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Beweegpark
op Sportpark Kerkebos
Op Sportpark Kerkebos in Swolgen wordt over enkele maanden een beweegpark geopend. Dit initiatief van zes inwoners van het dorp is bedoeld voor iedereen die wil bewegen
om zo fit en vitaal te blijven.
Het idee voor het beweegpark
ontstond zo’n twee jaar geleden.
“Als ik sport dat dan doe ik dat
vaak in de bossen”, vertelt Rick
Hodzelmans. “Samen met een

vriend bedacht ik me of het niet een
idee zou zijn om een centrale plek te
creëren waar mensen buiten kunnen
sporten.” Tegelijkertijd speelde ook
Marion Huijs met dat idee. “Ik ben

vrijwilliger bij Naoberzorg Swolgen.
Mij leek het geweldig als we met onze
cliënten naar buiten zouden kunnen
gaan om samen te bewegen.” De drie
kwamen met elkaar in contact en

besloten een werkgroep op te richten.
Hodzelmans: “We hadden namelijk
geen idee hoe we dit het beste aan
konden pakken.” In september 2019
werd Stichting Beweegpark Kerkebos

opgericht, bestaande uit zes inwoners
van Swolgen. Sportpark Kerkebos is
namelijk de plek waar het beweegpark wordt gerealiseerd.
Lees verder op pagina 05

Karakteristieke panden komen terug

Plannen voor tachtig woningen in Hegelsom
Op het PETC+-terrein, aan de rand van Hegelsom, wordt de komende jaren een groot woningbouwplan
gerealiseerd. Projectontwikkelaar Hertoghave heeft tachtig woningen voorzien in de nieuwe wijk, ook
komen er kantoren en mogelijkheden tot culturele voorzieningen.
De projectontwikkelaar heeft de
sloopvergunning ontvangen en
een stedenbouwkundige visie
is goedgekeurd. Dat betekent
dat de komende weken een
marktonderzoek wordt gestart om
de behoefte aan woningen in kaart
te brengen. In het plan wordt de

Oude Holstraat teruggebracht, zoals
deze aanwezig was nog voordat
de Pluimveevakopleiding zich op
deze plek vestigde. Tussen de Oude
Holstraat en de Stationsstraat komt
een groen gebied, dat de entree
wordt van de nieuwe woonwijk. In
fase 1 worden zeventig tot tachtig

woningen ontwikkeld en in fase
2 zal er aan de Stationsstraat een
aantal kantoren en bedrijfsfuncties
worden opgenomen. De nieuwe
woonomgeving wordt via de inrit
vanuit de Pastoor Debijestraat
aangesloten en ook via de woonwijk
aan de Dingsstraat.

Cultureel gebouw
Vroeger lag er aan de Oude Holstraat
een karakteristieke Limburgse langgevelboerderij. Op deze plaats wordt
een gebouw met een vergelijkbare
vorm gebouwd, waarin een aantal
culturele functies kunnen worden
ondergebracht. Aan de overzijde van
de Oude Holstraat wordt ook een
langgevelboerderij gebouwd, die
dient als woonlocatie voor vijf levensloopbestendige woningen. Achter

deze boerderij wordt een de woonwijk omgeven door wandelpaadjes
en speelweides. De komende weken
peilt de projectontwikkelaar de interesse naar de verschillende type
woningen. De verwachting is dat in
april of mei dit jaar de verkoop van de
woningen wordt gestart. De uitwerking van fase 2 zal in de tweede helft
dit jaar worden vormgegeven.
Tekst: Niels van Rens
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Het feest gaat niet zomaar voorbij

Carnavalsverenigingen komen met alternatieve
digitale activiteiten
Nadat de eerste vuurpijlen de lucht in zijn gevlogen en ieder elkaar een gelukkig nieuwjaar heeft gewenst, is het voor veel inwoners in Horst aan de
Maas carnaval wat als volgende feestje op de agenda staat. Corona gooit roet in het eten voor veel carnavalsverenigingen, maar de rood-geelgroene handdoek wordt niet in de ring gegooid. Inmiddels hebben de verenigingen al veel alternatieve activiteiten verzonnen.

te maken, dus we halen alles uit de
kast.” Naast Tuutekop TV organiseren
de verenigingen een versierwedstrijd
voor het mooist versierde carnavalshuis in Hegelsom. “Houd onze socials
in de gaten, binnenkort maken we
alles bekend”, aldus Van Rens.

Masked Singer

Niet gek dat de creativiteit losgaat
binnen de carnavalsverenigingen.
Want dat carnaval niet doorgaat, is
ondenkbaar volgens de verenigingen.
Zo gaat carnavalsvereniging Dun
Ezelskop uit Sevenum er alles aan

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

Oplage 19.400 exemplaren
hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

doen om toch dat carnavalsgevoel bij
de mensen thuis te brengen. “Corona
is voor ons geen reden om het bijltje
erbij neer te gooien”, schrijft de
vereniging op haar Facebookpagina.
“We willen carnaval 2021 op een
gepast wijze gaan vieren.” Sevenum
tovert tijdens carnaval om tot
Hilversum, want de ezels starten een
radiostation. Radio Theike gaat het
heten. Tijdens de vier dolle dagen
wordt vanaf carnavalszaterdag om
11.11 uur Radio Theike uitgezonden.
“24 uur per dag live gasten,
belspelletjes en mooie interviews”,

aldus de organisatie. Ook is er tijdens
de livestream carnavalsmuziek te
horen. Ook De Turftreiers uit America
komen met een uitzending, genaamd
De Groeëte Turftreiërs Radioshow.
Op zaterdag 6 februari om 20.00
gaan de Turftreiers live via een
livestream op Facebook. Het is een
uitzending vol “kwats, gezwets,
heerlijke dorpspolitiek en 100 procent
Americaanse carnavalsmuziek”,
zegt de vereniging. Ook zal de Orde
van Verdinste tijdens de uitzending
uitgereikt worden en is er een digitale
buut te zien.

Tuutekop TV
De Tuutekop heeft plannen om in
samenwerking met Jeugdcarnaval
Hegelsom Tuutekop TV uit te zenden
op carnavalszondag. De twee verenigingen uit Hegelsom gaan dan live
en presenteren allerlei programma’s
rondom carnaval. “Als er mensen zijn
die met een leuke online buut willen optreden kan dat”, zegt Jasper van
Rens, voorzitter van Jeugdcarnaval
Hegelsom. “Of is er iemand die zijn of
haar carnavalscolumn wil voorlezen?
Alles kan in Tuutekop TV. Ook hebben
we plannen om allerlei leuke filmpjes

Rente betalen aan de Belastingdienst
Als je te laat belastingaangifte doet en belasting moet betalen, krĳg je te maken met belastingrente. Ook als je uitstel hebt gekregen voor het
doen van de belastingaangifte. Doe je bĳvoorbeeld na 1 mei aangifte inkomstenbelasting, dan loop je tegen een belastingrente van 4 procent
op. Voor de vennootschapsbelasting is de belastingrente zelfs 8 procent. Soms is het niet mogelĳk om op tĳd aangifte te doen, bĳvoorbeeld
omdat alle gegevens nog niet bekend zĳn. Je kunt het betalen van rente dan voorkomen door in dat geval tĳdig een verzoek te doen om een
voorlopige aanslag op te leggen.

Bezoek- en correspondentieadres

op tijd aangifte gedaan maar betaal
je de belastingaanslag te laat, dan is
de invorderingsrente ook 4 procent.

8 procent voor de vennootschapsbelasting is voor de periode tot
31 december 2021 nog 4 procent.

Heel soms vergoedt de
belastingdienst ook rente (eveneens
4 procent), maar alleen in zeer
uitzonderlijke gevallen. Je moet
daarbij denken aan de situatie
waarin je tijdig je aangifte
inkomstenbelasting hebt ingediend
en het de Belastingdienst niet lukt
om binnen drie maanden ná 1 mei
een (voorlopige) teruggaaf te doen.

Inmiddels is de opbrengst van
de rente die de Belastingdienst
ontvangst een mooie extra
inkomstenbron geworden voor
de overheid. Het lijkt (en is) niet
eerlijk dat de Belastingdienst hoge
rente berekent als ze geld moet
ontvangen van de burger, maar
feitelijk nooit rente betaalt als ze
geld verschuldigd is.

In het kader van de coronacrisis is de
invorderingsrente tijdelijk verlaagd
tot 0,01 procent, in elk geval tot
31 december 2021. Ook de belastingrente is tijdelijk verlaagd, maar deze
is vanaf 1 oktober 2020 alweer terug
gegaan naar 4 procent. Het tarief van

Vaak kan de burger er ook niet zo
veel doen aan de terugbetaling.
Denk bijvoorbeeld aan de toeslagen
die worden uitgekeerd op basis van
een te verwachten persoonlijke en
inkomenssituatie. Verandert de situatie gedurende het jaar, dan kan dat

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 g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.

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

Tekst: Niels van Rens
Beeld: The Masked Singer D’n Dreumel

Oh, zit dat zo!

Bezorgklachten garcon.nl

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.

Ook de Horster carnavalsvereniging D’n Dreumel heeft samen met
Jeugdcarnaval D’n Dreumel een alternatief programma georganiseerd.
Sterker nog, het is momenteel al
bezig. De Dreumel streamt momenteel haar eigen versie van het tv-programma The Masked Singer waarbij
bekende Horstenaren zingen met een
masker op. Kijkers moeten raden wie
deze zanger is. De Dreumel organiseert ook een carnavalsquiz en brengt
net zoals elk jaar de carnavalskrant
De Klos uit. Ook houden zij net als in
Hegelsom een gevelversieringswedstrijd in het dorp. Carnavalsvereniging
De Vlaskop uit Melderslo houdt ook
een carnavalsquiz waaraan het hele
dorp mee kan doen. Deze vindt plaats
op zaterdag 23 januari vanaf 20.30
uur. Ook vraagt De Vlaskop aan alle
Melderslonaren om de vlag uit te hangen totdat het Aswoensdag is.
Al met al hoeft de gemiddelde carnavalsvierder zich dus niet te vervelen
tijdens ‘vastelaovend’. De straten en
de kroegen zullen leeg zijn, maar thuis
zijn de rood, geel en groene kleuren
vast te vinden. Corona brengt elkaar
dan toch, op een andere manier,
weer bij elkaar.

Ook als je te veel toeslag gehad
hebt en een deel daarvan
moet terugbetalen ben je rente
verschuldigd aan de Belastingdienst.
Dat heet dan geen belastingrente
maar invorderingsrente. Ook hiervoor
is het rentetarief 4 procent. Is er wel

zomaar leiden tot een onverwachte
terugbetalingsverplichting. De tijdelijke verlaging van de rentetarieven in
verband met de coronacrisis zou dan
ook wat mij betreft omgezet moeten
worden in een definitieve verlaging.
Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu
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Raad is nog sceptisch

College denkt sterk in schoenen te staan tegen
uitbreiding mestverwerker Willems
Het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas is niet blij met de uitbreiding van mestverwerker
Willems in America. Eerder was al bekend dat het college daarom een zienswijze indient om de plannen tegen
te houden via de provincie. Op dinsdag 19 januari kwam de gemeenteraad online bij elkaar om wensen en
bedenkingen van de zienswijze uit te spreken naar het college.
Mestverwerker Willems mag nu
80.000 ton mest per jaar verwerken. Maar het bedrijf wil uitbreiden.
Uiteindelijk wil Willems 450.000 ton
mest verwerken. Dat is flink meer.
Daarom heeft het bedrijf een vergunning aangevraagd. De provincie wil
hier akkoord voor geven, maar de
gemeente Horst aan de Maas is het
hier niet mee eens. Daarom dient ze
een zienswijze in en gaat het college
in gesprek op vrijdag 22 januari met
de provincie, dat bevoegdelijk gezag
heeft, in de hoop dichter bij elkaar te
komen.

Krachtig in schoenen
De conceptversie van de zienswijze
legde het college dinsdag 19 januari voor aan de gemeenteraad. Om
de zienswijze zo sterk mogelijk te
maken vroeg het college tijdens deze
bespreking om advies bij de raad.
Tips kwamen vanuit alle hoeken.
Frenk Peeters (CDA) stelde meteen de
hamvraag. “Is deze zienswijze vol-

doende om de provincie over te halen?
Is het juridisch haalbaar?” Wethouder
Thijs Kuipers was duidelijk: “Ja, we
hebben meerdere malen met onze
juridische adviseur gesproken en
volgens hem staan we hier krachtig
in onze schoenen. Maar je weet het
natuurlijk nooit. Bij dit verhaal is de
bereidwilligheid van de provincie ook
van belang. Daarom gaan we vrijdag
met haar in gesprek.”

Drietal redenen
Volgens het college kan Willems
niet uitbreiden vanwege een drietal redenen dat in strijd zou zijn met
het bestemmingsplan. Ten eerste is
Willems een regionale mestverwerker. Met deze uitbreiding zou het
bedrijf niet meer op regionaal niveau
mest verwerken, maar op industrieel gebied. Ten tweede moet Willems
energie leveren aan andere lokale
bedrijven. Dat doet het bedrijf niet.
Ten derde is er nog geen onderzoek
gedaan naar de verkeerseffecten van

de uitbreiding. De provincie heeft hier
nog niets mee gedaan.

Jurisprudentie
Jeroen Achten (VVD) was van
mening dat de gemeente het niet
redt met deze standpunten tegen
de provincie. “Dan kunnen we van
mening verschillen, maar ik zie
niet in hoe wij hier als winnaar
uitkomen. De provincie is kundig
en professioneel genoeg om deze
redenen aan de kant te schuiven.
Kom met betere argumenten om de
provincie te overtuigen.” Thijs Lenssen
van D66+GroenLinks merkte dat er
eerder een dergelijk meningsverschil
is geweest in Nederland. “In het
bestemmingsplan staat niets over wat
er gebeurt als Willems wil uitbreiden
naar een industriële verwerker. Omdat
er niets in vermeld staat, betekent
automatisch dat het niet vergund
mag worden. Dit is eerder al in de
vorm van jurisprudentie beschreven
en we verwachten deze informatie

Spoor America

Dorp niet blij met hoogte
geluidsschermen
ProRail wil in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu 3 meter hoge geluidsschermen
plaatsen langs het spoor in America. De dorpsraad en Werkgroep Spoor zijn het daar niet mee eens en hebben
het College van B&W van gemeente Horst aan de Maas in een brief opgeroepen naar een andere oplossing
te zoeken.
ProRail is wettelijk verplicht
om ervoor te zorgen dat de
geluidsbelasting langs het spoor
onder de 65 decibel blijft en zelfs
teruggebracht wordt tot 62 decibel of
minder. Uit onderzoek dat de SP Horst
aan de Maas in 2016 onder inwoners
van America hield, bleek dat veel
aanwonenden geluidsoverlast
ervaren van het spoor. In het
raadsbesluit over de vormgeving
van geluidsschermen van 2017 staat
dat er langs het spoor in America
schermen mogen komen van 3
meter hoog, waarbij de gemeente
en inwoners de voorkeur geven
aan lagere schermen. “Voorwaarde
is wel dat er onder die 62 decibel
gebleven wordt”, geeft wethouder
Eric Beurskens aan. Vorig jaar werd
bekend dat ProRail in het kader
van het project NEWRAIL (Noise
Energy Wall Rail America in Limburg)
zonnepanelen wilde plaatsen
bovenop de schermen. Zowel dorp
als gemeente waren hier enthousiast
over, zegt Beurskens.
“Naast dat het zou betekenen dat we
een deel van de energieopgave die
we in onze gemeente hebben zouden
kunnen realiseren op reststroken
zouden we hier graag aan meedoen.
Maar daarnaast ook zeker omdat dat

zou betekenen dat het plaatsen van
de schermen naar voren gehaald
zou worden en in 2021 al plaats
zou vinden.” Eind vorig jaar bleek
echter dat de schermen 3 meter
hoog worden en niet transparant,
anders kan niet aan de maximale
geluidsbelasting van 62 decibel
worden voldoen. Werkgroep Spoor
is hier niet blij mee. In een brief aan
het college en de gemeenteraad
geven zij aan hier absoluut geen
voorstander van te zijn. “Om over
deze lengte tweezijdig schermen
van 3 meter te plaatsen gaat ons te
ver, is niet nodig, strookt niet met
de wens van de bewoners en strookt
ook niet met het raadsbesluit van de
gemeenteraad”, staat in de brief.
Dat betekent dat de zonnepanelen
niet doorgaan geeft Beurskens aan.
“ProRail moet hier formeel nog een
besluit overnemen. Zij wil echter
dit jaar de aanbesteding van de
geluidsschermen starten en als er
onzekerheid is over de hoogte, dan
kan dat niet. Dat betekent dat ook
de schermen dit jaar er nog niet
komen.” Hij snapt de zorgen van
de inwoners. “We gaan dit er zeker
niet doorduwen en willen kijken hoe
we zo dicht mogelijk bij de wensen
van de inwoners kunnen komen.

Tegelijkertijd zijn we er niet blij mee
dat het plaatsen van de schermen
nu naar achteren schuift. We weten
dat de aanwonenden geluidsoverlast
ervaren. En als gemeente zijn we ook
verantwoordelijk voor de gezondheid
van onze inwoners.” ProRail neemt
het plaatsen van de geluidsschermen
voor haar rekening. Wil een
gemeente in Nederland echter lagere
schermen in combinatie met andere
maatregelen, dan zijn die extra
kosten voor de gemeente. “De eerste
schatting is enkele tonnen. Dat geld
moeten we dan ergens vandaan zien
te halen. Het is niet onmogelijk, maar
het is aan de gemeenteraad wat zij
daarvan vindt. Het belangrijkste is
dat het geluidsniveau omlaaggaat.
We gaan dus nu eerst samen met het
dorp kijken naar wat er mogelijk is.”

We gaan
dit er zeker niet
doorduwen

Tekst: Marieke Vullings

één dezer dagen binnen te krijgen.”
Kuipers zegde toe de jurisprudentie te
bespreken met de provincie.

Simpel oplossen
Michael van Rengs (SP) vroeg zich af of
de gemeente niet gewoon kan zeggen
tegen de provincie dat de uitbreiding
van Willems niet welkom is in deze
gemeente. “Kan het dan niet zo simpel
opgelost worden? We zeggen gewoon
dat we de uitbreiding niet willen en
klaar.” Kuipers begreep Van Rengs:
“Maar zo simpel is het niet. Zo staan
we er natuurlijk wel in, maar je moet
ook met goede redenen komen om de
uitbreiding tegen te houden. Anders

zal de provincie nooit akkoord gaan.”
De gemeente gaat vrijdag 22 januari
met de provincie in gesprek om dichter bij elkaar te komen. Mocht dat niet
zo zijn, dan gaat deze kwestie mogelijk verder in de rechtszaal.

We zeggen gewoon
dat we de uitbreiding
niet willen

Tekst: Niels van Rens

Klanttevredenheid

Gemeente gaat inzet Wmo
maandelijks toetsen
Inwoners die Wmo- of jeugdhulp krijgen, worden voortaan maandelijks gevraagd naar hun tevredenheid over de inzet van deze
hulp. Tot nog toe gebeurde dit één keer per jaar.
Gemeente Horst aan de Maas
start deze maand met deze vorm
van continue meten. Volgens de
gemeente komt hierdoor vaker per
jaar informatie beschikbaar over
de tevredenheid van de inwoners. Het voordeel is daarnaast
dat er minder tijd zit tussen het
vraagverhelderingsgesprek dan
wel hulpverlening en het klant
tevredenheidsonderzoek. Het plan

is om inwoners voortaan binnen
een maand na het vraagverhelderingsgesprek naar hun ervaringen
met de gemeente te vragen. Vijf
maanden nadat de hulpverlening
is gestart, volgt er nog een vragenlijst. De gemeente wil de onderzoeken zoveel mogelijk digitaal
uitvoeren. Zij denkt hiermee meer
ingevulde enquêtes te ontvangen
tegen gelijke kosten.

Man neergestoken
in Sevenum
De politie heeft zondagmorgen 17 januari een 31-jarige man uit
Polen aangehouden voor het neersteken van een even oude landgenoot. Het incident vond plaats in de nacht van zaterdag 16 op
zondag 17 januari. De man liep hierbij snijwonden op.
Rond 03.50 uur werd het incident
gemeld bij de politie. Na onderzoek
bleek dat de verdachte was
gevlucht op een fiets. Doordat de
politie met hond het fietsspoor

volgde, kon ze de verdachte
aanhouden in een greppel.
De aanleiding van het incident is
nog onderwerp van onderzoek.

Winkeldief na achtervolging
aangehouden
In Horst is woensdag 14 januari met behulp van winkelpersoneel
en omstanders een winkeldief aangehouden. De man, zonder vaste
woon- of verblijfplaats, had levensmiddelen gestolen uit een
winkel bij winkelcentrum Kloosterhof.
Op Instagram meldt de politie dat
zij rond 17.30 uur die middag bij
het winkelcentrum was, toen een
medewerker van de supermarkt
naar hen toe kwam rennen.
Een man was met een rugzak vol
gestolen spullen uit de supermarkt
gelopen. Winkelpersoon en klanten
hadden intussen de achtervolging

ingezet. Op aanwijzing van de
achtervolgers kon de politie de
verdachte, die op het punt stond
er met zijn fiets vandoor te gaan,
met zijn buit op het Cuppenpedje
aanhouden. De 39-jarige verdachte
moet zich in maart bij de recht
verantwoorden.
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“Soms is ‘t beater iets moeis te verleeze
beater verleeze dan det ge ‘t noeit het gehad.”
Maandag 18 januari 2021
overleed in de leeftijd van 71 jaar

Geboren om altijd van te houden

Liza
15 januari 2021
lieve dochter en zusje van

Rob, Astrid en Joep Alaerds
Familie Alaerds | Familie Faasen

Tiny Coppus - Willems
echtgenote van

John Coppus
lieve mam, schoonmoeder en trotse oma van
Helden Rob en Martine, Wesley, Kelly
Horst Paul, Lotte, Esmee
Grubbenvorst Loes en Patrick, Sjef, Sjaak
Broers en zussen
Vermeerstraat 5, 5961 AV Horst
loesjecoppus@hotmail.com

Noordsingel 7 | 5961 XW Horst
Wij zijn voor het laatst samen met Liza in besloten kring op
zaterdag 23 januari.
Dank jullie wel voor alle lieve woorden en steun, die doen
ons ontzettend goed.

Een vlinder van liefde
weggevlogen heel zacht
Jij bent nu de mooiste ster
en straalt dag en nacht

Wij hadden graag samen met u afscheid genomen van Tiny.
Helaas is dit door de huidige omstandigheden niet mogelijk en
doen wij dit zaterdag 23 januari om 13.30 uur in besloten kring.
Er is gelegenheid om de dienst te volgen via een livestream.
De link hiervoor kunt u aanvragen bij bovenstaand e-mailadres.

Op moandig 18-01-2021 is oos altste zus Tiny overleeje.
Ze waas noa ut veuls te vroeg wegvalle vaan oos Mam de
steun en toeverloat vur ozze Pap en vur oos.

Dag lieve kleine

Liza

Tiny
Bedankt heej vur en weej zulle ow nooit vergaete!
De broors en zussen van Tiny
Theo, Annie, Gerda †, Ria, Mart, Harrie, Hans

Wij denken aan jullie Rob, Astrid en Joep
V.C. Knollebear

Oneindig

‘Niet meer in ons midden
maar voor altijd in ons hart...’

Nog nooit was er zoveel verdriet
Dan op het moment dat jij deze wereld verliet
Nog nooit voelde iets zo leeg
Dan op het moment dat jij je vleugels kreeg
Maar daar waar jouw leven eindigde
Eindigde niet jouw verhaal
Want jij leeft voort in liefde
In ons allemaal

Hartelijk dank voor uw medeleven
na het overlijden van onze pap, schoonvader, opa en lieve opi

Liza Alaerds

Tienray januari 2021

Ons mooie kleinkind en lieve kleinste nichtje

Noud Coenders
Uw steun en blijken van waardering voor pap
hebben ons goed gedaan.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Coenders-Goertz

Opa Ben & Oma Hennie
Bart & Willemien
Niels en Maud
Tom & Melanie
Zoë en Quinn
Lieve mooie Liza,
jij zult altijd in onze familie voortleven...

Wij danken u hartelijk voor de mooie woorden, prachtige
bloemen en vele lieve kaarten die we mochten ontvangen
na het overlijden van Jo, onze pap en onze opa.

Jo Hermans
Uw belangstelling en medeleven hebben wij als een troost ervaren.
Door Hermans-Hermans
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Gevraagd perceel bos.
raag grootte en ligging doorgeven op:
ger.reinders@ziggo.nl

Te koop gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploeg frees
kieper mesttank hark schudder
spitmachine bloter tractor enz
tel. 06 19 07 69 59.
Verhuizing: te koop tegen elk
aannemelijk bod wasmachine en
droger miele en bouwknecht tevens
gratis af te halen elektronisch orgel
tel. 077-4631686.

Zelfstandig Optidee Adviseur
Peggy Wismans
www.optidee.nl/peggy-wismans
tel: 06-48550730

Te huur gevraagd: schuur / kippenstal
/ bedrijfsruimte van 50 M2 tot 200 M2
met water en electra. Omgeving Horst
Tel. 06 52 63 12 73

Studenten gevraagd voor veebedrijf
America. Ook op zaterdag. Ben jij een
aanpakker? Bel 0653868247.

Gezocht: koopwoning met tuin.
Buitenaf, opknapper, deel van een
boerderij: prima. 06 194 00 112

Binnenkijken bij...

Column

Er was eens....
In PI Grave is het traditie dat de
directeur op 31 december
samen met hoofd Veiligheid
oliebollen bakt voor
gedetineerden en medewerkers.
Dit kan omdat PI Grave beschikt
over een eigen keuken. In deze
keuken werken per dagdeel acht
tot tien gedetineerden en drie
koks om de maaltijden voor de
rest van de gedetineerden te
verzorgen. Voor dit baantje komt
een gedetineerde in aanmerking
als hij op de ‘baantjesafdeling’
is geplaatst. Op deze afdeling
verblijven mannen die serieus
bezig zijn met hun toekomst
en geen rapporten hebben
vanwege negatief gedrag. In de
ochtend wordt er gekookt en in
de middag wordt er gepoetst. Zo
ook op oudejaarsdag, nadat wij
de oliebollen hadden gebakken.
Er werd geboend en geschrobd.
Tijdens het schoonmaken kwam
ik in gesprek met deze mannen.
Ze vertelden hun verhaal, maar
ook over hoe het was om tijdens
de jaarwisseling in de gevangenis
te zitten. Eén van de mannen was
verdrietig omdat hij zijn vrouw en
dochter Cinderella miste. Toen de
andere man dit hoorde, vertelde
hij dat hij zich ook een soort van
Cinderella of Assepoester voelde
tijdens het schoonmaken.
Ik vroeg de mannen wat ze zouden
doen als ze net als Assepoester
voor een paar uurtjes van twee
pompoenen iets zouden kunnen
toveren. De ene man vertelde
dat hij net als in het sprookje
een koets met paarden zou laten
voorrijden om naar huis te kunnen.
De andere man begreep dit …maar
zou zijn twee pompoenen toch
echt inruilen voor twee dames!
De mannen keken elkaar aan,
moesten hard lachen en gingen
weer verder met schoonmaken.
Kortom; de ideale oudejaarsavond
kan er voor iedereen heel anders
uit zien. Maar… pompoenen en
sprookjes die zijn er niet in PI
Grave. Dus de cel ging ook op
oudejaarsavond gewoon weer om
17.00 uur op slot.
En ook in het nieuwe jaar zal
iedereen gewoon zelf aan de slag
moeten voor een goede toekomst!

Carla Wijnhoven
Vestigingsdirecteur PI Grave

2101 \ nieuws
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Jongeren richten Businessclub Horst op
Horst aan de Maas is een netwerkgroep rijker. Businessclub Horst, een initiatief vanuit een paar vrienden is inmiddels uitgegroeid tot een echte
netwerkvereniging. Op donderdag 28 januari lanceert de groep haar plannen via een webinar.

netwerkgroep? “Het belangrijkste
voor ons is dat we elkaar inspireren”,
vervolgt Dirk. “Zo willen we elk jaar
een zestal aan evenementen organiseren. Vier daarvan zijn bestemd voor
onze leden en twee zijn open. Het
zou enorm tof zijn om bijvoorbeeld in
de Mèrthal in Horst een bijeenkomst
te organiseren voor iedereen waar
dan een bekende spreker zijn verhaal
komt doen voor de young professionals.”

Webinar

Dirk Jeurissen, één van de initiatiefnemers van Businessclub Horst, merkt
dat er behoefte in Horst aan de Maas
is naar een netwerkomgeving voor
‘young professionals’. Daarom ben ik
met vier andere vrienden een groepje
gestart om met elkaar te sparren over
het bedrijfsleven. Na een tijdje kregen
andere young professionals gehoor
van onze groep en zo bouwde het uit
tot een klein netwerkgroepje.”

Roots
Volgens Dirk is zo’n netwerkvereniging van belang. “Ik merk dat er geen
verbindend platform is voor mensen die aan het begin van hun carrière staan. Er is niet echt een groep
waarmee je dan samen kan sparren.
Daarom hebben we deze groep in
het leven geroepen.” Alle ambitieuze
young professionals zijn welkom, zegt
Dirk. “Het maakt niet uit voor achter-

grond je hebt, als er maar een klik is
met de gemeente Horst aan de Maas.
Dus heb je hier je roots en woon je
nu ergens anders, of je werkt hier in
Horst aan de Maas, dat maakt niet
uit.”

Spreker in Mèrthal
Het is niet zo dat Businessclub Horst
puur is gericht op ondernemers.
“Nee, dat wil ik nog wel even bena-

Vervolg voorpagina

Beweegpark op Sportpark
Kerkebos
“We wilden een locatie in het dorp
en samen met de gemeente zijn we
in gesprek gegaan met Sporting ST”,
zegt Rick. “Het mooie is dat hier ook
de nieuwe basisschool voor Tienray
en Swolgen wordt gerealiseerd”, vult
Marion aan. “Zij zijn een voorstander
van buiten gymmen en kunnen straks
ook gebruikmaken van de beweegtoestellen.”
Nadat de locatie was gekozen kon de
stichting op zoek gaan naar geschikte
toestellen voor het beweegpark.
“Voorwaarde was onder andere dat ze
onderhoudsvrij zijn en hufter-proof”,
zegt Marion. “Dat is laatste is heel
belangrijk”, lacht Rick. De toestel-

len zijn straks op meerdere manieren te gebruiken. Bij elk toestel komt
een bord met instructies te staan en
daarnaast is er een app met meer
informatie. De bedoeling is dat, als
het beweegpark er staat, één keer in
de week een trainer mensen desgewenst gaat begeleiden. Marion: “Dat is
in eerste instantie iemand vanuit het
bedrijf dat de toestellen levert. Daarna
willen we daarvoor iemand uit het
dorp aantrekken.”
De stichting was net bezig met het
verzamelen van de benodigde middelen, door het benaderen van fondsen en sponsoren, toen de coronacrisis
uitbrak. Dat zorgde wel even voor

een domper. Maar het geld is inmiddels bij elkaar en de twee hopen
dat in mei het beweegpark officieel van start kan gaan. Beweegpark
Kerkebos is bedoeld voor alle
inwoners. “Voor iedereen tussen
1.40 meter en 100 jaar”, zegt Marion.
“Ook verenigingen mogen er gebruik
van maken, denk aan de KBO of de
vrouwenbeweging.” Rick: “We hopen
dat het straks een mooie wisselwerking wordt tussen jong en oud.”
Kijk voor meer informatie over het
project op de Facebookpagina van
Beweegpark Kerkebos.
Tekst en beeld: Marieke Vullings

Rudy Tegels lijsstrekker CDA tijdens
gemeenteraadsverkiezingen

drukken”, zegt Dirk. “Binnen deze
groep kunnen we allemaal van elkaar
leren.” Wat is Businessclub Horst dan
allemaal van plan, is het puur een

Op donderdag 28 januari start
Businessclub Horst met een webinar.
“Als er interesse is, kunnen mensen ons bereiken via LinkedIn of
Instagram. We hebben sprekers als
ondernemers Bjorn Poels en Teun
Dielesen. Ook wethouder Han Geurts
zal een woordje doen. Tijdens de
webinar wordt ook onze aftrapvideo getoond die we onlangs hebben
gemaakt. Daarna is er nog een korte
online borrel waarbij iedereen ons het
hemd van het lijf kan vragen. Vertel
ons wat je van de businessclub verwacht of misschien heb je wel tips.
Zo kunnen we elkaar allemaal inspireren.”
Tekst: Niels van Rens

Starter in de regio

HappyHome Makelaars
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

HappyHome Makelaars
Etiënne Molmans
Kanakker 38
5866 BC Swolgen
06 42 49 86 66
info@happyhomemakelaars.nl
www.happyhomemakelaars.nl
Makelaardij Vastgoedbranche
01-12-2020

Activiteiten
Verkoop van woningen, appartementen (vastgoed), aankoop woningen,
appartementen(vastgoed), verhuur
woningen, appartementen, gratis
woningwaardebepaling. Daarnaast
geeft HappyHome Makelaars
advies over interieurstyling, tuinontwerp en -aanleg en domotica.

Doelgroep
Jongeren, starters, ouderen, kopersverkopers, projectontwikkelaars.

Onderscheidend vermogen
HappyHome Makelaars kiest voor
een persoonlijke benadering.
Klantgerichtheid staat hoog in het

vaandel. Door gebruik te maken
van revolutionaire presentatietechnieken en de ‘Happy 5’ wordt
gewerkt naar een eindresultaat
naar volledige tevredenheid van
de klant. HappyHome Makelaars
heeft de laagste makelaars- en
opstartkosten in de regio en daarbuiten. HappyHome Makelaars
werkt samen met andere professionals wanneer dit voor de klanten
interessant is. Deze professionals
dragen zeer zeker bij aan de kwaliteit waar HappyHome Makelaars
voor staat. Een woning, een ‘thuis’
verkopen en samen met de klant
het nieuwe ‘thuis’ creëren, is voor
Etiënne Molmans het allerleukste
aan zijn vak.

Rudy Tegels is door het CDA van Horst aan de Maas verkozen tot lijsttrekker van de partij voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Tijdens een ledenvergadering werd hij gekozen.
De Sevenumse wethouder Rudy
Tegels is unaniem gekozen door
het CDA. Het team van Tegels is
nog niet bekend, dat meldt CDA
Horst aan de Maas op een later
tijdstip. Mogelijk gebeurt dat in
ledenvergadering na deze zomer.
Tegels was voordat hij wethouder

werd in de gemeente Horst aan
de Maas statenlid in de Provinciale
Staten voor het CDA. Ook was Tegels
raadslid in de voormalige gemeente
Sevenum. Tegels is blij met zijn
aanstelling: “Juist in deze bijzondere
tijd is het een geweldige uitdaging
om samen met een goed team van

betrokken mensen te gaan werken
aan een mooie toekomst voor
inwoners en ondernemers in Horst
aan de Maas. Daar ga ik met veel
enthousiasme mee aan de slag.”
De gemeenteraadsverkiezingen zijn
op 16 maart 2022.

HAPPY 5

Handmade • Advies op maat • Passie • Prijs • Yes
WWW.HAPPYHOMEMAKELAARS.NL • BEL 06 42 49 86 66
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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

GERRIE
VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

&
Uitvaarten

Uw wens staat bij ons centraal...
06 51 16 07 58 | 0478 57 14 42

Onrustig
Onrustig zoekend,
zoekend, dwalend
dwalend in
in gedachten.
gedachten.
Onrustig
zoekend,
dwalend
in gedachten.
Nu
de
rust
gevonden,
Nu de rust gevonden,
Nu
de rust
gevonden,
dat
dat zal
zal ons
ons verdriet
verdriet verzachten...
verzachten...
dat zal ons verdriet verzachten...

‘Ge mot roeje met de rieme die ge het’
Wies

Hay
Hay Linders
Linders
Trien
Thijssen ††
Trien
Trien Thijssen
Thijssen †
vriend
vriend van
van Thea
Thea Aarts
Aarts
vriend van Thea Aarts
Hij
Hij overleed
overleed in
in de
de leeftijd
leeftijd van
van 87
87 jaar.
jaar.
Hij overleed in de leeftijd van 87 jaar.
Henk
Henk en
en Truus
Truus
Henk en Truus
Joni
Joni en
en Boj,
Boj, Selah
Selah
Joni enenBoj,
Selah
Vince
Vince en Leonora
Leonora
Vince en Leonora
John
John en
en Petri
Petri
John en Petri
Marij
en
Marij en Jos
Jos
Marij en JosKiki en Rens
Kiki en Rens
Kiki
en Rens
Nino
Nino en
en Sem
Sem
Nino en Sem
Jacqueline
en
Patrick
Jacqueline en Patrick
Jacqueline Bo
en Patrick
Bo
Bo
Dido en
en Anne
Anne
Dido
Dido
en
Anne
Jelt
en
Teun
Jelt en Teun
Jelt en Teun
De crematie
crematie vindt
vindt in
in besloten
besloten kring
kring plaats.
plaats.
De
De crematie vindt in besloten kring plaats.
Sevenum,
Sevenum, 15
15 januari
januari
Sevenum,
15 januari
Correspondentieadres:
Correspondentieadres: Beatrixstraat
Beatrixstraat 10,
10, 5975
5975 CG
CG Sevenum
Sevenum
Correspondentieadres: Beatrixstraat 10, 5975 CG Sevenum

Na een rijk en welbesteed leven is toch nog onverwacht
van ons heengegaan, ôs mam en lieve oma Wieske

Wies Hoeijmakers - Keijsers
Sevenum, 23 augustus 1932

Horst, 15 januari 2021

echtgenote van

Jan Hoeijmakers †
Ger en Anja
Jannes en Sanne
Miel en Nina
Ben en Anita
Eva en Koen
Guus en Evi
Correspondentieadres: Westerholtstraat 57, 5961 BH Horst
Op donderdag 21 januari hebben wij in besloten kring afscheid
genomen van mam en we hebben haar daarna begeleid naar
haar laatste rustplaats bij pap op de begraafplaats aan de
Deken Creemersstraat in Horst.
Een speciaal woord van dank aan Gooiendaag, Proteion Thuiszorg
en Huisartsenpraktijk Nieuw Huys voor de liefdevolle verzorging
en fijne begeleiding.

24 uur bereikbaar

In memoriam

ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING

Hans Hafmans
Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van
ons erelid Hans Hafmans. Hans was behalve een regionaal bekende en
eigenzinnige scheidsrechter ook secretaris van onze vereniging van 1971
tot 1990. Sindsdien bleef hij trouw bezoeker van Trefhove. Hans was
kenner van spelregels, statuten en reglementen. Hij was de bedenker en
sponsor van de ‘Hansworst’, die elke spelregelclubkampioen ontvangt.
Wij gaan Hans missen.
Bestuur en leden Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

’t is good zoë.

Hans Hafmans
broer, schoonbroer en oom van
Sevenum
Kerkrade
Venlo
Sevenum
Eindhoven
Horst
Nuenen

Henk † en Ell † Hafmans - Verstegen
Mart † Hafmans
Annemiek en Theo Seelen - Hafmans
Riny † en Joep † de Jong - Hafmans
Marianne Hafmans
Jeu en Petra Hafmans - Janssen
Thea en Jan Kooijman - Hafmans

Op 92-jarige leeftijd is na een kort ziekbed rustig ingeslapen
ôs mam, schoonmoeder, oma en omi

weduwe van

Piet Speijcken

w w w. b o b n o t e n . n l

Op woensdag 13 januari 2021
overleed in de leeftijd van 76 jaar

Neven en Nichten

Corry Speijcken-van der Heijden

Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

Hij heeft zijn laatste wedstrijd gefloten...

 Horst, 28 november 1928

Correspondentieadres:
Radmakerstraat 11, 5961 KC Horst
Wij hebben in besloten kring afscheid genomen.

† Tegelen, 14 januari 2021
Dankbetuiging

Correspondentieadres:
Engelerveld 16, 5961 DP Horst

Peter en Nel
Patrick
Inge en Alex, Jenny en Jop, Ilse
Rob en Lindsey, Dewi, Joey

Mily en Wiel
Joep en Lyan, Koos, Sam
Jenny en Pieter-Nic, Flip
Loes en John, Pam, Pleun, Jan, Daantje

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

Frans en Wilma
Roel en Eef, Milan, Guusje †, Jesse
Clemmy, Sven

Anneke en Joop
Jessie
Juul, Anna, Bert, Jef
Joep en Janneke, Stan, Tess, Kris, Teun

Spoorstraat 56 - Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden op woensdag
20 januari.

Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele
mooie bloemen, de ontelbare kaarten met daarop vaak
persoonlijke herinneringen en alle overige blijken van steun
en medeleven die wij mochten ontvangen na het plotselinge
overlijden van mijn man, ôzze pap, opa en opi

Piet Heesen
‘Heese Pietje’

Het is hartverwarmend om te ervaren dat hij zo gewaardeerd
wordt in de “Zaerumse” gemeenschap. Dit doet ons goed.
Nellie, kinderen, klein- en achterkleinkinderen

2101 \ jongeren
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15-vragen aan

Yousef Mian Sevenum
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Een medicijn voor de genezing van
alle soorten kanker ligt voor de hand
en zou geweldig zijn. Ook zou ik
graag een supertelefoon willen hebben. Daarmee bedoel ik een telefoon
die echt alles kan. Dus dat je zomaar
dingen kan wensen, of tevoorschijn
komen, maar je kan hem ook in een
auto laten veranderen.

Hoi

Column

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

Bakken
Afgelopen weekend heb ik
weer eens iets gebakken,
namelijk een monchoutaart.
Het was al een tijdje geleden
dat ik iets van gebak had
gemaakt, ook al vind ik het
wel erg leuk om te doen.
Maakt niet uit of het om een
taart gaat, of wafels, of om
koekjes, alles vind ik goed.
Maar het is natuurlijk wel
extra leuk als je iets bakt wat
je zelf ook lekker vindt, want
het gaat (bij mij in ieder
geval) niet alleen om het
bakken zelf, maar ook om het
daarna lekker op te eten.
Het maakt me als ik ga bakken
ook niet zoveel uit of ik er uren
aan besteed of dat ik, zoals
afgelopen weekend dus, gewoon
een pakje gebruik waarbij je in
een kwartier al een taart hebt
die klaar is om de koelkast of
oven in te gaan. Het gaat mij
vooral om twee dingen: ten
eerste dat je gezellig in de
keuken staat, eventueel met een
paar anderen, en stuk voor stuk
elk ingrediënt afmeet en gaat
mixen om uiteindelijk een lekker
gebakje gemaakt te hebben.
En ten tweede, zoals ik al zei, dat
je het daarna lekker kan opeten!
Of als je koekjes bakt, dat je een
deel tijdens het kneden en rollen
al opeet. En dus kunnen wij er
deze dagen thuis lekker van
genieten. Het scheelt natuurlijk
dat ik er nu ook wat meer
tijd voor heb, door de huidige
lockdown. Vooral in het begin
van de coronamaatregelen,
die eerste paar maanden, viel
het me op dat veel mensen
ineens van alles gingen bakken.
Dus hoewel de lockdown voor
veel mensen een lastige tijd
is, kun je er misschien ook een
leukere draai aan proberen te
geven op het gebied van de
daginvulling door iets leuks te
gaan doen, bijvoorbeeld dus
door gezellig iets te bakken.

Het scheelt natuurlijk
dat ik er nu
wat meer tijd
voor heb

Lisa

Doctor Manhattan, omdat hij letterlijk
alles kan doen wat hij wil, zoals een
planeet uit het niets maken. Hij kan
ook teleporteren, iets wat ik ook
graag als superkracht wil hebben.

Ben je meestal te vroeg, precies
op tijd of te laat?
Ik ben meestal te laat maar niet heel
laat.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Meestal kijk ik een film, maar ik ga
ook wel eens gamen met vrienden.

Honden of katten?
Ik hou van honden, maar ik vind
katten ook erg leuk. Ik hou dus van
beiden.

Zou je liever twee keer zo slim of
twee keer zo mooi zijn?
Ik zou liever twee keer zo mooi zijn,
want ik denk dat ik al slim genoeg
ben.

Wie kent jou het beste?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Yousef Mian
14 jaar
Sevenum
Dendron College

Welke superkracht zou je
willen hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Als superkracht zou ik heel graag
willen kunnen teleporteren. Ik denk
dat het leuk zou zijn om over de hele
wereld te teleporteren. Je kunt overal
naartoe.

Wat was je eerste gedachte toen
je vanmorgen opstond?
Ik dacht iets in de trend van ‘ik wil
echt terug gaan slapen’. Ik schrijf dit

op een woensdag. Ik moet dadelijk
nog twee verslagen maken en ik heb
daar totaal geen zin in.

het gewoon maar een speeltje en
de hype eromheen was totaal niet
nodig.

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

Wat zou je nooit weggooien?

30 jaar lijkt me een hele mooie
leeftijd om voor altijd te hebben,
omdat ik denk dat als je 30 bent,
je in de bloei van je leven bent.

Wat was de coolste trend die je
ooit gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
De fidget spinner-trend. Daar ben ik
een paar jaar geleden nog in meegegaan. Nu ik erop terugkijk was

Mijn ketting die ik van mijn beste
vriend heb gekregen zou ik voor
geen goud wegdoen.

Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
Ik zou heel graag al mijn toetsen
opnieuw maken. Mijn meeste
toetsen gingen niet heel slecht,
maar ik denk dat ik het beter
kan. Bovendien gaat het sneller
omdat ik dan al veel antwoorden
weet.

Mijn broer kent mij het beste.
We hebben eigenlijk alles samen
gedaan toen we jong waren en nu
doen we dat vaak nog.

Dag of nacht?
Ik kies voor de nacht, want ‘s ochtends voelt het altijd alsof het druk
is. Op een schooldag moet je bijvoorbeeld vroeg op en heb je van alles te
doen en het erg druk. ‘s Nachts is het
veel meer tijd om te ontspannen.

Introvert of extravert?
Ik zou mezelf beschrijven als introvert. Ik doe namelijk meestal dingen
alleen, maar soms is het met meer
mensen gewoon leuker en dan ben
ik iets extraverter.

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

Tekst: Teun van Zon
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Een vertrouwde stem is nu stil
Een persoon die altijd voor ons

Haar wereld was wat kleiner...

klaarstond leeft niet meer

zonder woorden toch intens...

Wat overblijft is liefde, dankbaarheid en

haar wereld was wat anders...
de wereld van...

de herinnering aan vele mooie jaren

een prachtig mens...
In liefde losgelaten

Hiep hiep hoera,
deze kanjer wordt 86 jaar!

Rien Vervoort - Schouten
2 maart 1951

Sevenum

17 januari 2021

Leen de Swart - Rutten

Lei Vervoort
Ha kleine man!

Tuur

11 januari 2021
Zoon en broertje van
Henk Willems &
Nikki Ummenthun
Lien
Griendtsveenseweg 27
5966 PT America



lieve mam en trotse oma van
Mike en Annemarie, Laura, Tjeerd
Roy en Gaby, Nynke, Tijn, Fenne, Sep, Ise, Liene

Vanwege de huidige omstandigheden nemen wij in besloten
kring afscheid van Rien op maandag 25 januari om 10.00 uur.
Het is mogelijk om de afscheidsdienst via een livestreamverbinding te volgen. De link hiervoor kunt u aanvragen via een
mail aan: livestreaming@uitvaartverzorgingyvonnevos.nl
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van
Buurtzorg, dokter Hillary, dokter Paulien en fysiotherapeut Ton
Mulders voor de liefdevolle verzorging en fijne begeleiding.

Gies

Wij zijn dolgelukkig en blij
met de geboorte van onze
dochter en zusje



Niene

Je mag nu gaan rusten
Je hebt zoveel gegeven
Wat zullen we jou gaan missen
Na alle fijne jaren die we samen met hem mochten beleven,
hebben we geheel onverwacht afscheid moeten nemen van
mijn lieve man Jan, ôzze pap, schônpap en opa

5 Horst, 7 juni 1943

c Horst, 15 januari 2021
echtgenoot van

Tiny Janssen-van der Sterren
Tiny en Peggy 2
Nel & John
Sander & Kasia
Antonio, George
Mariska & Chris
Niek & Muriz
Katja & Levi
Diana & Henk
Sharon & Jordy
Fenn
Luuk & Eefje

Putterstraat 21, 5961 VX Horst

Jan en Mie
Rijs-Verhaag
50 jaar getrouwd!
Gefeliciteerd namens
kinderen en kleinkinderen

Joost de Swart †
* Wanssum, 18 januari 1942

† Horst, 15 januari 2021

Rob en Desirée
Isis
Joppe
Eric en Nicolle
Herstraat 1, 5961 GG Horst
Op woensdag 20 januari hebben wij in besloten kring
afscheid genomen van Leen in de huiskamer van Afscheidshuis
’t Pastoeërsweike in Swolgen.
Een hartelijk woord van dank aan allen die Leen in haar laatste
levensjaren met zoveel liefdevolle zorg omringd hebben, in het
bijzonder het team van Gooiendaag.
Correspondentieadres
Familie de Swart
Mgr. Aertsstraat 27, 5866 BG Swolgen

Jan Janssen

11 januari 2021
Dochter van
Marcel & Layla Camps
Zusje van Maud en Lynn
Veenpluis 17
5975 TN Sevenum

Op 23 januari 2021 zijn

echtgenote van

Raadhuisstraat 32, 5975 BJ Sevenum

Geboren

12 januari 2021
Zoontje van
Tim van Rijswick
en Loes Dings
Broertje van Liz
Leemberg 18
5865 BR Tienray

Verdrietig en met pijn in ons hart nemen wij nu voorgoed
afscheid van onze lieve zorgzame mam en onze prachtige oma

Het afscheid van Jan heeft in besloten kring plaatsgevonden
op donderdag 21 januari 2021.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers van
Groen Kruis Thuiszorg. Tevens dank voor alle bloemen,
kaarten en lieve berichten die we als familie hebben
ontvangen. Deze geven ons extra steun.

We zijn verdrietig dat we afscheid moeten nemen van
mijn lieve en zorgzame Piet, onze pap, schoonvader,
opa en overgrootvader. Hij overleed plotseling op
vrijdagochtend 15 januari 2021.

Piet Poels
echtgenoot van

Agnes Poels-Verwielen
Hij overleed in de leeftijd van 88 jaar.
Ine en Piet
Manouk
Clim en Tom
Vito en Dion
Maarten en Myriam
Eline en Stefan, Loïs
Marieke en Bas
Nicole en Leon
Luc
Gwen
Familie Poels
Familie Verwielen
Correspondentieadres:
van Megenstraat 6, 5961 RV Horst
De uitvaartdienst heeft woensdag 20 januari j.l.
plaatsgevonden.

2101 \ enzo
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Geplukt

Yvon Keijsers Melderslo
Deze goedlachse Melderslose heeft van haar hobby, lezen, haar werk kunnen maken. Ze werkt namelijk als
verkoopmedewerkster bij de Bruna in Horst. Je vindt bij haar thuis dus stapels boeken, maar ook veel
planten en zelfgehaakte kleden en decoraties. Deze week wordt Yvon Keijsers (41) geplukt.

Yvon groeide zelf ook op in Melderslo.
“Ik ben hier nooit weg geweest”, lacht
ze. “We woonden eerst aan de Mathijs
Claassenstraat en zijn later verhuisd
naar de St. Odastraat. Ik vond het heel
leuk om op te groeien in een klein
dorp. We speelden veel buiten met
de buurtkinderen. Dan klommen we
in de bomen. Volgens mij was ik best
een makkelijk kind. Geen haantje de
voorste, maar ook geen meeloper.
Ik kon wel voor mezelf opkomen.
Sowieso vind ik het belangrijk dat
iedereen zichzelf kan zijn en dat je
open bent over zaken. Onze dochters
mogen veel, maar weten ook de
grenzen.”

Beste beslissing
Waar Yvon ook open over is, is de
maagverkleining die ze in 2016 liet
doen. “Ik voelde me goed zoals ik
was en dacht dat ik geen last had
van mijn gewicht. Maar als ik er over
ging nadenken, was dat eigenlijk wel.
Zo trok ik mezelf op aan de leuning
als ik de trap opliep. Het heeft ook
wel even geduurd voordat ik toe kon
geven dat ik niet op eigen kracht
af kon vallen. Ik besloot eens bij
de huisarts te informeren naar een
maagverkleining. Zij gaf me meteen
“Thomas Olde Heuvelt”, antwoordt
Yvon zonder nadenken op de vraag
wie haar favoriete schrijver is.
“Als er een nieuw boek van hem
verschijnt, dan koop ik dat meteen.
Hij komt uit Nijmegen en ik ben al
een paar keer bij lezingen van hem
geweest. Ik hoop dat hij ooit nog
eens in de winkel komt voor een
signeersessie.” Vier jaar geleden
solliciteerde Yvon voor een baan
bij de Horster boekwinkel. “Ik ben
begonnen als verkoopmedewerker
en werd na anderhalf jaar
gevraagd om leidinggevende
te worden. Dat heb ik twee jaar
gedaan en vorig jaar heb ik
aangegeven dat ik weer terug
wilde. Door alle werkzaamheden
die er vanuit het hoofdkantoor bij
zouden komen, zou ik alleen maar
op kantoor zitten en niet meer in
de winkel staan. Maar ik wil niet
achter de schermen bezig zijn, ik
vind het contact met de mensen
veel te leuk. Dus daarom heb ik
besloten een stapje terug te doen.”

Pannenkoeken
Op de middelbare school was Yvon
ook al met taal bezig. Niet dat
Nederlands haar favoriete vak
was, maar ze schreef wel voor
de schoolkrant. “Samen met
een vriendin interviewde ik
leraren. Ik kan me nog herinneren
dat Loe Derix (wiskunde- en
scheidkundedocent, red.) ons
meenam naar De Turfhoeve om
daar pannenkoeken te eten”, lacht
ze. Je zou dus denken dat een
carrière in de journalistiek voor
Yvon in het verschiet lag. “Ik moest
nog 16 worden toen ik voor de
mavo slaagde en had geen idee
wat ik wilde doen. Iedereen ging
SPW (Sociaal Pedagogisch Werk) in
Venray doen, dus ik dan ook maar.
Het eerste jaar haalde ik niet en

nadat ik na twee jaar nog steeds niet
voldoende punten had, dacht ik: bekijk
’t maar. Ik weet nog dat ik tegen mijn
moeder vertelde dat ik wilde stoppen
met school. Dat was op een zondag en
ik wilde ’s avonds nog naar De Vlies in
Horst gaan. Mijn moeder zei: ‘Je zorgt
ervoor dat je maandag werk hebt en
anders mag je niet gaan’. Ik werkte
toen al in de weekenden in de kas en
heb mijn baas gebeld of ik maandag
kon komen. Gelukkig was er werk
genoeg en kon ’s avonds toch naar
De Vlies.” Ze werkte er zeventien
jaar en volgde in de tussentijd een
agrarische opleiding. “Achteraf gezien
was het misschien beter geweest
als ik na de basisschool niet naar de
mavo was gegaan, maar naar het
toenmalige aoc”, zegt ze. Yvon had
het naar haar zin bij het bedrijf en
nam soms zelf de taak van de baas
over, als hij afwezig was. Het bedrijf
moest echter wegens economische
redenen stoppen en Yvon belandde
in de WW. “Ik heb nog even op de
veiling gewerkt, maar de sfeer was
daar helemaal niet leuk. Toen ik die
vacature zag bij de Bruna, dacht ik: dat
is echt iets voor mij.”

Jezelf zijn
In de kas was ook waar ze Geert
ontmoette. “In eerste instantie
moest ik niet echt iets van hem
weten, totdat ik hem een keer bij het
uitgaan tegenkwam in de Maraboe
en hem eigenlijk toch wel leuk vond.”
Dat was in 1996. In 2001 gingen ze
samenwonen in Melderslo en samen
kregen ze twee dochters: Imke (14) en
Fenna (12). “We wonen nog steeds in
dezelfde buurt. We hebben toen we
besloten te gaan samenwonen ook
gekeken in Horst, maar daar waren
de huizen zo duur. In Melderslo kwam
een huis vrij en ik ben blij dat we daar
voor gekozen hebben. Dit is een fijne,
rustige buurt met leuke mensen.”

Over ARCO

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

Projectleider

een verwijzing en ik dacht: maar
dat wil ik nog helemaal niet. Ze zei:
‘Je kunt het weggooien, in de la laten
liggen of gebruiken.’ Ik ben toen
overal informatie gaan verzamelen
en kwam uiteindelijk bij het Máxima
Medisch Centrum uit. Daar ben ik
vervolgens op gesprek gegaan,
ik twijfelde nog steeds heel erg, en
dacht daarna: ik doe het.” Er volgde
een screeningsdag, waarbij Yvon
gespreken had met onder anderen een
psycholoog en een diëtist. Aan het
einde van de dag kreeg ze groen
licht. Enkele maanden later werd ze
geopereerd. “Toen begon voor mij
een heel ander leven. Voorheen kon
ik gerust een zak chips op een avond
leegeten. Nu weet ik dat een kleine
portie ook heel lekker is en kan ik
genieten van één bonbon. Het is
de beste beslissing die ik ooit heb
genomen.”
Door de lockdown is de boekwinkel gesloten en heeft Yvon nieuwe
hobby’s ontdekt. “Ik verzamel overal
stekjes van planten en ruil ze ook met
anderen.” Lachend: “Ik kon eerst geen
enkele plant in leven houden, maar
sinds vorig jaar heb ik groene vingers.”
Tekst: Marieke Vullings

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

ARCO groeit!

Door groeiende vraag naar automatiseringsoplossingen
en de toegenomen schaalgrote van projecten groeit
ARCO. Om de capaciteit uit te breiden zijn wij op zoek
naar nieuwe collega’s.

m/v

Als projectleider neem je de leiding in een team dat verantwoordelijk is voor het ontwerpen, produceren,
monteren en opleveren van klant specifieke oplossingen. Je zorgt voor de coördinatie en begeleiding van het
project, zowel in het voortraject als tijdens de uitvoering. Hierbij stuur je op basis van technische en financiële
klantspecificaties, welke vertaald worden naar budgetten en bestektekeningen. In deze functie rapporteer je
aan de Directeur Operations en werk je nauw samen met de afdeling engineering en werkvoorbereiding.

Montageleider

m/v

Als Montageleider bij ARCO ben je verantwoordelijk voor een juist verloop van montage en installatie
werkzaamheden van onze producten op locatie bij de klant. Je hebt een uitdagende en afwisselende functie,
waarbij je veel tijd doorbrengt bij onze klanten. In deze functie heb je de supervisie over meerdere projecten tegelijk.
Voor meer informatie over deze vacatures bezoek onze website www.arco-solutions.nl

ARCO Solutions BV
Venrayseweg 141, Horst
T +31 (0) 88006 5300
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Direct solliciteren?

Stuur dan je sollicitatie naar hrm@arco-solutions.nl
t.a.v. Mariska Wilmink of bel +31 (0) 88006 5300
Voor meer informatie over deze vacatures
bezoek onze website www.arco-solutions.nl
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Lagere geluidsschermen mogen niet ten
koste gaan van gemeentelijk budget
ProRail heeft plannen om geluidsschermen van 3 meter hoog langs het spoor in America te plaatsen. Hiermee moet de geluidsoverlast die het
spoor veroorzaakt onder de 65 decibel komen.
Vanuit het dorp is verzet tegen de hoge schermen. Gemeente Horst aan de Maas wil best
samen met de inwoners naar andere oplossingen kijken. ProRail wil echter alleen voor deze
schermen betalen. Lagere schermen of andere
maatregelen komen voor rekening van de
gemeente. En dat geld is er niet, zegt wethouder
Eric Beurskens. Moet er dan ergens anders geld
bespaard worden, zodat enkele huishoudens in

plaats van een 3 meter hoog scherm, een scherm
van 1,5 meter in de achtertuin hebben staan?
Waar moet die middelen dan vandaan komen?
De gemeente heeft al eerder aangegeven dat er
bezuinigd moet worden, er moeten toch ergens prioriteiten worden gesteld.
Aan de andere kant heeft de gemeente de plicht
ervoor te zorgen dat haar inwoners geen geluidsoverlast ervaren. Daarnaast zijn zulke hoge scher-

men ook niet bepaald een fraai uitzicht. Er zijn de
afgelopen jaren wel meer projecten geweest waarvoor de kosten hoger uitvielen dan verwacht en ook
daar werd budget voor vrijgemaakt. Dan kan dat
voor de inwoners van America ook.

Lagere geluidsschermen mogen niet ten koste gaan
van gemeentelijk budget. Wat vindt u?

Bespreking poll week 02

Kabinet heeft goede coronakoers gevaren in 2020
Een kleine meerderheid van de stemmers op onze poll is het eens met de stelling dat het kabinet een goede coronakoers gevaren heeft in 2020.
Het afgelopen jaar mag met recht het coronajaar genoemd worden. Het kabinet heeft daarom ook flink de vinger in de pap gehad.
De meerderheid vond dat het kabinet het goed
heeft gedaan het afgelopen jaar. Volgens hen
was het kabinet duidelijk en heeft het alles op
tijd op slot gedaan of juist de keuze genomen

om te versoepelen. De andere stemmers waren het
niet eens met de stelling. Zij vonden dat het kabinet gefaald had. Daarmee delen zij de mening van
de oppositie. Volgens hen werd er tijdens de crisis in

2020 veel vage beslissingen genomen die voor veel
ophef zorgd. Zo was er na een persconferentie veel
onduidelijkheid welke winkels nu wel en welke niet
open mochten.

Ingezonden brief

Verhuissubsidie BiblioNu: geen 25.000 euro bij de gemeente?
De bibliotheek is al jarenlang een speelbal van de politiek. Jaren geleden werden ze gedwongen te verhuizen omwille van politieke doelen. En de verhuizing naar ‘t Gasthoês was ook onder dwang. Anders zou ‘t
Gasthoês ook niks worden. De afgelopen jaren moest, volgens afspraak, BiblioNu alle reserves opeten om
daarna van de politiek te horen dat ze beter op haar centen moest passen. De politiek heeft een slecht kort
en selectief geheugen.
Is er dan geen geld? Kun je niet
nieuwe afspraken maken? 2 procent van de nieuwe, niet afgesproken, theatervloer van ‘t Gasthoês
(1,5 miljoen) was genoeg om
BiblioNu te helpen. En waarom
geen nieuwe afspraak gemaakt met
Berry Promotions? Een commercieel project met een sociaal sausje.
Vermogende stichtingsbestuurders
laten de gemeente het project aan-

kopen voor 814.000 euro. De secretaris, een oud-gedeputeerde, regelt
snel 150.000 euro subsidie voor de
stichting bij de provincie. Daarvan
60.000 euro voor een kwartiermaker
uit zijn kennissenkring. Met de rest
worden oude installaties opgeknapt.
Alle risico’s voor de gemeenschap
en de subsidies van de provincie
naar de stichting. Sinds begin vorig
jaar schrijft de stichting volgens

een zegsman van Berry Promotions
groene cijfers. Wat heeft dit van doen
met wat extra’s voor de BiblioNu?
De gemeente heeft 814.000 euro
geleend om Aardbeienland aan
te kopen en dus de risico’s op zich
te nemen. Verkapt subsidieert de
gemeente Berry Promotions door
ze de eerste vijf jaar de huur van
circa 25.000 euro niet te laten betalen. Waarom, gezien de groene cij-

fers van Berry Promotions, niet al
nu het project te laten kopen door
Berry Promotions? Grote supermarkten waar het geld er uitspuit en circa
vijftig andere bedrijven zouden nu al
genoeg daarvoor kunnen bijdragen.
Het is een commercieel project om
zacht fruit te promoten. Dat levert
genoeg geld op voor BiblioNu en de
gemeente lost 814.000 euro lening af.
Berry Promotions kan als commerciële
stichting zijn eigen broek beter ophouden dan BiblioNu, die een belangrijke
publieke taak heeft te vervullen.
Andries Brantsma
Reysenbeckstraat, Hegelsom

Ingezonden brief

Waar blijft de discussie die gevoerd zou moeten worden?
Dit is een oproep aan de bestuurders hier in Horst aan de Maas om zich te gaan richten op de discussie die
alles te maken heeft met wat in Europees verband ‘green deal’ genoemd wordt.
De weg die moet leiden tot herstel van de balans tussen natuur,
voedselsystemen en biodiversiteit
die door monoculturen en grootschaligheid geweld zijn aangedaan.
Hebben de bestuurders nog steeds
voor ogen dat monoculturen en
grootschaligheid de wegen zijn die
hier gevolgd moeten om de streek
toekomstbestendig te maken? Zou
het bewustzijn er niet zijn dat dit
ook hier doodlopende wegen zijn?
Wie de gemeenteraadsvergaderingen volgt ontdekt dat de aandacht

voor het agrarisch ondernemen
almaar gericht is op nog meer van
het bestaande en hoe dat in stand
te houden. Sterker nog, zo boeren
verder weg nog mest te veel hebben
dan kunnen ze altijd nog eens kijken
of er in Horst aan de Maas misschien
nog wat te regelen is waardoor ze
daar mogelijk toch terechtkunnen.
Heeft bestuurlijk Horst aan de Maas
niet door dat er ook hier gezocht
moet worden naar een nieuw evenwicht tussen natuur, voedselsystemen en biodiversiteit? Is het inzicht

er niet of durven de verdedigers
van de grootschaligheid in het verleden niet in de spiegel te kijken?
Lijdt het tot te veel gezichtsverlies?
Of maar liever nu niet mee voor de
dag komen maar over de verkiezingen heen tillen vanwege mogelijke
gevolgen op het stemgedrag? Of zakt
het bolwerk in elkaar dat vanuit het
plaatselijke en provinciale netwerk
tot stand is gekomen? Door het oude
verhaal gaat de tijd verloren om
stevig in te zetten op het faciliteren van manieren van ondernemen

die recht doen aan de balans tussen
bodem, lucht, natuur, dier en mens.
En ondanks al dat geproduceer zijn
er in Horst aan de Maas steeds meer
mensen die hun eigen kost niet kunnen betalen en worden in LatijnsAmerika mensen op gewelddadige
wijze uit hun leefmilieu verdreven
om plaats te maken voor megavelden waarop het voer geproduceerd
wordt voor de intensieve veehouderij. Kortom treurigheid alom.

Francine Thielen-Tonnaer,
Gebg. Van Doornelaan Horst

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

Nielsflits

Column

Make Social
Media Great
Again
Met zo’n coronacrisis zit je
stiekem toch vaker aan je mobiel
gekleefd dan eigenlijk je bedoeling is. Ook ik merk dat ik vaak
Facebook afstruin naar gekke
nieuwsfeiten of ander ongein.
Maar die reacties op al die
berichten... help!
Het begon uiteraard allemaal met
de coronacrisis. Als journalist is
het feest rondom ‘fake news’.
Je wil niet weten hoeveel mensen,
ook hier uit Horst aan de Maas,
zo compleet fout zitten over
verschillende dingen. Dat is zo
ontzettend jammer. Logisch dat
ik wat meer onderzoek doe naar
bepaalde feiten dan de gemiddelde
Nederlander, want daar heb ik
eenmaal voor gestudeerd en het
is mijn werk. Maar bij sommige
mensen... echt waar, die jeuk!
Gelukkig wordt de mond wel
bij veel mensen gesnoerd. Zo is
Facebook een stuk alerter dan
voorheen en worden steeds meer
haatreacties verwijderd. Zelfs de
social media-accounts van Donald
Trump werden van het internet
geknikkerd, over Make Social Media
Great Again gesproken.
Afijn, bij dezen is het aan oproep
aan al die social mediatokkies.
Inwoners uit Horst aan de Maas,
denk alsjeblieft even na voordat
je iets op social media zet. Ik zie
ook verschillende blogs voorbij
komen met alleen maar geroep.
Zo ontzettend jammer. En ja, ook ik
schop vaker tegen heilige huisjes.
Ik leg het dan wel uit. Bij mij kun je
altijd terecht voor een goede dosis
kritiek of een gezonde discussie.
Als we dan allemaal even nadenken
in plaats van roepen en schelden.
Misschien, heel misschien wordt de
social mediawereld dan iets mooier
en gezelliger. Make Social Media
Great Again! Dat is mijn leus voor
2021.

Ik zie ook
verschillende blogs
voorbij komen met
alleen maar geroep

Roep ze,
Niels
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www.horstaandemaas.nl

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

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

Horst aan de Maas blijft
samenleving ondersteunen
tijdens de coronacrisis

26 januari 2021

Raadsvergadering
Op dinsdag 26 januari is de volgende videovergadering van de
gemeenteraad. Hierbij gaat het om een besluitvormende vergadering.
Digitaal vergaderen

diverse bestemmingsplannen, zonneproject

In verband met de maatregelen rond het

in Griendtsveen en samenwerking

coronavirus kan de gemeenteraad niet op

bedrijfsvoering met gemeente Venray.

de gebruikelijke manier vergaderen. Daarom

Kijk voor een volledige agenda op

vergadert de raad digitaal. De raadsleden

horstaandemaas.nl/raad.

en de burgemeester hebben via een
videoverbinding contact met elkaar en

Meer informatie

geïnteresseerden kunnen de vergadering

U kunt de digitale raadsvergadering live

volgen via internet.

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

Agenda

(RaadHadM). De vergadering begint om

Op de agenda van de vergadering staan o.a.

20.00 uur.

Ook voor 2021 heeft het college van B&W aanvullende steunmaatregelen vastgesteld
in verband met de coronapandemie. Zo is er een aanjaagfonds voor de winkelcentra
in Horst aan de Maas en is de start van de aﬂossing van de verstrekte Tozo-leningen
uitgesteld. Ook wordt geen belasting geheven voor terrassen, zolang deze wegens
corona verplicht gesloten zijn. Daarnaast blijft het college in gesprek met verenigingen
en stichtingen. Samen bekijken ze welke effecten corona heeft op het verenigingsleven
en hoe de gemeente kan ondersteunen.

Steunmaatregelen van de gemeente
voor inwoners en ondernemers
Maatwerk voor verenigingen en stichtingen

Bekendmakingen

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

De gemeente Horst aan de Maas heeft steunmaatregelen genomen
voor inwoners en ondernemers, maar wil ook maatwerk leveren aan
verenigingen, stichtingen en gesubsidieerde instellingen.
De maatregelen zijn erop gericht hen te helpen om te gaan met de
gevolgen van het coronavirus. Het is een lokale aanvulling op de
tijdelijke landelijke regelingen voor banen en economie.

vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide
omgevingsvergunningen
In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen,
-wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van

Zelfstandig ondernemers kunnen
bij de gemeente
terecht voor extra
ondersteuning, op
basis van de tijdelijk regeling van
het Rijk (Tozo).
Alle zelfstandig ondernemers die in
de Tozo een lening zijn aangegaan
of nog aangaan, hoeven pas per
1 juli 2021 te starten met terugbetalen. Daarnaast wordt tot 1 juli
de renteopbouw op deze leningen
stopgezet. De aflossingstermijn
wordt verlengd, van 3 naar 3,5 jaar.

De gemeente heeft
geïnventariseerd
waar verenigingen
en stichtingen tegenaan lopen en
bekijkt hoe zij hen met maatwerk
tegemoet kunnen komen. Verenigingen die in problemen komen,
kunnen zich melden bij het verenigingenloket.

Samen met ons sociaal
werkbedrijf NLW
zorgen we dat kwetsbare inwoners een
plek hebben om te
kunnen blijven werken en sociale
contacten hebben.

De gemeente betaalt
facturen van bedrijven
waar mogelijk nog
sneller dan de bestaande ‘binnen 14 dagen’-norm. Met die norm behoorde
de gemeente overigens al tot de 10
snelst betalende gemeenten van
Nederland.

De gemeente
legt geen
aanslagen
precariobelasting
op voor de tijdsduur dat de terrassen als gevolg van de coronamaatregelen gesloten zijn.

Het aanjaagfonds is
een stimuleringsfonds
waarop de (toekomstig) ondernemers
en overige partijen
in de winkelcentra van Sevenum,
Grubbenvorst en Horst een beroep
kunnen doen, om te investeren in
de winkelpanden of om nieuwe
activiteiten op te pakken.

De gemeente heeft
besloten om geen
subsidie terug te vorderen van gesubsidieerde bedrijven of instellingen.

Inwoners en bedrijven kunnen uitstel
van betaling of een
andere betalingsregeling aanvragen
voor het betalen van
de gemeentelijke belastingen. De
gemeente levert maatwerk.
Let op: automatische incasso’s
lopen gewoon door!

www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van
uitgebreide omgevingsvergunningen verwijzen wij u naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
Als digitaal inzien niet tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u een afspraak maken voor het
inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het
algemene telefoonnummer van de gemeente (077) 477 9777).

Week 2 - 14 januari
Evertsoord

De gemeente heeft
op haar website een
ondernemersloket
ingericht.
Hier vinden ondernemers in één oogopslag informatie
over de landelijke en lokale regelingen of waar ze daar meer informatie over kunnen krijgen.
Kijk hiervoor op

www.horstaandemaas.nl/coronavirus

De gemeente heeft
een telefonisch loket
ingericht voor vragen
over de steunmaatregelen.
Tel. nr. 077- 4779 777

Voor méér info over lokale regelingen: Kijk op www.horstaandemaas.nl/coronavirus
Voor méér info over landelijke regelingen: Kijk op www.rijksoverheid.nl/coronavirus

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

(ontwerp)-bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar

Postbus 6005, 5960 AA Horst

Patersstraat 26a

Horst aan de Maas

Veestraat 5

Vertrokken naar

Elshout 6

onbekende bestemming:

Meterik

Horst

Patersstraat 4, Evertsoord

Reindonkerweg 11

Venloseweg 16

Herenbosweg 25, Melderslo

Dr. Lemmenstraat 1

Middelijk 46
Lottum

Week 3 - 21 januari

Sevenum
Maasbreeseweg 81

America

Klassenweg 25

Grimmelsweg 7

Wouterstraat 7b

Woningbouwperceel aan

Meerlo

Zwarte Plakweg 46

De Leeuwerik ongenummerd

Zwarte Plakweg 48

Deckersgoedtweg 2

Mgr Jenneskensstraat 28

Wouterstraat 30a

Swolgen

De Cocq van Haeftenstraat 46

Grubbenvorst

Kerkveld 21

Melderslo

Kleine Maas 6

Tienray

Slooierweg 8a

Venloseweg 17

Over de Beek 21 a

Herenbosweg 37

Horst

Horst aan de Maas

Meterik

Americaanseweg

Vertrokken naar onbekende

Horsterdijk 116

Jan Drabbelsstraat 4

ongenummerd

de Krouwel

bestemming:

Sevenum

Kerkstraat 2c

Vrouwboomweg 9

Deckersgoedtweg 2

Venloseweg ongenummerd

Bedrijventerrein Klaver 5

Molenberg 20

Meerlo

gemeente Horst aan de

Klassenweg 28a

Hogenbos, Sectie H 688

Maas

Romerweg 21

de Kievit 19

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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CDA Horst aan de Maas

Gekozen tot lijsttrekker

Tijdens de ledenvergadering van woensdag 13 januari hebben de
leden van het CDA Horst aan de Maas mij voorgedragen als hun
lijsttrekker in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van
maart 2022.
Dat is een nieuwe uitdaging waar
ik met veel enthousiasme aan ga
beginnen. Het is mooi om in deze
rol na te denken over onze toekomst en juist in deze bijzondere
tijd zijn er veel vragen over onze
toekomst. We leven in een tijd die
we met z’n allen nog nooit hebben

VVD Horst aan de Maas

meegemaakt. We vragen ons af hoe
we hier uit gaan komen, wat de
economische effecten zijn en waar
het naar toe gaat. Onze gezondheid staat daarbij voorop, dat is het
allerbelangrijkste.
Het is zeker ook in deze tijd belangrijk om te kijken naar de dingen die

we samen hebben in plaats van te
kijken waar de verschillen zitten.
Laten we vooral kijken naar datgene wat ons verbindt. Met respect voor elkaar, elkaar ook wijzen
op verantwoordelijkheden. Samen
bepalen we de toekomst, van onszelf en van de generaties die na ons
komen. Dat is een enorme uitdaging en ook een grote verantwoordelijkheid. Naast het bestrijden
van de gevolgen van corona zijn
belangrijke thema’s die om oplos-

singen vragen bijvoorbeeld het
tekort aan woningen, het veranderende platteland en het behouden
van voldoende werkgelegenheid.
Laten we samen de schouders er
onder zetten en met elkaar werken
aan een mooi Horst aan de Maas.
Ik ga daar als lijsttrekker samen
met een fijne club van enthousiaste
mensen graag aan werken, met en
voor u.
Rudy Tegels

Eenvoudig 600.000 euro besparen: het kan

De gemeente Horst aan de Maas kan meer dan zes ton per jaar besparen door het heffen en innen van de lokale belastingen en het vaststellen van de WOZ-waarden uit te laten voeren door de BsGW.
De Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) is
een samenwerkingsverband van 29 Limburgse gemeenten en het
Waterschap Limburg.
De enige twee gemeenten in
Limburg die op deze manier niet
deelnemen aan de BsGW zijn de
gemeenten Horst aan de Maas en
Venray. In onze gemeente stuurt
de BsGW alleen het aanslagbiljet

voor de waterschapsbelasting. In de
gemeenteraad wordt binnenkort het
voorstel voor samenwerking tussen
Horst aan de Maas en Venray behandeld. Op een aantal onderdelen,
waaronder financiën en WOZ, willen

beide gemeenten gaan samenwerken om de kwetsbaarheid te verminderen op gebied van personeel, te
komen tot kostenbeheersing en het
verbeteren van de dienstverlening.
Dit zou de BsGW prima kunnen uitvoeren. In een eerdere reactie vanuit
de gemeente op de vraag of er gekeken is naar deelname aan de BsGW,
was het antwoord dat Horst aan de
Maas dit zelf beter kan zonder enige
verdere onderbouwing of toelichting.
Uit onlangs verschenen inventarisatie

van de deelnemers bij de BsGW blijkt
dat vergelijkbare gemeenten meer
dan 600.000 euro per jaar besparen
door deze werkzaamheden uit te
laten voeren door BsGW. Onze VVDfractie heeft het college met raadsvragen om uitleg en opheldering
gevraagd. Als we het voor de inwoners en ondernemers van Horst aan
de Maas kunnen verbeteren waarom
niet: Gewoon. Doen.
Jeroen Achten

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.

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

Roy Bouten in de race voor beste lokale
bestuurder van Nederland
PvdA-wethouder Roy Bouten van de gemeente Horst aan de Maas is in de race voor beste lokale bestuurder
van Nederland. Het Binnenlands Bestuur organiseert al 21 jaar de verkiezing tot Beste Lokale Bestuurder van
Nederland.

www.peetenmobiel.nl

Crist Coppens
Alleen geldig dinsdag 26 januari

Kilo half om half gehakt
halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Professionele
asbestverwijdering
Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling
compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com

Bouten is nu door collega-bestuurders
uit de provincie in een eerste ronde
gekozen tot beste lokale bestuurder van Limburg. In de tweede ronde
is het publiek aan zet en krijgt de

mogelijkheid om onze wethouder
in Horst aan de Maas te verkiezen
tot beste bestuurder van Nederland.
Het thema dit jaar is digitale democratie. Bouten plaatst namelijk een paar

keer per week bijdrages op Facebook
en Instagram. Dat doet hij individueel, maar ook via een livestream op
Facebook. Stemmen kan via
www.bestebestuurder.nl

2101 \ politiek
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De Essentie is extra woningbouw

Essentie maakt zich hard voor versnelling van woningbouw in Horst aan de Maas. De beste woongemeente van Limburg willen we worden. De oplossing lijkt zo simpel. “Bouw gewoon extra woningen”, hoor
ik dan ook vaak terug in mijn eigen omgeving.
Als oud-projectontwikkelaar weet
ik dat plannen maken en vooral
grondaankopen onderschatte aspecten zijn. Dit vraagt een lange adem.
Zeker als je weet dat de gemiddelde
doorlooptijd van het plannen van een
initiatief tot realisatie al snel drie tot
vijf jaar kost. Dit betekent dus vroeg
beginnen en vooruit (durven) kijken

SP Horst aan de Mas

en denken.
De fractie van Essentie vraagt
regelmatig naar nieuwe plannen.
Het antwoord was vaker dan eens
“komt goed” en “we zijn er volop
mee bezig”. Steeds duidelijker blijkt
nu dat we als gemeente qua plannen en bouwkavels uitverkocht zijn.
Oorzaak? We hebben simpelweg te

weinig in het verleden aan grondverwering en planvorming voor
woningbouw gedaan. Er zitten dan
ook weinig tot geen nieuwe grote
bouwlocaties in de pijplijn vanuit de
gemeente. De woningenbouwplannen die nu worden gerealiseerd (bijvoorbeeld Afhang 4 en Meterikseveld
in Horst en Korenhuys in Sevenum)

woondossier. Daar trekken we dan
ook hard aan.
Het blijft pijnlijk om vast te stellen dat we een achterstand hebben
die we niet makkelijk gaan inlopen.
Dat zal helaas nog wat jaren duren.
In de tussentijd ‘houwen we op de
kist’. Doel: de beste woongemeente
van Limburg worden.

Jeroen Brouns, Raadslid

Oproep steun aan bibliotheek en omroep afgewezen

Onlangs heeft de SP-fractie om extra financiële steun gevraagd voor de bibliotheek en Omroep Horst aan
de Maas inzake onder andere de verhuizing naar het verbouwde Gasthoês. In de raadsvergadering van 12
januari werd voor beide instellingen deze steun afgewezen.
Portefeuillehouder wethouder Geurts
stelde dat er overleg was geweest
met BiblioNu en dat 10.000 euro het
maximale was dat de gemeente bij
zou dragen aan de verhuiskosten.
Een aantal zaken, zoals onder andere
arbo-technisch verantwoord meubilair vallen daar niet onder. Een onbegrijpelijke reactie als je bedenkt

zijn allemaal zes tot tien jaar geleden
in gang gezet.
De oproep van Essentie vorig jaar
voor een ‘300 woningplan’ was een
noodkreet. Gelukkig lijkt dat eindelijk
wat los te hebben gemaakt. Het college heeft daar nog eens honderd
sociale woningen aan toegevoegd.
Een goede zaak en een mooi begin.
Als Essentie hebben we diverse suggesties gedaan voor concrete mogelijkheden. We zijn blij te melden dat
er beweging zit in het belangrijke

dat de Horster bibliotheek een zeer
lage gemeentelijke bijdrage krijgt in
vergelijking met andere gemeentes
maar wel belangrijke maatschappelijke functies heeft zoals bestrijding
van laaggeletterdheid en vereenzaming, en ook voorziet in culturele
en educatieve activiteiten. Uit een
enquête gehouden onder de lezers

van de HALLO bleek ook dat velen
vinden dat cultuur niet als sluitpost behandeld mag worden als het
gemeentebestuur tenminste een fatsoenlijk cultureel centrum wil maken
van het nieuwe Gasthoês. De bieb zit
al jaren in financieel zwaar weer en
de wethouder heeft steeds toegezegd dat er gevraagd kan worden om

een financiële bijdrage als het écht
niet meer lukt. Maar CDA’er Geurts
bleek niet overtuigd van het belang
van meer steun en bleef vasthouden
aan zijn standpunt met betrekking tot
de bieb.
Burgemeester Palmen, die gaat over
de Omroep Horst aan de Maas, was
aanzienlijk korter in zijn reactie op
de oproep van de SP, maar desalniettemin keihard. Hij beargumenteerde
dat de omroep geen extra steun
heeft gevraagd aan het college en

dat er dus geen aanleiding was voor
meer steun. Daarmee de democratische stem uit de gemeenteraad
negerend.
We beginnen ons steeds meer af te
vragen wat dit college nu eigenlijk
wil met het culturele centrum waar
voor miljoenen aan vertimmerd
wordt, maar waar straks alleen de
buitenkant applaus zal oogsten.

Sonja van Giersbergen

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

Gefeliciteerd!
We zijn trots op onze studenten,
collega’s en iedereen waar we
mee samenwerken: samen hebben
we dit voor elkaar gekregen!
ROC Ter AA beste roc van Brabant én
Limburg volgens de Keuzegids Mbo 2021

www.roc-teraa.nl

Beste va
n
Brabant
én
Limburg!
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Puzzel

Puzzel

Sudoku

Puzzelwedstrijd

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.

Puzzel mee en win een Horeca Cadeau Bon van € 50,- te besteden bij de deelnemende
horecaondernemers in de Gemeente Horst aan de Maas! Deze cadeaubon wordt ter
beschikking gesteld door het Centrummanagement Horst-centrum.

6
6

5

4

7

9
1

3

5
3
4

8

6

7

8

6

5

5
9

9

3

2
7
1

4

De puzzel: Alle letters van het alfabet krijgen een cijfer van 1 t/m 26. Getracht moet worden
de letters bij de bijbehorende cijfers te vinden met behulp van de reeds ingevulde letters in
het diagram. Uiteindelijk zal er dan een compleet ingevuld kruiswoordraadsel ontstaan.

2
9

2

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

3

4

Oplossing vorige week:
9

4

7

2

3

1

5

6

8

5

2

8

9

7

6

3

1

4

3

6

1

5

4

8

9

2

7

8

5

4

6

2

3

1

7

9

1

3

2

4

9

7

6

8

5

6

7

9

8

1

5

4

3

2

4

8

3

1

5

2

7

9

6

7

9

6

3

8

4

2

5

1

2

1

5

7

6

9

8

4

3

Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar info@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 24 januari (12.00 u.) binnen zijn. De winnaar wordt
volgende week bekendgemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Ina’s Naaiatelier, voor al uw kleding
verstelwerk
Stuksbeemden 54, 5961LG Horst
06-13436526
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade.
Direct geld en vrijwaring, snel
opgehaald. Tel. 06 52 85 93 48.
Moeite met wis- of scheikunde?
Ik leg de lesstof graag op ‘n
begrijpelijke manier aan je uit.
Tel. 0623071246
Te koop gevraagd. Vrijstaande
woning in Horst of in de nabije
omgeving. Oud/nieuw/bedrijfswoning
min 1000mtr perceel. Heb geen haast.
Ricktielen@gmail.com. 06-54337000
Kleding veranderen & repareren.
Atelier Helga Verheijen. Meterikseweg
119, 5961 CV Horst 077-3989139

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

WIJ ZOEKEN EEN

CHAUFFEUR

M/V

VOOR HET UITRIJDEN VAN WEEKBLADEN

WERKZAAMHEDEN
Iedere woensdagavond breng je de nieuwe HALLO’S en bijbehorende folders
naar onze bezorgers. Op woensdagavond ben je van ongeveer 19.00 uur
tot ongeveer 00.00 uur in een van onze bestelbussen onderweg.
Ben je wekelijks beschikbaar op woensdagavond, heb je een rijbewijs en zin
om wekelijks zelfstandig een paar uur op pad te zijn, dan horen wij dat graag!
Garçon is een jonge en dynamische folderverspreider uit Horst met het grootste
bereik in de gemeente Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venray en Venlo.
Wekelijks bereiken onze bezorgers in dit gebied bijna 60.000 brievenbussen!
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar info@garcon.nl

Handelstraat 17 5961 PV Horst

De oplossing van de puzzel in
HALLO Horst aan de Maas van
14 januari was:
En de winnaar is: Marijke van
Kempen uit Horst. Van Harte
Gefeliciteerd met de cadeaubon
van € 50,- te besteden bij PLUS
Supermarkt Horst!
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Religie

Medische zorg

America
zondag

Apotheek
Heilige mis

11.00

19.15

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

19.00

Huisartsenpost

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

Grubbenvorst
zaterdag

Heilige mis

Kronenberg
zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Venray

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Lottum
zondag

(alleen na telefonische afspraak)

Heilige mis

09.00

Meerlo
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Melderslo

zaterdag
Heilige mis
17.30
		

Meterik

zaterdag
Heilige mis
19.00
		

Swolgen

De Wieënhof 1
5802 EZ Venray
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

zondag
Heilige mis
10.30
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Gebiedsteams

zaterdag
zondag
maandag

Sevenum

dinsdag
donderdag
vrijdag

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Gemeente Horst aan de Maas

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

25 t/m 28 januari

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst

Tandarts
Spoedgevallendienst

22 t/m 24 januari
Mondzorg Westsingel
Westsingel 102, 5961 DD Horst
077 777 70 55

Heldens Dental Care
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
077 398 12 44

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

America, Evertsoord, Hegelsom,
Horst, Kronenberg, Melderslo,
Meterik en Sevenum
06 55 40 80 23

Meerlo, Tienray, Swolgen,
Broekhuizenvorst, Broekhuizen,
Lottum, Grubbenvorst
06 19 42 26 21

navirus gooide daarna roet in het eten
van de Hegelsommers en werd de
competitie stilgelegd. Op dit moment
is nog niet duidelijk wanneer het voet-

balseizoen weer wordt gestart. Alleen
de profclubs mogen momenteel voetballen.

Online carnavalsquiz door De Krey en Blauwpoët
Carnavalsverenigingen De Blauwpoët uit Broekhuizenvorst en De Krey uit Broekhuizen organiseren een
gezamenlijke carnavalsquiz. Bij gebrek aan fysieke activiteiten brengen de verenigingen op deze manier het
carnavalsgevoel bij de inwoners van Broekhuizen en Broekhuizenvorst in huis.
Volgens de organisatie wordt het
een avondvullend en veelzijdig programma voor alle leeftijden. In de quiz
komen foto’s van vroeger, breinbrekers en nooit eerder vertoond beeldmateriaal voorbij. Daarnaast is er een
aantal optredens te zien van bekende
en minder bekende artiesten. Ook

deze optredens zijn onderdeel van de
quiz. De carnavalsverenigingen hebben ook een actie opgestart om via de
plaatselijke horecagelegenheden eten
en drinken te verkopen aan de deelnemers. Het programma begint met een
inloop om 19.00 uur waarna om 20.00
uur de online quiz van start gaat.

Meedoen kan in alle samenstellingen,
maar de carnavalsverenigingen vragen
de deelnemers wel de geldende maatregelen in acht te nemen. Aanmelden
kan voor 12 februari via secreatariaat@cvdekrey.nl en vermeld hier de
naam en het telefoonnummer.

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

10.00

Priesternoodnummer

VV Hegelsom startte het seizoen goed.
Alle drie de bekerwedstrijden, als ook
alle vier de gespeelde competitiewedstrijden werden gewonnen. Het coro-

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

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

Tienray
zaterdag
woensdag

Het bestuur van voetbalvereniging VV Hegelsom heeft het contract met hoofdtrainer Ron Spruit met een jaar
verlengd. De spelersgroep en het bestuur hebben vertrouwen uitgesproken in Spruit.

(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

woensdag
donderdag
vrijdag

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

Verlenging contract hoofdtrainer Ron Spruit

Venlo

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag

Apotheek Maasdorpen
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Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

OPEN
avond

check de
website

1 t/m 5
februari
Alleen op aanmelding

www.roc-teraa.nl
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Adver torial

www.mijnVieCuri.nl

Prik zelf een
datum voor
bloedafname
bij VieCuri

Zelf kiezen wanneer u bloed laat
prikken bij ziekenhuis VieCuri in Venlo
of Venray. Dat is vanaf nu mogelijk.
U plant zelf veilig en eenvoudig een
afspraak via www.mijnVieCuri.nl
of u maakt telefonisch een afspraak.
VieCuri start met het prikken op
afspraak voor de twee hoofdlocaties.
Op een later moment wordt dit
ook mogelijk voor de overige
priklocaties.

Check uw huid regelmatig
Het is belangrijk om uw huid goed in de gaten te houden. Inspecteer uw huid eens per
maand bij goed licht. Let hierbij op:
• Nieuwe plekken
• Moedervlekken die veranderen van vorm of kleur
• Plekjes die makkelijk bloeden, snel groeien of pijnlijk zijn
Als u één of meer van de bovenstaande afwijkingen constateert of twijfelt over een plekje,
dan is het raadzaam om advies te vragen bij uw huisarts of dermatoloog. Huidkanker is over
het algemeen heel goed te behandelen, maar hoe eerder u erbij bent hoe beter.

Hoe gaat huidonderzoek
in zijn werk?
Bij een huidkanker controle kijken we altijd de gehele huid na met behulp van een vergrootglas (dermatoscoop) (foto 1). Hierbij staan we op gemiddeld 20-30 cm afstand. Omdat we de
plekjes vlakbij de huid moeten bekijken, kunnen we hierbij geen 1,5 meter afstand houden
(foto 2). De patiënt kleedt zich uit tot op het ondergoed en houdt daarbij wel het mondkapje
op. Huidkanker komt echter ook vaak voor in het gezicht, dus het is van belang dat we onder
het mondkapje kijken (foto 3). De patiënt doet dan voor ±30 seconden het mondmasker af en
dan controleren we dit gebied. Onze dermatologen en verpleegkundig specialist dragen uiteraard zelf ook een mondneusmasker.
Uiteraard passen we alle hygiënemaatregelen en richtlijnen van het RIVM toe. U dient vooraf
te melden of u corona-achtige klachten heeft of positief getest bent.

1

Door te prikken op afspraak, kan
het aantal mensen dat tegelijk in de
wachtruimte is beter worden gereguleerd.
Ook is het doel om de wachttijden voor
patiënten te verkorten. Heeft u een
afspraak voor bloedafname? Dan hoeft u
niet meer in de wachtrij aan te sluiten en
kunt direct doorlopen. U wordt geholpen
op het afgesproken tijdstip. Bloedprikken
zonder afspraak blijft voorlopig ook nog
gewoon mogelijk.

Via internet of telefonisch een
afspraak maken voor bloedafname

De dermatologen bij VieCuri zien een
flinke afname in het aantal patiënten dat
zich meldt met plekjes die kunnen duiden
op huidkanker. VieCuri is geen uitzondering: uit onderzoek is gebleken dat er
in 2020 in Nederland naar schatting 1345
minder melanomen gezien zijn dan het
gemiddelde van 2015 - 2019.

2

Via het patiëntenportaal
www.mijnVieCuri.nl kunt u zelf een
afspraak maken om bloed te laten prikken.
U hebt daarvoor een verwijzing van de
huisarts of specialist nodig.
Maakt u liever telefonisch een afspraak?
Dat kan via het Afsprakenbureau van
VieCuri, tel. 0900-8186.

Kom alleen naar
uw afspraak
Wij verzoeken u om indien mogelijk
alleen naar het ziekenhuis te komen.
Zo zijn er zo min mogelijk mensen
in ons ziekenhuis. Tijdens uw afspraak
kunt u iemand via de telefoon
mee laten luisteren.
Kijk op www.viecuri.nl/corona
voor meer informatie en veelgestelde
vragen.

Raadpleeg uw
arts en voorkom
huidkanker

3

Drs. Karen van Poppelen, dermatoloog bij
VieCuri, maakt zich zorgen: “We zijn normaal
gesproken een druk bezochte polikliniek maar
merken nu dat we ruimte over hebben tijdens
onze spreekuren. Onze zorg gaat in de meeste
gevallen gewoon door. Wij doen er dan ook
alles aan om zoveel mogelijk patiënten te
zien en te spreken.”
Van Poppelen heeft het afgelopen jaar helaas
verschillende patiënten op haar spreekuur
gehad die te lang gewacht hebben. Gelukkig
zijn er ook uitzonderingen. Trekt een patient tijdig aan de bel, dan kan soms een grote
operatie worden voorkomen. Van Poppelen:
“Als bijvoorbeeld een melanoom in het voorstadium wordt ontdekt, scheelt dat veel in
de grootte van de behandeling en ook het
natraject. Onze oproep is dus: wacht niet
af! Heeft u een plekje of bultje dat u niet
vertrouwt, vertel het dan aan uw huisarts.
Als we er op tijd bij zijn, kunnen we vaak veel
ellende voorkomen.”

In 2020 zijn maar liefst
1345 melanomen gemist ten
opzichte van eerdere jaren.

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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‘Een droom is
een boodschap
in een envelop’
In deze uitgave
‘Ik krijg complimenten over mijn mooie lach’
‘Baden in het bos’

18

18

special

Het resultaat mag er zijn

02

magazine

gezondheid

19

19

‘Ik krijg complimenten
over mijn mooie lach’
Eén op de vijf Nederlanders heeft een kunstgebit. In tegenstelling tot wat je misschien zou denken,

zijn het niet alleen senioren die een gebitsprothese hebben. Ook steeds meer jongeren komen bij de
tandtechnicus voor gebitsproblemen.
“Momenteel zijn er meer twintigers en dertigers
die een gebitsprothese krijgen, dan vijftigers en
zestigers”, geven tandprotheticus Peter van Kuijk
en Frank van den Nieuwenhof van Tandtechniek
Horst aan. Dit komt volgens hen omdat een grote
groep jongeren door de bezuinigingen op het basispakket alleen naar de tandarts gaat als er klachten
zijn. “Vaak is dat te laat en is de ellende niet meer te
overzien; grote gaten afgebroken tanden en kiezen,
stinkende adem en ontstekingen. Een volledige
restauratie met uitgebreid kroon en brugwerk,
al dan niet in combinatie met implantaten wordt
vaak veel te duur, dus blijft er nog één ding over en
dat is trekken en een gebitsprothese plaatsen.”
De nu 74-jarige Yvonne de Groot* uit Horst,
was 40 jaar toen zij voor het eerst vanwege gebitsproblemen een gebitsprothese kreeg. Onlangs kreeg
zij een nieuwe gebitsprothese. “Ik kon de gebitspro-

these die ik eerst had niet goed meer schoon krijgen
en ik had regelmatig last van pijnplekken omdat het
kunstgebit te ruim was”, legt ze uit.
Net als een nieuwe bril, moet een gebitsprothese uiteraard goed zitten. Daarvoor wordt een
aantal stappen ondernomen. Zo worden eerst
afdrukken gemaakt van de kaak voor de juiste
pasvorm. Daarbij wordt ook de beet bepaald:
de manier waarop iemand dichtbijt. Van Kuijk:
“Daarna volgt de zogenoemde proefopstelling: de
patiënt kan zien hoe het gaat worden en tegelijkertijd is er een controle op de esthetiek, hoe het
er uitziet en de beet. We controleren daarbij of de
kiezen goed op elkaar komen. In sommige gevallen kunnen we twee behandelingen samenvatten
waardoor er een behandeling minder nodig is. Er
wordt veel aandacht besteed aan de pasfase, de
gebitsprothese wordt niet eerder afgewerkt voor-

Loopbaan- en studiekeuzebegeleiding /
persoonlijke ontwikkeling

Een nieuwe kijk op een
nieuwe tijd
Corona veranderde in 2020 van de een op de andere dag de wereld. Ons leven, dat
rustte op een vertrouwd fundament van zorg, welzijn en economie, begon te wankelen.
Misschien heeft Corona ook bij jou het nodige teweeg gebracht en ben je vastberaden om in
het nieuwe jaar, in werk of privé, op zoek te gaan naar nieuw levensgeluk.

dat alles klopt, desnoods wordt er een keer extra
gepast.”
Voor Yvonne werd de gebitsprothese na de eerste pasbeurt, aangepast. “Ik was nog niet helemaal
tevreden, vervolgens is door de tandtandarts de
zetting van de tanden en de kleur geheel naar mijn
wensen aangepast. Ik moest er wel een keer extra
voor terug komen, maar dat had ik graag voor
over. Toen ik de gebitsprothese ingezet kreeg heb
ik een uitgebreide uitleg gehad hoe ik mijn mond
en prothese het best kan onderhouden, ik mag geen
bruistabletten meer gebruiken in combinatie met
heet water, dat deed ik voorheen elke dag waardoor
er verkleuringen ontstonden. Het resultaat mag er
zijn, mijn mond is wat voller geworden en ik krijg
complimenten over mijn mooie lach.”
*omwille van privacy is de naam fictief

WWW.WERKVIT.NL
ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK
VERZUIMADVIES - DUURZAME INZETBAARHEID
Werkgever, wacht niet onnodig lang bij (dreigend) verzuim.
Laat de arbeidsdeskundige de verzuimsituatie vanaf de eerste
weken begeleiden en passende interventies adviseren!
Verzuimspreekuur-Re-integratie coaching-Jobcoaching.

WERKVIT

Verzuim, verdient aandacht!
STRESS&BURN-OUT COACHING
Slaapproblemen-Angstig-Vermoeidheid-VergeetachtigVaak ziek? Het zijn klachten die ontstaan door langdurig
chronische (werk)stress) en onvold. herstelmomenten.
Vroeg of laat functioneer je niet meer, je wilt het wel
maar het lukt je niet meer!

“Iedereen draagt iets kostbaars in zich, dat
vinden is je weg”, is mijn motto. In jezelf vind je
het antwoord op de vraag hoe jij, juist in deze

Ik vertel je hoe je kunt herstellen en help je
deze roofbouw stoppen. Kennismaken is vrijblijvend!

tijd, meer op jezelf mag leren te vertrouwen en
je eigen leven kunt leiden in een veranderende
wereld. Voor 2021 gun ik jou die nieuwe kijk
op een nieuwe tijd. Dat je met nieuwe energie
en inspiratie meer mag worden wie je écht
bent, werk mag doen wat echt bij jou past en
met vertrouwen uitkijkt naar de toekomst.

Nieuwetijdscoach Marco Rongen
Molenstraat 11, Swolgen
06 - 82 01 11 03
www.denieuwetijdscoach.nu

LOES KLE E VE N | 0 6 - 41014 8 0 4 | HORST
E RKE N D COAC H | REG ISTE R ARB E IDSDESKU N DIG E
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“Een droom is een
boodschap in een enve
Elke nacht als we in bed liggen, dan dromen we. We reizen naar fantasiewerelden, beleven wilde
avonturen of hebben het angstige gevoel achtervolgd te worden. Voor de meesten zijn dromen
alleen een bezigheid voor ’s nachts, maar Thijs Huijs uit Kessel besteedt er ook overdag zijn tijd
aan en helpt anderen via hun dromen aan een beter welbevinden.
Als analytisch therapeut focust hij
zich vooral op het onbewuste, en in
dat kader komen dromen vaak langs.
Mensen die tegen een probleem aanlopen kunnen bij hem terecht. Samen
met Thijs wordt de droom ontleed,
wat zorgt voor nieuwe inzichten.
“Een droom is eigenlijk een plaatje
van het onbewuste wat je gratis krijgt.
Het is een boodschap in een envelop,
en je maakt die open of niet, dat is de
keuze aan jezelf. Het is jammer om die
boodschap niet op te pakken en om te
kijken wat het betekent.”
Cadeautje
Thijs zijn interesse in dromen
ontstond in 1999, nadat hij in een
coachingstraject inzicht in zijn eigen
onderbewuste kreeg. “Ik had een
droom. Ik zat aan een tafel met meerdere mensen en van boven kreeg ik
een cadeautje aangereikt. Mijn coach
zei, ‘jij wil zeker weten wat dat bete-

kent?’ en zette toen twee stoelen
neer. Toen ik op de eerste ging zitten vroeg hij ‘wat wil je weten?’ en ik
zeg ‘ja, waarom krijg ik dat cadeau?’.
Daarna liet hij me op de tweede stoel
zitten en vroeg hij me ‘waarom geef je
dat cadeau aan Thijs?’, want het antwoord zat gewoon in mij. Dat vond ik
zo frappant. Als het ware genereer je je
eigen antwoorden, maar je staat er niet
bij stil. Vanaf dat moment schrijf ik al
mijn dromen op. Sinds 2007 verwerk
ik ze in een digitale database en daar
staan nu iets van drieduizend dromen in.” Door bewust te worden van
je dromen, van je onbewuste, krijg je
meer inzicht in jezelf, waardoor je kunt
groeien, vertelt Thijs. “Alle elementen
in je droom zijn onderdeel van je eigen
psyche. Het zijn allemaal stukjes van
jezelf.”
Hersenprikkels
“Als je gaat slapen, gaan je ogen

vanzelf heel snel knipperen. Dat noemen we de REM-slaap”, legt Thijs uit.
“Op dat moment verschijnen er allemaal beelden en dat is wat wij verstaan
als dromen. Je prefrontale cortex is
eigenlijk heel inactief, maar je hersenstam is nog erg actief. Je geheugen is
op dat moment bezig om zichzelf te
reorganiseren. Alles wat je hebt meegemaakt wordt weggezet naar je langetermijngeheugen. Vanuit je hersenstam
komen allerlei prikkels naar boven
waar je overdag te weinig aandacht
aan hebt geschonken, wat je brein nog
niet verwerkt had.” Tijdens dat proces komen die belevenissen weer naar
voren, die worden vertaald naar beelden. “Het is eigenlijk een plaatje van
je onbewuste. Het kan ook iets heftigs
zijn dat je ooit hebt meegemaakt, waar
je dan overdag te weinig aandacht aan
hebt geschonken. Daarom droom je
soms over vroeger.” Onze hersenen
gebruiken soms het moment van reor-

gezondheid
ganiseren om deze heftige gebeurtenissen letterlijk te verwerken. “Sommige
gebeurtenissen zijn zo ingrijpend dat
ze naar boven blijven komen totdat je
het een plekje hebt gegeven. In principe is zo’n droom dan een oproep van
je onderbewuste die zegt ‘doe er iets
mee!’”
Droomarbeid
In droomwoordenboeken en online
kun je opzoeken wat een droom symboliseert, maar dit is erg algemeen,
vindt Thijs. “Als je bijvoorbeeld hebt
gedroomd over een kat, dan zoek je het
op en dan staat er een bepaald verhaal over. Dan staat er bijvoorbeeld
‘gezellig, knuffelbaar dier’, maar als je
ooit gebeten bent door een kat, dan
betekent zo’n droom heel iets anders.”
In plaats daarvan vraagt Thijs bij elk
element wat het voor die persoon
betekent. “Dan heb je die droom als het
ware vertaald, dat noemen we droomarbeid.” Dromen over een bepaald persoon betekent bijvoorbeeld niet altijd
dat je aan die persoon denkt, maar
het kan ook over iemand gaan die een
soortgelijk gevoel oproept of karakter
heeft.
Thijs geeft consulten, lezingen bij
bijvoorbeeld universiteiten, maar ook

droomworkshops. “Bij een workshop
komt een groep mensen bij elkaar.
Iemand vertelt dan zijn of haar droom,
gewoon in de ik-vorm. Dan vraag
ik aan de rest welk gevoel het bij
hen wakker maakt. Met allemaal die
andere perspectieven krijg je meer
inzicht en krijgt die droom een betekenis. Het zijn dingen waar diegene dan
misschien helemaal niet aan gedacht
had. Dan komt het voor dat ze in hun
dagelijkse leven zoiets hebben van ‘goh,
ik moet assertiever zijn’, of iets dergelijks. Als je met een groep werkt, hoor
je feedback van anderen.”
Wetenschap
Thijs werkt hard om aandacht
te brengen aan het belang van slaap
en dromen voor ons welbevinden
en gezondheid. “Als eerste heb ik de
opleiding analytisch therapeut in
Nijmegen gedaan. Daar heb ik mijn
scriptie geschreven over dromen, maar
de opleiding had een sterke spirituele
dimensie. Er kwam weinig wetenschap in voor. Vandaar dat ik bij de
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Open Universiteit ben begonnen met
de opleiding psychologie. Daar ben ik
nu bezig met mijn master. Ik schrijf
nu een artikel op basis van een onderzoek wat ik heb gedaan over de relatie
tussen spiritualiteit en het welbevinden. Dat gebeurt allemaal op een
meer wetenschappelijke basis, zoals
het hoort bij een masterscriptie, met
honderden proefpersonen die enquêtes invullen. Daaruit komt naar voren
dat een spirituele houding het welbevinden verhoogt. Die resultaten ben
ik nu aan het verwerken.” Daar houdt
het echter nog niet bij op. “Als ik mijn
master heb, wil ik er nog promotieonderzoek naar doen, om spiritualiteit meer een wetenschappelijke basis
te geven. Spiritualiteit kan gewoon
veel helpen bij het welbevinden, mensen voelen zich er veel beter door.
Overal wordt gezegd dat de welvaart
beter moet worden, de economische
groei valt tegen, enzovoorts, maar dat
zorgt niet voor een beter welbevinden.
Mijn droom is om daar een bijdrage
aan te kunnen geven.”

Je onderbewuste zegt ‘doe er iets mee’

velop”
www.natutheek.eu

www.chinenglimburg.nl

Voor natuurlijke behandelmethodiek afgestemd
op de hedendaagse maatschappij o.a. door
Coaching (Burn-out etc.), Energetische- en
Natuurgeneeskundige therapie (Holistisch), ademhalingstechniek (o.a. Heartmath Therapeut) etc.
zowel voor particulier als op bedrijfsniveau.

De webshop voor natuurlijke
gezondheidsproducten

NATUTHEEK
H-Magazine aanbieding 10% korting
Kortingscode: Hallo21 (geldig tot 31-1-2021)
“Natuurlijk” voorkomen is beter

www.praktijktonvandepas.nl

CHI NENG QIGONG

Neem contact op en laat u informeren
naar de mogelijkheden

Chi Neng Qigong instructeurs Ton en Corry van de Pas
Met regelmaat starten wij nieuwe cursussen voor Jong en Oud
Kijk voor meer informatie en agenda op onze website
Chi Neng Qigong ongekend vertrouwen in jezelf, de ander en het geheel

Meldersloseweg 121a 5962AA Melderslo
Tel. 077-3971100 info@praktijktonvandepas.nl
Voor bewustwording en persoonlijke groei
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Rookvrije generatie:
goed voorbeeld doet goed volgen
‘Van alle kinderen die in Horst aan de Maas ná 1 januari 2017 geboren zijn of worden, rookt er in 2035 niet één’. Wethouder Roy Bouten is er heel stellig in, ingegeven door het feit dat de meeste
jongeren vóór hun 18e jaar beginnen met roken. Als je hem vraagt, hoe hij de toekomst van het roken in Horst aan de Maas voor zich ziet, dan hoor je de gedrevenheid in zijn antwoorden. Als het
aan hem ligt zien de kinderen in Horst aan de Maas steeds minder rokende voorbeelden. Daar zet hij zich, samen met Ilvy Sanders van Sport aan de Maas voor méér dan 100 % voor in. Door nóg
meer goede voorbeelden te creëren, als krachtig en zichtbaar tegenwicht tegen wat als een van de belangrijke oorzaken van roken wordt gezien: ‘Zien roken, doet roken’.

Kinderen van basisschool de Dobbelsteen in Sevenum, bezocht tijdens de ‘rookvrije scholentour’. Behalve Ilvy Sanders (links) en Roy Bouten (voorgrond) staan ook de directeur Judith Geurts en leerkracht Bart van der
Sterren (rechts) op de foto.
Rookvrije plekken

benaderd. Bovendien zijn er plannen om

Samen hebben Roy en Ilvy al belangrijke

bedrijven en verenigingen in te schakelen.

stappen gezet. Bijna alle scholen van

Roy: ‘Bij verenigingen werken we aan

Horst aan de Maas verklaarden vorig jaar

het zogenaamde ‘Preventieakkoord’,

hun schoolpleinen rookvrij. Niet alleen

waarin aandacht is voor een vijftal zaken.

met mooie woorden, maar ook met, voor

Behalve roken, zijn dat alcohol, drugs,

iedereen zichtbaar, ter plekke een duidelijk

beweging en voeding. Op al die vlakken kun

bord of een opvallende ‘Rookvrije generatie’-

je stellen dat voorbeeldgedrag een grote

tegel, veelal geplaatst met de kinderen zelf.

rol speelt. Het goede doen, is het goede

Ilvy: ‘Het is belangrijk dat er op de scholen

stimuleren. Daar zijn onze activiteiten op

met de kinderen, maar zeker ook met de

gebaseerd. Ook wat het roken betreft.

ouders over de gevolgen van het roken

Hoe meer plekken rookvrij zijn, hoe minder

wordt gesproken. Maar net zo belangrijk

kans er voor kinderen is om geconfronteerd

is dat een rookvrije keuze ook permanent

te worden met ongezonde gewoontes’.

zichtbaar wordt gemaakt’. Ilvy is als JOGGregisseur vanuit Sport aan de Maas bij de

Stap voor stap

scholen betrokken en houdt zich vanuit die

Ilvy: ‘Niet alles kan tegelijk. Natuurlijk moet

rol bezig met gezondheid in de breedste zin.

het aantal rookvrije plekken gaan groeien.
Maar ook van belang is om mensen bewust

Zichtbaarheid

te maken van wat voorbeeldgedrag kan

Het zichtbaar maken van rookvrije plekken

betekenen voor anderen. Voor kinderen met

Ook basisschool de Horizon in Sevenum staat voor een Rookvrije Generatie. Het bord zichtbaar voor

willen ze op veel meer plaatsen in Horst

name. We blijven de goede voorbeelden dus

iedereen geplaatst.

aan de Maas verwezenlijken. Behalve op

voortdurend onder de aandacht brengen’.

schoolpleinen, zijn er plannen om ook

Roy vult aan: ‘Daarnaast is kennisoverdracht

speeltuinen tot rookvrije plek te gaan

belangrijk. Uit recent landelijk onderzoek

verklaren. Uiteraard in samenspraak met de

blijkt bijvoorbeeld een percentage van bijna

mensen die bij de speeltuinen betrokken zijn.

90% voorstander van een rookverbod op

Roy: ‘Het is zaak om hierin met steeds meer

terreinen van middelbare scholen. Zelf denk

organisaties en instellingen op te trekken,

ik dat verbieden het uiteindelijk niet gaat

om samen het belang van een rookvrije

winnen van overtuigen en stimuleren.

generatie zichtbaar te gaan ondersteunen.

Maar deze getallen geven wel een trend aan.

Ik ben dan ook blij dat niet alleen scholen

Informatie op andere gebieden is ook van

meedoen aan het rookvrij verklaren van hun

belang. Over stoppen met roken bijvoorbeeld.

omgeving. Vorig jaar is dat bijvoorbeeld ook

Is het bij iedereen bekend dat stoppen met

bij drie grote sportverenigingen gebeurd.

roken sinds 1 januari van vorig jaar in het

Bovendien bij een huisartsenpraktijk in

basispakket zit van de verzekering? Zo zijn er

Sevenum en een wijkgebouw in Horst.

nog wel meer maatregelen te bedenken om

Goed voorbeeld doet echt goed volgen.’

stoppen met roken op individueel niveau te
stimuleren. Helemaal niet roken is natuurlijk

Hoe meer hoe beter

het allerbeste voorbeeld en het makkelijkst

Dit nieuwe jaar is de insteek om door te

vol te houden op rookvrije plekken.

gaan op de ingeslagen weg. Lag in 2020 de

Want geloof me, als het aan mij en Ilvy ligt,

nadruk nog op de scholen, dit jaar worden

is Horst aan de Maas in 2035 één grote

daarnaast ook speeltuinorganisaties

rookvrije gemeente. Eerder mag ook’.

Het begin is gemaakt! Maar er zullen nog veel rookvrije plekken volgen.

gezondheid
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Baden in het bos

‘Van de vijfde versnelling
naar de vrijstand’
Bosbaden, ook wel shinrin-yoku genaamd, ontstond zo’n veertig jaar geleden in Japan. Daar is

het inmiddels een erkende therapie. En ook hier kun je workshops bosbaden volgen. In Peel en
Maas bijvoorbeeld kun je samen met Ine Jacobs de natuur ervaren in de Heldense Bossen.
Het voelt wat onwennig, op een
maandagmorgen in de miezerregen op
een plastic tas in het stille bos te zitten.
Met de ogen gesloten merk je echter al
snel dat het bos helemaal niet zo stil is.
Je hoort de druppels van de takken vallen, een windvlaag die de struiken laat
ritselen en tussendoor het gekwinkeleer
van vogeltjes. Bosbaden is je onderdompelen in de natuur met al je zintuigen.
Het werd zo’n veertig jaar geleden in
Japan bedacht en daar is het inmiddels
een erkende therapie zegt Ine Jacobs.
“Uit onderzoeken blijkt dat de hartslag
en bloeddruk van deelnemers na een
sessie gedaald waren. Tegenwoordig
brengen we een groot deel van de dag
binnen door en bouwen zo een spanning op waardoor ons lijf geen kans
krijgt om te herstellen. We leven in de
vijfde versnelling. Met bosbaden gaan

we van de vijfde versnelling naar de
vrijstand.”
Berenvel
Zelf ontdekte Jacobs het bosbaden
tijdens een informatiedag salutogenese, de tegenhanger van de pathologie.
Jacobs: “Wat mij hier zo in aanspreekt
dan je zelf de regie kunt nemen over je
eigen gezondheid en welzijn. Wat overigens niet wil zeggen dat je zelf schuld
bent als je een ernstige ziekte krijgt.”
Volgens Jacobs zijn er drie factoren
die invloed hebben op je gezondheid:
mentale aspecten, fysieke aspecten en
omgevingsfactoren. “Het stimuleren van
het zelfgenezend vermogen is sindsdien
mijn uitgangspunt in alles wat ik doe.
Bosbaden is daar het ultieme voorbeeld
van, je gaat terug naar de basis, zonder
weer in een berenvel te moeten gaan

lopen”, grapt ze. “Het lichaam kan in
principe alles herstellen maar moet daar
wel de kans voor krijgen in de juiste
omstandigheden.” Door de drie factoren bouw je lading op in je lijf, legt ze
uit. “Als mens bouwen wij lading op
met positieve ionen. De aarde met een

Bosbaden is je
onderdompelen
in de natuur
frequentie van 7.86 Hertz is geladen
met negatieve ionen. Door letterlijk met
de aarde in aanraking te komen kunnen wij ontladen. Dit hebben we altijd

gekund behalve de laatste honderden
jaar, denk aan onze synthetische schoenen die we dragen, veel meer binnen
leven et cetera. Je lijf krijgt dan niet
meer de kans om te herstellen. De oefeningen die we doen helpen daarbij.”
Blote voeten in het gras
Maar wat doe je dan precies tijdens
zo’n workshops bosbaden? Het beste
kun je het omschrijven als een vorm
van meditatie gecombineerd met
ontspanningsoefeningen. Ine daagt
je uit om al je zintuigen te gebruiken.
Dit doe je door te kijken, te luisteren
en te voelen en letterlijk te aarden
door met je blote voeten op het gras te
staan. Het voelt misschien een beetje
gek om vijf minuten naar een boom te
kijken of een blaadje in het water, maar
al snel vallen je details op die je eerst
niet waarnam. Na de 2,5 uur durende
workshop, die wordt afgesloten met
een theeceremonie, voel je je weer
helemaal ontspannen en fris. Net alsof
je een bad hebt genomen.

DE 3VROUWEN

is een unieke winkel voor de gezondheid
U vindt er een uitgebreid assortiment edelstenen, bloesemremedies,
celzouten, essentiële oliën, biologische cosmetica, natuurlijke shampoo,
cbd olie, water vitalisators, boeken, diverse thee soorten en nog veel meer.
St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel. 077 230 00 15
www.de3vrouwen.nl

Openingstijden:
di t/m vr 10.00-17.00 uur
za 10.00-16.00 uur

Kijk voor meer informatie op:

www.primaveralife.nl (informatie oliën)
www.bloesemremedies.com (bloesemremedies)
www.celzouten.com (Schüssler celzouten)
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Jij maakt ‘m super

Ben jij op zoek naar
een superleuke
baan in Horst?
37
Assistent bedrijfsleider
uur per week

37
Ervaren keukenadviseur
uur per week

Junior keukenadviseur

37
uur per week

Geïnteresseerd? Laat het ons weten!
Superkeukens Horst is op zoek naar leuke collega’s! Kijk voor meer informatie op:
www.werkenbijimg.nl/vacatures Heeft een van bovenstaande vacatures je interesse
gewekt? Mail dan je motivatiebrief en cv naar: sollicitatie@superkeukenslimburg.nl

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,3

HORST

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

ROERMOND

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

Elke zondag geopend

