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Horst aan de Maas

Lege terrassen
Ook in Horst aan de Maas voerde, zij het op bescheiden schaal, de horeca dinsdag 2 maart actie door haar terrassen op te stellen. Zoals hier in het centrum van Horst. Dat niet iedereen aan de actie heeft meegedaan begrijpt Wouter Hoeijmakers, voorzitter van KHN Horst aan de Maas en eigenaar van Boscafe Maasdal in Horst, wel. “Hoewel vrijwel iedereen de
actie begrijpt en waardeert, komt er bij velen ook nog een stukje logistiek bij kijken. Aangezien de terrassen vaak elders opgeslagen zijn en de actie betreft ‘terrassen wel opbouwen
maar niet open, maar afzetten met rood-wit lint’. We kunnen ons ook voorstellen dat zolang er nog geen perspectief is, men deze operatie nog even uitstelt.” Zelf had hij zijn terras
wel opgebouwd. “We hopen gezamenlijk dat door deze actie de druk op het kabinet zo groot wordt, dat men niet anders kan dan de horeca weer te openen onder dezelfde strenge
voorwaarden als toen we weer dicht moesten. Hiermee is het grote publiek veel beter te reguleren op 1,5 meter, dan dat iedereen maar de vrije hand krijgt. Overvolle parken, bossen
en stranden zijn daar een direct gevolg van. De horeca is dé oplossing voor dit probleem en dat willen we door middel van deze actie laten zien.”

Geen tegemoetkoming verhuiskosten

BiblioNu teleurgesteld over houding college
Directeur-bestuurder Fons Steggink van BiblioNu Horst is teleurgesteld in de weigering van het College
van B&W van Horst aan de Maas om tegemoet te komen in de verhuiskosten naar ‘t Gasthoês. In een brief
aan het college en de gemeenteraad schrijft hij verbaasd en verbolgen te zijn.
In de gemeenteraadsvergadering van
dinsdag 26 januari bleef wethouder
Han Geurts bij zijn eerder standpunt.
“We begrijpen de behoefte”, zei de
wethouder tijdens de vergadering,
“maar we gaan niet extra investe
ren.” Een motie van de SP, om de
bibliotheek in Horst alsnog tegemoet
te komen in de verhuiskosten, haalde
het dan ook niet. Onbegrijpelijk
vindt Fons Steggink. In de brief

aan het college haalt hij aan dat de
bibliotheek juist op verzoek van de
gemeenteraad een subsidieaanvraag
voor de verhuiskosten heeft gedaan.
De ruim 9.000 euro die de gemeente
wil vergoeden, noemt hij een sigaar
uit eigen doos. “Dit betreffen kos
ten die op de begroting van het
Gasthoês thuishoren en door de pro
actieve houding van BiblioNu nu ook
op de juiste begroting staan”, aldus

Steggink. Hij doelt daarmee onder
andere op de aanleg van wifipunten.

We gaan niet
extra investeren
“Ditzelfde geldt voor de planten:
deze waren reeds ingetekend door

de architect, maar er was verzuimd
ze op te nemen in de begroting
van het Gasthoês. Daarom nam
BiblioNu ze alsnog op in de een
malige subsidieaanvraag.” Daarnaast
was in de begroting van ‘t Gasthoês
een bedrag opgenomen voor tapijt.
BiblioNu besloot te kiezen voor pvc.
“Dit kan budgetneutraal gebeuren,
want tapijt en pvc zijn in dit geval
even duur. Toch heeft het college in
de toezegging kosten opgenomen
voor pvc. Het gaat hier echter geens
zins om extra kosten ten opzichte
van de begroting.”

Grootste partner
Steggink noemt het dan ook
onwerkelijk dat zo kort voor de
verhuizing nog geen duidelijkheid
is. “Daarbij komt de nog altijd voort
durende onduidelijkheid rondom
de taakstelling aan BiblioNu om
75.000 euro te bezuinigen in het
Gasthoês en de door de gemeente
aangekondigde bezuiniging van
10 tot 15 procent in 2022 waar
BiblioNu rekening mee dient te
houden”, aldus Steggink.
Lees verder op pagina 07
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Onderzoek TipHorstaandeMaas

Merendeel inwoners vindt stem uitbrengen belangrijk
Inwoners van Horst aan de Maas vinden het erg belangrijk om gebruik te maken van het stemrecht. Uit
onderzoek van onderzoeksbureau TipHorstaandeMaas blijkt dat 91 procent het belangrijk vindt om zijn stem
uit te brengen.
Het onderzoek werd uitgevoerd in
aanloop naar de komende Tweede
Kamerverkiezingen op woensdag
17 maart. TipHorstaandeMaas vroeg
inwoners onder meer in hoeverre zij
het belangrijk vinden om hun stem
uit te brengen. 34 procent vindt dit
belangrijk en 57 procent zelfs zeer
belangrijk. “Het is een verworven
recht dat we gekregen hebben en
moeten koesteren’, reageert iemand.
Een ander voegt toe: “Ik vind het zeer
belangrijk om mijn stem uit te bren
gen. Ook al denk je, die ene stem

van mij zal weinig uitmaken op het
geheel. Nu kun je je mening laten
horen, maak daar dan gebruik van!”
Sommige inwoners geloven echter dat
hun stem niets uitmaakt en vragen
zich af wat het dan voor nut heeft om
te stemmen. “We maken een hokje
rood, waaraan we tevoren niet eens
weten of het wel aan die kandidaat
wordt toegekend of toch weer aan de
lui op de verkiesbare plaatsen.”

Vertrouwen
Het vertrouwen in de landelijke en

lokale politici is dan ook niet zo heel
hoog: 22 procent zegt vertrouwen
te hebben in de landelijke politiek
en 27 procent in lokale politici. Toch
voelen de inwoners van Horst aan
de Maas zich wel betrokken bij hun
gemeente. Zij maken bijvoorbeeld
deel uit van werkgroepen of vereni
gingen en proberen op de hoogte te
blijven van wat er speelt in hun dorp.
Een van de ondervraagden doet zelfs
nog het voorstel om een inwoners
raad op te richten. “Ik zou graag deel
willen zijn van een ‘wijze’ raad, een

gemeentelijke groep burgers die zes
keer per jaar ongevraagd commentaar
of advies geeft op de gemeentelijke
visies en beslissingen. Deze personen,
afkomstig uit de diverse kerkdorpen,
dienen onafhankelijk partijloos zonder
belangen te zijn. Dus enkel alleen het
gezonde verstand, kennis en wijsheid
dient de basis te zijn van hun advie
zen en uitspraken. De adviezen zullen
regelmatig verrassend afwijken van
de gemeentelijke zienswijzen. In posi
tieve zin.”

Daden
Als het gaat om hun stemkeuze laten
kiezers in Horst aan de Maas zich
vooral leiden door partijstandpunten,

resultaten van de afgelopen jaren en
de partij. “Partijstandpunten vind ik
irrelevant. Je weet immers toch niet
of die terugkomen in het coalitiepro
gramma”, merkt een inwoner op. “Dus
ik kijk naar afgelopen vier jaar. En
verder geldt: let op hun daden, niet op
hun woorden.” Informatie over de ver
kiezingen halen mensen vooral uit de
media en online stemwijzers.
Inwoners werd ten slotte ook
gevraagd welke vijf onderwerpen zij
het belangrijkste vinden als het gaat
om hun stemkeuze. De top vijf bestaat
uit: economie, klimaat en duurzaam
heid, aanpak van het coronavirus,
natuur en milieu en onderwijs.

Van provinciale agenda

Definitief streep door Station Grubbenvorst Greenport
Station Grubbenvorst Greenport is definitief van de baan. In een brief aan het College van B&W van Horst
aan de Maas meldt gedeputeerde Hubert Mackus dat realisatie van het station van de provinciale agenda
is gehaald.
Al sinds 2015 wordt er gesproken
over een station bij Grubbenvorst, dat
deel uit zou maken van de Maaslijn.
Er waren drie locaties op het oog, de
Californischeweg, Burgemeester van
Kempenstraat en de Sint Jansweg.
Uiteindelijk viel de keuze op de
Burgemeester van Kempenstraat en
werd in 2016 een ontwerp gemaakt.

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.

In 2017 bleek dat door financiële
tegenvallers er in de realisatie van
het station een tekort van 10,7 mil
joen euro was ontstaan en in 2018
kwam er een streep door het plan.
College en gemeenteraad lieten het
er echter niet bij zitten en bleven lob
byen bij de provincie. In november
riep PvdA’er Richard van der Weegen
het college nog op zich volop in te
blijven zetten voor een station in
Grubbenvorst. Nu blijk dat de provin
cie alsnog afziet van verder inzetten
op het project. In een brief aan het
college schrijft gedeputeerde Mackus
dat ProRail heeft aangegeven dat het
Maaslijnproject tientallen miljoenen

euro’s meer gaat kosten. “Dat houdt
dus in dat de Limburgse 99.9 miljoen
euro, samen met de andere regionaal
ingebrachte middelen van Brabant
en Gelderland (totaal 153 miljoen)
en de rijksmiddelen van bijna 59.6
miljoen euro nog steeds niet toerei
kend zijn om het Maaslijnproject te
kunnen realiseren.” Volgens Mackus
is daarmee de grens bereikt. “Omdat
de verbetering van de Maaslijn zo’n
belangrijk project is voor Limburg en
deze verbetering ook weer kansen
biedt voor verdergaande verbeterin
gen in dienstverlening van de reiziger
(betere en schonere treinen) leggen
we alle prioriteit bij het vasthouden

van de voorliggende scope van het
project Maaslijn. Vandaar is station
Grubbenvorst ook niet opgenomen
in het toekomstbeeld OV 2040. In het
toekomstbeeld is wel de upgrading
van de gehele Maaslijn opgenomen
waarmee in de toekomst regio
nale sneltreinen tussen Nijmegen
en Maastricht kunnen rijden.” Hij
geeft aan dat station Grubbenvorst
Greenport niet meer op de agenda
wordt gehouden.

Bestuurlijke onwil
Van der Weegen is teleurgesteld in
het besluit. “Het is een gemiste kans.
Een station is een enorme impuls
voor de regio. Voor Greenport, voor
de campus. Maar ook voor de leef
baarheid en aantrekkelijkheid van
Grubbenvorst en onze gemeente. Met

twee stations aan beide lijnen die de
gemeente doorkruisen hebben we
spoorgoud in handen. De financiële
problemen rond de Maaslijn hebben
ervoor gezorgd dat deze kans niet
meer wordt gepakt. Het is onbe
grijpelijk dat het station niet in het
toekomstbeeld OV 2040. Het is echt
bestuurlijke onwil. Gemeente en pro
vincie trekken er niet aan. Waarom
niet is me volstrekt onduidelijk. Het
station was er bijna. De tekeningen
waren rond. Op het totaal bezien
gaat het om klein geld waar we veel
voor zouden hebben teruggekre
gen.” Helemaal overtuigd dat het een
definitief einde is, is hij echter niet.
“Stationskans komt nog wel een keer
voorbij.”
Tekst: Marieke Vullings

Oplage 19.500 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.

WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
SEVENUM RONDOM KLEEFSEDIJK

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandig
heden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE
Mail naar bezorgers@garcon.nl

Gesitrans C2C BV is een onderdeel van de Sikes Group.
Sikes Group is een innoverend bedrijf en in verschillende takken actief.
Word jij onze nieuwe collega? Wij zijn op zoek naar :

Allround
monteur m/v
Functieomschrijving:
Als monteur ben je bezig met kleine onderhoudswerkzaamheden
en reparaties aan onze vrachtwagens. Tevens doe je onderhoud
en reparaties aan onze machines in de champignonkwekerijen.
Functie-eisen
• Werkervaring en kennis van elektronica is een pre.
• fulltime dienstverband, parttime is evt ook mogelijk
• goede, enthousiaste en flexibele inzet
• praktische en zelfstandige instelling
• oplossingsgericht denken
Arbeidsvoorwaarden:
• uitdagende functie binnen een groeiend bedrijf
• prettige werksfeer
• Marktconform salaris
Spreekt deze veelzijdige vacature je aan?
Solliciteer dan door te mailen naar emmypijnenburg@sikes.nl
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Alleen radio en website

Omroep Horst aan de Maas
gaat door
Omroep Horst aan de Maas gaat de komende maanden door met het uitzenden van radio. Ook blijft de website
in de lucht. De gemeente Horst aan de Maas stelt daar een subsidie van 30.000 euro voor beschikbaar. De
tv-zender is wel sinds 1 maart op zwart.
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Inzittenden aangehouden

Achtervolging eindigt
in weiland

De politie heeft in de nacht van vrijdag 26 februari op zaterdag
27 februari een auto achtervolgd bij Grubbenvorst. De achter
volging eindigde uiteindelijk in een weiland in Lottum.
Een woordvoerder van de politie
laat weten dat de bestuurder met
hoge snelheid wegreed toen hij
de politieauto zag. De politie heeft
vervolgens de achtervolging inge
zet. Bij een bocht is de auto van

de weg geraakt en zo in het wei
land tot stilstand gekomen. Beide
inzittenden werden aangehouden.
Gezien de forse impact werd één
van personen ter controle naar het
ziekenhuis gebracht.

Onder invloed

Dakloze aangehouden
in Hegelsom
De politie heeft donderdag 25 februari in Hegelsom een man
aangehouden zonder vaste woon- of verblijfplaats.
De man werd gevonden in een
verlaten kippenstal te Hegelsom
en was onder invloed van a lcohol.
De politie laat weten dat de

v reemdelingenpolitie de man heeft
aangehouden en meegenomen
naar het politiebureau in Venlo.

Fans staken zondag Veronique Klaassen en Louis Vullings van De Wekkerradio een hart onder de riem

Vorige week werd bekend dat de Raad
van Toezicht (RvT) de stekker uit de
omroep wilde trekken. Uit een onder
zoek, uitgevoerd in opdracht van de
gemeente Horst aan de Maas, bleek dat
Omroep Horst aan de Maas niet meer
levensvatbaar is. Het advies was om
de huidige organisatie te ontbinden en
onderzoek te doen naar een nieuwe
omroep. De RvT besloot daarom dat per
1 maart de omroep op zwart zou gaan.
De vrijwilligers van de omroep reageer
den verbaasd op het nieuws en ook de
politiek stelde vragen bij het besluit.
Donderdag 25 februari werd namens
de vrijwilligers een brandbrief gestuurd
aan het gemeentebestuur. Daarin rie
pen zij het college op om de omroep in
leven te houden. Van vrijdagmiddag tot

en met zondagavond vonden er diverse
gesprekken plaats tussen de omroep,
de RvT en de gemeente. Deze gesprek
ken hebben ertoe geleid dat de vrij
willigers zondag 28 februari unaniem
hebben besloten dat website en radio
zender in de lucht blijven. Daardoor
kunnen zij doorgaan met het maken
van hun radioprogramma’s; de vanuit
L1 gestationeerde redacteur/verslagge
ver Tim van der Weerden blijft content
maken voor de website van de omroep.

Subsidie
De vrijwilligers nemen de huidige
stichting over. De gemeente stelt een
subsidie van 30.000 euro beschik
baar voor de duur van maximaal zes
maanden. Jan Droesen vervult vanaf

1 maart de rol van directeur-bestuur
der. Louis Vullings, Dirk Jeurissen
en Bas Peeters vormen de nieuwe
Raad van Toezicht. De huidige interim
directeur-bestuurder en de Raad van
Toezicht nemen afscheid.
Een taskforce, bestaande uit verte
genwoordigers van omroep Horst aan
de Maas, omroep Venray, nieuws
uithorstaandemaas.nl, gemeente en
bibliotheek, gaat onderzoeken of er
een fusie of samenwerking mogelijk is
tussen de omroep en andere partijen.
Daarbij wordt onder andere geke
ken naar omroep Venray en nieuws
uithorstaandemaas.
Om de omroep financieel draaiende
te houden is er crowdfundingsactie
opgestart door de vrijwilligers.

Getuigen gezocht

Pony mishandeld
in Hegelsom
De politie is op zoek naar getuigen van de mishandeling van
een pony op vrijdag 26 februari aan de Heijnenstraat in
Hegelsom. Het dier werd daar met een band strak om zijn nek
aangetroffen.
De eigenaar van de pony trof het
dier vrijdagmiddag 26 februari in
de wei aan met een (span)band
strak om de nek aangetroffen. De
pony was hierdoor versuft geraakt.
De eigenaar was er nog op tijd bij.
Volgens de politie werd moge

lijk geprobeerd de pony te stelen.
De politie is op zoek naar getuigen.
Wie iemand in de afgelopen dagen
bij of in het weiland zien staan
of een voertuig bij het weiland
gezien, kan contact opnemen via
0900 88 44.

TE KOOP PER INSCHRIJVING!

Hoogbroek 24 Sevenum

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

Kijkdagen:
maandag 15 maart 2021 en donderdag 18 maart 2021 van 10.00 tot 18.00 uur

Crist Coppens

i.v.m. de huidige Covid-19 maatregelen is bezichtiging uitsluitend op afspraak mogelijk

Grijp deze kans om op één van de mooiste plekjes van Sevenum te gaan wonen en realiseer hier je droomhuis!
Op een prachtige vrij gelegen locatie in het buitengebied van Sevenum gesitueerde authentieke, vrijstaande
woonboerderij met diverse bijgebouwen en volop buitenruimte op een perceel van maar liefst 21.300 m². De
bijbehorende cultuurgrond is ook separaat te koop.
De inschrijving sluit op vrijdag 9 april 2021 om 12.00 uur. Meer informatie via ons kantoor Helmond.

Paterslaan 2a - Helmond - 0492-525552
monique@vansantvoort.nl

www.vansantvoort.nl

Alleen dinsdag 9 maart

4 gepaneerde schnitzels
Halve prijs
Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

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

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

AANMELDEN

BRUGKLAS

Vrouw bijt agent
De politie heeft donderdag 25 februari een vrouw in Sevenum
aangehouden voor rijden onder invloed. De vrouw verzette zich
hierbij hevig en beet een agent in de hand.
De vrouw werd donderdagmiddag
25 februari aangehouden voor het
besturen van een personenauto
terwijl ze mogelijk onder invloed
was van alcohol. “De verdachte
wenste nergens aan mee te wer
ken en werd ter plaatse aange

houden”, schrijft de politie op
Instagram. “Op het politiebureau
in Horst bleef verdachte recalci
trant, weerspannig en beet ver
volgens een collega in haar hand.”
De v erdachte is ingesloten voor
verder onderzoek.

Gezamenlijke collecte weer
verplaatst
In een groot aantal dorpen van Horst aan de Maas wordt de gezamenlijke collecte weer verplaatst. Door de nog steeds geldende
coronamaatregelen vinden de organisaties het niet verantwoord
langs de deur te gaan.
Normaal gesproken zou in week 15
de gezamenlijke collecte voor de
goede doelen plaats gaan vinden.
De organisaties van Kronenberg,
Evertsoord, Sevenum, Lottum,
America, Grubbenvorst, Meterik,
Melderslo, Sevenum, Broekhuizen
en Broekhuizenvorst, Tienray en
Horst hebben inmiddels aange

geven dat zij de collecte niet door
laten gaan. Hij wordt verplaatst naar
week 38 in september.
“Iedereen is voorstander van deze
manier van inzamelen en dat is dan
ook de reden waarom het collec
teren in april nog niet verantwoord
is “, zegt een woordvoerder van
Gezamenlijke Collecte Horst.

VVD wil doorpakken met
kernenergie om klimaat
verandering tegen te gaan
In 2050 moet de energievoorziening In Nederland bijna helemaal
duurzaam en CO2-neutraal zijn, zo stelt de Rijksoverheid. De VVD
Peel en Maas, VVD Horst aan de Maas en VVD Venray vinden dat het
aan de gemeente is om hieraan bij te dragen.

Meldu
je n !
aan
VALUAS
COLLEGE

COLLEGE
DEN HULSTER

BLARIACUM
COLLEGE

maandag 8 maart en
dinsdag 9 maart
24 uur per dag via

www.ogvoontmoet.nl
OGVO

Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

“Hierbij is een overgang naar een
duurzame energievoorziening
belangrijk om klimaatverandering
tegen te gaan. Het is belangrijk
dat we voor energie niet helemaal
afhankelijk worden van andere lan
den”, aldus de fracties. “Als gemeen
ten spelen we daar uiteraard een
eigen rol in. Een duurzaam ener
giesysteem begint immers bij de
inwoners en de bedrijven. Iedereen
die dat kan, moet zorgen voor een
passende bijdrage. Ook in NoordLimburg.” Volgens de fracties is juist
die ‘passende’ invulling voor iedere
gemeente anders. Zo stellen zij dat
kustgemeentes in het westen een
hele andere uitgangspositie hebben
dan gemeentes in Noord-Limburg.
“Hier moeten eventuele windmolens
bijvoorbeeld veel hoger de lucht in
om een vergelijkbaar rendement te
maken.” De VVD Peel en Maas, VVD
Horst aan de Maas en VVD Venray
zijn van mening dat de landelijke
overheid de verantwoordelijkheid
voor de transitiedoelstellingen ook
niet zomaar helemaal over de schut

ting kan gooien naar provincies en
gemeentes. “Een centrale aansturing
is onontbeerlijk: Ook kleine, lokale
energieprojecten zullen vaak toch
op een of andere manier gebruik
maken van een centraal elektri
citeitsnet. De laatste tijd merken
we steeds vaker dat we hier met
aansluitproblemen te maken krij
gen. Als je echt meters wilt maken
met de energietransitie, dan is een
centrale aansturing daarom alleen
al onmisbaar. Met allemaal rela
tief kleine systemen wordt het heel
ingewikkeld om straks CO2 neutraal
te voorzien in de totale Nederlandse
energiebehoefte.” De fracties pleiten
er daarom voor om nu een voortva
rende start te maken met de bouw
van één of meerdere nieuwe kern
centrales. “Eén kerncentrale levert
evenveel energie op als honderden
windturbines. De oppervlakte die je
zou moet volleggen met zonnepa
nelen om aan deze energieproduc
tie te tippen is er gewoonweg niet.
Daarom niet langer wachten, maar
gewoon doen.”

Rechtgezet
In het artikel Vroeger in beeld- Maasbreseweg Sevenum in de editie
van donderdag 25 februari is helaas een fout geslopen. In het artikel
wordt genoemd dat in 1909 de zusters hun eigen klooster openen. Zij
openden echter in 1877 al hun klooster. In 1909 openden zij een
kleuterschool en een meisjesschool.
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Inzet voor S.V. Lottum

De sportieve genen van familie Heinemans
Als er één familie betrokken is bij S.V. Lottum dan is het wel de familie Heinemans. Alle zes de gezinsleden
sporten bij de club en vervullen daarnaast nog één of meerdere nevenfuncties. “We vinden het belangrijk om
ons steentje bij te dragen.”

Gemma de korfbaldagen. Alle trainin
gen, wedstrijden en commissies bij
elkaar opgeteld besteedt het gezin
ongeveer zes tot acht uur per week
aan de vereniging. Dat er de afge
lopen maanden geen trainingen en
wedstrijden waren was dan ook wel
een domper. “Het was erg vervelend
dat we vrijwel niks konden doen.
Gelukkig kon de jeugd onder de 18
nog wel trainen, dus daar hebben we
nog wel wat bij kunnen dragen. We
zijn blij dat we nu weer zelf mogen
gaan trainen”, zegt Silvia. Lachend:
“Omdat er geen derde helft was,
heeft Ed wat geld kunnen besparen.”

Steentje bijdragen
De familie Heinemans vindt het
belangrijk om niet alleen lid te zijn,
maar ook andere functies binnen de
club te beoefenen. “Het is belangrijk
dat de club draaiende blijft en dat
de jeugd van Lottum ook de keuze
heeft om te gaan korfballen. Hier
willen we graag een steentje aan
bijdragen door te helpen als jeugd
leidsters, scheidsrechter en bestuurs
lid.” Dat alle vier de dochters in één
team spelen heeft ook zo zijn voor
delen. “Pap en mam zijn zo niet de
hele z ondag kwijt om wedstrijden te
kijken.”

Nieuwe exploitant
De Wingerd
Cultureel centrum De Wingerd in Sevenum heeft een nieuwe
exploitant. Per 1 maart heeft Leon Hoex het stokje overgenomen
van Theo en Dian van Gasteren. Gemeente Horst aan de Maas
is met hen overeengekomen dat het huurcontract niet wordt
verlengd.

De familie Heinemans bestaat uit
vader Ed Heinemans (54), moeder
Silvia (50) en de vier dochters Anne
(24), Lisa (20), Gemma (20) en Elle
(18). Met uitzondering van Lisa, die
in Wanroij woont, wonen ze allemaal
in Lottum. Ed is al 45 jaar lid van de
club en heeft intussen in alle teams
gespeeld. Daarnaast is hij ook nog
jeugdleider geweest. “Momenteel
voetbalt hij bij de veteranen en is
hij erg fan van de derde helft”, grapt

Silvia. Zij startte haar ‘carrière’ bij de
club bij het damesvoetbal. Daarna is
ze jeugdleidster geweest van de F-jes
van het voetballen. “Toen de kinde
ren zijn gaan korfballen ben ik leid
ster geworden bij de jeugd. Daarna
ben ik een scheidsrechterscursus
gaan doen. Op dit moment ben ik nog
steeds scheidsrechter bij de jeugd
en korfbal ik bij de recreanten.” Het
was ook Silvia die de liefde voor het
korfbal aanwakkerde bij de vier mei

den. “Onze moeder vond het belang
rijk dat we een teamsport deden. En
met dat in gedachte was er in Lottum
keus tussen voetbal en korfbal. Toen
was de keuze snel gemaakt”, zeg
gen ze. De vier meiden waren al op
jonge leeftijd op het veld te vinden.
Het bijzondere is dat ze alle vier in
het eerste team spelen, jeugdleider
zijn of zijn geweest en nu de jeugd
trainen. Lisa is daarnaast lid van
het bestuur en organiseert net als

In het afgelopen jaar hebben de
gemeente en de exploitanten van
De Wingerd, Theo en Dian van
Gasteren, gesproken over de voor
waarden voor een nieuw huur
contract. Onlangs hebben beide
partijen de conclusie getrokken dat
er geen overeenstemming bereikt
kan worden, meldt de gemeente in
een persbericht. Daarom is beslo
ten het contract niet te verlengen.
“In deze coronatijd zijn er geen
activiteiten in De Wingerd maar
we hopen allemaal dat daar snel
verandering in komt. Daarom is

het belangrijk dat verenigingen en
andere gebruikers direct een nieuw
contactpersoon hebben. Zodat zij
hun activiteiten als vanouds kun
nen oppakken, zodra dat weer mag
en kan”, aldus de gemeente.
Theo en Dian van Gasteren
exploiteerden negentien jaar
De Wingerd. “Hun bijdrage en
mede-investeringen in de Wingerd
hebben ervoor gezorgd dat de
inwoners van Sevenum al die jaren
in het cultureel centrum terecht
konden. We wensen hen veel
succes voor de toekomst.”
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Onze loodgieter Thei gaat over een jaar met pensioen, om hem op te volgen zijn we op zoek naar een

Loodgieter
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Wij zijn met spoed op zoek naar een

Loodgieter

LOODGIETER en TEGELZETTERS
met ervaring

met ervaring

den
Als loodgieter kom je bij mensen thuis, je bent het visitekaartje van ons bedrijf. Niet alles kan vooraf bedacht worden
een
op de tekentafel, goede eigenschappen zijn oplossingsgerichtheid en precies werken. Je aan afspraken houden én een
en
open en eerlijke manier van communiceren vinden wij ook belangrijk. Dit is niet je eerste baan, je hebt de afgelopen
nde
jaren al heel wat waterleidingen,verwarmings installaties en sanitair aangelegd. Je bent een vakman en aan het einde
van de dag ben je trots op je werkzaamheden.
Ook al is een groot deel van wat je gemaakt
hebt bij oplevering niet zichtbaar.
Rongen Tegels en Sanitairis een echt
familiebedrijf,waar we vriendschappelijk
met elkaar omgaan. We installeren
kwalitatief hoogwaardige badkamers en
ontzorgen onze klanten van ‘sloop- tot kitwerk’
in de ruime regio rond Venray. Dat betekent,
dat ook jouw werkzaamheden divers zijn.
Naast het pure loodgieterswerk mag je
bij ons ook slopen, metselen en timmeren.
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Gevoel voor humor en je houdt van muziek tijdens het werk.
• werkzaamheden.
Je bent een kleurrijk persoon, je neemt je werk serieus en je bent betrokken bij je collega’s.
Ook leuk om te weten:
Je hebt één aanspreekpunt tijdens jouw werkzaamheden.
Alle werkzaamheden worden door jou en je collega’s uitgevoerd.
Na een proefperiode bieden we je een vast contract met een marktconform salaris.
We plannen geen overuren.
Veel collega’s hebben de intentie om hier oud te worden.
Je bent hier geen nummer, je krijgt de kans om nieuwe dingen te leren.
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Programmaplan Arbeidsmigranten

‘Integreren begint bij de arbeidsmigrant’

“As ik oow ni mer zie,
dan heb ik de oëge dich.”

De gemeenteraad van Horst aan de Maas boog zich dinsdag 2 maart over de integratie van arbeidsmigranten, dat onderdeel uitmaakt van het programmaplan Arbeidsmigranten. Aan de hand van stellingen werd de
raad gevraagd na te denken over wat zij belangrijk vinden als het gaat om integratie.

Ben Huijs
echtgenoot van

Marietje Huijs-van den Beuken
Pap van

Anne *, Anouk en Toon
Horst

19 juni 1967

21 februari 2021

Horst, Marietje
Anne *
Anouk
Toon
Rezar
Kitty

Integratie is meedoen, samen leven
en ook de taal leren kennen. Enkele
steekwoorden die bij de gemeente
raad naar boven komen op de vraag:
wat is integratie? Daarbij vond het
merendeel van de raadsleden dat
integratie voornamelijk een taak is
van de arbeidsmigrant zelf. “Maar ook
de gemeente en werkgever hebben
hier een grote verantwoordelijkheid
in”, stelde Richard van der Weegen
(PvdA). De buurt moet echter ook
niet achterwege blijven, merkte Sjaak
Jenniskens (CDA) op. “De buurt moet
ook openstaan voor medebuurtgeno
ten”, vond hij.

Taallessen
Wie wil integreren in een ander land
doet er goed aan de taal te leren en
ook mee te doen aan sport en cultuur.
De basis voor een goede integratie is
dan ook het leren van de Nederlandse
taal, vond een meerderheid van de
raadsleden. Of de werkgever dan ook
verplicht gesteld kan worden om die
taallessen te organiseren en financie
ren, daar verschilde de raad over van
mening.

Overeenkomsten
Tijdens de thema-avond kwamen
niet alleen raadsleden aan het

woord. Zo mocht Jan Cox namens
de bewoners van de Horsterweg
in Grubbenvorst toelichten hoe zij
de komst van arbeidsmigranten in
hun buurt ervaren hebben. Damian
Kaminski is zelf als arbeidsmigrant
naar Nederland gekomen en woont
intussen al jaren in Meerlo. Hij riep
de gemeente op om mogelijkhe
den te creëren voor Nederlanders
en arbeidsmigranten om gezamen
lijk dingen te ondernemen. “Richt
je ook niet alleen op de verschillen,
maar ook op de overeenkomsten
die er zijn”, gaf hij de gemeente
raad mee.

Berkelstraat 38, 5961 JL Horst
Het afscheid van Ben, Pap heeft in besloten kring
plaatsgevonden op zaterdag 27 februari.

Financiële steun

The story of life is quicker than the wink of an eye, the story of
love is hello and goodbye... until we meet again.
Jimi Hendrix

Ben Huijs
Bedankt veur alle jaore dát geej beej ôs waor.
Weej zulle oow noeït vergeate.
Weej waense Mariet en de kiênder veul sterkte.
Oow kammeroaj,
Henk, Hans, Anouska, Sander en Baukje

Gezocht in Horst: poetshulp,
1x per twee weken.
tel. 077 354 24 26
Weer toe aan positiviteit?
Voetreflexpraktijk Sandra Poels,
www.sandrapoels.nl, 06 15 49 09 26
Gevraagd Poetshulp voor woning
Voor 3-4u per week
Reacties via 06 30 79 18 07
Gevraagd poetshulp 3 uur per week
Tel. 06 39 23 91 72
Verloren mijn veiligheidsbril met
gehoor beschermers waarschijnlijk in
de buurt van Het Veldje in Horst
Tel. 06 42 73 78 00
TD Meijel zoekt, wegens extra
werkzaamheden, chauffeurs! Wij zijn
een klein transportbedrijf en leveren
verschillende diensten. Wij zoeken een
ZZP’er of iemand van 68+ met B-rijbewijs.
Geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar
planning.tdmeijel@gmail.com t.a.v.
Debbie Naus.

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

Walhalla krijgt gemeentelijke bijdrage
voor betalingsprobleem
OJC Walhalla in Sevenum krijgt een ondersteuningsbijdrage van 7.900 euro van de gemeente Horst aan de
Maas. De bijdrage is bedoeld om een actueel betalingsprobleem op te lossen.
De Sevenumse soos heeft als gevolg
van de coronamaatregelen tijdelijk
de deur moeten sluiten.
“Omdat de soos voornamelijk draait
op horecaomzet, is de financiële
positie snel verslechterd”, geeft
het College van B&W aan. “De soos
is door de eigen reserves heen,
ondanks de verschillende maatrege
len die het heeft genomen. Zo heeft
OJC Walhalla, waar mogelijk, gebruik
gemaakt van voorliggende regelin
gen en zelf maatregelen genomen
om kosten te besparen en extra

inkomsten te genereren.” Volgens de
gemeente heeft dit wel iets opgele
verd, maar is het niet kostendekkend.
“OJC Walhalla was vóór de coron
acrisis financieel gezond. De hoge
verzekeringspremies die OJC Walhalla
als pandeigenaar binnenkort moet
betalen, creëert een acuut betalings
probleem.” De soos heeft daarom
bij de gemeente aangeklopt voor
financiële steun. Het college heeft
daarop besloten Walhalla 7.900 euro
toe te kennen. “Het College van B&W
wil dat OJC Walhalla deze coronatijd

goed doorkomt, omdat de soos een
belangrijke sociale en culturele func
tie heeft en een ontmoetingsplek is
voor veel jongeren in Horst aan de
Maas.” De gemeente merkt op dat de
situaties van de sozen in Horst aan
de Maas verschillend zijn. De een is
bijvoorbeeld eigenaar van het pand,
terwijl de ander (een deel van) het
pand huurt. Dit heeft invloed op de
financiële situatie van de verschil
lende sozen.

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

vloerreiniging
en

Vele kleuren viooltjes, mini
viooltjes, primula, madeliefjes en
hangpotten. Hay Cox, Molengatweg 4
Horst 06 54 30 69 64

-onderhoud

Zelfstandig Optidee Adviseur Peggy
Wismans: www.optidee.nl/peggywismans. Tel: 06 48 55 07 30 of via fb

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

Kempen creëert
Kempen creëert

lokale
lokale verbinding
verbinding
#kempencreëert
#kempencreëert

Afvalhelden in het zonnetje
Wethouder Roy Bouten van gemeente Horst aan de Maas zetten dinsdag 2 maart de ‘afvalhelden’ in het
zonnetje. Medewerkers van Suez Nederland werden bij Boscafé het Maasdal getrakteerd op een kop koffie
en lunchpakket. Op zijn Facebookpagina schrijft Bouten: “Zij zorgen ervoor dat onze omgeving, binnen en
buiten, schoon is en blijft. Ze zijn onmisbaar voor ons welzijn en dat kunnen we niet vaak genoeg herhalen.” Deze week is het de Week van de Afvalhelden, waarin medewerkers uit de afvalbranche centraal
staan. / Beeld: gemeente Horst aan de Maas
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BiblioNu teleurgesteld over
houding college
“Deze bezuinigingstaken heb
ben grote consequenties voor de
bedrijfsvoering, de in te calculeren
risico’s én de medewerkers, voor
wie de onrustige tijden ook in het
Gasthoês lijken voort te duren.”
Volgens Steggink is BiblioNu de
grootste partner van ‘t Gasthoês.
“Met (buiten coronatijd) jaarlijks
meer dan 100.000 bezoekers per
jaar speelt BiblioNu een essen
tiële rol in deze dagelijkse reu
ring van het Gasthoes. Het is in
onze ogen dan ook vreemd dat
een omvangrijke organisatie als
BiblioNu verplicht wordt de ver
huizing zelf te betalen.” Hij geeft
aan dat als de gemeente de ver
huiskosten niet wil betalen, er
keuzes gemaakt moeten worden
om te komen tot een sluitende
begroting in 2021. Er wordt daar
bij onder andere gedacht aan het
niet investeren in een ‘speelse en
rijke leesomgeving’ in de jeugdaf
deling, het niet-invullen of ver

nieuwen van publieksplekken en
personeel terugtrekken uit samen
werkingsinitiatieven met partners
in het Gasthoês. Ook kan het zijn
dat activiteiten worden terugge
schroefd.

Het is vreemd
dat BiblioNu
verplicht wordt
de kosten te betalen
Steggink: “BiblioNu is vooral
teleurgesteld dat een verzoek om
een bescheiden en redelijke ver
huisbijdrage voor de grootste en
meest zichtbare partner van het
Gasthoês terzijde is geschoven,
wetende dat dit tevens de laatst
overgebleven bibliotheekvestiging
is in een gemeente met zestien
kernen.”

Gastles tophandballer

KERNgezond Sevenum hervat
activiteiten
Met het wederom opstarten van de basisscholen in Nederland
heeft de organisatie KERNgezond haar activiteiten weer mogen
hervatten. Deze activiteiten zijn gericht op gezonde voeding,
beweging en gedrag van basisschoolleerlingen. Op dinsdag 2
september gaf tophandballer Daan Versleeuwen de eerste gastles
op basisschool De Krullevaar.

KERNgezond Sevenum is een
lokaal initiatief van Sport-Company
en wordt ondersteund door de
gemeente Horst aan de Maas en de
Provincie Limburg. De KERNgezondactiviteiten zijn gericht op een
gezonde leefstijl voor jongeren,
iets wat volgens de organisatie in
deze tijden van corona nog belang
rijker geworden.

Gezond gedrag
De eerste gastles in het kader van
‘gezond gedrag’ werd gegeven door
tophandballer Daan Versleeuwen
aan de groepen 5, 6 en 7 van basis
school De Krullevaar in Sevenum.
Daan ging gedurende de gastles
in op wat een ‘held’ nu echt is. Zo
benoemde hij dat een ‘held’ iemand
is die niet pest, anderen helpt en
netjes met anderen omgaat. Dit ont
dekten de kinderen door eerst een

woordweb te maken rondom dit
thema. Aan de hand hiervan werd
de discussie aangegaan waarbij
Daan ook nog enkele voorbeelden
gaf vanuit zijn sport.

vooruitstrevend
dagvers
vollegrondsgroenten
flexibel

maatschappelijk verantwoord

klantgericht kwaliteit

totaalleverancier

Wij zoeken een:

Financieel administratief
medewerker
Allround monteur
mechanica
M/V - 32-40 uur

M/V - FULLTIME

Expeditieleider
Solliciteren:
Heb je interesse stuur je CV en
motivatiebrief naar:
personeel@groenteproducties.com

M/V - FULLTIME

Informatie:
Voor meer informatie over de vacature
en onze organisatie kijk op onze
website: www.groenteproducties.com

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.groenteproducties.com

GEFELICITEERD

CITAVERDE COLLEGE HORST
met de titel ‘Superschool’ afgegeven door Elsevier Weekblad

Pestgedrag
Als laatste werd ingegaan op ‘opste
kers’ en ‘afbrekers’. Zo ontdekten
de kinderen dat pestgedrag altijd
gevolgen blijft hebben. Daan ver
telden een verhaal over een dag in
zijn leven. Bij elke nare opmerking
kreukelden ze een papier. Daarna
vertelde Daan hetzelfde verhaal
nogmaals maar nu met positieve
opmerkingen. Bij elke positieve
opmerking mochten ze het blad
glad strijken. Zo zagen de kinderen
dat de kreukels, dus de nare opmer
kingen, altijd zichtbaar blijven. De
opstekers geven de kinderen juist
extra energie en een goed gevoel.

Bejo is altijd op zoek naar gemotiveerde stagiaires en medewerkers.
L e e s h i e r m e e r o v e r o n z e v a c a t u r e Te e l t m e d e w e r ke r
e n b e k i j k d e f i l m “J e t o e ko m s t b e g i n t b i j B e j o L i m b u r g”

Voor meer informatie over Bejo en onze vacatures:

Working down-to-earth

werkenbijbejo.nl

07

08

familie \ 0403
Dank je voor de hand die je toestak,
dank je voor de zorg die je bood,
dank je voor de woorden die je sprak,
dank je voor de glimlach die altijd te zien was,
dank je voor alles wat je gaf!
Op dinsdag 23 februari 2021
overleed in de leeftijd van 77 jaar

Ger Craenmehr
echtgenoot van

“Geej leeft maar ene kier, geniet der maar van..!”
Anny

Woensdag 24 februari 2021
overleed in de leeftijd van 68 jaar

HAN-MARK
ARENDSE

Anny Cuenen - Janssen

U I T VA A R T Z O R G

echtgenote van

Jan Cuenen †
lieve moeder, schoonmoeder en trotse oma van

Gerda Craenmehr - Coppus

Niels †
Sander en Ramona, Joep, Bram
Anke en Sef, Jop, Kes, Bo
Rob en Thom

lieve pap en trotse opa van
Bart †
Tessa en Patrick
Loïs en Kenny
Liam en Renske
Dirk en Janneke
Thomas
Jort
Bemmelstraat 5a1, 5961 HM Horst
Wij hebben op zaterdag 27 februari in besloten kring afscheid
genomen.
Voor uw steun en medeleven, in welke vorm dan ook,
danken wij u hartelijk.

Ger,

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

In verband met de huidige omstandigheden hebben wij in
besloten kring afscheid genomen.

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Wat zijn we geschrokken. Onze lieve zus Anny is er niet meer.

Anny Cuenen
Horst
Amsterdam
Tienray
Loosdrecht

Lies en Piet
Miny en Toine
Frans en Truus
Geert en Astrid
Neven en nichten

GERRIE

“Ut is good zoë..!”

Meer dan 60 jaar heb ik je gekend.
Mijn zwager, samen judo, hondendressuur en golf.
Keihard werken. Plannen maken. Gezamenlijke reizen.
Samen hebben we Jeco Conserven uitgebouwd tot één van
de grootste champignonconservenfabrikanten van Europa!
Ger, het was een fijne tijd samen. Dank daarvoor!

VAN DEN

H OEF

Dinsdag 23 februari 2021 overleed in de leeftijd van 92 jaar

Piet Hegger
Truus Hegger - Janssen †

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

pap, schoonvader, opa en super-opa van

Je zwager,
Piet

Helaas is ons gewaardeerd lid

Ger Craenmehr
op 23 februari overleden.
Ger was lid van onze vereniging sinds 1968 en was
nog steeds fanatiek betrokken bij de club.
We zullen Ger enorm gaan missen.
Bestuur en leden PHV De Helper in Nood, Horst

Afferden Ine en Ger
Rik en Sabine
Melderslo Gerda en Henk
Mirjam en Rolf, Jan
Lianne en Jeroen
Lenny en Joep
Afferden Christian en Rob
Marloes en Rick, Niels, Stijn
Evert en Inge
Venlo Peter en Marjon
Roy en Rian
Mark en Nadine
Dennis
Correspondentieadres:
Mathijs Claassensstraat 7, 5962 AM Melderslo

&
Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

In verband met de huidige omstandigheden hebben wij in
besloten kring afscheid genomen van ôzze pap.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44

Welkom lief ventje!

Geboren op
26 februari 2021

Moos

Zoontje en broertje van:
Ákos en Marjon
Beems-Vergeldt
Lucas en Levi
Siebersbeek 12
5973 KA Lottum

GEZOCHT... koopwoning met tuin of
huurwoning.. of boerderijwoning.
71 en 58 jaar. m. 06 44 84 09 27
Heeft u ook moeite met het
invullen van de belastingpapieren?
BSH is laagdrempelig, Belastingservice
Horst kan u hierbij helpen. Kijk op onze
website; www.belastingservicehorst.nl
Of stuur een mail belastingservice.
horst@gmail.com of tel 077 398 47 88
of 06 12 44 60 49
Schilder bied zich aan voor al
uw schilder, tex, en behang
werkzaamheden bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06 29 33 66 85

Een speciaal woord van dank aan de medewerkers en vrijwilligers
van Hof te Berkel 99, voor de liefdevolle verzorging.

Ôsse Wilco,
Lieve allemaal bedankt !!
Overweldigend en hartverwarmend zijn de vele lieve woorden,
de appjes, de telefoontjes, de kaarten, de bloemen,
en een luisterend oor, verzachten iets van ons grote gemis,
nu Wilco niet meer hier bij ons is.
Dank je wel aan het team Bob Noten voor het liefdevol afscheid.
Leon - Loes .
Ramona - Erik , Myrthe, Veerle en Ruben.
Luc - Brenda , Nico en Joeri

0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl
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Evertsoord vreest plannen voor zonnepark

‘We voelen ons de achtertuin van
Horst aan de Maas’
In opdracht van de gemeente Horst aan de Maas worden momenteel de
Mariapeel en A73/Maaslijn onderzocht als mogelijk toekomstig energielandschap voor zonnepanelen en windturbines. Inwoners van
Evertsoord, verenigd in een werkgroep, zien de ontwikkelingen met lede
ogen aan en vrezen dat de zonnepanelen in hun achtertuin een voldongen feit is.

wezen naar de resultaten van dat
onderzoek. We hebben een gesprek
gehad met wethouder Kuipers die
ons toen beloofde in november
terug te komen, maar dat is niet
meer gebeurd.”

Vertrouwen

De werkgroep bestaat uit zes leden,
twee daarvan hebben plaatsgeno
men in de klankbordgroep waar
mee verkenner Frank van Bussel in
gesprek is. “Vorig jaar mei kwam
het bericht naar buiten dat Ruimte
voor Ruimte een zonnepark aan
wilde gaan leggen in Evertsoord”,
begint Era Seijkens, voorzitter van
het Overlegplatform Evertsoord en
lid van de werkgroep. “Wethouder
Thijs Kuipers meldde toen dat de
gemeente van niets wist en dat
Evertsoord niet meteen in beeld
was. Dan wordt in december KODE

(Kader Opwekking Duurzame
Energie, red.) aangenomen door de
gemeenteraad en dan blijkt dat de
Mariapeel opeens wel een zoekge
bied is. Niet alleen voor zonnepa
nelen, maar ook voor windturbines.
En dat voor een gebied van 250 tot
300 hectare.” Door de gemeente
is vorig jaar een enquête gehou
den waarin mensen werden opge
roepen mee te denken over een
duurzame toekomst. “Daar hebben
maar 400 mensen op gereageerd,
dat is net 1 procent van alle inwo
ners en toch wordt iedere keer ver

De inwoners voelen zich in een
hoekje geduwd, zegt de werk
groep, die haar vraagtekens zet
bij de onafhankelijkheid van Frank
van Bussel. “Hij heeft gezegd
dat hij alleen voorstanders in de
klankbordgroep wil”, noemt Rien
Rops als voorbeeld. Hij woont
in Kronenberg maar heeft, net
als medewerkgroeplid Dirk van
Helmond, een bedrijf in Evertsoord.
Van Helmond: “We willen hier nog
graag lang blijven wonen en daar
bij denk ik dat dit soort projecten
mensen niet gaat verleiden ook in
Evertsoord te komen wonen.” De
beide ondernemers vrezen ook dat
de ontwikkelingen gevolgen heb
ben voor de toekomst van hun
bedrijven. Rops: “Volgens de plan
nen zou het gebied, dat nu land
bouwgrond is, na 25 jaar natuur
worden. Dit heeft dan gevolgen
bij voortzetten van het bedrijf.” De
werkgroep voelt zich niet serieus
genomen, zegt Seijkens. “Niemand
wil zonnepanelen en windturbines
in zijn achtertuin, maar wij voelen
ons wel de achtertuin van Horst aan
de Maas.” “Het lijkt wel alsof alles
wat achter de Midden Peelweg
ligt er niet toe doet”, merkt Van
Helmond op. “Waarom moet één
dorp ervoor zorgen dat Horst aan

de Maas aan haar opgave voldoet?”
Het zou veel eerlijker zijn als de
lasten worden verdeeld over alle
kernen, willen ze maar zeggen. “Ik
krijg er een vervelend gevoel bij”,
zegt Seijkens, “alsof er sprake is
van een verborgen agenda.” “Het
vertrouwen is weg”, beaamt Agata
Siwek, die net als Rops in de klank
bordgroep zit. “We voelen ons van
alle kanten belaagd.”

Informatieavond
Op woensdag 17 maart om
20.00 uur vindt een digitale infor
matieavond plaats voor het ver
kenningsgebied A73/Maaslijn.
Op maandag 22 maart om 20.00
uur volgt de eerste informatie
avond voor het verkenningsge
bied Mariapeel. Inwoners uit de
gemeente Horst aan de Maas kun
nen zich opgeven via www.ener
gielandschaphorstaandemaas.nl/
informatieavond Er is plaats voor
vijftig deelnemers. Op deze avond
zal er meer uitleg gegeven worden
over de uitgangspunten, de loca
ties, de impact voor omwonenden
en is er ruimte voor vragen.
Frank van Bussel was niet bereik
baar voor commentaar.

‘We voelen ons van alle
kanten belaagd’

Tekst: Marieke Vullings
Beeld: Gemeente Horst aan de Maas

Oh, zit dat zo!

Letsel door sport, wat nu?
Uit onderzoek van het CBS en het RIVM blĳkt dat 54% van de Nederlanders van 4 jaar en ouder één keer per week of vaker sport. Zodra de
omstandigheden rondom het coronavirus het weer toelaten, zal sportend Nederland de draad gauw weer willen oppakken. Maar wat als je
tĳdens een training of wedstrĳd door toedoen van een ander letsel oploopt?
kelijk van de omstandigheden
van het geval.

Bij het beoefenen van een
sport ontstaat regelmatig letsel.
Meestal door fanatieke deelname,
soms door ondoordachte, gevaarlijke acties van een teamgenoot of
de tegenstander. Of je de veroorzaker voor het opgelopen letsel
aansprakelijk kunt stellen, is afhan-

Meer algemeen geldt er voor sporten spelsituaties een verhoogde
drempel van aansprakelijkheid. Iets
dat in het dagelijks leven onrechtmatig is (bijvoorbeeld het uitdelen
van een harde duw, trap of tackle),
kan er in sportsituaties ‘bij horen’.
Tijdens een potje voetbal of hockey
moeten spelers bijvoorbeeld rekening houden met een tackle, met als
doel de bal af te pakken. En tijdens
een bokswedstrijd hebben boksers
rekening te houden met de nodige
klappen op het lichaam en zelfs
in het gezicht. Het zijn risico’s die
de sporters door deelname aan de
sport aanvaarden en waarvoor zij,
als deze risico’s zich verwezenlijken,
niet zomaar kunnen rekenen op een
vergoeding van de schade die het
letsel tot gevolg heeft.

In sportsituaties is een gedraging
pas onrechtmatig, als de gedraging
buiten de normale verwachtingen
van de betreffende sport ligt. Als je
tijdens het voetballen de bal al hebt
doorgespeeld naar een teamgenoot,
is de alsnog uitgevoerde schadeveroorzakende tackle op jou onrechtmatig. Voor het letsel dat je dan oploopt,
kan de veroorzaker aansprakelijk
gehouden worden. Ook acties die na
het eindigen van de wedstrijd of training tot letsel leiden, kunnen soms
tot aansprakelijkheid leiden als jij
geen rekening meer hoefde te houden met dergelijke acties.
Overigens rust op de partij die een
schadevergoeding eist voor letsel, opgelopen in een sportsituatie,
het bewijs omtrent de toedracht.
Videobeelden en getuigen van de
toedracht zijn daarom vaak van
groot belang!

Heeft u letsel opgelopen in een
sportsituatie en wilt u graag advies
over de mogelijkheden? Neem dan
contact op met ons kantoor voor
een vrijblijvend en kosteloos eerste
adviesgesprek. Wij kunnen u gericht
adviseren en ervoor zorgen dat uw
letselschadezaak op voortvarende
wijze wordt behandeld.
Door: Lisa Verhagen,
Van der Putt advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 86 | www.putt.nl
verhagen@putt.nl

Binnenkijken bij...

Column

Wandel
buddies
‘Caroline hoe is je eerste wande
ling verlopen?’, vroeg een collega
op het werk waarop ik antwoordde
dat het erg gezellig was maar dat
ik wel na 3 minuten wandelen al
in een beek was beland. En nee,
ik zag het water niet want door
de hoeveelheid sneeuw dat die
dagen gevallen was kon niemand
meer een weg zien. Gelukkig kon
het meisje met wie ik wandelde er
hard om lachen en hebben we de
tocht vrolijk doorgezet.
Een maand geleden zijn we gestart
met het ‘wandelbuddie’ project.
Een project voor jongeren die
geheel vrijblijvend met het jeugden jongerenwerk een wandeling
kunnen maken. Sinds die tijd krijg
ik wekelijks appjes van jongeren
binnen met de vraag of ze een
wandeling in kunnen plannen.
Verlies van een dierbare, stoeien
met negatieve gedachtes, studie
keuzes, maar ook minder zware
onderwerpen worden natuurlijk
besproken.
Bewondering heb ik voor de
mensen die de drempel over
durven gaan en een appje stu
ren. Zou ik dat zelf hebben
gedurfd? Hoogstwaarschijnlijk
niet. Want ook ik vind het stiekem
iedere keer weer spannend. Eerlijk
is eerlijk, het is toch best gek om
met iemand die je niet kent een
stuk te gaan wandelen? Toch is het
enorm verfrissend om een keer
een goed gesprek te voeren met
een totale vreemde. Het geeft mij
in ieder geval nieuwe inzichten.
Want van iedere wandeling leer ik
weer iets nieuws.
Waardering krijg ik van mensen
om mij heen voor het opstarten
van het project maar de mensen
die deze complimenten mogen
ontvangen zijn de jongeren die hun
bijzondere verhalen met mij w
 illen
delen en daarnaast prachtige
wandelroutes uitzoeken waar ze
mij rondleiden. Naast de bewon
dering die ik voor deze jongeren
heb zijn er ook leeftijdsgenoten die
hebben aangeboden om te gaan
wandelen. Jullie zijn helden!
De eerste wandelingen zal ik niet
snel vergeten. En ook vooral niet
de lekkere warme chocolademelk
die het meisje na afloop van mijn
eerste wandeling voor mij maakte.
Dankjewel lieve meid.

Caroline Keizer
Jongerenwerker Synthese
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15-vragen aan

Wout Schoonbeek Meerlo
gezien. Ik heb met een walvishaai
van 6 meter gezwommen. Ik hoop
dat ik dit nog eens mag beleven.

Welke herinnering zorgde jou
voor kippenvel?
De herinnering van toen ik de
band Parkway Drive voor de eerste
keer live zag. Ze speelden toen op
Paaspop, een festival in Schijndel.
Ze speelden het nummer Bottom
Feeder. De zanger haalde uit met zijn
stem en er kwam allerlei confetti en
vuurwerk. Iedereen deed lekker gek
en niemand keek elkaar raar aan. Op
dat moment kreeg ik kippenvel. Het
was zo ontzettend cool dat er nog
vele andere concerten volgden en
steeds bij zo’n moment, krijg ik kip
penvel.

Wat is jouw stopwoordje?
Mijn stopwoordjes zijn: ‘doe ik dade
lijk’. Ik heb altijd tijd genoeg te doen
en stel vaak dingen uit. Ik denk soms
dat de tijd stil staat. Als mijn ouders
iets vragen, dan antwoord ik negen
van de tien keer ‘dat doe ik dadelijk’.

Heb je een bijbaantje?
Ik werk momenteel in een tomaten
kwekerij. Hier werk ik nu al meer
dan vier jaar. Elke zaterdagochtend
en in de vakantie.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Waar ben je verslaafd aan?
Wout Schoonbeek
19 jaar
Meerlo
CIOS Sittard

Wat deed je als kind het liefste?
Als kind speelde ik het liefst buiten.
Meestal op de trampoline waar ik
allerlei kunstjes aan het proberen
was. Ik was ook vaak buiten aan
het voetballen met vrienden, wat
ik nog steeds regelmatig doe. Met
deze vrienden speel ik nu ook in een
vriendenelftal bij United 4.

Wat was je eerste gedachte toen
je vanmorgen opstond?
Mijn eerste gedachte was: poeh, ik
mag weer een uur gaan rijden, want
ik mag vandaag eindelijk weer voor
het eerst naar school. Ik heb een
hele tijd thuis gezeten door corona
en was enorm blij dat ik weer naar
school kon, ik had mijn klasgenoten

namelijk al een tijdje niet meer live
gezien.

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou ooit nog een keer een eigen
gemaakt liedje willen uitbrengen.
Ik speel namelijk gitaar en heb wel
eens geprobeerd om een liedje te
schrijven. Het lijkt me dan ontzet
tend leuk dat mijn eigen geschreven
liedje voorbij komt op de radio en
dat vele mensen dit beluisteren.

Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen?
Ik heb twee jaar geleden mijn duik
diploma gehaald in Thailand en ik
heb toen een aantal keer gedoken
in de zee. Dit was zo enorm gaaf dat
ik dit nog een keer wil doen. Toen
ik voor het eerst op de bodem van
de zee lag kreeg ik zo veel dingen
te zien die ik nog nooit eerder had

Ik ben verslaafd aan sporten. Het
liefst sport ik de hele dag door,
omdat ik dan lekker bezig ben en
vooral niet stil zit. Ik sport elke dag.
Of het nu fitness, voetballen, hardlo
pen et cetera is. Het maakt mij alle
maal niet uit, zolang ik maar bezig
ben.

Als je topsporter zou zijn, waar
zou jij dan goed in willen zijn?
Als topsporter zou ik enorm goed
willen zijn in crossfit. Ik vind de sport
crossfit echt geweldig, omdat er
verschillende manieren van trainen
gecombineerd zijn tot één trai
ningsvorm. Crossfit bevat namelijk
elementen uit het gewichtheffen,
powerliften, gymnastiek, strongman
en nog veel meer.

Ben je bijgelovig?
Nou, misschien wel. Tijdens een fit
nessoefening moet er wel een num

mer gedraaid worden met de juiste
beat. Ik heb dan het gevoel dat ik
dan meer kracht en motivatie heb
om meer uit mijzelf te halen.

In welke situatie was jij het meest
zenuwachtigste?
Voordat ik op mijn opleiding aange
nomen werd, moest ik eerst deelne
men aan een toelatingstest. Ik moest
de hele dag sporten en lesgeven.
Op deze dag was ik zo zenuwachtig
dat ik enorm veel adrenaline had. De
adrenaline kwamen gelukkig goed
van pas met sporten! Uit verschil
lende sport- en lesonderdelen moes
ten ze mij beoordelen of ik geschikt
was. Aan einde van de dag kreeg ik
te horen dat ik was aangenomen.

Wat is het engste dat je ooit heb
mee gemaakt?
Tijdens mijn eerste duikervaring in
open zee moest ik allerlei oefenin
gen doen. Ik kan het mij nog goed
herinneren; ik zat samen met twee
duikinstructeurs op de bodem van de
zee. De duikinstructeur draaide mijn
zuurstoffles dicht, waardoor ik geen
lucht kreeg. Ik wist wel wat ik moest
doen, maar met de gedachte onder
op de bodem van de zee zonder
zuurstof, was toch wel eng.

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind humor en respect de twee
belangrijkste waarden. In een
vriendschap moet je kunnen zijn wie
je bent en er moet flink gelachen
worden.

Wat is je laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt
was van mijzelf in de sportschool,
die helaas nu nog altijd dicht is.

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Dat je de tijd stil kan zetten, dat lijkt
mij echt heel handig. Dan kom je
nooit te laat en heb je altijd alles op
tijd af. Ik stel iets meestal uit naar
het laatste moment. Daarnaast is
het handig om al mijn stommiteiten
eventjes recht te kunnen zetten.
Tekst: Teun van Zon

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

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

Hoi

Column

Lente

Over zo’n twee weken is het
weer lente. Nou ja, de
astronomische lente. Want de
meteorologische lente is al
begonnen. Die laatste duurt
namelijk van 1 maart tot
31 mei, eerder dan de
astronomische. Zo’n 240 jaar
geleden werd namelijk besloten
om drie hele maanden achter
elkaar tot een seizoen te
benoemen en de maanden
maart, april en mei vormen
dus de lente.
Maar astronomisch gezien begint
de lente op het moment dat de
dag en de nacht precies even lang
zijn, dat is 20 of 21 maart, over
twee weken. Afgelopen weekend
en de dagen daaromheen was het
weer even een tijdje erg koud,
waardoor de lente nog erg ver
weg leek. Het weekend daarvoor
waren er juist een aantal dagen
waarop je al zonder jas buiten in
de zon kon zitten, waardoor het
voelde alsof de lente al begonnen
was. Zo heb ik zelf ook al lekker
buiten in de zon kunnen lunchen
en kon je op verschillende plekken
al de barbecue ruiken. Een paar
dagen daarvoor lagen er nog
centimeters sneeuw en waren
overal in het land mensen aan
het schaatsen. In een week tijd
gingen de temperaturen van rond
de -3 naar rond de -17 en daarna
weer terug omlaag. Een verschil
van 20 graden. Het weer heeft
dus in de afgelopen maand echt
geschommeld. Het ene moment
was het echt winterweer,
het andere moment voelde het
totaal niet zo. Ik heb wel weer zin
in de lente. Ik had ook zin in de
winter en vond het erg leuk dat
we veel sneeuw hebben gehad,
maar nu is het ook weer gezellig
om langzaamaan steeds vaker
weer lekker buiten te kunnen
zitten zonder half te bevriezen.
Ik zou zeggen geniet van de lente,
dit prachtige seizoen, en voor je
het weet is het alweer zomer.

Ik heb wel weer zin
in de lente

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

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

Lisa
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Ik ben voor het instellen van een
vaccinatiepaspoort
De Europese Commissie komt over twee weken met een plan voor een ‘vaccinatiepaspoort’ waarmee de drager kan aantonen of hij of zij ingeënt
is of genezen van het coronavirus. De meningen hierover zijn verschillend.
Volgens de Griekse premier kan een dergelijk
document meer mensen motiveren om zich te
laten inenten tegen corona. Op die manier kan
corona sneller ingedamd worden. Door een vac
cinatiepaspoort in te stellen voelen toeristen
zich prettiger om zich te verplaatsen naar andere
landen.
Momenteel is het inentten in Nederland nog niet
op stoom. Het is mogelijk dat nog niet iedereen

ingeënt is voordat de zomervakantie is begonnen.
Heel wat regeringsleiders vinden het niet kunnen
om gevaccineerde mensen meer rechten te geven
als anderen nog niet eens de kans hebben gehad
een prik te halen.
Daarnaast is het halen van een vaccinatie niet ver
plicht en is iedereen baas over haar eigen lichaam,
heeft recht op vrijheid, privacy en alle andere
mensenrechten. Het is een inbreuk op onze vrij

heid, als we worden beperkt in het reizen binnen
de Europese Unie. Door een vaccinatiepaspoort in te
stellen worden vooral mensen die graag reizen ver
plicht om zich te laten vaccineren. Dit is tegen onze
rechten in.

De stelling luidt: Ik ben voor het instellen van een
vaccinatiepaspoort

Bespreking poll week 08

De omroep moet blijven
Voor velen kwam het als een verrassing. Omroep Horst aan de Maas heeft volgens onderzoek geen toekomst meer en gaat daarom met ingang
van 1 maart op zwart.
Dat de inwoners van Horst aan de Maas dit een
gemis zouden vinden, blijkt wel uit de vele reac
ties op de poll. Maar liefst 98 mensen staken de
omroep via onze Facebookpagina een hart onder
de riem. “Omroep moet écht wel blijven”, zegt
Marielle Martens. “Hier zijn zoveel mensen die er
naar luisteren. En dan hebben het nog niet over
de medewerkers hiervan. Zij hebben zich al die
jaren gewoon super top ingezet. Zij worden hier
samen met de luisteren en de kijkers de dupe

van. En wat te denken onder de oudjes van Horst.
Zij vinden deze zender nog steeds op de radio. Die
zit gewoon in een vast stramien... dus zeker niet
op zwart.” Rene van Diesveld zegt: “Contact met de
regio is héél belangrijk. Deze superenthousiaste vrij
willigers, medewerkers door de jaren heen verdie
nen een meer respectvolle behandeling, zodat wij
de luisteraars van de programma’s verder kunnen
genieten in voortzetting van Omroep Horst aan de
Maas.” En Goof Koster vult aan: “Omroep moet zeker

blijven! Er luisteren erg veel mensen en ik denk dat
veel oudere mensen de omroep echt gaan missen.
Zelf luisteren we met name in het weekend en dan
de wekkerradio op zondagmorgen met Louis en
Veronique en dit dan lekker ‘op zien Hôrsters’.”
Overigens is inmiddels duidelijk geworden dat de
omroep de komende maanden nog wel gaat uitzen
den. In de tussentijd wordt onderzocht of er even
tueel samenwerkingen met andere media tot stand
gebracht kunnen worden.

Ingezonden brief

Verkiezingsretoriek
Je merkt het. We gaan richting verkiezingen. Zo prijst Alex Janssen in de HALLO zijn dorpsgenoot, die voldoende goedkope ruimte kreeg zich aan. Niet vanwege kwaliteiten, maar omdat hij partij- en dorpsgenoot is.
Dat partijgenoot zijn is meer een
dwaling dan een aanbeveling. Henk
Weijs maakt het nog bonter. Hij, die
in staat is om in 15 minuten samen
te vatten wat een wethouder in
5 minuten helder heeft uitgelegd,
stelde dat de oplossing in het mid
den ligt. Dat is juist, maar om dat
aan zijn eigen partij te verbinden
is raar. Zijn partij zal in het han
delen heel veel naar links moe
ten opschuiven voordat hij zelfs
maar zicht op het midden krijgt.
Ook Jeroen Achten werpt zich op

voor de gewone mensen. Hij duikt
weg voor investeren in alternatieve
energie door uitsluitend te hame
ren op besparen. Energie besparen
is goed, zo zou hij bij de glastuin
bouw kunnen beginnen,. Inspelen
op het sentiment tegen windmo
lens is goedkoop, hoewel zijn partij
daar samen met die van Weijs een
meester in is. Zij samen hebben
ervoor gezorgd dat Nederland een
grote achterstand heeft in de ener
gietransitie en agrarische omvor
ming. Rentmeesterschap kunnen ze

wel spellen, maar praktiseren, ho
maar. Dat de klimaatvernietigende
intensieve veehouderij zal moe
ten aanpassen ontkennen ze en ze
doen alles dat tegen te houden. In
een gezamenlijk een twee drietje
met de LLTB in begin februari in de
voorbereidende vergadering werd
dat duidelijk. Op een buitengewoon
ongepaste wijze trokken ze echter
samen op om eigen gemeentelijk
beleid die een stap vooruit voor de
burgers in America kon betekenen
kapot te maken.

Verkiezingsretoriek. Let op achter
liggende bedoelingen, niet op de
kale tekst. Welk doel streven ze voor
zichzelf na, anders zou u nog kunnen
denken dat de partij van Weijs echt
in het midden ligt en aan burgers
denkt, dat de partij van Achten echt
aan de gewone man denkt en dat
ze samen iets betekenen voor deze
wereld. Beoordeel het gedrag van
de afgelopen jaren en kies wijs, niet
per se voor de vriendelijke lokale
glimlach. Luister naar het eerlijke
verhaal.
Geert Ambrosius,
St. Jansstraat Meterik

Ingezonden brief

Om(be)roep Horst aan de Maas
Als kijker maar vooral als fervent luisteraar van Omroep Horst aan de Maas heb ik na lezing van het arti- budget stelt de gemeenteraad
beschikbaar om een goed functio
kel “Geen toekomst meer voor Omroep Horst aan de Maas” in de HALLO van vorige week een aantal
nerende lokale zender in de lucht te
vragen en opmerkingen.
Laat ik voorop stellen, dat ik niet
alle bijzonderheden ken, die spe
len omtrent het wel en wee van de
omroep. Met name sinds ik mijn
arbeidzame leven heb afgesloten,
weet ik tijdens het klussen te genie
ten van hun muziekkeuze. Met rubrie
ken als ‘schijven voor bedrijven’ en
het ‘verhaal achter de plaat’ creëert
Omroep Horst aan de Maas het ideale
sfeertje om goed bezig te zijn.
Het bevreemdt mij dan ook ten
zeerste, dat de zender op slot gaat.

“Het doet me gewoon pijn” schrijft
Veronique Klaassen in de HALLO
van vorige week. Na 25 jaar gaat
de stekker uit haar programma De
Wekkerradio.
In het recente verleden heeft de
gemeente veel geld gestopt in het
professioneler maken van de omroep.
Bij mij dringt zich de vraag op
waarom men nu al de stekker eruit
trekt? De Raad van Toezicht geeft aan
dat de coronacrisis de Omroep de das
heeft omgedaan. Het geld is op.

Is dit geen kortetermijndenken? Ligt
hier geen taak van de gemeente
om háár Omroep juist in deze moei
lijke tijden te ondersteunen, zodat
de omroep straks, na de coronacrisis,
gezond kan blijven functioneren in
’t Gasthoês?
Er komt een taskforce, die moet
onderzoeken of samenwerking rich
ting Venray haalbaar is. Waarom
valt nu de keuze opeens op Venray?
Waarom zou het wel lukken met
Venray en niet met Venlo? En welk

krijgen én te houden?
Bij dit alles hoop ik dat met name
de vrijwilligers meegenomen wor
den in de keuze van de te nemen
richting. Hún motivatie en inbreng
zullen bepalend zijn voor het voort
bestaan van een lokale omroep.
Voor Veronique en Louis: het laatste
boeket bloemen, is wat mij betreft
voor alle vrijwilligers van Omroep
Horst aan de Maas. Ook voor jullie
dus!

Marieke ment...

Column

Backyard
Not in my backyard. “Natuurlijk
ben ik voor windmolens/zonnepanelen/een gemeenschapshuis/
speeltuin (haal door wat niet
van toepassing is), zolang het
maar niet in mijn achtertuin is.”
Maar wat als je het gevoel hebt
dat jouw dorp de achtertuin is
van de hele gemeente?
Jaren geleden had de gemeente
plannen voor het plaatsen van een
aantal schommels in een nieuw
bouwbuurt in Horst aan de Maas.
Er was eerder een bewonersbij
eenkomst gehouden, waar bijna
niemand op was afgekomen, dus
de buurt was netjes geïnformeerd.
So far, so good. Totdat de eerste
schop de grond inging. Toen ston
den enkele buurtbewoners ineens
op hun achterste benen. Leuk hoor
die schommels, maar niet in mijn
achtertuin. Gemeente Horst aan
de Maas is nu op zoek naar een
nieuwe achtertuin waarin ze, om
aan haar duuurzaamheidsopgave
te voldoen, zonnepanelen en wind
turbines wil plaatsen. Er zijn twee
gebieden op het oog: Mariapeel en
A73/Maaslijn. Het zonnepark moet
zo tussen de 250 en 300 hectare
groot worden. Dan heb je nogal
een achtertuin nodig. Inwoners
van Evertsoord vrezen dat het hun
dorp is dat straks volgelegd wordt
met zonnepanelen. Iedereen is
voor duurzame energie, zolang het
maar niet in de eigen achtertuin is.
“Maar het lijkt wel alsof wij de ach
tertuin van Horst aan de Maas zijn”,
verzuchtte een lid van de werk
groep. De plannen hebben niet
alleen gevolgen voor de leefbaar
heid denkt de werkgroep, maar bij
voorbeeld ook voor de bedrijven in
het dorp. En een visitekaartje voor
Evertsoord is zo’n zonnepark ook
niet denken ze.
Nederland is een maar een klein
landje dat al aardig volgebouwd
wordt. Dat die zonnepanelen
ergens moeten komen, is wel
duidelijk. En dat we daar alle
maal wat van zullen merken, ook.
Dus waarom dan niet de lasten en
de lusten eerlijk verdelen? Als elk
dorp een stukje van zijn achter
tuin beschikbaar stelt, hebben we
ook nog plek over voor een leuke
schommel.

Jac. Truijen, 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.

Marieke
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Videovergadering

Voorbereidende raadsvergadering 9 maart
Op dinsdag 23 maart is de volgende besluitvormende vergadering van de gemeenteraad. Tijdens de voorbereidende videovergadering op 9 maart kunt u gebruik maken van het burgerpodium

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

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

om in te spreken over de geagendeerde besluitpunten.
Gemeenteraad vergadert digitaal

ger)raadsleden en de informatieve behande-

Als gevolg van de coronamaatregelen verga-

ling raadsvoorstellen / ingekomen brieven

dert de gemeenteraad digitaal. De voorberei-

voor 23 maart. Aan de voorbereidende

dende raadsvergadering vindt daarom via een

vergadering kunnen ook burgerraadsleden

videoverbinding plaats en geïnteresseerden

deelnemen.

Meldpunt Signaal

demaas.nl/raad en facebook. Inwoners die

Digitaal burgerpodium

Is er iemand die niet goed
voor zichzelf zorgt?

gebruik maken van het burgerpodium kunnen

Onderwerpen voor het burgerpodium mogen

Zijn de gordijnen van de buurman al weken dicht? Is er iemand die niet goed voor

de gemeenteraad toespreken via de videover-

ook gaan over zaken die niet op de agenda

zichzelf zorgt? Zondert iemand zich af van vrienden of familie? Of kom je op straat in

binding.

staan. Wilt u gebruik maken van het burger-

een situatie waarbij je niet weet wat je moet doen?

kunnen de vergadering volgen via horstaan-

podium? Neem dan uiterlijk 24 uur vóór de
• Soms is er professionele hulp nodig om

Besluitvormende vergadering

voorbereidende vergadering contact op met de

Door contact op te nemen met Meldpunt

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering

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

Signaal kun je een groot verschil maken

te voorkomen dat de situatie erger wordt.

op 23 maart komen o.a. de volgende agenda-

grifﬁer@horstaandemaas.nl). Na aanmelding

voor degene om wie je bezorgd bent.

We kunnen deze dan, in overleg, benaderen.

punten aan de orde: diverse bestemmingsplan-

krijgt u een uitnodiging om deel te nemen aan

Onze professionals zijn speciaal getraind om

nen, speelbeheerplan, woonwagenbeleid en

de videovergadering.

in te schatten wat er nodig is om de situatie

Bij ons kun je jouw zorgen kwijt. Zo blijf je

te verbeteren.

niet rondlopen met je zorgen maar doe je

• We luisteren naar je verhaal (mag

er ook iets mee, dat is ook goed voor jouw

toetsingskaders subsidieverlening.
Kijk voor een volledige agenda op

Meer informatie

horstaandemaas.nl/raad.

Meer informatie leest u op de website
horstaandemaas.nl.

Voorbereidende vergadering

anoniem).
• Als jij iets kunt en wilt doen, voor je naaste

Tijdens de voorbereidende videovergade-

U kunt de digitale raadsvergadering live volgen

ring van 9 maart kunt u gebruik maken van

via horstaandemaas.nl/raad en facebook

het digitaal burgerpodium om in te spreken.

(raadHadM). De vergadering begint om

Verder komen aan de orde: spreekrecht (bur-

20.00 uur.

eigen gemoedsrust.

• Soms kunnen we je geruststellen.
of voor jezelf, denken we met je mee.

Meer informatie: https://meldpuntsignaal.nl/
voor-inwoners/

Help bijen en insecten

Bekendmakingen

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

Fleurig bloemenlint door
Horst aan de Maas
Vanaf half maart start Stichting Landschap Horst aan de Maas weer met de inzaaiactie.
Dit doen ze in nauwe samenwerking met Imkervereniging Horst e.o. en Groen Groep

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

Sevenum. Particulieren en bedrijven die een strook of een groter perceel ter beschikking

omgevingsvergunningen

willen stellen kunnen zich hier voor aanmelden.

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

van een gemeentelijk en provinciaal bloemen-

-wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van

lint, als leefplek voor insecten en andere dieren.

(ontwerp)-bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar
www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van

Verschillende bloemenmengsels

uitgebreide omgevingsvergunningen verwijzen wij u naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.

Naast het mengsel “Akkerrand Horst aan de

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

Maas” hebben ze ook “Bloemenlint Limburg”.

inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het

Voor oppervlakten vanaf 3000 m2 kunt u kiezen

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

uit “Patrijzenmengsel” en “Fleurig perceel”. Voor
de aanleg van een bloemenweide hebben ze

America

Kronenberg

Tienray

Zwarte Plakweg 48 a

Blaktdijk 34

Nieuwe Baan 33

Pastoor Jeukenstraat 6

Meerlo

Broekhuizenvorst

Mgr. Jenneskensstraat 28

Horst aan de Maas

zelf zaaiklaar en zaait u zelf in. Percelen die

Toon Reijndersstraat

Melderslo

Besluit mandaat, volmacht en

groter zijn dan 500 m2 maakt u zelf zaaiklaar.

ongenummerd

Lochtstraat 25

machtiging inkoopprocedure

Broekhuizerweg 4

Blaktweg 10a

2022 e.v. beschermd wonen,

Samen sterk

dit perceel voor u inzaaien. Hiervoor spreekt u

Hegelsom

Vlasvenstraat ongenummerd

maatschappelijke opvang

Het gaat slecht met de bijen en insecten in

van tevoren een bijdrage af.

Spoorweg 2

Herenbosweg 37

en bemoeizorg & OGGZ

Nederland. Dat is zorgelijk, insecten zijn immers

Horst

Meterik

preventie Noord- en Midden-

ontzettend belangrijk voor onze natuur en voed-

Aanmelden bij Landschap Horst aan de Maas

Tuinderslaan 48a

Reindonkerweg 11

Limburg

selvoorziening. Ze zorgen niet alleen voor de

Aanmelden kan tot 21 maart via: info@land-

Het Veldje 16

Sevenum

bestuiving van planten en bloemen, maar die-

schaphorstaandemaas.nl met vermelding van

Mathieu Starrenstraat 11

Maarten de Vriesstraat

Last onder dwangsom

nen ook als voedsel voor vogels en andere die-

uw naam, adres en de oppervlakte van de in

Venloseweg 14

ongenummerd

Hazenhorstweg 1-3,

ren. Om de achteruitgang van het aantal bijen

te zaaien locatie, of het perceel dat u wilt laten

Nieuwstraat 126

Erik de Rodeweg 3 A

Sevenum

en insecten tegen te gaan, slaan Landschap

inzaaien. Voor meer informatie kunt u terecht

Venrayseweg 145

Romerweg 8

Datum besluit:

Horst aan de Maas, de provincie Limburg en

bij Ton Hoeijmakers tel. 077-3982552, Louis

Staarterstraat 2b

17 februari 2021

landschapsorganisatie IKL de handen ineen.

van de Goor tel. 077-4671990 en Peter Alards

Samen maken zij zich sterk voor het realiseren

06-25143184.

meerjarige mengsels.
Percelen die kleiner zijn dan 500 m2 maakt u

En als u wilt kan Landschap Horst aan de Maas
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Ouderen vanaf 65 jaar

Gratis reizen met
Omnibuzz naar vaccinatielocaties in Limburg
Bent u 65 jaar of ouder en lukt het niet om met behulp van
uw omgeving vervoer te regelen naar de locatie waar u
wordt gevaccineerd? Dan kunt u een gratis rit reserveren bij
Omnibuzz. Dit gratis vervoer geldt bij de eerste en de tweede
vaccinatie. U hoeft hiervoor geen Omibuzz-pas te hebben.
Hoe werkt het?
• U ontvangt een oproep COVID-19 vaccinatie. Hierin staat wanneer
u een afspraak met de GGD kunt maken. Als u met Omnibuzz wilt
gaan, geef dit dan aan.
• Vraag uw rit aan bij Omnibuzz.
Dit kan via tel. 0900 - 0699 of www.omnibuzz.nl/men-rit-reserveren.
De chauffeur blijft op u wachten bij de locatie.
Houd rekening met de coronarichtlijnen en -adviezen.

Dat is een felicitatie waard

• Heeft u symptomen van het coronavirus, blijf dan thuis

Het echtpaar Berden–Backus uit Grubbenvorst vierde afgelopen week hun 60-jarig huwelijksjubileum. Daarbij
werden ze verrast door het bezoek van burgemeester Ryan Palmen. Hij feliciteerde het echtpaar met de door hen
bereikte mijlpaal en overhandigde namens de gemeente een boeket bloemen en het bijbehorende cadeau.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

ZELF TIMMEREN
EN KNUTSELEN

en reis niet.
• U draagt een chirurgisch mondkapje of medisch mondkapje.
• De chauffeur voert bij het instappen een gezondheidscheck uit.
• De chauffeur wijst u aan waar u moet gaan zitten.

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777

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

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

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.
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CDA Horst aan de Maas

Masterplan wonen

Binnen de piramide van Maslow staan veiligheid en zekerheid op plek
twee van onze basisbehoeften. Hierbij staat een goed onderdak (dus
goed wonen) bovenaan.
Als gemeente zijn we eerstverant
woordelijke voor het faciliteren van
deze belangrijke basisbehoefte. We
hebben al vaker uitgesproken dat we
een aantrekkelijke gemeente willen
zijn om in te wonen. Voor jong, oud
en zeker ook voor nieuwkomers. Onze
woningmarkt is helaas niet in balans.
Voor Horst aan de Maas zou er een

SP Horst aan de Maas

woningvoorraad van circa 450 wonin
gen moeten zijn voor een gezonde
balans. Op dit moment staan er 88
huizen te koop. Er is absoluut onvol
doende aanbod waardoor de prij
zen omhoog blijven vliegen. Ook op
de huurmarkt is deze onbalans aan
de orde. We zijn de afgelopen jaren
geremd vanuit hogere overheden

verblijft ongeveer 10 procent van de
totale bevolking. Precies weten we dat
niet omdat de registratie rammelt. Die
zou wat de SP betreft vanaf dag een
op orde moeten zijn. Het maakt ook
de handhaving een stuk overzichtelij
ker. Daarnaast moeten er waarborgen
zijn voor eerlijke arbeidsvoorwaarden,
een eerlijk salaris, eerlijke afdracht
van premies en een normale werkdag.

VVD Horst aan de Maas

Huisvestingslocaties dienen voldoende
leefruimte te bieden. Zeker in deze
coronatijd een must.
Wij denken dat het percentage flexi
bele arbeidskrachten omlaag kan als
bedrijven beter samenwerken door
mensen te laten werken in ach
tereenvolgende teelten (asperges,
aardbeien, blauwe bessen). In de
logistieke sector zou dit al helemaal

Eric Brouwers

geen probleem moeten zijn omdat
daar continue werk is.
De SP stelt voor dat er per honderd
inwoners een vaststaand percentage
gesteld wordt voor wat het aantal
arbeidsmigranten betreft. Ook moet
de verdeling van arbeidsmigranten
over de gemeente eerlijk verdeeld
worden. Omwonenden worden nogal
vaak overvallen door huisvestings
plannen voor arbeidsmigranten in
hun buurt. De ondernemer heeft een
informatievoorsprong en de gemeente

werkt vaak mee. Buurten zouden
dezelfde ondersteuning moeten krij
gen als de ondernemer en in een
vroeg stadium betrokken moeten wor
den in de planvorming. de omgevings
dialoog zou een verplichting moeten
zijn bij iedere aanvraag voor huisves
ting. Wij pleiten er dan ook voor dat
huisvesting van arbeidsmigranten
door de gemeente gerealiseerd wordt.

Sonja van Giersbergen

‘Ga het nu eens commercieel aanpakken’

In december is de gemeenteraad voor het eerst op de hoogte gesteld
betreft de problemen rondom Omroep Horst aan de Maas en heeft het
college een verkenner aangesteld. Inmiddels is bekend geworden dat
het college de lijn van de verkenner opvolgt en Omroep Horst aan de
Maas wordt beëindigd, of toch niet?
Via de media hebben wij vernomen
dat Omroep Horst aan de Maas
de komende zes maanden door
zal gaan. De gemeente heeft veel
geld uitgegeven aan de omroep
de afgelopen jaren. In december
werd er nog eens 50.000 euro extra

D66+GroenLinks Horst aan de Maas

geïnvesteerd door de gemeente.
En nu, zoals wij via de media hebben
vernomen, wederom 30.000 euro.
Inmiddels hebben wij vragen
en aanvullende vragen gesteld.
Waarom de gemeente vasthoudt
aan een eigen omroep ondanks alle

problemen van de afgelopen jaren,
en er niet gekeken wordt naar de
mogelijkheden van een commerciële
omroep begrijpen wij niet. De
regionale omroep wordt betaald
van uw belastinggeld. De VVD Horst
aan de Maas wil dat zorgvuldiger
met onze belastingcenten wordt
omgegaan. Wij willen dat ook
commerciële partijen de kans krijgen
en worden meegenomen in het
taskforceplan.
De fantastische groep vrijwilligers

van Omroep Horst aan de Maas kan
ook bij een commerciële omroep
haar passie uitvoeren. Wij zijn de
vrijwilligers zeer dankbaar voor hun
tomeloze inzet en gunnen hen meer
zekerheid en stabiliteit. Na al heel
wat jaren alles geprobeerd te hebben
zeggen wij: “Ga het nu eens com
mercieel aanpakken.” Gewoon Doen.

Imke Emons

Ook veehouderijen moeten voldoen aan de wet

Op 21 februari hadden alle IPPC bedrijven, de grotere veehouderijen met mogelijk de meeste milieuoverlast, actuele vergunningen moeten hebben en die bedrijven hadden de meest recente voorzieningen moet
hebben om de milieuoverlast te minimaliseren.
De gemeente dient dat te controle
ren. Dat is niet zo maar een afspraak,
maar een wettelijke verplichting. Dat
blijkt nu in veel gevallen nog niet
zo te zijn. Waarom vinden wij dit als
D66+GroenLinks belangrijk?
Ten eerste vinden we dat de
gemeente, burgers en bedrijven
zich aan de wet moeten houden.

Betaalbare koopwoningen, lef tonen
en initiatief nemen. Samengevat moe
ten we durven te investeren in onze
gemeenschap op huisvestingsgebied,
wetende hoe waardevol dit is. En
daarmee bedoelen we sociale waarde
in de breedste zin van het woord. We
koesteren de veel goede wooninitia
tieven in Horst aan de Maas. We kijken
uit naar het Masterplan wonen dat in
maart wordt gepresenteerd.

Toekomst arbeidsmigranten in Horst aan de Maas

Al jaren bestaat een aanzienlijk deel van de Horster bevolking uit arbeidsmigranten. Mensen die vanuit
hun moederland hier komen werken, soms tijdelijk, maar soms ook permanent.
Voorheen kwamen zij uit Spanje,
Marokko en Turkije, toen uit Polen en
nu vaak uit Roemenië of Bulgarije.
Problemen waren er ook steeds met
slechte huisvesting en dito arbeidsom
standigheden. De SP vindt het belang
rijk dat we op een beschaafde manier
met deze groep mensen omgaan.
Inmiddels is het percentage arbeids
migranten dat in onze gemeente

door uit te moeten gaan van lange
termijnvoorspellingen. Die werkwijze
willen we doorbreken. We gaan voor
het moment van nu. De behoefte van
dit moment. We zetten als CDA in op:
voldoende grondvoorraad in alle ker
nen en een vooruitstrevend woonbe
leid. Flexibele bestemmingsplannen
en een goede mix van verschillende
woningentypen -(sociale) huur- en
koopwoningen- in gemeenschap
pen. Beter werkbare en versnelde
procedures op basis van vertrouwen.

Ten tweede zijn er bedrijven die
hun zaken wel op orde hebben en
daarvoor hebben geïnvesteerd.
Bedrijven die dat nog niet hebben
gedaan hebben een voordeel en
er is dus sprake van een ongelijk
speelveld. Ten derde, als bedrijven
hun bedrijfsvoering hebben
aangepast aan de laatste stand

techniek is de milieuoverlast zo klein
mogelijk. Die milieuruimte komt ten
goede aan het milieu en een deel
van de milieuwinst kan gebruikt
worden om weer te gaan bouwen
aan huizen en wegen. Bij Ashorst
leidt actualisatie van vergunningen
en bedrijfsaanpassingen tot een
daling van de stikstofuitstoot

van 12.000 naar 5.000kg/jaar. Als
laatste natuurlijk het feit dat in onze
gemeente vierhonderd woningen in
een zwaar stankoverbelaste situatie
zitten.
Het ontbreken van actuele vergun
ningen en teveel overlast gevende
bedrijven baart ons grote zorgen.
We hebben hier recentelijk vragen
over gesteld in de Raad en hebben
inmiddels de toezegging van de wet
houder dat hij op korte termijn met
een plan komt om er zo snel moge

lijk voor te zorgen dat alle veebe
drijven in onze gemeente voldoen
aan de wet. Dit kost natuurlijk geld,
maar deze zaak verdient prioriteit.
Gezondheid en een beter milieu
levert meer leefgenot voor onze
inwoners in onze gemeente, het
milieu en daarmee onze toekomst.
Nu nog doorpakken, sorry aanpak
ken.

Thijs Lenssen

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.

ELEKTRO MONTEUR

LOTTUM

m/v - parttime/fulltime

Je zorgt voor de installatie, onderhoud, service aan de diverse typen poorten, slagbomen
en de elektronische apparatuur die ABC Hekwerk levert. Jouw opleiding en ervaring zijn op
VMBO / MBO niveau elektrotechniek en je bent nieuwsgierig voor nieuwe ontwikkelingen.
Met onze servicebus bezoek je uiteenlopende klanten en projecten.Vanzelfsprekend ben je
communicatief vaardig. Je werkt graag buiten,lost problemen zelfstandig en deskundig op,
maar kan voor extra ondersteuning altijd terugvallen op een hecht team van specialisten.

Wij bieden een collegiaal team, marktconform salaris en uitzicht op een vaste baan. INT
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Geplukt

Mieke Janssen Horst
Ze gaat graag op vakantie, schrijft en leest veel en staat het liefste voor de klas. Een echt cultuurmens is het wel. Deze vrolijke Horster dame
luistert naar de naam Mieke Janssen (27) en wordt deze week geplukt.

scholieren voor het vak Nederlands.”
Afgelopen zomer belandde Mieke
bij de Taalschool van mbo Gilde
Opleidingen. “Ik geef nu Nederlands
les aan anderstaligen. Vaak zijn het
kinderen die vluchteling zijn en dat is
niet altijd makkelijk. Als ze dan vertel
len wat ze hebben meegemaakt, dan
is dat heel confronterend en heftig,
het doet iets met je. Tegelijkertijd
geeft het werk mij dan heel veel vol
doening.”

Letters

Of het Geplukt-interview wat vroe
ger kon? “Want ik heb heel wat te
doen”, begint Mieke Janssen. “Ik
wil op de bovenverdieping nog
het een en ander bijschilderen.”

Mieke is een bezig bij, dat is vanaf
seconde één te merken. “Lekker toch,
een beetje bezig zijn is belangrijk voor
mij”, vervolgt ze. “Ik heb altijd wel
wat te doen.” Aan de woonkamer en

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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keuken hoeft Mieke niets te doen. “Ik
ben hier met mijn vriend Max een vier
jaar geleden komen wonen en toen
hebben we direct alles verbouwd. Hij
is vooral van het groen.” De tuin kleurt
inderdaad mooi groen, verschillende
plantjes staan in de grond en van een
moestuin mag je wel spreken. “Dat
gedeelte laat ik aan hem over, mijn
interesses liggen elders.”

Buiten
Hond Ties is één van Mieke’s grootste
hobby’s. “Terwijl ik voorheen eigen
lijk niet van honden was. Dat Ties
erbij is gekomen, is één van de beste
keuzes die ik de afgelopen jaren heb
gemaakt. Ik vind het heerlijk om met
hem uit wandelen te gaan, even niks
en genieten van de natuur.” Als kind
al was Mieke veel buiten te vinden.
“We hadden toen ik nog thuis woonde
best een grote tuin. Kinderen kwamen
dan vaak bij ons spelen. De tuin was
bijna een doolhof.” Binnen was Mieke
ook vaak te vinden. “Praten met de
barbies of winkeltje spelen, ik had
het wel naar mijn zin.” Mieke groeide
op in Sevenum met haar broer en
ouders. Na basisschool De Horizon in
haar geboortedorp Sevenum, vertrok

m/v - parttime/fulltime

Je zorgt voor het vakkundig plaatsen van verschillende soorten hekwerken, draai- en
schuifpoorten, slagbomen, betonfunderingen etc.
Vanuit Lottum vertrek je dagelijks met je collega naar projecten in regio Zuid-Oost.
We zoeken een collega die van aanpakken en van werken in de buitenlucht houdt. Je kunt
goed zelfstandig werken en bent nauwkeurig. Je bezit een VCA-diploma en een geldig B-E
rijbewijs of je bent bereid die te halen.

TERESSE? Stuur je CV met motivatiebrief naar info@abclottum.nl t.a.v. Remco Cuijpers.

ze naar het Dendron College in Horst.
“Dat was natuurlijk even anders dan
zo’n kleine basisschool. Ik was een
makkelijke en onzekere puber, maar
maakte wel altijd goed mijn huiswerk.
Na een tijdje veranderde mijn gedrag
een beetje en werd ik wat meer open,
maar een echte rebel ben ik nooit
geworden.”

Nederlands
In de laatste jaren van het Dendron
College begon Mieke zich steeds meer
te interesseren in Nederlands. “Dat
kwam ook wel een beetje door mijn
Nederlands docent. Hij gaf met zoveel
plezier les dat het vak steeds interes
santer werd.” Ze besloot te gaan voor
de opleiding Nederlandse Taal en
Cultuur op de universiteit in Nijmegen.
“Ik heb hier echt veel geleerd”, zegt
Mieke. “Maar na deze opleiding was
ik nog niet uitgeleerd, ik wilde meer.”
Dus besloot ze te gaan voor de master
Nieuwe Media, Taal en Communicatie.
“Dit was allemaal wel erg weten
schappelijk en dat viel me zwaar,
maar uiteindelijk heb ik het toch net
jes afgerond. Na een tijdje rolde ik
onverwachts het onderwijs in. Ik gaf
huiswerkbegeleiding aan middelbare

Als Mieke niet bezig is met lesge
ven, is ze druk bezig met haar eigen
bedrijfje: ‘t Lettert. Drie keer raden?
“Uiteraard gaat dit ook over taal”,
lacht ze. “Ik kijk scriptieverslagen na
en schrijf teksten voor verschillende
bedrijven. Het is ontzettend tof om
te doen en heel divers. Het zou fan
tastisch zijn als ik mijn bedrijfje ooit
verder kan uitbouwen.” Naast veel
schrijven is Mieke veel bezig met de
Dansgarde Sevenum. “Tot vorig jaar
was ik trainster en ik zit inmiddels
ook in het bestuur en verzorg de PR.
Daarnaast ga ik graag op vakantie
met mijn vriend Max die ik ontmoet
heb tijdens een avondje bij OJC Niks in
Horst. Ik zag hem letterlijk en figuur
lijk zitten. Op het eind van de avond
hebben we even gekletst. Een week
later stond ‘ie daar in De Lange en
hebben we nummers uitgewisseld en
heeft hij mij naar huis gebracht. Daar
was dan de eerste kus. Samen zijn we
onder andere naar Malaga, Curaçao en
Maleisië geweest. Vorig jaar zijn we
naar Slovenië geweest, onverwachts
een ontzettend mooi land. Max is in
2017, net nadat de verbouwing van
het huis klaar was, een maand door
Colombia gaan reizen. Na een tijdje
ben ik hem gaan opzoeken en hebben
we nog een maand samen door Peru
en Bolivia gereisd. Dat begon slecht
met een heftige voedselvergiftiging
bij Max, maar verder was de reis één
groot hoogtepunt.”
Een echte levensgenieter die Mieke.
“En als ik dan even tot rust wil komen,
dan pak ik er een boek bij. Ik houd
van goede Scandinavische misdaad
boeken, daar kan ik heerlijk in ver
dwijnen.”

Ik zag hem letterlijk
en figuurlijk zitten

Tekst en beeld: Niels van Rens

KOM JIJ
ONS TEAM
VERSTERKEN?
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Word jij onze nieuwe collega?
Verstappen advanced packaging is een toonaangevende producent van gerecyclede verpakkingen.
Ons familiebedrijf is opgericht in 1979. Het familiegevoel is terug te zien in onze cultuur. Een cultuur
die bestaat uit passie en loyaliteit. De deuren staan bij iedereen open en er heerst een informele
sfeer. Onze werknemers steken graag de handen uit de mouwen en ondanks de omvang hebben we
een platte organisatie en een hecht en betrokken team.

Een duurzame toekomst bij Verstappen
Ben je leergierig, ambitieus en zelfstandig? Dan ben jij misschien wel onze nieuwe collega!
Onze functies bieden allerlei doorgroeimogelijkheden met meer taken en verantwoordelijkheden. Wegens groei zijn wij op zoek naar:

Meewerkend coördinator
sales & operations

Assistent teamleider
operatie

Word jij enthousiast van blije klanten en offertes
die orders worden? Dan is dit de ideale functie
voor jou! Je werkt in deze rol nauw samen met
het management en bent verantwoordelijk voor
het intern uitzetten van klantvragen en het borgen
van de uitvoering met de afdelingen logistiek en
productie. Je reageert samen met twee collega’s
op vragen van onze klanten en je verwerkt
binnenkomende orders. In deze spilfunctie zit je
echt in het hart van onze organisatie!

Neem jij graag het voortouw en haal je voldoening
uit een soepel lopend proces? Dan is dit de vacature
die bij jou past. In deze rol werk je actief mee in
ons productieproces. Je stuurt medewerkers aan
en motiveert ze, je verzorgt kwaliteitscontroles,
je bedient machines en bent verantwoordelijk voor
de voorraad en administratie. In deze functie heb
je ontzettend veel dynamiek en kun je je volop
ontwikkelen.

Voorleeskampioenen Horst
aan de Maas
De voorleeskampioenen van Horst aan de Maas zijn Suzanne
Meulenbeld van basisschool Megelsheim in Meerlo en Mathijs
Utens van de Kameleon in Grubbenvorst. Zij gaan door naar de
regionale ronde op dinsdag 9 maart.

In totaal hebben er 24 schoolkam
pioenen meegedaan in vier lokale
rondes. Vanwege de coronamaa
tregelen was het dit jaar geen
groots live event met publiek, maar
hebben de kandidaten voorlees
filmpjes ingestuurd. Veel scholen

hebben hun klasgenootje online
aangemoedigd in een ‘juichfilm
pje’. Op 8 februari zijn in Horst de
filmpjes live beoordeeld door een
jury. De leerlingen en leerkrachten
konden de voorleeswedstrijd vol
gen middels een livestream.

Studenten planten boompjes
Zo’n honderdvijftig boompjes werden donderdag 25 februari door
leerlingen van het Citaverde College in Horst aangeplant op een
perceel aan de Molenbeek in Sevenum.

Wil je ook bij Verstappen werken?
Kijk dan op www.verstappenpackaging.com
voor meer informatie en om te solliciteren.
Broekveldweg 2 • 5961 NP Horst
+31 (0)77 398 47 76
personeel@verstappenpackaging.com

Bij Hostellerie Horst zijn we op zoek naar 1 of 2:

Kamermeisjes

(poetshulpen)

Leeftijd: vanaf 15 jaar
Werktijden: weekenden / schoolvakanties van 10.00 uur
tot ca. 15.00 uur (mooi te combineren met school dus)
Stuur een mail naar: thera@hostelleriehorst.nl
Hostellerie Horst | Schoolstraat 21 | 5961 EE Horst
info@hostelleriehorst.nl | www.hostelleriehorst.nl

Doel was om samen met Groengroep
Sevenum een activiteit in het groen
te houden. “Het was voor onze
Citaverde PVG groep (profielvak
groen) een leuke en leerzame les,
betreffende het onderdeel natuur en
omgeving”, zegt Juno Verberne die
de activiteit samen met Ton Wismans
van de Groengroep had opgezet. De
studenten dienden zelf de gaten te

graven, wat niet altijd even makke
lijk was, en netjes boompje te plan
ten. Verder is door de Groengroep
een verkenning gedaan hoe de
grondslag is in dit gebied. Dat de
studenten het leuk vonden bleek wel
uit de reacties. “Superleuk om buiten
bezig te zijn en te genieten en leren
van de natuur. Kunnen we dit niet
vaker doen?”

Subsidies voor mondiale
projecten
Het Mondiaal Platform Horst aan de Maas stelt jaarlijks een bijdrage
beschikbaar aan projecten van organisaties, personen en instellingen die bijdragen aan een beter begrip van de wereld.
Om in aanmerking te komen is een
aantal criteria van belang. Zo dient
de activiteit voorlichting te geven
en/of bewustwording te bevorde
ren over mondiale vraagstukken.
Daarnaast dient de activiteit in de
publiciteit te komen om zo ande
ren, buiten de directe doelgroep, te

kunnen informeren over de acties
die worden ondernomen Daarnaast
dient de initiatiefgroep een voor
trekkersrol te vervullen in de uit
voering van het project. Neem voor
meer informatie over het aanvra
gen van de subsidie contact op via
jos-gubbels@home.nl
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Nieuwe voorzitter Gewoën Grubbevors
Theo Clevers volgt John Jenniskens op als voorzitter van stichting
Gewoën Grubbevors. Jenniskens gaf in september aan te willen stoppen
om zich te focussen op zijn taak als gemeenteraadslid.
Gewoën Grubbevors werd opge
richt in 2011 en organiseert naast het
jaarlijkse Aspergefeest activiteiten
voor verschillende doelgroepen en
verzorgt de intocht van Sinterklaas
en Sint Maarten. Er worden jaar
lijks bloembakken en sfeerverlich
ting geplaatst en verzorgd, er is een
strandje aan de Maas ingericht en
de kunstwerken in het dorp wor
den onderhouden door vrijwilligers
van Gewoën Grubbevors. Bovendien
ondersteunt de stichting andere ver
enigingen binnen het dorp, bijvoor
beeld door materialen ter beschikking
te stellen.
Het bestuur is blij met Theo Clevers
als nieuwe voorzitter. “Hij is gedre

ven, maatschappelijk betrokken en
heeft ruime bestuurlijke ervaring”
licht John Jenniskens de keuze toe.
“Ik draag met veel vertrouwen het
stokje aan hem over.” Zelf is Theo
ook erg enthousiast over zijn nieuwe
functie “Een grote nieuwe uitdaging,
maar wel een leuke waar ik veel zin
in heb.”
In eerste instantie was de bedoe
ling dat John tijdens het Aspergefeest
op eerste pinksterdag de voorzit
tershamer officieel zou overdragen.
Door corona is dat evenement ech
ter afgelast. De komende tijd draagt
Jenniskens zijn taken over, waarna op
een later tijdstip afscheid van hem
wordt genomen.

Een nieuw bankje
op ‘ut Hetje’ in
Sevenum

Cécile van Gasteren kwam, naar aanleiding van haar
aanstaande vroegpensioen, op het idee om een bankje
te plaatsen met de tekst ‘Op ‘t kierpunt van dien laeve’.
In overleg met de Groengroep is de plek bepaald en de
Heemkundigen (dialectspecialisten) hebben zich over de
tekst gebogen. Hier en daar is een letter aangepast en
daarna kon de opdracht naar de maker. Daarna werd het
bankje geplaatst, met uitzicht op de brug, de beek en het
groen. Ook werd er een hele lading jonge boompjes en
struiken geplaatst zoals een vuilboom, els, eik en wilg.
Cécile: “Iedereen, die bij het wandelknooppunt 83 denkt ‘ik
ga er even bij zitten’ kan genieten van een mooi resultaat
van de Groengroep en van het nieuwe bankje. Ook hoop ik
samen met Thei nog lang op het bankje te kunnen genieten
en te mijmeren over ‘’t kierpunt in mien laeve’.”

Adver torial

Rik Stroeken, eerste verkoper Tummers Roermond:

‘Ik verkoop alleen wanneer een
optimaal resultaat gegarandeerd is’
“Ik werk sinds 2010 bĳ Tummers. Jarenlang rouleerde ik als ‘vliegende keep’ tussen de verschillende
vestigingen, sinds 2019 ben ik eerste verkoper in Roermond. Omdat ik regelmatig in de Tummers-folders
sta, word ik vaak herkend. ‘Is dat niet Rik van Tummers?’ hoor ik dan.
Mijn specialiteit? Ik ben de aircospecialist binnen ons
bedrijf. Daarnaast ben ik vooral thuis in witgoed en klein
huishoudelijke apparatuur. Ik weet alles van inbouwapparatuur: van koelkasten tot vaatwassers,
van magnetrons tot ovens en kookplaten.
De maten zijn in principe universeel,
maar uit ervaring weet ik dat je in de
praktijk vaak tegen obstakels aanloopt.
Een haakje hier, een oogje daar en
voordat je het weet past een kookplaat
nét niet. Dat willen we natuurlijk
voorkomen! Als we niet zeker
weten of het past, bieden we
klanten een inmeetservice.
Dit is een extra zekerheid dat
de bestelde apparatuur écht
goed past. Zo bieden we letterlijk en figuurlijk de best passende oplossing. Veel klanten
vertrouwen inmiddels blindelings
op mijn advies. Ze weten: ik verkoop alleen wanneer een optimaal
resultaat gegarandeerd is.”

Ook nu de winkels gesloten zijn sta ik klaar voor de
klanten. Op onze website kun je chatten met een verkoper, grote kans dat je mij daar tegenkomt! Naast het
chatten kun je er ook voor kiezen om te videobellen
met een verkoper in de winkel. We doen er alles aan
om ook nu het beste advies te geven. Wil je graag
persoonlijk geadviseerd worden door een verkoopspecialist bij jou thuis? Dat kan! Je kunt nu een
afspraak maken met onze verkoopspecialist! Deze komt vervolgens bij jou
thuis voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.
Samen kijken we welk
product het best past in
jouw situatie! Bel gerust
voor een vrijblijvende
afspraak naar 085 10 54 44.

Tummers
www.eptummers.nl
deskundig
of Altijd
bel 085 105
44 44

advies op maat.

Voor al je vragen en bestellingen kun je bij ons
terecht via online chat, videoshopping of telefoon.
Voor 14.00 uur besteld? Vandaag nog geleverd!

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl
TE KOOP: Zaterdagochtend van 8.00 uur tot 13.00 uur

CAMELLIA ‘JAPANSE ROOS’
Diverse kleuren en maten

BOEREN HORTENSIA C3
Diverse kleuren

HAZENKAMPWEG 21
5964 PE METERIK

OPEN BOEK GENIET
Plan jouw afspaak! Bel of app voor:

Gezichtsbehandeling bij
schoonheidsspecialste

COSMEDISCH CENTRUM HORST

Industriestraat 15
Tel 06 - 20 41 45 01
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cultuur \ 0403
Puzzel

Puzzelwedstrijd

AUTOBEDRIJF

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij Bloemenboetiek
Floriade!

Voor al uw onderhoud en
apk-keuringen aan
personen- en bedrijfsauto’s

Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-centrum.nl, of doe deze
in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement (t.a.v. Marion van
Issum), Steenstraat 2, Horst. Vergeet niet uw naam, tel.nr. en mailadres te vermelden.
Oplossingen moeten vóór zondag 7 maart (12.00 u.) binnen zijn. De winnaar wordt volgende week bekend
gemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

Wil je starten met een nieuwe uitdaging, zoek jij een afwisselende baan
en werk je graag met een natuurproduct?
Wij zijn op zoek naar een (fulltime of parttime)

Medewerker
tuinplantenkwekerij
Als medewerk(st)er kwekerij ben je medeverantwoordelijk voor
werkzaamheden op de kwekerij.
Activiteiten:
• Verzorging, onderhoud en snoeien
• Oppotten en verzendklaar maken
• Werken met heftruck en div. andere machines
• Aansturen van seizoen medewerkers
• Alle voorkomende werkzaamheden
Wij vragen voor deze functie:
• MBO of HBO werk en denkniveau
• Enthousiaste, betrokken en flexibele houding, geen 8 tot 5 mentaliteit.
• We bieden je een leuke afwisselende baan in een professioneel
hardwerkend en gezellig team.
Ben je gemotiveerd en heb je interesse om in een
bloeiende sector werkzaam te zijn reageer dan snel.
Wil je meer weten neem dan telefonisch contact
op met Mark Leenders 06 51 98 90 98
Voor een impressie van ons bedrijf
zie de website of maak een afspraak.
Je kunt schriftelijk reageren per mail.
Stuur je CV en/of diploma’s mee.

www.leendersplants.nl | info@leendersplants.nl

Sikes champignons is een
onderdeel van de Sikes
Group. Sikes Group is een
innoverend bedrijf en in
verschillende takken actief.
Word jij onze nieuwe collega? Wij zijn op zoek naar :

Teelt
medewerker m/v
Functieomschrijving:
Als teeltmedewerker ben je bezig met alle voorkomende werkzaamheden
binnen de champignonteelt, zoals vullen, oogsten en leegmaken etc.
Functieeisen
• Werkervaring is geen pre.
• wij bieden een afwisselende baan met alle voorkomende
werkzaamheden in onze champignonkwekerij
• fulltime dienstverband
• goede, enthousiaste en flexibele inzet
• geen 9 tot 5 mentaliteit
Arbeidsvoorwaarden:
• uitdagende functie binnen een groeiend bedrijf
• prettige werksfeer
• ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
en doorgroeimogelijkheden
• Marktconform salaris
Spreekt deze veelzijdige vacature je aan?
Solliciteer dan door te mailen naar emmypijnenburg@sikes.nl

De oplossing van de puzzel in
HALLO Horst aan de Maas
van 25 februari was:
En de winnaar is: Franca
Mooren . Van Harte
Gefeliciteerd met de cadeaubon
van € 50,- te besteden bij Albert
Heijn Horst!

0403 \ service
Religie
America
zondag

Medische zorg
Heilige mis

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

Grubbenvorst
zaterdag

Heilige mis

Horst (Lambertus)
maandag
dinsdag

woensdag
donderdag
vrijdag

Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

11.00

19.15

19.00

18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Lottum
zondag

Heilige mis

09.00

Meerlo

Melderslo

zaterdag
Heilige mis
17.30
		

Meterik

zaterdag
Heilige mis
19.00
		

Swolgen

zondag
Heilige mis
10.30
dinsdag
Heilige mis
19.00
		
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

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

Venlo

Kindcentrum Landhuis
Kinderdagverblijf,
peuterspeelzaal (VVE) en bso
Mgr Jennekensstraat 13A, Meerlo

(alleen na telefonische afspraak)

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

Meer informatie?
Kijk op onze website of neem contact op
met onze klantenservice via 088 2088 301
of klantteam1@spring-kinderopvang.nl.

(alleen na telefonische afspraak)

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

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Spiertz
Haammakerstraat 8, Horst
077 398 58 81

10.00

8 t/m 11 maart

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

Gemeente Horst aan de Maas
077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Tandarts

Spoedgevallendienst

5 t/m 7 maart

kerkdienst

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

06 55 40 80 23

Meerlo, Tienray, Swolgen,
Broekhuizenvorst, Broekhuizen,
Lottum, Grubbenvorst

Of je nu in de agro, food of industrie wilt werken, bij AB Werkt
hebben we tijdelijke én vaste banen! Kijk maar eens hieronder.
Wat pak jij vandaag aan?

Productiemedewerker (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P 045513

Ervaring met de heftruck? Ga dan aan de slag als productiemedewerker
binnen een hecht team. Je gaat o.a. verpakken, en vrachtwagens laden/lossen.

Hovenier onderhoud (fulltime)
Regio Venlo | Vac. Nr. P 045496

Heb jij ervaring als hovenier en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Wij zoeken een enthousiaste hovenier, die aan de slag gaat in een team dat zich
bezighoudt met onderhoud.

Alarmnummer

Meewerkend voorman boomkwekerij (fulltime)
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America, Evertsoord, Hegelsom,
Horst, Kronenberg, Melderslo,
Meterik en Sevenum

Op zoek naar
leuk werk?

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

Brand, ongeval of misdrijf

Priesternoodnummer

spring-kinderopvang.nl

Gebiedsteams

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Mondzorg Westsingel
Westsingel 102, 5961 DD Horst
077 777 70 55

06 19 42 26 21

Kom je bij
ons spelen?
Kindcentrum Bende
Kinderdagverblijf en bso
Gasthuisstraat 56, Horst

Huisartsenpost

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

De Schuilplaats
zondag

Apotheek Maasdorpen

wij zijn spring.
wie word jij?

Venray

donderdag
Heilige mis
09.00
		

Sevenum

Apotheek

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Medewerker glastuinbouw (fulltime)
Regio Venlo | Vac. Nr. P 045327

Je gaat aan de slag in de kas van een modern tuinbouwbedrijf. In deze functie ben je
verantwoordelijk voor alle operationele werkzaamheden in de tomatenteelt.

Regio Venray | Vac. Nr. P 045046

Een afwisselende baan in de boomkwekerij waarbij je zowel met de tractor als
andere machines werkt. Je hebt een aansturende rol om de werkzaamheden zo
soepel mogelijk te laten verlopen.

Interesse? Neem contact op met Sabrina
via horst@ab-werkt.nl of 077 – 398 08 83

AB Werkt | Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst | ab-werkt.nl
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Jij maakt ‘m super

Wij
zoeken
jou!
Administratief medewerkster

24

Ervaren verkoper

37

(leerling) verkoper

37

(leerling) verkoper

37

Locatie Roermond

uur per week

uur per week

Locatie Horst

uur per week

Locatie Horst

uur per week

Locatie Roermond

Geïnteresseerd? Laat het ons weten!
Superkeukens Roermond en Horst zijn 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

8,2

HORST

ROERMOND

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

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

Op zondag dicht

Op zondag geopend

