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Biervertier
Na drie jaar afwezigheid was het van donderdag 26 tot en met maandag 30 mei weer zover: kermis in Meerlo. Tijdens deze kermisvijfdaagse werd er in zowel jongerensoos OJC Merlin als
in de feesttent bij de plaatselijke speeltuin feest gevierd onder leiding van verschillende dj’s en een band. Voor jong en oud stonden er ook diverse attracties klaar.
Lees verder op pagina 05
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GRATIS*
Geldig t/m dinsdag 4 oktober 2022
*3+1 gratis: 25% korting op de totaalprijs van 4 producten, alle combinaties mogelijk
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Geldig t/m di 21 juni 2022

Zondag 5 juni (1ste Pinksterdag)
Maandag 6 juni (2e Pinksterdag)
09.00 - 18.00 uur
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Wethouder Roy Bouten op bezoek bij buitenlandse
inwoners Horst aan de Maas
Als voorproefje op de Dag van de Vluchteling, die welzijnsorganisatie
Synthese op zaterdag 18 juni organiseert, bracht wethouder Roy Bouten
woensdag 25 mei een bezoek aan Meerlo, Lottum en Sevenum. Tijdens deze
bezoeken maakte Bouten kennis met verschillende buitenlandse inwoners.
Zij vertelden onder andere over hoe zij in Horst aan de Maas terecht zijn
gekomen en hoe hun leven er hier uitziet. Ook de maatschappelijke begeleiders die deze mensen ondersteunen deelden hun verhaal.
De dag is erg goed verlopen, ver
telt Mariëlle van Twillert, coördinator
Integratie en Participatie bij Synthese.
“Roy bracht allereerst een bezoek aan
maatschappelijk begeleidster MarieThérèse van Campen en Esther van
Santen van Stichting Babyspullen in
Meerlo. Esther heeft het lokale net
werk van de stichting opgezet en
zamelt door middel van inzamelcon
tainers goede tweedehands babys
pullen in. Ik heb Marie-Thérèse in
december gekoppeld aan een Syrische
statushoudster in Horst, die op dat
moment zwanger was. Binnen korte
tijd had Marie-Thérèse een connec
tie gezocht met Esther en regelden
ze allemaal spullen voor de Syrische
Aïcha en haar aankomende baby.
De dames waren heel enthousiast dat
Roy langskwam en reageerden ontzet
tend positief.” Bouten sprak met beide
dames over de enorme goodwill die
ze aantreffen bij inwoners in de regio
om vluchtelingen te willen helpen.
Vanuit Meerlo ging Bouten door naar
Lottum, waar hij maatschappelijk
begeleider Willem Lingmont en de uit

Colofon

Syrië gevluchte familie Darwish ont
moette. “Dit is een heel lief gezin met
drie kinderen”, vertelt Van Twillert.
“Ze zitten alleen nog wat geïsoleerd
in Lottum en willen graag hun omge
ving leren kennen. Willem is echt
onderdeel van hun familie gewor
den.” Bouten sprak met het gezin en
Lingmont over het feit dat het gezin
nu negen maanden in Nederland is.
“Vader, moeder en de oudste doch
ter spreken al vrij aardig Nederlands.
De twee jongste kinderen zijn naar
school. Vader wil graag het werk als
chauffeur dat hij in Syrië heeft gedaan
weer oppakken, maar dan moet hij
hier eerst een BE-rijbewijs halen.
De 3.000 euro die dat kost, heeft hij
niet. De oudste dochter wil graag een
vriendin hebben om mee te kunnen
praten zoals jongens en meisjes van
21 jaar allemaal willen. Het hele gezin
zou graag gewoon fijn contact willen
hebben met de buurt”, geeft Bouten
aan.

Mensen hadden het echt
naar hun zin en gaven
aan dat de tijd vloog

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

Tot slot bracht Bouten een bezoek
aan Jan Philipsen en Esam Ali Yayha
- Al-Zaidi in Sevenum. Esam is inmid
dels twee jaar in Nederland en bin
nenkort komt zijn vrouw bij hem
wonen. Met hen sprak Bouten over de
moeilijke weg naar gezinshereniging
en over hoe vriendelijk de meeste

buurtgenoten met Esam omgaan.
“Ook hebben we het gehad over zijn
werk bij De Sevewaeg en welk werk
hij in de toekomst wil doen. Het is
een zeer gastvrije en gemotiveerde
jongeman”, stelt Bouten. Volgens Van
Twillert reageerde iedereen erg posi
tief op deze dag. “Mensen hadden het
echt naar hun zin en gaven aan dat de
tijd vloog”, vertelt ze.

Dag van de Vluchteling
Synthese en Amnesty International
Horst organiseren op zaterdag 18 juni
de Dag van de Vluchteling in en om
‘t Gasthoês in Horst. Dit evenement
is gratis en duurt van 11.00 tot 17.00
uur. “Op deze dag staat de ontmoe
ting tussen vluchtelingen en men
sen uit Horst aan de Maas centraal”,
geeft Van Twillert aan. “Dit onder het
mom van ‘bekend maakt bemind’.
Er is informatie over én voor vluchte
lingen en statushouders. We willen
Horstenaren en vluchtelingen uitno

digen om met elkaar in contact te
komen en iets van elkaar te leren.”
De dag wordt om 11.00 uur geopend
door burgemeester Ryan Palmen.
Hierna wordt de film Thuisland ver
toond, waarop een Syrisch gezin
gevolgd wordt dat een nieuwe start
maakt in Nederland. De rest van de
dag zijn er meerdere activiteiten
voor jong en oud, waarbij verschil
lende instanties hun krachten bunde
len. “Meerdere vluchtelingen nemen
daarnaast hapjes mee”, vertelt Van
Twillert. “Zo kunnen ze mensen ken
nis laten maken met hun cultuur. Het
ultieme doel is om meer wederzijds
contact en begrip te ontwikkelen.”

Hulp is welkom
Synthese hoopt met het bezoek van
Roy Bouten en het organiseren van
de Dag van de Vluchteling meer aan
dacht te creëren voor vluchtelingen
in de gemeente Horst aan de Maas.
“We vinden het van belang dat er

meer begrip komt voor nieuwe vluch
telingen in onze gemeente”, geeft
Van Twillert aan. “We hebben meer
maatschappelijke begeleiders nodig,
omdat er steeds meer vluchtelingen
een woning krijgen in onze gemeente.
Azc’s zijn overvol en mensen moe
ten doorstromen naar een woning.
Daarvoor zijn maatschappelijke bege
leiders nodig, die op vrijwillige basis
deze mensen op weg helpen. Mensen
zijn vaak wel bereid om ze te helpen,
maar weten niet dat ze zich kunnen
aanmelden als vrijwilliger. Door dit
soort dingen te organiseren, geven we
hier meer bekendheid aan.”
Geïnteresseerden die nieuwkomers
op weg willen helpen in de gemeente
Horst aan de Maas als vrijwilliger voor
de maatschappelijke begeleiding, kun
nen contact opnemen met Mariëlle van
Twillert van Synthese via 06 19 01 68 28
of m.vantwillert@synthese.nl
Tekst: Floor Velthuizen

Redactie
077 208 32 00
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandig
heden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Basisschool Onder de Linde initieert Droompot voor praktisch
begaafde kinderen
Basisschool Onder de Linde in Hegelsom wil met de ‘Droompot’ praktisch begaafde kinderen hun talenten
laten ontwikkelen. De Droompot komt er voor medewerkers en leerlingen die zin hebben om de dingen
anders te doen, te innoveren en te experimenteren. Dynamiek scholengroep draagt financieel bij om de
plannen te kunnen realiseren.
De initiatiefnemers van de Droompot
en tevens leerkrachten zijn Veronice
Bouten (groep 6/7) en Christel
Verberne (groep 8). “Wij merken al
jaren dat er veel aandacht gaat naar
hoogbegaafdheid. Kinderen die din
gen lastig vinden krijgen wel hulp op
school, maar de kwaliteiten van die
kinderen worden niet optimaal benut
op school”, zegt Veronice. Uit die
waarneming ontstond het idee voor
de Droompot. Door onderwijs aan
kinderen te bieden waarin de school
ze kan laten ervaren waar ze goed in
zijn, ontwikkelen ze een positief zelf
beeld en gaan ze aan het werk met
het creëren van kansen die bepalend
kunnen zijn voor hun eigen toe
komst, geeft Veronice aan.

Doe lokaal
Dit alles moet plaatsvinden in het
‘doe lokaal’ van basisschool Onder
de Linde. Hier komen tools te staan
zoals naaimachines, elektrische
piepschuimbranders, soldeerbouten
en overig materiaal. Voor mensen
met groene vingers komt er buiten
een tuinkas te staan. Kinderen (aan
gewezen door de leerkrachten) gaan
instructie krijgen over één van deze
‘bewerkingen’.
Op dit moment is de school aan het
kijken hoe het doe lokaal wordt
vormgegeven. Enkele zaken zijn
al duidelijk. Het doe lokaal wordt
(vooralsnog) iedere dinsdagmiddag
geopend. Volgens Veronice kun
nen de plannen over ongeveer twee

weken uitgevoerd worden. De kinde
ren krijgen eerst de kans om onder
begeleiding te oefenen met het
materiaal, waarna zij ingezet zullen
worden als ‘expert’. “De experts zijn
vooral kinderen uit de bovenbouw,
dus groep 6, 7 en 8. De oudere kin
deren vinden het leuk om de jonge
ren te helpen. De jongeren vinden
het leuk om met de grotere kinderen
te werken”, geeft Veronice aan.
De bedoeling is dat de kinderen
actief mee gaan denken met crea
tieve opdrachten rondom bijvoor
beeld solderen, figuurzagen of een
bepaald thema. “Wij als docenten
gaan niet alles voorkauwen. We wil
len de leerlingen hun creativiteit
laten prikkelen.” Verschillende vrij

willigers staan klaar om de kinde
ren te begeleiden op de doe-dagen.
De school kan alsnog wel wat extra
handen gebruiken, geeft Veronice
aan. “We hebben nu twee vrijwil
ligers die vooral technisch geori
ënteerd zijn”, zegt ze. “Daarnaast
zoeken we ook nog nieuwe vrij
willigers die overweg kunnen met
naaimachines of groene vingers
hebben.”
De ingebruikname van het Doe
lokaal is alleen voor Hegelsom.
“We hebben contact gehad met
een collega van een school uit een
ander dorp die ook erg enthousiast
was over de Droompot. Het is ons
doel om andere te inspireren. Het
is fijn om te horen dat ook andere
enthousiast zijn en wij hopen dat er
nog veel droompotten zullen gaan
volgen.”
Tekst: Milou Peelen
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Minou Verhaeg Nijmegen
Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt
in de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben
gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: Minou Verhaeg (27),
geboren in Horst, maar inmiddels wonende in Nijmegen.
Tot haar 20e woonde Minou
Verhaeg in Horst, waar ze nog
altijd met een positief gevoel op
terugkijkt. “Het was altijd superge
zellig in het dorp”, vertelt Minou.
“Ik kende er ook veel mensen,
omdat mijn ouders een eigen
aspergebedrijf hebben en ik altijd
in de winkel mee heb geholpen
in de weekenden. Met die men
sen maakte ik dan in het weekend
weer een praatje. Dit waren altijd
leuke verhalen over hoe ze me als
klein meisje al rond zagen rennen
tussen de asperges”, lacht ze.

Op kamers
Ondanks dat Minou het goed naar
haar zin had in Horst, kriebelde
het bij haar wel om naar de stad
te trekken. “Ik studeerde op dat
moment al drie jaar medische bio
logie in Nijmegen en ben vrij lang
op en neer gereisd”, legt Minou
uit. “Op een gegeven moment mis
je de connectie met medestuden
ten. Als er een feestje werd gege
ven, moest ik van alles regelen om
bijvoorbeeld ergens te logeren of
de laatste trein nog terug te pak
ken. Ik wilde meer van het studen
tenleven meekrijgen en besloot
op kamers te gaan.” Zo gezegd,
zo gedaan: op haar 20e vertrok
Minou naar Nijmegen, waar ze met
een vriendin uit Horst in een huis
terecht kon. “Dit was heel gezel
lig”, zegt ze. “Zo heb ik toch een
stukje Horst meegenomen naar
Nijmegen en heb ik dat niet hele
maal achter me hoeven laten.”

Paaldansen
Het leven in de stad bevalt Minou
goed. “Er zijn hele grote verschil
len tussen Nijmegen en Horst”,
zegt ze. “In een dorp kent ieder
een elkaar en krijg je heel veel van
elkaar mee. In een grote stad ben
je meer op jezelf en is het leven
anoniemer. Mijn voorkeur gaat op

dit moment in mijn leven uit naar de
stad, juist vanwege de extra mogelijk
heden die Nijmegen heeft. De sport
die ik nu beoefen had ik namelijk in
Horst nooit kunnen doen.”
Minous grootste passie is namelijk
paaldansen. “Daar ben ik mee begon
nen in het jaar dat ik op kamers ging”,
geeft ze aan. “Een studiegenootje
raadde me dit aan en het leek me leuk
om het uit te proberen, omdat ik affi
niteit met dansen had. Ik zat namelijk
altijd op de balletschool in Horst, maar
dit was niet te combineren met het
op en neer reizen tussen Nijmegen en
Horst.” Minou schreef zich in voor de
cursus paaldansen op het universitaire
sportcentrum en dit beviel haar zo
goed dat ze zich ook bij de studenten
vereniging ervan heeft ingeschreven.
“Sindsdien ben ik er niet meer weg
te slaan”, lacht ze. Minou is er vaak
wel vier keer per week te vinden.
“Dat komt ook omdat ik nu wedstrij
den doe”, legt ze uit. “Ik doe aan duo
paaldansen. Hierbij voer je samen met
een partner een act op. Ik werd hier
vijf jaar geleden voor benaderd door
een ander meisje en dit leek me heel
leuk. Als je samen bent, dan heb je
iemand die je steunt en dat maakt het
ook minder spannend om het wed
strijdwereldje te betreden. Het beviel
meteen goed en we zijn nu al ruim vijf
jaar een duo.”

Nederlands kampioen
De wedstrijden waar Minou en haar
partner aan meedoen vereisen veel
training. “Je doet een act van 3 á
4 minuten, maar hier gaan maan
den aan voorbereiding aan vooraf”,
geeft Minou aan. “Het bedenken
van een act en het samen trainen
kost veel tijd, maar het is het zeker
waard.” Minou en haar partner heb
ben al verschillende wedstrijden
gedaan en vielen al vijf keer in de
prijzen. Het hoogtepunt was het NK
Paaldansen, dat zaterdag 7 mei geor
ganiseerd werd in Ede. Hier werden

de dames namelijk eerste en wis
ten ze zich te kwalificeren voor het
WK in Zwitserland. “Dat vindt plaats
van 27 tot en met 30 oktober”, ver
telt Minou. “We waren ontzettend
blij dat we zo hoog gescoord hadden,
het ging veel beter dan we verwacht
hadden en het is super om aan een
WK mee te mogen doen.” Aan het WK
doen ongeveer tien tot twaalf acts
mee in de categorie waar Minou in
deelneemt. Ze hoopt hier in de top 5
te eindigen. “We gaan het zien”, zegt
ze. “Mijn partner en ik werken alle
bei fulltime en doen dit hobbymatig.
We zijn geen topsporters die elke dag
kunnen trainen, dus we verwachten
niet dat we winnen, maar we gaan
wel ons best doen.” Zenuwachtig is
Minou nog niet echt. “De zenuwen
komen pas op de dag zelf”, lacht ze.
“Dan denk ik altijd bij mezelf: waar
ben ik aan begonnen? Gelukkig heb
ik dat gevoel alleen net van tevoren,
want achteraf baal ik altijd dat het zo
snel voorbij ging en wil ik nog een
keer.” Momenteel doet Minou het
even rustig aan. “Ik ben weer lang
zaam begonnen met echt te trainen
voor het WK, want na het NK hebben
we even een paar rustweken geno
men om bij te komen. We hadden veel
tijd in onze act gestoken en dat vergt
de nodige energie. Nu gaan we weer
langzaam opbouwen met trainen en
de feedback van de jury verwerken
om de act nog beter te maken om zo
de score op te krikken. We gaan er
weer voor.”

Reacties
Het beeld dat mensen van paaldan
sen hebben verschilt volgens Minou
behoorlijk in de stad en in kleinere
dorpen. “Mensen in grotere steden
kennen het. Het beeld van paaldansen
is de laatste jaren veel beter gewor
den, het heeft meer bekendheid
gekregen en mensen snappen beter
dat het echt een sport is. In Horst trek
ken mensen nog wel eens een scheef

Gemeenschapsgeld behoedzaam uitgeven

SP tegen voorstel verhoging fractievergoedingen

gezegd als ik zeg dat ik aan paaldan
sen doe. Meestal zijn ze wel enthou
siast en hebben ze door dat het lastig
is om te doen en dat het geen cliché
stripclubverhaal is.” Minou laat vaak
ook wat foto’s en filmpjes zien, om
mensen een beeld te geven van wat
ze doet. “Dit deed ik ook toen ik het
voor het eerst aan mijn opa en oma
vertelde”, lacht ze. “Toch reageerden
zij superleuk, mijn opa begon natuur
lijk meteen flauwe grapjes te maken.
Ik krijg eigenlijk nooit echt vervelende
reacties op het paaldansen.”

Toekomst
Tegenwoordig komt Minou ongeveer
één keer per maand terug in Horst.

“Ik probeer regelmatig bij mijn ouders
op bezoek te gaan of ga langs bij
vrienden van de middelbare school”,
vertelt ze. “Toch is dit soms lastig,
omdat mijn vriend en ik een huis
gekocht hebben in Nijmegen en hier
echt een leven opgebouwd hebben.”
Ook het paaldansen zorgt ervoor dat
Minou het grootste gedeelte van de
tijd in Nijmegen te vinden is. Ze ziet
zichzelf dan ook niet zo snel nog uit
Nijmegen verhuizen. “Ik steek veel
tijd en energie in het paaldansen, dat
is echt mijn passie. Zo lang ik dat leuk
blijf vinden en kan blijven doen, blijf
ik zeker hier.”
Tekst: Floor Velthuizen

Kwaliteit heeft een naam

Op de raadsagenda van dinsdag 7 juni prijkt het voorstel om de fractievergoeding per raadslid te verhogen van
50 euro naar 200 euro per fractielid, een verhoging van 300 procent. Ook wordt voorgesteld de vergoeding aan
de fracties te verhogen van 300 naar 1500 euro. SP Horst aan de Maas, die niet meer onderdeel is van de gemeenteraad, doet een beroep op de gemeenteraadsfracties om het voorstel voor deze verhogingen af te wijzen.
“Als SP hebben we er in de gemeen
teraad altijd voor gepleit dat
gemeenschapsgeld behoedzaam
wordt uitgegeven en dat, in het
geval van vergoedingen voor raads
leden en/of fracties, terughoudend
heid betracht moet worden”, stelt de
partij. “Als er wordt ingestemd met
dit voorstel, dan zou de vergoeding
aan de fracties met 400 procent ver
hoogd worden. En dat terwijl geble
ken is dat in ieder geval van één
post, het opleidingsbudget, nauwe
lijks gebruik wordt gemaakt door de

fracties. Overigens krijgen de frac
ties en fractieleden naast deze finan
ciële vergoeding ook nog materiële
vergoedingen.”
Daarom hoopt de SP dat dit voor
stel afgewezen wordt. “Het gaat
om gemeenschapsgeld en kenne
lijk is er op andere zaken bezuinigd
om deze vergoedingen mogelijk te
maken. Wat de SP betreft, dienen
fracties zelf de kosten voor onder
steuning te dragen. Indien de raad
toch zou instemmen met het voor
stel, dan lijkt het ons zaak dat de

komende jaren door elke fractie
in ieder geval schriftelijk en open
baar verantwoording afgelegd wordt
over de besteding van de vergoe
dingen. Elk bedrag dat in enig jaar
niet gebruikt is, dient wat ons
betreft teruggestort te worden in de
gemeentepot. En indien zou blijken
dat in de praktijk die vergoedingen
niet nodig zijn, dan zou door de raad
alsnog besloten moeten worden de
vastgestelde vergoedingen drastisch
te verlagen.”

Voor al uw witte, groene en geschilde asperges.
Ook voor streekproducten.

1ste en 2de Pinksterdag zijn wij geopend!

Bij mooi weer elke zondag van
14.00 tot 16.00 live muziek op ons terras.
7 dagen in de week geopend.
Voor openingstijden zie onze website.
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl
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Omdat er liefde is
bestaat er geen voorbij

’t is good gewès, hoije wah

In liefde
nemen wij afscheid van

Dankbaar dat zij zo lang in ons midden
heeft mogen zijn nemen wij afscheid
van ôs mam, oma en super oma

Jan Kessels
Horst, 17 september 1946

Blerick, 30 mei 2022

Mariet Kessels - Hoeijmakers

Jan en Truus
van de Pasch
50 jaar getrouwd
Gefeliciteerd namens
kinderen en kleinkinderen.

Voor aardbeienplanten,
groenteplanten, o.a. Komkommertomaten enzv. -fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys Langstraat 64
Horst-Hegelsom tel.: 077 398 35 52
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.
Heerlijke Verse Asperges,
ook geschild! Verhaeg Asperges
Kranestraat 38 Horst. Open: MA-VR 1012u en 13-17u. ZA 9-17u. ZO op afspraak.
Tel 077 398 65 90

3 juni bij BreakOut op de
Venrayseweg 116, beste ABBA tribute
band! www.breakouthorst.nl
Trap bekleden met tapijt.
Bel:06 16 37 45 14 Woningstoffeerderij
vd Broek.Komen bij u thuis dmv stalen.
Wij zoeken een enthousiaste en
positieve collega ter versterking van
ons leuke team.
Ben jij tandartsassistente of
preventieassistente en geïnteresseerd?
Stuur een mail naar
info@tandartspraktijkmaasbree.nl
Te huur: appartement Sevenum
voor 1 persoon of stel
tel. 06 11 11 70 85
Kom je bij ons koken?
Dagvoorziening de Zwingel Melderslo
zoekt een kookvrijwilliger.
Bel 06 23 43 67 43
ZOMEROPRUIMING: div. srt.
HORTENSIA’S (pluim en boeren)
e.a. heesters 3 voor €12.95 / 10 voor
€37.50 Open za. 9.30-16.30 uur of do
/ vrij. na afspr: 06 40 32 71 08. Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree
Heb jij groene vingers?
Wij zoeken een enthousiaste teeltmedewerk(st)er ter ondersteuning van
de teelt en het onderzoek in onze
indoor teeltfaciliteiten. Ben jij
geïnteresseerd? Stuur een mail
naar HRM@light4food.com

* Horst, 18 januari 1921

† Tienray, 25 mei 2022

Jack en Helma
Matty en Ellen
Thyn en Lynn
Ferdy en Tieske
Jeannie en Wiet †

Wij nemen afscheid van Jan op zaterdag 4 juni om 12.00 uur
in crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 in Venray.
Er is gelegenheid om Jan nog een laatste groet te brengen
op donderdag 2 juni van 19.00 tot 20.30 uur in Afscheidshuis
Memento Mori, Mgr. Schravenlaan 1 in Lottum.
Wij zijn zeer dankbaar voor de liefdevolle zorg die Jan de
afgelopen jaren op Ruijsstraat 2 heeft ontvangen. Daarom
vragen wij in plaats van bloemen een vrijwillige bijdrage voor de
medebewoners en zorgmedewerkers van Ruijsstraat 2, Blerick.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig in het crematorium.

De letste traon
De letste lach
Alles gedaon
Alles gezag...
Op zaterdag 28 mei 2022
overleed in de leeftijd van 79 jaar

Toos van den Boogaard - Briels
echtgenote van

Hay van den Boogaard †
mam van

Wilco en Tanja
Correspondentieadres: Gun 24, 5866 CC Swolgen
Wij nemen afscheid van mam op donderdag 2 juni in besloten kring.
Voor uw steun en medeleven, in welke vorm dan ook, willen wij
u hartelijk bedanken.

Louise en Leon
Sanne en Thijs
Sjoerd en Minouk
Tienray, 25 mei 2022
Correspondentieadres:
Fam. Hermans, Helmesstraat 10a, 5961 HW Horst
Op 31 mei hebben wij tijdens een H. Mis in de H. Lambertuskerk
afscheid genomen van ôs mam en haar te rusten gelegd bij ôzze
pap op de R.K. Begraafplaats in Horst.
Een hartelijk woord van dank aan allen die ôs mam de
laatste jaren met liefdevolle zorg omringd hebben in
welke vorm dan ook.

Lieve schat, mijn grote liefde
Voor altijd in ons hart
Jouw liefde blijft altijd in ons doorstromen
Until we meet again

Perry Mulder
† Horst 27 mei 2022

* Tegelen 24 april 1959

mijn allerliefste man en grote liefde van

Jacqueline Mulder - van den Munckhof
Allerliefste pappie, schoonvader en super trotse opa
Kim *
Horst Mandy en Wesley †
Dylan, Joris, Djayson, Djayden
Siebengewald Denise en Arjan
Nina, Tess, Mila
Broekhuizen Jordy en Juul
Finn

Lieve mensen, familie, vrienden en kennissen.
Uw medeleven tijdens het ziekbed en na het
overlijden van mijn man

Piet in ’t Zandt

Te huur kamer in Sevenum voor 1
persoon
tel. 06 11 11 70 85

de overweldigende belangstelling bij Sportpark Wittenhorst
en de crematie, maken het voor mij heel moeilijk u allen
hiervoor persoonlijk te bedanken.

Zoek je (part-time) werk in de food?
Wij hebben div. vacatures.
www.bexbv.nl/vacatures
of 077 462 81 28

Grad Hermans †

Correspondentieadres:
Pastoor Vullinghsstraat 65
5975 AP Sevenum

Gezocht huishoudelijke hulp,
wekelijks 2u in Sevenum en 2u in
Horst. Bel na 17uur: 06 30 41 03 39

AANBIEDING STRONG ANNANELLE: 2
voor €15.00 / 7 voor €50.00 Open za.
9.30-16.30 uur. 06 40 32 71 08. Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree

echtgenote van

trotse pap, schoonvader en opa van
Sandra en Servé, Tijmen, Pleun, Mees
Ilse en Eugène, Kristoff, Julie

Optidee: voor persoonlijk advies, party
en/of bestelling: 06 48 55 07 30 en
www.optidee.nl/peggy-wismans”
Wil jij graag stoppen met roken?
Al eens aan hypnose gedacht?
www.HypnosePraktijkPhilips.nl
** Leon 06 10 93 02 35 in Deurne **

Mia Hermans - Nellen

De vele lieve reacties neemt het verdriet niet weg, maar
zijn een grote steun bij de verwerking van dit grote verlies.
Uit de grond van mijn hart bedank ik iedereen voor de steun,
vriendschap, liefde, bloemen en kaarten.
Mariet in ’t Zandt-Linders

Blerick Pap en Mam Mulder
Correspondentieadres:
Gasthuisstraat 43, 5961 GA Horst
We nodigen u van harte uit om samen met ons afscheid
te nemen op zaterdag 4 juni om 14.30 uur In Aerdehof,
Grote Blerickseweg Bergenweg 24, 5927PB Venlo-Blerick
U kunt de dienst ook volgen via:
https://www.aerdehof.nl/livestream
Wilt u een herinnering en/of condoleance voor ons achterlaten,
graag via: www.anitaseurenuitvaartzorg.nl/condoleanceregisters.asp

0206 \ nieuws
Pianissimo …
In liefde hebben wij moeten loslaten,
mijn allerliefste man en onze allerbeste papa

Tonio Adams
* Horst, 13 november 1971

† Venlo, 27 mei 2022

Geboren

Lenn
24 mei 2022

Dochter van
Jan Grubben en Anneke Geurts
Zusje van Jan Jr., Nena en Amelie
Frankrijkweg 22, Sevenum

man van

Annelies
Julianne
Robin
grote broer van Loes
Gebr. Van Doornelaan 41
5961 BB Horst
Tonio was voor het laatst in ons midden tijdens de afscheids
viering op 1 juni in de aula van Crematorium Boschhuizen.
Een hartelijk woord van dank voor alle betrokkenheid
en steun die wij de voorbije dagen en bij zijn afscheid
mochten ontvangen.

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Tonio Adams
Een goede vriend, een goed mens is niet meer.
Wij wensen Annelies, Julianne, Robin
en familie veel sterkte toe.

Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

GERRIE
VAN DEN

H OEF

Vriendengroep “Gewöen Niks”

UITVAARTBEGELEIDING

Antoine & Rita, Edwin & Stephanie, Guido & Monique,
Guido, Frank & Franca, Hans & Hennie, Marly & Gerard,
Patrick, Peter & Tanja, Richard & Suzanne, Rob & Barbara,
Sandra & Maurice, Simone & Ralf, William & Nathalie

Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier

Dag Tonio...
Soms is er zoveel wat we voelen,
maar zo weinig wat we kunnen zeggen...
Afgelopen vrijdag hoorden we dat de vader van Robin en
Julianne is overleden.
Wij wensen Robin, Julianne, Annelies en iedereen van de familie
heel veel sterkte toe.

Uniek eigen Afscheidshuis

T 06 - 19 08 28 14
www.gerrievandenhoef.nl

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

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Alle geledingen van de Twister;
specifiek alle klasgenoten, juffen en meesters van Robin.

Ik leg miene kop op ut kusse
en bin vertrokke…
Wij willen iedereen hartelijk bedanken
voor de vele blijken van belangstelling en medeleven,
na het overlijden van ôzze vader, opa en super-opa.

0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

Jan Reijnders
Het was en is voor ons allen een grote steun.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

eigen afscheidscentra
met 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl
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Gemeente wil investeren
in samenleving en eigen
vermogen versterken
De kadernota 2023 van de gemeente Horst aan de Maas geeft een
gematigd positief beeld, stelt de gemeente. Volgens haar is er financiële ruimte om te blijven investeren in de leefbaarheid in de dorpen en
wijken en de dienstverlening. Tegelijkertijd stuurt het College van
B&W op een stabiel financieel beleid voor de lange termijn met onder
andere versterking van het eigen vermogen. De kadernota 2023 wordt
op dinsdag 5 juli door de gemeenteraad besproken. Daarmee geeft de
raad het college de uitgangspunten mee voor de begroting 2023.
Het college blijft met deze kader
nota investeren in de samenleving.
Uitgesproken ambities staan nog
steeds. Denk hierbij aan het 1.000
woningen-plan (tot 2026), het bijdra
gen aan het klimaatakkoord, pre
ventie in de zorg, de regiodeal en
het verduurzamen van verschillende
accommodaties. Ook blijft het college
investeren in het verbeteren van de
dienstverlening en de organisatie.
Het doel hiervan is een organisatie
die klaar is voor de opgaven die de
maatschappij van haar vraagt. Op het
moment van samenstellen van de
kadernota was er nog geen nieuw
bestuursakkoord waardoor het beleid
van het nieuwe college niet meege
nomen is in de nota.

Meer inkomsten uit
Gemeentefonds
Via het Gemeentefonds krij
gen gemeenten geld van de
Rijksoverheid voor het uitvoeren van
hun taken. De gemeente verwacht
dat deze inkomsten in de periode
van 2023 tot en met 2025 toene
men. Dit komt onder andere doordat
vanaf 2023 het fonds anders verdeeld
wordt onder alle gemeenten en dit
gunstig uitpakt voor Horst aan de
Maas. Extra uitgaven en investerin
gen van het Rijk leiden in de periode
van 2023 tot en met 2025 tot meer
inkomsten uit het gemeentefonds
voor gemeenten. Als de rijksuit
gaven stijgen, heeft dit namelijk
direct invloed op de omvang van het
gemeentefonds. Nog niet duidelijk is
of in ruil voor deze extra inkomsten
ook nieuwe taken naar de gemeente
toe komen, hier speelt het college

op in door niet alle extra inkomsten
als vrij besteedbaar aan te mer
ken. Vanaf 2026 ziet de gemeente
Horst aan de Maas een daling van de
inkomsten uit het gemeentefonds.
Dit is voor het college één van de
redenen om het overschot in 2024
(1 miljoen euro) en 2025 (2 miljoen
euro) in de algemene reserve te stor
ten. Hiermee wordt een eerder door
de raad uitgesproken ambitie, om
het eigen vermogen te versterken,
ingevuld.

Stijgingen
Wereldwijd stijgen de grondstofen energieprijzen fors. De oorzaak
hiervan is de opstart van de eco
nomie na het coronatijdperk en de
oorlog in Oekraïne. Deze prijsstij
gingen hebben hun weerslag op de
gemeentelijke begroting. Enerzijds
in de reguliere budgetten en de
beheerplannen (wegen, riolering en
openbaar groen) en anderzijds op de
toekomstige investeringen. Ook de
rente ziet men stijgen. Dit is reden
voor het college om het renterisico
in de begroting te verkleinen door
financiële ruimte op te nemen om
langlopende rentevaste leningen af
te sluiten.

Kadernota met klein tekort
Door de keuze van het college om
het eigen vermogen te versterken,
laat de kadernota 2023 financieel een
klein tekort zien. Het college spant
zich echter in om in het najaar een
positieve begroting te presenteren.
De kadernota wordt op dinsdag 5 juli
behandeld in de gemeenteraad.

Vervolg voorpagina

Biervertier
Jongerensoos OJC Merlin luidde op
donderdag 26 mei de kermis in met
een Megapark themafeest. De liter
buizen waren rijkelijk gevuld.
De Venrayse zanger Gert Janssen
was ook van de partij en verzorgde
het jeugdige publiek van een aan
tal Duitse Schlagers. Op vrijdag
27 mei verplaatste het feest bij
de soos zich naar de tent aan de
Cocq van Haeftenstraat in Meerlo.
Het Brabantse dj duo The Allstarz
trad toen op in een goedgevulde
kermistent.
Jong en oud konden zich vanaf
zaterdag 28 mei vermaken met
verschillende kermisattracties.
Het terrein was overdag al erg
druk. s’ Avonds werden de spea
kers weer aangezet in de tent met
optredens van dj Party Collektive
en De Band Van Tegenwoordig.

Op zondag 29 mei begon de dag op
tijd met een kermismis in de tent.
Aansluitend vond er een dorps
brunch plaats. Voor alle fans van
Max Verstappen was de Grand Prix
van Monaco in de middag te zien
op een groot scherm. ‘s Avonds
stonden dj The Djoker en MR.
Marvin paraat om de zondag af te
sluiten.
Als vanouds werd het kermisvissen
op maandag 30 mei weer georgani
seerd. Ervaren vissers en amateurs
verzamelden zich rond 08.45 uur
bij de visvijver op de grens tussen
Meerlo en Blitterswijck. De prijsuit
reiking vond plaats bij Matinee Café
Oud Meerlo, waar ook de laatste
biertjes ter ere van de kermis vijf
daagse werden gedronken.
Tekst en beeld: Milou Peelen
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Meer mogelijkheden voor natuurlijk spelen in
Horst aan de Maas
Om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en hun creativiteit te
prikkelen, gaat de gemeente Horst aan de Maas zorgen dat kinderen
meer ‘natuurlijk’ kunnen spelen. Om dit te realiseren, worden zogenoemde ‘speelaanleidingen’ in de openbare ruimte gecreëerd.
Boomstammen en grote keien zijn voorbeelden van elementen in de
openbare ruimte die natuurlijk spelen mogelijk maken.
Het waarborgen van de veiligheid
van speeltoestellen is geregeld in
het Warenwetbesluit Attractie-,
Speeltoestellen (WAS). Uit het speel
beheerplan van 2019-2024 blijkt
dat ‘natuurlijke’ speelaanleidingen
ook vallen onder het WAS. Dit keu
ren is erg kostenintensief. Om het
voor inwonersinitiatieven eenvoudi

ger te maken om speelaanleidingen
in de openbare ruimte te plaatsen
en zo natuurlijk spelen te stimule
ren, is er een aantal randvoorwaar
den opgesteld door het College van
B&W. Speelaanleidingen worden dan
getoetst aan de opgestelde randvoor
waarden, waarbij afgeweken wordt
van het WAS. Spelen is ontdekken en

deze randvoorwaarden zorgen ervoor
dat de kans op eventueel letsel zo
klein mogelijk is, zonder de kosten
intensieve keuring. Daarmee draagt
dit besluit bij aan het laagdrempelig
realiseren van speelaanleidingen en
een omgeving waarin kinderen veilig
kunnen spelen.
Randvoorwaarden zijn dat de speel
aanleidingen een maximale valhoogte
hebben van 1,5 meter, ze opgebouwd
zijn uit natuurlijke materialen, er geen
mogelijkheid tot beknellings- of ver
stikkingsgevaar is en scherpe delen
niet aanwezig zijn. Ook moeten de
speelaanleidingen verbonden zijn

met de ondergrond en dus vastliggen.
Daarnaast moet de obstakelvrijezone
1,5 meter bedragen.
Door natuurlijk spelen worden kinde
ren meer onderzoekend uitgedaagd,
geeft de gemeente aan. Zonder
speelaanleidingen worden speelvoor
zieningen traditioneel ingericht en
bestaan deze voornamelijk uit meta
len of harde kunststoffen, die een niet
natuurlijk uiterlijk hebben. Daarnaast
zijn speelaanleidingen op een vrij
eenvoudige manier te realiseren, vaak
met lage kosten voor inwonersinitia
tieven. Zo is het voor hen makkelijker
deze speelaanleidingen te realiseren.

Brand in buitengebied Sevenum
De hulpdiensten werden maandagavond gealarmeerd wegens een brand in het buitengebied van Sevenum.
Voorbijgangers gaven aan vlammen te zien die meters hoog waren. Het bleek uiteindelijk te gaan om het
verbranden van snoeiafval.
De brand brak ongeveer om 22.45 uur
uit en werd binnen één minuut opge

schaald naar ‘middelbrand’. De brand
weer rukte vanwege de melding van

voorbijgangers uit met twee tankauto
spuiten en één hoogwerker en kreeg

assistentie van omliggende korpsen.
Toen zij ter plaatse kwam, bleek dat
de vlammen werden veroorzaakt door
het verbranden van snoeiafval. Er was
geen uitbreidingsgevaar.

Oh, zit dat zo!

Vanaf 1 juli zijn rookmelders verplicht
Al sinds 2003 wordt in alle nieuwbouw een rookmelder gehangen, dat komt voort uit het bouwbesluit.
Deze regel gaat vanaf 1 juli 2022 ook voor de bestaande bouw gelden. Dit betekent dat op iedere
verdieping van een zelfstandige woning ten minste één rookmelder is. Daarnaast dienen er ook
rookmelders te zĳn in besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt zoals meestal de hal,
gang en overloop.
een levensduur van tien jaar.
De handhaving zal plaatsvinden
door de gemeente, maar het
zal praktisch moeilijk zijn om
achter de deur te controleren of
de rookmelder daadwerkelijk op
elke etage hangt en naar behoren
functioneert.

Aan het type rookmelder is geen
wettelijke eis gesteld, zolang
deze maar voldoet aan de NEN-EN
14604. Het wordt aangeraden
om rookmelders te gebruiken
die een batterij hebben met

De verplichting rust op de
eigenaar van de woning. De
verkoper is dus na 1 juli 2022
in beginsel gehouden om het
huis met vereiste rookmelders
te verkopen. Gebeurt dit niet,
dan zou de discussie kunnen
ontstaan of er sprake is van een
gebrek. Het ligt hierbij wel voor
de hand dat het ontbreken van de
rookmelders aan de koper bekend
is. Al bij de bezichtiging kan de
oplettende koper opmerken dat er

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

rookmelders ontbreken. Een goed
geïnformeerde koper kent de
verplichting die er vanaf 1 juli is.
Het ontbreken van de rookmelders
zal dus waarschijnlijk voor rekening
en risico van de koper gaan komen.
Een verhuurder heeft als eigenaar
dezelfde plicht. Wordt de verplichte
rookmelder niet op tijd geplaatst,
dan loopt een verhuurder het risico
op een huurprijsvermindering. Het
ontbreken van de rookmelders kan
immers als een gebrek in de zin
van artikel 7:204 lid 2 Burgerlijk
Wetboek worden aangemerkt.
Inboedel- en/of
opstalverzekeringen zien onder
andere toe op de vergoeding
van schade als gevolg van brand.
Wat nu als er brand uitbreekt

na 1 juli a.s. en er zijn geen
rookmelders geplaatst? Het is nog
niet duidelijk of verzekeraars de
polisvoorwaarden zullen aanpassen
naar aanleiding van de wettelijke
verplichting tot het hebben van
rookmelders in woningen.
De brandweer heeft op haar
website volop informatie over onder
andere het type rookmelder, de
plaatsing en het onderhoud hiervan.
Het plaatsen van een rookmelder is
een kleine ingreep met een grote
impact. Rookmelders kunnen levens
redden.
Door: Dennis Holthuijsen,
Register Makelaar Taxateur o.z.,
bestuurslid NVM Limburg

DE GROOTSTE KEUZE

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

DE GROOTSTE KEUZE
GERANIUMS €1,-

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

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

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

Hay Cox

Column

De kracht
van de
jongerenkeet
Horst aan de Maas kent een
rijke cultuur aan jongerenketen. Naast dat het bijdraagt aan
de identiteit van een groep
vrienden of vriendinnen in een
dorp, is het ook een plek voor
jongeren waar ze zich thuis
kunnen voelen. De eerste stap
in een nieuwe keet is iedere keer
prachtig en iedere keer weer
een unieke ervaring.
Tweedehands banken en de zelf in
elkaar getimmerde bar vormen de
basis. Deze worden omringd door
geluidsboxen, groepsfoto’s, spel
letjes en allerlei accessoires die
iedereen van de groep even laat
terugdenken aan die ene gewel
dige herinnering. Het is natuurlijk
een ruig verhaal om zoveel moge
lijk kratjes bier in te leveren bij
de plaatselijke supermarkt. Maar
naast die overuren voor de embal
lage-medewerker brengt de keet
nog veel meer. Het is de plek waar
jongeren zich sociaal ontwikke
len, creatief zijn en waar de eerste
ideeën ontstaan voor activiteiten.
Maar ook om samen te komen
met vrienden in de keet om een
potje voetbal te kijken, de nieuw
ste muziek te luisteren of met z’n
allen af te schakelen na een drukke
dag gewerkt te hebben. De keet
is een plek waar verbroedering
ontstaat en vriendschappen steeds
meer betekenis krijgen. Het thuis
gevoel van de keet beschrijf ik als:
samen geluksmomenten beleven.
Maar ook het samenzijn zon
der woorden en elkaar evengoed
begrijpen.

www.intermakelaars.com

PERKPLANTEN
EERSTE EN
TWEEDE
PINKSTERDAG
GEOPEND

Binnenkijken bij...

Molengatweg 4, Horst
Tel. 06-54306964

WWW.COXPLANTENKWEKERIJ.NL

De keet is een plek
waar verbroedering
ontstaat en vriend
schappen steeds meer
betekenis krijgen
Zelf ervaar ik de keet als tweede
thuis en heb ik tijdens het schrij
ven ‘mijn’ keet opgezocht. Het is
dan ook geweldig om nu, in mijn
werk als jongerenwerker, betrok
ken te blijven bij de jongerenke
ten in de regio.

Daan Vissers

0206 \ jongeren
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15-vragen aan

Lynn Denissen Meerlo
heb voor het Dendron College geko
zen, maar ik had wel veel getwijfeld.
Ik voelde me op deze school erg op
mijn gemak dus daarom koos ik voor
deze school.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Van mijn broertje tijdens zijn feestje.
Ik heb deze foto naar mijn familie
gestuurd.

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?

Heb je een verborgen talent?

Als je te ver rolt, lig je alweer
tegen de ander aan. Dus draai je
weer je eigen kant op. Maar daar
heb je al zo lang stilgelegen dat
het er helemaal warm is gewor
den. Toch langzaam, beetje bij
beetje, schuifel je naar de kou
dere ondergrond. Niet te snel,
want dan wordt het natuurlijk
weer te koud. Wanneer je de ver
deling over warm en koud hebt
weten te maken, stil proberen te
liggen. Maar daar gaat je hand.
Jeuk achter je oor, jeuk op je arm.
En weer te warm. Overgevend
aan de warmte blijf je liggen. Je
hoofd gaat praten, je gaat pieke
ren. Heb je alles wel in orde voor
morgen? Had ik alles wel afge
sloten? Wat vond ik zo leuk aan
vandaag? En voor je het weet,
besef je je dat je niet lekker ligt,
en begint het gevecht weer.
Proberen comfort te vinden door
je benen op te trekken. Maar
daar is de deken te kort voor. Half
onder de deken, en half buiten de
deken. Je probeert er niet aan te
denken. Maar toch, al snel kruipt
het kind in je naar boven. Niet
onder de dekens liggen, is toch
nog een beetje té eng.
Dan maar de deken, van je part
ner zijn helft, eigen maken.
Voorzichtig en vlug, bijna hardop
hopend dat je hem er niet mee
wekt. Tevergeefs, een beetje
gemompel luidt, terwijl de deken
met een greep compleet van je
af wordt getrokken. Dan maar
warmte zoeken bij je partner.
Terwijl je eigenlijk niet kan sla
pen als je een aanraking voelt.
Dan zo maar weer heel sloom
de deken om jezelf heen wikke
len, om je over te geven aan het
tamelijk frisse matras, doordat
het net niet bedekt was met een
deken. Dan toch nog even door
je telefoon neuzen. Dan denk
je moe genoeg te zijn, om dan
toch in slaap te geraken. Je legt
je telefoon weg. En daar begin je
weer opnieuw...
Daar lig je te draaien en te
draaien.
Daar lig je dan,
Geen houding te vinden.

Ja, ik heb een bijbaantje bij de bakker.
Ik doe daar poetsen met een gezellig
team. Ik spaar nu al een beetje voor
m’n rijbewijs en auto.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Ik ga op vrijdag- en zaterdagavon
den het liefst lekker uit of oppassen.
Dat vind ik namelijk ook heel leuk.

Wie is je grote voorbeeld?
Mijn grootste voorbeelden zijn denk
ik mijn ouders/stief(bonus)ouders.
Als je ziet hoe ze het allemaal doen,
ik zou het niet na kunnen doen.
Daarom denk ik dat zij echt mijn voor
beelden zijn.

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou heel graag naar Amerika wil
len, omdat mijn familie daar zit voor
een aantal jaar, het lijkt me leuk om
ze daar te zien. Ik zou niet echt een
luxe vakantie willen, maar ook niet
op een camping. Een beetje er tus
senin lijkt me perfect. Ik zou graag
met mijn eigen familie willen gaan en
natuurlijk de familie die daar zit, want
ik mis ze heel erg.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik zou graag auto willen leren rijden.

Het lijkt me gewoon veel fijner om
naar school te gaan en ergens heen
te gaan. Dan pak je lekker de auto in
plaats van je fiets. Al is met de fiets
gaan wel sportiever.

Wat deed je als kind het liefst?
Ik speelde vroeger veel buiten. Ik
vond het leuk om met vriendinne
tjes te zijn. Ik deed vroeger ook graag
bakken, maar dat doe ik nu ook heel
graag. Ik vind bakken leuk, ik vind
het leuk om in de keuken bezig te
zijn, natuurlijk als het bakken klaar is
is het opeten ook heel lekker.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Wat mij nog steeds kippenvel geeft,
is het moment dat ik mijn familie na
één jaar weer zag. Ik miste ze heel

erg en daarom word ik nog steeds
heel blij en gelukkig als ik er aan
terugdenk.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Denk na wat je doet, want de conse
quenties zijn niet alleen voor jezelf,
maar ook voor je familie. Dit advies
heb ik van Paulien gekregen.
Dat advies maakte bij mij iets wak
ker dat ik over alles heel goed moet
nadenken.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Hele grote beslissingen maak ik zelf
nog niet echt, maar als ik zo denk
is het de school die ik heb gekozen.
Zo iets moet je echt zelf bepalen en ik

Slapeloosheid
Daar lig je dan... te draaien en
te draaien. Daar lig je dan,
geen houding te vinden.

Heb je een bijbaantje?

Lynn Denissen
14 jaar
Dendron College
Meerlo

Column

Ik heb mijn beste vriendin op de
basisschool ontmoet en we kennen
elkaar nu al zo’n tien jaar.

Mijn verborgen talent is bakken.
Ik vind het leuk en ben er goed in.

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Hoi

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?
Ik denk hoe creatief ik kan zijn. Ook al
laat ik het niet altijd merken, ik ben
best creatief, vind ik zelf.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Het laatste boek dat ik leuk vond, is
van Mel Wallis De Vries en heet Wild.
Dit is wel echt een aanrader.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Op dit moment weet ik het echt niet
en ben ik gelukkig met wat ik heb,
dus ik hoef ook niet te ruilen.

Mirthe
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Torenhoge energierekening is deels eigen schuld
De kosten voor energie rijzen nog altijd de pan uit. Afgelopen week werd bekend dat huishoudens met variabele contracten per 1 juli nóg dieper
in de buidel gaan tasten: bij de maandelijkse afrekening is het bedrag onder de streep liefst dertig tot honderd euro hoger dan voorheen.
Toch stapt vrijwel niemand over naar een andere leverancier, terwijl dat in veel gevallen honderden euro’s op jaarbasis scheelt. Er wordt desalniettemin veel geklaagd over de oplopende vaste lasten, maar zijn we daar niet deels zelf schuld aan?
Tal van redenen worden aangevoerd bij het
verklaren van de stijgende energiekosten.
De vaakst gehoorde: de oorlog tussen Rusland
en Oekraïne. Tóch verklaart dat maar een deel
van het verhaal, volgens de leveranciers althans.
Zij voeren onder andere ook de eerdere coronaen oliecrisis aan, waardoor de de energieprijzen
eerder op een historisch laag niveau stonden.
Nu de economie weer is aangesterkt, stijgen de
prijzen dus logischerwijs, zo is de beredenering.
Zij stellen daarmee dat de recordprijzen tot stand

komen door een optelsom van meerdere factoren
en niet enkel de oorlog hier debet aan is.
De achterliggende reden zal veel huishoudens worst
zijn: feit is dat zij meer dan ooit in hun portemonnee
worden geraakt. Deels is dat echter ‘eigen schuld,
dikke bult’, zo stelt de Vastelastenbond. Deze ver
eniging voorziet haar leden van praktisch advies en
helpen bij het besparen op vaste lasten. Zij conclu
deren dat maar weinig consumenten overstappen,
nu er veel onzekerheid is. En daarmee zijn parti
culieren een dief van hun eigen portemonnee, is

hun stellige overtuiging. Het verschil in prijs tussen
de diverse aanbieders blijkt in sommige gevallen
namelijk levensgroot. De duurste vraagt voor een
kuub gas bijna een euro meer dan de goedkoopste.
Overstappen loont in veel gevallen dus wel degelijk.
We klagen wel, maar ondernemen geen actie: zijn
we daarom niet deels zelf schuld aan die torenhoge
rekening aan het eind van iedere maand?
De torenhoge energierekening is deels eigen schuld.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 21

Ik maak me zorgen over de apenpokken
Het ene virus is net de deur uit en het andere komt alweer om de hoek kijken. Nu de coronamaatregelen langzaam in Europa worden losgelaten,
is daar het apenpokkenvirus dat het nieuws haalt. Op grote schaal vaccineren voor het virus is tot nu toe nog niet aan de orde. Moeten we ons
echter zorgen gaan maken nu de apenpokken in negentien landen zijn ontdekt?
Frank Lemmen maakt zich geen zorgen. “Ik ben
vroeger al gevaccineerd voor de pokken dus dat
zal allemaal wel meevallen”, zegt hij. “Er wordt
weer flink gedramatiseerd.” Ook Nicole Pouwels

is er niet bang voor, maar geeft aan zich zorgen te
maken over de media en het kabinet. “Zij zaaien
angst”, zegt ze. “Zo corrupt en alles word getole
reerd. Ze maken Nederland kapot, ik heb er geen

goed woord voor over.” Ester Clabbers is het hier
mee eens. “Ik maak me ook zorgen om de mensen
die deze angst hebben/voelen”, geeft zij aan.

Ingezonden brief

Eenzijdige beeldvorming van de VVD
Onlangs werd ik geattendeerd op het volgende Facebookbericht van de VVD in Horst aan de Maas: “Vandaag was onze fractie te gast bij
Gasterij Bergerbaan. Zij gaan voor zorg met net dat beetje extra. Wat een ontzettend mooi plan om ouderen een thuis te bieden in het boerenlandschap”.
Nou VVD, ik ben verbaasd over de
manier hoe jullie invulling geven aan
volksvertegenwoordiging. Jullie wil
den met ons als buurt niet in gesprek
over dit plan. Jullie gaven aan dat jul
lie als raad hier niet over gaan en het
besluit bij het college ligt.
Vreemd dat jullie je dan wel laten
informeren over het plan door de
initiatiefneemster en daar een oor

deel over vormen. Ben benieuwd of
dementerende mensen, die met 31
lotgenoten één woonkamer delen, dit
ook een ontzettend mooi plan vin
den. Of vertegenwoordigen jullie die
mensen ook niet? Het lijkt me dat
een volksvertegenwoordiger toch het
verhaal van alle kanten moeten wil
len horen.
Jammer dat jullie je eenzijdig laten

informeren. Ik had gehoopt dat de
VVD alle inwoners van Horst aan de
Maas vertegenwoordigt. Gelukkig
hebben de andere politieke partijen,
bij mijn weten, wel naar beide par
tijen geluisterd. Ik heb er het volste
vertrouwen in dat zij een goede keuze
maken voor het algemeen belang.
Als ik dan in de krant (De Limburger
van 18 mei) lees dat de VVD pleit voor

eerlijkheid, “stel de burger centraal en
zeg eerlijk als iets niet kan”, dan denk
ik dat jullie zelf hier nog wel iets in te
leren hebben.
Als jullie het verhaal toch nog van de
andere kant willen horen, jullie heb
ben mijn emailadres.
Remko Nellen
Op den bergen, Sevenum

Ingezonden brief

Gaat de coalitie anders en opener acteren door het
hoofdlijnen akkoord?
Blaren op de tong kletsten zich de coalitie partijen. In de toekomst luisteren we wel naar de oppositie. En naar de burgers. Die erkenning dat
dit in het verleden niet gebeurde is pure winst.
Echt veranderen? Daarvoor zijn fun
damentele veranderingen nodig.
Gebeurt dat? Had rechts Essentie het
CDA nodig voor rechts beleid? Er blijft
een rechtse meerderheid. Wat wordt
anders? En het vertrek van Han Geurts
en Rudy Tegels? Is de vervanger
Elbert Joosten ook niet opgegroeid
binnen machtspolitiek. Denkt het col
lege daardoor straks anders? Worden
de twee andere coalitie partijen mon
dig? Gaat de raad sturen in plaats van
het college? Luistert de coalitie echt
naar de oppositie? Tijdens de raads
vergadering van 24 mei was duidelijk

dat woorden uit de verkiezingspro
gramma’s van de oppositie waren
gebruikt. Maar hoorde de coalitie ook
de onderliggende kritiek? Werd selec
tief geluisterd? Laat de visie veehou
derij kaders zien? Die visie zal worden
uitgevoerd. Is een nihilistische visie
een helder kader? Onze boeren krij
gen geen zekerheid, net als natuur en
klimaat. Is dat verandering? En luiste
ren naar de burger? Komen inwoners
bij de omgevingsvisie aan bod? De
raad wacht weer op wat het college
wil. En moties? Wordt strak vastge
houden aan de coalitielijn of laat de

coalitie verstandig stemgedrag toe?
Zal dat veranderen en zullen raadsle
den niet meer hun oren laten hangen
naar de eis van een wethouder die
iets niet ter discussie wil stellen?
En integriteit onderzoeken? In het
verleden steeds verscholen voor de
burgers, waarschijnlijk beperkt in
het seniorenconvent. Zie ruimte voor
ruimte, en een onderzoek naar moge
lijk regels overtredende wethouder.
Niet erg openbaar en weggehou
den bij de pers? Ook bij wethouder
Tegels blijft de onderzoeksopdracht
geheim. Maar die onderzoeksop

dracht is onvolledig . Gedeeld met
het seniorenconvent? En waarom
mogen inwoners niet weten dat het
seniorenconvent ook een onderzoek
is gestart? Een op zichzelf gericht
onderzoek. Waarom? Helpt dat het
onderzoek naar Wethouder Tegels?
Nee. En ouderwets politiek spel?
Ziet u radicale veranderingen?
Ik hoopte het. Maar meer dan die bla
ren op de tong herken ik nog niet.

Andries Brantsma
Reysenbeckstraat, Hegelsom

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.

Streekemoties

Column

Beschermde
kop? Helmpje
erop!
Als het om ons kopje gaat (ons
hoofd), dan komen er al snel
associaties op. Gezegdes als
‘kop op!’, ‘een kopje kleiner
maken’, ‘iemand op de kop
zitten’ en ‘kop noch staart’ zijn
bij vrijwel iedereen bekend.
Ze doelen allemaal op de
gedachte dat een aanslag op
onze hersenen, fysiek of mentaal, een drama is. Onze ‘kop’
moet dan ook goed beschermd
worden. Ons brein is de controlekamer van ons doen en laten.
Deze wijsheid was al heel lang
geleden algemene kennis. Als we
aan de Romeinen denken, zien we
meteen de bescherming op hun
hoofd; de kenmerkende Romeinse
helm. Deze was nog belangrijker
dan een borstbeschermer, die in
zekere zin het hart beschermde.
Bovendien was de helm ook een
statussymbool waardoor men snel
kon vaststellen welke rang de dra
ger in het leger had. De beroemde
gouden helm die op 17 juni in
1910 in de Peel (Helenaveen) werd
gevonden, is een historisch bewijs
dat ‘beschermde kop, helmpje
erop’ bepaald geen nieuwe wijs
heid is.
Ook vandaag de dag is de helm
een niet weg te denken als het
om de bescherming van ons hoofd
gaat. De materialen zijn intussen
veel gebruiksvriendelijker gewor
den, waardoor de huidige helmen
vele malen ons kostbare brein
beschermen. Ze worden gedragen
op de bouw, in fabrieken, te paard,
op motoren en brommers, maar
ook steeds meer op de fiets. En dit
niet alleen meer door professio
nele wielrenners.
Is deze trend overdreven? De dis
cussie daarover is in de meeste
Europese landen zoals Duitsland,
Frankrijk en Spanje al vergevor
derd. Daar is het inmiddels ver
plicht een fietshelm te dragen.
De Nederlandse helmdiscussie zal
nog wel voor debatvoer in talk
shows gaan zorgen. De verplichting
zal er wel komen, maar niet zonder
de gebruikelijke weerstand. Ikzelf
zag een paar maanden geleden
een aanbod bij een bekende super
markt. Niet duur en mét kwaliteits
keurmerk. En wat denkt u? Juist, ik
werd een tevreden klant.
Theo Kerstjens
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Contact en
openingstijden
Moet u iets regelen aan de balie in het
gemeentehuis? Maak dan eerst een
afspraak. Dat kan via
www.horstaandemaas.nl of bel ons
op (077) 477 9777.

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

7 juni 2022

Pinksteren. Vrijdag 10 juni zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf om

Debatwedstrijd Dendron
College vs gemeenteraad

15.45 uur gesloten ivm een personeelsfeest.

De debatclub van het Dendron College is op dinsdag 7 juni te gast in de raadzaal voor een

Let op:

Maandag 6 juni zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten ivm

debatwedstrijd met een afvaardiging van de gemeenteraad.
Wie wordt de beste debater van de middag? De debatclub van het Dendron College coördineert
het debat en zorgt ook zelf voor de stellingen. Een jury beoordeelt de deelnemers en aan het

7 juni 2022

Raadsvergadering

einde van de middag krijgt de beste debater een mooie prijs.

Op dinsdag 7 juni vergadert de gemeenteraad.

via www.horstaandemaas.nl en facebook (RaadHadM).

Publiek is van harte welkom tussen 15.00 en 17.00 uur. Maar je kunt het debat ook live volgen

Agenda
Op de agenda van de besluitvormende vergadering staan
o.a. Regiovisie meedoen en wonen en subsidie omroep Horst aan de Maas. Kijk voor een
volledige agenda op horstaandemaas.nl/raad.

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

Meer informatie
Meer informatie leest u op de website horstaandemaas.nl/raad. De openbare vergadering
is in de raadzaal van het gemeentehuis en begint om 20.00 uur. U kunt de vergadering

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

ook live volgen via horstaandemaas.nl/raad en de facebookpagina van de gemeenteraad

omgevingsvergunningen

(RaadHadM).

In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen,
-wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van
(ontwerp)-bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar
www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van
uitgebreide omgevingsvergunningen verwijzen wij u naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
Als digitaal inzien niet tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u een afspraak maken voor het

Uitnodiging
afscheid

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

Beste allemaal,

ging voorbereiding)

• Laagheideweg 11 (buiten behandeling laten
aanvraag)

Na 4 jaar komt er een einde
aan het mooie werk dat ik als
wethouder voor de gemeente
Horst aan de Maas heb mogen
doen. Iets dat ik vooral heb kunnen
doen door en samen met de
collega’s in het gemeentehuis,
de vele organisaties, stichtingen en
verenigingen in Horst aan de Maas.

woensdag 8 juni 2022
van 16.00 tot 18.30 uur
’t Gasthoês, Gasthuisstraat 25, 5961
GA Horst
Laat via onderstaande QRcode
even weten of je erbij bent.

bedrijfsdoeleinden)
• Horsterdijk 16 (plaatsen tijdelijke woonunit)

• Kerkbosweg 34 (evenement)

• De Steegh 6a (verbouwen woning)

Broekhuizen

• Stokterweg 9 (tijdelijke legaliseren camping)

• Genenberg 28 (plaatsen communicatiemast)

Meerlo

Broekhuizenvorst

• De Cocq van Haeftenstraat 23 (wijzigen
vorm bestemmingsvlak wonen)

Griendtsveen

Melderslo

• HOR01 G 438 (peelkanalen)

• Eikelenbosserdijk 6a (oprichten

Grubbenvorst

overkapping/veranda)

• Grubbenhove 7 (verlengingsbesluit)

Meterik

Hegelsom

• Americaanseweg 99 (inrit)

• Past. Debijestraat 6 (maatwerkvoorschrift geluid)

Sevenum

• Pastoor Debijestraat 6a (evenement)

• Gelderdijk 15 (vergroten bedrijfsloods/aan-

Horst

leg laadkuil)

• Linnenstraat 20 (tijdelijke noodopvang oor-

TOT
ZIENS!

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

• Zandterweg 26 (wijziging bestemming naar

• Griendtsveenseweg 59 (nieuwbouw garage)

• Venkenweg (plaatsen landmark)

Ik Geloof in Mensen! Jullie zijn het
die het verschil maken in in onze
mooie gemeente. Daarom wil ik
graag persoonlijk afscheid nemen
van jullie op:

Han Geurts

• Horsterdijk 96a (rectiﬁcatie vooraankondi-

• Nieuwe Peeldijk 11a (verlengingsbesluit)

logsvluchtelingen)

• SVN01 N7 (klimaatrobuuste inrichting
stroomgebied Peelloop)

• Doolgaardstraat 3 t/m 3i (verlengingsbesluit)

• SVN01 N 392 (realiseren 4 nieuwe attracties)

• Broekweg 1 (constructiewijziging, renovatie

• Gelderdijk 12 (herbouwen/slopen boerderij

bestaande aanbouw)
• Venrayseweg 96 (uitbouwen verdieping
achterzijde woning)
• Gasthuisstraat 4 (verbouwen pand tot
appartement)

na brand)
Tienray
• Spoorstraat 51 (inrit)
• Swolgenseweg 9 (verbreding oprit)
Horst aan de Maas

• Wilhelminaplein 9 (evenement)

• Vertrokken naar onbekende bestemming:

Lottum

• Kreuzelweg 21b, Horst

• Horsterdijk 96a (bestemmingsplan)

• Deckersgoedtweg 8, Sevenum

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777

10

politiek \ 0206

D66-GroenLinks Horst aan de Maas

Samen onze gezamenlijke uitdagingen aanpakken

lijnen, want de uitwerkingen gaan
Tijdens de laatste raadsvergadering hebben wij ons hoofdlijnenakkoord gepresenteerd. Wij zijn tevreden met het resultaat en de weg die we samen doen. De keuzes die we
moeten maken zijn te belangrijk
wij samen gaan inzetten.
Er staan ons grote uitdagingen te
wachten. Het oplossen van de krapte
op de woningmarkt, het aanpassen
van onze openbare ruimte, omdat de
gevolgen van klimaatverandering
steeds vaker zichtbaar worden en de
zorgkosten die steeds verder stijgen.
Daarnaast moeten we een omslag
maken op economisch gebied, omdat

CDA Horst aan de Maas

de balans verstoord is. De biodiversi
teit staat onder druk, het open land
schap verdwijnt en de druk op onze
voorzieningen is te groot waardoor
arbeidsmigranten in onze gemeente
niet mee kunnen doen. Uitdagingen
die we niet alleen kunnen oplossen.
Het gepresenteerde akkoord laat
zien wat we gaan doen, op hoofd

om vooraf te regelen. Door samen
te werken komen we tot het beste
resultaat. Naast de eerder genoemde
thema’s gaan we ook aan de slag
met het invoeren van de omge
vingswet en gaan we de komende
periode echt stappen zetten als het
gaat om de energietransitie. Bij deze
thema’s is de input van iedereen in
onze gemeente van groot belang.

Een burgerberaad zou volgens D66GroenLinks een manier zijn om tot
goede besluitvorming te komen.
Samenwerken zit in ons DNA, vanaf
het moment dat wij vijf jaar geleden
als partij in de gemeente actief zijn
geworden. En samenwerking is de
enige weg naar een samenleving in
balans, voor elkaar en voor toekom
stige generaties.

Maarten Voesten

De balans opmaken

Dat hebben we samen met alle fracties gedaan. Daar is een mooi
hoofdlijnenakkoord uit voortgekomen dat in alle openheid is besproken.
Voor mij is de afdronk dat er feitelijk zeven verkiezingsprogramma’s op
hoofdlijnen samen zijn gekomen in een akkoord.
Ik kan u verzekeren dat het
beschrijven van je plannen, je
ambities, je zienswijze in zo weinig
mogelijk woorden beschrijven veel
lastiger is dan het lijkt. Dat is ons
gelukt en daar zijn we trots op.
Nu samen hard aan het werk om de
verdieping te zoeken en te vinden,

van achteraf. Van stevige discussies
krijg je de beste besluiten.
Ook zullen we in onszelf, als raad,
moeten investeren. Luisteren naar
elkaar in plaats van aanhoren,
met respect voor elkaar en met
om samen beleid te maken dat in
begrip voor afwijkende meningen.
balans is met hetgeen we in Horst
aan de Maas willen. Zijn we het dan We gaan vol enthousiasme aan de
overal over eens straks? Nee, dat zal slag om het juiste evenwicht in
dat alles te vinden. Niet alleen als
zeker niet zo zijn en over sommige
gemeenteraad en college, maar
zaken gaan we het ook niet eens
juist ook met de medewerkers in
worden. We gaan echter aan de
het gemeentehuis, de inwoners,
voorkant de discussie aan in plaats

de ondernemers, de regio en alle
betrokken partijen die positief
kritisch mee willen denken met ons.
Doe met ons mee om samen die
balans te vinden en te houden.

John Jenniskens

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Omdat jouw week al druk genoeg is

2e Pinksterdag
alle vestigingen geopend

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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PvdA Horst aan de Maas

Aan de slag

Afgelopen dinsdag heeft Roy Bouten afscheid genomen als raadslid
en is hij benoemd als wethouder. De open gevallen plaats is
ingenomen door Anita Wagenaar, al raadslid in de vorige periode.
Hiermee is het team PvdA rond voor de komende 4 jaar.
Een team bestaande uit vier raads
leden en vijf burgerraadsleden.
Een team dat zonder veel bagage uit
het verleden fris tegen onze mooie
gemeente aankijkt. Een team dat aan
de slag gaat op basis van ons ver
kiezingsprogramma en het hoofdlij

VVD Horst aan de Maas

nenakkoord dat de raad vastgesteld
heeft. Een akkoord, inderdaad op
hoofdlijnen, waar nog veel inge
vuld kan en moet worden. Voor deze
invulling is de raad aan zet. Voor
sommige partijen zal dit wel wen
nen worden, maar wij als PvdA

Geld dat je niet hebt, kun je ook niet
uitgeven. Dat geldt ook voor een
gemeente zou je zeggen. Om de
ambities uit het hoofdlijnenakkoord
waar te kunnen maken, zal het uit de
lengte of de breedte moeten komen.

Perspectief Horst aan de Maas

Een keuze uit bezuinigen en/of belas
ting verhogen. Hoe je het wendt of
keert, het zal ergens pijn gaan doen.
Ben daar eerlijk over naar inwoners
en ondernemers van Horst aan de
Maas.

Jan Wijnen

Om het financiële huishoudboekje
van de gemeente op orde te maken
moet je ook realistisch zijn. We wil
len meer sturen op de vorm en de
inhoud van economische ontwik
kelingen (ook woningbouw) om
te komen tot een betere balans.
Indirect leidt dit, hoe je het wendt of
keert, tot minder inkomsten voor de
gemeente. Het tekort zal daardoor
alleen maar groter worden.
En dan hebben we het nog niet

gehad over de beschikbare hand
jes om het werk uit te voeren. Hoog
tijd voor een goed en open gesprek
over wat moeten we, wat kunnen we
en wat willen we. In die volgorde,
om geen verkeerde verwachtingen
te wekken. Een nieuwe manier van
samenwerken aan een haalbare en
betaalbare toekomst van Horst aan
de Maas.
Jeroen Achten

Coalitieakkoord: een stap in de juiste richting

Afgelopen dinsdag is het zogenoemde hoofdlijnenakkoord van de coalitie behandeld. Wij hebben niet voor
dit akkoord gestemd. Dit ligt aan een aantal zaken. Het akkoord is te weinig concreet. Daarbij zijn de
oppositiepartijen pas aan het einde van het opstellen om input gevraagd. Daarbij zijn speerpunten van
onze zijde zoals het niet verder ontwikkelen van Californië 2 niet meegenomen. Ook zagen we weinig
vernieuwend bestuur tijdens de vorige raadsvergadering. Geen woorden, maar daden.
Niet meer de economie vooropstel
len, maar meer richten op natuur,
milieu, open ruimte en leefbaarheid.
Meer van hetzelfde van de afgelo
pen jaren is daarbij niet voldoende.
Daarnaast willen we zo snel moge

BVNL Horst aan de Maas

bedrijven. We doen het immers voor
de ruim 43.000 inwoners van onze
mooie gemeente. Spreek ons gerust
aan.

Verwachtingen: ben eerlijk en realistisch

Vorige week hebben CDA, Essentie, PvdA en D66/GroenLinks het
hoofdlijnenakkoord gepresenteerd. Ambities hebben is goed mits ze
ook realistisch zijn. Eerder op de avond geeft de wethouder financiën
aan dat de gemeente ruim één miljoen euro tekortkomt. Daar hoor of
lees je vreemd genoeg verder niets over in het akkoord.

Zo willen wij concrete plannen voor
alle burgers in onze gemeente,
gericht op de toekomst van de
komende generaties. In deze plan
nen dient een betere en vooral
andere balans gevonden te worden.

hebben er veel zin in. Thema’s als
wonen, gezond leven, een leven lang
bewegen en leren, een toekomstbe
stendige economie, een duurzame
gemeente, maar ook vergroenen en
verduurzamen. Dit op een vernieu
wende open manier met de finan
ciën op orde. In hoofdlijnen zijn dit
de thema’s waar we de komende
jaren mee aan de slag gaan. Dit doen
we niet alleen, regelmatig zult u ons
in gesprek zien met inwoners en

lijk aan de slag met de omgevings
wet waarbij inspraak van de burgers,
gezondheid en veiligheid leidend
moeten zijn. Gelukkig zien wij ook
positieve dingen in dit hoofdlijnen
akkoord. Zo zijn we blij dat voor

ons belangrijke onderwerpen zoals
biodiversiteit of de controlerende rol
van de raad zijn opgenomen in het
akkoord. Zijn we blij dat is afgespro
ken dat op Klaver 7 geen logistieke
bedrijven meer komen. Zijn we blij
dat inwoners niet langer verantwoor
delijk zijn voor elkaars gezondheid,
maar voor hun eigen. Ook zijn we blij
met de afspraak dat gemaakte keu
zes transparant zullen worden uit
gelegd en dat het debat met respect

voor elkaar gevoerd gaat worden.
We ervaren dan ook een positief
gevoel doordat er geluisterd is en dat
de hoofdlijnen deels zijn aangevuld.
Ook kijken we met grote verwachting
uit naar de uitnodiging om als voltal
lige raad gezamenlijk het collegepro
gramma tot stand te laten komen.
Het akkoord is een stap in de juiste
richting, maar nog niet goed genoeg.
Wij willen fundamenteel andere
keuzes.

is. Het komt vaak voor dat er na
zo’n weloverwogen beslissing de
patiënt een ‘budgettraject’ gaat
bewandelen met weinig effect
en deze uiteindelijk toch het
eerder voorgestelde traject gaat
bewandelen. Los van het feit dat het
absoluut niet patiëntvriendelijk is,
iets dat op nummer één moet staan,
kan de patiënt ook langere tijd niet
deelnemen aan de maatschappij
en kost het de gemeente uiteraard
meer geld. Laten we daarom weer

meer gaan samenwerken, uitgaan
van elkaars expertise en zeker niet
op de stoel van een behandelaar
gaan zitten. Dan zetten we iedereen
in zijn kracht: de patiënt, de
zorgprofessional en de zorgconsulent.
Stap voor stap kunnen we ‘de zorg’
zo weer een beetje herstellen, en zo
ook de patiënt.

Budgettraject

Hoewel er binnen het zorgwerkveld gehamerd wordt op ‘alleen voor
vandaag’, ontbreekt regelmatig de broodnodige lange termijnvisie
binnen onze gemeenten. Veel te vaak hoor ik dat een zorgconsulent op
de stoel van de behandelaar gaat zitten. Ik zou nu op de klaagstoel
kunnen gaan zitten, maar veel liever kijk ik naar waar de schoen knelt
en er nog ruimte is voor verbetering. In mijn ogen eens een win-win
situatie voor alle betrokken partijen. Schoenmaker blijf bij je leest.
Of eigenlijk: zorgconsulent blijf bij je leest.
Een voorbeeld welke ik u wil
geven: de behandelaar maakt een
weloverwogen beleid waarbij een
WMO-indicatie vanuit de gemeente

nodig is. De patiënt krijgt een
keukentafelgesprek en vervolgens
beslist de zorgconsulent dat er
een heel ander traject ‘nodig’

Jeanine Kranendonk-Suiker

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Zomerse
slippers
en sandalen
Zomerse
slippers
en sandalen
op maatop maat
Bij 3D-VCN is er de mogelijkheid om de
zooltherapie te verwerken in custom-made
slippers en sandalen. Het is nog vroeg in
het jaar maar de zomer komt eraan. Wees
daarom op tijd met het bestellen van uw
eigen slipper of sandaal.
Mogelijkheden hiervan zijn te zien op:
www.fitsfootwear.nl
Wij merken hierbij wel op dat slippers of
sandalen nooit de vervanging mogen zijn voor
een goede schoen met podotherapeutische
zool maar juist als aanvulling kan dienen in
huis of in de zomer buiten.

Voor 2022 zijn er, in het toch al brede
assortiment, weer nieuwe modellen toegevoegd
die per medio maart beschikbaar zijn.
Naast de nieuwe kleuren en frisse modellen
zijn ook de vegan modellen weer verder
Kris Seuren
uitgebreid. Op dezelfde wijze zoals uw podotherapeutische zolen worden vervaardigd,
gebeurd dat ook met uw custom-made Podotherapie Horst
slippers en sandalen in een speciaal daarvoor Kranestraat 35
ingerichte schoenfabriek in Portugal.
5961 GX | Horst

TEAM 3D-VCN
“It will Fits you”

 077 - 303 11 88
www.3d-vcn.nl
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Geplukt

Toon van Gerven Grubbenvorst
Al ruim dertig jaar woont hij in Grubbenvorst en voelt hij grote
binding met het dorp, ondanks dat hij er niet oorspronkelijk vandaan
komt. Hij groeide namelijk op in Brabant. Deze week wordt de
59-jarige Toon van Gerven uit Grubbenvorst geplukt.

het investeren in steeds grotere stal
len, ondanks dat dat in onze buurt wel
gebeurde. Veel boeren hadden op een
gegeven moment meer dan honderd
koeien of honderden varkens. Dat von
den we toen absurd, maar inmiddels
zijn dat kleine boertjes.” In tegenstel
ling tot zijn omgeving, hield Toons
vader het klein, we konden financi
eel rondkomen en hij was tevreden
met wat hij had. “Mijn vader schafte
begin jaren 80 pas een tractor aan, tot
die tijd deed hij alles met ons werk
paard Pukkie”, lacht Toon. “Doordat het
bedrijf zo klein was en er geen plan
nen waren voor uitbreiding, was er
ook geen sprake van een plan waarbij
ik het bedrijf zou overnemen. Ik had
die behoefte ook niet, ondanks dat ik
een superfijne jeugd heb gehad op de
boerderij met veel vrijheid. Alles kon
daar. Er werden boomhutten gebouwd,
we schommelden in de hoogste boom
en bouwden zelf trampolines.”

In dienst

Toon van Gerven is geboren
en getogen in Oirschot, waar
zijn vader een boerderij had.
“Mijn vader was een klein keu
terboertje”, lacht Toon. “Hij had
twintig melkkoeien, een paar var
kens en een hele grote moestuin.
De boerderij was bijna helemaal
zelfvoorzienend. Als mijn moeder
op zaterdag naar de supermarkt
ging, kwam ze terug met een klein
bodempje boodschappen in haar
tas. We hadden thuis twee grote
diepvriezen, één vol met vlees (van
eigen dieren) en de andere vol
groente.” Dit was volgens Toon ook

te zien aan het vuilnis. “Er bleef amper
iets over bij ons. Als ik nu naar mijn
huidige container voor het plastic kijk,
dan zit deze wekelijks helemaal vol.
Wij hadden vroeger echt alleen een
klein beetje restafval.”

Overname
Het was volgens Toon nooit de bedoe
ling dat hij het bedrijf van zijn vader
zou overnemen, ondanks dat zijn vader
het wel weer van diens vader over had
genomen. “Ik was de oudste thuis en
had nog twee jongere broers en één
zus”, geeft Toon aan. “Mijn vader is
nooit meegegaan in de ‘rat-race’ van

Nadat Toon zijn havo-diploma
behaalde, besloot hij de HTS werk
tuigbouwkunde te gaan doen.
“Deze rondde ik af op mijn 21e en toen
moest ik in dienst”, blikt hij terug.
Dit was volgens Toon goed voor hem,
ondanks dat hij in eerste instantie niet
stond te springen bij het idee. “Als ik
er op terugkijk, dan heb ik een prach
tige jeugd gehad, maar ben ik wel erg
beschermd opgevoed”, legt hij uit.
“Ik bleef altijd in Oirschot wonen, zelfs
in mijn studententijd fietste ik dage
lijks naar Eindhoven. Met de militaire
dienst ben ik daar wel een beetje van
losgekomen, vooral omdat ik na de
opleiding in Seedorf geplaatst werd en
niet in Oirschot.” Toon was vaak voor
langere periode op de kazerne. “Ik zat
er telkens drie weken aan één stuk
en had vervolgens één week verlof”,
geeft hij aan. “Daardoor was je daar
telkens meerdere weken onder de
pannen en op jezelf en je kameraden
aangewezen. Dat was wel goed voor
me.” Toon kijkt terug op een gewel
dige dienstperiode. “Ik was hospik”,
vertelt hij. “Samen met de dokter
reed ik rond in een vrachtwagen met
daarop een operatiekamer. In mijn
vrije tijd heb ik parachute gespron
gen op een vliegveld tegenover de
kazerne.”
Sommige mensen uit die tijd zie ik
nog steeds, er zijn daar mooie vriend
schappen ontstaan. Ik weet nog dat

BEKRO Horst

ik de muziek van de band Marillion
ontdekte en helemaal gek was hierop.
Thuis zette ik de LP over op een cas
settebandje en nam dit mee om
aan de rest van de jongens te laten
horen. Zij vonden het ook geweldig
en iedere avond vielen we in slaap op
“Misplaced Childhood”. Tegenwoordig
luister ik deze muziek nog steeds en
ga ik nog altijd naar concerten met een
vriend waarmee ik toen in dienst zat.
We zien elkaar nog steeds, ook al is dit
inmiddels 37 jaar geleden.”

Familie
Op zijn 22e ging Toon uit dienst en
besloot hij te gaan solliciteren. In no
time vond hij een baan bij Océ in
Venlo, dat inmiddels CANON heet.
Hier ontwerpt Toon delen van prin
ters. “Ik voelde me daar meteen op
mijn plek”, geeft hij aan. “Dit is 36 jaar
geleden en ik werk er nog steeds, dat
zegt genoeg.” In eerste instantie reed
Toon vanuit Oirschot naar Venlo, maar
dit was volgens hem te ver. “Ik ben
toen in 1985 in Venlo gaan wonen en
in 1991 naar Grubbenvorst verhuisd”,
vertelt hij. Toon kreeg met zijn toen
malige vrouw twee dochters, maar is
nu al meer dan twintig jaar getrouwd
met Tanja, waarmee hij één dochter
van 18 jaar heeft. “Mijn oudste doch
ters zijn 32 en 30 en ik ben inmiddels
ook al opa”, glundert Toon. “Dat is
heerlijk. Romy is 10 jaar en Jordy is
4 jaar. Het is een voorrecht om kinde
ren te hebben, maar je eigen kinde
ren kosten je wel de nodige nachtrust.
Kleinkinderen zijn écht cadeautjes,
daar zitten alleen maar leuke kanten
aan”, lacht hij. “Ik zie ze ook veel. Ze
wonen in Blerick, maar komen regel
matig hier en vinden het heerlijk om
lekker hun gang te gaan in onze grote
tuin.”

Natuurliefhebber
In zijn vrije tijd is Toon graag in de
natuur te vinden. Ook is hij gek op
fotografie. “Samen gaan Tanja en
ik graag naar buiten. We houden
van wandelen met onze twee Jack
Russels Pebbles en Pippa. Ook vin
den we het leuk om te gaan uiteten,

Tekst en beeld: Floor Velthuizen

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

1
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www.bekro.nl
5

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

6

4
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Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

Dat Toon zich verbonden voelt met
Grubbenvorst en de natuur, blijkt ook
uit het feit dat hij al jaren actief is in
een milieubeweging. “Ik ben bestuurs
lid en medeoprichter van Vereniging
Behoud de Parel”, vertelt hij. “We zijn
vijftien jaar geleden opgericht toen
Grubbenvorst werd ingesloten door
allerlei initiatieven: de zandhaven
op het Raaijeind, de uitbreiding van
de Veiling, de Floriade, de kassen en
logistieke loodsen in het Klavergebied
en de megastallen op LOG Witveld.
Naast het feit dat hiervoor vrijwel het
gehele groene buitengebied werd
opgeofferd, heeft het ook negatieve
gevolgen voor de leefbaarheid van
ons dorp en de gezondheid van haar
inwoners door onder andere de stank,
fijnstof, zoönosen, de vele vracht
wagenbewegingen en arbeidsmi
granten. Met name die gezondheid
is ons speerpunt, en we richten onze
pijlen met wisselend succes vooral
op de megastallen en mestvergis
ters. Vijftien jaar geleden waren we
één van de eerste verenigingen op
dat gebied, maar inmiddels is er een
netwerk van zusterverenigingen, die
gebruikmaken van onze kennis en
ervaring. En wat belangrijker is: de
publieke opinie is ook 180 graden
gedraaid, plofkip kan echt niet meer,
en ook de stikstofcrisis helpt ook een
handje, nu alleen de politiek nog.”

Sudoku

3

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

Behoud de Parel

Puzzel

Bronboringen & Bronbemalingen

Hydrofoorgroepen

wat in Grubbenvorst heel goed kan.
Op dat gebied heeft dit dorp alles.
Er is genoeg te doen en ik vind het
erg fijn hier. Het verenigingsleven is
ook super.” Zo is Toon jarenlang lid
geweest van de badmintonclub en
maakt hij nu wekelijks een rondje bij
FyFit. Aan beweging geen gebrek,
want hij stapt ook elke dag op de
fiets naar zijn werk. “De veerpont
ligt ook op mijn route”, vertelt hij.
“Ik maak daar elke dag gebruik van
en heb laatst uitgerekend dat ik al
10.000 keer de Maas over ben gesto
ken. Qua afstand is dit meer dan de
lengte van de hele Maas”, lacht hij.
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SV United wint bijzondere wedstrijd tegen
vluchtelingen
Voetbalclub SV United heeft dinsdagavond een bijzondere wedstrijd
gespeeld tegen vluchtelingen die
sinds kort in Venray verblijven.
Op een hele mooie avond voor de
vluchtelingen werd er met dubbele
cijfers gewonnen: 10-3.
Op het kunstgras van sportpark
De Meulebèèk bood SV United het
team van vluchtelingen uit onder meer
Oekraïne, Syrië, Turkije, Afghanistan en
Somalië de kans om een wedstrijd te
spelen tegen een Nederlandse der
deklasser. Daarbij maakten de vluch
telingen ook direct kennis met het
Nederlandse weer. Een groot gedeelte
van de eerste helft werd namelijk in de
stromende regen afgewerkt.
In de eerste helft scoorde United vijf
keer via Jelle Kleeven (twee keer),
Mike Linders (twee keer) en Bram
Lookman, maar bood het de vluch
telingen ook af en toe een vrije
doortocht richting het doel. Voor de
onderbreking leverde dat één doel
punt op van de gasten. Na rust kregen
de vluchtelingen versterking van een

aantal United-spelers, al was dat niet
genoeg om serieus partij te bieden.
Het eerste doelpunt van de tweede
helft was opnieuw voor United, dat

Sporting ST walst over
VV VOS heen

via een fraai lobje van Jens Rutten op
6-1 wist te komen. Daarna deden de
vluchtelingen wat terug, mede dank
zij een dubieuze rol van de grensrech
ter van United, die weigerde zijn vlag
omhoog te steken.
Er werd zelfs nog een derde keer
gescoord door de vluchtelingen, die

door doelpunten van Willem Poels,
Giorgio Danelon en Aron Kleeven toch
met dubbele cijfers ten onder gingen.
Maar de uitslag was natuurlijk bijzaak
voor zowel United als de vluchtelin
gen. SV United is vooral blij dat het
de vluchtelingen een onvergetelijke
avond heeft kunnen bezorgen waar ze

volgens het COA al lange tijd naar uit
hebben gekeken. Als kers op de taart
mochten de vluchtelingen de ingeza
melde voetbalschoenen en de wed
strijdshirts van SV United mee naar
huis nemen.
Tekst: SV United

Sporting ST sleepte zondag 29 mei zijn vierde opeenvolgende
overwinning binnen. Ditmaal toonde het zich met 6-1 de sterkere
van VV VOS.
Sporting kwam na tien minuten
op voorsprong. Linksback Thijs
Gerrits wist na een mooie assist van
rechtsback Nick van Well de score
te openen. In de 33e minuut zette
Jules Custers zijn verjaardag luister
bij met zijn eerste doelpunt van het
seizoen. VOS kwam net voor rust
terug tot 2-1, maar kreeg meteen
daarna een rode kaart na een charge
tegen Sporting-aanvoerder Tim
van Rijswijck. In de 55e minuut liet
Sven Beurskens de 3-1 aantekenen.

Zijn tweede treffer volgde twaalf
minuten later. Weer twee minuten
later was het Jannes Engels die de
5-1 op het denkbeeldige scorebord
zette. In de 83e minuut benutte
Micha Cox een door hemzelf afge
dwongen penalty. Daarmee bracht
hij de eindstand op 6-1. De wedstrijd
eindigde uiteindelijk met elf tegen
negen na een tweede gele kaart
voor Levi Peters van VV VOS.
Tekst: Sporting ST

Melderslo bindt ook
SV De Braak aan de zegekar
SV Melderslo boekte zondag 29 mei een eenvoudige overwinning
tegen laagvlieger SV De Braak. De trotse nummer drie uit de derde
klasse D stuurde de Helmonders met een 4-1 nederlaag huiswaarts.
Melderslo-trainer Freek Thoone
had een aantal spelers rust gegund
met het oog op de nacompeti
tie die eraan staat te komen voor
Melderslo. De thuisploeg begon
goed aan de wedstrijd. Gijs van
de Lisdonk werd al snel onderuit
gehaald binnen het strafschop
gebied. Luc van Kuijck benutte de
toegekende penalty: 1-0. Even later
kon Van de Lisdonk zelf een fout
van SV De Braak afmaken. Dit deed
hij uiterst koelbloedig. De Braak
kwam er niet veel aan te pas maar
werd in de 23e minuut geholpen
door een te korte terugspeelbal
van Jelle Seuren die leidde tot de
2-1.

In de tweede helft kreeg Melderslo
nieuwe impulsen door enkele wis
sels. Na een steekpass van Bart
Theeuwen miste Luc van Kuijck een
dot van een kans. Tom Verlinden
miste een voorzet van dezelfde
Van Kuijck op een haar na. In de
70e minuut kwam de 3-1 op het
scorebord toen Bart Theeuwen een
corner van Luc van Kuijck verzil
verde. De mooiste goal bleef tot
het laatst bewaard: Bart Verheijen
kreeg de bal in de loop mee en
schoof deze door naar Luc van
Kuijck, die zijn tweede treffer van
de dag noteerde: 4-1.
Tekst: SV Melderslo

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste fulltime medewerker als versterking voor ons kleinschalige team.

ALLROUND MEDEWERKER
• Jij werkt graag buiten en bent in staat om fysiek werk
te verrichten. Je bent representatief, secuur en flexibel
en je hebt een goede beheersing van de Nederlandse
en Duitse taal.
• Je kunt goed samenwerken maar daarnaast ook
op zelfstandig niveau aan de slag en beslissingen
nemen. In de basis werk je van maandag tot en met
vrijdag, maar je vind het geen probleem om daarnaast
geregeld op zaterdagen te werken.
• Je hebt basiskennis van de digitale wereld en bent in
staat om licht administratief werk te verrichten.
Tot deze functie behoren zeer diverse werkzaamheden.
Denk hierbij aan boswerkzaamheden (met kettingzaag en
bosmaaier), het machinaal delven van graven,

ONTMOETINGSCENTRUM
NATUURBEGRAAFPLAATS
VENLO- MAASBREE

(m/v fulltime)

het voeren van informatiegesprekken, administratie,
het beantwoorden van de telefoon en het mede beheren
van de digitale agenda, het begeleiden van begravingen
en bijzettingen.
WIJ BIEDEN
Wij bieden een afwisselende baan waarbij je werkzaam
bent in een mooie omgeving. Je werkt in een fijn team
van collega’s en je kunt veel voldoening vinden in deze
functie. Bij dit alles hoort een passend salaris.
GEÏNTERESSEERD?
Past het bovenstaande profiel bij jou? Aarzel dan niet
en stuur je motivatiebrief en CV voor 17 juni naar
annemieke@natuurbegraafplaats.nl

Provincialeweg 1, Maasbree | Tel: 077 208 60 26
venlomaasbree@natuurbegraafplaats.nl
www.natuurbegraafplaats.nl
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www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik
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St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

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

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

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

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

T 077 208 32 01 • www.hallohorstaandemaas.nl

Niet fel genoeg

SV Melderslo onderuit in eerste kans
op promotie
De korfbalsters van SV Melderslo hadden op zondag 29 mei de eerste kans om de tweede plek in de
Hoofdklasse, en dus promotie, veilig te stellen. Daarvoor moest wel een punt worden gepakt tegen
nummer 3 DAW Schaijk. In een ontzettend spannende wedstrijd trok SV Melderslo helaas aan het kortste eind, al bleef de schade bij een eindstand van 12-11 beperkt.
SV Melderslo begon niet fel genoeg
aan de wedstrijd en maakte het
zichzelf daardoor onnodig lastig.
Nadat de doelpunten eerst om en
om vielen, liep DAW, dat het vizier
wel op scherp had staan, later
uit naar 6-3. Vlak voor rust wist
SV Melderslo daar nog 6-4 van te
maken, maar het was duidelijk dat
er in de tweede helft een tandje
bij moest. Gelukkig kwamen de
Melderslose korfbalsters goed uit
de kleedlokalen en vrij snel na rust
werd de stand gelijk getrokken.
Het zuivere DAW gaf zich echter
niet gewonnen en maakte het SV
Melderslo erg lastig. Lang bleef het

gelijk tegen elkaar opgaan. In een
zinderende slotfase, waarin nog ver
schillende doelpunten vielen, leek
het in eerste instantie de goede
kant op te vallen. SV Melderslo
kwam enkele minuten voor tijd
met 10-11 voor. Maar met twee rake
afstandsschoten lukte het DAW nog
voor het eindsignaal om de stand
om te draaien naar 12-11. Zuur voor
SV Melderslo, dat het moet doen
met de wetenschap dat het erger
had gekund. De ploeg staat name
lijk nog steeds met twee punten
voor op DAW in de stand, dus de
Schaijkse formatie kan met nog één
wedstrijd te spelen alleen nog gelijk

in punten komen met SV Melderslo.
Omdat SV Melderslo in de vorige
confrontatie met DAW met één doel
punt verschil won, is het onderling
resultaat gelijk. Daarna wordt geke
ken naar doelsaldo om de rangorde
te bepalen, en dat van SV Melderslo
is momenteel aanzienlijk beter dan
dat van DAW Schaijk. Toch zullen
de Melderslose korfbalsters er op
zondag 12 juni thuis tegen KVC 1 uit
Hoogeloon alles aan moeten doen
om het niet op doelsaldo aan te
laten komen en de promotie veilig
te stellen met een overwinning.
Tekst: SV Melderslo

Kampioenschap voor SJO AmericaMeterik JO13-1
Voor SJO America-Meterik JO13-1 stond er op zaterdag 28 mei een topper tegen FCV-Venlo JO13-3 op het
programma. Deze wedstrijd stond in het teken van een eventueel kampioenschap voor beide teams. Na een
spannende wedstrijd met veel passie en inzet is door SJO America-Meterik JO13-1, met een dik verdiende
3-1 overwinning, het kampioenschap binnengehaald.

Wittenhorst onderuit tegen Veritas
Wittenhorst verloor zondag 29 mei op haar eigen sportpark Ter Horst tegen laagvlieger Veritas met 1-4.
Desondanks blijft het kans houden op deelname aan de nacompetitie.
De intentie hebben en het uitvoe
ren zijn twee verschillende dingen.
De wetenschap voor Wittenhorst
dat tegen Veritas gewonnen kon en
diende te worden, pakte in de prak
tijk helemaal verkeerd uit. De aftrap
werd overigens met een half uur
vertraagd, omdat de bezoekers uit
Neeritter over dezelfde kleur kousen
bleken te beschikken als Wittenhorst.
De scheidsrechter wenste de wedstrijd
niet te beginnen met twee teams met
dezelfde kleur kousen. In allerijl werd
vanuit Neeritter een nieuwe zending
kousen in een andere kleur aange
voerd.
Wittenhorst begon hoopgevend.
Een aantal goede aanvallen en moge

lijkheden had tot een voorsprong
moeten leiden. Niek van der Sterren
werd door de uitstekende doelman
Van den Heuvel van scoren afgehou
den. Ook Jeroen Verkennis wist de bal
niet in het net te krijgen. Zoals zo vaak
gebeurde dit wel aan de andere kant.
Juul Kuijpers wist onaangekondigd
een bal te verzilveren: 0-1. Wittenhorst
wilde niet achterblijven. Snel hierna
zette Joost van Rensch spits Jeroen
Verkennis in een goede positie
voor het doel. Dit was precies wat
Wittenhorst nodig had: 1-1. De sensa
tie bleef aanhouden. Slap ingrijpen
van de zijde van de thuisclub leidde
direct tot een nieuwe opdoffer. Koen
Stoop was er als de kippen bij dit pre

sentje om te zetten in 1-2.
Wittenhorst probeerde na rust de
schade snel te repareren. Tevergeefs:
Jeroen Verkennis zag zijn poeier niet
in het net belanden en een schot van
Joost van Rensch spatte uiteen op de
lat. Zelfs de penalty die Wittenhorst in
de 80e minuut kreeg aangereikt bood
geen verlossing: Veritas-doelman
Van den Heuvel was ook nu weer de
held. Wat Wittenhorst ook deed, het
wist geen bres te slaan in de verdedi
ging van Veritas. Wat Wittenhorst niet
lukte, lukte de ploeg uit Neeritter wel:
het sloeg in de slotfase nog tweemaal
toe.
Tekst: Piet Nabben / RKsv Wittenhorst
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Kronenberg voor het eerst naar vierde klasse
Tegen de verwachting in behaalde Kronenberg zondag 29 mei het kampioenschap in de vijfde klasse D. Het won zelf bij SVOC en de enig overbleven concurrent in de titelstrijd, Sambeek, verloor verrassend van
RKDSO.
Zoals altijd trokken veel fans mee met
de ploeg van Rene Hoogers. De span
ning was het eerste kwartier dui
delijk zichtbaar bij de spelers, maar
na 25 minuten joeg Bas Jansen de
0-1 tegen de touwen. Nog voor rust
maakte de veel scorende spits ook de
0-2. In de tweede helft scoorde SVOC
snel de 1-2. Kronenberg bleef voetbal
len en creëerde voldoende kansen.
Quin Janssen scoorde de 1-3 uit een
prachtig opgezette aanval. Invaller
Arno Janssen zorgde met de 1-4 voor
een klikkende overwinning en alleen
maar Jans(s)en-goals.
Na het laatste fluitsignaal bleek
dat Sambeek had verloren en dat
Kronenberg niet meer kon worden

achterhaald. Aanleiding voldoende
voor een spontaan kampioensfeestje.
Thuis op sportpark De Heesbergen
stonden supporters en de fanfare
klaar om de spelers te verwelkomen.
Daarna volgde een tocht door het
dorp, met de selectie op een oranje
vrachtwagen. De bekende oranje K=O
vlaggen hingen al bij verschillende
huizen aan de gevel. Kronenberg
leverde dan ook een unieke presta
tie: nog nooit promoveerde het in de
negentig jaar van zijn bestaan naar de
vierde klasse.

Tekst: SV Kronenberg

Hegelsom 1 pakt kampioenschap
Voor de mannen van Ron Spruit stond zondag 22 mei de topper tegen Kessel op het programma. Met
Hegelsom in het blauw werd er om 14.30 uur afgetrapt op de Roode Eggen. Deze wedstrijd stond vooral in
het teken van een eventueel kampioenschap van Hegelsom. Als Neerkandia thuis punten verspeelde tegen
Meijel, dan was het namelijk zo ver en zou Hegelsom kampioen in de 4e klasse E zijn.
In de eerste helft ging het spel redelijk
gelijk op en werden er door beide par
tijen hier en daar kleine overtredingen
gemaakt waardoor beide teams nog
niet echt gevaarlijk konden worden.
Op slag van rust dook Marc van Rens
op voor het doel van de thuisploeg en
hij wist de bal van dichtbij binnen te
werken. Hierdoor kon Hegelsom met
een 1-0 voorsprong de rust in. Tijdens
de rust sloegen de supporters natuur
lijk aan het appen en bellen: ‘Wat staat
het bij Neerkandia?’. Daar bleek het
bij rust gelijk te staan. Hierdoor kwam
er een enorm gemotiveerd Hegelsom

terug op het veld. Na zo’n tien minu
ten voetballen in de tweede helft was
het Tim Heijligers die door het centrum
richting het doel dribbelde en door
meerdere spelers van Kessel werd aan
gepakt. De scheidsrechter oordeelde
dat dit op onreglementaire wijze
gebeurde en gaf Hegelsom een straf
schop. Toen was het aan aanvoerder
Will Spreeuwenberg om de bal koeltjes
in de hoek te schuiven. 2-0.
Tegen het einde van de wedstrijd
was het nog topscorer Denny Bongers
die met zijn 16e competitiedoelpunt
voor de 3-0 zorgde. Hiermee heeft

Hegelsom er alles aan gedaan en was
het afwachten op de berichten vanuit
Neerkant. Vlak voor het einde stond
het 4-3 voor Neerkandia en de eerste
spelers van Hegelsom liepen al richting
het kleedlokaal. Toen kwam het bericht
dat Meijel nog een doelpunt had
gemaakt en het 4-4 stond. Kort daarna
kwam het bericht dat de wedstrijd in
Neerkant afgelopen was en het feest in
Kessel kon losbarsten.
In Kessel werden de flessen cham
pagne en bloemen uitgedeeld. Na een
klein feestje in Kessel werden de spe
lers opgewacht in een versierde kan

tine op sportpark Wienus waar ook de
bekende ‘platte kar’ klaarstond om de
spelers van Hegelsom door het dorp
te voeren. Bij terugkomst in Hegelsom
barstte het feest in de Wienus kan
tine los en onder leiding van Djen





SV Melderslo D1 kampioen
Na een hele goede buitencompetitie speelde de D1 van korfbalclub SV Melderslo, zonder het zelf te weten,
zaterdag 28 mei haar kampioenswedstrijd. Door verlies van de concurrent konden ze bij winst namelijk al
een week voor het einde van de competitie het kampioenschap behalen. Snel kwamen ze op voorsprong,
maar voor de rust werd het toch nog spannend. De tweede helft ging super en de wedstrijd werd uiteindelijk met 7-3 gewonnen. Een overtuigende overwinning waarmee het kampioenschap behaald werd.

Verkoelen werd de ene na de andere
speler van Hegelsom 1 toegezongen.
Ook de leiding kon hierbij natuurlijk
niet ontbreken.
Tekst: VV Hegelsom
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Vakman geeft uitleg

Mandenvlechten in De Locht
Openluchtmuseum De Locht vormt zondag 5 juni het decor voor
een demonstratie mandenvlechten. De mandenvlechter geeft
bezoekers tekst en uitleg over dit ambacht en toont hoe hij als
vakman met eenvoudige grondstoffen en hulpmiddelen waardevolle producten maakt.

Sparta’18/Kronenberg JO13-1 kampioen
De jongens van Sparta’18/Kronenberg JO13-1 zijn kampioen geworden. Na het kampioenschap te pakken in
het najaar, wisten ze nu weer ongeslagen kampioen te worden in de eerste klasse. Er werd vijf keer gewonnen en drie keer gelijk gespeeld.

EEN
UNIEKE
KANS...

Behalve het mandenvlechten is
er zondag ook een optreden van
het Papillon Harmonicas Trio met
verschillende soorten mondharmo
nica’s. Verder draait zoals elke zon
dag in mei en juni de veilingklok

VOOR JOUW ZOON
OF DOCHTER!

Onderdeel van Drrifft

Workshop rubben in Heere
Peel

Wekelijks 1 dag in de week naar
school om gericht een vak te leren
en daarnaast werkervaring op
doen bij Nelipak. De opleiding
wordt volledig vergoed door
Nelipak, en jij krijgt een vast
maandsalaris. Wij zoeken
enthousiaste leerlingen die
een technische BBL-opleiding
binnen Nelipak willen volgen.

voor bezoekers. Geveild worden
biologisch geteelde groenten en
bloemen van eigen bodem.
De Locht is overigens ook maan
dag 6 juni, tweede pinksterdag,
geopend van 10.00-17.00 uur.

LEER-WERK
TRAJECTEN
BIJ NELIPAK:

Ine Schriever houdt zondag 5 juni een workshop rubben voor
kinderen in de Heere Peel. Rubben is een techniek waarbij het
oppervlak van een voorwerp (bijvoorbeeld een boom of een munt)
met krijt of een potlood op papier wordt afgewreven. Alleen de
hoogste gedeelten van het oppervlak zijn uiteindelijk als sporen op
het papier te zien.

ONDERHOUDSMONTEUR
Technische Dienst

ALLROUND
VERSPANER
Toolshop

PROCESTECHNOLOGIE
Productie

MEER INFORMATIE?
Heb je interesse stuur een
WhatsApp-bericht of bel naar
06-11367390 of kom samen
een kijkje nemen!

www.nelipak.com

De workshop rubben is onderdeel
van Drrifft, de gratis toegankelijke
kunstmanifestatie in de Heere Peel.
Leden van de Horster kunstenaars
vereniging Zeen, onder wie Ine
Schriever, tonen hier tot en met
30 oktober werk in de buitenlucht.
De workshop begint om 14.00 uur.

Deelname is gratis, maar aanmel
den via ineschriever@home.nl is
gewenst. Verzamelpunt is de groene
tent naast horecagelegenheid
Aan de Drift, Lorbaan 9A in America.
Bij slecht weer vindt de workshop in
deze tent plaats.
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Organisatie tevreden

Drukbezochte prijsuitreiking
Pieël & KB Kwist
Het was zaterdag 21 mei erg druk bij café Ummenthun in Kronenberg. Daar vond namelijk de prijsuitreiking
van de Pieël & KB Kwist plaats. De winnaar van de editie 2022 was team IK BIN VAN JANSSEN.

Verhalen over rampen

Dag van het Kasteel
op kasteel Huys ter Horst
Tweede Pinksterdag is sinds jaar en dag de Dag van het Kasteel.
Eén van de kastelen die zijn poorten op zondag 5 en maandag 6 juni
openzet is kasteel Huys ter Horst.
Thema van de Dag van het
Kasteel is dit jaar ‘Een ramp
is van alle tijden’. Oorlogen,
natuurgeweld, besmettelijke
ziektes of nalatige eigena
ren. Kastelen hebben in hun
bestaan vele rampen doorstaan.
Maar vaak werden kastelen
opnieuw opgebouwd, groter
gemaakt en gemoderniseerd.
De verschillende bouwperio

De Pieël & KB Kwist is een dorpsquiz
die gespeeld wordt in teams. In april
dit jaar was het dan zover: negentien
teams met in totaal driehonderd deel
nemers gingen de strijd aan om de
felbegeerde wisseltrofee in de wacht

te slepen. De opdrachten gingen over
zowel lokale als algemene zaken
en gebeurtenissen over Evertsoord
en Kronenberg. In totaal telde het
Kwist-boekje 112 pagina’s, met daarin
109 vragen.

De trofee werd in de wacht gesleept
door het team IK BIN VAN JANSSEN.
De organisatie kijkt zeer tevreden terug
op de Pieël & KB Kwist. Op 1 april 2023
is de volgende editie.

des zijn ook bij kasteel Huys ter
Horst duidelijk zichtbaar in de
fundamenten. De bewoners die
deze pinksterdagen aanwezig
zijn, vertellen bezoekers meer
over enkele rampen die op het
kasteel hebben plaatsgevonden.
Kasteel Huys ter Horst is beide
pinksterdagen geopend van
12.30 tot 16.00 uur (inloop tot
15.30 uur).

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

Drukbezochte Hemelrit vanuit
Kronenberg
Na twee coronajaren zonder Hemelrit op Hemelvaartsdag, was het dan toch eindelijk weer zover. De pronkstukken werden weer getoond aan elkaar en aan belangstellenden tijdens de 90 kilometer lange route van
bromfietsen. De Hemelrit 2022 gaat te boek als weer een zeer goed bezochte. Goed bezocht door deelnemers
(225 bromfietsen, 56 rolaandrijvers en 67 motoren), publiek en alle vrijwilligers, die dit evenement mogelijk
maken.

Voorman Productie
(m/v - fulltime)

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

Assistent Bedrijfsleider
(m/v - fulltime)

Het doel van de functie
• Ingangscontrole verse champignons
• Dagelijks maken van productie planning
• Personeelsplanning
• Afstemmen orders met de verkoopafdeling
• Het beheren van het kwaliteitssysteem
• Documentatie beheer IFS
• Aansturen van de order afdeling.
• Orders verzendklaar maken
• Transport documenten
• Verder de dagelijkse gang van zaken organiseren

Via Sevenum ging de rit richting
Melderslo, klein-Oirlo en Meerlo naar
de koffiebreak in Blitterswijck. Na de
pauze volgde de stoet Mooder Maas
stroomafwaarts om in Afferden de
altijd logistieke uitdaging van een
veer aan te gaan. Alles liep gesmeerd.
In Vortum-Mullem werd aangelegd
voor de grote pauze. Daar kon een
menig aantal reparaties aan voertui
gen plaatsvinden. Voor de solexen

was hier ook de mogelijkheid om de
tank bij te vullen. Na de pauze werden
dorpjes aan gedaan zoals Groeningen,
Vierlingsbeek, Holthees, Maashees
en Geijsteren. Uiteindelijk werd de rit
na zo’n 90 kilometer vervolmaakt via
Oostrum, Castenray en Meterik.
Uiteindelijk kwamen de deelnemers
tussen 16.00 en 16.30 uur weer aan
in Kronenberg. Een mooie rit, gaven
veel deelnemers aan. Veel solexrijders

waren blij dat ze na 85 kilometer van
het harde zadel af mochten. De zon,
het terras en de live-band Fraay maak
ten alles tot weer een heel geslaagde
dag.
De organisatie kijkt terug op een eve
nement zonder calamiteiten. “Een
evenement waarbij genieten voorop
staat”, stelt zij. “Het is een evenement
met een prachtige traditie waarbij
opvallend veel jeugd aanwezig was.”

Het proﬁel
Je beschikt over een mbo/hbo opleiding en denkniveau. Na een
inwerkperiode zul je zelfstandig kunnen werken en beslissingen kunnen
nemen. Je beheerst Engels in woord en geschrift. Je hebt aﬃniteit
met techniek en je bent ﬂexibel in werktijden (geen 9-5 mentaliteit).
Ervaring met champignons is een pre.
Aanbod:
Een uitdagende en afwisselende baan binnen een kleine organisatie.
Toekomstige doorgroeimogelijkheden naar bedrijfsleider. Het salaris en de
arbeidsvoorwaarden zijn evenredig aan de zwaarte van de geboden functie
Geïnteresseerd in deze functie?
Stuur dan een korte motivatiebrief of e-mail met je cv aan Comé bv
Transportstraat 8, 5961 PW Horst, t.a.v. Marc Spreuwenberg of mail
naar marc@comebv.nl Je kunt ook telefonisch contact opnemen
via 06 - 55 93 17 17.
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Gouverneur Roemer en auteurs De Vriendenreünie in OJC Niks
Onlangs verscheen De Vriendenreünie, het boek over de bestuurscultuur in Limburg, dat al heel wat stof deed opwaaien. De auteurs, de
NRC-journalisten Joep Dohmen en Paul van der Steen, zijn op woensdag
8 juni te gast bij OJC Niks in Horst, op uitnodiging van BiblioNu.
Gouverneur Emile Roemer leidt de avond in met zijn visie op de
Limburgse bestuurscultuur.
In 2021 stapten het volledige
Limburgse provinciebestuur en de
gouverneur op na een integriteits

affaire. In de jaren negentig was
Limburg al eens bestuurlijk van
slag door integriteitsvraagstukken.

Joep Dohmen schreef daar des
tijds De Vriendenrepubliek over. In
De Vriendenreünie richt Dohmen
samen met Paul van der Steen het
vizier opnieuw op de Limburgse
bestuurscultuur. De verschijning
van De Vriendenreünie heeft al
het nodige stof doen opwaaien,
ook in Horst aan de Maas. Zo
zag voormalig gedeputeerde Ger
Driessen er aanleiding in om een
meldpunt in het leven te roepen
tegen Dohmen. Voormalig staats
secretaris Raymond Knops uit

Hegelsom beschuldigde Dohmen
van ondermijning en noemde hem
‘een journalistieke vandaal’. In De
Vriendenreünie is ook ruimschoots
aandacht voor Léon Frissen, voor
malig burgemeester van Horst aan
de Maas.

Gesprekken
Na de inleiding door gouverneur
Emile Roemer gaat filosoof en
schrijver Lotte Spreeuwenberg op 8
juni in gesprek met Dohmen en Van
der Steen. Voormalig SP-raadslid

Michael van Rengs uit America en
Teun Heldens uit Meijel, lid van
Provinciale Staten en gemeente
raadslid in Peel en Maas namens
de VVD, schuiven aan om hun erva
ringen met de lokale en provinciale
bestuurscultuur te delen.
De avond vindt plaats in OJC Niks,
Doolgaardstraat 34 in Horst en
begint om 20.00 uur; inloop vanaf
19.30 uur. De toegang is gratis,
maar aanmelding is noodzakelijk
via biblionu.nl/activiteiten

2022-w22

Puzzel
Arbeidsmarktcommunicatie

#aanhetwerk

#kempencreeert naamsbekendheid

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door
Bar & Restaurant Terlago 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 5 juni 2022
(12.00 uur) binnen zĳn. De winnaar wordt donderdag 9 juni 2022 bekendgemaakt
op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

Peelbergen Equestrian Centre zoekt een

Interieurverzorger

(M/V/D)

Mogelijkheden van 16-38 uur per week.
Reacties graag naar hr@peelbergen.eu

Horizontaal 1. Categorie 5. Graafwerktuig 9. Behoeftige toestand 13. Oosterse groet 18. Voorzetsel
19. Hollandse gravin 20. Ogenblik 21. Huivering 22. Kortweg 25. Neiging 27. Vlokje 29. Begroting 31. Trek
32. Langer gemaakt 34. Bijbelse figuur 35. Getreuzel 37. Europeaan 38. Landbouwgerei 40. Winkelhaak
41. Soort muziek 42. Romeins keizer 43. Mening 45. Wintervoertuig 47. Openbaar weeg gebouw 48. Karakter
49. Onderwijzer 51. Gespannen 53. Vooraan 55. Uitroep van afkeer 57. Slee 58. Kleine buiging 60. Bijbelse figuur
61. Windrichting 62. Erbarmen 63. Antwoord betaald 64. Vleesproduct 65. Ontvangst 66. Daar 68. Kerel
69. Arbeidstijdverkorting 71. Zeer 72. Verwaande kwast 74. Werktuigkundig ingenieur 75. Plak 77. Indische markt
79. Zandspiering 82. Vruchtendrank 84. Kleur 85. Veelkleurig 86. Overtijd 88. Ondiep water 89. Windrichting
90. Mestvocht 91. Koraaleiland 93. Precies 95. Diepte 96. Onfatsoenlijk 98. Soort onderwijs 99. Beklagenswaardig
101. Kluns 102. Dagmars 104. Gezicht 106. Inwendig orgaan 108. Voetbalterm 110. Nieuw 111. Getal 112. Lidwoord
113. Mannelijk schaap 114. Schade 115. Tierig 116. Overschot 117. Voegwoord.
Verticaal 1. Soort stof 2. Liefhebber 3. Stel 4. Scheepstouw 6. Vogel 7. Gewoonterecht 8. Judograad
10. Luxemburgse omroep 11. Lust 12. Soort regenjas 14. Friese plaats 15. Deel van vinger 16. Afrikaanse stad
17. Ondergrondse 23. Aanvoerder 24. Hoofddeksel 25. Gedeeltelijk 26. Evenknie 27. Slaginstrument 28. Land
29. Bladzijde(afk.) 30. Voordien 33. Rijkswaterstaat 36. Artsen Zonder Grenzen 39. Breekgeluid
42. Ruimtevaartorganisatie 44. Torenomgang 46. Naast het genoemde 47. Gestremde melk 48. Veel bezoek
49. Wasgelegenheid 50. Bekoorlijk 52. Hoofdslagader 54. Geweldig 55. Spijkerbroek 56. Sproeiwerktuig 59. Karaat
62. Vluchtige stof 67. Vleesgerecht 68. Vaartuig 70. Last 71. Sjalot 73. Homp 74. Voorheen 76. Overeenkomst
77. Verzekeringsbrief 78. Ontvangdraad 80. Woedend 81. Mond 83. Vermaard 85. Mop 87. Speelgoed 89. Op elkaar
90. Plaats in Overijssel 92. Vleessap 94. Haardracht 96. Grootmoeder 97. Muzieksoort 99. Het innerlijk
100. Betaalwijze 103. Wortel 105. Bijbelse figuur 107. Bijbelse figuur 109. Slaghout.

De oplossing van de puzzel in de HALLO van 26 mei 2022 was:
’Het is niet alle dagen kermis’.
En de winnaar is: Peggy Keĳsers uit Horst. Van Harte Gefeliciteerd met een cadeaubon t.w.v. € 25,beschikbaar gesteld door Expert in Horst!

0206 \ service
Religie

Medische zorg

Tijden Heilige Missen

Apotheek

Broekhuizen

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

zondag 4 juni

Broekhuizenvorst
maandag 6 juni

Griendtsveen
maandag 6 juni

Grubbenvorst

Zaterdag 4 juni
Donderdag 9 juni
- Biddende moeders

Hegelsom
zondag 5 juni

09.30

11.00

Zondag 5 juni
Maandag 6 juni
Dinsdag 7 juni
+ aanbidding
Woensdag 8 juni
Donderdag 9 juni
Vrijdag 10 juni

Kronenberg
Zaterdag 4 juni

Lottum

zondag 5 juni

Huisartsenpost
Venlo

19.00
09.00
09.30

09.30

Horst

11.00
11.00
09.00
18.30
18.30
18.30

(alleen na telefonische afspraak)

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

Gebiedsteams

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

Gemeente Horst aan de Maas
19.15

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

10.30

Tandarts

Spoedgevallendienst

Melderslo

zaterdag 4 juni

Meterik

zaterdag 4 juni

Sevenum

17.30

03 t/m 05 juni

19.00

Tandenz
Sint Annalaan 6, Venray
0478 58 45 04

Galastoet door centrum Horst

Optocht en feest voor
eindexamenleerlingen Dendron College
Na twee jaren van afwezigheid door corona, wordt er dit jaar weer een galastoet georganiseerd voor de
examenleerlingen van het Dendron College. De gemeente heeft toestemming gegeven om de galastoet door
het centrum van Horst te laten trekken. Er is daarbij sprake van een tijdelijke verkeersbelemmering.
De deelnemers zullen zich vanaf 18.30
uur opstellen via de Stationsstraat
op de Hertog van Gelresingel. De
eerste deelnemer zal om 19.00
uur vertrekken via de Dr. Van de
Meerendonkstraat, Gasthuisstraat,
Kerkstraat en Steenstraat naar het
Wilhelminaplein. De laatsten zul

len van 20.30 uur tot 21.00 uur
onderweg zijn. Voor de buslijn van
Veolia zal ruimte worden vrijge
maakt. De Herstraat zal ter hoogte
van de St. Josephstraat tijdelijk wor
den afgesloten, evenals de Hertog
van Gelresingel, de Dr. Van de
Meerendonkstraat en (een gedeelte

van) de Gasthuisstraat. De organisa
tie, politie en verkeersregelaars zullen
alles in goede banen leiden.
Op het Wilhelminaplein verlaten de
deelnemers hun voertuigen en wor
den ze feestelijk onthaald. Daarna zal
het galafeest plaatsvinden bij Club
Taste.

Jeugdtoneel in de Torrekoel

Setokids treedt op in Kronenberg
Jeugdtoneelvereniging Setokids voert tijdens het Pinksterweekend haar stuk ‘Survival’ op. Dit gebeurt op
zondag 5 en maandag 6 juni in de Torrekoel in Kronenberg.
De club bestaat uit acht kinderen
tussen de 9 en de 17 jaar en daar
naast zullen er twee volwassenen
meespelen. ‘Survival’ gaat over zes
probleemjongeren, een twijfelende
stagiair en twee groepsbegeleiders
die op kamp gaan om het groepsge
voel te versterken. Al snel blijkt dat de
leiding niet in de gaten heeft wat er

echt aan de hand is in de groep. Een
nieuweling wordt ontgroend, kinderen
raken gewond en de stagiaire wordt
bedreigd. Nadat de rust is wederge
keerd en de jongeren met elkaar gaan
praten, wordt bekend wat er vroe
ger met hen gebeurd is. Wat zeker is:
iedereen vertrekt als een ander mens.
Soms kan het leven een feest zijn,

soms lijkt het net een heuse ‘survival’.
‘Survival’ wordt opgevoerd in de
Torrekoel in Kronenberg op zondag
5 juni om 14.30 uur en om 18.30 uur
en op maandag 6 juni om 14.30 uur.
Kaarten zijn verkrijgbaar via
www.setovera.nl

06 t/m 09 juni

Zondag 5 juni
+ uitstelling
Maandag 6 juni
Dinsdag 7 juni
Donderdag 9 juni Pater Pio
Vrijdag 10 juni

Swolgen

Zondag 5 juni
Dinsdag 7 juni

09.30
14.00
09.30
18.30
18.30
18.30

09.00
19.00

Tienray

Woensdag 8 juni
+ rozenkrans

De Schuilplaats
zondag

10.30

Apotheek Maasdorpen

kerkdienst

19.00
18.30

10.00

Tandartsen Praktijk Venray
Wilhelminastraat 17a, Venray
0478 58 07 00

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

Industriestraat 11, Horst
Pastoorstraat 23, 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

Looking for a career in logistics?
Looking for a career in logistics?

WE
WANT
WE WANT
WE
WANT
YOUR
TALENT!
WE
WANT
YOUR TALENT!
WANT
YOUR
YOUR TALENT!
TALENT!
TALENT!
Looking for a career in logistics?
Looking
Looking for
for aa career
careerin
inlogistics?
logistics?

Dare to grow? Visit our campus of 4 locations with automation
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|
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|
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|
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Custom
|
Engineers
| Administrative staff | Operation
Location:
2-6, OOSTRUM
managersEdisonstraat
| Quality staff
Location: June
Edisonstraat
2-6, OOSTRUM
managers
| Quality
staff
Date:
7th, 2022

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas
06 55 40 80 23

19

Date:
June 7th,
2022
Time:
– 20:00
Location: 16:00
Edisonstraat
2-6, OOSTRUM
Time:
16:00
– 20:002-6, OOSTRUM
Location:
Edisonstraat
Date:
June 7th, 2022
Location:
Edisonstraat
2-6, OOSTRUM
Date:
June
2022
Time:
16:007th,
– 20:00
Date:
June
2022
Time:
16:007th,
– 20:00
Time:
16:00 – 20:00

volume

3 voor

5,

00

Gesneden fruit
of salades

actieprijs per
bakje 1,67

alle varianten
3x bakje 80-200 gram

Elke dag het hele jaar!
Het voordeel van het zuiden betekent ook voordelige
boodschappen. Elke dag, het hele jaar. Zo vind je bij ons volop
Volume Voordeel. Dagelijkse boodschappen waarvoor geldt:
koop je meer, dan betaal je minder.
Daar kun je op rekenen!

4 voor

1,

00

Korengoud croissants,
kaiserbroodjes of pistolets

actieprijs per
stuk 0,25

4 stuks

jong belegen

Jong

2 voor

5,

00

Jan Linders kaasplakken

3 voor

alle varianten van de versafdeling
2x pak 220-240 gram

4,

actieprijs per
pak 2,50

00

3 voor

alle varianten uit het
Volume Voordeel schap

Actieprijs per pak 1,33

Jan Linders Sevenum
Pastoor Vullinghsstraat 53
janlinders.nl/sevenum

Jan Linders Horst
Kerkstraat 3D
janlinders.nl/horst

5,

00

g'woon koeken
g’woon
krokante pizza

alle varianten
3x doos 320-365 gram

Jan Linders Tienray
Boerenovenweg 3
janlinders.nl/tienray

Het voordeel van het zuiden

Actieprijs per
doos 1,66

Jan Linders Grubbenvorst
Kloosterstraat 70
janlinders.nl/grubbenvorst

