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Horst aan de Maas

‘Live Aid’
voor Horster horeca
Eindelijk weer kippenvel van snoeiharde gitaren en beats. Eindelijk weer feesten, springen en zingen. En eindelijk weer een biertje of wijntje doen met vrienden. Met het
Startschotfestival in de Mèrthal op zaterdag 11 september wordt dit voor het eerst in tijden weer werkelijkheid. Lees verder op pagina 02

Extra plan aantal woningen per kern komt voor de zomer

Horst aan de Maas gaat komende vijf jaar duizend woningen
vergunnen
Het Masterplan Wonen is goedgekeurd door de gemeenteraad van Horst aan de Maas tijdens de raadsvergadering van dinsdag 20 april. Dat betekent dat het college aan de slag gaat om duizend woningen te
vergunnen binnen vijf jaar. Wel waren enkele raadsleden kritisch over het Masterplan.
De meeste partijen in de raad
waren enthousiast over het plan
om duizend woningen toe te
voegen de komende vijf jaar.
Het probleem van het woningen
tekort werd door de voltallige raad
gezien als een groot probleem.
“Het is goed dat we daarom nu
de regie pakken”, zei Eveline Baas
(D66+GroenLinks). “Maar wij mis
sen echt een financiële onder
bouwing in het plan.” Ook andere
raadsleden waren kritisch op het

Masterplan vanwege het ont
breken van een financieel plan.
Verantwoordelijk wethouder Rudy
Tegels wees de raadsleden erop
dat het plan dat voorligt vooral
een visie is. “Dit is inderdaad geen
uitgewerkt plan”, zei hij. “Met deze
visie willen we een koers inzetten
naar een gezondere woningmarkt
over vijf jaar. Als u vanavond
akkoord geeft op deze visie, dan
kunnen we daarna het project uit
voeren.”

Mini Masterplan Wonen
Ook Essentie sprak positief over het
1000-woningenplan. “Het is ambiti
eus, maar wij willen concrete uit
voeringsplannen per kern zien”, zei
Jeroen Brouns (Essentie). “Stuur ons
een kansenkaart voor woningen per
kern met een tijdlijn. Dan kunnen
wij aan inwoners laten zien waar
en wanneer er gebouwd wordt.”
Brouns werd op zijn wenken bediend.
Tegels kwam meteen met goed
nieuws. “Nog voor de zomer pre

senteren we een dergelijk plan, een
soort mini Masterplan Wonen per
dorp. We hebben ook een brief ont
vangen van verschillende dorpsraden
waarin ze hun zorgen uitten over dit
Masterplan. Na het ‘mini Masterplan’
in de zomer nemen we direct met de
dorpsraden contact op.”

Gebakken lucht
Net als de vorige keer dat dit voorstel
voor de raad lag, sprak VVD Horst aan
de Maas van een plan van gebak
ken lucht. “Voor ons is dit plan niet
duidelijk genoeg”, zei Imke Emons
(VVD). “Ik vraag aan de rest van de
raad dit voorstel terug te sturen naar

het college zodat alles beter wordt
geformuleerd. Nu is het niet duide
lijk. Kom er later maar bij ons terug.”
Daar ging de rest van de raad niet
mee akkoord. Alle partijen stemden
voor het Masterplan Wonen, behalve
VVD en SP. De laatstgenoemde partij
vond de ambitie om duizend wonin
gen te vergunnen ambitieus, maar te
weinig. “Wij willen dat de wethouder
er 1.500 woningen van maakt”, zei
Sonja van Giersbergen (SP). De rest
van de raad zag dat niet zitten.

Tekst: Niels van Rens
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Online meeloopdagen en digitale voorlichting
Het is één van de belangrijkste keuzes in je leven: je vervolgstudie. Maar hoe maak je die keuze als er alleen maar online open dagen zijn en ook een meeloopdag digitaal is? Anke Leijssen
en Vera Versteegen, beide uit Horst, vertellen hoe zij een studiekeuze hebben gemaakt.

Anke (18) en Vera (18) zitten beide
in vwo-6 van het Dendron College in
Horst. Over enkele weken beginnen
de eindexamens. In tegenstelling tot
vorig jaar, doen de middelbare scho
lieren dit jaar wel eindexamen en krij
gen ze niet automatisch een diploma.
Vanwege corona mogen ze wel één
onvoldoende wegstrepen. “Dat is fijn
dat het kan,” zegt Anke, “dat voelt als
een extra vangnet.” Niet dat ze den
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ken dat nodig te hebben. De twee vin
den het dan ook alleen maar fijn dat
ze eindexamen mogen doen, net als
toen ze weer fysiek les mochten gaan
volgen. “Toen dat op de persconferen
tie bekend werd gemaakt, heb ik echt
staan juichen”, zegt Vera lachend.

Kleine studie
Door alle coronamaatregelen was het
voor universiteiten en andere oplei
dingen een uitdaging om toekomstige
studenten te informeren over de te
volgen studies. Een dagje meelopen
op school kon nu eenmaal niet, dus
vonden de voorlichtingsdagen veelal
digitaal plaats. Voor Anke was dat niet
zo’n probleem, zij wist namelijk al lan
ger welke studie zij wil gaan volgen.
“Ik ga in Nijmegen English Language
and Culture studeren”, geeft ze aan.
“Engels is het vak waar ik goed in
ben en ik vind Engeland en alles wat
ermee te maken heeft interessant.
Ik heb nog getwijfeld of ik misschien
psychologie zou gaan studeren, maar
ik heb uiteindelijk toch voor deze stu
die gekozen. Ik had het geluk dat ik,

voordat alles op slot ging, nog een
dag mee hebben kunnen lopen op
de Radboud Universiteit. Het is een
kleine studie, er zijn ongeveer twintig
studenten per leerjaar, dat spreekt mij
wel aan.”

Enthousiast
Vera heeft langer getwijfeld. “Ook
ik ga studeren aan de Radboud
Universiteit, maar dan politicologie.
Politicologie richt zich onder andere op
de machtsverhoudingen wereldwijd
en dat vind ik erg interessant. Ik heb
ook naar andere opleidingen geke
ken, zoals bestuurskunde in Tilburg. Ik
heb lang getwijfeld en ben ook naar
een open dag geweest in Nijmegen,
toen het nog ging. Daar was toen
een docent die op een heel gepassio
neerde manier vertelde over zijn vak,
dat sprak mij heel erg aan. Daarna
heb ik nog een keer een online open
dag gevolgd, maar dat ging toen meer
over corona dan over de studie. Dat
vond ik zo saai, dat ik weer begon
te twijfelen. Een kennis van me doet
dezelfde opleiding en nadat ik met

hem heb gepraat, was ik weer erg
enthousiast.”

Creatief
Don van der Heijden, decaan op het
Dendron College in Horst: “Voorzichtige
conclusies uit een enquête die ik nu
onder eindexamenleerlingen afneem,
laten zien dat ongeveer tweederde
van de leerlingen toch redelijk tot zeer
zeker is van hun keuze. We hopen
terugkoppeling te ontvangen van de
ontvangende scholen. Ik merk dat ver
volgopleidingen rekening houden met
deze nieuwe lichting studenten. Ze zijn
zich ervan bewust dat hun keuzepro
ces niet ideaal is verlopen.” Hij herkent
de voors en tegens van online open
dagen. “Hoewel een online voorlich
ting natuurlijk niet kan tippen aan
het fysiek rondlopen in de school van
keuze, blijft het toch belangrijk om
gebruik te maken van het online aan
bod. Je hebt gewoon weinig andere
keuzes”, zegt hij. “Aan de andere kant
zorgen online voorlichtingen ervoor
dat leerlingen op meerdere momen
ten geïnformeerd kunnen worden en
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Het Startschotfestival moet het eer
ste grote feest in de gemeente Horst
aan de Maas worden, maar wordt niet
alleen georganiseerd om te feesten.
Alle bezoekers steunen tegelijker
tijd een goed doel: de Horster hore
caondernemers. Onder de noemer
‘Horster bands veur Horster horeca’
nemen de initiatiefnemers het op voor
de horecaondernemers die het de
afgelopen coronatijd het zwaar heb
ben gehad. De Horster band Trade
Mark trok de stoute schoenen aan en
zocht contact met de ondernemers.
“Het is allemaal begonnen toen ik een
Facebookherinnering kreeg van het
evenement Verrekte Goede Vrijdag”,
vertelt Jeroen Schobbers, gitarist van
Trade Mark. “Dit evenement organi
seerden wij als Trade Mark en het was
altijd een groot feest. Ik baalde enorm
dat we al lang niet meer zo’n feest

hebben gehad en toen kwam het idee
van het Startschotfestival.”
Jeroen stelde het idee voor in de
wekelijkse Teams-meeting van
de band en iedereen was meteen
enthousiast. “We doen dit voor de
Horster horeca. Bands en horeca zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Wij mogen altijd op feestjes optre
den en nu kunnen we een keer iets
voor hen terug doen.” In totaal tre
den er naast Trade Mark nog negen
andere bands op: Jeopardy, Horse
Power, Fishnet Stockings, The Dice,
Tres Hombres, Otherwise, C-Strike, Jar
of Dirt en Stekbaere. “Wij doen dit
allemaal belangeloos, dus het geld
gaat volledig naar de horeca.”
Voor de horecaondernemers uit Horst
is dit natuurlijk een enorme opste
ker. “Wat fantastisch dat die mannen
dat voor ons organiseren”, zegt Marij

van Rens-Bouweriks, eigenaar van
muziekcafé De Buun. “Een supermooi
initiatief.” Ook Chris Hoeijmakers,
eigenaar van café en restaurant
Blok 10 is blij. “Met dit soort initia
tieven houd je elkaar in leven”, zegt
hij. “Het einde van corona is in zicht
en dan is het Startschotfestival een
prachtig voorbeeld van samenwer
king.” Alle opbrengsten gaan naar
een stichting. Deze stichting wordt
bemand door verschillende Horster
ondernemers. “Uiteindelijk willen we
met het opgehaalde bedrag optredens
of andere evenementen organise
ren op het Lambertus-, Wilhelminaen Gasthoêsplein”, zegt Chris.
“Natuurlijk gaan we kijken naar een
passende oplossing voor de onderne
mers die buiten de ‘ring’ vallen, zoals
De Buun”, vult Jeroen aan. “Want we
willen iedereen meenemen.”

ze niet meer vastzitten aan een vast
moment of locatie.” Leerlingen worden
begeleid tijdens LOB-lessen (loopbaanen oriëntatiebegeleiding), waarin ze
onderzoeken welke opleiding en rich
ting het beste bij hun past. Vervolgens
worden ze geïnformeerd over de
(online) voorlichtingsmogelijkheden en
voeren ze gesprekken over hun loop
baankeuzes. Van der Heijden vervolgt:
“Ik verwacht wel dat het online aanbie
den van studievoorlichting een blijver
tje zal zijn. Je ziet dat hogescholen en
universiteiten over het algemeen, na
een onwennige start vorig schooljaar,
dit toch creatief opgepakt hebben.”
De beide meiden willen straks ook
graag op kamers in Nijmegen. Maar
waar ze vooral zin in hebben is om te
gaan studeren. “Het lijkt me heel leuk
om nieuwe mensen te leren en andere
visies te horen”, geeft Vera aan. “Het
is niet zo dat ik Horst moe ben, maar
nieuwe dingen ontdekken is ook heel
leuk.”
Tekst: Marieke Vullings/ stichting LVO
Beeld: Marieke Vullings

Jeroen informeerde vanaf de start bij
Herbert Coenders van Liesbeth’s Grand
Café. “Samen hebben we contact
gezocht om een ticketverkoop te star
ten”, zegt Herbert. “We vinden het ook
belangrijk dat we een ticketservice
hierin meenemen, want zij hebben
al die tijd ook niks kunnen verkopen.
Het doel van dit festival is dat we hier
een hoop mensen mee steunen en
het uiteindelijk teruggeven aan de
gemeenschap.” Ook bedrijven die bij
voorbeeld zorgen voor geluid en licht
worden niet vergeten. “We gaan echt
uitpakken”, zegt Jeroen.
Tickets van het Startschotfestival zijn
te verkrijgen via de Facebookpagina
van het evenement. Bezoekers kun
nen er ook voor kiezen om een extra
donatie te doen aan de stichting.
Tekst en beeld: Niels van Rens
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Samen een huurhuis delen

‘Als je samen de lasten deelt,
kun je meer sparen’
Wie als alleenstaande starter een plek op de woningmarkt wil veroveren, merkt al snel dat dát niet eenvoudig
is. Koopwoningen worden al gauw met tienduizenden euro’s overboden en voor huurwoningen bestaan
langere wachtlijsten. Particuliere huur is in je eentje vaak ook niet op te brengen. Een oplossing is dan om met
z’n tweeën te gaan huren. Dat deden bijvoorbeeld de vrienden Perrin Aarts en Boy van Heugten uit
Grubbenvorst.
Woensdag 14 april vond er een online
bijeenkomst plaats voor jongeren die
willen wonen in Grubbenvorst. Aan het
woord kwamen onder andere enkele
wooncorporaties, bouwbedrijven en de
gemeente. Ook Perrin Aarts (29) en Boy
van Heugten (29) deden die avond hun
verhaal. Sinds vier jaar delen zij samen
een huis in Grubbenvorst. “Perrin en ik
kennen elkaar al vanaf de middelbare
school”, vertelt Van Heugten. “We heb
ben allebei werktuigbouwkunde gestu
deerd en daarna bedrijfskunde. In 2016
zijn we afgestudeerd.” Net als Perrin
woonde Boy nog thuis bij zijn ouders
in Blerick. “Maar ik wilde wel op zoek
naar iets voor mezelf. Daarbij keek ik
naar Blerick en Grubbenvorst, omdat
het merendeel van mijn vrienden hier
woont. Het bleek al snel dat ik met
mijn starterssalaris niets zou kunnen
kopen. Huren vond ik ook niet meteen
een optie, dat zie ik toch als geld naar
de Maas brengen, je kunt dan geen
eigen vermogen opbouwen. Huren
heeft natuurlijk ook voordelen, je kunt
bijvoorbeeld op elk moment verhuizen,
maar dat woog voor mij niet op tegen
de nadelen. Als je huurt breng je het
geld naar iemand anders, in plaats van
naar de bank. Bovendien verdiende
ik net te veel om in aanmerking te
komen voor sociale huur.” Aarts zat
in hetzelfde schuitje. Hij woonde nog
thuis, toen zijn ouderlijke huis werd

verkocht en zijn moeder naar een klei
nere woning verhuisde. Een vriend wist
dat ze beiden op zoek waren naar een
woning en tipte hen over een huur
huis dat vrij zou komen. Aarts: “We zijn
gaan kijken en het beviel ons. Dus heb
ben we besloten om het samen te
gaan huren.”

Modaal inkomen
De woningmarkt staat onder druk.
Voor elke woning die er vrijkomt,
staan tientallen geïnteresseerden in
de rij. Wie kans wil maken op een
koopwoning moet al snel duizen
den euro’s boven de vraagprijs bie
den. “Ook al heb je gespaard, dan val
je nog steeds buiten de boot”, zegt
Van Heugten. “Met een modaal inko
men kun je als alleenstaande starter
bijna geen huis kopen”, beaamt Aarts.
“Ook zou het goed zijn als de regelge
ving wordt aangepast, zodat opkopers
verplicht worden een aantal jaren in
een huis te wonen, voordat ze het par
ticulier gaan verhuren.”

Risico
Inmiddels hebben beiden een relatie
en gaan ze over twee weken verhui
zen. Perrin heeft samen met zijn vrien
din een huis gekocht in Grubbenvorst,
Boy trekt bij zijn vriendin in Roermond
in. “Als je met z’n tweeën kunt kopen,
gaat er ineens een wereld voor je

open”, lacht Van Heugten. “Dan kun
je bijvoorbeeld al veel meer lenen.”
Hebben ze in die vier jaar nooit eerder
gedacht aan het samen kopen van een
huis? “Nee, dat brengt te veel risico
met zich mee”, vindt Perrin. “Ik wil
onze vriendschap ook niet op het spel
zetten.” Hij hoort van meer jongeren
dat zij ook samen een huurhuis willen
gaan delen, zegt hij. “Door samen de
lasten te delen, kun je meer sparen om
uiteindelijk te kopen.”

Als je met z’n tweeën
kunt kopen gaat er een
wereld open

De gemeenteraad stelde dinsdag
20 april het Masterplan Wonen vast.
Daarin is onder andere de ambitie
meegenomen om de komende vijf
jaar duizend nieuwe woningen toe te
voegen. Of de bouw van meer star
terswoningen dé oplossing is, daar
twijfelen de beide heren aan. Boy:
“Ik denk dat het beter is om te kijken
naar ‘groeiwoningen’, geef mensen
die willen doorstromen de kans.”

Tekst: Marieke Vullings
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Aangepaste aanlevertijden
Vanwege Koningsdag dinsdag 27 april zijn de aanlevertijden voor
advertenties en redactionele inzendingen aangepast. Advertenties
kunnen tot uiterlijk maandag 26 april 16.00 uur ingediend worden
via adverteren@kempencreeert.nl Redactionele stukken kunnen tot uiterlijk 12.30 uur aangeleverd worden via
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Toevoeging Afslag10
In het artikel ‘Soap Afslag10 voorbij volgens gemeente’ van donderdag 1 april moet nog extra informatie worden toegevoegd.
In het artikel staat dat er in totaal 175.000 euro geïnvesteerd is in
het burgerinitiatief Afslag10. Dit totaalbedrag is niet vergeven.
Van de 175.000 euro is er in een periode van vier jaar 101.385 euro
geïnvesteerd. Een gedeelte van dit bedrag blijft beschikbaar voor
het ondersteunen van projecten en processen die passen binnen de
gemeentelijke visie Afslag10.

Stichting ‘La Providence’ is een zelfstandig zorgcentrum
in Grubbenvorst, Noord-Limburg. La Providence biedt
cliënten, op grond van een zorgindicatie, huisvesting,
verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp, activiteiten,
begeleiding en/of behandeling. Onze betrokken
medewerkers, die zich in kunnen leven in de cliënt en
diens familie, geven aandacht en warme liefdevolle zorg.
Het leefplezier van de cliënt is daarbij leidend, niet het
medisch model. We ondersteunen zoveel mogelijk de eigen
identiteit, zelfstandigheid, normen en waarden en cultuur
van onze cliënten en proberen hen onderdeel uit te laten
maken van de maatschappij. We ontzorgen onze bewoners
op het gebied van proces (regelen) en inhoud (zorg).
Onze zorg- en dienstverlening is gebaseerd op de vier
hoofdpijlers: Wonen | Thuis | Behandeling | Advies.

Jouw nieuwe uitdaging ligt hier!
Wat is er fijner dan het vertrouwde leven thuis? Vrijwel niets.
Het doel van La Providence is om de cliënt thuis, met hulp of
zorg, te laten genieten van het leven.
Binnen het team Facilitair Service Bureau zijn wij op zoek naar
een enthousiaste collega voor de functie:

LOGISTIEK
MEDEWERKER
8 uur per week
Ben jij enthousiast, betrokken en deskundig? Denk je in kansen
en uitdagingen en hecht je veel waarde aan werken met
humor en respect voor cliënten en collega’s? Dan willen wij
graag met jou in gesprek.
Naast een passende salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden (CAO VVT), bieden wij jou een prettige werk- en
leeromgeving waarbij inzet opgemerkt en gewaardeerd wordt
en waar ambities een kans krijgen zich te ontplooien.
Enthousiast?
Bekijk dan de vacature op onze website www.laprovidence.nl
en stuur je sollicitatie naar po@laprovidence.nl.

Kom jij onze teams
versterken?
We heten je alvast van harte welkom!

Lekker luieren
Het is al een tijdje lente en dat betekent natuurlijk dat er her en der in Horst aan de Maas nieuw leven
ontstaat. Sjaak Huijs uit Grubbenvorst spotte deze luie lammetjes in Lottum in een grasveld op de grens
met Broekhuizen. Deze foto kon de HALLO natuurlijk niet onthouden. / Beeld: Sjaak Huijs

La Providence
Ursulinenweide 5
5971 ED Grubbenvorst
E info@laprovidence.nl
T 077 - 355 56 56

04

nieuws \ 2204

Sil en Tim maken drankspel Tour du Dranque
Bussen, Kingsen, Beerpong, Mexen en ga zo maar door. Drankspelletjes maken heel wat los en zorgen vaak voor
legendarische avonden onder jongeren. Sil Verhaegh (23) uit Horst en zijn compagnon Tim Wassenaar (24) uit
Amsterdam bedachten het drankspel Tour du Dranque, een spel met een knipoog naar de Tour de France.

nen met het bord tekenen op karton.
Dit ontwerp heb ik over een Monopolybord gelegd om er een echt spel van
te maken. En zo is het langzaam zo
geworden wat het nu is.”

Te ingewikkeld

Sil Verhaegh

De kroegen en discotheken zijn dicht
en wat moet je dan? Een bier- of wijn
tje doen met je vrienden natuurlijk.
Wel allemaal op basis van de gel
dende coronamaatregelen. In novem
ber verleden jaar kwamen Sil en Tim
met het idee om een drankspel te
ontwerpen en nu, ongeveer vijf maan
den later, is het spel op de markt en al
helemaal uitverkocht. “Dit succes had

den we totaal niet zien aankomen”,
vertelt Sil. “Het is allemaal begonnen
als grapje en nu krijgen we weke
lijks nieuwe aanvragen binnen voor
nieuwe spellen.”

25e ontwerp
Het idee van drankspel Tour du
Dranque begon nadat Sil en Tim zich
verveelden. “Ik was bezig met mijn

minor en had het er niet echt naar
mijn zin. Samen besloot ik met Tim,
mijn studievriend, een drankspel uit te
brengen. In eerste instantie hadden we
veel ideeën en zagen we ‘in no time’
het spel op tafel liggen, maar het viel
ons een beetje tegen. Zo’n drankspel
maak je niet even snel, daar komt veel
meer bij kijken.” Want het eindresultaat
is het 25e ontwerp. “We zijn begon

Want zoals Sil al zei: je zet ‘m niet
zomaar in elkaar. “Als je een ontwerp
hebt, moet je ook nog spelregels
bedenken. Daar hebben we samen
avonden voor gezeten. Toen we dach
ten dat we eindelijk klaar waren,
bleek ons spel te ingewikkeld te zijn.
We hadden teveel regels en kaartjes
met opdrachten. En dat was precies
niet onze intentie. Tour du Dranque
moet een eenvoudig spel zijn waardoor
vrienden elkaar weer spreken rondom
en aan de tafel. Dat is de intentie van
het spel.” Dus gooiden de twee vrien
den alles om, schrapten ze de helft van
de regels en maakten ze het makkelij
ker te begrijpen. Het bord is gemaakt
van pvc en dus uitwasbaar. “Er gaat
weleens een fles- of glaasje om”, zegt
Sil met een knipoog. De essentie van
Tour du Dranque is eenvoudig, het is
gebaseerd op het bordspel Ganzenbord:
wie als eerste het laatste vakje bereikt
heeft gewonnen.

Valpartij
Tour du Dranque verwijst natuur
lijk naar de Tour de France. Zelf is
Sil geen wielerliefhebber “maar we
vonden het wel een leuk onderwerp.

Via Wikipedia en andere websites zijn
we de Tour de France gaan onder
zoeken en zo kwamen er allemaal
ideeën in ons op voor regels in het
spel.” Zo kun je een blessure krijgen
en dobbel en drink je daarna voortaan
met links. Of je komt terecht in een
valpartij en moet je één beurt over
slaan en twee slokken tegen de pijn
nemen. Zo is overal op ingespeeld.
En de winnaar, kan die nog op zijn
benen staan? “Tja, dat ligt net aan het
spel. Soms gaat het hard, soms zacht.
Belangrijk is wel dat er een disclaimer
bij het spel zit. Iedereen is voor zich
zelf verantwoordelijk.”

Uiteten
De eerste honderd spellen zijn inmid
dels uitverkocht. “Dat ging hard”, zegt
Sil. “Inmiddels hebben we alweer
enkele aanvragen voor een nieuwe
batch Tour du Dranque.” Speciaal voor
deze fanaten heeft Sil goed nieuws
te melden. “We gaan nieuwe spellen
drukken.” Geïnteresseerden kunnen
terecht op de Instagrampagina
@tourdudranque. En wat gaan de twee
vrienden doen van de opgehaalde
winst? “Het is niet zo dat we flink ver
dienen aan het spel”, zegt Sil. “Het is
wel uiteindelijk genoeg om samen
met z’n tweetjes te gaan uiteten. Die
afspraak moeten we nog plannen, want
eerst moeten de restaurants open.”
Tekst en beeld: Niels van Rens

10 jaar waardevol geluk voor jaarl�ks honderden mensen
Rendiz-locatie ‘beej Mooren Naeve’ is al tien jaar lang een
veilige basis waar mensen alt�d op terug kunnen vallen.
Maar ook een verbindende schakel tussen een veelheid aan
activiteiten die plaatsvinden óp deze locatie én daarbuiten.
Activiteiten die mensen helpen om tot hun recht te komen.
Dát is tien jaar waardevol geluk.

Textiel
atelier
Creatief
atelier
Schilderen

Door beej Mooren naeve sta ik veel positiever
in het leven
Het dienstencentrum van beej Mooren
Naeve brengt vraag en aanbod b� elkaar
in alle dorpen van Gemeente Horst aan de
Maas. Iemand die ondersteuning of hulp
b� werkzaamheden in of rondom het huis
nodig heeft én hier zelf niet meer toe in
staat is of niemand in de omgeving heeft die
kan helpen, wordt op een laagdrempelige
manier gekoppeld aan mensen die deze
ondersteuning bieden. Onze diensten
worden uitgevoerd door onze deelnemers
die werkervaring opdoen of dagbesteding
volgen. Onze deelnemers worden t�dens
de werkzaamheden begeleid door onze
werkbegeleiders en vr�willigers.

werkzaamheden
samen
met
de
deelnemers mag doen. Dit biedt hen een
zinvolle daginvulling dat b�draagt aan
zelfontwikkeling, zeker als ze voelen dat ze
zo van waarde z�n voor de mensen”.

Wil je graag een dienst afnemen of heb
je vragen over het dienstencentrum en de
mogel�kheden? Loop gerust eens binnen
of bel 077-398 0003. Voor meer informatie
over beej Mooren naeve bek�k de site:

Drie dagen per week werkt Richard vanuit
het dienstencentrum. “Inmiddels werk
ik al 2 jaar b� beej Mooren naeve in een
dagbestedingstraject en daar ben ik trots
op. Het werken in het dienstencentrum
biedt m� structuur, sociale contacten en ik
kan m�n energie hier volledig in kw�t. Door
beej Mooren naeve sta ik veel positiever in
het leven”.

www.beejmooren-naeve.nl

Geert is werkbegeleider b� beej Mooren
naeve en gaat iedere werkdag met de
deelnemers op pad. “De diensten variëren
van tuinonderhoud en reparatiewerkzaamheden tot schilderen en opruimwerkzaamheden. Het mooie is dat ik deze

De kosten van een dienst bedragen
€ 7,50 per uur, exclusief extra kosten
zoals b�voorbeeld materiaalkosten of
stortingskosten. Ter voorbereiding op een
dienst bespreken we vooraf de wensen.

Handwerk
café
Diensten
centrum
Hout
werkplaats
Fietsen
werkplaats
Samen 2x
eten
p.w.
Gezellig
samen z�n

4x

p.w.

2x

p.w.

2x

p.w.

1x

p.w.

250x

tuinen p.j.

2x

p.w.

2x

p.w.

>50 unieke
personen
per jaar

2x

Taalcursus

p.w.

Naast deze wekel�kse activiteiten wordt vanuit ‘beej Mooren
Naeve’ ook strandbad de Kasteelse Bossen geëxploiteerd.
Ook z�n er een kaartclub en wandelclub in oprichting.
deelnemers

vr�willigers

traject- en
werkbegeleiders
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Kerkmissen gaan voortaan mogelijk in
één kerk gehouden worden

Basisschool de Kroevert krijgt
geldpotje voor verbouwing

Er gaan de komende jaren wat dingen veranderen binnen de parochiefederaties van de gemeente Horst aan de
Maas. Kerkbezoeken lopen terug en corona heeft een impact gehad op de kerkelijke begroting. Zo zijn er bijvoorbeeld plannen vanuit parochiefederatie Maasdorpen om één algemene kerk aan te wijzen voor alle missen.

De gemeenteraad van Horst aan de Maas stemde tijdens de raadsvergadering van dinsdag 20 april in met het voorstel om basisschool de Kroevert in Kronenberg een bijdrage te geven van meer
dan 300.000 euro voor aanpassingen en onderhoud in het pand.

Er is veel verandering gekomen in de
geloofsgemeenschappen. Vooral het
aantal geestelijken is verminderd.
“Op school kunnen minder godsdienst
lessen worden verzorgd”, zegt pastoor
Ralph Schreiber van parochiefederatie
Maasdorpen. “De kerken zijn er nog,
maar de verbondenheid en deelname
van de geloofsgemeenschap is mede
sterk verminderd.” Volgens pastoor
Schreiber is de oorzaak van de daling
dat het hemels geluk niet meer cen
traal staat in het leven van mensen.
“De regels, verplichtingen en aanbe
velingen van de kerk worden dus als
lastig ervaren en niet meer passend
gevonden bij deze tijd. Maar God zal
zijn ‘beleid’ niet veranderen, ondanks
dat de groep gelovigen kleiner wordt.”

Fusie
Deze ontwikkeling heeft er automa
tisch toe geleid dat er steeds meer
zitplaatsen in de kerk vrij blijven bij
een dienst. De kerk gaat daarom naar
de toekomst kijken, want (bijna) lege
kerken zijn niet draaibaar. Eén van de
oplossingen is om te fuseren. De bis
schop bepaalt in de kerk veranderingen

van een kerkgebouw of parochiestruc
tuur. “Zijn voorliggend voorstel heeft
betrekking op parochies, dat wil zeg
gen dat in onze federatie zeven paro
chies dienen te fuseren naar één”,
zegt Schreiber. “Dit betekent dat één
kerk van de zeven wordt aangewe
zen als parochiekerk waar alle paro
chiële activiteiten zullen plaatsvinden.
De overige kerken raken dus hun paro
chiestatus kwijt.” Het verlies van de
parochiestatus kan met name gevol
gen hebben voor de viering van heilige
missen, doopsel, vormsel, huwelij
ken en uitvaarten. “Het verlies van de
parochiestatus kan, maar hoeft niet
te betekenen dat voor overige kerken
een nieuwe bestemming moet wor
den gezocht. Maar wél dat men moet
nadenken over het gebruik ervan.”
Een nieuwe bestemming voor een kerk
moet worden gezocht als de kerk finan
cieel of personeel niet meer onderhou
den kan worden. “Daarom zijn voor ons
de vrijwillige kerkbijdragen en giften
heel belangrijk.”

al gaande. Zo is de kerk van Tienray
bezig met een hervorming. “De aanlei
ding was het zoeken naar een mul
tifunctioneel centrum in Tienray als
nieuwe locatie voor verenigingen,
waarbij later in dat proces de kerk als
mogelijke vestigingslocatie in beeld
kwam”, zegt Schreiber. “Aan dit plan
wordt al gewerkt sinds 2013. Ook in
Grubbenvorst zijn er ideeën ontwikkeld
hoe verder met ruimtelijke ontwikke
lingen die ook van invloed kunnen zijn
op het kerkgebouw. Investeren in een
kerk kunnen wij dan goed doen als wij
weten waar wij iets kunnen verbeteren
voor de gelovigen.”
De opdracht van Schreiber als pastoor
staat dan ook centraal: “Zorg dragen
voor het heil van de parochianen. Dat
kan alleen samen met heel veel gelo
vige vrijwilligers en hun inzet. Daarom
hoop ik dat zoveel mogelijk parochia
nen ergens weer de weg terug vinden
naar de kerk en God vinden. Dan hoeft
er niet op zoek te worden gegaan naar
een nieuwe bestemming.”

Multifunctioneel centrum
Tekst: Niels van Rens

Dit soort hervormingen zijn momenteel

De gehele raad steunde het voor
stel. Daarmee krijgt De Kroevert een
bedrag van 304.740 euro om onder
andere onderhoud in het pand te
doen. Jos Gubbels (D66+GroenLinks)
is blij met dit bedrag. “We zitten als
gemeente momenteel in een moei
lijke tijd en onze begroting staat
onder druk. Het is dan ook mooi
om te zien dat we willen investe
ren in de toekomst van onze kinde
ren. We gaan proberen het gebouw
energieneutraal te maken, dat wordt
een hele uitdaging.” Kay Thijssen
van Essentie is ook blij met het
plan. “Wel moeten we ervoor zor
gen dat er gezinnen komen naar
Kronenberg. Gelukkig hebben we

eerder vanavond het duizend wonin
genplan goedgekeurd en kunnen we
zo aan een sterkere gemeenschap
bouwen.” Yvonne Douven (VVD) gaf
een tip aan wethouder Han Geurts.
“Eerder maakte u een mooi filmpje
over de verbouwing van De Kroevert
voor op social media. Dat vinden we
heel fijn, maar u wekt in de video de
schijn dat het plan al goedgekeurd
is terwijl we daar vanavond over
stemmen. Ik wil u daarop wijzen.
Verder vinden wij dit een goed plan
en geven akkoord.” Het voorstel
werd raadsbreed aangenomen.

Tekst: Niels van Rens

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik
merbloeiers
Nu vele zoip
n
en ku plante

Dendron-leerling plaatst zich
voor scheikundeolympiade

Maak een afs
p
T: 06 82 25 65raak
en bezoek on38
s

Stan Vullings uit Grubbenvorst heeft zich geplaatst voor de nationale scheikundeolympiade. De vwo6-leerling
van het Dendron College behoort daarmee tot de top 15 beste scheikundeleerlingen van Nederland.
bepaald. Die gaan dan door naar de
olympiadeweek, waarna de vier beste
uit deze ronde door mogen naar de
internationale wedstrijd. “Op de olym
piadeweek worden we al voorbereid
op de internationale ronde, dit wordt
gedaan door middel van colleges en
practica. Hoe ik me daarop ga voor
bereiden? Goede vraag, ik heb er nog
niet echt over nagedacht. Ik denk dat
ik gewoon de stof die ik al heb gekre
gen een paar keer doorneem.”

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

Wereld

De scheikundeolympiade is een wed
strijd voor leerlingen van het vwo en
de havo, waar hun scheikundige vaar
digheden getest worden. “Mijn lerares
scheikunde Natalie Visser heeft mij
vorig jaar gevraagd of ik mee wilde
doen aan de olympiade”, vertelt de
19-jarige Vullings. “Doordat ik van het
bestaan van de olympiade af wist heb
ik dit jaar zelf gemeld dat ik mee wil
den doen. Het leuke aan scheikunde
vind ik dat het overal terug te vinden
is, van de accu in een auto tot het
bereiden van een maaltijd. Ook vind
ik het interessant om te leren over de

wereld om ons heen, waarom iets bij
voorbeeld een bepaalde kleur heeft.
Het heeft iets om met behulp van die
kennis weer nieuwe dingen te maken
en de wereld beter te begrijpen.
De eerste voorronde op school
bestond uit alle examenstof schei
kunde voor het vwo. Je moest van
deze stof een toets maken. Daarna
kwam de tweede voorronde, je kreeg
nieuwe stof die je moest beheersen
zoals kwantum mechanica en thermo
dynamica. Hier moest je ook weer een
toets over maken.” Na deze toets wor
den de twintig beste van Nederland

De internationale olympiade vindt
plaats in Japan. De deelnemers maken
daar twee toetsen van elk vijf uur,
daarnaast zijn er er excursies en acti
viteiten. “Maar het beste gedeelte is
dat je andere finalisten van over de
hele wereld leert kennen”, vindt Stan.
Hij schat zijn kansen om daadwerkelijk
op het vliegtuig naar Japan te stap
pen redelijk in, zegt hij. “Aangezien
er twintig man deelnemen en er vier
door mogen is de kans één op vijf.
Maar ik werk liever om de kansen te
vergroten. Ik heb geen idee hoe de
anderen zullen scoren, maar schat dat
ik een redelijke kans heb. Ik wil later
zeker iets met scheikunde gaan doen,
de vraag is alleen nog wat. Zoals ik
al zei is de scheikunde erg breed en
staat er nog een wereld vol mogelijk
heden open.”

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

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

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01
Tekst: Marieke Vullings
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familie \ 2204
We leven met de kleine dingen
kleine vreugde kleine pijn
we leven met herinneringen
die groter lijken dan ze zijn
Toon Hermans

Stil, umdet de juuste wäõrd nit zien te vinge!

Ben Alaerds
* Horst, 16 februari 1950

† Kronenberg, 13 april 2021

echtgenoot van

Nell Alaerds - van Enckevort
lieve pap, schoonvader en trotse opa van
Sofie en Constant
Suus, Pleun
Familie Alaerds
Familie van Enckevort
Den Bunder 13
5976 PN Kronenberg
Zondag 18 april 2021 hebben wij in besloten kring
afscheid genomen van Ben.
Een bijzonder woord van dank aan dr. Teun en dr. Ted van
Huisartsenpraktijk Kronenberg en de “megjes” van Proteion
voor de liefdevolle verzorging.

Bijna tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand
houdend, is rustig ingeslapen ôs mam en oma

Wilhelmina van den Beuken-Muisers

Geboren

Fleur

15 april 2021
Dochter en zusje van
Jeroen Verbruggen &
Inge van den Munckhof
Saar
Vlasvenstraat 60
5962 AD Melderslo

weduwe van

Joost van den Beuken
5 Reuver, 11 maart 1924

c Sevenum, 8 april 2021
Ron & Jeannette
Anke & Michel
Bas & Marion
Karlijn

Correspondentieadres: van Mirlaerstraat 4, 5961 SK Horst

Geboren

Noa

15 april 2021
Dochter van
Jeroen van Bergen
en Emmy Willemsen
Mathijs Claassensstraat 16
5962 AN Melderslo

Wij hebben op woensdag 14 april in besloten kring afscheid
genomen van ôs mam en oma.
Een speciaal woord van dank aan alle medewerkers van
Sevenheym, team 2A en Proteion Thuiszorg voor hun goede
en bijzonder liefdevolle verzorging van ôs mam en oma.

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

Diep geschokt en intens verdrieting zijn wij door het
vrij plotseling overlijden van onze schoonbroer en oom

Ben Alaerds
Fam. van Enckevort
Sevenum, 13 april 2021

Wanneer je verdrietig bent,
Kijk dan opnieuw in je hart
En zie dat je huilt
Om wat je vreugde schonk

Leen Smits - Kersten
Piet Smits †

Zij overleed in de leeftijd van 83 jaar.
Marly en Jan
Loes en Chris
Lotte en Gijs
Stef

Toon van Rens
Toën waas in 1974 preens ván ’t Tuuteriêk. Wej zien dankbaar
vur alles wat Toën vur ozze veriëniging heat beteikend.
Weej wensen Ank, Bart, Irene, Ton, Sandra en familie
hiël veul sterkte met dit groëte verlees.
Bestuur, Oud-prinsen, Oud-vorsten en leden ván
Carnavalsveriëniging D’n Tuutekop Haegelsum

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Verdrietig, maar oprecht dankbaar voor wie ze was,
hebben we haar los gelaten, ôs mam en oma,

In liefde verbonden met
Met verslagenheid hebbe weej kennis genoame
ván het overlijden ván ozze ald-preens

Samen onderweg naar een mooie herinnering

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Monique en Erik
Anne en Teun
Jasper en Benthe
Hof te Berkel Horst, 19 april 2021
Bel dag & nacht
0478-515221
www.briensveld.nl

Correspondentie adres:
Dorperdijk 12 5975 PV Sevenum
We nemen in besloten kring afscheid van haar en brengen haar
daarna naar het Kerkhof in Sevenum, naar pap.

Plotseling hebben wij afscheid moeten nemen van
mijn lieve man, onze broer, zwager en oom

Leo
Leonardus Peter Gerard Antonius Peeters
Horst, 1 december 1950

Amersfoort, 8 april 2021

Nel Peeters - van den Bekerom
Familie Peeters
Familie Van den Bekerom
Aldegondestraat 68
3817 AV Amersfoort
Het afscheid van Leo heeft inmiddels in kleine kring plaatsgevonden.

Een welgemeend dank je wel aan alle mensen die zoveel jaren
met zoveel liefde voor haar hebben gezorgd.

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.

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

Zet moeder in het zonnetje. Origineel
kado, een workshop schoonheid.
www.bijconstance.123website.nl”

Fietsreparatie Piet Kusters.
stuksbeemden 9 horst Graag eerst
bellen 077 398 60 16

PLUIMHORTENSIA aanbieding 3 voor
€12.00. info: www.veld-tuinplanten.nl
of bel 06 40 32 71 08. Vlinderstruik e.a.
heesters (op stam), buxusverv, taxus,
vaste pl., bodembedekkers enz. open za
9.30-16.30 uur . Do. en vrij. na tel. afspr.
Oude Heldenseweg (naast 13a) Maasbree

Te koop gevraagd landtuinbouwmachines
oa: Ploeg, frees, spitmachine, kieper,
mesttank, weidebloter, weidesleep,
schudder, hark, maaier, tractor enz enz
Bel 06 10 97 69 59
Wij zoeken voor onze tuin in
Maasbree een Handige energieke
tuinman voor 2 dagen in de week.
Geïnteresseerd?
Bel even, 06 48 25 05 35.

gevraagd; huishoudelijke hulp
voor 3,5 u. per 2 weken in Tienray.
Bel 06 10 52 71 55
Te koop: 4-wiel scootmobiel, niet
veel gebruikt. Met stokhouder, mandje
en lader. Merk Elegance Plus. Voor info
tel.: 06 12 12 69 89.

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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Weekblad wordt gedigitaliseerd

Schatgraven in het archief van De Echo
De Historische Kring Horst staat voor een monsterklus: het digitaliseren van ruim zestig jaargangen van het
weekblad De Echo van Horst. Zo’n 42.000 pagina’s moeten er gescand worden. De Historische Kring wil hiermee het archief digitaal beschikbaar maken voor geïnteresseerden.

De Historische Kring Horst is voortge
komen uit Stichting de Oudheidkamer
en maakt deel uit van Museum de
Kantfabriek. De kring houdt zich bezig
met de geschiedenis van Horst in
relatie tot de regio, vertellen vrijwilli
gers Jeannette van den Beuken en Jac
Christiaens. Er is aandacht voor archeo
logische vondsten, er is een documen
tatiecentrum met heel veel boeken
en andere informatiebronnen en de
kring houdt zich bezig met historisch
onderzoek. “Daarnaast hebben we
heel veel oude foto’s in ons bezit en
een collectie van 60.000 bidprentjes”,
vertelt Christiaens. Normaal gesproken
kunnen mensen onder de openings
tijden van het museum in de archie
ven duiken. Nu het museum vanwege
de coronamaatregelen is gesloten, is
die mogelijkheid er niet. Bovendien

zoeken mensen die bijvoorbeeld hun
stamboom aan het uitzoeken zijn
tegenwoordig veel liever hun informa
tie online. Daarom wil de Historische
Kring graag haar hele archief gaan
digitaliseren. Een eerste stap is De Echo
van Horst online beschikbaar maken.
“Vanuit het Huis van de Kunsten
Limburg is een subsidie beschikbaar
gesteld om heemkunde- en andere
verenigingen de kans te geven hun
collectie te digitaal beschikbaar te
maken, onder de noemer Limburgs
Erfgoednet”, legt Van den Beuken uit.
“Het is de bedoeling dat wij daar ook
een plekje op krijgen. Daarnaast heb
ben we een subsidie gekregen van het
Prins Bernhard Cultuurfonds voor het
digitaliseren van De Echo. Het is name
lijk doodzonde dat die bladen al jaren
alleen op de kast staan.”

Begraven in de tuin
De kring heeft zelf de jaargangen
1959 tot en met 2009, toen De Echo
ophield te bestaan, in haar bezit.
Christiaens: “De Echo’s die vanaf
1945 zijn uitgegeven zijn in bezit van
Pedro van Lieshout, de voormalige
uitgever. Volgens hem zijn de edities
die tijdens de Tweede Wereldoorlog
zijn verschenen toentertijd in de tuin
begraven en daarna kwijtgeraakt.
We hopen dus dat er mensen zijn die
nog exemplaren uit de oorlog heb
ben, die we mogen lenen om in te
scannen. Ook zijn we nog op zoek
naar edities van de beginjaren, vanaf
1930. De naam van het weekblad
was destijds ’t Kerkklokje. We heb
ben één jaargang teruggevonden,
die bleken we zelf in onze collectie
te hebben.”

Grootste klus
De kranten worden gescand door
een professioneel bedrijf. De voor
bereiding wordt door de vrijwilligers
gedaan. Alle bladen moeten daarvoor
uitgevouwen worden. “Doordat de
kranten altijd gevouwen bewaard
zijn, zitten er overal vouwen in de
pagina’s. Dat maakt het scannen wel
lastig”, weet Christiaens. “Het zijn
ongeveer 42.000 pagina’s die gescand
moeten worden. Elke pagina krijgt
vervolgens een unieke code, zodat
ze terug te vinden zijn in het zoek
systeem van de website.” De eerste
fase, het scannen van De Echo’s, is de
grootste klus. “Het bedrag dat we van
het Cultuurfonds hebben gekregen,
2.000 euro, is daarvoor bestemd”, zegt
Van den Beuken. “Dat is echter niet
voldoende, dus we hopen dat we daar
nog sponsoren voor kunnen vinden.
We hopen in de zomer te starten met
scannen. Daarna gaan we aan de slag
om ook de mogelijkheid te hebben
om de gescande Echo’s te ontsluiten
via een website. Ook daarvoor moe
ten we nog op zoek naar financiële
middelen. In de loop van volgend jaar
kunnen we Echo’s dan echt digitaal
beschikbaar stellen.”
Snuffelen in het archief van De Echo is
bijna als schatgraven zeggen de twee.
Van den Beuken: “Je komt zulke mooie
verhalen tegen. Elke vereniging in
Horst plaatste wekelijks een bericht in
De Echo, aan de hand van die berich
ten kun je een hele tijdlijn maken.
Maar ook die oude advertenties zijn
prachtig om terug te lezen. Het is echt
een schat die nu nog in dozen staat en
straks voor iedereen beschikbaar is.”

Tekst en beeld: Marieke Vullings

Oh, zit dat zo!

What’s in a name?
De naam is een onderdeel van iemands identiteit. Een naam zegt ook iets over familieverbanden. Sinds de
invoering van de Burgerlijke Stand in Nederland in 1811 kreeg je als kind automatisch de geslachtsnaam
van je vader. Vanaf 1998 kunnen ouders kiezen of hun kind de achternaam van de vader óf van de moeder
krijgt. De laatste jaren is er meer vraag naar de mogelijkheid om kinderen de achternamen van beide
ouders te geven. Uit een peiling van het Ministerie van Justitie in 2020 is gebleken dat twee derde van de
bevolking positief staat tegenover een aanpassing van de wet, zodat ouders een dubbele naam aan hun
kinderen kunnen geven. Inmiddels ligt er een wetsvoorstel. Door het kiezen van een dubbele achternaam
voor hun kind, kunnen ouders de verbondenheid met hen beiden laten zien. Het kan ook een praktische
oplossing bieden voor mensen met meerdere nationaliteiten; het komt namelijk voor dat mensen in
verschillende landen verschillende namen hebben. Een dubbele naam kan dan voor eenheid zorgen.
In het huidige wetsvoorstel zijn onder andere de volgende bepalingen opgenomen:
• Een dubbele achternaam kan uit
hooguit twee volledige namen
bestaan (‘Jansen’ is een naam,
‘De Boer’ ook).
• Ouders kiezen zelf de volgorde van
de namen.
• De namen worden achter elkaar
vermeld zonder koppelteken (zo is
er een onderscheid met getrouwde
vrouwen die zowel hun meisjesnaam als de naam van hun partner
dragen).
• Als ouders zelf al een dubbele
achternaam hebben vanwege de
voorgestelde regeling en ze willen
hun kind een achternaam geven

die is samengesteld uit hun beider
achternamen, dan mogen ze zelf
kiezen welke naam ze willen doorgeven. Ook geldt dat dan de dubbele naam uit niet meer dan twee
namen mag bestaan.
• Er kan alleen gekozen worden bij
het eerste kind; volgende kinderen
uit dezelfde relatie krijgen automatisch dezelfde achternaam als het
eerste kind.
Volgens de bepalingen zijn er dus
uiteindelijk twee mogelijkheden:
• Een kind krijgt de (dubbele) naam
van één van de ouders

• Een kind krijgt een naam van de
ene ouder gevolgd door een naam
van de andere ouder

moeder die het kind niet gebaard
heeft). Zijn de ouders van het kind
niet gehuwd of geregistreerd, dan
krijgt het de naam van de geboortemoeder.
Het wetsvoorstel moet nog in de
Tweede Kamer worden behandeld.
Dit zal naar verwachting in de loop
van dit jaar het geval zijn.

Door: Marion van den Aker-Groffen,
familierecht- advocaat en
vFAS-scheidingsmediator,
Van der Putt Advocaten

Stel dat twee ouders met een dubbele achternaam een kind krijgen,
dan hebben zij de keuze uit maar
liefst tien varianten voor de achternaam van hun baby.
Overigens blijft het zo dat, wanneer
ouders geen keuze maken voor
de achternaam van hun kind, het
kind bij gehuwde of geregistreerde
ouders de naam van de vader of
van de duomoeder krijgt (dat is de

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 72 | www.putt.nl
vandenaker@putt.nl

Binnenkijken bij...

Column

Gelijke
kansen?
Nog zie ik hem staan.
Klein, mollig en een metalen
brilletje. Een zenuwtic aan zijn
ogen, die voortdurend knipperen en tegelijkertijd alert en
dromerig kijken. Hij zit in de
gymnasiumklas voor hoogbegaafden in de stad. Danny
heette hij. Ik was zijn mentor.
Leerlingen uit lagere sociale mili
eus moeten bij gelijke intelligentie
dezelfde kansen krijgen als leerlin
gen met hoogopgeleide ouders en
hoge inkomens. Niemand wil dat
kinderen worden achtergesteld op
grond van afkomst. Al helemaal niet
in het onderwijs. Maar steeds meer
onderzoeken tonen aan, dat we in
ons onderwijsstelsel die gelijke kan
sen niet bieden. En dat is pijnlijk.
Danny staat voor mij symbool voor
kansarmen. Hij zat twee weken
in mijn brugklas toen zijn moeder
overleed. Ouders gescheiden, vader
onlangs bekeerd tot de mannen
liefde. Zo maakte ik kennis met
Danny’s zwakbegaafde oma en
tante. In de geest van zijn moeder
zetten zij de felle strijd om voogdij
over de kinderen voort en schuw
den geen enkel middel. Groot was
hun wantrouwen jegens de buiten
wereld en vooral de hulpverlening.
Er kwam niemand achter hun voor
deur. Een schrijnende thuissituatie:
geen geld, nauwelijks kleren en
persoonlijke hygiëne die te wensen
overliet. Danny heeft grotendeels
zichzelf opgevoed, vanuit boeken.
Hij had manieren en een ruime
woordenschat. Maar toch werd de
kloof tussen hem en de klas steeds
groter. Ik kocht deodorant voor
hem, want daar was geen geld voor
thuis. Het was ons geheim. Maar hij
onthulde het. Hij was er beretrots
op. “Kijk es, juf kocht deze deo voor
mij!”, demonstreerde hij omstandig.
Niet zo handig! We probeerden om
in materiële zin alles wat ontbrak te
compenseren. Via kerkelijke armoe
debestrijding en hulp van de Rotary
kwam er een fiets, een computer,
wifi in huis en een fonds waar
mee hij later kon gaan studeren.
Hij heeft het gymnasium noch het
atheneum afgemaakt en ook havo
niet, zegt men. Ik weet niet wat er
van hem geworden is. Ik blijf achter
met de vraag: hoe maken we kan
sen gelijk?

Dorien Stals
Dendron College
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Toename online en e-books
Na een bewogen leven met een lach en een traan, stond de
wereld even stil en ben je plotseling van ons heen gegaan.
Je was vaak ver weg van ons vandaan,
maar zo dichtbij in ons hart.
Rust zacht.

Ter gedachtenis aan;

Mariëtte McHarg-Willems
14 mei 1962 te Hegelsom

Leo en Jo
Seuren-Hesen
zijn op 23 april
50 jaar getrouwd
Van harte gefeliciteerd!

13 april 2021 Cardiff UK

Schotland: Kayleigh McHarg
Horst: Anja en Mario van Hees-Willems
Danny en Mellijn
Sheila en Siem
Hegelsom: Twan en Monique Willems-Boerkamp
Denise en Lars
Jill en Sven
Kim

The lonely oak stands tall
Farewell to the island of thoughts.
De uitvaart zal binnen kleine kring plaats vinden.

Maandag 26 april zijn

Hub en Annie
Cox-Janssen

Correspondentie adres:
Familie van Hees-Willems, Nieuwstraat 138, 5961 HG Horst

60 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd!
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Bedankt voor de vele
bloemen en kaarten
die wij mochten
ontvangen met ons
60-jarig huwelijk.

Familie van Gerven
Swolgen

Bedankt lieve buurt
voor de mooie versiering!
Iedereen ook bedankt voor
alle kaarten en tekeningen!
Mijn 80e verjaardag,
was geweldig!

Jan Jacobs
Melderslo
Bedankt voor alle felicitaties
in welke vorm dan ook.
Het was voor ons een prachtig
en onvergetelijk 50-jarig
huwelijksfeest.

Pieter en Nel
Derkx-van de Riet
Sevenum

#kempencreëert

creatieve
ideëen

†
Na een leven vol zorgzaamheid,
liefde en betrokkenheid hebben wij afscheid
moeten nemen van onze lieve mamma en oma

Angela Heuvelmans - Zegers
echtgenote van

Cas Heuvelmans
* Lottum, 14 november 1930

† Grubbenvorst, 17 april 2021

Haar dankbare kinderen en kleinkinderen
Correspondentieadres:
‘t Sant 5
3962 TA Wijk bij Duurstede

Pieken en dalen in
coronajaar bij BiblioNu
De uitbraak van de coronacrisis trok in 2020 een zware wissel op
BiblioNu en de twee vestigingen in Venray en Horst aan de Maas.
Door de lockdown en de verplichte sluitingen halveerde bijna het aantal
bezoekers: van 195.040 in 2019 naar 101.205 vorig jaar. Naast dieptepunten waren er ook hoogtepunten, meldt het jaarverslag. Het gebruik
van de Online Bibliotheek nam fors toe. De uitlening van e-books steeg
met 48 procent naar 16.500. De toename bij BiblioNu was nog iets groter
dan het landelijk gemiddelde van 44 procent.
Directeur Fons Steggink zegt in zijn
voorwoord in het jaarverslag dat
het een uitdaging was om in ver
binding te blijven met de leden.
Er ontstonden nieuwe initiatieven
zoals de afhaalbieb. ‘Een prach
tig voorbeeld van organisatorische
flexibiliteit’, noemt Steggink het.
Naast het omgaan met de coro
naperikelen stond 2020 vooral in
het teken van de verhuizing van
de vestigingen in Horst en Venray.
‘De voorbereidingen zorgden voor
nieuwe energie en dynamiek.
Met het doel dat bezoekers zich
thuis voelen in een tweede huiska
mer. Van boekenbieb naar volkspa
leis’, aldus de directeur. Ook de raad
van toezicht was nauw betrokken
bij de verhuisplannen en de con
tacten met de gemeenten Venray
en Horst aan de Maas. Er was ook
een wisseling van de wacht bij de
raad van toezicht. De bestuurster
mijn van voorzitter Jan Hein de Wit
zat erop en hij is opgevolgd door
Marita Muller.

Meer vrijwilligers
Bij de twee bibliotheken is een
steeds grotere rol weggelegd voor
vrijwilligers. Fons Steggink meldt
verder te willen gaan op de inge
slagen weg door nog meer vrijwil
ligers aan te trekken. Want BiblioNu
wil meer uren steken in het bestrij
den van laaggeletterdheid, het ver
groten van leesplezier bij jongeren
en het helpen van mensen om mee
te kunnen in de digitale samenle

ving. De vrijwilligers worden inge
zet als gastvrouw of gastheer, als
voorlezer, taalmaatje, digimaatje of
bezorger van bibliotheek aan huis.
Een voorwaarde is dat vrijwilligers
geen betaalde werknemers mogen
verdringen.

Dalingen
Het fysieke bezit van materia
len is met 5,4 procent afgenomen.
Van 86.582 items in 2019 naar
81.850 vorig jaar. De grootste daling
was te zien bij het aantal boeken
voor volwassenen. Door de ver
plichte sluitingen daalde ook het
aantal uitleningen. BiblioNu pro
beerde de afname te beperken door
het opzetten van een afhaalbieb en
meer promotie te maken voor de
Online Bibliotheek. Het aantal uit
leningen daalde van 404.455 naar
315.669, een afname van 22 procent.

Afname ledenaantal
Ook het ledenaantal nam flink
af. Dat kwam vooral door een
opschoning van het ledenbestand.
Jongeren tussen 12 en 17 jaar die
langer dan drie jaar niets meer
hadden geleend, zijn als lid uitge
schreven. Het aantal leden daalde
met 13 procent van 14.357 naar
12.499. Alle leerlingen van Raayland
College in Venray kunnen voort
aan met hun schoolpas materialen
lenen in de bibliotheken van Horst
en Venray. Ze hebben hiervoor geen
abonnement meer voor nodig van
BiblioNu.

Adver torial

Graag hadden wij samen met iedereen afscheid willen nemen,
maar gezien de huidige omstandigheden hebben wij dit in
besloten kring gedaan op woensdag 21 april.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van
La Providence en van de Zorggroep Team Horst Meterik voor
de liefdevolle verzorging.
Ook willen we u hartelijk danken voor uw steun en
medeleven in welke vorm dan ook.

Onze pater familias is niet meer

Heeroom Jan Billekens
* Sevenum 18 november 1924

† Horst, 17 april 2021

Sinds het overlijden van onze ouders groot inspirator,
verbinder en middelpunt van de familie van Enckevort
Hay †, Wim †, Fie, Jo †, Jet, Chrit, Marije, Piet, Maria,
Jos, Truus, Theo, Guus, Mirjam,
kinderen en kleinkinderen

Christien gaat met
pensioen
Na 42 jaar in de huisartsenpraktĳk gewerkt te hebben neemt
Christien nu afscheid. Zĳ zal 28-29-30 april (tot 10.00 uur) voor het
laats in de huisartsenpraktĳk zĳn. Christien gaat met pensioen, wil je
in deze tĳd iets leuks doen! Stuur een kaart, dat is ze meer dan waard!
Adres: Huisartsenpraktĳk het Zorghoes, Westsingel 100, 5961JD Horst
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Veranderingen noodzakelijk

Raad wil eerlijk beleid
voor arbeidsmigrant en
werknemer

Als er een discussie is rondom arbeidsmigranten in de gemeenteraad, gaat het er vaak hard aan toe. Ook tijdens de raadsvergadering van dinsdag 20 april ging het van links naar rechts, maar
over één ding waren alle partijen het eens: er moet een beleid
komen dat het beste is voor internationale werknemers en de
werkgevers.
Meer dan 1,5 uur ging het tijdens
de raadsvergadering over het
Parapluplan internationale werkne
mers. De raad stemde in met het
voorstel dat voor lag, maar dat ging
niet zonder slag of stoot. De raads
leden waren kritisch op dit gevoe
lige onderwerp. D66+GroenLinks
was duidelijk in haar betoog:
“We willen niet dat er meer ver
gunningen worden verstrekt”, zei
Eveline Baas. “Ons standpunt blijft
staan, maar het college wil juist
meer huisvesten. We vinden dat
dit beleid teveel is gericht op de
ondernemer zelf, terwijl we te wei
nig rekening houden met de maat
schappelijke ontwikkelingen en de
arbeidsmigrant zelf.”

Het beleid houdt te
weinig rekening met
de arbeidsmigranten
zelf
Keurmerkendiscussie
Yvonne Douven kwam namens VVD
Horst aan de Maas met het voor
stel om een ander keurmerk aan te
nemen dan in het voorstel wordt
genoemd. “Het AKF-keurmerk
is uit ons opzicht beter”, zei ze.
Daar waren de meeste partijen het
niet mee eens. “Nee, het keurmerk
dat nu voor ons ligt is beter voor
de arbeidsmigrant en de onderne
mer”, zei Jan Wijnen (PvdA). “Het is
net alsof het AKF-keurmerk één of
ander ‘fake-keurmerk’ is”, rea
geerde Douven hierop. Ook verant
woordelijk wethouder Roy Bouten
vond het geen goed plan om van
keurmerk te veranderen.

Positief
Wijnen duidde nog aan dat er veel
negativiteit heerst over het onder
werp internationale werknemers.
“We hebben te maken met een

forse groei van werknemers en dat
brengt automatisch ongewenste
situaties met zich mee. Het thema
maakt erg veel los. Zo zie je dat
er al veel over geschreven is in
de pers en we al heel wat inspre
kers hebben gehad. Over de goede
momenten hoor je nooit iets en de
slechte zaken halen de publiciteit.”
Volgens Wijnen, en ook een aantal
andere raadsleden, is het belang
rijk om goed te inventariseren waar
alle internationale werknemers
wonen en werken. “Breng dat goed
in kaart.”

reda ature
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Belangenverstrengeling
Yvonne Douven kwam tijdens
de discussie ook kort ter sprake.
Volgens Sonja van Giersbergen
(SP) wekt Douven de schijn van
belangenverstrengeling door
mee te stemmen met het plan.
De man van Douven heeft name
lijk een blauwe bessenkwekerij
in Meterik. “Ik vind het prima dat
mevrouw Douven hier het woord
voert namens de VVD, maar als
we tot de stemming komen, mag
ze niet meestemmen.” Douven
vond dit niet nodig. “Ik spreek
namens de VVD en haar achter
ban.” Jan Wijnen steunde Douven
hierin. “Mevrouw Douven zegt
ook altijd netjes dat ze namens
de VVD spreekt, van ons mag ze
meedoen.” Burgemeester Ryan
Palmen vond het goed dat de
raad hierover praat. “Maar van
een raadslid eisen dat ze niet mag
meedoen met de stemming, dat
kan niet.” Ook Henk Weijs (CDA)
was het hiermee eens. “Het is niet
aan ons om dit besluit te nemen.
Als mevrouw Douven hierachter
staat en zegt zonder belang te rea
geren namens de VVD, dan geloof
ik haar.” De SP was het hiermee
niet eens en zegt in de toekomst
stappen te gaan nemen.

HALLO Horst aan de Maas, HALLO Peel en Maas, HALLO Venray
en Blerickse Krant zijn gratis nieuwsbladen die wekelijks
worden verspreid in vier gemeentes en worden uitgegeven
door Kempen Media. Ter versterking van ons redactieteam zijn
op zoek naar een redacteur/journalist.
Je uitdaging
• Je verzorgt de redactionele inhoud van de nieuwsbladen;
• Je fungeert als gezicht van HALLO naar de lezer toe;
• Je bezoekt evenementen, personen en activiteiten in de regio,
waarbij je makkelijk contact legt met anderen;
• Je hebt gevoel voor nieuws en je weet wat er speelt
binnen de regio;
• Je werkt nauw samen met de uitgever, commercieel
medewerkers en vormgevers van Kempen.
Wie ben je
• Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau;
• Je hebt bij voorkeur een opleiding journalistiek gevolgd;
• Je hebt een sterke binding met de regio;
• Je taalvaardigheid is uitstekend en je werkt nauwkeurig,
je kunt teksten zowel grammaticaal, conceptueel als
redactioneel beoordelen;
• Je bent je ervan bewust dat dit geen 9-tot-5 functie is

Tekst: Niels van Rens

en je bent bereid om ook in de avonduren en in het weekend
werk te verrichten.

Steekpartij in Grubbenvorst

Solliciteren

In Grubbenvorst is zondagavond 18 april een man gewond geraak
na een steekpartij. Het incident gebeurde op de Maricollenweg.

net zo enthousiast over onze nieuwsbladen als wij dat

De politie kreeg zondagavond
rond 22.10 uur diverse mel
dingen van een conflict op de
Maricollenweg. Toen agenten
ter plaatse kwamen troffen zij
een gewonde man aan met een
steekwond. Volgens de poli
tie zijn meerdere personen na
het steekincident weggevlucht.
Onduidelijk is om hoeveel perso

nen het gaat en wat de relatie is
tot het slachtoffer. De gewonde
man is per ambulance naar het
ziekenhuis overgebracht. De poli
tie stelt een onderzoek in naar
de toedracht. De politie is op
zoek naar eventuele getuigen.
Zij kunnen zich melden via 0900
88 44 of anoniem via 0800 70 00.

Herken je jezelf in de bovenstaande vacature en ben je
zijn, dan ontvangen wij graag je cv en een motivatiebrief
zo snel mogelijk via e-mail: vacature@kempencreeert.nl
o.v.v. redacteur/journalist. Voor meer informatie of vragen over
deze functie kun je contact opnemen met Ingrid van Kempen
via 077 208 32 00.

#kempencreëert
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Jaargang 2020-2021

Maak kennis met onze nieuwe
gedecoreerden

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

niet doorgaan vanwege de maatregelen in verband met de bestrijding van de corona.

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

We hebben het goede gebruik om tijdens deze

Let op: Dinsdag 27 april zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten i.v.m. Koningsdag

Net als vorig jaar kan onze jaarlijkse feestelijke bijeenkomst voor alle in Horst aan de Maas
woonachtige gedecoreerden (inwoners met een Koninklijke onderscheiding) op Koningsdag

dag de nieuw-gedecoreerden van het afgelopen jaar persoonlijk aan de andere gedecoreerden voor te stellen. Dat kan dus nu niet.
Daarom hebben we een ﬁlm gemaakt om de
nieuw gedecoreerden van het afgelopen jaar,

• de LinkedIn-pagina van de gemeente
Horst aan de Maas;
• het Twitteraccount van de gemeente Horst aan
de Maas;
• de Facebookpagina van Omroep Horst aan de
Maas.

inclusief degenen die tijdens de ‘Lintjesregen’
op maandag 26 april aanstaande worden gede-

Vlaggen

coreerd, aan iedereen voor te stellen.

We zouden u willen vragen om op Koningsdag
de vlag uit te steken. Niet alleen om de

Uitzending

verjaardag van Zijne Majesteit Koning Willem-

De ﬁlm zenden we op Koningsdag, dinsdag

Alexander te vieren, maar ook voor al die

27 april 2021, om 19.00 uur uit via:

mensen die zich ten behoeve van anderen

• het Youtube kanaal van de gemeente Horst

of de samenleving inzetten. Vrijwilligers en

aan de Maas;

actieve inwoners die bijdragen aan de sociale

• verwijzing naar het Youtube kanaal op de website van de gemeente: www.horstaandemaas.nl;
• de Facebookpagina van de gemeente Horst
aan de Maas;

verbinding in onze wijken, buurten en dorpen
en die juist in deze tijden onmisbaar zijn.
Vrijwilligers die terecht “het cement van de
samenleving” worden genoemd.

27 april 2021

Wijziging afvalinzameling
Koningsdag
Op dinsdag 27 april wordt er geen afval opgehaald.

Dat is een felicitatie waard
Burgemeester Ryan Palmen bezocht in Grubbenvorst het echtpaar Kersten-Hovens ter
gelegenheid van hun 60-jarig huwelijksjubileum. Hij feliciteerde hen en bood naast een
boeket bloemen namens de gemeente een cadeau aan.

Inwoners die normaal gesproken hun afval

Voor keukenafval in 10 of 23 liter emmer-

op 27 april zouden aanbieden, kunnen

tjes is er geen inhaaldag. U kunt dit op de

PMD en restafval op zaterdag 24 april

eerstvolgende reguliere ophaaldag aan de

(vóór 07.00 uur) aan de straat zetten.

straat zetten.

Inwoners die normaal gesproken hun 60 liter

Digitale afvalkalender

container met keukenafval op 27 april zouden

U kunt uw eigen inzameldata ook nakijken

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

aanbieden, kunnen de container op zaterdag

op uw eigen digitale afvalkalender via

omgevingsvergunningen

24 april (vóór 07.00 uur) aan de straat zetten.

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

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

Bekendmakingen

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

-wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van
(ontwerp)-bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar

4 mei 2021

Alternatieve Dodenherdenking
Op 4 mei worden in Horst aan de Maas jaarlijks op meerdere locaties activiteiten georganiseerd
in het kader van de Nationale Dodenherdenking (America, Broekhuizen, Broekhuizenvorst,

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

Grubbenvorst, Horst, Sevenum, Tienray en dit jaar voor het eerst in Melderslo).
Vanwege de geldende Coronamaatregelen

bijdragen die op 4 mei om 19.00 uur wordt

is, in plaats van bijeenkomsten, ook deze

uitgezonden.

Hegelsom

• Kreuzelweg 3 (aardbeien drive-in)

• Kogelstraat 25

• Americaanseweg 57-59 (dempen sloot)
Meerlo

(gebruik bedrijfswoning als woning)

keer gekozen voor een alternatieve opzet. In
samenwerking met alle organiserende comités

Alle verdere informatie vindt u op

is een ﬁlm gemaakt met lokale verhalen en

www.horstaandemaas.nl.

Horst

• Dellekamp 3 (nieuwe woning)

• Loevestraat ongenummerd

Melderslo

(oprichten supermarkt)

• Mathijs Claassensstraat 22

• Almeweg 17 (verbouwen woonhuis)

(vergroten woning)

• Waterstraat ongenummerd

• Nieuwenhofweg 4 (oprichten weegbrug)

(bouwen van 3 woningen)

27 april 2021

Weekmarkt Horst vervalt
Vanwege Koningsdag is er op dinsdag 27 april 2021 geen weekmarkt in Horst.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

• Broekhuizerdijk 53

• Radmakerstraat 4 (vervangen kozijn)

(uitbreiden bestaande varkenshouderij)

• Rietbos 18 (plaatsen dakkapel)

• St. Odastraat 5a (bouwen carport)

• Nieuwenbergweg 1

Sevenum

(vastgesteld wijzigingsplan t.b.v. uitbreiding
glastuinbouwbedrijf)

gemeente@horstaandemaas.nl

• Snelkensstraat 14b
(bouwen woning met garage)

077 - 477 9777
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CDA Horst aan de Maas

Zorgbuurthuizen in Horst aan de Maas

De raad heeft op dinsdag 23 maart unaniem een motie aangenomen,
ingediend door CDA en SP om de mogelijkheden voor realisatie van
zorgbuurthuizen in Horst aan de Maas nader uit te werken.
De verzorgingstehuizen zijn enkele
jaren geleden gesloten. Ouderen
willen (óf moeten) zo lang moge
lijk thuis blijven wonen. Maar niet
ten koste van alles. Niet iedereen
wil met beperkingen of een zorg
vraag zo lang mogelijk thuis blijven
wonen. Eenzaamheid, onveiligheids
gevoelens en zich geïsoleerd voe

VVD Horst aan de Maas

len, maken het noodzakelijk dat ook
andere woonvormen wenselijk zijn.
Zorgbuurthuizen bieden een keuze
voor met name ouderen, die er nu
niet is. Nu is het zo dat je óf zo lang
mogelijk thuis blijft wonen, of, als
het echt niet meer gaat, een zor
ginstelling de enige mogelijkheid
is. Vaak weg uit je eigen woon

Expeditie Sevenum en Dorpsraad
Sevenum hebben beide brieven
gestuurd aan het college en de raad
om duidelijkheid te krijgen omtrent
de situatie rondom De Wingerd. Vier

uur voor de vergadering krijgen ze
antwoorden. Waarom zo vlak voor de
vergadering? Zodat Geurts tegen de
raad kan zeggen dat ze verstuurd zijn?
Oplettende burgers sturen antwoor

den aan raadsleden die zich inzetten
voor hun belang. Dit is toch de omge
keerde wereld. De raad is het hoog
ste orgaan van de gemeente en heeft
een nadrukkelijke controlerende taak.
En wie wordt er telkens weer als laat
ste geïnformeerd: de raad. Dan voel je
je allesbehalve serieus genomen door
dit college.
Stuurgroep accommodatieplan Tienray
krijgt vlak voor de voorbereidende
vergadering antwoorden na drie
maanden wachten. Weer toeval zeker.

Ook bij Afslag10 en Omroep Horst aan
de Maas gaat het om slechte com
municatie. En aan kop ‘t Gasthoês als
slechtste voorbeeld. Als raad hobbel
je achter feiten aan dit kan niet en
moet anders vindt de VVD.
Gelukkig hebben we oplettende bur
gers die met ons meedenken en ons
voorzien van de juiste informatie.
Burgers blijf dit vooral Gewoon Doen.

Annemie Craenmehr-Hesen

Yvonne Douven

Wil VVD kerncentrale bouwen in Horst aan de Maas?

In een stukje in de HALLO van vorige week vroeg Tom Obers van de VVD of u wel eens bananen eet. Hij
constateerde zelf al meteen dat dat wel een vreemde vraag was. En inderdaad, als je de rest van zijn
verhaal leest, is dat een vreemde vraag.
Wat beweerde de heer Obers name
lijk: als je een banaan eet, heb je
te maken met lichte radioactiviteit.
Maar, zo vervolgt hij, dat is zelfs
nog meer dan wat een kerncentrale
(bijvoorbeeld in Borsele) uitstraalt.
Aan het eind van zijn verhaal komt
de aap uit de mouw: de VVD is vóór
kerncentrales. En volgens diezelfde

den gemaakt. De gemeente kan dit
soort initiatieven mee vorm geven,
aanjagen, faciliteren of anderszins
ondersteunen. Er is hiervoor 30 mil
joen euro beschikbaar gesteld door
de minister. Het initiatief van een
zorgbuurthuis of hofje is kansrijk. Wij
hopen dat de gemeente, zorginstel
lingen, woningcorporaties, particulie
ren of wie dan ook, hiermee aan de
slag zullen gaan.

Ervaringen in communicatie

Vorige week stond in de HALLO: ‘VVD boos op college vanwege slechte
communicatie De Wingerd.’ Wij zouden zelf niet zo snel de term boos
gebruiken, maar wij vinden het teleurstellend keer op keer te moeten
constateren hoe het college, en met name wethouder Geurts, communiceert. Boos nee, gefrustreerd wel. En dat ondanks onze eerdere
moties die we over het functioneren van Geurts in raadsvergaderingen hebben ingediend.

SP Horst aan de Maas

omgeving of zelfs in een andere
gemeente.
Een zorgbuurthuis biedt een
beschutte woonvorm in eigen buurt
of dorp. Denk daarbij aan een soort
van hofje. Ook met een ‘lagere’ indi
catie kun je er terecht en partners
kunnen meeverhuizen. Ook biedt het
een inloop- of samenkomstfunctie.
Kleinschalig met een verbinding met
de eigen buurt.
Ook in Horst aan de Maas kunnen
dit soort initiatieven mogelijk wor

VVD zitten daar nauwelijks risico’s
aan en moeten we die kerncen
trales dan ook maar snel plaatsen.
‘Gewoon. Doen’, heet dat in VVD-taal.
Vreemd dat Obers juist dat effect van
een kerncentrale er uitpikt om zijn
pleidooi voor de bouw van een kern
centrale, bijvoorbeeld in de buurt
van Horst, te ondersteunen. Nog

vreemder is het dat hij niet ingaat
op andere risico’s van zo’n centrale.
Denk bijvoorbeeld aan het probleem
van de opslag van kernafval, waar
mee we alle volgende generaties
opzadelen. Met echt wat meer stra
ling dan Obers waarneemt bij een
kerncentrale. Of wat te zeggen van
het gevaar dat zo’n centrale ont

ploft, zoals we zagen in Tsjernobyl
of in Japan? Al is de kans dat er iets
misgaat even groot als de kans dat
je een miljoenenprijs wint in de
Staatsloterij (toch nemen veel men
sen deel aan die Staatloterij, waarom
toch?). Ik weet niet of mijn toekomst,
of de toekomst van volgende gene
raties, wel in zo veilige handen ligt
bij de VVD als die op zo’n primitieve
manier nadenkt over de risico’s van
kernenergie.
Paul Geurts

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos

Vacature
COMMISSIE VAN TOEZICHT P.I. Zuid-Oost, Ter Peel te Evertsoord
De Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting (P.I.) Ter Peel is op zoek naar een nieuw lid, te weten een

deskundige uit de kring van het
maatschappelijk werk
Belangstelling voor deze bijzondere functie?
Op de site www.commissiesvantoezicht.nl kunt u veel informatie vinden. Nog andere vragen, dan kunt
u contact opnemen met het secretariaat van de commissie van toezicht, mw. P. van Kaam-Wolfswinkel,
telefoon 088-3612222.
Uw schriftelijke reactie met curriculum vitae kunt u tot uiterlijk 1 mei 2021 inzenden,
secretariaat commissies van toezicht, t.a.v. mw. P. van Kaam-Wolfswinkel, Postbus 950, 6040 AZ Roermond
of per e-mail: p.van.kaam-wolfswinkel@rechtspraak.nl.

Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een ﬁjne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

3 van de 4 slaagt!

WWW.MENS-EN-RELATIE.NL
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio

www.biblionu.nl

Stichting BiblioNu zoekt een

Mediacoach (28 uur)
• Wil jij graag helpen bouwen en ben jij iemand die waarde wil toevoegen
aan de maatschappij en kinderen wilt helpen in het beleven van leesplezier
en vergroten van digitale vaardigheden?
• Heb je een afgeronde HBO-opleiding, kennis op digitaal gebied en kennis
van of affiniteit met (jeugd)literatuur?
Dan is deze vacature iets voor jou!
Reageer voor 17 mei o.v.v. ‘vacature Mediacoach’ naar ymaas@biblionu.nl
Meer informatie is te vinden op onze website www.biblionu.nl
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Blijft het Floriade-terrein toegankelijk voor recreatie?

Afgelopen week heb ik namens de PvdA Horst aan de Maas aan het College van B&W van Horst aan de
Maas gevraagd om met ontwikkelbedrijf Greenport Venlo af te spreken het gebied publieksvriendelijk en
toegankelijk te houden.
Terwijl mensen door de maatregelen
van het coronavirus veelal thuis zijn
of thuiswerken, is het buiten kunnen
ontspannen belangrijker dan ooit.
Maar daar moet wel de ruimte voor
zijn. Het voormalig Floriade-terrein is
een mooi recreatiegebied waar door
veel recreanten gebruik van wordt
gemaakt. Helaas is het al vroeg in de

avond schemerig.
Wanneer de verlichting later gedoofd
wordt, zouden meer recreanten ook
later in de avond nog kunnen genie
ten van het Floriade-terrein.
Helaas heeft directeur Ruud van
Heugten via wethouder Tegels laten
weten niet af te willen wijken van
eerdere afspraken. Hierdoor blijven

D66+GroenLinks Horst aan de Maas

de openingstijden van het terrein
tussen zonsopgang en zonsonder
gang. En vanwege deze openstel
lingstijden is er ook geen sprake van
het benodigd zijn van verlichting dan
wel aanpassing van verlichting.
Het mag duidelijk zijn dat PvdA
Horst aan de Maas teleurgesteld is
in deze starre houding. Wij hadden

Anita Wagenaar

Jong en betaalbaar wonen? Bouwen niet genoeg

Op naar duizend nieuwe woningen in Horst aan de Maas in 2023, wij zijn voor de nieuwe woonvisie. Ja, het
klinkt bijna te mooi om waar te zijn maar het blijven luchtkastelen voor starters, als Den Haag niet snel
het beleid van afgelopen jaren verandert.
De landelijke fracties van D66 en
GroenLinks pleiten daarom ook, al
jaren, voor de invoer van belasting
hervormingen die de positie van jon
geren op de huizenmarkt structureel
verbetert.
De prijzen van woningen zijn onbe
taalbaar voor jongeren zonder rijke
ouders: In Horst aan de Maas wordt

graag gezien dat ontwikkelbedrijf
Greenpoort Venlo de bewoners van
Horst aan de Maas en omgeving en
de recreanten van het park tegemoet
gekomen was. Helaas een gemiste
kans.

de wooncrisis voor starters inmid
dels door alle partijen benoemd.
Daarom gaan we komende jaren op
zoek naar woonconcepten (denk aan
tiny houses, cube woningen), we
gaan leegstaande gebouwen trans
formeren en bouwen. Daarbij bieden
we met de woonvisie ruimte voor
sociale huurwoningen (30 procent),

vrije-sectorhuurwoningen (30 pro
cent) en koopwoningen (40 procent).
Ook dienen wij een voorstel in om te
onderzoeken of er speculanten zijn in
Horst aan de Maas die de prijs opdrij
ven. En wat ons betreft gaan we naar
een lagere grondprijs met kleinere
percelen.
Want knipper even met je ogen.

Want de duizend woningen waar we
in de woonvisie van dromen staan er
nog niet. En als D66+GroenLinks gaan
we jonge woonstarters geen lucht
kastelen beloven. Het nieuwe kabi
net zal maatregelen moeten nemen
willen we jongeren echt helpen. De
fiscale voordelen voor huizenbezit
ters zullen moeten worden terugge
schroefd: de hypotheekrenteaftrek
moet langzaam afgeschaft worden
en vermogen moet worden belast.
En stop met belastingen voor corpo

raties: want zij hebben in vier jaar
amper nieuwe sociale huurwoningen
kunnen bouwen in onze gemeente.
Het punt is: ben je jong, oud, kom
je uit Polen of Horst, iedereen heeft
recht op een woning. Willen we echt
duizend nieuwe woningen realise
ren, ook voor starters die geen rijke
ouders hebben, dan moet Den Haag
helpen. Bouwen is niet genoeg.

Eveline Baas

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.

Voor meerdere mooie, grote klanten in de regio Venlo
zijn wij op zoek naar

Sylvan is wereldwijd aanbieder van producten en diensten voor de
champignonindustrie. Het bedrijf is in vele landen marktleider in
de verkoop van champignonbroed.

productiemedewerkers
en logistiek medewerkers
M/V, fulltime en parttime mogelijkheden

Bij onze vestiging in Horst produceren wij, in een moderne en
hygiënische omgeving, eersteklas champignonbroed.
Ter versterking van ons huidige Operations team zijn wij op zoek naar een

Operations Medewerker
(fulltime)

Jij bent de ideale kandidaat als je:
• Het geen probleem vindt om overdag, in de avond en in het weekend te werken
(conform roulatieschema);
• Zeer goed de Nederlandse taal beheerst (in woord en geschrift);
• In het bezit bent van de certificaten Interne Transportmiddelen of deze wilt behalen;
• Een teamplayer, zorgvuldig, vlugleers én handig bent;
• Op zoek bent naar een afwisselende baan met toekomstperspectief.
Enthousiast geworden over deze baan?
Stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar yvonne.grubben@sylvan.nl
Wil je eerst meer informatie?
Dan kun je contact opnemen met Sjaak Ottenheim of Yvonne Grubben via 077 397 84 11.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sylvan Horst B.V. | Venrayseweg 132a | 5961 NT Horst | www.sylvaninc.com

De precieze werktijden verschillen per klant.
Er zijn mogelijkheden in dagdienst en in ploegen.
Wil je ook of alleen in het weekend werken als bijbaan?
Ook dat kan! Hiervoor ontvang je een mooie toeslag!
DIT NEEM JE MEE
• 18 jaar of ouder (in verband met de werktijden)
• Beheersing van minimaal de Nederlandse of Engelse of
Duitse taal in woord in verband met werkinstructies
• Eigen vervoer (bijvoorbeeld een auto) om naar je werklocatie
te reizen indien met de fiets/brommer te ver is. Met de bus of
trein is het vaak niet mogelijk
• Een goede dosis motivatie
DIT KRIJG JE
• Brutosalaris tussen de € 10,50 en €11,91 per uur
(vanaf 21 jaar en exclusief toeslagen), afhankelijk van de klant
• Ploegentoeslagen tussen de 25% en 100%, afhankelijk van de
klant en je werktijden en werkdagen
• Reiskostenvergoeding
• Flexibele functies tussen de 16 en 40 uur per week voor de
lange termijn
• Diverse doorgroeimogelijkheden
INTERESSE?
Neem direct contact met ons op voor meer informatie:
Telefoonnummer: 0031 (0)77 850 77 68
Email: venlo.260@manpower.nl
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Lokale horeca moet betrokken worden
bij proefevenementen in de gemeente
Horecaondernemers in Breda hebben zich de afgelopen tijd boos gemaakt omdat er een groot koningsdagfeest met 10.000 bezoekers zou plaatsvinden in het centrum op 24 april, een zogenaamd Fieldlab proefevenement. Dat terwijl de lokale ondernemers niet hun terras of café mogen openen.
De gemeente Breda besloot na het verkrijgen
van vele bezwaren via een petitie (ook van
inwoners en van mensen uit de zorg) geen ver
gunning te verlenen voor het zogeheten 538
Oranjefeest. Er was veel onvrede over het feit
dat de lokale horeca niet betrokken zou zijn bij
het proefevenement en niet open zou mogen
gaan. Het is tegenstrijdig dat wel 10.000 mensen

feest mogen vieren, terwijl ondernemers hun eigen
zaak niet mogen openen.
Dat horecaondernemers boos zijn over het feit dat
ze niet betrokken zijn bij evenementen, is te begrij
pen. Aan de andere kant heeft de evenementen
branche het ook zwaar. Zij kunnen de opbrengsten
van een proefevenement ook goed gebruiken.
Bij het Fieldlab evenement voor de horeca in Utrecht

heeft de politie moeten ingrijpen. Veertig personen
gingen na de sluiting van de kroeg nog door met
een afterparty. Als de horeca betrokken is bij een
proefevenement moet iedereen zich ook aan de
regels houden.
Wat vindt u? Lokale horeca moet betrokken worden
bij proefevenementen in de gemeente

Bespreking poll week 15

Suikertaks dwingt mij gezonde keuzes te maken
De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving pleit ervoor dat de overheid meer doet om ongezond eetgedrag tegen te gaan en om gezonde
keuzes te bevorderen. De raad wil dat er een verbod komt op reclame voor ongezond voedsel. Verder is het voorstel om de btw op gezond eten
zoals groente en fruit te verlagen en een suikertaks in te voeren.
Een suikertaks is een belasting op suiker. Hierdoor
gaat de prijs van producten met veel suiker om
hoog. Het kopen van ongezonde, zoete producten
wordt hiermee ontmoedigd. Leuk idee, vinden de
mensen die hebben gereageerd op deze stelling.
Maar of het ook daadwerkelijk gaat werken, daar
wordt aan getwijfeld. Birgitte Beeren-Verstegen

reageert op Facebook: “Idee klinkt goed, maar gaat
niet werken. Denk aan tabak. Prijs omhoog werkte
niet, teksten op pakjes ook niet. Veel later toen men
sen iets bewuster werden, of ziek, toen pas ging de
consumptie van tabak (heel voorzichtig) omlaag.”
“Misschien is het beter om in plaats van een verdien
model op suiker te maken gewoon de fitnesscen

tra en sportscholen gratis open te stellen met flinke
subsidie”, zegt Hans de Rijck. “Suikertaks weerhoudt
mensen niet van het kopen van suiker (houdende)
producten.” Ook Nel van Helden vindt dat een suiker
taks geen zin heeft. “Wat een betutteling weer.
Mensen maken zelf de keuze of ze gezond willen
eten.”

Ingezonden brief

Als je maar groot genoeg bent
Lap maar aan je laars. We zullen je belonen maar zorg wel dat je groot genoeg wordt dan ben je interessant en voorzie je je van een grote mate
van onaantastbaarheid. Dan mag je aanschuiven om mee te praten.
Dan spreken wij voortaan dezelfde
taal. Dat maakt het wel zo gemak
kelijk dan hoeven we niet meer in
de breedte en over de diepte na te
denken. Dan kunnen we gewoon
recht vooruit op ons doel af: groot
worden en belangrijk zijn. De klein
tjes zwijgen vanzelf want wie wil
nu te boek staan als een kleintje?
De jongeren uit agrarische fami
lies van voorheen bezetten menige

plek in de bredere dienstverlenende
agrarische sectoren en verdienen
daar hun dagelijks brood. Ook van
hen hebben wij geen last. Zo heb
ben wij op alle levels zwijgende
medestanders. En wij houden de
plannen zo lang mogelijk onder de
pet. Bij vragen houden we elkaar
uit de wind en dekken we elkaar.
Dat spreekt voor zich. Zo blijven wij
de baas. We regelen het zoals we

het voor ogen hebben en spelen
elkaar de bal toe. Zo zijn we ook het
agrarisch ondernemen in Limburg in
de 21e eeuw ingegaan. Hebben we
het laatste agrarische koekje van
ons deeg gebakken voor Horst aan
de Maas, dossier Willems, net nog
voordat wij op bestuurlijk provin
ciaal niveau toch van onze troon
vielen? Gaan de klimaatdoelen
vanaf nu wel meegenomen worden

in de agrarische besluitvorming?
Zullen vanaf nu richting de gezond
heid van mens en dier, de kwaliteit
van lucht, water en bodem in het
Noord-Limburgse agrarisch onder
nemen echte stappen gezet gaan
worden? Hoop doet leven.

Francine Thielen-Tonnaer
Gebr. Van Doornelaan, Horst

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

per week
geopend

Acties geldig t/m 27-04-2021

Blĳf
gezond!

7

dagen

Pick en Joy snacktomaat,
-komkommer, -peper etc.
Nu €

6,99 / st.

Aardbeien

Nu €5,- / 8-pack

Moestuingroente, sla,
kool, biet, ui etc.
Nu €

1,- / 6-pack

Marieke ment...

Column

Verhaaltjes
Hoofdrekenen, breuken,
procenten uitrekenen: ik heb
nu nog nachtmerries van de
rekenles op de basisschool en
later de wiskundelessen op de
middelbare school. Datzelfde
geldt voor scheikunde en
natuurkunde. Exacte vakken
en ik zijn geen goede combinatie.
Voor begrijpend lezen haalde ik
negens en tienen, maar of ik ooit
voor een rekentoets een vol
doende heb gehaald? Ik kan het
me niet herinneren. Mijn docen
ten kan ik niet de schuld geven
voor die blinde vlek in mijn ken
nis. Op de basisschool kreeg ik
bijles en mijn wiskundedocent
op de mavo, die tevens schei
kunde gaf, heeft met engelen
geduld formules uitgelegd, maar
het mocht allemaal niet baten.
Mijn vader kan binnen een paar
seconden uitrekenen hoeveel kor
ting er op een bankstel is gege
ven. Die aanleg heb ik helaas
niet van hem geërfd. Het ergste
vond ik de zogenaamde ‘reken
verhaaltjes’. Als Jan zoveel appels
heeft en Piet zoveel peren, hoe
veel citroenen heeft Kees dan?
Geen idee en dat maakt mij eer
lijk gezegd ook niet uit. Als hij er
niet genoeg heeft, dan gaat hij
maar naar de supermarkt voor
wat extra citroenen. Ook hoef ik
niet te weten hoe hard de trein
rijdt, als hij maar op tijd is en ik
een plekje heb. Ik heb bewon
dering voor mensen zoals Stan,
die deze week in de HALLO staat,
die met passie over een vak als
scheikunde kan praten en zich
ook nog eens één van de vijftien
beste scheikundeleerlingen van
Nederland mag noemen.
Taal daarentegen is zeg maar
‘echt mijn ding’. Boeken lezen
voor Nederlands was voor mij
geen straf en dan het liefst zo dik
mogelijke exemplaren. Mensen
die zeggen dat ze lezen niets aan
vinden en met hangen en wurgen
hun leeslijst hebben afgemaakt,
daar snap ik dan weer niets van.
Ik vind het heerlijk om weg te
dromen in een boek, of dit nu
een historische roman is of een
thriller. Die verhaaltjes boeien mij
dan weer wel.

Tuinkruiden

enorme keuze!
3 st. € 7,50

Vorstweg 60 · 5941 NV Velden · 077-4729015 · www.plantencentrumvelden.nl
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Een jaar corona door de ogen van...

Millie en Marjo Sevenum
Corona raakt ons allemaal. Het zijn onzekere tijden voor iedereen en zeker ook voor ondernemers. Want hoe komen zij uit deze coronacrisis?
Deze rubriek kijkt met hen terug op een jaar corona en blikt vooruit naar een hoopvolle toekomst. Deze keer Millie en Marjo van D!T feelgood
store uit Sevenum.

Mijn coronaheld

De horeca
ondernemers
De buurjongen die
boodschappen doet voor
zijn oudere buurvrouw,
het zangkoor dat een
balkonconcert geeft of de
klas die haar zieke juf een
hart onder de riem steekt:
coronahelden zijn er in
alle soorten en maten.

Kun je 2020 in één zin
samenvatten?
2020 was voor ons een jaar van angst,
onzekerheid, afstand en creativiteit.

We hadden het niet
anders gedaan

Wat zou je, als je terugkijkt op
2020, anders doen?
Als we terugkijken hadden we het

niet anders gedaan. Er is geen hand
boek voor een pandemie.
We hebben het stap voor stap aan
gepakt en vooral naar ons gevoel en
gezonde verstand gehandeld.

de Maas, waardoor wij en onze win
kel weer een nieuwe boost hebben
gekregen. Zo kunnen wij met onze
klanten 2021 weer positief aangaan.
D!T gaf ons een echt feelgood gevoel.

Welk initiatief of actie sprak je het
meest aan?

Hoe zie je de toekomst?

Corona treft ons allemaal, maar vooral
de horeca, daarom hadden we beslo
ten om geen koffie of thee te serve
ren voor onze klanten, om zo solidair
te zijn aan de horeca. En we hebben
gebruik mogen maken van het aan
jaagfonds van de gemeente Horst aan

Wij zijn op zoek naar:

SCHOLIEREN
EN STUDENTEN
(VANAF 13 JAAR)

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

Wij gaan de toekomst met een ietwat
onzeker gevoel tegemoet, maar we
zetten onze schouders eronder. Want
voor ons ligt zeker een betere en vei
ligere tijd.

Wat heb je geleerd van het
afgelopen jaar?

Millie en Marjo: “Als we een
gezamenlijke held mogen
noemen dan zijn het voor ons
de horecaondernemers van
Sevenum. We hebben groot
respect hoe zij het hoofd
boven water houden, hoe
inventief en creatief ze zijn om
hun bedrijf draaiende te hou
den. En D!T al zo lang… meer
dan een jaar.”

We hebben geleerd dat niets zeker is
in het leven, en dat het belangrijk is
om de aandacht te houden voor de
mensen om je heen.

Welke coronamaatregel mag er
wat jou betreft in de toekomst
blijven?
Ja, welke corona maatregel mag blij
ven? Op afspraak klanten ontvangen
op een vast dagdeel, in overleg met
elkaar, die maatregelen zouden we
wel willen houden. En voor de rest
geen enkele coronamaatregel.

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

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

KONINGSDAG GEOPEND
Dagelijks van 9.00-18.00 uur • Zondags van 10.00-16.00 uur
Vrijdags gesloten!

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst
Tel. 06-54306964

WWW.COXPLANTENKWEKERIJ.NL

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
hooikoorts, herstel na ziekte
vermoeidheid, stress, pms
diverse pijnklachten, blessures

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!
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15-vragen aan

Kevin Zhou Meerlo
schien advocaat, jurist of iets anders in
die richting te worden.

Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Het liefste ga ik uit of spreek ik af met
vrienden om gezellig in de keet of bij
iemand thuis te zitten om te kaarten,
een praatje maken of een drankje te
doen.

Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Een slechte eigenschap van mij is dat
ik veel dingen uitstel tot het laatste
moment, dit kan van alles zijn bijvoor
beeld deadlines voor school of klusjes
in huis. Een goede eigenschap van mij
is dat ik een echte doorzetter ben. Met
sporten stel je van tevoren een realis
tisch doel op en ik stop pas tot dat ik
het doel hebt bereikt.

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Het belangrijkste in een vriendschap is
dat je er voor elkaar bent in goede en
slechte tijden, veel lol hebt met elkaar
en niet te vergeten eerlijkheid, want
je moet elkaar kunnen vertrouwen en
vooral jezelf zijn.

Wat is je favoriete game?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Kevin Zhou
18 jaar
Meerlo
Dendron College

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?

dag voetballen in de tuin met mijn
vader of op het veldje met een paar
vrienden. Ook hebben we een speel
tuin in ons dorp waar we vaak met
vrienden spellen zoals verstoppertje
gingen doen.

Ik zou het echt supergaaf vinden om
een keer naar IJsland of Scandinavië
te reizen. Vooral voor de prach
tige natuur, de verschijnselen, het
klimaat, de bezienswaardigheden
en de leuke activiteiten die je daar
kunt doen.

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?

Wat deed je als kind het liefst?

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

Voetballen, dit deed ik altijd met
plezier en nu nog steeds. Vroeger
toen ik thuiskwam van school pakte
ik altijd gelijk een bal uit de schuur
en ging ik het liefst de rest van de

KWEKRIJ DE LIFRA
VEULEN
ZE ZIJN ER WEER!
MEER DAN
250 SOORTEN
EN KLEUREN
ZOMERBLOEIERS!
BALKON (HANG), KUIP
EN PERKPLANTEN.
OPENINGSTIJDEN:
Zoals u van ons gewend bent
ma t/m vr van 9.00 tot 19.00 uur
za. 9.00 tot 18.00 uur

KWEKERIJ DE LIFRA
LORBAAN 12A, VEULEN

Supersnelheid, zodat ik snel naar een
plek toe kan en nooit meer te laat kan
komen voor een afspraak. Dit scheelt
natuurlijk een hoop tijd.

21 jaar, want in de meeste landen word
je op je 21ste gezien als volwassen. Op
deze leeftijd ben je grotendeels onaf
hankelijk van je ouders en woon je
meestal al op jezelf. Ook verdien je als
21-jarige net zo veel loon als een vol
wassene.

Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Ik ben iemand die meestal op tijd is,
want ik vind het belangrijk om op tijd
komen als je met iemand afspreekt om

op een bepaald tijdstip ergens te zijn.
Het is ook respectloos als je heel laat
komt op een afspraak terwijl diegene
tijd voor je heeft vrijgemaakt.

Wat is je favoriete hobby?
Ik heb meerder hobby’s, maar mijn
favoriete hobby’s zijn wel voetballen,
naar vrienden gaan, muziek luisteren
en sinds dit jaar is hardlopen ook één
van mijn hobby’s geworden.

Heb je een bijbaantje?
Ik heb twee bijbaantjes op dit moment.
In de zomermaanden schep ik vaak
ijsjes en ben ik te vinden bij IJssalon
Clevers in Tienray en bijna elke zater
dag en de vakanties werk ik tussen de
tomatenplanten bij Tomatenkwekerij
Geurts in Oirlo. Het zijn beide hele
leuke bijbaantjes met geweldige col
lega’s en bazen.

Mijn favoriete game op dit moment is
Clash of Clans. Ik speel deze game al
heel lang en ik heb veel moeite en tijd
in deze game gestopt. Andere leuke
games die ik op dit moment speel zijn
Valorant en Minecraft.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat over
jou te weten zouden komen?
Veel mensen zijn/worden verbaasd als
ik ze vertel dat ik astma heb. Dit komt
doordat ik vaker goede sportprestaties
neerzet die je niet snel verwacht van
iemand met deze ziekte.

Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Avatar: De Legende van Aang, deze
serie heb ik vroeger echt veel gekeken.
Ik heb een paar maanden geleden nog
een paar afleveringen gezien en het
blijft nog steeds één van mijn favoriete
series aller tijden.

Wat is je droombaan?

Dag of nacht?

Vroeger droomde ik ervan om prof
voetballer te worden. Dit is volgens mij
ook een veel voorkomende jongens
droom. De kans dat dit deze droom uit
komt is wel klein maar het is nooit 0
procent. Vanaf volgend schooljaar ga ik
rechten studeren in Nijmegen om mis

Ik zou kiezen voor nacht, want ik ben
meestal actiever in de avond dan over
dag. Ik ga ook vaak rond 01.00 uur
slapen en de volgende dag blijf ik het
liefst de hele ochtend in bed liggen.
Tekst: Teun van Zon

Kindermarkt en Zomerfinale vindt dit
jaar toch plaats
De Koninklijke Harmonie van Horst en de Vrienden van de Koninklijke Harmonie van Horst zijn bezig
met de voorbereidingen van de Zomerfinale en de Kindermarkt. De organisatie hoopt dat het, ondanks
het coronavirus, toch door kan gaan.
De organisatie roept daarom kinde
ren op om de verzamelde spulletjes
alvast aan de kant te leggen voor
de Kindermarkt op zondag 5 sep

tember. Daarnaast gaan ze ervoor
zorgen dat het centrum van Horst
weer wordt gevuld met livemu
ziek. Nadat de Zomerfinale en de

Hoi

Column

Soepel

De spanning stijgt!
Wel versoepelen? Niet versoepelen? Op een toets is het
meestal antwoord c als je heel
erg twijfelt. Ik hoop dat ze
geleerd hebben voor de toets,
want eenmaal ingeleverd kun
je het antwoord niet meer
veranderen. Alleen nog maar
hopen op het juiste.
Als je dit leest is de persconfe
rentie al geweest, maar ik wil
dit toch alvast kwijt. Zoals het
nu lijkt worden de maatrege
len rondom corona versoepeld.
Ik kreeg een pushmelding van
de NOS met daarin als eerste zin
‘avondklok weg’. Ondanks dat ik
niet echt last had van de avond
klok voelde ik toch een soort
opluchting. Je voelt de ‘maar’
vast al aankomen. Tweede zin:
‘en terrassen beperkt open tot
18.00 uur’. Een typisch geval
letje van ‘oh nee, toch niet’.
Het gevoel dat we zonder na te
denken over onze huisarrest om
22.00 uur op het terras kunnen
zitten binnenkort, was van korte
duur. Voor 18.00 uur heb ik net
m’n soep op. Laat staan dat ik
al een hele biefstuk heb ‘weg
gebikkeld’. Ondertussen heb ik
nieuwe hoop en heb ik me over
het vroege sluiten van de terras
sen heen gezet. Komt er nu weer
een ‘maar‘? Ja, zeker! Ergens
verder in het artikel: ‘maximaal
twee bezoekers per tafeltje uit
één huishouden’. Laat ik die nu al
een hele tijd niet meer gespro
ken hebben. ‘Oh nee, toch niet’.
Weg hoop. Oh, en zie nog maar
eens een plekje te krijgen. Ik zie
mezelf al staan toekijken hoe
alle plekjes vol zitten met kof
fieleuters die met muizenslok
jes 1,5 uur over hun koffie doen
om vervolgens net te doen of ze
gaan afrekenen maar dan toch
nog een kraanwater bestellen.
De moed zakt toch even in mijn
schoenen als ik hier over nadenk.
Maar… als ik je toch tegenkom
op het terras, laten we dan als
nog proosten. Op de hoop dat
het vanaf nu weer de goede kant
opgaat.

Kindermarkt in 2020 niet door kon
den gaan, hoopt de organisatie dat
dat weer kan in het weekend van
zaterdag 4 en zondag 5 september.
Lotte Thijssen
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Geplukt

Henk Heijligers Melderslo
Zijn hobby, de natuur, combineert hij met zijn werk voor Het Limburgs Landschap. Gaat hij op pad dan neemt hij ook steevast zijn camera mee.
Maar het is niet alleen de Limburgse natuur die hem trekt: een vakantie naar Nepal staat hoog op zijn verlanglijstje. Deze week wordt
Henk Heijligers (57) uit Melderslo geplukt.

Henk groeide op aan de Venrayseweg
in Horst. “Ik ben zuiver Horsters
gefokt”, zegt hij lachend. “We woon
den naast een autogarage en één
van mijn eerste baantjes was auto’s
poetsen voor 25 gulden. Dat klinkt als
veel geld, maar het was ook heel veel
werk.” Henk is de benjamin van het
gezin, met twee oudere broers en een
oudere zus. “Mijn vader werkte voor
het Landbouwbelang. We hadden het
niet breed thuis, maar kregen bijvoor
beeld wel een ijsje als we meehielpen
met de bonen schoonmaken. We had
den een grote tuin en achter ons huis
lag een bosje, waar we in de bomen
klommen. Ik was veel buiten, ja, maar
er was verder ook niet veel te doen.
In de kerstvakantie keken we op tv
naar Winnetou en Old Shatterhand,
maar meestal speelden we buiten.
Als we uit school kwamen gingen we

meteen naar buiten. Dan kregen we
een boterham op de hand. Dat vond
ik dan heel wat, dat ik die onder het
spelen op mocht eten.”

Vrijwilligers
Na de basisschool ging hij naar de
mavo. “Leren ging me makkelijk af,
eigenlijk te gemakkelijk. Toen ik
later naar het hbo ging, was dat
wel even een omslag.” Henk was
goed in scheikunde en koos daarom
voor de Analistenschool in Venlo en
werd uiteindelijk medisch micro
biologisch analist. Daarna speci
aliseerde hij zich in de virologie.
Na zijn studie werkte hij onder
andere in Rotterdam, Venlo en
Venray. “Met enkele oud-collega’s
uit Rotterdam heb ik nog steeds
contact, ik heb daar met veel ple
zier gewerkt, maar wilde graag

weg uit de drukke Randstad.” In zijn
vrije tijd was Henk veel in de natuur
te vinden. Ook was hij lid van de
Milieugroep Horst. Zo kwam hij in
contact met het Natuurhistorisch
Genootschap in Limburg waar hij
de kans kreeg om als onderzoe
ker aan de slag te gaan. Inmiddels
werkt hij al weer dertien jaar bij Het
Limburgs Landschap, waar hij onder
andere de communicatie voor ver
zorgd, eindredacteur van het tijd
schrift is en vrijwilligers aanstuurt.
“Bij Het Limburgs Landschap zijn
tussen de zevenhonderd en duizend
vrijwilligers actief. Ik vind het zo bij
zonder dat ze zich ‘voor niets’ voor
onze stichting inzetten.”

Jagen
Henk fotografeert ook voor zijn werk
en of hij nu flora of fauna voor de

lens heeft, het maakt hem niet uit.
“Een gewone huismus op de foto
zetten vind ik ook bijzonder. Maar ik
ga ook op fototrips naar landen als
Bulgarije om daar gieren, vleermui
zen en slangen te zien. Fotograferen
zie ik als een soort jagen. Dat klinkt
misschien gek voor een natuur
liefhebber, maar ik maak ‘jacht’
op natuurbeelden. Of ik wel eens
om 06.00 uur in de ochtend opsta
voor een foto? Soms, maar het is
wel moeilijk”, grapt hij. “Als ik in de
weekenden ga wandelen, heb ik
altijd de camera mee. Het is soms
een grijs gebied tussen werk en
hobby en dat vindt mijn partner
Christel niet altijd even leuk”, geeft
Henk toe.

Kippen
Hij leerde Christel zo’n zes jaar

geleden kennen via internet.
“Christel woonde met haar kinde
ren in Melderslo. Daar kwam ik met
carnaval wel vaker, dus het is best
wel gek dat we elkaar niet eerder
zijn tegengekomen. Ik woonde zelf
in Broekhuizen, met uitzicht over
de Maas. Toen we op zoek gingen
naar een huis, wilden we wel ruimte
en wat grond achter het huis en zo
zijn we hier aan de Nachtegaallaan
terechtgekomen. Het dorpse karak
ter van Melderslo kan ik echt waar
deren. Er is een supermarkt, de
natuur is dichtbij en je wordt mak
kelijk opgenomen in de gemeen
schap.” Achter hun huis is ook plek
voor de kippen van Henk. “Ik fok
Wyandottekrielen. We hebben tien
volwassen kippen en inmiddels zo’n
dertig kuikens. De bevruchte krielei
eren verkoop ik door heel Nederland
en zelfs in België. Kippen zijn leven
dige en sociale dieren en keukenrest
jes vinden ze heerlijk.” De woning
grenst aan het Lummeriksbroek,
waar Henk graag met zijn hond
Roussa wandelt. Horst aan de Maas
is sowieso een mooi gebied om te
wandelen zegt hij. “We zijn nu bezig
met het Pieterpad, maar wande
lend over het Horster Petranpad
kom ik nog steeds op plekken waar
ik nog nooit eerder ben geweest.”
Nederland mag dan mooi zijn, op zijn
verlanglijstje heeft Henk een land
staan dat iets verder reizen is. “Ik zou
nog heel graag een keer naar Nepal
willen, maar ook Zuid-Amerika, waar
ik al eerder ben geweest, trekt me
om de natuur, cultuur en de gastvrij
heid van de mensen.”
Een boek lezen is niet echt aan Henk
besteed, veel liever kijkt hij liggend
op de bank naar tuin- en natuur
programma’s, zoals Gardners World
of Binnenste Buiten. “Ik heb halve
marathons gelopen en wil ook nog
een keer de hele lopen. Ook dat staat
nog op mijn lijstje, maar dat moet
mijn rug wel een beetje meewer
ken.”
Tekst: Marieke Vullings
Beeld: Isa Janssen

Kwaliteit heeft een naam

Gezocht:

Logistiek medewerker
Voor alle voorkomende werkzaamheden
in ons magazijn
Minimale leeftijd 18 jaar

Dinsdag 27 april, Koningsdag
is onze winkel geopend!
Onze openingstijden
Van maandag t/m vrijdag 09.00 tot 18.00
Zaterdag 09.00 tot 17.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.00
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl
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Insecten en vogels

Bloemen voor
biodiversiteit
Inwoners van de appartementencomplexen aan de Zwaluwstraat
in Horst hebben vrijdag 9 april, samen met stichting Landschap
Horst aan de Maas, de omliggende grasvelden en platenperkjes
ingezaaid met eenjarige- en meerjarige bloemenmengsels.

Puzzel

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij Albert Heijn in
Horst!
Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-centrum.nl, of doe deze
in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement (t.a.v. Marion van
Issum), Steenstraat 2, Horst. Vergeet niet uw naam, tel.nr. en mailadres te vermelden.
Oplossingen moeten vóór zondag 25 april (12.00 u.) binnen zijn. De winnaar wordt volgende week bekend
gemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

Doel van de actie was om
zodoende meer biodiversiteit te
verkrijgen en om meer voedsel
te creëren voor de insecten en
vogels. Ook het maaibeleid van
de omliggende grasvelden is in
overleg met het Landschap Horst
aan de Maas en Hoveniersbedrijf
Groen-Plus in Horst gewijzigd.
Er gaat minder gemaaid worden

om de biodiversiteit te versterken
en daardoor de ingezaaide- en
reeds aanwezige plantsoorten
beter tot groei en bloei te laten
komen. De buurtbewoners hopen
hierdoor meer voedsel voor
insecten en vogels te krijgen
zodat het insecten- en vogelbe
stand toeneemt.

Horizontaal 1. Drom 6. Vastbakken 13. Bijbetaling 19. Drietal 21. Keukenkruid 22. Wagen 24. Grondsoort
25. Knock-out 27. Benauwdheid 29. Onwrikbaar 32. Ter herinnering 33. Insect 35. Ondersteuning 36. Werkplaats
38. Aanmoedigingskreet 39. Wilde haver 40. Maand 41. Rijstdrank 43. Teken van verdriet 45. Lange rij
47. Speelgoed 48. Beenbedekking 49. Dierengeluid 51.Aardhoogte 53. Uniek 54. Voorzetsel 55. Bosproduct
56. Plant 58. Moeder 60. Zuurdeeg 62. Zuiver 64. Trekdier 65. Afvoermiddel 67. Recht stuk water 68. Takje
69. Stevig 70. Reeks 71. Weinig mogelijkheid 72. Waardeloze vent 73. Maanstand 75. Grote bijl 76. Grondsoort
78. Graszode 79. Engelsman 81. Oude Testament 82. Plezier achteraf 84. Soort 86. Straatje 89. Zeevogel
91. Visgerei 92.Slang 93. Erbarmen 95. Landbouwgerei 97. Voordat 99. Vragenspel 100. Klapje 101. Volharding
103. Friszuur 105. Aanwijzend vnw. 106. Troef negen 107. Afslagplaats 108. Koeien maag 109. Drinkgerei
111. Sociëteit 113. Aanwensel 114. Ons inziens 115. Hoofddeksel 117. Onaangeroerd 119. Greenwichtijd
120. Grootmoeder 121. Griekse letter 123. Per 124. Bij elkaar 126. Vis 127. Eerste melk 128. Lansruiter.
Verticaal 1. Warboel 2. Deel van de Bijbel 3. Iers Republikeins Leger 4. Leidsman 5. Test 7. Koraaleiland
8. Knorrepot 9. Soort zeilboot 10. Kosten koper 11. Medebewoner 12. Uit het genoemde 14. Eirond 15. Droogvloer
16. Stel 17. Natuurlijke logaritme 18. Tekortkoming 20. Innig 23. Technische titel 26. Oorsmeer 28. Penning
30. Uitgesloten aansprakelijkheid 31. Wimpel 32. Klein kind 34. Opdracht 37. Kleurloos 38. Plant
40. Bierbestanddeel 42. Omdijkt land 44. Omroepvereniging 46. Binnen 47. Klanknabootsing 48. Gezellige praat
50. Vingergewricht 52. Deel van station 54. Van een 55. Kostvrouw 57. Geroosterd brood 59. Medebewoonster
61. Dief 62. Schoeisel 63. Graansoort 64. Toegankelijk 66. Springstof 69. Voor wat betreft 74. Werk 75. Oorlogsgod
77. Al 78. Kerklied 80. Nakomeling 81. Verdeeld 83. Merkteken 84. Waagstuk 85. En andere 87. Voordat
88. Heetwatertoestel 90. Kier 92. Bibliotheek 94. Thans 96. Varkensgeluid 98. Schoolhoofd 99. Slagwapen
100. Straks 101. Gereedschap 102. Saaie vent 104. Drukte 107. Sier 108.Bij voorbeeld 110. Hard geluid 112. Koppel
115. Duitse partij 116. Rijkswaterstaat 118. Valies 120. Ondernemingsraad 122. Spil 123. Voormiddag 125. Noot.

De oplossing van de puzzel in HALLO Horst aan de Maas van 15 april was:
Alles is in kannen en kruiken
En de winnaar is: Louis Gommans uit Hegelsom. Van Harte Gefeliciteerd met de cadeaubon van €50,te besteden bij Telecombinatie Novocom in Horst!

Sudoku

8
3

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

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

10.30

19.15

11.00

Grubbenvorst

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Heilige mis
Eerste Heilige
Communie
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

Kronenberg
zaterdag

Meerlo

zondag
donderdag

09.30

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

19.15

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Swolgen

dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

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

Heilige mis
Heilige mis

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

18.00
19.00

10.00

Apotheek

Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2 Meerlo
0478 53 00 80
apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-17.30 uur
zaterdag 10.00-12.00 uur

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

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

Venray
(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

Gebiedsteams

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

23 t/m 25 april
Veerle Gorter
Tuinstraat 9, Venray
0478 58 34 78

26 t/m 29 april
Spiertz
Haammakerstraat 8, Horst
077 398 58 81

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Priesternoodnummer

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

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

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

De muziekband Rowwen Hèze uit America kondigde donderdag 15 april een nieuw album aan. De plaat
gaat ‘Onderaan Beginne’ heten en komt uit op 9 juli.
Op het nieuwe album staan twaalf
nummers. Huub Reijnders produ
ceerde de plaat. Hij is geen onbe
kende van Rowwen Hèze, want hij
produceerde ook het vorige album
Voorwaartsch, dat in 2019 uitkwam.
Hij is ook bekend van het num
mer Zoutelande van BLØF en Geike
Arnaert. De leden van de fanclub

van Rowwen Hèze ontvingen don
derdag een verrassing. Ze kregen
een cd met daarop de nieuwe num
mers ‘Hoe lang Nog’, ‘Berge van
Bob’ en de titeltrack ‘Onderaan
Beginne’. Het artwork van de cd is
een schets van zanger Jack Poels en
bevat de persoonlijke boodschap
‘Weej Hebbe OW Nuudig’, waarbij

Poels vraagt aan iedereen om nog
even geduld te hebben, met de
belofte dat ze er weer aan komen.
“Onderaan Beginne is geen tijdsdo
cument, maar een levensopvatting”,
zegt de Americaanse band. “Eentje
van weten waar je vandaan komt.
Van eerlijkheid en de schoonheid
van hard werk en plezier.

Adver torial

Rob Knapen, assistent filiaalleider Tummers Panningen

‘Een audio-advies is altijd
maatwerk’

“Ik werk sinds juli 2010 bĳ Tummers en groeide in de loop der jaren door van verkoper naar assistent
filiaalleider. Wat me zo aanspreekt aan het werken bĳ Tummers? Vooral de familiaire sfeer; de collega’s
gaan voor elkaar door het vuur.
Op de werkvloer ben ik van alle markten
thuis. Als ik dan toch een sterk punt
van mezelf moet noemen, dan is dat
het feit dat ik vooral thuis ben in de
productgroep audio. Ik vind het mooi
om de consument een totaaloplossing te
bieden, van surround speakers en een
soundbar tot een luxe versterker of
een compleet lifestyle systeem.
Tummers heeft ook veel highend apparatuur en klanten
kunnen alles in de winkel
beluisteren.
Ons advies op het gebied
van audio gaat veel verder
dan het delen van puur
technische informatie. Ik kijk
ook naar de indeling van het huis
en de akoestiek. Daarom vraag
ik de klant meestal om een
eenvoudige plattegrond van
de woning te tekenen. Zo kan ik
aangeven wat de beste plekken zijn
voor bijvoorbeeld de soundbar en tv.
Maar ook waar de surround speakers het
beste tot hun recht komen: op de grond
of aan de muur. Zo’n audio-advies is altijd
maatwerk, want niet alleen de afmeting
maar ook de inrichting van een woning
is bepalend. Heeft iemand bijvoorbeeld
vloerbedekking en gordijnen, dan is de
akoestiek heel anders dan in een woning met
een parketvloer en een hoog plafond. Aan de

hand van al deze zaken raad ik een systeem
aan dat het beste past bij de klant en zijn of
haar huis. En daar stopt het niet: voor de
bezorging en installatie bij de klant thuis,
kies ik altijd voor een monteur die extra veel
kennis heeft van audiosystemen. Zo zorgen
we dat ook deze service vlekkeloos verloopt
en klanten onbezorgd kunnen genieten van
hun aankoop.”

Ik kĳk ook naar de
indeling van het huis en
de akoestiek

Wij nemen graag de tijd voor je en
geven deskundig en persoonlijk
advies. Telefonisch, via onze online
chat of via videoshopping. Kom je
liever langs in één van onze winkels?
Maak dan een afspraak voor een
privébezoek. Plan eenvoudig je
bezoek via www.eptummers.nl/
winkelen-op-afspraak of neem
telefonisch contact op.

Tummers
www.eptummers.nl
Altijd
deskundig
of 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!

BEKRO Horst

Jeroen

STELD
Bronboringen
& BE
Bronbemalingen
VÓÓR 14.00
LEVERD!
= VANDAAG GE

cm

zondag

16
5

Broekhuizen

Onderaan Beginne
Nieuw album Rowwen Hèze

➞

Medische zorg

8

65
’’

Religie

KG

1400
T/PM

849,-

INCL. 5 JAAR
GARANTIE

1399,-

*

649,-

4K

ULTRA HD

QLED

SMART

* Na 11000 ccaashback vviia SSaamsung
Geldig tt//m 77--3-320221

Wasmachine WW80T734AWH/S2
• A+++ • 8 KG • 1400 tpm • EcoBubble • AutoDose

999,-

www.bekro.nl
4K TV QE65Q67TASXXN

• 65 inch (165 cm) • 4K Ultra HD • Quantum HDR • Ultra Viewing Angle

Tuinberegenings
pompen

www.eptummers.nl
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

45%

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

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

20

Jij maakt ‘m super
compleet met
apparatuur

12.599,243 x 98 +
243 cm

Wallace

Compleet met koelkast, combi-oven,
magnetron, inductiekookplaat,
plafondunit afzuigkap, vaatwasser,
spoelbak, werkblad, barblad en
5 jaar apparatuurgarantie.
Compleet uitgerust met apparatuur
van SAMSUNG en AIRFORCE

Afzuigkap

Combi-stoomoven met
magnetron functie

• Blok afzuigkap • 90 cm breed
• 5 jaar garantie • LED verlichting
• Geschikt voor zowel afvoer naar
buiten als recirculatie
• Naloopstand: afzuiging stopt na
6 minuten
• Energieklasse A+
• Geluidsniveau: 66dBA

499,-

• Stomen, bakken, grillen of iets
opwarmen
• 3 in 1 oven: Magnetron, multifunctionele oven en stoomoven
• 140 automatische programma’s
• Sous-vide koken • Ontdooien
• Nis 45 cm
• Inhoud 50 liter
• 5 jaar garantie

1.529,-

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,2

Superkeukens beweegt
met je mee.

Ook in deze tijd staan we voor je
klaar! Onze showrooms zijn op
afspraak weer geopend voor een
deskundig keukenadvies.
Liever een advies op afstand?
Ook voor een video- of een
telefonische afspraak kun je bij
ons terecht. Maak dus snel een
afspraak!

HORST

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

ROERMOND

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

Elke zondag geopend

