie Van den Beuken weer een heer rijker.
De familie, woonachtig in Kronenberg, Munstergeleen en
Amstenrade, bestaat naast nieuwgeboren Finn uit Sam (2), Luc (33),
Peter (61) en Wim (85).

• 1e verkoopmedewerker Koffieafdeling
• Verkoopmedewerker Drank/DKW
• Verkoopmedewerker Visafdeling
• Verkoopmedewerker AGF
• Vulploegmedewerker (avond/weekend)
• Vakantiekrachten
• Cassiere
Houd jij ervan om klanten goed te helpen?
Kom dan ons team versterken!

SOLICITEER VIA: 2BRUDER.COM/NL/WERKEN-BIJ
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Zo bescheiden als je hebt geleefd
Zo bescheiden ben je gestorven.
Als leven lijden wordt, is rusten goed.

Kom niet om vragen,
maar loop mee om te dragen.
Moegestreden en dapper gedragen
is overleden

Dinsdag 29 juni 2021 overleed in de leeftijd van 88 jaar

Grad Weijs

Math. Vosbeek

echtgenoot van

Jeu

Dien Weijs - Thijssen †

echtgenoot van

Trees Vosbeek - Crienen
lieve (schoon) vader en opa van
Horst

Jose en Martien Versleijen-Vosbeek
Merel, Sjoerd, Puck, Jip

Lottum

Bart en Lizette Vosbeek-van Vugt
Renske, Lobke
Familie Vosbeek | Familie Crienen

Hij overleed, voorzien van het H. Sacrament der Zieken,
in de leeftijd van 86 jaar.
Lottum, 25 juni 2021
Horsterdijk 16, 5973 PN Lottum
Op woensdag 30 juni hebben wij afscheid van Jeu genomen
in de parochiekerk van de H. Gertrudis te Lottum.
Onze grote dank gaat uit naar alle hulpverleners die zo liefdevol voor Jeu gezorgd hebben.

Achter elke traan
van verdriet
schuilt een glimlach
van herinnering

lieve pap, schoonvader en trotse opa van
Ger Weijs en Maud Hooft
Lynn en Adam, Jaimy, Hayley
Leo Weijs
Peter Weijs
Truus en Janny van den Bercken-Weijs
Stef
Lisa
Giel
Familie Weijs
Familie Thijssen
Correspondentieadres: Gastendonkstraat 40, 5961 JX Horst
De afscheidsdienst, waarvoor wij u uitnodigen, vindt plaats op
vrijdag 2 juli om 10.30 uur in de H. Lambertuskerk, Lambertusplein, Horst. Aansluitend leggen we pap te ruste bij ôs mam op
het R.K. Kerkhof aan de Deken Creemersstraat, Horst.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van
Hof te Berkel 15, voor de jarenlange liefdevolle verzorging die
pap heeft mogen ontvangen.

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden,
je hebt het dapper gedaan.
Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden?
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan?
Rust nu maar uit.

In liefde
hebben wij losgelaten

Haar geest nog helder, haar lichaam was op, op maandag 28 juni
2021 hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn lieve vrouw, ôzze zorgzame mam en trotse oma

Melanie
Joosten

Inie Hendrix-Dirkx
echtgenote van

Goch, 12 augustus 1970
Venlo, 23 juni 2021

Jan Hendrix

liefste van Ralf, Tim

Zij overleed in de leeftijd van 72 jaar.

mama Brigitte & Karl-Heinz
broer Klaus-Dieter & Sylvia
zus Daniela, broer Marco

Jan
Leon en Sandra
Iris, Lisa

Familie Truijen

Familie Hendrix
Familie Dirkx

Aan het Broek 4
5811 BR Castenray

Wasmachine
zorgt voor
brand
In Meerlo rukten de
brandweer en wijkagenten
op donderdag 24 juni uit voor
een woningbrand. In het huis
bleek een wasmachine vlam
te hebben gevat.
Wijkagenten van Horst-Noord
meldden via hun Instagrampagina dat de bewoners van
het getroffen huis nog gelukkig
thuis waren. Zij stonden
namelijk op het punt om
een dagje te gaan fietsen.
De brandweerwagen kwam te
pas om de wasmachine, die
inmiddels compleet verwoest
is, te blussen. Bij de brand
raakte niemand gewond.

Extra
woningen in
Meterik
Het gebied dat ligt tussen
het Meteriks Veld en de
St. Jansstraat in Meterik
wordt in de toekomst
getransformeerd naar een
woongebied. Dat meldt de
gemeente Horst aan de
Maas.
Het is de bedoeling dat
het gebied uit een mix aan
woningtypen bestaat voor
jong en oud, zowel in de (sociale) huur- als in de koopsector. Omdat er nog niet veel
bekend is over de plannen,
biedt dat de gemeente ruimte
om samen met de omwonenden dit proces te doorlopen en
deze zaken te bepalen.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Dorpstraat 11, 5971 CC Grubbenvorst

Op dinsdag 29 juni
hebben wij afscheid
van Melanie genomen
bij Graaf ter Horst

Geheel naar wens van Inie zullen wij in besloten kring afscheid nemen.

0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

24-uur
bereikbaar

uit vaart verzorging

Yvonne Vos

eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers

Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

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

begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl
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Lerend-eten

Initiatief leert kinderen over gezonde en regionale
producten
Onder het concept ‘Lerend-eten’ kregen kinderen van basisscholen De Bottel in Lottum en De Schakel in
Broekhuizenvorst onlangs elke dag een gezonde lunch afkomstig van lokale leveranciers. Hierbij leren ze het
verhaal van de herkomst van producten.

Naast de gezonde lunches is het voor
de initiatiefnemers belangrijk dat
kinderen de herkomst van de producten leren. Ze krijgen informatie over
hoe producten groeien en geproduceerd worden en het verhaal van de
mensen die moeilijk een baan krijgen
op de arbeidsmarkt wordt verteld.
Voor dit idee wilden de initiatiefne-

mers een testweek houden op twee
basisscholen. Scholendirecteur Ron
Schreurs reageerde enthousiast op het
idee. “Ik hoop dat de leerlingen hierdoor nog bewuster en gezonder gaan
eten en het zou nog mooier zijn als
opvoeders en ouders ook geïnspireerd
worden”, vertelt Schreurs. “En wij
natuurlijk als leerkrachten.”

Starter in de regio

Zuijdher Horst
Zuijdher
Dirk Craenmehr en Joost van Wijk
Kranestraat 33
Horst
077 397 12 38
info@zuijdher.nl
www.zuijdher.nl
Arbeidsbemiddeling en Detachering
Kwartaal 2 2020

Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start
Onder het motto ‘jong geleerd is oud
gedaan’ werd het concept ‘Lerendeten’ bedacht. Samen met een
groep agrariërs en andere professionals uit de gemeente Horst aan de

Maas kwam John van Helden met
dit nieuwe concept, om zo kinderen
verse en gezonde producten uit de
directe omgeving te bieden. De verse
producten, zoals brood, melk, vlees,

groente en fruit werden aangeleverd
door lokale leveranciers. De verwerking van deze producten werd mogelijk gemaakt door mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.

16-jarige jongen overleden na ongeluk op
Floriadeterrein
Agenten van de politie eenheid Limburg troffen in de nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 juni een zwaargewonde jongen aan op het Floriadeterrein bij Venlo. De 16-jarige jongen overleed in het ziekenhuis aan zijn
verwondingen.
Omstreeks 03.45 uur werd de jongen
aangetroffen bij het Floriadeterrein.
Hij werd ter plekke gereanimeerd en
met een traumahelikopter naar het

ziekenhuis gebracht. De politie onderzocht het incident, maar concludeert
dat er geen aanwijzingen zijn gevonden die duiden op een misdrijf. Er

wordt uitgegaan van een noodlottig
ongeval. Over de verdere oorzaak van
het ongeval heeft de politie geen uitspraak gedaan.

Bussen ingezet

Defecte bovenleiding zorgt voor urenlange
vertraging
Het treinverkeer tussen de stations Deurne en Horst-Sevenum kwam zondag 27 juni een lange tijd stil te
liggen na een defecte bovenleiding. Vanaf 20.00 uur reden er de hele avond geen treinen op het traject.
Omstreeks 20.00 uur werd het
treinverkeer stilgelegd. Langs de
Griendtsveenseweg in America waren
incidentenbestrijders van ProRail en
spooraannemer ASSET Rail bezig om
te schade te beperken en repareren.

De bovenleiding van het spoor in de
richting van Eindhoven bleek bij drie
spoorwegportalen beschadigd te zijn.
Hoe deze schade is ontstaan is niet
bekend. Het duurde tot 02.00 uur
voordat de verstoring verholpen was,

waardoor er gedurende de gehele
zondagavond geen treinen over het
traject reden. Er werden bussen ingezet om de reizigers alsnog te vervoeren.

Activiteiten
Zuijdher is een dienstverlener
in arbeidsbemiddeling en HR.
Wij hebben een sterke focus op
fysieke banen in de agrarische sector in de regio Noord-Limburg en
aangrenzende gebieden. Wij verbinden talentvolle, ambitieuze en
gedreven medewerkers aan werkgevers. Dit doen we uiteraard met
oog voor onze medewerkers en
hun ontwikkeling. Op deze manier
dragen wij bij aan de (loopbaan)
ontwikkeling van onze medewerkers en begeleiden we onze
medewerkers hierin. Daarnaast
verzekeren we onze opdrachtgevers van continuïteit binnen hun
organisatie.

jarenlange ervaring in en kennis
van de regionale arbeidsmarkt
zijn wij in staat de juiste match
te maken tussen medewerker en
opdrachtgever. Zuijdher spreekt de
taal van de regio. Wij begrijpen,
snappen en voelen de cultuur van
onze medewerkers en opdrachtgevers. Daardoor zijn we ook echt
van meerwaarde. Wij kiezen voor
een persoonlijke benadering.
Daarnaast maken de korte lijnen
snel schakelen en daadkrachtig
handelen mogelijk.

Waarom Zuijdher?
•
•

Doelgroep
Ons doel is om de regionale werkgelegenheid met elkaar te verbinden. Helaas zien wij te veel talent
uit de regio Noord-Limburg vertrekken om een baan elders uit te
gaan oefenen. Wij willen het talent
en de werkgelegenheid vanuit de
regio juist behouden voor de regio.
Onze doelgroep is dan ook de mensen uit de regio Noord-Limburg die
op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging/baan. Deze mensen verbinden wij aan onze opdrachtgevers:
de werkgevers uit dezelfde regio.

Onderscheidend vermogen
Wij onderscheiden ons door aanwezig te zijn in de regio. Met onze

•

•

•

Zuijdher vindt de leukste baan
in de regio!
Wij zijn van en voor NoordLimburg! Wij spreken de taal
van de regio en hebben jarenlange kennis van en ervaring in
de regionale arbeidsmarkt.
Wij kiezen voor een persoonlijke
benadering. Hierdoor kunnen
we snel schakelen en daadkrachtig handelen.
‘Een man- een man, een woordeen woord’ is ons motto.
Duidelijke communicatie en
afspraken zijn een basis voor
een succesvolle samenwerking.
Wij zijn een fullservice dienstverlener op het gebied van
arbeidsbemiddeling en HR.
Wij bieden een breed scala aan
dienstverlening en gaan graag
met je in gesprek over wat het
beste bij je aansluit.

Gratis webinar over depressie bij jongeren
De zorginstelling Vincent van Gogh in Venray organiseert op donderdag 8 juli voor ouders uit de gemeente
Horst aan de Maas een webinar over depressie bij pubers.
Vanwege de coronacrisis zijn er
steeds meer jongeren met psychische klachten, zoals angst, depressie, eenzaamheid of eetproblemen.
Als zorgorganisatie ziet het Vincent
van Gogh dit steeds vaker en is het
vanzelfsprekend dat veel ouders

zich zorgen maken over de mentale
gezondheid van hun zoon of dochter.
Ouders uit de gemeente Horst aan
de Maas kunnen daarom op donderdag 8 juli een gratis webinar volgen,
genaamd Less Depress. Tijdens deze
webinar worden de effecten van de

coronamaatregelen op het puberbrein
besproken en wordt duidelijk gemaakt
hoe depressie bij jongeren kan worden gesignaleerd. De webinar duurt
van 19.30 tot 20.30 uur. Aanmelden is
gratis en kan via j.jacobs@vrln.nl

Vindt de leukste baan in de regio!
Kranestraat 33 | 5961 GX Horst | Info@zuijdher.nl | (077) 397 12 38
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Alle druime zien vurbeej, vuül te flot
Wiej ôniërlik vult dit lot….
Op zaoterdig 26 juni 2021 hebbe weej gans ônverwach
en vuül te vroeg aafscheid môtte neme

“Als je aan de boer zijn grond komt,
Kom je aan zijn hart”
-WielVerdrietig, maar heel trots op wie hij was, hebben wij
na een kort ziekbed afscheid genomen van ‘miene Wiel’,
onze Pap en trotse Opa.

vân ôzze ôndernemende zoon, broor, en kleinkind

Leike Schattefor
Hae is mâr 16 jaor meuge waere.
Inge en Roel

Wiel Hermans
-Wisser Wiel-

* Op Wis, 25 februari 1938
echtgenoot van Marianne

† Crawinkel, 23 juni 2021

Hermans-Keursten

Lottum

Silke
Opa † en oma Hesen
Ger en Lenie
Mark en opa en oma Blerick
Vrind vân vuül
Correspondensieadres:
Lovendaal 17, 5971 NT Grubbevors
Leike is thoés.
Weej neme zaoterdig 3 juli in beslaote krink aafscheid.

Karien en Eugène Breukers-Hermans
Michelle
Josh
Broekhuizenvorst Judith en Wilfried van Dijck-Hermans
Stephanie en Ralf
Noëlle
Marlon
Swolgen
Willeke en Richard van Els- Hermans
Jaey
Ryan
Valery
Holthees
Maud en Robert Heynert-Hermans
Mitch
Sarah
Nachtegaalstraat 1, 5871 CJ Broekhuizenvorst
Op zaterdag 26 juni hebben we afscheid genomen van Wiel.

Op 2 juli zijn pap en mam,
opa en oma

Huub en Miep
van Rengsvan der Beele

50 jaar getrouwd
Van harte gefeliciteerd van
Susanne en Geert-Jan
Roel en Petra
Lieke en Sven

Geboren

Yfke

24 juni 2021
Dochter van
Rob Gommans en
Karen Keijzer
Tuinhaversveld 21
5971 DJ Grubbenvorst



Geboren 26 juni 2021
Het is goed, maar…
Het is niet goed.

Weej hajje zoeë gaer, zoeë gaer dich nag langer heej…..

Astrid Goertz

Leef minse, DANKJEWEL
Vur al die leve wördjes, knoevels, kartjes vol mejleve,
moeje bloome en werme belangstelling beej ut afscheid van

Frans Driessen

Wim Sijbers

echtgenote van

Deurne, 12 oktober 1962
Melderslo

Venlo, 28 juni 2021
Frans
Joyce
Mark
Finn
Zoë
Roan
Cliff en Sara
Cas
Matz

Vlasvenstraat 52, 5962 AD Melderslo
De Dienst, waarin wij over het levenspad van Astrid,
ôs Mam, Oma Blauw, Oma Jeep gaan, is zaterdag in
besloten kring.

ozze pap, schoeënvader en opa.
Det heed os good gedaon en guft troëst en kracht
um SAMEN wieër te gaon.
Truus, kiender en kleinkiender.
Kroeënenberg.

Een hand… een woord… een kaart… een gebaar
doen zo goed als je iemand die je lief hebt verliezen moet.
We willen u hartelijk danken voor alle blijken van medeleven,
de vele kaarten en bloemen na het overlijden van

Jo Schelbergen - Vermazeren
echtgenote van

Frits Schelbergen †
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

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

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

HEALING CREME – huidverzorgende
creme, ook bij zonnebrand en
pigmentvlekken.
Info: www.praktijkgerhegger.nl
Ook verkrijgbaar in natuurwinkels
Horst en Gennep.

Zoete kersen zelfplukken 2 euro/ kg.
Nieuwe aardappelen 1,50 euro/kg.
P. v. Lankveld, Tienraijseweg 2 5864 CJ
Meerlo. tel.: 06 53 13 01 32.
WOONRUIMTE GEZOCHT,
omgeving HORST
Weet u een plek? Dan hoor ik het
graag! Tel: 06 58 79 63 29
Gevraagd zsm hulp voor het
bijhouden tuin. Een dagdeel per
week. Hegelsom. Tel. 06 24 80 98 36

Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a.:
winterpreiplanten, fruitbomen en
kleinfruit naar Thijs Huys, Langstraat
64 Horst-Hegelsom. Tel.: 077 398 35 52.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Dankbetuiging

Een hand.... een woord.... een kaart.... een gebaar
doet zo goed als je iemand die je lief hebt verliezen moet.
Wij willen u hartelijk bedanken voor alle blijken van medeleven
na het overlijden van ôzze pap en opa

Harrie Beerkens (Hay)
Het heeft ons gesterkt om te mogen ervaren
dat hij door zovelen gewaardeerd werd en bij velen geliefd was.
Minie en Theo, Annie en Jan, Marij en Martien, Hans en Marian
en opa’s klein-en achterkleinkinderen

Jasmijn

Dochtertje en zusje van
Michel Poels en
Christina Jakobs
Rafael
Mgr. Aertsstraat 56
5866 BJ Swolgen

Welkom

Noor

22 juni 2021
Dochter van
Tommie Amalo
en Marieke Trienekens
Zusje van Joos en Saar*
Molenstraat 13A
5993 CJ Maasbree

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Wij zijn op zoek naar een hulp in de
huishouding voor 4 uur per week. We
wonen op Vossenheuvel 6 in America.
Interesse? Bel 06 10 41 36 05
Wij zoeken een zorgvuldige
poetshulp voor 3 uur per week in
Horst. 06 52 41 79 85 (bellen na 20.00
uur).
Voor het schuren, lakken een
andere kleur van tafels en stoelen.
J. Derikx Meijel. 06 10 95 42 20
KOMKOMMERBEDRIJF P VD HOMBERG
IN AMERICA ZOEKT SCHOLIEREN VANAF
14 JAAR.
Het betreft voornamelijk
werkzaamheden als snijden en
sorteren van komkommers op de
zaterdagochtend en in vakanties.
Voor interesse bel 06 25 32 81 82
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
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Caspers Corner

Column

Hoogmoed
Portugal ontlopen, de weg vrij
naar de halve finale. Enkel de
Denen zouden in de kwartfinale
roet in het eten kunnen gooien.
Gesterkt door Christian Eriksen
zou een Deens sprookje het
Nederlands sprookje kunnen
verpesten. En dan, de halve
finale, tegen Engeland? Of zouden
we dan eigenhandig de Duitsers
‘nach Hause’ kunnen sturen? De
halve finale, het zou beide kanten
op kunnen. Maar als je dan
doorgaat, kan in de finale alles
gebeuren! Wanneer is die kwartfinale tegen de Denen eigenlijk?

Top10
Tussenstand
d.d. woensdag 30 juni 2021

1

Rikcl86

4.640

2

Bellejergsma

4.530

3

SjonDubbeljoe

4.350

4

Peet

4.320

5

Gussekuulke12 4.315

6

C0llin

4.260

7

JONIZ

4.225

8

Sjohnno

4.120

9

Jesp_J

4.110

10 Mirthe

4.075

De wekelijkse zeven hoogte- en
dieptepunten
1

Er zijn al veel kanshebbers uit het EK. Zo is Frankrijk, Duitsland en Portugal al uitgeschakeld.
Krijgen we een onverwachte winnaar?

2

Frank de Boer is niet meer de bondscoach van Nederland.
Wie wordt zijn opvolger?

3

In de achtste finales vielen extreem veel doelpunten. Er werd maar liefst 32 keer gescoord.
Dat zijn gemiddeld vier goals per wedstrijd.

4

Er was veel ophef tijdens de wedstrijd van Nederland-Tsjechië
over de regenboogvlaggen.

5

Tijdens het volkslied van Duitsland maakte de NOS een pijnlijke misser.
In de ondertiteling waren nazi-verwijzingen te lezen.

6

Bondscoach Joachim Löw (Duitsland) zat tijdens de wedstrijd weer aan zijn neus
om vervolgens de groene substantie op te eten.

7

Er moesten zelfs strafschoppen aan te pas komen om te laten blijken dat Zwitserland
de winnaar was tegen Frankrijk.

GAMMA Helden Panningen

27 juni 18.00 uur, de achtste finale,
Nederland-Tsjechië, 0-2. Een donderslag bij heldere hemel. Het
Nederlands elftal is besmet geraakt
met het euforievirus. Het komt wel
goed, we mogen Tsjechië niet onderschatten, maar het komt wel goed.
Het kwam allerminst goed. Maar
ere wie ere toekomt, het is wel een
prestatie van formaat, om met een
elftal, dat op nagenoeg elke positie
een betere speler heeft staan dan de
collega’s aan de andere kant, kansloos te verliezen. Een prestatie van
formaat, om Weghorst op de bank
te zetten en vervolgens met lange
ballen te spelen. Een prestatie van
formaat, om je gevaarlijkste speler te
wisselen wanneer je een rode kaart
krijgt. Louter tactische meesterzetten,
bedankt Frank. Maar ere wie ere toekomt. Frenkie de Jong, die een perfect fluitende scheidsrechter, keer op
keer bestookt met commentaar. Kun
je dieper zinken? De tot in de hemel
geprezen Frenkie, zou het team bij de
hand moeten nemen, voorop moeten
gaan in de strijd, maar nee, lekker
zuigen bij de scheidsrechter, dat is
wat Nederland nodig heeft. En dan
Matthijs de Ligt, nog zo’n opgehemelde ‘Godenzoon’. Matthijs straalt
misschien uit dat hij het verdedigend
op orde heeft, maar twee keer eenzelfde lange bal verkeerd inschatten
en vervolgens als een basketballer
de bal maar wegslaan voor je eigen
strafschopgebied, waar zit je dan met
je gedachten? Een bejaarde man op
doel, een onzichtbare aanvoerder en
een verdachte in een strafzaak die
uiteindelijk als invaller de meubelen
moet redden. Het woord kansloos
heeft zaterdag een nieuwe dimensie gekregen. Die wedstrijd tegen
Denemarken, die komt er wel, maar
wel op een koude dinsdagavond,
ergens op een bijveld, in het najaar,
als oefenwedstrijd.
Casper
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

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

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

1 juli 2021

Statiegeld op kleine
plastic ﬂesjes
Per 1 juli wordt landelijk statiegeld op kleine plastic ﬂesjes
(kleiner dan 1 liter) ingevoerd. U betaalt vanaf nu 15 cent statiegeld
voor ﬂesjes met water en frisdrank.
Nieuwe statiegeldﬂesjes kunt u herkennen aan

de hoeveelheid zwerfafval te verminderen.

het speciale statiegeldﬂes-logo. De invoering

Om statiegeld terug te krijgen, moet het etiket

van statiegeld is één van de initiatieven om

met streepjescode nog op het ﬂesje zitten.

6 juli 2021

Raadsvergadering
Op dinsdag 6 juli bespreekt de gemeenteraad o.a. de kadernota 2022. De raad vergadert weer in de raadzaal maar de
publieke tribune is nog niet beschikbaar.
Publiek

•

Kadernota 2022. Met de kadernota

Vanaf juli vergadert de gemeenteraad

2022 geeft de gemeenteraad kaders en

weer in de raadzaal. Bij de indeling

uitgangspunten mee aan burgemeesters

van de raadzaal is rekening gehouden
met de vereiste afstand tussen de

en wethouders voor de begroting 2022.
•

1e Bijstelling programmabegroting 2021.

aanwezigen. Dit betekent dat de publieke

Met deze bijstelling wordt de begroting

tribune ook gebruikt wordt door de

2021 aangepast op basis van actuele

vergaderdeelnemers waardoor er helaas

ontwikkelingen.

geen ruimte is voor publiek. Voor de
komende vergaderingen geldt daarom dat

Meer informatie over de agendapunten

publiek de raadsvergadering digitaal kan

leest u op de website

volgen.

www.horstaandemaas.nl/raad.

Agenda

Meer informatie

Op de agenda van de vergadering staan

U kunt de digitale raadsvergadering live

drie onderwerpen:

volgen via www.horstaandemaas.nl/raad

•

Jaarstukken 2020. De gemeenteraad

en de facebookpagina van de

beoordeelt het ﬁnanciële beheer van

gemeenteraad (RaadHadM).

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

burgemeester en wethouders en de

De vergadering is in de raadzaal en begint

omgevingsvergunningen

bereikte resultaten in 2020.

om 20.00 uur.

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

Bekendmakingen

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

-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.

Geef je uiterlijk 19 juli op

Word jij de nieuwe
kinderburgemeester van
Horst aan de Maas?

Als digitaal inzien niet tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u een afspraak maken voor het

Griendtsveen

• Stationsstraat 123 (herstellen bestemming)

Misschien heb je het al gelezen of gehoord: in september krijgen we in Horst aan de Maas

• Helenaveenseweg 52

Horst

een kinderraad. Inmiddels hebben zich al veel kinderen opgegeven voor de kinderraad.
Maar we hebben ook een voorzitter nodig voor de kinderraad. Horst aan de Maas is dus op
zoek naar een kinderburgemeester. Is dat iets voor jou?

inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het
algemene telefoonnummer van de gemeente (077) 477 9777).
Broekhuizen

• Past. Debijestraat 1-Kogelstraat

• Luischhof (bouwen 31 woningen)

(realiseren appartementen)

(plaatsen damwand)

• Grimmelsweg 7 (vaststellen wijzigingsplan)

• Helenaveenseweg 54

• Dijkerheideweg 16 e.o. (melding

(restaureren monument)

geluidsapparaat)

• St. Barbarastraat ongenummerd

Melderslo

Ben je tussen de 10 en 14 jaar en wil je

in een kort ﬁlmpje en vertel waarom jij een

meepraten over de dingen die belangrijk

goede kinderburgemeester bent. Stuur dat

Grubbenvorst

zijn voor de jeugd in Horst aan de Maas?

ﬁlmpje naar de gemeente (kinderraad@

• Horsterweg 74a (realiseren werkplaats)

• Steegstraat 2 (verbouwen woning)

En lijkt het jou leuk om voorzitter te zijn

horstaandemaas.nl) en wij laten alle

• Narcissenstraat 15 (plaatsen dakkapellen)

Meterik

van de gemeenteraad voor kinderen, de

ﬁlmpjes op ons YouTubekanaal zien.

• Narcissenstraat 12 (plaatsen carport)

• Grimmelsweg 5 - St. Maartensweg 7

kinderraad? Dat doe je dan samen met de

Zorg er wel voor dat je ﬁlmpje uiterlijk op

• Burg van Leentstraat 54

‘grote’ burgemeester, Ryan Palmen. Je mag

19 juli bij de gemeente is. Daarna gaat

dan ook met hem mee als hij ofﬁcieel op

een deskundig comité uit alle inzendingen

bezoek gaat bij evenementen in Horst aan de

de kinderburgemeester kiezen die het

Maas. Hij denkt dat hij veel kan leren van een

komende jaar voorzitter mag zijn van de

Hegelsom

• Olieslagerstraat 30 (plaatsen dakkapel)
• Den Eigen ongenummerd (oprichten woning)

kinderburgemeester.

kinderraad. Wie weet, misschien zit jij wel

• Spoorweg 8 (wijzigen gevelbelettering)

Swolgen

op woensdagmiddag 22 september in de

• Soorweg 2 (plaatsen fruitautomaat)

• Mgr. Aertsstraat nabij 14

Denk je dat je een goede

raadzaal op de burgemeestersstoel bij de

• Bosstraat 41 (uitbreiden woning)

kinderburgemeester bent? Stel jezelf voor

eerste vergadering van de kinderraad.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

(oprichten 3 woningen)

(plaatsen dakkapel)
• Meerlosebaan 1c e.o.
(melding geluidsapparaat)

gemeente@horstaandemaas.nl

• Gussekuulke ongenummerd
(bouwen woning)

(ontwerp bestemmingsplan)
Sevenum
• Horsterweg 5 (bouwen stallingsruimte)

(oprichten 2 woningen)

077 - 477 9777
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Informatiebijeenkomst
Aardgasvrij Horst aan de Maas
Nederland gaat uiterlijk in 2050 van het aardgas af. Dat betekent dat we ook in Horst aan
de Maas moeten nadenken hoe we zonder aardgas gaan koken, onze huizen verwarmen en
warm water uit de kraan krijgen. Daarom maakt de gemeente in 2021 samen met de inwoners
een plan, dat de Transitievisie Warmte heet.

Webinar Less Depress Donderdag 8 juli 2021 - 19.30-20.30 uur

“Hoe herken ik als ouder
een dipje of depressie bij
mijn puber?”

Zonder de inbreng en betrokkenheid

Praat mee en meld u aan

van inwoners is er geen warmtetransitie

De online informatiebijeenkomst start 20 juli

mogelijk. Om iedereen te informeren over

om 19.30 uur en duurt ongeveer een uur. U

de stap-voor-stap transitie naar aardgasvrij

kunt zich aanmelden op onze website: www.

wonen in de komende 30 jaar organiseert

horstaandemaas.nl/aardgasvrij. Hier vindt u

gemeente Horst aan de Maas op 20 juli een

ook meer informatie over de bijeenkomst. Heeft

online informatiebijeenkomst. Tijdens de

u zich aangemeld? Dan ontvangt u uiterlijk de

bijeenkomst is er ook gelegenheid voor het

dag voor de bijeenkomst een link waarmee het

stellen van vragen of het delen van eventuele

mogelijk is om de informatiebijeenkomst digi-

zorgen.

taal bij te wonen. Hopelijk tot ziens op 20 juli!

De coronacrisis heeft grote sociale gevolgen, vooral ook voor jongeren. Het is duidelijk
dat er grote zorgen zijn over het mentale welzijn van jongeren.
“We zien als zorgorganisaties steeds meer

signaleren bij jongeren en welke stappen

jongeren met psychische klachten zoals

kun je als ouder zetten om jouw kind te hel-

angst, depressie, eenzaamheid en/of eetpro-

pen? Zijn enkele vragen die aan bod komen

blemen als gevolg van de coronacrisis. Veel

tijdens dit webinar.

ouders maken zich dan ook (terecht) zorgen
om de mentale gezondheid van hun zoon of

Tijdens het webinar bespreken we onder

dochter.

andere de volgende thema’s:
•

Ben je een ouder en wil je weten welke

De coronacrisis en de mentale gezondheid van jongeren

Gemeentelijke belastingen

Voorkom extra kosten

invloed de coronacrisis op de geestelijke

•

Puberteit en mentale gezondheid

gezondheid van jouw kind kan hebben?

•

Wat helpt jongeren in deze coronatijd?

Heeft u de belastingaanslag van eind februari nog niet helemaal betaald? Kreeg u al een

Volg dan de gratis online uitzending

•

Dipje of depressie?

aanmaning en een waarschuwing voor een dwangbevel? Zorg dan dat u vóór 6 juli alles

‘Webinar Less Depress’!

•

Wat kun je als ouder doen?

betaalt, ook de aanmaningskosten! U voorkomt zo dat u nog meer moet betalen.

Aanmelden is gratis en kan door een mail te
Wat is het effect van de coronamaatregelen

sturen naar j.jacobs@vrln.nl. Na aanmelding

Na 6 juli dwangbevel

op het puberbrein? Hoe kun je depressie

ontvang je 7 juli een link naar het webinar.

Staat uw betaling op 6 juli niet op onze bankre-

•

Een dwangbevel ontvangt u via de post.
NIET in de berichtenbox van MijnOverheid,

kening? Dan krijgt u een paar dagen later een

Meterik

Toekomstig woongebied

dwangbevel. Hiervoor moet u minimaal € 44,00

Meer informatie

extra kosten betalen.

Uitgebreide informatie over de betaling van de
gemeentelijke belastingen vindt u op de belas-

Ook goed om te weten
•

tingaanslag en www.horstaandemaas.nl.

Heeft u uitstel van betaling, een betalingsregeling of betaalt u de gemeentelijke

De gemeente heeft onlangs gronden aangekocht in Meterik. Dit met de bedoeling om een

belastingen met een automatische incasso?

woongebied te realiseren dat ligt tussen het Meteriks Veld en de St. Jansstraat. Het woonge-

Dan geldt deze informatie niet voor u.

bied wordt op onderstaande tekening globaal weergegeven.

Diverse
wegwerkzaamheden
De komende periode vinden er diverse wegwerkzaamheden plaats in onze gemeente.
Dit betekent dat wegen afgesloten zijn voor het verkeer. Ter plaatse wordt meestal een
omleiding aangegeven.
Hieronder geven we aan om welke wegen het gaat. De komende periode zijn wij op de volgende locaties aan het werk:
•

25 mei-30 november herinrichting centrum Meterik

•

31 mei-20 juli

Crommentuijnstraat Meterik

•

25 juni-06 augustus

Konijnenweg Melderslo

•

28 juni-06 augustus

Kanaalweg Griendtsveen

•

03 juni-06 augustus

Swolgenseweg Tienray

•

30 juni-06 augustus

Sint Jansstraat en Donkstraat Meterik

•

10 juli-12 juli

Kerkstraat Broekhuizenvorst

•

12 juli-16 juli

Venrayseweg Horst

•

16 juli

afsluiting Markt Sevenum

•

19 juli-23 juli

Horsterweg/De Donckstraat Sevenum

De grondaankoop past bij het plan van de

passend bij de woonwensen van de inwoners.

Overzicht onderhoud van wegen in 2021

gemeente Horst aan de Maas om in de

Met voor iedereen iets te kiezen, nadrukkelijk

Op https://www.horstaandemaas.nl/werk-aan-de-weg lees je meer over de afsluitingen

komende vijf jaar 1.000 woningen toe te voe-

ook in het eigen dorp. Zo ook in Meterik.

en de omleidingen.

gen. In 2025 moet er voldoende aanbod zijn,

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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Ingezonden brief

Is Alex Janssen wel een CDA’er?
Dat Alex Janssen ongewenste populistische trekken heeft, dat staat voor mij als een paal boven water.
Maar daar gaat dit stukje niet over.
Is het toeval dat Alex Janssen
‘vergeet’ dat veel van de ‘welvaartsfratsen’ waar hij zich afgelopen week in HALLO zo druk over
maakt het gevolg zijn van lande-

lijke en Europese wetgeving die in
belangrijke mate afkomstig is van
of gesteund wordt door zijn eigen
CDA? De partij die een heel grote
rol speelt bij de industrialisering

van de agrarische sector, die zoveel
familiebedrijven de nek omdraait of
afhankelijk van de bank maakt.
Het is zeer de vraag of Alex Janssen
zelf een politicus is van ‘meten is

weten’. Ik denk dat hij sterk gelooft
in ‘niet gemeten, niet te weten’,
en zo heel graag mistgordijnen
optrekt, terwijl hij bewust negeert
dat de noodzakelijke maatregelen die de agrarische sector raken,
veelal zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en rechter-

lijke uitspraken. Kortom: dat hij een
loopje neemt met de waarheid.
Maar dit stukje gaat niet over zijn
populisme.

Horst aan de Maas kan nu laten zien
hoe waarachtig hun verzet is tegen
de vergunning van de provincie. Als je
geloof had in je eigen standpunt dan
ga je in beroep. Als je zorg had voor
de burgers en je eigen bestemmingsplan buitengebied dan ga je in beroep
tegen de provincie ondanks dat de
provincie toch wel veel macht heeft
langs de weg van de vele subsidies.
In de komende weken zal blijken dat
de gemeente geloofwaardig verzet

heeft gepleegd of dat het een spelletje voor de bühne was. Als omwonenden rekenen we op een standvastig
gemeentebestuur en geloofwaardige raadsleden. Tot die tijd wachten
we maar in huis ondanks het warme
weer, want in de tuin stinkt het geld
van Willems niet, maar zijn mest nog
steeds wel.

geheel ander boerenbedrijf met
toekomst mogelijkheden voor de
jonge generatie boeren. Innovatie,
veel geroepen, helpt al jaren nauwelijks meer. Investeringen in wassers,
gaan gepaard met omzetten van
de gewonnen ammoniakruimte in
extra vee en mest en dus deels weer
ammoniak. De Nederlandse veehouderij kan voorop lopen in omzetten
van voer naar vlees, maar ten koste
van lokale schade evenals op wereldschaal. Zie je dat Alex? Alex volledig voorlichten vraagt teveel ruimte
en tijd. Hopelijk zijn achtergronden

nu duidelijker. Zo ja, dan stemt hij
tegen de lege veehouderij visie van
wethouder Tegels (CDA). Zo nee,
dan kakelt hij verder, en snap ik zijn
fratsen. En de wethouder? Praatjes
aan de bar en tussen de paarden zijn
gezellig, maar bieden geen toekomst
voor de nieuwe generatie agrariërs.
Visie veehouderij. Alex en Rudy hebben veel gemeen. Nietszeggendheid.

Jan Duijf
Kloosterstraat, Horst

Ingezonden brief

Henk Willems mestverwerker
Wij, als buurtbewoners zijn er helemaal klaar mee. In de afgelopen jaren hebben we steeds in de stank
gezeten. Willems koos voor zichzelf en het grote geld en niet voor de omwonenden.
Door een onfatsoenlijke truc. Al of
niet door de goede bestuurlijke contacten van Willems, kreeg hij vlak na
het opleggen van hoge dwangsommen vanwege de lange reeks van
overtredingen toch enkele dagen
later de milieuvergunning toegeschoven door de provincie. Geregeld dus.
Dat leek al niet netjes. Wassers wer-

den vijf jaar te laat dan eindelijk
midden vorig jaar geplaatst, maar
dat helpt verre van voldoende. Lig je
in de windrichting, dan lig je in de
mestgeur. Dit zeggen niet alleen wij
als omwonenden, maar dat constateren ook de controleurs van de
provincie die op willekeurige tijden
eigen onafhankelijke waarnemingen

doen en die aangeven dat Willems
vele malen meer stinkt dan hij zou
mogen. Alle praatjes en beloftes van
Willems zijn vele malen mooier dan
de werkelijkheid. En nu dus, als dank
voor zijn onvoltooide beloftes krijgt
hij de bouwvergunning voor al die
dingen die er al lang illegaal stonden.
Vier handen op een buik.

Ger Janssen
Nieuwe Peeldijk, America

Ingezonden brief

Kakelende kip met fratsen
Zonder heldere maatregelen en visie doe je onze boeren tekort en laat je ze stikken. Een heldere visie kan
een nieuwe agrarische generatie perspectief bieden en helpen een transitie door te maken. Een noodzakelijke visie voor 2050 met inhoud en richting. “Ik snap het niet”, zegt Alex Janssen CDA, zelf werkend voor
de intensieve veehouderij, in de HALLO. We helpen je op weg, Alex, om begrijpen wat Mansholt veertig jaar
geleden al aangaf. Het roer moet om.
Concentratie leidt tot problemen.
Stankproblemen en gezondheidsrisico’s bijvoorbeeld de regio kan
niet meer voldoende varkensvoer
produceren. Dus kappen we oerwouden in Zuid-Amerika om daar
geproduceerde soja aan onze varkens te voeren. Dat is klimaat contraproductief. Soja rechtstreeks

omgezet tot humaan voedsel voedt
vijf tot tienmaal meer mensen dan
via vlees. Teveel mest voor dit land.
Mest bewerken en ver weg sturen? Niet erg klimaatvriendelijk.
Mestvergisting levert groot varkenshouder Ashorst 2 miljoen subsidie per jaar op maar zorgt ook dat
30.000 ton mest wordt omgezet in

60.000 ton digistaat. Water naar de
zee dragen. Door de veeconcentratie ontstaat hier een ammoniakprobleem, dat in ruimere gebieden
helemaal geen probleem zou zijn.
Hier herstellen we nu natuur en
als we niet echt corrigeren, over
tien jaar weer. Investeer/subsidieer liever in een transitie tot een

Geert Ambrosius
St. Jansstraat, Meterik

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

Euroflor is een jong en dynamisch bedrijf dat zich op enerverende wijze richt
op de retail van bloemen en planten in het supermarktsegment.
Wegens uitbreiding zijn wij per direkt op zoek naar:

Verkoopbegeleider
/chauffeur
(M/V - fulltime)

Taken en verantwoordelijkheden:
• vervoer van bloemen en planten naar supermarkten in Duitsland;
• aanvullen, inrichten en verzorgen van het Euroflor assortiment in deze supermarkten;
• rapporteren van de dagelijkse bevindingen bij de klant.
Onze kandidaat:
• is in bezit van min. rijbewijs B;
• heeft een flexibele instelling (aanvangstijd tussen3.00 en 4.00 uur);
• is klantvriendelijk en collegiaal;
• heeft kennis van de Duitse taal;
• is bereid op zaterdag te werken in een 3/4 daagse werkweek in overleg.
Ben jij op zoek naar een leuke zelfstandige baan
binnen een groeiend bedrijf, stuur dan
een sollicitatiebrief met c.v. binnen 14 dagen naar:
EUROFLOR BV Venrayseweg 151 E 5961 NS Horst
of mail diana@euroflor-bv.nl

Boost voor leerlingen Dendron College
De eerste- en tweedejaars leerlingen van het Dendron College in Horst hebben deelgenomen aan een ‘boost’.
Docenten vonden dat de leerlingen na ‘alwéér zo’n gek schooljaar’ nog iets tegoed hadden. De leerlingen
gingen in de week van maandag 21 tot vrijdag 25 juni naar recreatiecentrum De Wevert in Horst, waar ze
deel konden nemen aan diverse activiteiten: boogschieten, een obstakelbaan en Highland games.
Hierbij werd de creativiteit, snelheid en samenwerkingsvermogen van de leerlingen op de proef gesteld.
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Ik heb mijn woning niet
klimaatbestendig gemaakt
Op veel plekken in Nederland heeft het de afgelopen weken flink geregend. Er was veel wateroverlast, vooral in het zuiden van Limburg en in
een aantal binnensteden. Veel gemeenten zijn volop bezig met het klimaatbestendig maken van straten in het centrum. Ook burgers kunnen zelf
hieraan wat doen.
In de centra van veel dorpen zijn vooral veel
klinkers te zien. Er staan wel enkele bomen en
struiken, maar dat is vaak niet genoeg om een
flinke hoosbui op te vangen. Daarom biedt de
gemeente inwoners om zelf wat aan de klimaatsveranderingen te doen. De gemeente staat
namelijk hier niet alleen in, ook haar inwoners
zijn hiervoor verantwoordelijk. Je woning klimaatbestendig maken kan al heel simpel door

bijvoorbeeld een plat dak vol te leggen met groen.
Of het water van de regenpijp door te laten stromen in de tuin. Denk ook aan het vergroenen van
een schutting, het water wordt zo opgevangen door
de planten waardoor het minder snel op de straat
terecht komt.
Inwoners zijn vaak niet op de hoogte van het klimaatbestendig maken van hun woning. Ze kunnen
er zelfs een subsidie voor krijgen door een gra-

tis adviesgesprek aan te vragen bij de gemeente.
Moeten wij meer doen voor het klimaatbestendig
maken van onze woningen, of is de gemeente hierbij aan zet?

Ik heb mijn woning niet klimaatbestendig gemaakt.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 25

Verbod op stuntprijzen voor drank is terecht

Streekemoties

Zoete Zomer
We geven dikwijls een
symbolische waarde aan
dingen, situaties en mensen,
zoals met de smaken zoet,
zout, zuur of bitter.
Het karakteristieke woord
voor de zomer kan bijna niet
anders zijn dan zoet: de zoete
zomer.

Eén krat bier voor een tientje en twee kratten bier voor de prijs van één. Een nieuwe alcoholwet die op 1 juli ingaat, verbiedt zulke acties op
alcoholische dranken. De staatssecretaris vindt de nieuwe wet noodzakelijk, omdat het alcoholgebruik onder jongeren de afgelopen vier jaar
niet is gedaald. Is het verbod op fikse kortingen terecht? Voor de inwoners van Horst aan de Maas gaat dit te ver, blijkt uit de poll.

In de zomer ligt ons het zoet op
de tong en op ons hart. Zomer is
zoete romantiek. Een beroemde
Italiaanse film draagt de titel
euro per krat.” Silvia Versteegen schrijft: “Nog even
als shag en sigaretten, doe effe normaal”, schrijft
‘La Dolce Vita’, letterlijk vertaald
“Te belachelijk voor woorden”, schrijft Yolanda
en dan mogen we in het openbaar geen wijntje
Jacq Driessen. Verschillenden leggen de vergelij‘Het zoete leven’ en deze past
Horyon-Vlot op onze Facebookpagina. “Nog effe
king met onze oosterburen, waar de regels lang niet meer drinken. Gewoon in Duitsland de wijntjes en
bij uitstek bij de zomertijd.
en dan moeten we voor alles toestemming vrabiertjes halen.”
De zomer is niet alleen in
gen. Een ander regelt ons leven!” In veel reacties zo ver lijken te gaan. “Duitsland doet hier niet aan
mee”, schrijft Frank Lemmen. “Nu in de aanbieding,
die film een referentie voor
op het pollbericht wordt gesproken van betutte3 kratten pils plus een vaatje van 5 liter voor 6,66
uitgaanslust en het is ook niet
ling. “Flesjes krijgen straks zeker ook zo’n etiket
een exclusief Zuid-Europees
gevoel dat de zomer bij ons
zoetheid opwekt. Ook hier in
de lage noordelijke landen
trekken mensen eropuit om een
zoete sfeer te beleven. En kijk
eens naar de miljoenen bezige
bijen die door zomerbloemen
worden uitgenodigd om lekkere
zoete honing te produceren.
Wij zijn ook wel een beetje
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zoeten. De mooie slagroomrozet
is dan het toppunt van genot.
Mag toch wel, of niet? Het is
maar één keer in het jaar
zomer en niet iedere dag
echt zomerweer. De zomer is
letterlijk en figuurlijk om te
zoenen. Toch moeten we nog
even opletten met dat vrije
spontane zoenen waar veel
mensen, begrijpelijk, weer echt
zin in hebben. Corona verliest
terrein maar is toch nog een
bittere geest die hier en daar
Op 7, 8 óf 9 juli 2021 zal bij Toverland overdag vuurwerk
ronddwaalt. Nog even oppassen
afgestoken worden t.b.v. een geluidsmeting. De exacte datum
en een beetje geduld. Het
is afhankelijk van de weersomstandigheden en wordt z.s.m.
zoenen komt weer terug en
bekendgemaakt via www.toverland.com/geluidsmeting.
dan verdient de zomer weer
vol dat prachtige predicaat:
Daarnaast vindt op zaterdag 10 juli 2021 een avondopenstelling
Zoete Zomer.
voor abonnementhouders plaats. Deze avond wordt tussen 22:45

VanVan
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complete
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tot een complete renovatie

LOSLATENDE
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OPOP
LOSLATENDE
FOLIE
LOSLATENDE FOLIE OP
UW
KEUKENKASTJES?
UW
KEUKENKASTJES?
UW KEUKENKASTJES?

Vuurwerk in Toverland

en 22:55 uur afgesloten met een vuurwerkshow.
Wij streven ernaar om eventuele overlast tot een minimum te beperken.
Theo Kerstjens
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Amber Duijnham Sevenum
ergens in het universum nog ander
leven bestaat, maar wat voor soort
buitenaardse wezens durf ik niet te
zeggen.

Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
‘Waka Waka’ van Shakira. Ik zit
op synchroonzwemmen en ‘Waka
Waka’ was het liedje dat altijd werd
gebruikt bij het diplomazwemmen
en ik heb het dan ook heel vaak tijdens trainingen gehoord. Elke keer
wanneer ik het liedje op de radio
hoor moet ik daar aan denken.

Wat is je favoriete game?
Minecraft, ik speel het al ongeveer
acht jaar en het blijft een leuke
game. Ik heb het een tijdje wat minder gespeeld, maar sinds ik examens
heb gehad heb ik weer meer tijd
gehad om het te kunnen spelen.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Een tijdje geleden heb ik de Percy
Jackson-serie gelezen en die boeken
vond ik eigenlijk allemaal wel leuk.

Welk fictief persoon doet jou
denken aan jezelf?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Charlie Weasley uit Harry Potter.
Hij wordt niet vaak genoemd in de
boeken, maar hij doet gewoon zijn
eigen ding en daar zie ik mezelf toch
wel een beetje in terug.
Amber Duijnham
17 jaar
Sevenum
Dendron College
afgerond, komend
schooljaar
Radboud Universiteit

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag ooit een keer naar
Canada, Egypte en Japan willen reizen
en in ieder land een paar weken verblijven om het land door te reizen.

Wat zou je graag nog een keer
willen leren in je leven?
Ik zou graag nog een keer een taal
willen leren die compleet anders
is dan de Nederlandse taal, zoals
Russisch, Turks of Japans.

Wat deed je als kind het liefst?
Vroeger hield ik er altijd van om

te lezen. Mijn favoriete boekenseries waren De Grijze Jager en Harry
Potter. Ik las toen geregeld meerdere
boeken in een week uit.

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou ooit nog een keer willen
skydiven.

In welke bestaande film zou je
zelf willen spelen?
Ik denk dat Avengers: Endgame wel
leuk zou zijn om zelf in te spelen.
Achter de schermen ziet het er heel
anders uit dan in de uiteindelijke
film en verder zou ik ook graag de
cast willen ontmoeten.

Wat zou de beste uitvinding zijn?
Ik denk dat een manier om te
kunnen teleporteren een zeer
goede uitvinding zou zijn. Dit zou
reizen veel gemakkelijker kunnen

maken en het zou dan ook een
grote invloed hebben op de manier
van leven.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Ik heb een paar weken geleden
besloten om natuur- en sterrenkunde
te gaan studeren. Ik was lang aan het
twijfelen tussen biologie en natuuren sterrenkunde, maar heb uiteindelijk toch voor het laatste gekozen.

Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou
je dan kiezen?
Bilbo Baggins van The Hobbit zou ik
dan zijn. Ik zou zelf ook wel graag op
zo’n spannend en gevaarlijk avontuur willen gaan zoals de lange reis
de Bilbo moest afleggen.

Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Avatar: The Last Airbender is echt
tof. Vroeger heb ik die serie een keer
gekeken en ik heb het een tijdje
geleden opnieuw gekeken. Er komen
veel aspecten in voor, die ik nu
anders bekijk dan hoe ik het vroeger zou hebben bekeken en het is
gewoon een serie die leuk is om te
kijken.

Wat is je droombaan?
Ik weet eigenlijk nog niet wat ik later
wil gaan doen, maar een droombaan
van mij is wel astronaut, denk ik.
Het is geen realistisch toekomstplan,
maar het is ook niet voor niets een
droombaan.

Geloof je in buitenaardse wezens?
Ik denk dat de kans groot is dat er

Hoi

Column

Klas

Het eerste jaar van mijn opleiding was zacht uitgedrukt niet
het fraaiste jaar. Ik was één van
de oudste van de klas omdat ik na
twee jaar toch voor een andere
opleiding wilde gaan. Nu weet ik
niet of het aan de gemiddelde
leeftijd van de klas of aan het
type personen lag, maar waar
kwam ik nu weer terecht?
Dat iedereen voor 11.00 uur al twee
chocolade croissants had weggebikt
en vervolgens in de middagpauze
Mac Donalds gingen halen is nog tot
daar aan toe. Maar waar is het respect gebleven? Het leek wel op het
EK grote bekken trekken in combinatie met een wedstrijdje manipuleren. Buiten de lessen om kon ik het
overigens best oké vinden met mijn
klas. Naast de arrogante blikken en
overtreffende verhalen over hoeveel er gekust, gekotst en gesnoven was in het weekend, had ik het
best gezellig. Maar tijdens de lessen
veranderde de groep in een groep
wolven. Lesgeven was gewoon niet
mogelijk en daar was ik nu onderhand wel klaar mee. Even goede
vrienden hoor! Het tweede jaar, een
andere klas en een half jaar stage
later veranderde de boel 180 graden. We hadden een hele leuke klas,
zowel buiten de lessen om als tijdens
de lessen. Wat een opluchting. Voor
mijn gevoel gingen de laatste twee
jaar met drie keer knipperen voorbij.
Of dit kwam doordat we veel thuis
waren of dat het toch aan de sfeer
lag, durf ik niet te zeggen. Boeit ook
niet, want ik kom alleen nog mijn
diploma ophalen over een maand,
lach nog een keer naar mijn oude
klas die inmiddels afgekickt zijn van
de kipnuggets in de middagpauze,
maak nog zo’n ‘graduation-foto’ en
dan ben ik weg. Groetjes!

Tekst: Teun van Zon
Lotte Thijssen
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Adver torial

Mario Wassenberg kreeg een bedrĳfsongeval. Na een aantal operaties en
therapie verloopt het herstel voorspoedig.

‘Ineens ligt je duim er vanaf,
maar nu zit ie er gelukkig weer op’
Het gebeurde nu bĳna een jaar geleden. Mario Wassenberg (46), timmerman, maar eigenlĳk huizenbouwer, was met een bouwlift bezig
materialen omhoog te transporteren. Hĳ weet nog steeds niet precies hoe, maar ineens zat zĳn rechterhand klem in de bouwlift,
terwĳl die gewoon verder omhoog ging. ‘Foute boel, flitst het dan door je heen, voor je het weet ligt je duim eraf.’
Afstoting dreigde

De bouwlift stond naast zijn eigen huis
in Venlo, waar hij al jaren werkt aan de
constructie van een nieuw te bouwen pand.
Mario: ‘Ik weet nog dat ik ons huis in rende
en tegen mijn vrouw riep ‘Ongeluk, duim
eraf’. We bleven verder heel nuchter. We
hebben de duim die in het gras lag opgepakt
en in een theedoek gedaan. Daarna zijn we
naar VieCuri gereden, gelukkig niet heel
ver weg van hier en hebben we ons op de

Spoedeisende Hulp gemeld. We werden in
een aparte wachtruimte gezet in afwachting
van een plastisch chirurg die moest worden
opgeroepen. Op dat moment van rust, dat je
even niets kunt behalve afwachten, begon
ik pas de pijn te voelen. Heel apart, maar er
giert zoveel adrenaline door je lijf dat je het
eerder gewoon niet merkt. Ik heb toen meteen
morfine gekregen tegen de pijn. Veel bloed
heb ik trouwens niet verloren.

Omdat de chirurg langer op zich liet wachten
dan gedacht, werd Mario - met de duim veilig
in ijs verpakt -, per ambulance naar Maastricht
vervoerd. Daar volgde meteen een ingreep
waarbij de duim in een paar uur durende
operatie opnieuw aan de hand werd bevestigd.
Terug op de recovery zag Mario zijn duim helaas
snel zwart worden: afstotingsverschijnselen.
Mario: ‘Er was iets misgegaan en dan moet je
snel handelen, anders ben je te laat. Nieuwe
operatie dus. Aders en bloedvaten zijn daarbij
opnieuw aangelegd. Ook zijn er pinnen in de
duim geplaatst, voor de aanhechting. Om het
uur werd gecheckt of de duim niet opnieuw
zwart werd, ook ’s nachts. Gelukkig ging alles
goed nu. Na vijf dagen Maastricht mocht ik naar
huis.
We zijn toen snel begonnen met een
revalidatietraject via de fysio-handtherapeut
van VieCuri en via Adelante. Twee, drie keer
per week ging ik daarheen om te oefenen en
stijfheid van de hand te voorkomen. Knijpen,
strekken, masseren van hand en duim, dat
werkte prima. Steeds verder kon ik mijn hand
dichtknijpen. Dat moest ook wel, want als
ZZP-er kun je niet al te lang niets doen. Na vier
weken ging ik voorzichtig weer aan het werk.’
Begin juni volgde een derde ingreep, nadat
deze twee keer was uitgesteld door corona.
Een laatste pin werd daarbij verwijderd en er
is een pees verlegd zodat Mario z’n duim beter
kan buigen.
Mario, ná deze laatste ingreep die goed verliep: ‘Ik ben echt heel goed geholpen door de
artsen en verpleegkundigen in Maastricht en bij
VieCuri. Hulde aan de zorg.’

Mark Topeeters,
fysio-handtherapeut
Als fysio-handtherapeut werkt Mark Topeeters met patiënten die herstellen na een
ingreep. Zo startte hĳ vorig jaar zomer ook het revalidatietraject met Mario
Wassenberg.
Mario raakte zijn duim kwijt, maar deze kon
weer worden aangezet dankzij een operatie.
Om de functie van de duim zo optimaal
mogelijk te krijgen na zo’n groot trauma, is
het van belang vrijwel direct te starten met
handtherapie. Mark: ‘Het is echt zo dat hoe
eerder je begint met oefenen na een ernstige
ingreep, hoe groter de kans op succes. Honderd
procent resultaat behalen in de zin dat je
weer net zoveel kunt als voorheen is lang niet
altijd mogelijk. Ons doel is om de functie en
de belastbaarheid in zulke mate te herstellen,
dat de patiënt weer alles kan doen wat hij
daarvoor ook kon.
Bij Mario moesten we zijn duim ontzien, die
moest eerst weer aanhechten. Op dat moment
zijn we vooral bezig met de functie optima-

liseren van de overige vingers en het zorgen
dat de conditie van de hand optimaal is als de
duim weer belast mag worden. Na de operatie kwam Mario ongeveer een maand lang,
twee keer per week bij mij voor handtherapie.
Maar bij dit soort complex letsel is vaak meer
nodig. Op het moment dat er multidisciplinaire
revalidatie nodig is, verwijzen wij de patiënt
naar Adelante: een revalidatiecentrum met
een dependance binnen VieCuri. Hier stelt de
revalidatiearts een behandelplan op, gericht
op de hulpvragen van de patiënt. Samen met
de handtherapeuten, maatschappelijk werk en
psychologie zorgen zij voor de verdere begeleiding naar een functioneel herstel. En wat
betreft Mario: als hij goed blijft oefenen komt
dit zeker goed, maar onderschat zoiets niet.’

In het hand- en polscentrum van VieCuri zĳn alle patiënten met hand- of polsklachten verzekerd van een optimale behandeling.
Kĳk voor meer informatie op www.viecuri.nl/onze-specialismen/hand-en-polscentrum

Xavier Keuter,
plastisch chirurg
Xavier Keuter werkt als plastisch
chirurg bĳ VieCuri en is nauw betrokken bĳ het hand- en polscentrum.
Daarnaast is hĳ werkzaam in het
MUMC+ in Maastricht. In het hand- en
polscentrum werken diverse medische
disciplines nauw samen waaronder
orthopeden, traumatologen, plastisch
chirurgen, revalidatie artsen en
handtherapeuten. In teamverband
bespreken zĳ de vaak complexe casussen om de patiënt zo optimaal mogelĳk te ondersteunen en begeleiden.

We spreken Xavier Keuter een dag nadat
bij Mario Wassenberg een derde ingreep
plaatsvond. Is de derde ingreep goed
gelukt? Xavier Keuter: ‘Zeker. We hebben
meneer Wassenberg gisteren al naar huis
kunnen sturen. Er zijn drie zaken aangepakt
bij deze correctie-operatie: er is een pin
verwijderd die eerder was aangebracht en
niet langer nodig was. Daarnaast is er een
plaatje weggehaald met ook wat botfragmenten op het vlak van de handpalm en
pink. Destijds zat daar een breuk. En ten
derde hebben we een pees verlegd van de
ringvinger naar de duim. Deze zogenaamde
oppervlakkige pees kun je in principe missen bij de ringvinger en maakt dat de duim
van Mario beter kan bewegen.
Xavier Keuter: ‘Ik weet nog dat meneer
Wassenberg binnenkwam in Maastricht en
zei “Dit heeft een wonder nodig”. Na de
operaties ben ik meer dan tevreden met
het resultaat en dat geeft echt voldoening.
Meneer Wassenberg heeft na zijn eerste operaties er veel voor moeten laten,
ondanks dat hij graag weer aan het werk
wilde. Nu moet hij na zijn derde operatie veel oefenen en dat doen we met hulp
van de handtherapeuten. De hersenen van
Mario worden getraind en opnieuw geprogrammeerd om zijn duim te laten bewegen. Het lijkt complex, maar het werkt.
Uiteindelijk gaat dat een automatisme worden, maar dan zijn we maanden verder.’

Tekst: Frank Heijster
Foto’s: PCL photography

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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Geplukt

Daan Vervoort America
‘Nothing else matters’, Daan is één en al oor als Metallica uit de boxen klinkt. Inmiddels heeft hij zijn
droombaan gevonden als software engineer. Deze week wordt Daan Vervoort (23) uit America geplukt.

dingen bouwen, ik vond het helemaal
geweldig. Ik was ook altijd veel bezig
met LEGO Technic.” Het was dus al
vroeg duidelijk dat Daan terecht zou
komen in de techniek. Tijdens zijn
begintijd op het Dendron College werd
Daan dat nog niet duidelijk. “Totdat ik
een studiekeuzecheck deed”, zegt
hij. “Daar kwam elektrotechniek,
werktuigbouwkunde en software
uit. Precies de dingen die ik interessant vond. Ik wist niet eens dat er een
opleiding was, die deze drie elementen bevat.”

Studie

Dat America vol zit met bezige bijtjes, dat is geen geheim. Het dorp
aan de Peel zit vol verenigingsen vrijwilligersbloed. Het is dan
ook niet zo gek dat Daan Vervoort
zich ook inzet voor het dorp.
Op 16-jarige leeftijd stond hij al
achter de tap bij OJC Cartouche in
America. Niet veel later zat hij in
het bestuur van de soos. “Ik hou
van uitdaging”, vertelt hij. “Na een
paar keer meelopen met een
ander bestuurslid, ben ik mij ook

meer gaan inzetten voor Cartouche.”
Daan heeft niet de minste taak.
“Ik ben verantwoordelijk voor de programmering. Ik regel bandjes, zangers
en andere bezigheden tijdens de evenementen in de soos.” Zo stonden WC
Experience, Bökkers en BZB al eerder
op de Americaanse bühne. “Het geeft
wel een kick als je dan een bekende
band kunt strikken. Zo heb ik geregeld dat Mooi Wark komt optreden bij
Cartouche, dat is wel vet. Daarnaast ga
je met het management van de band

Wij zijn een gecertificeerde
groothandel in winterpeen.
We staan voor kwaliteit,
hygiëne en leveren naar de
wensen van onze klanten.

Word jij onze nieuwe
HEFTRUCKCHAUFFEUR?
We vragen van je/werkzaamheden:
•
Certificaat heftruckchauffeur
•
Interesse, leergierig
•
Inzetbaar als heftruckchauffeur en productiemedewerker
We bieden:
•
Prettige werksfeer
•
Salaris conform CAO
Interesse neem dan contact op met Jan Daniels,
06 52 37 01 47 en mail je cv en sollicitatiebrief met motivatie
naar: j.daniels@hiemstra.nl.

in onderhandeling. Kun je wat van de
prijs snoepen? Altijd leuk als je zo’n
grote acts in America kunt krijgen.”

Knommelen
Daan groeide op in America met zijn
ouders en zusje Mirthe. “Pap is vrachtwagenchauffeur en mam werkt als
verpleegkundige op de afdeling cardiologie in het ziekenhuis. Ik heb het
hier altijd goed. Toen ik klein was
vond ik het altijd heerlijk om lekker
te ‘knommelen’. Brommers reparen,

Hij begon de 4-jarige opleiding Fontys
Mechatronica in Venlo. “Een fantastische tijd”, zegt hij meteen. “De opleiding zelf was best pittig, maar met
name door mijn studiegenoten ben ik
er zo doorheen gefietst. Die vier jaar
gingen snel. School is belangrijk voor
mij, dus op momenten dat er gewerkt
moet worden ben ik serieus. Alhoewel
ik ook niet vies ben van wat grappen
tussendoor. Buiten deze lessen ging ik
veel met mijn studiegenoten om, we
zaten op één lijn en dat was echt tof.”
Tijdens zijn studie deed Daan de minor
Adaptive Robotics, waar hij robots
leerde programmeren. Hij ging stage
lopen bij de Amerikaanse tractoren landbouwmachinefabrikant John
Deere in Horst waar hij zorgde voor
een wielbesturing van een getrokken spuit. Zijn laatste stage was bij
Marel in Boxmeer. “Ik zorgde voor een
dynamisch weegsysteem voor kippenpoten”, vertelt hij trots. “Dat klinkt
heel ingewikkeld. Ik zorgde voor het
wegen van kippenpoten in productie,
zodat ze niet stil op een weegschaal
hoeven worden gelegd. Ik zat destijds
bij de raad van 11 van De Turftreiers in
America. Een mederaadslid heeft mij
daar naar binnen gesluisd.”

Droombaan
Na zijn stage bij Marel kon Daan aan
de slag, maar hij besloot toch om
niet te solliciteren op de vacature die
openstond. “Ik heb er lang over nagedacht, maar de werkzaamheden van
die vacature lagen niet helemaal in
mijn straatje.” Niet veel later ontving

hij een bericht op LinkedIn, of Daan
geïnteresseerd was in een baan bij
Marcelissen in Belfeld. Daar werkt
hij nu nog steeds. “Ik ben bezig
met knolgewassen. Ik verzorg als
Mechatronicus engineer de softwarematige aansturing van machinelijnen.
Ik hoop binnen het bedrijf stappen te
zetten in de toekomst.”

Muzikaal
Als er over muziek begonnen wordt,
heb je meteen de aandacht van
Daan. “Daar kun je meerdere velletjes papier over pennen”, zegt hij
lachend. “Heb je even?” Daan speelt al
sinds kleins af aan gitaar. “Elektrisch
gitaar, niks gaat boven dit instrument.
Het is begonnen met het luisteren
van AC/DC en mijn muzieksmaak
werd steeds harder. Nu luister ik veel
Metallica, mijn favoriete band.” Daan
kan ook wat nummers van zijn favoriete metalband spelen. “Tijdens het
oefenen speel ik altijd wel een nummer van Metallica. Mijn favoriet is toch
wel Master of Puppets. Hier heb ik
lang op geoefend. Op het moment dat
ik deze riff beheerste, voelde ik mij
koning op aarde. Om kippenvel van te
krijgen.” Zelf zit hij in een coverband
genaamd Jar of Dirt. “Met een oud
klasgenoot Jordy Straatman op bass en
een Americaan Nick Geurts op gitaar
zijn we de band begonnen. We zochten alleen nog een drummer en een
zanger.” Een drummer vonden ze tijdens een avondje stappen in de voormalige discotheek De Lange in Horst.
“Ik had flink wat biertjes op”, zegt
hij lachend. “Ik hoorde dat ene Ron
Verlinden kon drummen. We hebben
het hem gevraagd en ook hij was in.”
Ze hadden alleen een zanger nodig.
“Dirk Jeurissen hebben we uiteindelijk gevraagd. Na veel zeuren kwam
hij toch een keer naar de repetitie.
Het klikte meteen en nu zijn we drie
jaar samen in de band. Binnenkort
spelen we op het Startschotfestival in
de Mèrthal in Horst.”

Tekst en beeld: Niels van Rens

VERZ
Maasbree

Lokaal, gezond
en Lekker
Aardbeien
Blauwe bessen
Cherrytomaatjes
Verse friet
Eieren
Sapjes
Zuivel
Kaas






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

€52,- per keer*

*Zie actievoorwaarden op de site

Lange Heide 12 Maasbree
COSMETISCH CENTRUM HORST

Industriestraat 15
bell of app: 06 - 20 41 45 01
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Smid aan het werk

Activiteiten in De Locht
In de smederij van openluchtmuseum De Locht in Melderslo is op
zaterdag 3 en zondag 4 juli volop bedrijvigheid.

De smid is dan bezig en laat dan
zien hoe hij het gloeiend ijzer vorm
geeft. Op zaterdag is ook de bakkerij in bedrijf. Kinderen mogen
dan hun eigen broodje kneden,
vormgeven, versieren en laten
bakken. Op zondag is er een
optreden van blaaskapel Göt Net.

Openluchtmuseum De Locht is dinsdag tot en met zondag geopend
van 10.00 tot 17.00 uur. Bijzondere
activiteiten vinden plaats van
12.30 tot 16.00 uur.
Voor meer informatie, kijk dan op
www.museumdelocht.nl

Eerste toernooi na corona

Winnaars tijdens Jeugdbeachtoernooi
in Meerlo
Volleybalvereniging VC Set Up uit Meerlo organiseerde op zaterdag 26 juni voor het eerst sinds ruim een
halfjaar weer echte wedstrijden. In Meerlo werd het Jeugdbeachtoernooi JBC Nevobo georganiseerd.

Een aantal van de jeugdleden van
Set Up maakte voor het eerst kennis
met beachvolleybal. Er werd hard
gewerkt, flink gezweet en het
publiek genoot van mooie rally’s.

De winst in de categorie onder 17 jaar
ging naar Jenna en Mariëtte uit
Veldhoven/Horssen. In de categorie
onder 15 jaar ging de winst naar de
eigen jeugdleden Fleur en Jente.

Puck en Susanne waren de winnaars
in de categorie onder 13 jaar.

Tekst: VC Set Up

Het mooiste
design komt
uit Venlo
Wij zijn op zoek naar een

medewerker
voor ons
ondersteunend team
(4 of 5 dagen per week)

Heb jij:
goede communicatieve vaardigheden
een zeer nauwkeurige en ook vlotte werkhouding
interesse in juridische onderwerpen én zin om nieuwe
dingen te leren
dan ben jij de collega die wij zoeken.
Wat bieden wij:
een afwisselende baan
leuke collega’s en een prettige werkomgeving
een goede balans tussen werk en privé.
Voor de functieomschrijving: zie onze website:
novitas.nl/over-ons/vacatures
Indiensttreding: zo snel mogelijk

Vacatures bij Leolux
Wil jij ons team komen versterken?
Stuur dan jouw sollicitatie met cv voor 14 juli naar:
Novitas Notariaat
Annemarie Beijers-Willems en Martijn Tolsma
Stoktstraat 2
5961 TN Horst
info@novitas.nl
www.novitas.nl

Leolux maakt in Venlo de mooiste designmeubelen op bestelling, helemaal naar de wensen van de klant.
We groeien hard en zijn dringend op zoek naar nieuwe collega’s (M/V, fulltime). We zoeken specialisten
en allrounders, met en zonder ervaring:

Stoffeerder | Voorbewerker | Montagemedewerker | Inpakker
Werk jij graag met hoogwaardige materialen en weet je van aanpakken? Neem dan snel contact op.
Stuur vóór 10 juli een bericht (liefst met CV) aan de afdeling HR, t.a.v. Thalitha Holthuis, twi@leolux.nl
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Euroflor is een jong en dynamisch bedrijf dat zich op enerverende wijze richt
op de retail van bloemen en planten in het supermarktsegment.
Wegens uitbreiding zijn wij per direct op zoek naar:

Bloemenafpaksters/-bindsters (M/V)

parttime en fulltime

Ben jij op zoek naar een leuke zelfstandige baan binnen
een groeiend bedrijf, stuur dan een sollicitatiebrief met
c.v. binnen 14 dagen naar
EUROFLOR BV Venrayseweg 151 E 5961 NS Horst
of mail diana@euroflor-bv.nl

Puzzel

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij
Gommans De Echte Bakker 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 4 juli (12.00 uur)
binnen zijn. De winnaar wordt volgende week bekendgemaakt op deze pagina.
Veel succes en puzzelplezier gewenst!
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WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
HORST RONDOM GASTENDONKSTRAAT
HORST RONDOM DE PELSLAP
SEVENUM RONDOM WOLFSKLAUW
SEVENUM RONDOM KLASSENWEG
SEVENUM RONDOM MULDERSTRAAT
WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE
Mail naar bezorgers@garcon.nl

Horizontaal 1. Piet klinkt toch ook wel deftig.(8) 5. Lekker ding in de brievenbus(8) 10. Lellen.(8) 11. De kleur van
de groenteschotel is niet onecht.(8) 13. Er is nog genoeg ruimte in die stad.(6) 14. De sekteleden dragen speciale
hoofddeksels.(5) 15. Ze stonden er nu al enige tijd(4) 17. Met de slee op je nek kom je vlot naar boven.(6) 19. Hij is
ongevoelig voor elke godsdienst.(10) 21. Agressief denkbeeld.(5) 22. Bij de doop is ze nogal afstandelijk(5)
28. Geldrover.(10) 29. Uitkijken is er hier niet bij(6) 30. Een arme heeft er geen boodschap aan.(4) 31. Hebt uzelf de
kamer in elkaar gezet?(5) 32. Onderneming die een verstandige reeks maakt(6) 36. Tijdens gebrek aan regen is de
grondeigenaar niet te genieten.(8) 37. Bergmeubel aan de galg(8) 38. Musici die voor vuurwerk zorgen(8) 39. Een
gerechtsdienares?(8)
Verticaal 1. Wij staan vooraan als de brieven komen, voordat de postbode geweest is.(8) 2. Bedrijven, waarbij je
heel wat aan je hoofd hebt.(8) 3. We stoppen ermee, want hij werkt ons te hard.(5) 4. De ingesnoerde dame heeft
geen lucht meer.(4) 6. De notenlijn zit goed in de war.(10) 7. Het werd hiermee van de rots gesleept.(4) 8. Droevig
hoekje(8) 9. Men zegt, dat ze vroeger met kralen de dag konden bepalen.(8) 12. Ik had wel angst voor dat dreigen
met dat stuk ijzer.(5) 16. De mensen dromen er van bij de tijd te zijn.(6) 18. Een boom voor wat vogels.(6) 20. De
ophitser bleek een snelle metaalbewerker te zijn.(10) 23. Luchtledig.(8) 24. De aardbei is ‘n geliefkoosde vrucht.(8)
25. Hij zit wel te zeuren over dat meten.(5) 26. De NS is niet in treinrails ge nteresseerd, als er steeds maar over
geschreven wordt.(8) 27. Beramen.(8) 33. Het talent is ‘n genie aangeboren.(5) 34. Kreupelhout.(4)

De oplossing van de puzzel in HALLO Horst aan de Maas van 24 juni 2021 was: ‘Dat heeft hem de das
omgedaan’. En de winnaar is: Gonnie Geurts uit Horst. Van Harte Gefeliciteerd met de cadeaubon van € 50,te besteden bij Actuelle Haarmode in Horst!

Sudoku

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

Medische zorg

Broekhuizen
zondag

Gebedsdienst 10.30

Broekhuizenvorst
zondag

Eerste Heilige
Communie
10.30

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

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

zondag

Heilige mis

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

woensdag
donderdag
vrijdag

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

Apotheek

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

11.00

Grubbenvorst

Hegelsom

09.30

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

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

Gemeente Horst aan de Maas

zondag

Tandarts

Heilige mis
09.30
aansluitend
sacramentsprocessie

Meerlo

donderdag
Heilige mis
09.00
		

Swolgen

dinsdag
Heilige mis
19.00
		
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
woensdag

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis

19.00

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst

Het Blakterbeekpark wordt enkele kunstwerken rijker. Op initiatief van Vrienden van Groengroep en
KnopenLopen (VVGGKL) wordt op iedere school in Sevenum een demonstratie kettingzagen georganiseerd,
waarbij een kunstwerk wordt gecreëerd. De vier scholen gaan deze op vrijdag 16 juli onthullen in het
Blakterbeekpark.

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

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Sevenum

Zaagkunstenaar maakt kunstwerken

Gebiedsteams

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Lottum

10.00

Spoedgevallendienst

02 t/m 04 juli
2J Tandartspraktijk
Veestraat 5, Grubbenvorst
077 366 20 65

05 t/m 08 juli
Tand Totaal Vallen
Oostsingel 6, 5802 AN Venray
0478 58 66 05

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

IT-Linq is een ICT-dienstverlener met veel klanten in het midden- en kleinbedrijf in
de regio Limburg. Door de diensten die we leveren in combinatie met de persoonlijke
aandacht aan onze klanten, ontzorgen we hen, zodat zij zich kunnen focussen op hun
passie. En dan maken wij ons druk om onze passie, namelijk hun ICT.

Bij IT-Linq zijn we op zoek naar een:

Skilled Servicedesk medewerker
IT / Systeembeheerder
Ben jij een ambitieuze aanpakker en wil jij jezelf én het bedrijf verder ontwikkelen?
Wil je zelf als professional en mens verder groeien en hét verschil maken? Dan is IT-Linq
voor jou een prima volgende stap. Wij zijn volop bezig het bedrijf en onze dienstverlening
verder te ontwikkelen en op een hoger niveau te brengen en kunnen daar zeker jouw
ideeën en hulp bij gebruiken.

Functieomschrijving
Als Skilled Servicedesk medewerker IT
/ Systeembeheerder ben je het eerste
aanspreekpunt en help je onze klanten bij
IT-Linq. Op afstand beheer jij samen met je
collega’s de IT-omgevingen van onze klanten.
Projecten uitvoeren horen ook bij je taken en
kom je dus ook regelmatig bij de klanten over
de vloer.
Heb je brede kennis van Windows werkplek en
server omgevingen, Office365/Azure, netwerk
infrastructuur en Internet dan ben jij diegene
die we zoeken!
Functie-eisen
Je bent gedreven, staat open voor vernieuwing
en wilt jezelf verder ontwikkelen. Je werkt
nauwkeurig, neemt initiatief, bent analytisch
sterk en je bent gefocussed op je werk en je
klanten.

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas
06 55 40 80 23
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Verdere vereisten zijn
• MBO/HBO werk- en denkniveau bij voorkeur
verkregen door een afgeronde (gerichte)
MBO-niveau 4 of HBO-opleiding in de ICT;
• (Ruime) ervaring in een soortgelijke functie;
• Communicatief sterk, stressbestendig,
oplossings- en servicegericht en een
teamplayer;
• Praktische ingesteld en ervaring met
aansluiten bekabeling en randapparatuur.

• Geen 8 tot 5 mentaliteit
• Ervaring met Office 365, Azure, Windows
Server en overige Microsoft-oplossingen
• Kennis van netwerk, storage, werkplek
beheer?
• ITIL gecertificeerd is een pre, of bereid om
dit certificaat te halen
Wat hebben wij jou te bieden?
Jouw salaris is marktconform en daarnaast
investeren we graag in jouw verdere
ontwikkeling met het uiteindelijke doel dat je
bij ons vast in dienst komt.
Wij bieden je een leuke dynamische
interessante werkplek, met een groep
enthousiaste collega’s die samen met jou onze
klanten ontzorgen.
Uiteraard is er ook ruimte voor vertier en
ontspanning. Hiervoor krijg je 24 vakantiedagen
en worden er, zodra het weer mag, leuke
personeelsactiviteiten georganiseerd.
Voldoe jij aan dit profiel,
dan zien wij jouw sollicitatie graag
met vol enthousiasme tegemoet!
Voor vragen of meer informatie
kun je contact opnemen met:
Dhr. Karim Abrik,
Manager Operations
email: k.abrik@it-linq.nl
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Jij maakt ‘m super
Migot

Compleet met oven met
magnetron, inductiekookplaat,
wandafzuigkap, koelkast met
vriesvak, vaatwasser,
werkblad, spoelbak en
5 jaar apparatuurgarantie
compleet met
apparatuur

5.299,340 cm

Op zoek naar een nieuwe keuken?
Kom snel inspiratie opdoen en bekijk onze nieuwe collectie!

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

