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Greenport Bikeway op
weg naar America
Wethouder Eric Beurskens van de gemeente Horst aan de Maas heeft vrijdagochtend 18 februari het startsignaal gegeven van het verleggen van de Greenport Bikeway. Het fietspad
wordt vanaf station Horst-Sevenum naar America gelegd. Het fietspad wordt zo’n 3 meter breed en moet ervoor zorgen dat de weg van Hegelsom naar America veiliger wordt.
Naar verwachting is het project eind 2022 afgerond. / Beeld: Niels van Rens

Reserve is op

Ondersteuning voor OJC Walhalla Sevenum
OJC Walhalla zit in dezelfde situatie als een jaar geleden: door de huidige sluiting kunnen ze wederom
geen inkomsten genereren. De kleine reserve die ze afgelopen zomer hebben opgebouwd is op. Daarom
wil het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas OJC Walhalla hierin steunen.
Vanaf februari kan de soos de vaste
lasten niet meer betalen. Daarnaast
is eind maart weer het moment dat
de premies voor verschillende verzekeringen betaald moeten worden.
Om deze reden heeft OJC Walhalla zich
wederom tot de gemeente gewend
met het verzoek voor financiële
ondersteuning. De gemeente ondersteunt OJC Walhalla tot en met maart
2022 financieel door een bedrag van
10.160 euro beschikbaar te stellen uit

het restantbedrag ondersteuningsregeling corona verenigingen en stichtingen van het coronacrisisbudget.
Door OJC Walhalla financieel te ondersteunen, wordt dezelfde lijn als vorig
jaar gehanteerd.

Ingeteerd op reserves
OJC Walhalla zit in dezelfde situatie
als vorig jaar. De soos was vóór de
coronacrisis financieel gezond, maar
heeft door de coronamaatregelen

volledig ingeteerd op haar reserves.
Andere mogelijkheden om inkomsten te genereren zijn volledig uitgeput. Er zijn momenteel ook geen
andere regelingen waar OJC Walhalla
gebruik van kan maken. Vorig jaar
heeft het college besloten de soos
onder deze omstandigheden financieel te ondersteunen met een
bedrag van 7.900 euro. Dit bedrag
is toen ingezet om de vaste lasten
voor drie maanden en de eenma-

lige verzekeringspremies in maart te
betalen. Later dat jaar heeft de soos
nog gebruikgemaakt van de ondersteuningsregeling corona verenigingen en stichtingen. In het voorjaar
mocht de soos met beperkingen
open, waardoor ze onvoldoende
inkomsten ontvingen om de volledige vaste lasten te betalen. Zij kregen toen nog een keer 3.700 euro.
Door OJC Walhalla nu weer te
ondersteunen, hanteert het college
dezelfde lijn als vorig jaar.

Andere situatie
De situatie van OJC Walhalla is

anders dan die van de andere sozen.
OJC Walhalla is eigenaar van het
pand en draagt zo alle verantwoordelijkheid en lasten voor het pand.
De situatie van de andere sozen
is anders. Het merendeel huurt
(een deel) van het pand. Dit heeft
invloed op de financiële situatie van
de verschillende sozen. Zover bekend
spelen bij de andere sozen nog
geen acute financiële problemen,
met uitzondering van OJC Niks.
Zij bevond zich vóór de coronacrisis
al in een financieel ongunstige situatie. Met OJC Niks is de gemeente in
gesprek om tot afspraken te komen.
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Met een oude bak racend naar Zweden

Drie vrienden doen mee aan Carbage Run
Roel van Dijck uit Hegelsom, Bart Thielen uit Broekhuizen en Tom Verstraten uit Eindhoven hebben meegedaan aan de Carbage Run. Met een oude auto van minder dan 500 euro
waarde moesten de heren binnen vijf dagen in een roadtrip Umeå in Zweden bereiken.

In een oude Mercedes vertrokken de
drie vrienden op zaterdag 12 februari richting Zweden. Via Duitsland en
Denemarken kwamen ze uiteindelijk woensdag 16 februari aan op hun
eindbestemming. “Het was echt een

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

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

fantastische roadtrip”, vertelt Roel van
Dijck. “We hebben enorm genoten van
de sfeer in de auto, de tocht en vooral
het uitzicht.” De mannen kwamen
de Carbage Run tegen op Facebook.
“We hebben het er wel vaker over
gehad om een roadtrip te maken,
waarom dus ook niet?”

Beleving
Om mee te doen aan de Carbage Run
zijn er wel een aantal eisen. Zo mag
je alleen meedoen met een oude auto
van minder dan 500 euro waarde en
onderweg kunnen deelnemers pun-

ten verdienen door opdrachten uit te
voeren. “Maar van veel opdrachten
kwam er niets”, zegt Roel. “Je bent
veel meer bezig met de reis. Voor ons
was het niet een wedstrijd waar we
aan meededen, maar een beleving.”
De opdrachten waren heel divers.
Van een ijsblok meenemen naar de
finish tot een Ikea-lamp regelen.

Testje
Hoe noordelijker de heren reden, des
te meer ze te maken kregen met het
winterse klimaat. “Op een gegeven
moment kwamen we vast te zitten”,

zegt Roel. “In principe niet zo erg,
want we werden al snel geholpen
door andere kandidaten. Dat is ook
het mooie van deze tocht. Je komt
onderweg veel deelnemers tegen en
het is tevens ook één van de regels
dat je anderen helpt onderweg als ze
pech hebben.” Op de terugweg deden
de drie vrienden nog een coronatest.
“Helaas testten er twee van de drie
positief, dus dat was wel minder”, zegt
hij. “Gelukkig hebben we tot nu toe
lichte klachten, dus niets ernstigs.”
Op de vraag of de vrienden nog een
keer willen meedoen, antwoordt Roel

twijfelachtig ‘ja’. “Dit was wel echt
fantastisch”, zegt hij. “Het is natuurlijk
ook niet goedkoop, je rijdt met een
benzineslurpende wagen, dus een volgende roadtrip zit er nog eventjes niet
in. Daarnaast is Zweden niet goedkoop. Maar wie weet willen we nog
eens meedoen in de toekomst voor
een andere route. Dat zien we dan wel
weer.” De roadtrip is terug te vinden
op Polarsteps, waar de heren hun
avontuur bijhielden.

Tekst: Niels van Rens

Adver torial

Hoe ziet Horst aan de Maas er in 2040 uit?
Dit was het hoofdthema tĳdens de bĳeenkomst van Ondernemersvereniging O-Twee Horst aan de Maas van donderdag 17 februari. En met
wie kun je dit thema beter bespreken dan met de jongeren? Bĳ De Schatberg nodigde O-Twee daarom de Young Potentials van de Businessclub
Horst uit om deel te nemen aan een inspirerende middag.

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

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

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

Internationaal topspreker, futurist en trendwatcher Richard van
Hooijdonk trapte af met een lezing
waarin hij met interessante voorbeelden liet zien hoe de wereld
de afgelopen jaren al veranderde
en wat ons nog te wachten staat
in de toekomst. De boodschap van
Van Hooijdonk was duidelijk: kies
niet ten koste van alles voor de
technologie en verander als orga-

nisatie net zo snel als dat de markt
verandert. Ofja… eigenlijk sneller.
Vervolgens legde Burgemeester
Ryan Palmen wethouders Rudy
Tegels en Thijs Kuipers het vuur
aan de schenen met kritische vragen over de onderwerpen wonen,
energie en economie. Een interactieve sessie volgde waarbij de
aanwezigen de kans kregen om

hun eigen opvattingen, voorstellen en vragen te delen met de
bestuurders van de gemeente.
Al met al kijken we terug op een
inspirerende middag en avond, die
motiveerde om eens verder te kijken dan het hier en nu. Daardoor
ontstonden nieuwe samenwerkingen tussen jong en oud die ons
een stapje verder brengen naar

het Horst aan de Maas van 2040.
Het gehele verslag lees je op de
website van O-Twee.
Beeld: CULT. Content Creators

otweehorstaandemaas.nl
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Join Us gestart met eerste jongerenbijeenkomst
voor 12- tot 18-jarigen
In Horst heeft maandag 21 februari de eerste bijeenkomst van Join Us plaatsgevonden, een methodiek die
gericht is op het verbinden van jongeren en ze sociale vaardigheden te leren. Iedere twee weken vindt er een
meeting plaats, waar jongeren met elkaar in contact worden gebracht en het gesprek wordt aangegaan.
Daan Vissers, jongerenwerker bij
Synthese, heeft de leiding over de Join
Us-groep van 12 tot 18 jaar. Dit doet
hij samen met collega Ylaise Huberts,
preventiemedewerker Vincent van
Gogh. Vissers blikt met een positief
gevoel terug op de eerste bijeenkomst, die plaatsvond bij OJC Niks in
Horst. “Het was echt superleuk”, geeft
hij aan. “We hebben vooral kennisgemaakt tijdens deze eerste avond en
onze verwachtingen uitgesproken voor
de komende tijd. Iedereen was een
beetje zenuwachtig, maar na een halfuur gingen de schouders omlaag en
merkte je zichtbaar dat iedereen meer
ontspande. Ook de locatie viel goed in
de smaak, ik merkte dat de jongeren
deze konden waarderen.”

Foto
Tijdens de eerste bijeenkomst vroeg
de begeleiding de jongeren een foto te
laten zien waarmee ze zichzelf konden omschrijven. “Op deze manier
werd het ijs gebroken”, legt Vissers uit.
“Dan hoef je niet direct over jezelf te

praten, maar over iets dat je leuk vindt
of dat je bezighoudt. Zo had iemand
een foto bij van zijn kleine neefje en
iemand anders liet een foto zien voor
de ingang van een festival.” Nadat de
spanning eraf was, werden in de groep
serieuzere zaken besproken. Er werden
regels gemaakt over onderling respect,
grenzen aangeven en elkaar steunen. Ook werd er gekeken waar ieders
behoefte lag, wat voor activiteiten er
ingepland konden gaan worden en wat
de deelnemende jongeren uit Join Us
wilden halen. “Ik merk dat de meesten
vooral graag wat nieuwe vrienden willen maken en nieuwe mensen willen
leren kennen”, zegt Vissers. “Ook is Join
Us bedoeld om te helpen bij het verder
ontwikkelen van sociale vaardigheden
en zijn we erop gericht om jongeren
(spelenderwijs) met elkaar te verbinden. Het fijne is dat er qua activiteiten
niets vaststaat of verplicht is. We kunnen per week kijken waar de behoefte
ligt en er kan ook onderling in groepjes
wat ondernomen worden. Het is allemaal heel vrijblijvend.”

Op dit moment bestaat de Join
Us-groep van 12- tot 18-jarigen uit vijf
mensen. Volgens Vissers is de verwachting dat dit aantal de komende
tijd nog gaat groeien. “Vanuit verschillende partners in Horst hebben we nog
wat lijntjes lopen. We plannen dan een
kennismakingsgesprek om te kijken of
deze mensen binnen de groep passen, het is namelijk van belang dat die
groep sterk blijft. Dat is nu namelijk
zeker het geval, er was een leuke klik
tussen de groepsleden. Zij komen ook
allemaal van verschillende hoeken en
kenden elkaar niet, maar het was uiteindelijk heel gezellig.”

Positief
Al met al kijkt Vissers met een fijn
gevoel terug op de eerste avond.
“Het was een superfijne manier om
het spits af te bijten. De jongeren
waren zelf ook enthousiast en dat vind
ik het belangrijkste. Toen eenmaal het
ijs gebroken was en iedereen zichzelf werd: dat vond ik heel mooi om
te zien en ik ben blij dat ik daar iets

aan mag bijdragen. Het is heel fijn om
van hen te horen dat ze het tof vonden. Dat geeft mij ook een fijn gevoel.
Ik vind het geweldig om mensen
samen te brengen en te verbinden.
Vooral voor deze leeftijdsgroep is het
belangrijk dat ze mensen om zich heen
hebben. Als wij ze via Join Us kunnen
helpen om meer te ondernemen en
ze er meer sociale vaardigheden aan
overhouden, dan is ons doel bereikt.”
Wat betreft de toekomst, hoopt Vissers
nog meer nieuwe mensen zich wel-

kom te laten voelen binnen de groep.
“Iedere jongere is anders en we bieden zorg op maat. Per persoon kijken
we wat ze willen leren en hoe we dit
aan gaan pakken. Het doel van de
komende weken is vooral het verbinden met elkaar. Daarna kun je samen
stappen gaan maken.”
Voor meer informatie over deelname
aan het Join Us-programma, bel dan
naar 06 36 32 90 36.
Tekst: Floor Velthuizen

1.000-woningenplan

In drie weken 280 woningen
vergund in Horst aan de Maas
De gemeente Horst aan de Maas is bezig met het vergunnen van
woningen voor het 1.000-woningenplan. In de laatste weken zijn er
zeven bestemmingsplannen ter vaststelling goedgekeurd.
Deze vergunningen zijn goed voor circa 280 extra woningen.

Snel in gesprek

Inwoners spreken zich uit tegen nieuwe
biomassacentrale in Horst-Noord
In een gezamenlijke brief aan de gemeenteraad en het College van B&W hebben de dorpsraden van Horst en
Meterik en het Wijkcomité Norbertus zich uitgesproken tegen de komst van een nieuwe grote biomassacentrale in Horst-Noord. Bovendien dringen ze er in hun brief op aan op om zo snel mogelijk met de werkgroep
Luchtkwaliteit Horst in gesprek te gaan om ellende en een situatie met alleen maar verliezers te voorkomen.

Wethouder Rudy Tegels: “Het draait
om het bouwen van woningen.
Plannen maken hoort daar bij, maar
het realiseren van woningen daar
gaat het om. Het is goed om te zien
dat we de afgelopen weken grote
stappen hebben gezet, om zo weer
280 woningen toe te voegen. We
realiseren grote woningbouwprojecten, zoals in Sevenum en Meterik.
Maar we maken ook kleine initiatieven mogelijk.”

Omgeving centraal
Voor de woningbouwontwikkelingen Meteriks Veld 2 in Meterik en
‘t Mäöleveld in Sevenum zijn de
afgelopen week stedenbouwkundig ontwerpen vastgesteld door
het College van B&W. De plannen

De dorpsraden van Horst en Meterik
en het Wijkcomité Norbertus vertegenwoordigen samen de belangen van 15.000 inwoners uit de
gemeente Horst aan de Maas.
Zij maken zich zorgen om de plannen van Paprikakwekerij Litjens om
een nieuwe biomassacentrale in
het gebied Veld-Oostenrijk te bouwen. De dorpsraden en het wijkcomité vinden, net als de werkgroep
Luchtkwaliteit Horst, dat de nieuwe
biomassacentrales gevaarlijke luchtvervuiling oplevert die de gezondheid
van inwoners uit het vlakbij gelegen
Horst en Meterik schaadt. “Onderzoek
door het RIVM uit 2021 wijst dat uit”,

aldus de groep. “Bovendien zijn houtgestookte biomassacentrales niet
duurzaam. Ze stoten tweemaal zoveel
CO2 uit als de huidige gasinstallatie
van Litjens. De gemeente Horst aan
de Maas liet uitrekenen dat er nu al
veel meer biomassa in Horst aan de
Maas wordt verstookt dan dat er regionaal voorhanden is. Voor de biomassacentrale is straks elk jaar een
hoeveelheid hout nodig gelijk aan de
complete Kasteelse Bossen. Biomassa
voor de nieuwe centrale moet worden aangevoerd uit landen als Canada,
de Verenigde Staten, Rusland of de
Baltische staten.” De dorpsraden en
het wijkcomité maken zich ook zorgen

om mogelijke geur-, geluid- en verkeersoverlast. “De smalle landweggetjes rond de Schengweg en kwekerij
Litjens zijn ongeschikt voor de vele
vrachtwagens die al dat hout moeten
aanvoeren en ook weer terugrijden.”
In de brief vragen de drie partijen
de gemeenteraad en het college om
zo snel mogelijk met de werkgroep
Luchtkwaliteit Horst in gesprek te
gaan. Deze werkgroep is een burgerinitiatief van bezorgde buurtbewoners
uit Veld-Oostenrijk, de Norbertuswijk
en Meterik. De dorpsraden en het
wijkcomité laten in de brief weten
de werkgroep Luchtkwaliteit Horst te
steunen.

hiervoor heeft de gemeente samen
met de omgeving, na een participatietraject, opgesteld. In beide
ontwerpen staat een groene omgeving centraal, omdat dit bijdraagt
aan een fijne en gezonde woonomgeving en het aansluit bij de opgave
om meer aandacht te hebben voor
klimaatadaptatie en hittestress. In
het plan voor Meteriks Veld 2 is er
ook ruimte voor water opgenomen.
In het ontwerp voor ‘t Mäöleveld in
Sevenum is ruimte voor circa 150
woningen en in het ontwerp voor
Meteriks Veld 2 is ruimte voor circa
100 woningen. Door het vaststellen van de plannen, kan de verdere
uitwerking plaatsvinden. Naar verwachting gaat eind dit jaar de schop
in de grond bij allebei de plannen.

t/m zaterdag 26 februari
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Uit de hand gelopen hobby

Energiegoeroe Ger Coenen weet alles van
energiezuinig leven
Voor informatie over groene stroom, zonnepanelen, warmtepompen en andere energiezuinige kwesties kun
je het beste bij Ger Coenen terecht. Deze zin zou zomaar uit een commerciële brochure kunnen komen, maar
de Sevenumse Ger doet dit geheel voor de hobby. Zijn grootste droom: een compleet energieneutraal huis.

wat kleiner gaan wonen. “Natuurlijk
moet deze woning dan ook energieneutraal worden”, zegt Ger. “Ik wil
niet meer afhankelijk zijn van gas,
dat is het streven.” Dat doe je niet
zomaar. Neem nu de woonkamer
van Ger en Ans, daar zit geen vloerverwarming in. Hoe ga je deze
ruimte dan verwarmen? “Er zijn
allerlei apparaten die binnenkort op
de markt komen. Zo heb ik er één
op het oog die ik hier misschien wil
plaatsen. Het is een warmtepomp
die gebruikmaakt van de bestaande
CV-leidingen en radiatoren.”

Inspireren

Bij Ger aan de tafel komen zitten
resulteert zo in een uurtje aan informatie over de laatste trends binnen
de energiewereld. Hij is overal van
op de hoogte: op welk tijdstip je
het beste de vaatwasser kunt aanzetten tot het technische verhaal
over allerlei apparatuur. Ger weet
alles. “Dat komt ook omdat ik deze
markt al jaren bestudeer”, vertelt
hij. “Ik houd het dagelijks bij en dat

moet ook, want volgende week is de
markt alweer veranderd.” En daar zit
nu net het probleem bij veel bedrijven, zegt Ger. “De meeste bedrijven
weten wel wat van energiebesparing af. Maar om echt bij te blijven,
moet je de markt blijven volgen en
zo simpel is dat niet.” Ger voorspelt
dan ook dat veel kleine installatiebedrijven in de toekomst in de problemen komen. “Zij hebben natuurlijk

niemand in dienst die zich continu
inleest over deze markt. Logisch,
want hier heb je bijna een dagtaak
aan.”

Woningruil
Een aantal jaar geleden kregen Ger
en zijn vrouw Ans een voorstel voorgedragen. Of ze aan een woningruil konden doen met hun dochter.
Zo geschiedde, want ze wilden graag

Ger volgt dus al deze ontwikkelingen
op de voet. Door zijn ervaring in de
wereld van scheikunde en bij Océ in
Venlo heeft hij van deze energiewereld zijn hobby gemaakt. Vroegtijdig
kon hij met de VUT gaan en daarna
is het eigenlijk een beetje uit de
hand gelopen. “Een soort uit de hand
gelopen hobby, inderdaad. Ik vind
het belangrijk om mensen te inspireren, dat zij ook gaan inzien dat het
belangrijk is om energieneutraal te
worden.” Zo deelde hij zijn kennis bij
studenten op het Citaverde College
(nu Yuverta College) in Hegelsom,
het Dendron College in Horst en bijvoorbeeld ook bij de dorpsraad van
America. “Daar was destijds interesse in het leggen van zonnepanelen. Toen het nog allemaal in de
kinderschoenen stond.”

Vroeg advies
Want dat vindt Ger het mooiste in
deze techniekwereld. “Zonnepanelen

en werken aan een energieneutraal huis dat zijn vandaag de dag
de normaalste zaken van de wereld.
Iedereen is hiermee bezig. Zo’n vijf
jaar geleden was dit anders en tien
jaar geleden al helemaal. Zo werd
er hier verderop in Sevenum een
aantal huizen gebouwd. De ontwerpers van de huizen konden kiezen
in welke windrichting ze het huis
gingen bouwen. Ik adviseerde hen
te kijken naar de zonstand, want
een huis op het zuiden levert veel
meer energie op met zonnepanelen.
Nee hoor, daar keken ze niet naar.
Ik voorspelde toen al dat iedereen
jaren later zonnepanelen zou gaan
aanschaffen. Nu zie je overal in de
brochures van nieuwbouwwoningen
staan dat er uiteraard gekeken wordt
naar de richting van het huis.”

Zonnepanelen
Ger vindt het dus fantastisch om
mensen te helpen. “Het is gewoon
een grote hobby”, zegt hij. “Ik hou
ervan om in die moeilijke stukken
te duiken van bijvoorbeeld universiteiten. Het mooiste is om van
een bestaande, oudere woning een
energiezuinige/neutrale woning te
maken. Want zo makkelijk gaat dat
niet altijd. Begin eerst maar eens
met zonnepanelen, dan kun je al
heel veel.” Ger wordt helemaal vrolijk om al deze mensen te adviseren en krijgt uiteraard veel energie
ervan.
Voor meer informatie over energie,
mail dan naar solar2010@tele2.nl
Tekst en beeld: Niels van Rens
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Inwoners van America onderzoeken samen met
RIVM spoorhinder
In America is woensdag 16 februari 2022 een onderzoeksproject van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM) van start gegaan in samenwerking met de gemeente Horst aan de Maas. Inwoners gaan met
hulp van RIVM-onderzoekers zelf geluidsniveaus aan het spoor meten met sensoren.

De inwoners hebben samen met RIVMonderzoekers gekeken waar de sensoren komen te hangen en welke vragen
hiermee beantwoord kunnen worden.
Zo komen de sensoren bij verschillende
deelnemers te hangen: de meesten
tussen het spoor en het huis, maar
ook enkelen achter het huis en zelfs
ook binnen. De sensoren worden in

de komende weken verder verspreid
onder alle deelnemers.

Geluidhinder
Inwoners van America ervaren hinder
langs het spoor (spoorlijn RotterdamVenlo). Hierdoor wordt hun leefomgeving als onprettig ervaren. Hay
Mulders, dorpsondersteuner namens

Gezondheidscentrum ’t LaefHoês en
lid van de Werkgroep Spoor America:
“De geluids- en trillingenproblematiek langs het spoor is de laatste jaren
enorm verergerd door het toenemend
aantal goederentreinen dat ons dorp
passeert. De treinen zijn vooral langer
en zwaarder geworden en bij een heel
aantal wagons piepen en kraken de

wielen heel erg. Dit vaak tot frustratie
van de direct aanwonenden, maar ook
andere inwoners van America merken
deze toenemende overlast heel goed.
Deze zware goederentreinen rijden
tot laat in de nacht of ’s morgens heel
vroeg vlak langs onze huizen, die op
15 tot 30 meter afstand liggen. Dit is
niet goed voor de nachtrust natuurlijk.”
De geluidhinder wordt nu minimaal
een jaar lang 24 uur per dag in beeld
gebracht met een burgermeetnetwerk
van geluidsensoren. De meetresultaten
zijn realtime beschikbaar en voor iedereen toegankelijk via samenmeten.
rivm.nl/dataportaal
Er is brede steun voor dit gezondheidsonderzoek. Mulders: “Sinds 2018 zijn
wij in contact met het RIVM, omdat
wij ons ook wel zorgen maken over
de gezondheid van onze dorpsgenoten. We zijn dan ook blij dat het RIVM
dit geluidsonderzoek als gezondheidsonderzoek op wil pakken en zijn
benieuwd naar de eindconclusie en wat
men met deze informatie gaat doen.”
Ook vanuit de gemeente wordt dit
onderzoek gesteund, geeft wethouder Eric Beurskens aan. “Hoewel het
Ministerie I&W verantwoordelijk is voor
de spoorlijn en de overlast die er ontstaat en wij als gemeenten hier wei-

nig aan kunnen doen, willen wij wel
onze inwoners steunen in dit traject.
Het is bekend dat geluid en trillingen
negatieve gevolgen kunnen hebben
voor gezondheid. Daarbij kan de beleving en het gevoel van mensen echt
anders zijn dan de wettelijke norm toelaat. Vandaar dat wij ook veel waarde
hechten aan dit belevingsonderzoek.
Daarnaast vinden wij het als gemeente
belangrijk dat inwoners transparant
kunnen meekijken naar de resultaten van metingen. Als we het hier
dan samen over eens zijn, kunnen we
samen kijken hoe we komen tot oplossingen voor de overlast.”

Vervolg
In de eerstvolgende bijeenkomst
gaat RIVM samen met de deelnemers kijken hoe de ervaren hinder op
andere manieren in kaart kan worden
gebracht. Dit kan gedaan worden door
gesprekken met inwoners te voeren
of door het bijhouden van een dagboek over de ervaren hinder. Hierdoor
kunnen andere zorgen en bijvoorbeeld
hinder van trillingen door het spoor
ook meegenomen worden en aan de
geluidmetingen gekoppeld worden.

Kinderraad presenteert ideeën over
belangrijke thema’s in Horst aan de Maas
De kinderraad van de gemeente Horst aan de Maas vergaderde woensdag 16 februari voor de derde keer.
De vergadering vond plaats in de aula van Sooool10-14 in het Dendron College in Horst en door de verschillende gevormde groepjes werden plannen gepresenteerd rondom pesten, vandalisme, verkeer, milieu en
speeltuinen met hulp van een aantal volwassen raadsleden.
Het eerste groepje beet het spits af
met een presentatie over het milieu.
Zij gaven in hun presentatie aan
waarom het milieu zo belangrijk is.
Om hier meer aandacht aan te besteden, kwam de groep met meerdere
oplossingen. Zo werd er gedacht aan
een tweedaagse opruimactie met
ondersteuning vanuit de gemeente,
het ophangen van posters om bewustwording te creëren en een praatprullenbak die het aantrekkelijker moet
maken om afval in de prullenbak te
gooien. De groep gaf verder aan dat
het van belang is dat ieder individu zijn
steentje bijdraagt. “Mensen moeten
ook gewoon meer met de fiets gaan
en minder met de auto”, zei één van de
kinderraadsleden. “Ook moet er minder
lang gedoucht worden.”
Een ander onderwerp dat aan bod
kwam, was vandalisme. Op verschillende plekken in de gemeente is er
graffiti op de muren te vinden. Het
groepje dat zich bezighield met vandalisme gaf aan dit vervelend te vinden
en zij denkt dat vandalisme kan komen
door verveling onder de jeugd. “Voor
de jeugd van 12 tot en met 18 jaar worden weinig activiteiten georganiseerd”,
geeft een groepslid aan. Daarom denkt
de groep aan drie oplossingen. De
verveling onder de jeugd moet tegengegaan worden door meer te organise-

ren voor deze doelgroep, vandalisme
moet moeilijker gemaakt worden door
dummy-camera’s en meer verlichting
te plaatsen en jeugd moet inzien dat je
dit niet moet doen.
De derde groep richtte zich op het
onderwerp pesten. Om pesten tegen
te gaan, wil de groep op dinsdag 19
april een uitgebreide ‘STOP PESTEN
dag’ in Horst aan de Maas organiseren.
Ook willen zij op scholen een antipest week organiseren. Deze zou dan
plaatsvinden van maandag 26 tot en
met vrijdag 30 september. “We willen
een stopbord plaatsen op de school en
kinderen een contract laten ondertekenen om te beloven niet te pesten”,
zegt een groepslid. “Leerlingen die
dit ondertekenen krijgen van ons een
bandje.”
Verkeer werd ook uitgebreid besproken door de kinderraad. De groep die
hiermee aan de slag is gegaan, had
een filmpje gemaakt. In dit filmpje
presenteerden ze verschillende ideeën
om Horst aan de Maas veiliger te
maken. Eén van deze ideeën was het
plaatsen van licht in verkeersborden.
“Knipperende borden vallen meer op”,
zei één van de betrokken groepsleden.
Daarnaast sprak de groep over wegversmallingen om verkeer te ontmoedigen om door dorpen heen te rijden.
Ook een glow-in-the-dark zebrapad en

het inzetten van bekende influencers
werden benoemd door de groep.
Tot slot kwam het onderwerp speeltuinen aan bod. Volgens de betrokken
groep is het belangrijk dat speeltuinen voor iedereen toegankelijk zijn.
“Speeltuinen moeten ook leuk zijn
voor kinderen met een handicap en/of
beperking. Zo kan iedereen samen spelen. Daarom willen we graag speciale
speeltoestellen voor kinderen met een
handicap aten plaatsen in Horst”, aldus
de groep.

Vervolg
Nadat alle vijf de groepen hun plannen gepresenteerd hadden, was het
volgens kinderburgemeester Tom
Koster en burgemeester Ryan Palmen
nu het doel om samen tot een voorstel
te komen. Betrokken raadslid Yvonne
Douven gaf aan dat het nu de bedoeling is dat alle groepen hun presentatie
verfijnen aan de hand van de tips en
tops die ze gekregen hebben. Tijdens
de volgende kinderraadsvergadering
presenteren de kinderraadsleden hun
uiteindelijke voorstel aan de wethouders van Horst aan de Maas. “Zij gaan
kijken welke plannen écht uitgewerkt
kunnen gaan worden”, legt Douven uit.

Tekst: Floor Velthuizen

leerling interieurbouwer
alround interieurbouwer
CNC operator
.

Functie-eisen algemeen
Wij zijn op zoek naar een
energieke medewerkers die het
een uitdaging vinden om binnen
gestelde deadlines uiteenlopende
projecten te realiseren.
Aanbod
Je komt te werken binnen een
groeiende organisatie waar een
no-nonsense cultuur heerst.

Sollicitaties of vragen
richten aan:
info@hermkes-interieur.nl

Hermkes Interieur BV
Industriestraat 17a, 5961 PH Horst 077 - 398 08 89

www.hermkes-interieur.nl
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’t Is gewoën un prachtig mins

In liefdevolle herinnering aan

Verdrietig, maar ook dankbaar voor de mooie herinneringen
en alles wat zij voor ons heeft betekend, nemen wij afscheid
van ôs mam en oma

Huub Hendrick

Franca Mooren

* Venlo, 17 maart 1938

Samen onderweg naar een mooie herinnering

† Venlo, 5 februari 2022

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

* 15 juli 1939

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

† 20 februari 2022

echtgenote van

partner van

Jan van Leendert † 2016

Nelly Verheijen-Craenmehr

Eric en Marleen
Monique en Martijn
Roel en Inge

weduwe van

Harry Verheijen

Marri en Noud
Laura en Lars
Arno en Anne
Amy en Vic

We namen in besloten kring afscheid van Huub
op woensdag 9 februari
in Crematorium Boschhuizen te Venray.

Maurice en Christien
Astrid
Ilse en Ruud
Marit en Jules

Wij danken u voor uw medeleven
na het Overlijden van Huub

Jan

uit vaar t verzorging

Nelly

Broekstraat 12
5871 CC Broekhuizenvorst

Frank en Mariel

We nemen vandaag, 24 februari, afscheid van ôs mam en oma.

Koen en Janneke

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

bob noten
Met veel verdriet nemen wij afscheid
van de medegrondlegster van ons bedrijf.

Franca
van Leendert-Mooren
Tot op de laatste dag toonde ze warme belangstelling
voor het wel en wee van ons bedrijf.
Wij wensen de familie veel sterkte in deze moeilijke periode.
Van Leendert Transport B.V.
Broekhuizenvorst

Dankbetuiging

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te
bedanken voor het warme medeleven dat wij hebben
ondervonden na het overlijden van

Jan Coenders
Daarom willen wij op deze manier laten weten dat uw kaarten,
lieve woorden, bezoekjes en bloemen ons erg goed hebben
gedaan. Hartelijk dank daarvoor.

uitvaartbegeleiding

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

GERRIE

Familie Coenders
Dorien en Leon van Helden-Bongers
Dion, Jelske en Tijn
Nooit meer hier,
maar voor altijd bij ons
Verdrietig, maar dankbaar voor alle
mooie herinneringen die hij ons heeft gegeven,
hebben wij afscheid moeten nemen van

Vic Keltjens
Lottum, 14 juli 1932

Horst, 20 februari 2022
echtgenoot van

Martha Keltjens-Daniëls †
ôzze pap, schoonvader en lieve opa van
Broekhuizenvorst Marlie en John
Machiel en Mirthe
Victor
Familie Keltjens | Familie Daniëls
Markt 3
5973 NR Lottum
We zijn voor het laatst in besloten kring samen met pap op
vrijdag 25 februari. Aansluitend begeleiden we hem, als gezin,
naar zijn laatste rustplaats bij mam op het kerkhof in Lottum.
Een speciaal woord van dank aan Huisartsenpraktijk LottumBroekhuizen voor de fijne begeleiding.

Lottum, februari 2022
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 6 maart om
9.00 uur in de parochiekerk van de H. Gertrudis in Lottum.

24-uur
bereikbaar

VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

Oppositiepartijen dienen motie van
treurnis in tegen college
De SP, VVD, BVNL en Perspectief hebben een motie van treurnis ingediend tegen het College van B&W van de
gemeente Horst aan de Maas. Volgens deze partijen maakt het college verkiezingsreclame door video’s op
Facebook te plaatsen over allerlei geslaagde activiteiten van de afgelopen regeerperiode.
De video’s die de gemeente Horst
aan de Maas op haar socials plaatst
noemen de partijen propaganda.
Deze video’s zouden betaald worden
uit het gemeenschapsgeld. Dat zou
betekenen dat alle inwoners uit Horst
aan de Maas mee zouden betalen aan
deze professionele video’s. Na navraag
bij de gemeente zegt een woordvoerder dat deze video’s inderdaad worden
betaald uit gemeenschapsgeld.

Eindrapport
De coalitiepartijen CDA,
D66+GroenLinks, Essentie en PvdA
wilden tijdens de raadsvergadering niet reageren op de motie.

“Je spreekt de verkeerde partij aan”, zei Maarten Voesten
(D66+GroenLinks). “Het college heeft
deze video’s gemaakt, wij niet.”
Daarentegen zeiden de oppositiepartijen dat het college bestaat uit
wethouders die de coalitie vormen.
Burgemeester Ryan Palmen sprak
daarom de oppositiepartijen toe over
de motie van treurnis. “Deze video’s
worden normaal vormgegeven in een
eindrapport wat we de afgelopen vier
jaar hebben bereikt. Dit zijn zo’n 86
pagina’s en we weten dat onze inwoners al deze pagina’s niet snel lezen.
Daarom hebben we een publieksvriendelijke video gemaakt.”

Verkeerd beeld
De oppositiepartijen hekelden de positieve visie van de video’s. “Er wordt
alleen maar gesproken over wat er
goed is gegaan de afgelopen vier
jaar”, zei Imke Emons (BVNL Horst
aan de Maas). “Wees eerlijk, open
en transparant. Er zaten hier op de
publieke tribune de afgelopen tijd
heel veel mensen die het oneens
waren met veel dingen. Dat zie je niet
terug in het filmpje.” De motie werd
uiteindelijk verworpen door de coalitiepartijen. Zij hebben immers een
meerderheid in de gemeenteraad.
Tekst: Niels van Rens
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Blik op groene vingers

De tuin van Geert Ambrosius
In de rubriek ‘Blik op groene vingers’ licht HALLO tuinen in de gemeente Horst aan de Maas uit die het bekijken waard zijn en vertelt de eigenaar over zijn tuin. Hier komt aan bod
wat de tuin voor de eigenaar betekent en wat het favoriete plekje is. Deze week de tuin van Geert Ambrosius uit Meterik.

Pas anderhalf jaar woont hij in
zijn boerderijtje in Meterik. “Ik
heb een tuinbouw- en landschapsopleiding gedaan en ben
een boerenzoon”, vertelt Geert.
“Mijn ouders hadden vroeger
een gemengd bedrijf. Zij waren
veel bezig met de biodiversiteit en dit heeft me altijd aangesproken. Mijn ouders teelden
vroeger biologisch en ikzelf deed
dit in de jaren 80 ook toen ik er
ging wonen. Ik zat in het tuinbouwonderwijs, maar daar was
dit eigenlijk ‘not done’. De gangbare landbouw moest toentertijd
niets hebben van bio.” De biologische landbouw is volgens Geert
juist heel belangrijk. “Door grote
akkers en gewasbeschermingsmiddelen is er bijna geen leven
meer. Ik realiseerde me een dezer
dagen nog dat je eigenlijk nooit
meer een fazant of een patrijs
ziet. Je moet ze zoeken met de
loep in de hele gemeente Horst
aan de Maas. Er is geen leefgebied meer voor de dieren, er is
geen biodiversiteit.”
Voordat Geert naar Meterik verhuisde, creëerde hij bij de boerderij van zijn ouders in Horst
een grote hoogstamboomgaard,
weilandjes, rogge- en bloemenvelden, houtwalen en heggen.
Nadat zijn zoon deze boerderij
overnam, verhuisde Geert naar
een twee-onder-een-kapwoning
in Horst. “Ik liep na een tijdje
echt tegen de muur, ik miste het
zo erg om buiten bezig te zijn.
Ik leef echt om buiten te zijn en
daarom besloten mijn partner
Marjon en ik om te verhuizen.” Na
een tijd vonden ze deze boerderij uit 1850 in Meterik. “Hier heeft
een hovenier gewoond”, vertelt
Geert. “Het was een hovenier van
de oude stempel die een passie

had voor planten, insecten en bijen
en hij was lid van de milieugroep.
Dit is duidelijk terug te zien in zijn
tuin, dit sprak me enorm aan.” Toen
Geert hiernaartoe kon verhuizen,
twijfelde hij geen moment. De tuin
was al gericht op het versterken van
de biodiversiteit en Geert heeft hier
nog verschillende elementen aan
toegevoegd om de tuin nog beter
tot zijn recht te laten komen. “Ik heb
rekening gehouden met het assortiment, de ligging en de indeling van
de tuin”, legt hij uit. “Het oude moet
juist in stijl gehouden worden, daar
sta ik echt voor.” Geert schrikt er
namelijk van dat mensen tegenwoordig veel minder binding voelen met
hun tuin. “Mensen willen graag een
zo onderhoudsvriendelijk mogelijke
tuin en laten deze tegenwoordig voor
het grootste deel bestraten. Er wordt
vaak kunstgras geplaatst en kiezels
neergelegd. Kleine kinderen groeien
op deze manier zo anders op dan
voorheen. De tuin is niet meer voor
kinderen aangelegd, er valt niets
meer te ontdekken, beleven en te
leren voor kinderen.”

Kleine kinderen groeien
op deze manier zo
anders op dan voorheen

Onderhoud
In de tuin van Geert is dit niet het
geval. De tuin, die ruim 5.000 vierkante meter groot is, bevat verschillende elementen en er is genoeg te
beleven en te ontdekken. Geert is
dan ook wel een groot aantal uren
per week kwijt aan klusjes in de
tuin. “Voor mij is tijd niet belangrijk,
ik vind het heerlijk”, lacht hij. “Ik
heb veel tijd gestoken in achterstal-

lig snoeionderhoud en herstel van
de tuin. Toch is onderhoud niet zo’n
groot onderdeel als mensen vaak
verwachten. Mensen denken vaak
dat ze in de herfst de bladeren die
van de bomen vallen op moeten ruimen, maar in mijn tuin gaat er geen
enkel blaadje weg. Ik krijg zelfs alle
bladeren van de buren, die worden
naar mij gebracht in plaats van naar
de bladkorf. Ik gooi deze bladeren in
de maanden november en december
tussen mijn planten. In de bodem,
waar de bladeren en andere plantenresten op liggen, ontstaat een microorganisme dat deze bladeren omzet:
er ontstaat leven, een ecosysteempje, waarmee verschillende doelen
bereikt worden. Mede door niet te
schoffelen levert het minder ongewenste kruiden op en voedsel voor
de vogels. Het organische materiaal,
dat na verloop van tijd humus wordt,
verrijkt de bodem met voedingstoffen voor de planten en houdt tevens
meer water vast. Ook hoef ik geen
zaadjes te kopen voor de vogels,
die scharrelen hier lekker. Er zit een
compleet bodemleven in die bovenste 15 centimeter. Dit zijn allemaal
voordelen. Mensen zouden de gifspuit er niet in moeten zetten.”
Wanneer hij door zijn tuin struint,
is Geert volledig in zijn element.
Hij geniet van alle aspecten. “Een
favoriet plekje heb ik dan ook niet”,
geeft hij aan. “Ik vind alles interessant en dan vooral om te zien dat er
overal in de tuin leven terug te vinden is. Je ziet telkens nieuwe dingen.
Elk jaargetijde heeft zijn charme en
het bloeit hier het hele jaar door”,
vertelt hij. “Je ziet al verschillende
voorjaarsbloemen groeien. Dat is
natuurlijk hartstikke mooi. Er staan
heel veel fruitbomen waarvan de
bloemen en het fruit weer interessant zijn voor vlinders en andere
insecten. Ook heb ik laatbloeiende

planten die bijen van hun nectar
voorzien.”

Enorm aanbod
Middenin de tuin zijn een grote
moestuin en een enorme kas te vinden, waar onder andere vergeten
groentes en zo’n vijftig soorten en
rassen hard en zacht fruit te vinden
zijn. In de kas wordt niet gestookt,
de planten die er staan kunnen allemaal wel tegen een beetje vorst.
Zo teelt Geert onder andere kaki,
asimina, wilde perziken, nashipeer,
pluot pruim, meerdere verschillende
blauwe bessen en wel acht soorten frambozen. Dit is slechts een
kleine greep uit Geerts assortiment.
Alles wordt verwerkt en hij is dan
ook bijna volledig zelfvoorzienend.
“Het voordeel van zo’n kas is dat
je het groeiseizoen twee maanden
kan vervroegen en verlengen”, legt

hij uit. Achterin de tuin liggen grote
composthopen, die Geert gebruikt
voor de planten in zijn kas. Een
groot gedeelte van de bestrating is
verwijderd. Met het gele zand dat
hierbij vrijkwam, heeft Geert een
nieuw biotoop gecreëerd. Hier zaait
hij kruiden op. “Ik kies voor kruiden
die het goed doen op arme grond
zoals klaprozen en korenbloem”,
legt hij uit. “Dit biotoopje is perfect
voor de zandbij en de aardhommel.
Zij maken een gaatje in de grond en
maken hier een nestje.”
Zijn vrije momenten brengt Geert
het liefste door in zijn tuin. Hier
heeft hij ook een sauna staan en een
zwembad. “Ik vind het heerlijk om te
relaxen, maar het grootste gedeelte
van de tijd ben ik wel aan het klussen, hoor”, lacht hij. “Maar dat vind
ik helemaal niet erg, ik vind het
heerlijk.”

Te huur gevraagd:

GRASLAND
EN/OF

GROND
WAAR GRAS INGEZAAID
KAN WORDEN
tel.nr. 06 - 18 11 64 80
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Os pap & mam, opa & oma

Cor en Truus
van Dooren-Stappers
Zijn al 50 jaar getrouwd.
Wat een mijlpaal!
Van harte gefeliciteerd!
Dat jullie nog heel lang,
gezond en gelukkig van
elkaar mogen genieten.
Kinderen en kleinkinderen

Hand in hand zijn wij gegaan
tot aan de drempel.
Moegestreden, maar omringd door onze liefde,
ben je moedig en rustig heengegaan.
Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud,
hartelijkheid, bezorgdheid en liefde is plotseling van ons
heengegaan mijn lieve man, ôzze pap en trotse opa

‘t Kerske is inens oëtgegaon,
now wer same met Jan.

Mie Peeters-Sijbers
* Maasbree, 21 april 1939 † Maasbree, 17 februari 2022
echtgenote van

Ger Steegs

5 Horst, 30 augustus 1942

Jan Peeters †

c Venlo, 16 februari 2022

mam en oma van
Erik en Marie-Pauline
Anne en Juul
Inge en Mees

echtgenoot van

Mien Steegs-Jacobs
Sevenum:

Op 25 februari 2022
zien ôs pap en mam

Hans en Peggie
Femke
Lieke en Funs
Kris

Mien

Wieringerwaard:

Wilma en Ferry
Mika, Senna, Xavi

Wijchen:

Petra en Roy
Pepijn, Nienke 8

Bosschekampstraat 74, 5975 AV Sevenum
Op dinsdag 22 februari hebben we in besloten kring afscheid
genomen van Ger.

Correspondentieadres: Hans Peeters,
Lange Heide 31, 5993 PB Maasbree
De afscheidsdienst heeft op woensdag 23 februari
plaatsgevonden.
Wij danken alle medewerkers van Groene Kruis team
Maasbree voor de liefdevolle verzorging en gezelligheid
voor mam.

50 joar getrouwd
Proﬁciat!
Robert & Susan
Freek, Guusje
Daniël & Monique
Demi & Mark, Daan
Optidee: voor persoonlijk advies,
bestelling en/of party: 06 48 55 07 30
en www.optidee.nl/peggy-wismans
Te koop gevraagd: ganzeneieren
tel.: 06 86 86 20 58
LONG OLIE - bij verkoudheid,
vastzittend slijm in longen, versterkt
het afweersysteem. Info:
www.praktijkgerhegger.nl. Verkrijgbaar
in natuurwinkels Horst en Gennep.
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.
Het kan weer, koffie voor 55+bij
Bergerhof, ieder dinsdag van 10-12
uur op den Bergen 10 Sevenum in
binnenruimte, vrijwillige bijdrage, op
den Bergen 10 Sevenum.
TK. Mechels herder pubs. Beide
ouders sociale, werklustige honden in
africhting. tel. 06 53 15 44 59
Verloren, donker rode kralen
armband met zilveren sluiting. Van
grote emotionele waarde.
Gezocht: poetshulp Horst. Wekelijks
of eenmaal per 2 weken. Bij voorkeur
dinsdagochtend. 06 27 23 50 63
Verloren: sleutelbos waaraan twee
zilverkleurige en een koperkleurige
sleutel en een zwart label met de
naam Hannie. Omgeving Linders
Horst. Contact 06 30 47 83 02
TK. Mechelse herder pubs, beide
ouders sociale, werklustige honden in
africhting. telnr. 06 53 15 44 59
Belastingservice Horst biedt dit jaar
weer hulp bij de belastingaangifte,
binnen en buitenlandse, aan
particulieren , ook zorg en
huurtoeslag. Bij overlijden het F en
de erfbelasting. info 077 398 47 88 of
belastingservice.horst@gmail.com
Gevraagd voor Total Sevenum/Total
Bos Panningen Parttimer 70/80 uur
per maand. Wij verzoeken ouderen
ook te solliciteren min leeftijd 18 jaar
voor info 06 11 01 27 77
T.k. gevraagd land en tuinbouw
machines o.a ploeg frees weisleep
grondbak spitmachine kipper mesttank
schudder hark tractor enz 06 19 07 69 59

Met veel verdriet in ons hart hebben wij plotseling afscheid
moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het
overlijden van onze oud-medewerker

Mia Gielen - Sikes
* 23 februari 1939 Horst

Wiel Manders

† 18 februari 2022

echtgenote van

Toon Gielen

We wensen zijn dierbaren veel sterkte
bij het dragen van dit grote verlies.

John en Tilly

Directie en personeel van John Deere Fabriek Horst B.V.

Karin en Sjaak
Kevin en Bo
Roy en Lieke
’t Valdere 27, 5975 CH Sevenum

Dank jullie wel allemaol.
Ôndanks dât ‘t d’r aan zoot te kômme, kwaam ‘t toch nog ônverwachs.
Dank vûr al jullie meijdinke, leeve wäördjes en moëije gedachte.

Marianne Hermkes
Umdât ik ni idderein persuünlik ken bedanke,
wil ik dât gaer op dees manier doon.
Frans
Mam Hermkes
Femilie Hermkes
Femilie Bolk
Grubbevors, fibberwarie 2022

Wij hebben op donderdag 24 februari
in kleine kring afscheid van haar genomen.

Doortje
24-02-2019

24-02-2022

Al drie jaren zonder jou
We missen je iedere dag
Jacques en Suzanne

Werkzaamheden wadi Rembrandtstraat gestart
De werkzaamheden voor een herinrichting van het plantsoen in de Rembrandtstraat in Horst zijn maandag 21 februari gestart.
De Rembrandtstraat ligt relatief hoog. Als het hard regent, stroomt het water via deze weg naar de Zegersstraat, Beatrixstraat en Venrayseweg.
Daar staan de straten bij hevige regenval onder water. Met een wadi, een ondergrondse berging en een extra verlaging van het hele plantsoen,
wordt het overtollig water opgevangen. Vervolgens kan het regenwater in de grond zakken en op die manier het grondwater aanvullen.
Samen Duurzaam Norbertuswijk
is met de bewoners aan de
Rembrandtstraat gestart om gezamenlijk over te gaan tot regenwaterafkoppeling van het riool van de
woningen. Bewoner Jan Brouwer:
“Aan de voorkant van de woningen
wordt in het plantsoen een wadi aangelegd met beplanting. Het plan is in
samenwerking met de gemeente en
de bewoners tot stand gekomen.”

Wethouder Eric Beurskens:
“Fantastisch om te zien hoe
betrokken de inwoners zijn. In de
Norbertuswijk wordt er dan ook hard
aan de weg getimmerd om in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering, zoals wateroverlast, droogte
en hitte. De bewoners steken samen
met de gemeente de handen uit de
mouwen om te komen tot een mooi
resultaat. ”

Subsidie voor afkoppelen
Inwoners van de gemeente worden opgeroepen om wateroverlast te helpen voorkomen en het
regenwater niet meer via de regenpijp in het riool te laten lopen.
Voorbeelden hiervan zijn regen
op te vangen in een regenton met
overloop in de tuin en een met
sierplanten aangelegde wadi of
regenwatervijver. Er zijn ook andere

oplossingen. Inwoners kunnen
hiervoor subsidie van de gemeente
krijgen. Adviseur Giel van Eck:
“Mensen denken vaak dat ze hun
hele tuin overhoop moeten halen,
terwijl afkoppelen vaak op een hele
makkelijke manier kan. Samen met
de bewoners breng ik de wensen
en mogelijkheden in kaart.”

2402 \ nieuws
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Marius en Toon richten Lotgenoten Horst.nl
op voor het verwerken van rouw
Marius Janssen en Toon Emonts uit Horst zijn de initiatiefnemers van Lotgenoten Horst.nl. Twee burgers die
iets willen betekenen voor dorpsgenoten, mensen in de wijk die een verlies hebben geleden doordat ze een
naaste hebben verloren of omdat ze hun gezondheid hebben verloren.

tijdens zo’n bijeenkomst hulp halen,
maar tegelijkertijd ook hulp brengen.

Rouwwandeling
Naast het houden van bijeenkomsten
organiseert Lotgenoten Horst.nl ook
wandelingen door de natuur. “Onlangs
hebben we onze eerste wandeling
al gedaan”, zegt Janssen. “Er hebben
elf personen hieraan meegedaan.
Het was ontzettend mooi. Het is een
andere setting dan in een praatgroep.
Je hebt de natuur om je heen en kunt
over rouwverwerking praten, maar je
mag ook zwijgen. Halverwege hebben we dan een moment van bezinning waarbij we even met z’n allen
stilstaan. Ook bij deze activiteiten
geldt: niets is verplicht.” De wandelingen worden één keer per maand
georganiseerd op de vierde vrijdag
van de maand. “Aanmelden wordt
gewaardeerd”, zegt Janssen. Dit kan
via t heratoon@home.nl “Iedereen met
een verlies is welkom tijdens deze
wandelingen. We hebben ook mogelijkheden voor yoga, als daar behoefte
aan is.”

Toekomstplannen
Emonts en Janssen hebben allebei ervaring in het begeleiden van
gespreksgroepen. Tijdens elk gesprek
bewaken zij dat iedereen respectvol en discreet met elkaar omgaat.
“Negentien jaar geleden is mijn jongste zoon bij een verkeersongeluk om
het leven gekomen”, vertelt Emonts.
“Daarna heb ik in mijn rouwperiode
zelf ervaren hoe zinvol gespreksgroepen kunnen zijn. Ik heb ook een
opleiding gevolgd binnen het Toon

Hermans Huis in Venlo. Ik heb jaren
lang mogen zien hoe mensen elkaar
tot steun waren door hun ervaringen
te delen. Waar voldoende vertrouwen
en veiligheid bestaat delen mensen
hun ervaringen vaak makkelijk”, legt
Janssen uit.

Niets nodig
“De gespreksgroepjes zullen nu in
het Huis van de Wijk (Nobertuswijk,
red.) in Horst worden gehouden”,

gaat Janssen verder. “Wij mogen van
die locatie gebruikmaken. De bijeenkomsten zijn laagdrempelig en gratis.
Koffie en thee zijn verkrijgbaar voor
een vrijwillige bijdrage, verder hebben we niets nodig dan elkaar. Helpen
is naar elkaar luisteren, herkennen dat
de ander met soortgelijke verwerking
worstelt, soortgelijke vragen heeft.
Deelnemers steunen elkaar. Ze ervaren steun en zijn de ander tevens tot
steun.” Kortom, de deelnemers komen

De heren hebben nog plannen voor
de toekomst. “Zo wil ik in overleg met
de wijk en de buurt bij nabestaanden
langsgaan en vragen of de wijk/de
buurt iets voor hen kan betekenen”,
zegt Janssen. “Mensen persoonlijk
benaderen is ontzettend belangrijk.
Dat helpt om een stap te maken, om
verdriet of verlies te delen met anderen. Dat is waar wij naar streven.
Delen is helen.”
Tekst en beeld: Niels van Rens

Oh, zit dat zo!

MKB doelwit van cybercriminelen
Steeds vaker worden mkb-bedrĳven slachtoffer van cybercrime.
Hoe ga je daarmee om en welke stappen kun je ondernemen?
een telefoontje van de eigenaar van
een bedrijf in de gemeente Peel en
Maas: wat te doen? We zijn gehackt!

Mkb’ers investeren in digitalisering
dat biedt namelijk kansen, processen
lopen beter en het is een manier om
je te onderscheiden. Helaas worden
digitale veiligheidsmaatregelen daarbij
nog vaak over het hoofd gezien.
Het heeft geen prioriteit en precies
daarom richten cybercriminelen veel
schade aan in een slecht beveiligde
IT-omgeving.
Een paar maanden geleden kregen we

We zagen dat alle bestanden waren
versleuteld en dat ze nergens meer bij
konden. Er was slechts één bestand
leesbaar. Hierin stond dat ze een
bedrag aan bitcoins moesten overmaken naar een wallet. Dit bedrijf was
een familiebedrijf waarbij op maandag-ochtend alle bestanden versleuteld waren door het openen van een
phishing mail. Men dacht een goede
back-up van hun bestanden te hebben
maar helaas bleek dat de back-up ook
door de cyberaanval versleuteld was,
dus was ook de back-up onbruikbaar.
In de loop van de week dreigden de
cybercriminelen om alle data van
het bedrijf (onder andere klant- en
personeelsgegevens) op het internet
te plaatsen als het losgeld niet
overgemaakt zou worden. Ondanks het

algemene landelijke advies om niet
te betalen en te onderhandelen met
de cybercriminelen hebben we samen
met het bedrijf toch onderhandeld
met de criminelen, dit omdat het
bedrijf met de ‘rug tegen de muur’
stond en met name door imagoschade
en het verlies van zeer belangrijke
digitale bestanden hun bedrijf zou
moeten sluiten. Na betaling van het
na onderhandeling sterk gereduceerde
losgeld ontvingen we de code om alle
bestanden te ontsleutelen zodat het
bedrijf weer verder kon gaan met hun
business.
Dit bedrijf dacht altijd dat hen dit
niet zou overkomen. Toch werd men
slachtoffer. Uiteindelijk kostte het dit
bedrijf helaas veel geld en verlies van
productie uren.
Daarom is het belangrijk om je
personeel bewust te maken van de
gevaren op internet; dit kan door het
volgen van een internet awarenesstraining. Investeer als organisatie
in een phishing audit, installeer

een internetfilter, laat een extern
bedrijf het netwerk aanvallen om te
beoordelen of de veiligheid voldoende
is, sla gevoelige gegevens versleuteld
op, gebruik geen openbaar wifinetwerk maar werk met een VPNverbinding via wifi. Maak regelmatig
back-ups en test deze backups.
Digitale Opsporing is gespecialiseerd in
digitaal onderzoek, adviseert en ontwikkelt samen met organisaties beleid
om nu en in de toekomst bestand te
zijn tegen de risico’s van cybercrime.
Ook bieden wij trainingen aan op het
gebied van digitaal onderzoek.
Paul de Vlieger

Nijverheidsstraat 8, 5961 PJ Horst
T 085 - 489 12 50
www.digitaleopsporing.nl

Binnenkijken bij...

Column

De reanimatie
Het is 03.06 uur ‘s nachts als
mijn telefoon gaat. Ik besef
meteen dat er iets aan de hand
is. Ik ga rechtop zitten in bed en
hoor van mijn collega, die
piketdienst heeft, dat een
gedetineerde is overleden.
Ze vertelt dat de politie en de
schouwarts onderweg zijn naar
de inrichting om te onderzoeken wat de oorzaak van het
overlijden is.
Tijdens de nachtronde hoorden
de medewerkers gestommel uit
een cel. Toen ze door het celluikje
keken, lag de gedetineerde op
de grond. De medewerkers hebben meteen alarm geslagen en
zijn gestart met de reanimatie
terwijl de ambulance onderweg
was. Ondanks de enorme inspanning van de verpleegkundige en
de andere betrokken medewerkers heeft het helaas niet mogen
baten en is de man overleden.
De schouwarts heeft de overledene onderzocht en kwam tot de
conclusie dat het om een natuurlijke dood ging. Hierna werd de
begrafenisondernemer gebeld en
is de heer naar het mortuarium
vervoerd, waar hij zal worden overgedragen aan zijn naasten.
En dan is het 06.45 uur en begint
de evaluatie samen met de medewerkers. Er is zorg voor elkaar.
We staan stil bij de afgelopen
nacht en concluderen dat er met
hart en ziel is gewerkt. Het collegiaal opvangteam is ook aanwezig bij de evaluatie. Zij nodigen
de betrokken medewerkers uit
om, mocht er behoefte zijn om
later nog eens te praten, dit aan
te geven. De collega’s van het
opvangteam staan altijd klaar en
bieden meteen steun na een calamiteit, maar ook als het later nodig
blijkt te zijn.
Het is 07.30 uur en de ochtenddienst
is binnen. De nieuwe dag is weer
begonnen. De dag van het contact
en medeleven met de familie. Maar
ook de dag van de papieren afhandeling en het doorlopen van procedures en protocollen.
Ik kijk vol trots terug op het handelen van de betrokken medewerkers. Ze hebben alles gegeven
om te voorkomen dat de gedetineerde zou komen te overlijden.
En ondanks dat dit niet is gelukt,
ben ik dankbaar. Dankbaar voor de
betrokkenheid van de medewerkers.
Carla Wijnhoven
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Perspectief Horst aan de Maas

Perspectief voor boeren, natuur én wonen

In december gaf de boerenorganisatie aan dat het inkomen van
boeren en tuinders in Horst aan de Maas onder druk staat door hoge
kosten. Het is veelzeggend dat in een gemeente die uitblinkt in voedselproductie, boeren en tuinders nauwelijks rondkomen. Ook in 2022
zullen de kosten voor boeren stijgen door de energievraag en arbeidskosten. We moeten daarom nadenken over alternatieven.
Een ander urgent probleem is het
verdwijnen van vogels in onze
gemeente. Er klinken steeds minder vogelgeluiden in het voorjaar.
Het verlies van de veldleeuwerik
boven de velden of onze nachtegaal

BVNL Horst aan de Maas

in de Elsbeemden is goed merkbaar.
Het verdwijnen van de vogels komt
doordat er minder insecten zijn, wat
onder andere komt door het gebruik
van pesticiden.
Een derde urgent probleem is de

woningnood. Op korte termijn zijn
duurzame bouwmaterialen nodig.
Wat heeft het één met het ander te
maken? Bij Perspectief bekijken we
de uitdagingen van onze gemeente
in een groter geheel en wegen daarbij alle belangen af. Wij werken vanuit verbinding aan oplossingen.
Op Dutch Design Week zag ik onlangs
een project waarbij huizen gebouwd
worden met lisdodde, een plant met
een filterende werking die goed
is voor de kwaliteit van water en

bodem. Wat zou het mooi zijn als er
in Horst aan de Maas een lisdoddekwekerij komt. Zoiets biedt oplossingen voor alle voorgenoemde
problemen: een nieuw alternatief
voor de boer, duurzame toekomstgerichte bouwmaterialen en zelfs perspectief voor de vogels.

Ton Wismans

Verduurzaming of andere belangen?

De komende jaren worden de gevolgen van het beleid gericht op de
energietransitie duidelijk. Als we zo doorgaan, wordt energie onbetaalbaar. De ruimtelijke gevolgen en de overlast van windturbines en
zonneparken worden ook merkbaar.
Tot nu wordt slechts 5 procent van de
daken gebruikt voor zonnepanelen.
Ondernemers met een grote aansluiting krijgen geen goedkeuring van de
netbeheerder om opgewekte energie
terug te leveren aan het net. Het elektriciteitsnet is namelijk overbelast, er
kan geen enkele zonnepaneel meer

bij. Honderden meters verder wordt
door de gemeente wel een plan uitgewerkt voor windmolens en grote
zonneparken op landbouwgronden.
Huh, het net was toch vol? Voor uw
beeldvorming: één windmolen staat
gelijk aan 25.000 zonnepanelen.
De aanvraag van een ondernemer

die honderd panelen op zijn dak wil
plaatsen wordt afgewezen en een
paar honderd meter verder kan het
grootschalig wel. Snapt u het nog?
BVNL stemde onlangs niet in met de
150.000 euro kostende visie om de
plannen verder uit te werken. Hoeveel
huizen zou je daar niet van kunnen
verduurzamen en klaarmaken voor
een nog duurzamere oplossing zoals
geothermie (aardwarmte)? Wij vinden dat we moeten stoppen met de
visieplannen voor aanleg van grote

zonneparken en windturbines die niemand in zijn tuin wil. De focus moet
op zonnepanelen op (grote) daken/
bedrijven en op verzwaring van het
net. Wij willen dat de gemeente start
met een pilot voor een onafhankelijk
verduurzamingsexpert. Tijdens een
huisbezoek wordt advies aangeboden
met de verduurzamings- en besparingskansen, inclusief begeleidingsadvies naar realisatie.
Rob Driessen

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.

Kempen creëert

creatieve ideëen

D&S SERVICE

DYNAMO’S & STARTMOTOREN
NIEUW EN REPARATIE

Wij leveren ook accu’s
Global Accu’s van Wetac
0478 - 57 1111 | 06 - 54 37 1111

#kempencreëert

www.startmotorspecialist.com
www.dynamospecialist.com

WERKEN BIJ LIMEX
Help ons bij het verduurzamen van de tuinbouw branche wereldwijd
door het leveren van prachtige reinigingsmachines.
Vacature Elektrisch-Mechanisch
Monteur Eindmontage
Ben jij een pragmatische monteur met een
passie voor agrotechniek? Krijg jij energie van
het bijdragen aan praktische oplossingen waar
tuinders enthousiast van worden? Wil je deel
uitmaken van een gemotiveerd en goed
functionerend team bij een wereldspeler?
Ter uitbreiding van de afdeling eindmontage
zijn we op zoek naar een Elektrisch- Mechanisch
Monteur.
In jouw functie maak je deel uit van een
enthousiast team bestaande uit engineering,
projectleiding, werkvoorbereiding en
eindmontage.
Bekijk de vacaturevideo op onze website

Over Limex
Familiebedrijf Limex Machine Exploitatie in
Panningen ontwikkelt en produceert
reinigingsmachines voor kratten, emmers en
trays voor de tuinbouw en sierteelt.
Enthousiast en nieuwsgierig geworden? Dan
komen wij graag in contact met jou. Mail of
bel naar Joep Janssen (mail: pz@limex.nl,
tel: 077-307-4412).

Door onze machines lopen gewassen
substantieel minder risico op besmetting door
een verbeterde teelthygiëne en het doden van
ziektes en micro-organismen. Daarnaast
zorgen onze machines voor minder plastic
afval -aangezien wij ervoor zorgen dat plastic
kratten hergebruikt kunnen worden.

Solliciteren
Enthousiast en nieuwsgierig geworden? Dan
komen wij graag in contact met jou. Mail of
bel naar Joep Janssen (mail: pz@limex.nl,
tel: 077-307-4412).
Of kijk op www.limex.nl/vacatures
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Contact en
openingstijden
Moet u iets regelen aan de balie?
Maak dan eerst een afspraak.
Dat kan via de website of bel ons.

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

Je zou meer mensen willen leren kennen, dat gaat niet altijd
vanzelf. Misschien is de Buurtcirkel iets voor jou?
Kijk op www.buurtcirkel.nl of neem contact op met
Josephine van Els via jvanels@metggz.nl.

Let op:
Let op: maandag 28 februari en dinsdag 1 maart zijn het gemeentehuis
en Openbare Werken gesloten. Alléén voor het doen van aangiften van
geboorten en overlijden zijn we op beide dagen telefonisch bereikbaar
tussen 09.00 en 10.00 uur op telefoonnummer 06-53355973. Uiteraard kunt
u digitaal aangifte doen, voor zowel geboorten als overlijden en zal de
dienstdoende ambtenaar dan met u contact opnemen.

Bekendmakingen

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

28 februari en 1 maart 2022

Wijziging afvalinzameling carnaval

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

Op maandag 28 februari en dinsdag 1 maart wordt er geen afval opgehaald.

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

Bent u normaal op maandag 28 februari aan de

Bent u normaal op dinsdag 1 maart aan de beurt

beurt met PMD, restafval óf de 60 liter keuken-

met PMD, restafval óf de 60 liter keukenafval-

afval-container? Zet het afval op zaterdag 26

container? Zet het afval op zaterdag 5 maart

februari (vóór 07.00 uur) aan de straat.

(vóór 07.00 uur) aan de straat.

Voor keukenafval in 10 of 23 liter emmertjes is er

Voor keukenafval in 10 of 23 liter emmertjes is er

geen inhaaldag. U kunt dit op de eerstvolgende

geen inhaaldag. U kunt dit op de eerstvolgende

normale ophaaldag aan de straat zetten.

normale ophaaldag aan de straat zetten.

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

Deze wijziging staat ook op uw afvalkalender. Check de afvalkalender digitaal op
www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl of de Afvalwijzer-app

• Maasbreeseweg 117 (wijziging bestaande

• Hofweg 1b (melding aanleggen gesloten
bodemenergiesysteem)
• Pastoor Jeukenstraat, kerkplein

Tienray

(evenement carnaval)

Subsidie

Afkoppelen regenwater

• Kloosterstraat 10 (realiseren in-uitrit)

Broekhuizen

Horst aan de Maas

• Luisch Hoﬂaan 5 (plaatsen schutting)

• Verkiezingen gemeenteraad 2022 Zitting

Evertsoord

cenraal stembureau bekendmaking uitslag

• Drie Kooienweg 31 (melding

Help wateroverlast voorkomen en laat uw regenwater niet meer in het riool lopen.

verkiezing

Activiteitenbesluit)

Bijvoorbeeld door regen op te vangen in een regenton of een regenwatervijver. Of u laat

Griendtsveen

het water met een inﬁltratiekolk of een grindkoffer in de bodem lopen. U kunt hiervoor

• Lavendellaan 54 (vervangen dak)

subsidie van de gemeente krijgen. U krijgt altijd eerst een gratis bezoek van onze advi-

• Sphagnumweg ong. (G 844) (oprichten

seur. U beslist daarna of u doorgaat met de aanvraag.

• Verkiezingen gemeeteraad 2022 Vervroegd
stemmen stembureaus
• Mandaatbesluit Gemeenschappelijke
Regeling Kredietbank Limburg

woning)

• Subsidieverordening en Toetsingskader

Grubbenvorst
Lees meer hierover op onze website: www.horstaandemaas.nl/subsidie-afkoppelen-regenwater

Subsidiebudget Vrijetijdseconomie Horst

• De Soom ong. (oprichten 3 woningen)

aan de Maas

Hegelsom

• Algemene Plaatselijke Verordening

• Kogelstraat 74 (bouwen 2 woningen)

Openbare Orde & Veiligheid Gemeente

Horst

Horst aan de Maas

• Venrayseweg 41 (vervangen kozijnen)

• Algemene Plaatselijke Verordening Fysieke

• Hertog Willemlaan 1 (vervangen

Leefomgeving Gemeente Horst aan de Maas

garagedeur door raamkozijn)

• Wijzigingsverordening Tarieventabel

• Tienrayseweg 12 (realiseren

Legesverordening gemeente Horst aan de

aardbeientrayveld/2 in- en uitritten)

Maas 2022

• Wilhelminaplein, bij nr. 6 (incidentele

• Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW

standplaats loempia’s)

en IOAZ 2022 gemeente Horst aan de Maas

• Centrum: Wilhelminaplein, St.

• Handhavingsverordening Participatiewet,

Lambertusplein, Gasthoesplein (evenement
carnavalsparade)

• Re-integratieverordening Participatiewet

• Markt (evenement carnaval)

2022 gemeente Horst aan de Maas

Meterik

• Verordening individuele inkomenstoeslag

• Campagneweg 23 (herbouwen loods na brand)
Sevenum
• Maarten de Vriesstraat ong. (bouwen
www.horstaandemaas.nl/werkzaamheden-wadi-rembrandtstraat-gestart

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

distributiecentrum)
• Erdbrugweg 14 (realiseren garage)

gemeente@horstaandemaas.nl

IOAW en IOAZ 2022 gemeente Horst aan
de Maas

Lottum

Werkzaamheden wadi Rembrandtstraat gestart. Lees meer over dit initiatief op onze website:

bebouwing)
• Toverlaan 1 (evenement carnavalsactiviteit)

Participatiewet 2022 gemeente Horst aan
de Maas
• Verordening Tegenprestatie Participatiewet,
IOAW en IOAZ 2022 gemeente Horst aan
de Maas

077 - 477 9777
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Verder voor Horst aan de Maas
Vier jaar lang heb ik het als een ontzettende eer gezien om mij als
raadslid in te zetten voor onze gemeente. Horst aan de Maas is een
prachtige gemeente om in te wonen, werken en recreëren. Is na
vier jaar het werk af? In mijn ogen niet en daarom stel ik mij verkiesbaar.
Eén van de speerpunten die ik vier
jaar geleden nastreefde was om
de politiek dichter bij de inwoners
te brengen. Dit heb ik gedaan door
continu via sociale media te laten
zien waar politiek zich mee bezighoudt. Op deze video’s, foto’s en

CDA Horst aan de Maas

berichten zijn veel reacties gekomen. Zo probeer ik de soms saaie
en lange raadsvergaderingen voor
iedereen dichterbij te brengen.
Eén van de eerste inhoudelijke
acties die ik heb gerealiseerd is
de leeftijdsverlaging van 18 naar

ontwikkelingen op Greenport en
diezelfde N554.
Is het werk af? Wat mij betreft
niet. Ik wil verder bouwen aan een
duurzaam Horst aan de Maas waar
het fijn wonen, werken en recreëren is. Samen krijgen we dat voor
elkaar.

Kay Thijssen

Meer vrijheid voor de (ver)bouwende burger

Inwoners die sloop-, bouw- of verbouwplannen hebben, kunnen hier pas
mee starten als ze een goedgekeurde vergunning hebben. En het is in
veel gevallen een uitdaging om zo’n vergunning te krijgen. CDA Horst
aan de Maas vindt dat dit anders moet. En we voegen daad bij woord.
Wanneer je een vergunning aanvraagt, moet deze eerst langs de
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
(voorheen Commissie Welstand).
Deze commissie bepaalt of jouw
(ver)bouwplannen in de omgeving
passen. Vanuit inwoners die met de
commissie te maken hebben gehad,

VVD Horst aan de Maas

16 jaar voor burgerraadsleden.
Daarnaast de invoering van een
gelijke stagevergoeding voor studenten van het mbo en hbo/wo.
Ook heb ik mij ingezet voor een
veilige N554, een duurzamer Horst
aan de Maas met kaders voor bijvoorbeeld zonneweides, een Horst
aan de Maas waar het fijn wonen
is en waar een balans is in bedrijvigheid. Ging dan alles goed? Nee.
Er waren ook ‘hoofdpijndossiers’
met moeilijke keuzes: Californië 2,

horen we dat zij vaak niet begrijpen
waarom aanvragen voor hun plannen worden afgewezen of aangepast
moeten worden. Besluiten worden
ervaren als willekeur en subjectieve
smaak van de commissie. Het (ver)
bouwproces loopt hierdoor vertraging op en dit brengt extra kosten

met zich mee voor de aanvrager.
Daarom hebben wij samen met
Essentie en PvdA een motie ingediend.
Landelijk is er bepaald dat iedere
gemeente een commissie moet
hebben die adviseert of een bouw
of verbouwing past in de omgeving. De precieze taken van deze
commissie (los van het beoordelen van rijksmonumenten) mogen
door de gemeente worden ingevuld.
Wij hebben met onze motie dan

ook opgeroepen om de taken van
de commissie nader te onderzoeken. We willen minder regels, meer
transparantie en snellere procedures. Onze motie is, bijna raadsbreed,
aangenomen. We kijken uit naar de
uitwerking van het college en hopen
hiermee inwoners van Horst aan de
Maas te helpen bij het verkorten van
procedures bij (ver)bouwplannen.

fundamenteel anders te organiseren.
Dit kost veel energie en het is maar
de vraag wat het oplost. Zijn wij allemaal dan zo boos en ontevreden? Ik
denk zelf dat dit niet het geval is.
Ik denk dat er ook een stille meerderheid is die er het beste van probeert te maken. Deze groep, zoals ik
het zie, is het fundament onder onze
samenleving en zorgt dat we met z’n
allen goed kunnen leven. Deze harde
werkers van de zorg tot logistiek
verdienen allemaal ook de aandacht.

Misschien wel juist omdat ze er niet
om vragen. Deze mensen zorgen
er ook voor dat we kunnen zeggen:
Horst aan de Maas blijft goed, wordt
beter.

Eric Brouwers

Stormachtige tijden

Iedereen die dit leest, zal het met mij eens zijn dat het stormachtige tijden zijn. Naast de letterlijke storm van de afgelopen periode zijn er
allerlei zaken die terecht of onterecht, dat mag iedereen voor zichzelf
bepalen, op dit moment zeer urgent en allesbepalend zijn. Denk daarbij aan de stikstof-, corona-, huizen-, gas- en nu natuurlijk de
Oekraïnecrisis.
Alles wat een uitdaging is en in de
media komt, heet tegenwoordig een
crisis. Daarmee wil ik natuurlijk niets
afdoen aan het leed en de problemen die iedereen ondervindt aan
deze situaties. Het lijkt er in mijn

beleving wel op dat we vooral diegenen horen die het hardste schreeuwen en de zwaarste beschuldigingen
en verwijten uiten. Dat zie ik ook in
de gemeente met allerlei initiatieven
om ‘het roer om te gooien’ of zaken

Paul van Zon

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

Omdat wij onze gasten ook het komende seizoen het liefst weer persoonlijk aan tafel van dienst willen
zijn en liever niet met qr-apps of zelfbediening aan de slag willen, zijn wij op zoek naar collega’s!

medewerker bediening

Parttime, uren in overleg

weekend- en vakantiehulp
keuken Uren in overleg
weekend- en vakantiehulp
afwas Uren en dagen in overleg
weekend- en vakantiehulp
bediening Uren en dagen in overleg
oproepkracht keukenhulp
Uren en dagen in overleg

oproepkracht afwas
Uren en dagen in overleg

oproepkracht bediening

Uren en dagen in overleg

• We overleggen samen over je werktijden en -dagen zodat je
ook nog genoeg tijd over hebt voor andere dingen;
• We kunnen je ‘s avonds naar huis brengen als je
geen vervoer hebt;
• Veel afwisseling doordat we elkaar op de verschillende
afdelingen helpen;
• Ervaring geen vereiste; we leiden je intern op;
• Mogelijkheden om vak-gerelateerde cursussen te volgen
als je dat leuk vindt;
• Vacatures gelden voor zowel (school)jeugd va 15 jaar
en studenten, als voor volwassenen;
• In de winter gesloten op woensdag en donderdag.

Zin in? Neem dan contact op met Sandra: 0493 84 41 31 of info@indouwepeel.nl
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Start aanpak scheefwonen

In een raadsinformatiebrief die op 8 maart op de raadsagenda staat
geeft het college aan een nieuw beleid te willen ontwikkelen om
scheefwonen tegen te gaan.
Uit onderzoek blijkt dat er meerdere
woningen op dit moment niet beschikbaar zijn voor de markt, omdat deze
gebruikt worden door bedrijven of
uitzendbureaus om hierin buitenlande
werknemers te vestigen die in wisselende samenstelling voor korte tijd
hier wonen en werken. Doel is dat in
onze reguliere huisvesting alleen men-

SP Horst aan de Maas

sen wonen die zich er voor langere
tijd vestigen. Samen met de woningcorporaties en particuliere eigenaren/
verhuurders worden woningen die
nu voor de zogenaamde ‘short-stay’
van buitenlandse werknemers worden gebruikt weer beschikbaar voor
de reguliere woningzoekenden. Dit
kunnen ook buitenlandse werkne-

grote uitdaging. Naar onze mening
moet de huisvesting van de buitenlandse werknemers die hier werken en
wonen losgekoppeld zijn van de werkgever. Wij zijn blij dat het college aangeeft dit op te pakken. Goed voor de
samenleving, maar zeker ook voor de
buitenlandse werknemers die nu overgeleverd zijn aan de wetten en regels
van de werkgevers en geen keus hebben om te wonen waar ze zelf willen.
Jan Wijnen

Koerswijziging gemeente na vier jaar actie voeren

Vier jaar geleden, kort ná de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, publiceerde de SP in de HALLO
een artikel waarin gewaarschuwd werd voor de vele plannen voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten in Horst aan de Maas. In de jaren daarna voerde het College van B&W een beleid waarmee de
rode loper werd uitgelegd voor de werkgevers (met name in de logistiek en de agrarische sector) die massaal arbeidsmigranten aantrokken en voor huisvesters die veel geld wilden verdienen aan de huisvesting
van arbeidsmigranten.
Ongeveer één jaar geleden werd op
basis van onderzoek door de provincie Limburg voorspeld dat het aantal
arbeidsmigranten in Horst aan de Maas
op middellange termijn zou uitgroeien
tot 25 procent van de bevolking

mers zijn die besloten hebben om hier
hun toekomst op te bouwen. Om de
mogelijkheid te onderzoeken om én
voldoende short-stay woningen te
kunnen bieden én maximale kwaliteit te bieden, wil het college ook de
mogelijkheden onderzoeken om zelf
een grootschalige huisvestigingslocatie
te organiseren. Een voorbeeldproject
voor degenen die er komen wonen,
voor de omwonenden en voor ons als
gemeente en regio. Wat PvdA betreft
een unieke kans, maar tevens ook een

van Horst aan de Maas. Die ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat
de SP de Werkgroep Huisvesting
Arbeidsmigranten oprichtte, waardoor
buurten gemobiliseerd en ondersteund
werden om zich teweer te stellen

D66+GroenLinks Horst aan de Maas

tegen plannen voor huisvesting van
arbeidsmigranten in hun buurt.
Nu, na vier jaar, lijkt het erop dat het
college steeds meer zaken overneemt
die bepleit zijn door de SP en de werkgroep. Meer invloed van de buurt op

huisvestingsplannen via een verplicht
omgevingsgesprek, meer aandacht
voor het aanleren van de Nederlandse
taal op kosten van de werkgever en
onder werktijd, betere handhaving en
zeker niet onbelangrijk: het beperken
van de instroom van arbeidsmigranten. Plannen voor huisvesting van
arbeidsmigranten werden aangepast
(zoals in America) of geschrapt (zoals
Zeesweg Sevenum en uitbreiding
Kafra). Alleen de vele plannen aan de
Horsterweg in Grubbenvorst (en Venlo)

lijkt het college nog steeds door te willen duwen. Het huidige college heeft
toegezegd een SP-idee van huisvesting
van arbeidsmigranten onder regie van
de gemeente, in plaats van uitzendbureaus, investeerders en huisjesmelkers,
verder uit te gaan werken.
Er zijn binnenkort verkiezingen.
We hopen dat het dan gevormde college de voornemens omzet in concrete
daden. Alle reden om alert te blijven.
Paul Geurts

Duurzaam en betaalbaar wonen

Iedereen in Horst aan de Maas moet een juiste betaalbare woning
kunnen vinden. Hiervoor gaan we mogelijk maken dat bestaande gebouwen getransformeerd kunnen worden tot energieneutrale woningen.
Voor de jongere die bijvoorbeeld na
zijn of haar studie weer wil wonen in
zijn geboortedorp of de jongere die
graag op zichzelf wil gaan wonen, willen we bouwkavels uitgeven in erfpacht voor bijvoorbeeld tiny houses
of appartementen. Voor de senioren,
echtparen of alleenstaanden, die graag
van hun huidige woning naar een aan-

leunwoning willen, zoeken we naar
meer mogelijkheden bij zorginstellingen. Ieder nieuwbouwhuis in Horst aan
de Maas moet de beschikking hebben
over een laadpunt voor de elektrische
auto en we willen minimaal 50 procent
van alle openbare parkeerplaatsen
voorzien van laadpunten. Grote parkeerterreinen in de kernen willen we

voorzien van een afdak met zonnepanelen. We stimuleren en faciliteren het
behoud van voorzieningen in de kernen. Iedere kern moet een speeltuin
hebben waar kinderen veilig kunnen
spelen. Voor de groene leefomgeving
stimuleren we om bestrate tuinen
weer groen te maken met planten en
willen we een robuuste groene buffer
rond Grubbenvorst, door het aanplanten van bos. Dit bevordert de reductie van geluidsoverlast naast extra
geluidsschermen rondom de huidige

overlastgevende geluidsbronnen A67,
A73, veilingterrein, Greenport.
Verder willen we dat in alle kernen
binnen de bebouwde kom de maximumsnelheid 30 kilometer per uur
wordt en op de doorgaande wegen
maximaal 50 kilometer per uur.
Rondom scholen en kinderopvangen
willen we verkeersremmende maatregelen zoals bijvoorbeeld kiss&ride
zones.
Bert Vrieling

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.

Word jij onze nieuwe collega?
Functie: Chauffeur doelgroepvervoer parttime (ca. 15 uur per week) - Voor het vervoer van leerlingen van/naar speciaal onderwijs of dagbesteding.

- Dit betreft 5 dagen in de week, van ma t/m vrij, een ochtend- en een middagrit.
- Start/eind route vanuit thuisadres.

Wat vragen wij? - Je bent in het bezit van een taxipas of je bent bereid deze opleiding bij TVM intern te volgen.
- Je bent stressbestendig, klantvriendelijk en je hebt affiniteit met onze doelgroep.

Interesse? - Vul het sollicitatieformulier in op onze site; www.taxivanmeurs.nl

of neem telefonisch contact op met de afdeling HR, bereikbaar via 045 - 544 27 76.

Tevens kun je onze website raadplegen voor meer informatie en overige vacatures.

Taxibedrijf van Meurs B.V. | Waalbroek 5 | 6369 TE Simpelveld | T: 045-544 27 76
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Stem bewust
Het roer moet om, de gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. We mogen in ons mooie, democratisch landje een nieuw plaatselijke volksvertegenwoordiging kiezen.
Wij burgers van de gemeente Horst aan de Maas mogen bepalen wie er de komende vier jaar vorm gaat geven aan de koers die het gemeentebestuur vaart.
Recente uitspraken van plaatselijke politici tonen duidelijk dat
een andere politieke cultuur nodig
is waarbij de burger niet meer
buitenspel staat. “Inwoners moeten niet zeuren”, kregen mensen
van de Zeesweg in Sevenum te
horen van CDA-fractievoorzitter
Loes Wijnhoven, toen deze inwoners bezwaar hadden tegen het
volbouwen van hun leefomgeving. “Bedrijven gaan vóór inwoners”, kregen inwoners van Veld
Oostenrijk te horen van wethou-

der Rudy Tegels (CDA) toen ze
bezwaar hadden tegen de komst
van een biomassacentrale. Deze
wethouder wilde niet praten met
buurtbewoners, want “er was
nog geen vergunning aangevraagd”. Ondertussen werd er wel
gesproken met het betreffende
bedrijf. Wethouder Roy Bouten
(PvdA) heeft aangekondigd dat de
gemeente woningen gaat bouwen
(en beheren) voor arbeidsmigranten. Veel inwoners willen dit niet
en het gebeurt bovendien met

óns belastinggeld. Dat terwijl de
Tweede Kamer vindt dat bedrijven
het werk maar aantrekkelijk moeten maken voor Nederlanders.
Op 2 februari heeft de provincie
Limburg de gemeente Horst aan
de Maas onder verscherpt toezicht
geplaatst, omdat “de kwaliteit
waarmee de gemeente haar ruimtelijke ordeningstaken uitvoert
onder de maat is”. Dit sluit feilloos
aan bij het commentaar van het
grote aantal burgerinitiatieven,
actiegroepen en ingezonden stuk-

ken van individuele burgers.
Wat willen wij als burgers?
Accepteren we dat het buitengebied wordt volgebouwd met blokkendozen? Vinden we het goed
dat we straks alleen nog maar
tussen broeikassen kunnen wandelen? Accepteren we dat er veel
getto’s worden ingericht voor het
huisvesten van arbeidsmigranten?
Wat vinden we van milieubelastende biomassacentrales, van de
plannen voor woningbouw, hoe
we omgaan met de natuur, hoe de

energietransitie er uit moet zien?
Heel veel vragen waar wij (jij) als
inwoner van deze gemeente over
mee willen denken. Stem bewust
op 16 maart, zodat deze belangrijke keuzes gemaakt worden door
onze volksvertegenwoordigers
en niet door projectontwikkelaars
en de grote bedrijven. Voor veel
inwoners is de maat vol: het roer
moet om in Horst aan de Maas.
Frans Houwen
Peelstraat, Kronenberg

Ingezonden brief

Utopisch
Het is weer verkiezingstijd. We zien de portretten langs de straten. Tijd om verkiezingsprogramma’s te zoeken en te lezen.
Op 17 november 2021 maakte
het CDA zijn kieslijst zo bekend:
23 CDA’ers en een gloednieuw
verkiezingsprogramma. Maar
waar is dat gloednieuwe programma? Niet op internet! En toch
zegt lijsttrekker Rudy Tegels: “Wij
zijn er voor jou”.
Het verkiezingsprogramma van
D66+GroenLinks dan. Negen
doelen! Niets specifieks voor
D66+GroenLinks. Andere partijen willen hetzelfde. Nieuw is
het woord ‘burgerberaad’, betekenis daarvan nog onbekend.
D66+GroenLinks zet in op groen

beleid. Maar de gemeente gaat
al groen, en wel zo groen dat de
gemeente in 2025 de gezondste in de wereld is. Groen is
dus evenmin specifiek voor
D66+GroenLinks. Het verkiezingsprogramma is magertjes. In 2021
functioneerde de partij met
inhoud. Twee dossiers in dit verband: visie veehouderij en energietransitie.
Bij D66+GroenLinks breed gedragen: visie veehouderij zonder
aandacht voor milieu, gezondheid,
dierenwelzijn, stikstofproblemen,
herstellen biodiversiteit, verlagen

van CO2-uitstoot, stankoverlast en
luchtkwaliteit is geen visie en niet
conform coalitieakkoord. Natuur
en gezondheid van mens en dier
dienen de waarde te krijgen die
ze verdienen. Om al deze redenen
stemt D66+GroenLinks tegen de
visie veehouderij. Reden genoeg
voor een vertrouwenscrisis?
Niet voor wethouder Thijs Kuipers.
Hij gaat door, immers: het is een
utopie dat iedereen het met mij
eens is. Met als gevolg dat wethouder Tegels vrij spel krijgt.
Nu maakt D66+GroenLinks zich
grote zorgen. De provincie heeft

de gemeente per 2 februari onder
verscherpt toezicht gesteld: de
gemeente krijgt voor 2020-2021
een onvoldoende voor de uitvoering van haar ruimtelijke
ordeningstaken. Daaronder valt
nou net ook intensieve veehouderij. Een blamage noemt
D66+GroenLinks het oordeel der
provincie. Terechte zorgen, maar
te laat.
Wethouder Kuipers maakt enorme
haast met de energietransitie en
met het maken van zwarte gaten
(hectares vol zwarte zonnepanelen) in het Horster landschap.

De haast en zwarte gaten zijn
niet nodig. Een groep werktuigbouwkundigen aan de Universiteit
Twente: “Met een combinatie van
zonnepanelen en een brandstofcel
per woning, gebouw en/of wijk
wordt lokaal elektrische energie
opgewekt die ook lokaal weer
gebruikt wordt.” CO2 reduceert en
de portemonnee blijft dicht.

Henk Steenbekkers
Gussekuulke, Melderslo

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.

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
HORST RONDOM AMERICAANSEWEG
HORST RONDOM INDUSTRIETERREIN
SEVENUM RONDOM KLASSENWEG
BROEKHUIZENVORST
RONDOM OOIJENSEWEGG

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl

Programma Carnaval
elke dag vanaf 12.00 uur
Vrijdag en zaterdag
onze gebruikelijke menukaart
Zondag, maandag, dinsdag

ons carnavalsmenu

Heerlijke pompoensoep met spekjes
Goed gevulde tomatensoep met brood en smeersels
Schnitzel met saus naar keuze
met Vlaamse friet, salade en mayo
Varkenshaas met saus naar keuze
met Vlaamse friet, salade en mayo
Limburgs stoofpotje
met Vlaamse friet, salade en mayo
(Op verzoek vis of vega)
info@1466.nl of app Frank: 06 41 97 42 09
Team 1466 wenst u een feestelijke carnaval!
Graag tot ziens in Grand Café 1466.
Kronenbergweg 19 Kronenberg www.1466.nl

5,00
5,00
12,50
12,50
12,50
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Gemeente moet meer wegen veiliger
maken voor fiets- en wandelverkeer
Verlenging van de Greenport Bikeway is maandag 21 februari gestart. Deze fietssnelweg wordt vanuit station Horst-Sevenum in
Hegelsom naar America verlegd. De gemeente steekt geld in dit project om de veiligheid van fietsers te waarborgen. Moet de gemeente
dat niet met meerdere wegen doen?
De gemeente Horst aan de Maas steekt heel
wat tijd en geld in het veiliger maken van de
straten. Zo zijn er flink wat alertheidcampagnes gestart in 2021 om weggebruikers duidelijk te maken in wat voor kilometerzone ze
rijden. Een project zoals het verleggen van de
Greenport Bikeway is niet gericht op het alert
maken, maar maakt het voor fietsers meteen
veiliger. Het fietspad wordt namelijk 3 meter breed. Er zijn nog veel meer wegen in de

gemeente die ook de aandacht verdienen om
veiliger gemaakt te worden. Om al deze fietspaden veiliger te maken, kost dat de gemeente
Horst aan de Maas heel veel geld. Wat is er dan
belangrijker? Geld of veiligheid? En als veiligheid
dan belangrijker is, mag de gemeente dan ook
meer belasting aan haar inwoners vragen? Voor
wat, hoort wat.
Of gaat het tot nu toe prima met de veiligheid
op de weg? De dorpen een 30-kilometerzone en

dan zouden weggebruikers sowieso niet te hard
moeten rijden. Welke wegen verdienen nog meer
de aandacht?

Gemeente moet meer wegen veiliger maken voor
fiets- en wandelverkeer. Wat vindt u?

Het 1G-beleid moet met carnaval worden toegepast
Het is echt waar: door de coronaversoepelingen kunnen we carnaval gaan vieren. Het 1G-beleid (testen voor toegang) geldt niet in de
kroegen waar straks iedereen komt, alleen bij binnenevenementen waar meer dan vijfhonderd bezoekers komen. Zou hier wel sprake van
moeten zijn om besmettingen te voorkomen?
zegt ze. “Kijk maar naar de rest van wereld. Het
1G-beleid is niet realistisch. Carnaval wordt buiten
en in de kroeg gevierd, daar is niet op te handhaven. Daarnaast, hoe reëel is de sneltest met de
omikronvariant? Je kunt nog tot acht weken positief testen na een oude besmetting, maar het is
ook bekend dat er mensen zijn die na één week
alweer negatief testen met een antigeentest.

GOEDE VOORNEMENS
Als u de kop boven dit
artikel leest, denkt u misschien ‘De schrijver is wel
erg laat!’ Normaal gesproken denk je immers
aan het begin van het jaar
aan goede voornemens…
Of toch niet?
Er is een voornemen waartoe u en ik alle dagen van
het jaar kunnen besluiten.
Ik bedoel, het voornemen
wat Paulus schreef aan de
gelovigen in Korinthe. Hij
schrijft aan hen: Want ik had
mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan
Jezus Christus, en Die gekruisigd (zie 1 Korinthe 2:2).

De apostel was met veel
geleerden in gesprek en
allicht zal het over allerlei
onderwerpen zijn gegaan.
Maar…voor hem gaat er
niets en niemand boven
Jezus, Die de straf voor zijn
zonden wilde dragen. Hij
had geen ander verlangen
dan Jezus te kennen, Hem
te volgen en aan iedereen
bekend te maken!

Heb je een vraag over geloof?
Of wil je een gratis Bijbel?
Neem contact op met Evangelist Marcel de Roode 06-40080208

Column

Verkiezings
tijd

Bespreking poll week 07

Een overgrote meerderheid van de stemmers
op deze poll is het niet eens met de stelling.
Rian Keijsers zegt dat, ondanks dat carnaval
twee jaar geleden een enorme brandhaard
bleek te zijn, het land zonder dit evenement toen ook wel op slot zou zijn gegaan.
“Misschien dan een week later, maar die
besmettingen zouden er toch zijn gekomen”,

Nielsflits

Dus wat haal je er wel/niet uit? Van mij mag alles
open zonder bewijs, dus ook binnen met meer
dan vijfhonderd man.” Hans de Rijck is ook van
mening dat het 1G-beleid niet moet worden toegepast. “Helemaal geen G”, zegt hij. “Weer naar
het oude normaal.”

Beste lezer, mag ik u eens
vragen: “Waar leeft u
voor?” Op de weekmarkt in
Horst heb ik deze vraag al
vele keren gesteld. De antwoorden die ik dan krijg,
zijn zeer uiteenlopend. De
één leeft alleen voor eigen
genot, bezit en eer. Best
wel eenzaam, denk ik dan.
De ander leeft zijn of haar
leven om dienstbaar te zijn
voor de naasten. Dat is best
mooi natuurlijk. Een derde
gaat voor zijn gezin, een
vierde voor carrière, weer
een ander voor…(vult u het
zelf maar in). Wel valt het
me afgelopen twee jaar op
dat men iets minder stellig
is. Onze zekerheden zijn
niet meer zo zeker sinds
we geconfronteerd werden met het coronavirus.
Maar… misschien is deze
onzekerheid wel winst?!
Met goede voornemens
loopt u het gevaar om te
mislukken. Het grootste

risico is echter dat u ná
dit leven niet tot het doel
komt waar God u eens voor
schiep. Dan eeuwig gescheiden te zijn van God…
Maar weet u, met het voornemen om Jezus te volgen
kiest u de beste en meest
veilige weg. Dat is een weg
die niet rampzalig eindigt.
O nee, u zult dan eeuwig
gelukzalig mogen zijn!

Neem nu, vandaag het
beste voornemen: Geloof
in de Heere Jezus Christus!
(zie Handelingen 16 vers
31). Bid tot God en geef uw
leven aan Hem. Dan krijgt
u vrede in uw hart en mag
u eeuwig leven tot eer van
uw Schepper!

Als journalist binnen de
gemeente Horst aan de Maas is
het voor mij heel interessant
om de bewegingen te zien
binnen de gemeenteraadsverkiezingen. Al jaren volg ik de
lokale politiek op de voet en
daarom ben ik heel nieuwsgierig naar de resultaten in maart.
Vooral leuk om te zien is dat veel
partijen en ook specifieke raadsleden veranderen. Dat kan gaan
over iemands politieke binnenkant,
maar ook wat zij allemaal in petto
hebben om campagne te voeren.
Voorspelling doen deze verkiezingen: daar ga ik mij niet aan wagen.
Het belooft een spannende strijd
te worden. Er zijn vooral veel partijen om uit te kiezen en ik ben
benieuwd wat deze beweging
teweeg gaat brengen in de uitslag.
Vooral nu is het interessant om te
zien welke verkiezingsbeloftes de
partijen aan de kiezer willen doen.
Meermaals heb ik een aantal punten gehoord die partijen niet kunnen verwezenlijken of die zelfs niet
waar blijken te zijn. Dat is jammer,
maar ook dat hoort bij de verkiezingen.
Na carnaval zal de strijd echt losbarsten. Toch een kleine vooruitblik dan maar per partij? BVNL, één
van de nieuwe partijen, daar kan
ik weinig over zeggen. Ze hebben voorheen nog niet meegedaan aan de verkiezingen, net als
Perspectief Horst aan de Maas.
Zullen zij voor een nieuwe wind
zorgen? Of gaat VVD de landelijke
tendens voortzetten? In Horst aan
de Maas is het hen nog niet gelukt.
Wie weet deze verkiezingen wel.
De PvdA dan? Met veel nieuwe
gezichten een groeide partij?
Of D66+GroenLinks, een partij die
zich weer richt op milieu en de toekomst. Essentie, gaat zij weer voor
de lokale zetels? Wordt het toch
het grote CDA? Of zal de trend met
een aantal pijnlijke lokale en landelijke missers hen zetels kosten?
Van elke partij is wel iets goed en
iets slechts te zeggen. Ik zou het
echt niet weten. Wat ik wel weet is
dat ik ga stemmen. Jij ook?

WWW.EVANGELISATIELIMBURG.NL
Hartelijk welkom in onze eredienst,
elke zondag om 10:00 uur.

Stem ze,
Niels
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15-vragen aan

Senna Verhaegh Sevenum
Wat is het laatste cijfer dat je op
school hebt gekregen?
Een 5,4 voor de leestoets
Nederlands. Ik had de onvoldoende
niet verwacht. Ik verwachte op zijn
minst een 6,0.

Dag of nacht?
Dag, omdat het veel vrolijker voelt
en het is dan licht. Overdag kun je
ook met mensen afspreken.

Hoi

Wat is je droombaan?
Ik wil van jongs af aan al chirurg
worden, maar ik begin steeds meer
te twijfelen. Eén ding weet ik zeker:
ik wil in de zorg werken. Ik wil wel
in een instelling met mensen met
een handicap werken. Mijn moeder werkt daar nu ook. Ook zou
ik graag in het ziekenhuis willen
werken, het liefst op de afdeling
oncologie of kinderverpleegkunde.
Huisarts zou ik ook goed vinden.

Als je topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel erg goed in
willen zijn?
Volleybal, dat is de sport die ik nu
ook doe. Ik zit er al van jongs af
aan op en ik heb er altijd plezier in.

In welke bekende film zou je
graag willen spelen?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

begrafenis van mijn oom. Ik vind
de betekenis van het liedje heel
mooi. Ze zingen namelijk over
sterren en ik had van mijn oom
een sterretjesketting gekregen.
Die heb ik elke dag om.

Senna Verhaegh
13 jaar
Sevenum
Dendron College

Als je in een ander land en
andere cultuur geboren zou
zijn, welke zou dat dan zijn?

Introvert of extravert?

Ik denk Engeland, want ik vind dat
een heel leuk land vanwege de
mooie gebieden en ik vind Engels
een hele leuke taal.

Wat zou je nooit weggooien?
Mijn telefoon. Daar heb ik bijna
alles opstaan en daar kan ik al
mijn vrienden, vriendinnen en
familie mee bereiken.

Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Ja, One More Light van Linkin Park.
Dit nummer werd gedraaid op de

Extravert. Ik praat heel erg veel en
ben niet bang om iets tegen een
grote groep te zeggen.

Als je ervoor kon kiezen om
voor altijd één bepaalde leeftijd
te hebben, welke zou dat dan
zijn?
Ik denk 21, want dan kun je alles
doen en ben je officieel volwassen. Ik zou dan graag willen autorijden en reizen.

Wie is je grote voorbeeld?
Dat zijn mijn moeder, tante en
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oma’s. Ze zijn mijn grote voorbeelden, omdat ze aardig en behulpzaam zijn. Zo wil ik graag ook zijn.

Wat is jouw stopwoordje?
‘Lowkey’ of ‘oh god’. Deze woorden gebruik ik non-stop. Tegen
mijn vrienden zeg ik heel vaak:
“Ik heb lowkey dit of dat…”. Ik heb
dit woord overgenomen van een
vriend die dat altijd zei. Ik vond
het een grappig woord en begon
het ook te gebruiken. ‘Oh god’ zeg
ik op bijna alles.

Heb je een bijnaam?
Ja, ik word door mijn vrienden en
vriendinnen vaak ‘kleine’, ‘pannenkoek’ of ‘Sen’ genoemd. Ik vind de
bijnamen wel grappig. Ik word ‘pannenkoek’ genoemd, omdat ik nogal
onhandig ben. Ik vergeet mijn spullen vaak en ik val ook vaak.

Column

De perfecte
balans
Soms zitten er echt te weinig
uren in een dag. Ik had gehoopt
dat ik, omdat ik nu op kamers
woon, zeeën van tijd zou hebben. Iedere dag viel er immers
bijna 2,5 uur reistijd weg.
Ik zou leuke dingen kunnen
doen, maar ook nog tijd hebben
om te studeren. Zo gezegd, zo
gedaan. De eerste weken op
mijn kamer had ik tijd over,
genoeg om alles te doen wat ik
moest doen, wilde doen en
meer. Maar helaas, het mocht
niet zo zijn. Iemand heeft weer
roet in het eten gegooid. Ik heb
dat maar aan één persoon te
danken en dat ben ik.

Harry Potter, want ik vind het
leuke en grappige films. Ik vind de
vierde Harry Potter film het leukste, omdat ik vind dat de dementors heel cool gemaakt zijn. Ook
de verhaallijn van deze film vind ik
het leukst.

Het ligt niet aan de studielast,
die is redelijk constant. De verandering zit hem in iets anders.
Door het niet meer op en neer
hoeven met het OV win ik niet
alleen een hoop tijd, maar gaan
er ook een hele hoop mogelijkWat is je favoriete sociale
heden open voor leuke dingen.
Leuke dingen die zo onderhand
medium?
alle dagen en avonden die de
Ik denk Instagram en Snapchat,
week telt in beslag nemen. Ik roei
omdat ik daar veel mee doe. Deze
meer bij de roeivereniging, eet
apps vind ik leuk, omdat ik daarvaker met studiegenoten en ga
mee met vriendinnen kan chatten
naar meer borrels dan ooit tevoen leuke foto’s kan bekijken.
ren. Allemaal hartstikke leuk,
maar wel tijdrovend. En dat terWelke emoticon gebruik je het
wijl ik ook nog elk weekend terug
meest?
naar Horst ga om te werken en
De lachsmiley met traanogen en
mijn ouders, broers en vrienden
de blozende smiley. Ik reageer
te zien.
vaak met een lach-emoticon en
Ik vind het lastig om alles te
de bloos-emoticon gebruik ik als
balanceren. Aan de ene kant wil
‘dankjewel’.
ik niet al mijn vrienden van de
middelbare school verwaarlozen
en mijn familie nooit meer zien,
maar aan de andere kant vind ik
Tekst: Maartje Swinkels
het ook lastig om nee te zeggen
tegen leuke dingen in Nijmegen,
zowel in het weekend als door
de week. Met als gevolg dat mijn
doordeweekse dagen in Nijmegen
en mijn weekend in Horst allebei helemaal vol zijn gepland.
WIJ LOSSEN
HET OP!
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Uiteindelijk zal ik toch dingen
WIJ LOSSEN HET OP!
moeten laten vallen. Is werken
in Horst nog wel handig? Is het
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Duurzaam
✓✓
✓ Duurzaam
eenduidig antwoord over wat te
Duurzaam
✓ Duurzaam
doen. Ik ben heel benieuwd hoe
advies
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advies ik dit ga aanpakken.
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Geplukt

Geplukt Kees Selten America
Kees mag dan niet geboren zijn in America, een echte Americaan voelt hij zich zeker. Sinds hij zijn vrouw heeft ontmoet en hij met haar samenwoont in het dorp, zet hij zich zo veel mogelijk in en geniet hij van de allerkleinste momenten van het leven. Deze week wordt Kees Selten (66) uit
America geplukt.

nog niet nodig. Daarna, op carnavalsmaandag ben ik nog een biertje gaan drinken in café Boëms Jeu.
De dag erna werd ik ‘s ochtends
wakker en wist ik dat het niet meer
ging. De ambulance kwam mij
ophalen, heb daarna twee weken
in coma gelegen en ben meerdere
operaties ondergaan. Nu gaat het
rustig aan weer wat beter.”

Nieuwe hobby
Inmiddels heeft Kees het leven langzaam weer opgepakt. Omdat hij zo
in zak en as zat, vroeg iemand uit
het dorp aan Kees of hij het leuk
zou vinden om hem mee te helpen in gemeenschapshuis Aan de
Brug. “Waarom ook niet? Uiteindelijk
bleek dit de beste keuze ooit te zijn
geweest. Ik heb echt een nieuwe
hobby gevonden en help nu de ouderen daar. Niets is mooier dan mensen
op leeftijd te helpen en gewoon even
met ze te kletsen. Een schouderklopje is al vaak genoeg. Dan zie je
ze gewoon glimlachen en daar krijg
ik zo veel energie van. Samen met de
ouderen biljart ik graag.”

Ondanks een aantal mindere
jaren, geeft Kees zijn leven een
hoog cijfer. “Ik heb momenteel
alles waarvan ik zou dromen.
Ik woon in een prachtig dorp,
heb een lieve vrouw, dochter
en schoonzoon, een kleindochter en goede kennissen om me
heen. Ik geniet van het leven.”
Dat Kees een zwak heeft gekregen voor America blijkt wel uit
wat hij allemaal voor het dorp
heeft gedaan. Zo heeft carnavalsvereniging de Turftreiers flink
beroep gedaan op hem en regelt
hij momenteel van alles binnen
gemeenschapshuis Aan de Brug.

Jeugd
Het leven van Kees startte in
Veghel in Noord-Brabant, waar

hij uiteindelijk een paar kilometer
verderop in Wilbertoord opgroeide.
“Ik heb een mooie jeugd gehad”,
gaat hij verder. “Mijn vader was
zelfstandig molenaar, maar heb
ik niet lang gekend. Hij kreeg mij
pas op late leeftijd. Ik merk dat ik
hem wel heb gemist in mijn jeugd.
Als je dan terug kijkt naar vroeger,
mis ik die momenten dat je met je
vader tijd doorbracht. Ik heb bijvoorbeeld nooit met hem gevoetbald.
Tegen mezelf heb ik daarom ook
gezegd: dat gaat bij mij nooit gebeuren.” In de tijd dat hij in Wilbertoord
woonde, was de allergrootste droom
van Kees om later boer te worden.
“Mijn vader ontraadde mij dat, dat
was geen toekomst.” Toch besloot
Kees ervoor te gaan en zo kwam hij
in Sevenum bij een neef van hem

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Ondertussen had Kees zijn vrouw
Martha ontmoet tijdens de
Americaanse kermis en het boterde
meteen goed tussen de twee.
Kees werkte eerst bij een loonwerker en omdat Martha last had van
haar rug, besloot Kees voornamelijk nachtdiensten te gaan draaien
bij een andere werkgever. “Zo kon
ik haar overdag ondersteunen als
ze hulp nodig had”, zegt hij. “Naast
mijn werk had ik eigenlijk niet
veel in mijn leven. Er werd mij dan
ook regelmatig gevraagd wat mijn
hobby’s waren, totdat er iemand
uit America mij de carnavalsvereniging tipte.” Kees besloot bij de
feestvereniging te gaan, wat uiteindelijk resulteerde in een plekje
in de raad van elf en al snel daarna

BEKRO Horst
Installatietechniek

7

werd hij ceremoniemeester van
het dorp. “Een enorme eer”, zegt
hij. “Dit heb ik jaren lang gedaan.
Zo heb ik veel prinsen versleten.
Prachtig hoe de vereniging is hier in
America.” Een aantal jaar erna kreeg
Kees een telefoontje. “Het was de
voorzitter. Of ik prins wilde worden.
Ik was sprakeloos, want die had ik
niet zien aankomen. Ik was ook niet
meer de jongste. Wijs besloot ik er
een weekje over na te denken en
hing op. Mijn vrouw vroeg wie dat
was en ik legde alles uit. Ze zei: ‘Jij
belt hem meteen terug en zegt dat
je ervoor wilt gaan’. Ze had gelijk,
waarom twijfelde ik? Dat was echt
een fantastisch jaar.”

Mindere periode
De jaren erna ging het minder met
Kees. “Ik was al een paar keer niet
goed geworden”, zegt hij. “Tijdens
het werk in Antwerpen zakte ik in
elkaar: mijn hartklep was kapot.
Volgens de dokter viel het nog
enigszins mee en was opereren

Genieten
Trots is Kees ook op zijn dochter en
schoonzoon, die nu ook in America
wonen. “Daar zijn Martha en ik heel
blij mee, want we zijn sinds 1,5 jaar
opa en oma. De kleine komt graag
hier langs. Het klinkt misschien cliché, maar als dan zo’n kind je opa
noemt, dan doet dat zoveel met
je, dat is met geen pen te beschrijven.” Andere hobby’s van Kees zijn
genieten van het leven door op
een bootje rond te toeren met zijn
Martha. “Gewoon genieten van alle
rust. Op z’n tijd gooien we onze
hengel uit en proberen we een visje
te vangen. Ondanks alles wat er
gebeurd is met mij en Martha, proberen we zo van het leven te genieten en dat lukt ook. Want wie weet
ben je er morgen niet meer. Haal
zoveel mogelijk uit het leven.”
Tekst en beeld: Niels van Rens
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

1

terecht. “Hij had een goede knecht
nodig in zijn bloemenkas en zo heb
ik daar een aantal jaar gewerkt.
Totdat de oliecrisis kwam, toen
moest ik helaas stoppen.”

Uiteindelijk bleek dit de
beste keuze ooit te zijn
geweest

www.bekro.nl

Verwarming
CV-ketels ■
■ vervanging en onderhoud ■

MIDDAGVULLEND PROGRAMMA MET O.A.
PIERRE VAN HELDEN – AALTIED NOEIT TE
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TELEFONISCH AANMELDEN VIA 06-46376987
€5,- ENTREE – INCLUSIEF KOFFIE EN VERSNAPERINGEN

■
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■

VOL=VOL
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Uitwedstrijd verloren

Furos DS1 net te sterk voor dames van
Set Up
De dames van volleybalclub Set Up uit Meerlo gingen zaterdag 19 februari op bezoek bij Furos DS1. Het ging
gelijk op, maar de uitwedstrijd werd door de Meerlose dames verloren met 3-2.
De eerste set begonnen de dames
uit Meerlo goed. Er werd een goede
pass bij de set upper afgeleverd
en met sterke sets kon er aangevallen worden. Dit resulteerde in
tussenstanden van 8-13 en 14-17.
Vervolgens kwam Furos DS1 beter
in haar spel en hadden de Meerlose
dames hun handen vol aan een
goede servicebeurt van Furos.
De pass kwam niet goed onder controle, wat ervoor zorgde dat Set Up
DS1 voor het eerst deze set tegen
een achterstand aan keek. De set
werd verloren met 25-23.
De gehele tweede set ging gelijk
op. Vanuit beide kanten werd er
goed aangevallen, mooie ballen van
de grond gered en er werd sterk
aangevallen met af en toe een tac-

tische bal. Na een spannend slot
van deze set trok Set Up DS1 aan het
langste eind: 26-28.
In set nummer drie werd er sterk
gespeeld. Goede servicebeurten
werden afgewisseld met knap binnengeslagen punten. Via 4-10, 9-14
en 17-23 werd de set uiteindelijk
duidelijk gewonnen met 19-25.
Na een slechte start van de vierde
set werd het door een goede servicebeurt aan de kant van Furos
een set om voor te knokken. Set Up
kwam al vroeg tot een ruime achterstand, maar wist terug te komen
tot 12-7. Furos DS 1 gaf de set niet
uit handen en deze set werd dus
verloren met 25-18.
Set Up begon sterk aan de laatste
set. Er werd voor elke bal gevoch-

ten, dit resulteerde in tussenstanden van 2-5 en met 6-8 werd er
van kant gewisseld. Set Up behield
de minimale voorsprong totdat er
weer een goede servicebeurt aan
de kant van Furos kwam. De servicepass kwam niet helemaal goed
onder controle en dit resulteerde in
een achterstand van 10-9. Set Up
trok de stand weer gelijk tot 12-12
en speelde degelijk spel. Ze leek
kop weg naar de winst in deze set
en dus ook van de wedstrijd. Helaas
bleek Furos net beter in de spannende eindfase van de set en daardoor verloren de Meerlose dames
deze set met 17-15. De wedstrijd
werd dus verloren, maar de dames
namen wel twee punten mee terug
naar Meerlo.

Kansloze wedstrijd

Hegelsom hard onderuit in
Neerkant
Koploper VV Hegelsom ging op zondag 20 februari op bezoek bij
Neerkandia. De mannen uit Hegelsom verloren kansloos met 4-1.
Hegelsom begon de wedstrijd
goed en kon via een 1-op-1-actie
van Marc op voorsprong komen
maar de keeper van Neerkandia
stak daar een stokje voor. Hierna
was het vooral Neerkandia dat
het spel maakte. Dat resulteerde
in een paar grote kansen voor de
thuisploeg. In een aanval van drie
aanvallers en één verdediger kon
uiteindelijk Sjors de achterstand
voorkomen. Vlak voor de rust
deelde Neerkandia dan toch een
behoorlijke tik uit door op 1-0 (‘40)
en 2-0 (’44) te komen.
Na rust begonnen beide ploegen in evenwicht aan de tweede

helft. Wat kleine kansen aan beide
kanten, maar geen groot gevaar
voor de keepers. In de 75e minuut
kreeg Neerkandia een strafschop.
Sjors zat in de verkeerde hoek en
de stand was 3-0. In een wedstrijd
met veel vrije trappen was het
wachten op een goal uit een vrije
trap. Die kwam in de 81e minuut.
Een hard schot van 20 meter vloog
strak de kruising in. Hegelsom
kreeg in de 90e minuut ook een
penalty. Will Spreeuwenberg kon
de eer nog redden en schoot de bal
strak in de rechterbovenhoek: 4-1.
Tekst: VV Hegelsom

Vier wedstrijdweekenden
Team overdonderd door Ysselsteyn

Opnieuw verlies voor SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 20 februari tegen De Peelkorf 1 uit Ysselsteyn. De wedstrijd werd gespeeld in sporthal De Berkel in Horst. SV Melderslo verloor met 11-16.
Net als vorige week kende
SV Melderslo geen sterke eerste helft.
Het team uit Ysselsteyn was feller,
waardoor SV Melderslo werd overdonderd. Vanaf het begin liep de
thuisploeg dan ook achter de feiten
aan. Bij rust keek SV Melderslo tegen
een achterstand van 3-7 aan. Na rust
begon het wat beter te lopen, al
had de ploeg het nog steeds zwaar.

Wel lukte het zoeken naar de juiste
kansen nu beter en wist SV Melderslo
beter gebruik te maken van de fouten
die De Peelkorf verdedigend maakte.
Helaas werden er, net als vorige week,
ook weer de nodige kansen gemist,
waar De Peelkorf juist ontzettend
zuiver was in de afronding. Telkens
als SV Melderslo in de buurt leek te
komen of een opleving had, wist

De Peelkorf het gat dan ook weer te
vergroten. Daardoor kon SV Melderslo
geen moment écht terug in de wedstrijd komen. Bij een stand van 11-16
klonk uiteindelijk het eindsignaal.

Tekst: Aniek van den Brandt
SV Melderslo

Nieuw op de internationale
eventingkalender: Outdoor
Horst
Nederland is een nieuw internationaal eventingconcours rijker.
Op de terreinen van Grandorse in Kronenberg gaat dit jaar voor het
eerst Outdoor Horst plaatsvinden. De eerste twee, van de in totaal
vier, wedstrijdweekenden zijn van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 maart en van donderdag 31 maart tot en met zondag 3 april.
Alle internationale eventingruiters
kunnen terecht bij Outdoor Horst.
Van de CCIP2-L tot de CCI4*, het staat
allemaal op het programma. Deze
rubrieken worden verreden op de

terreinen van Grandorse, tegenover
Equestrian Center de Peelbergen.
Inschrijven voor Outdoor Horst
kan via www.outdoorhorst.nl/nl/
portfolio/deelnemers

Adver torial

Te hoge WOZ-waarde?

Gratis WOZ-scan!
U heeft hem wellicht al gezien: de aanslag gemeentelijke
belastingen met daarop de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand. Op basis van deze WOZ-waarde betaalt u onroerende zaak-,
inkomsten-, waterschaps- en mogelijk ook vennootschapsbelasting.

AAN DE BAK
BIJ EUROSTEEL

In veel gevallen is de WOZ-waarde
door uw gemeente te hoog vastgesteld of zijn er bijzondere
omstandigheden die een lagere
WOZ-waarde rechtvaardigen.
WOZ-Consultants is samen met
Groengoed Makelaardij gespecialiseerd in het voor hun clienten GRATIS verlagen van de
WOZ-waarde. Als gevolg hiervan
betaalt u als eigenaar van een
woning al snel honderden euro’s per
jaar minder belasting. Voor eigenaren van grote en middelgrote
bedrijven gaat dit al snel om (tien)
duizenden euro’s per jaar.

dekt de door ons gemaakte kosten.
Als de gemeente uw WOZ-waarde
niet verlaagt bent u ons niets
verschuldigd en dragen wij de
gemaakte kosten volledig.

Fantastisch, regel het maar…
Bezwaar maken tegen de hoogte
van de WOZ-waarde moet binnen
6 weken nadat u de aanslag
gemeentelijke belastingen
heeft ontvangen. Daarom is het
belangrijk dat u zo snel mogelijk
contact met Groengoed Makelaardij
opneemt om ervoor te zorgen dat
het bezwaarschrift tijdig wordt
ingediend.

Gratis. Hoe kan dat..?

WWW.EUROSTEEL.NL/OVER-ONS/VACATURES/

Indien de gemeente de WOZwaarde verlaagt op basis van het
bezwaar van WOZ-Consultants en
het taxatierapport van Groengoed
Makelaardij worden de gemaakte
proceskosten via een regeling uit
de Wet vergoed. Deze vergoeding

077 398 75 76
info@groen-goed.nl
www.groen-goed.nl
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VC Trivia verliest van koploper Somas Activia
Het eerste damesteam van VC Trivia ging zaterdag 19 februari op bezoek bij de nog ongeslagen koploper
Somas Activia uit Sint Antonis. Het lukte de dames van VC Trivia bijna om de wedstrijd in evenwicht te brengen, maar het team kwam net tekort. Hierdoor werd de wedstrijd met 3-1 verloren.
De thuiswedstrijd werd in november
2021 met 0-4 verloren, maar ook toen
verkocht VC Trivia haar huid duur. In de
eerste twee sets leek VC Trivia te veel
ontzag te tonen voor de tegenstander.
Er werd onvoldoende gebruikgemaakt
van de zwakkere plekken van de
tegenstander, waardoor zij vrij gemakkelijk afstand namen. De eerste set
ging met 25-20 verloren. In de tweede
set verliep het spel aan de zijde van
Trivia niet. Er werden veel persoonlijke fouten gemaakt waardoor Somas
Activia met ruime cijfers won: 25-14.
In de derde set wist de koploper met-

een een ruime voorsprong op te bouwen. Door een goede serviceserie van
Teuntje van Rengs en een zeer gemotiveerde Lotte Hesen, die in mocht vallen
op het midden, werd de stand weer
gelijkgetrokken. Dit patroon bleef zich
enkele keren herhalen en uiteindelijk
pakte Somas Activa een 21-17 voorsprong. Het leek wel een déjà vu van
één week eerder, want ook nu werd
op het juiste moment een servicekanon ingezet. Chelle Korstjaans wist met
zeven punten op rij de wedstrijd om
te buigen. De set werd met 22-25 binnengesleept. In de vierde set ging het

lang gelijk op. Bij een 15-12 stand wist
VC Trivia met een serviceserie van vijf
punten door Josi Linskens op voorsprong te komen. Somas Activia wist
dit vakkundig weer om te buigen en de
wedstrijd leek gespeeld met een score
van 24-19, totdat Sanne Bergs aan service kwam. Met maar liefst zes servicepunten werd de stand gelijkgetrokken
met billenknijpen als gevolg. De ervaring van een uitblinkende passerloper
aan Activa zijde maakte het verschil en
het werd 26-24. Met één wedstrijdpunt
op zak wordt er met dubbele gevoelens teruggekeken op de wedstrijd.

Samenwerking jeugdfanfares America-Kronenberg
Begin februari zijn de jeugdorkesten van muziekvereniging St. Caecilia America en fanfare Monte Corona
Kronenberg-Evertsoord samen gegaan. Het bijeenvoegen van de jeugdorkesten werd door beide besturen als
goede oplossing gevonden voor de teruglopende ledenaantallen van de jeugdorkesten.

Katelijne Philipsen wint klasse
DM op LK Springen Pony’s
In Helden vond zaterdag 12 en zondag 13 februari het Limburgs
Kampioenschap Springen Pony’s plaats. Katelijne Philipsen uit Meerlo
won daar de klasse DM. Ze reed op Infinity Time, een D pony van 147,5
stokmaat. Nadat Katelijne hem zelf heeft ingereden, zijn ze samen
gestart in de klasse B springen. Nu, twee jaar later, zijn ze kampioen in
de klasse DM. Het is voor Katelijne niet de eerste keer dat ze Limburgs
Kampioen wordt. Al zes keer eerder wist ze deze titel te pakken.

Jeu de Boules Club Horst
organiseert uitwisseling met
zusterverenigingen
Jeu de Boules Club Horst hield donderdag 17 februari een uitwisseling met de zusterverenigingen van Boule Club Merselo en Hedse
Boules Heide. Er deden veertig deelnemers mee aan het toernooi en
het toernooi werd gewonnen door Frans Titulaer van JdBC Horst.

Voor de jeugd is het samen in een
groep muziek maken een essentieel onderdeel van het leren musiceren. Beide verenigingen willen dan
ook graag dit gedeelte van het leren
muziek maken waarborgen richting
de toekomst. Tot aan de zomervakantie zullen de orkesten een proef-

periode samen doorbrengen waarin
beide repetitielokalen afwisselend
gebruikt zullen worden en waarin dan
ook beide jeugddirigenten (Bregje
Deckers en Jenny Leerschool) afwisselen leiding zullen geven aan het
nieuwe orkest. Na deze periode zal
geëvalueerd worden hoe de samen-

werking bevalt. Als afsluiting van deze
periode staan er twee concerten op de
planning, op zaterdag 9 en woensdag
13 juli. Wellicht komen er nog andere
concerten bij voor het jeugdorkest,
afhankelijk van de situatie rondom het
coronavirus.

In 2022 zal Kekkilä-BVB een nieuwe locatie in gebruik nemen. Deze site zal voornamelijk dekaarde
produceren en is gelegen aan de haven van Wanssum. Het betreft een volledig nieuwe fabriek, met
moderne machines en een uitgebreid logistiek apparaat.
Voor deze locatie zijn wij op zoek naar een hands-on:

Site manager Wanssum
Doel van de functie
Je vindt het een uitdaging om deze fabriek vanaf de basis op te zetten, in te richten, betrokken te zijn bij
de installatie van de machines, software en de transitie van de huidige organisatie van de productie en
van het logistieke proces.
Kekkilä-BVB is een moderne werkgever die veel waarde hecht aan goed ondernemerschap, zorgt voor
medewerkers en durft te investeren in jonge en ambitieuze mensen met de juiste werkmentaliteit. Als
site manager word je geacht de waarden van de onderneming uit te dragen en toe te passen. Binnen
deze waarden is voldoende ruimte om je eigen stijl te hanteren en verder te ontwikkelen. Dit doet een
beroep op je inlevingsvermogen, en vooral op je communicatieve vaardigheden om de teams te blijven
motiveren, soms te veranderen en de servicegraad naar onze klanten te waarborgen.
Taken en verantwoordelijkheden:
• Dagelijkse leiding over een team van ca 20 medewerkers (ploegendienst);
• Coördineren van het logistieke proces van vrachtwagens en scheepslossingen;
• Aanspreekpunt voor zowel de interne als externe organisatie op: logistiek, inkoop en verkoop;
• Het onderhouden van contacten met leveranciers;
• Rondleiden van klanten en geïnteresseerde belanghebbende in de fabriek.
Competenties en vaardigheden:
• Je beschikt over leidinggevende capaciteiten;
• Weet prioriteiten te stellen en de rust te bewaren op hectische situaties;
• Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden;
• Gastvrijheid is vanzelfsprekend voor je;
• Je hebt bij voorkeur kennis opgedaan binnen een productie omgeving.
Je kunt gebruik maken van kennis en kunde locatie Grubbenvorst en rapporteert aan de overkoepelend
operations manager.

Voorzitter Gé Meiland van JdBC
Horst opende om 13.00 uur het toernooi met een welkom aan alle aanwezigen. Het toernooi startte hierna
om 13.30 uur en werd gespeeld
over drie rondes, waarbij de spelers
iedere ronde een andere speelmaat
hadden en andere tegenstanders.

Rond 16.30 uur waren alle wedstrijden gespeeld en kon de einduitslag worden opgemaakt. Hierna
volgde de prijsuitreiking. Winnaar
werd Frans Titulaer (JdBC Horst),
de tweede plaats ging naar Nelly
Geurts (JdBC Horst) en Diny Classens
(Hedse Boulers) werd derde.

Spreekt bovenstaande jou aan en heb je zin in een nieuwe uitdaging? Neem voor vragen contact op met
Leon Jeucken per telefoon +31 651322474.
Stuur je CV en motivatie naar werving@ontwikkelwijzer.nl t.a.v Hugo Buitelaar.
Kekkilä-BVB
Californischeweg 10B
5971 NV Grubbenvorst

Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste leveranciers en producent van substraten. Met
eigen merken en als private label producent zijn wij expert als het gaat om het produceren en leveren van substraten voor alles wat groeit en bloeit, zowel voor consumenten
als voor professionele kwekers en telers. Wij hebben al meer dan 100 jaar ervaring en
leveren onze producten aan meer dan 80 landen. We werken met meer dan 500 mensen in
Nederland, Finland, Zweden, Duitsland, Estland en Spanje aan het optimaal beleveren van
onze klanten.
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Samenwerking stichting Dichterbij
en stichting Erato verlengd
Cliënten van stichting Dichterbij kunnen komende jaren blijven genieten van muzikale contactmomenten.
Dichterbij heeft haar samenwerking met stichting Erato namelijk verlengd. Tijdens kleinschalige optredens
leggen de musici van Erato op een bijzondere manier contact. Dit biedt plezier en ontspanning aan veel cliënten.

Stichting Dichterbij is sinds 2019
partner van stichting Erato.
Cecile Stallenberg, lid van de raad van
bestuur, vond het belangrijk om deze
samenwerking te verlengen. “Muziek
kan enorm veel blijdschap en ontspanning bieden”, legt ze uit. “De intieme
manier waarop Erato dit aanpakt richting mensen met een beperking is

heel bijzonder. Het is fijn om op deze
manier voor extra levensgeluk te kunnen zorgen. Juist in deze tijd is dit van
belang, want de impact van corona is
nog steeds groot.”
Martina de Witte, onderzoekster
en muziektherapeute bij STEVIG,
toonde met haar onderzoek aan dat
muziek(therapie) bijdraagt aan de ver-

mindering van stress. “Muziek helpt
bij ontspanning en het reguleren van
emoties en (on)rust. Het kan gaan om
muzikale activiteiten zoals zingen of
musiceren, maar ook om muziek luisteren of live muziektherapie. Muziek is
dus eigenlijk een heel toegankelijk en
eenvoudig medicijn.”

De Zonnebloem huldigt
jubilarissen
Er zijn vijf jubilarissen in het zonnetje gezet tijdens de vrijwilligersvergadering van de Zonnebloem, afdeling de Driehoek, op
maandag 14 februari. De Driehoek omvat de kerkdorpen Meerlo,
Tienray en Swolgen.

Twee personen, Annemie van
Elst en Truus Janssen, waren in
2021 al tien jaar vrijwilliger bij de
Zonnebloem. Door de coronapandemie was het niet eerder mogelijk
dit met elkaar te vieren. Annemie
Christians en Maria Kuijpers zijn dit
jaar allebei tien jaar vrijwilliger.
De vijfde jubilaris, Zus Arts, is al 25
jaar verbonden als vrijwilliger aan

de Zonnebloem.
Alle dames hebben een herdenkingsspeldje, een oorkonde en een
bloemetje gekregen van de voorzitter. Daarbij werden ze nogmaals
bedankt voor hun inzet voor de
medemens en hun bijdragen aan
de activiteiten, die zij mede hebben georganiseerd.

Vacature

Sollicitatie inloopavonden
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en zie jij het zitten
om aan mooie projecten te werken?

Spuitbomen Agrifac

Maandag 20 September 18.00 – 20.00 uur
Woensdag 29 September 18.00 – 20.00 uur

MACHINE OPERATOR

Luifel floriade terrein Venlo

Binnenlopen, kennis maken en solliciteren!

32 - 40 uur

Podium Songfestival Wenen

Ben jij op zoek naar een nieuwe
uitdaging
Functie
eisen: en zie jij het zitten om aan
mooie
projecten
te werken?
• Je bent
bereid
om je kennis
uit te breiden.
Loop
dan
op
een
van
de
inloopdagen
binnen.
• Je bent betrokken en werkt met verantwoordelijkheidsgevoel.
Wij laten je onder •genot
van
een
kopje
koffie
kennis
maken met
Je werkt nauwkeurig en netjes.
CLT Metal Service zodat je een goed beeld krijgt wat we doen
of wijmet
bij jou
passen! en aanleg voor techniek,
We hebben altijd plek vooren
mensen
enthousiasme

Stadsluifel “De Diagonaal” Almere

ook als je niet de juiste vooropleiding en/of werkervaring hebt ben je bij ons altijd
op de
ditjuiste
moment
meerdere
technisch
te weken
welkom.Wij
Wijhebben
zorgen voor
interne
begeleiding,
zo leer je functies
in een aantal
de basistechniek van waaruit
je jezelf verder kunt ontwikkelen.
vergeven:

Kanter

Indien een van bovenstaande
functies uwoperator
interesse heeft gewekt, stuur dan een
Buislaser
sollicitatiebrief met CV naar s.christiaens@cltmetalservice.com. Of neem contact op
BBL Leerling
met mevr. Sanne Christiaens. Zij zal ook uw verdere vragen graag beantwoorden
Capital C - Diamantbeurs Amsterdam

Zitbanken Nederlandse spoorwegen

CLT Metal Service
B.V. | Handelstraat 7 | 5961 PV HORST | www.cltmetalservice.com | 077 - 398 19 45
CLT Metal Service B.V. | Handelstraat 7 | 5961 PV HORST | www.cltmetalservice.com | 077 – 398 19 45
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Joekskapel Kleffe Zök organiseert Prinsebàl in Horst op
carnavalszaterdag
Joekskapel Kleffe Zök organiseert dit jaar weer traditioneel haar themabal. Het Prinsebàl wordt gehouden in Zaal Cox in Horst.
Dit jaar kozen de muziekvrienden
het thema Prinsebàl om het carnavalsseizoen van 2022 compleet

te maken. Wie de behoefte voelt,
kan verkleed als prins of prinses
komen. Het Prinsebàl is ook inte-

ressant voor iedereen die dit jaar
nog graag een prins of prinses wil
feliciteren.
De Kleffe Zök selecteerde voor
deze gelegenheid de beste Hôrster
caravalshits. Op carnavalszater-

dag kunnen gasten meezingen op
guilty pleasures die door DJ Kyardo
worden gedraaid. Er is een gevarieerd programma met artiesten van
eigen bodem. De Kleffe Zök treedt
zelf ook op.

Het Prinsebàl bij Zaal Cox in de
Herstraat begint om 20.00 uur en is
gratis toegankelijk voor iedereen.
Meer informatie is te vinden op de
Facebookpagina van de Kleffe Zök.

Kinderprogramma in openluchtmuseum De Locht
Openluchtmuseum De Locht organiseert de komende tijd op woensdagmiddag een speciaal programma voor kinderen. Dit gaat over het leven
op een middeleeuwse boerderij.
Tijdens het kinderprogramma worden
de kinderen ontvangen door gastvrouwen in de kleding van vroeger.
Het vuurtje brandt en er zijn diverse

activiteiten die erop gericht zijn
bezoekers terug te brengen naar een
tijd zonder computers en mobiele
telefoons.

Het museum is van november tot
en met maart open op woensdag,
zaterdag en zondag van 10.00 tot
17.00 uur. Op deze dagen worden
er, naast het kinderprogramma op
woensdagmiddag, onder andere
oude ambachten gedemonstreerd.
Ook is de wisselexpositie over de

jaren 70 nog steeds te zien.
In het museum wordt in maart en
april ook aandacht geschonken aan
de eerste communie door het communiebakken. Diverse scholen uit
de regio melden zich jaarlijks hiervoor aan. Dit is een ochtendvullend
programma. In het bakhuisje op het

terrein legt de bakker uit hoe hier
vroeger brood werd gebakken en
de stoker laat zien hoe je de oven
moet stoken. Kinderen gaan hierna
zelf aan de slag met het bakken van
broodjes.

Carnaval Vur De Kerk Op
‘t Plein in America

TECHNIEK AAN DE MAAS

Carnavalsvereniging De Turftreiers, OJC Cartouche en Café Boëms
Jeu slaan de handen ineen tijdens carnaval. Zij organiseren op
carnavalszaterdag 26 februari Carnaval Vur De Kerk Op ‘t Plein.

Kom jĳ naar het Tech Event?

Diverse artiesten van binnen en
buiten de gemeente zullen dan het
podium betreden. Het feest duurt
van 13.11 tot 19.11 uur. De artiesten die onder andere langskomen
zijn Guido Frissen (Schintaler),

Aaltiëd Noeït Te Laat, Power Buam,
Joekskapel Mekkeluk Zât en Erica
Kapel. De entree is vrij. Het evenement wordt georganiseerd aan de
Pastoor Jeukenstraat 2 in America.

> Weet jĳ al wat je gaat doen na je huidige opleiding?
> Heb je interesse in techniek en wil je leren en werken
combineren?

> Lĳkt het je wat om mee te werken aan bĳvoorbeeld
de productie van auto’s, vliegtuigen, smartphones
of medische apparatuur?

Presentatie van de Klos van 2022

Mart van den Munckhof
ontvangt d’n Hannes

meld je
hier aan

HOFMANS CNC VERSPANING

VOSTERMANS COMPANIES

wanneer

Dinsdag 12 april / 19.00 - 21.00 uur

wanneer

Dinsdag 15 maart / 19.00 - 21.00 uur

waar

Willem Barentszweg 18, Venlo

waar

Parlevinkerweg 54, Venlo

wat

Verspanen

wat

Engineering, constructie, robotica

In een gevulde zaal van ’t Gasthoês in Horst vond zondag 20 februari de presentatie van de Klos van 2022 plaats. Tijdens deze presentatie werd ook d’n Hannes van 2021 bekendgemaakt. Mart van
den Munckhof ontving d’n Hannes.

MAURICE KASSENBOUW
wanneer

Woensdag 13 april / 19.00 - 21.00 uur

waar

Energiestraat 15, Horst

wat

Engineering, constructie, lassen

VAN TILBURG ENERGIE DESIGN

VULLINGS METAALBEWERKING
wanneer

Dinsdag 22 maart / 19.00 - 21.00 uur

waar

Handelstraat 4, Horst

wat

Verspanen

SECO TOOLS
wanneer
De Kloscommissie heeft besloten
dat de Kloskat dit jaar d’n Hannes
krijgt, in naam van alle mensen,
clubs en verenigingen die een kater
hebben, omdat hun feest niet door
is kunnen gaan of veel kleiner dan
gepland. Hoewel de kat al 55 jaar
is, is hij nog steeds springlevend:
in de Klos, op Facebook en afgelopen jaar op steentjes, verstopt door

heel Horst. Dat allemaal dankzij
Mart van den Munckhof. Hij knuffelt en koestert de Kloskat en af
en toe zorgt hij voor een kater.
Mart ontving d’n Hannes uit handen van de beschermvrouwe van de
Kloscommissie, Tilly Fasol. Voor de
22e keer is Al Jacobs de maker van
d’n Hannes, dit jaar een sokkel van
mergel met daarop de Kloskat.

Donderdag 31 maart / 16.00 - 18.00 uur

waar

Zandterweg 14, Lottum

wat

Verspanen

Met medewerking van:

MAAKT WERK VAN TECHNISCH TALENT

wanneer

Dinsdag 8 maart / 19.00 - 21.00 uur

waar

Expeditiestraat 2, Horst

wat

Mechatronica, installatietechniek,
gebouwautomatisering

ADDIT
wanneer

Donderdag 16 juni / 19.00 - 21.00 uur

waar

Archimedesweg 2, Venlo

wat

Plaatwerken, mechatronica
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Online evenement

De Graote Vastelaovend Show
gaat door met live publiek
De nieuwe maatregelen laten het toe: live publiek is weer mogelijk
tijdens evenementen. De Graote Vastelaovend Show, die plaatsvindt op vrijdag 25 februari in attractiepark Toverland in
Sevenum, zou een online evenement zonder publiek worden.
Door de versoepeling van de maatregelen kunnen 2.500 mensen er
nu ook echt bij zijn.
De Graote Vastelaovend Show is
vorig jaar ontstaan als een online
evenement waarbij duizenden
mensen digitaal vanuit de eigen
huiskamer carnaval vierden.
Dit jaar zullen de optredens en
spellen weer thuis te bekijken zijn,
maar dit maal ook live in Toverland.
De mensen die het lukt om één
van de 2.500 kaartjes te bemachtigen, kunnen op deze manier het
vastelaovendweekend samen met
de artiesten aftrappen. De show
duurt in totaal vier uur. “We vinden
het geweldig om als locatie te dienen voor dit prachtige evenement.

Dat het daarbij ook weer mogelijk
is om live publiek te ontvangen, is
echt de kers op de vasteloavendtaart”, vertelt Roy Deenen, sales
Business & Events bij Attractiepark
Toverland.
Tijdens de show wordt er gezorgd
voor interactie met zowel het
publiek thuis als het publiek dat
live aanwezig is. “Ons doel is om
iedereen met elkaar te verbinden.
We verklappen nog niet wat er
allemaal gaat gebeuren, maar het
wordt zeker spectaculair”, geeft initiatiefnemer Natascha Rouette aan.

Carnavalsactiviteiten voor de Horster jeugd
In het komende carnavalsweekend worden er door Jeugdcarnaval d’n Dreumel diverse carnavalsactiviteiten
georganiseerd. Zo wordt er vrijdag 25 februari in de Lambertuskerk een carnavalsmis georganiseerd.
tot 20.30 uur is dit voor de leeftijd van 6
tot en met 12 jaar. Vervolgens van 20.30
tot 23.30 uur is het feest voor de jeugd
van 12 tot en met 17 jaar. De entree voor
deze avond is vrij, alle jeugd is welkom
om samen te komen hossen en springen

De carnavalsmis begint om 18.30 uur. Op
feestelijke en carnavaleske wijze wordt
de Horster ‘vastenaovend’ afgetrapt tijdens deze viering. Dezelfde avond is er
verdeeld over twee tijdsblokken een carnavalsbal in OJC Niks in Horst. Van 18.00

en zo carnaval te starten. Op maandag
28 februari is het de beurt aan de allerkleinsten op het Blaagebal. Van 11.11 tot
13.11 uur is het feest voor de allerkleinste Dreumels en Dreumelinnekes bij
Café de Beurs in Horst.

Puzzel

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld
door HEMA 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 27 februari 2022
(12.00 uur) binnen zijn. De winnaar wordt donderdag 03 maart 2022 bekend
gemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

WIJ ZOEKEN PER
1 MAART EEN

11

CHAUFFEUR M/V

14

VOOR HET UITRIJDEN
VAN WEEKBLADEN
WERKZAAMHEDEN

Iedere woensdagavond breng je de nieuwe HALLO’S
en bijbehorende folders naar onze bezorgers.
Op woensdagavond ben je van ongeveer 19.00 uur
tot ongeveer 00.00 uur in een van onze bestelbussen
onderweg.
Ben je per 1 maart wekelijks beschikbaar op
woensdagavond, heb je een rijbewijs en zin om
wekelijks zelfstandig een paar uur op pad te zijn,
dan horen wij dat graag!
Garçon is een jonge en dynamische folderverspreider
uit Horst met het grootste bereik in de gemeente
Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venray en Venlo.
Wekelijks bereiken onze bezorgers in dit gebied bijna
60.000 brievenbussen!

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl

Vrachtwagenchauﬀeur
gezocht
10-20 uur/ 2 á 3 keer per week
Leuke baan voor 65+
Strijbos Tuinbouw BV
0622410401
info@tooldesign.nl
Pelgrimslaan 6 Smakt

12
13

15
16
17

Horizontaal 1. Uitroep van afkeer. Verrassing. Koffiedik. Hersenpan 2. Verenigde Staten. Naam. Plant.
Bijbelse figuur. Rechtsterm 3. Demonstratie. Neon. Wedstrijd. Metaal. Fifty-fifty. Botervat 4. Voormiddag.
Dranklokaal. Varkensgeluid. Vast rantsoen. Vliegenier. Elasticiteit 5. Strijkmes. Een zekere. Deel van een bloem.
Hap. Medisch beroep 6. Slaghout. Vrucht. Indiaans symbool. Kleine steur. Kort 7. Gesleten plek. Onerkentelijkheid.
Edelman. Droomland. Aanwijzend vnw. 8. Graangewas. Wending. Scheepsleuning. Weerzinnig. Als eerder
9. Ondersteuning. Strijdperk. Afgemat. Omslagdoek. Akelig 1O. In persoon. Gemeld. Verbazing. Kweek.
Rafelige strook 11. Bevestigingsmiddel. Niet glad. Muziekterm. Kleur. Behoeftige 12. Hoog bouwwerk.
Gezagvoerder. Wereldbol. Dwarsligger. Tooi 13. Theesalon. Waardeloze rommel. Deel van ladder. Cilinder.
Tafeldoek 14. In verband met. Diepe geul. Gokspel. Paradijs. Soort hoofdkussen. Zijne Excellentie 15. Plak. Schurk.
Ketting zonder einde. Gereedschap. Plus. Grappig 16. Voordat. Zweefrek. Kleur. Vooraan. Roem 17. Gevolg.
Deel van trap. Specialist. Steigbeugel.
Verticaal 1. Bijbelse figuur. Bij geen gehoor. Wijnsoort. Alleenheerser 2. Levenslucht. Schildersgerei. Bewijs.
Noot 3. Soort dans. Retour. Oude taal 4. Por. Geen betere. Beendervulling. Dop 5. Slot. Spaans riet. Knevel.
Voorkeur 6. Plek. Wal bewoner. Frisheid 7. Dunne stof. Ten bedrage van. Hert. Vechtjas. Antwoord betaald
8. Lansruiter. Hemellichaam. Dweil. Soort muziek 9. Tennisartikel. Voeg. Vluchtige stof. Om te bedanken
10. Hoeveelheid vocht. In orde. Vaststaand iets. Afslagplaats 11. Soort. Zoogdier. Oprijlaan. Bezittelijk vnw.
12. Binnenkomst. Lidwoord. Soort gas. Zitplaats 13. Landgoed. Bekendmaking. Vrachtgeld 14. Vlak. Schrander.
En dergelijke. Rundergeluid 15. Steekwapen. Kortschrift. Windrichting. Kwaad 16. Rijksluchtvaartschool.
Teleurstellend. Gemodder. Oplosmiddel 17. Drietenige luiaard. Gescheiden. Bijbelse figuur. Naar het genoemde
18. Indisch gerecht. Klanknabootsing. Tegen elk aannemelijk bod. Slordig 19. Heilige. Vaartuig. Heks. Nikkel.
Schrijfgeld 20. Warhoofd. Magertjes. Vrucht 21. Vleesgerecht. Walvis. Losse draad. Gemoedstoestand 22. leder.
Huidvet. Tussenvoegsel. Reisweg 23. Buikloop. Tuin. Insect 24. Getijde. Deel van oog. Behoeftige toestand.
Aanspreektitel 25. Onhandig. Omlaag. Verlaagde toon. Platte steen.
De oplossing van de puzzel in HALLO Horst aan de Maas van 17 februari 2022 was:

En de winnaar is: Wiechert Spa uit Sevenum.
Van Harte Gefeliciteerd met een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door Keurslagerij Crist Coppens in Horst!

2402 \ service
Religie

Medische zorg

Tijden Heilige Missen

Apotheek

America

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

Woensdag 2 maart (aswoensdag) 19.30

Broekhuizen

Zondag 27 februari

Griendtsveen
Zondag 27 februari

10.30

11.00

Grubbenvorst

Hegelsom

Zondag 27 februari
09.30
Woensdag 2 maart (Aswoensdag) 19.30

Zondag 27 februari
Maandag 28 februari
Dinsdag 1 maart
+ aanbidding
Woensdag 2 maart
Uitreiking askruisje
Donderdag 3 maart
Vrijdag 4 maart		

Kronenberg

Zaterdag 26 februari
Woensdag 2 maart (Askruisje)

Meerlo

Huisartsenpost
Venlo

Zaterdag 26 februari
19.00
Zondag 27 februari (Poolse taal) 09.15

Horst

Apotheek Maasdorpen

11.00
09.00
09.00

18.00
18.30
18.30

19.15
19.30

(alleen na telefonische afspraak)

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

Gebiedsteams

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

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

Tandarts

Spoedgevallendienst

Zaterdag 26 februari Carnaval

19.00

Donderdag 3 maart
- rozenkrans		
- biddende moeders

09.00
08.30
09.30

Melderslo

Praktijk voor Tandheelkunde
en Mondzorg Marcel Deckers
Sondertseveld 2, Sevenum
077 467 33 14

Woensdag 2 maart (Aswoensdag) 17.30

28 februari t/m 3 maart

Swolgen

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

Zondag 27 februari 09.00
Dinsdag 1 maart
- rozenkrans		

19.00
18.40

Sevenum

Verloskundige zorg

* Verbouwen
* Zonnepanelen

ELEKTROTECHNIEK

* Industrie
* Utiliteit
* Panelenbouw

Reindonckweg 12, Kronenberg
Tel: 077 - 374 3825 | E-mail: info@sijberssupport.nl

Danure Verloskundigen

Zondag 27 februari
09.30
+ uitstelling		
14.00
Maandag 28 februari
18.30
Dinsdag 1 maart
18.30
Woensdag 2 maart (Aswoensdag) 18.00
Donderdag 3 maart
18.30
Vrijdag 4 maart		
18.30

Industriestraat 11, Horst
Pastoorstraat 23, Wanssum
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
077 398 14 50
danure.nl

Tienray

Alarmnummer

Woensdag 2 maart (Aswoensdag) 19.00

De Schuilplaats
zondag

* Huisinstallaties

25 t/m 27 februari

kerkdienst

Brand, ongeval of misdrijf
112

10.00

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Kempen creëert #creatieve concepten #campagnes
#communicatieboodschappen #grafische ontwerpen
#media uitgaven

#kempencreeert
ookdrukwerk
Met onze eigen drukkerij voorzien wij sinds 1976 onze klanten van alles
waar een logo op staat. Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?
077 396 13 50 | info@kempencreeert.nl | www.kempencreeert.nl

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas
06 55 40 80 23

#kempencreeert

23
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DE BESTE KOFFIE DEALS!

Tummers
daar word ik vrolijk van

DE KOFFIE SPECIALIST
VAN LIMBURG!

ALTIEJSDTE

HET B

ADVIES

Johan

SIEMENS ESPRESSOMACHINE
TI355F09DE

669,-

589,-

• ceramDrive • coffeeDirect Display • iAroma-systeem
• milkPerfect • OneTouch functie

MELITTA ESPRESSOMACHINE
SOLO ORGANIC SILVER E950-111

• Companion app • Aroma extraction Sysem • Double cap-modus
• Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma

429,-

265,-

949,-

899,-

MIELE ESPRESSOMACHINE
CM 5310 SILENCE

• OneTouch for Two • AromaticSysteem • Reinigings programma’s
• Kanfunctie

JURA ESPRESSOMACHINE
S8 (EA) MOONLIGHT

1599,GRATIS KOPJES-WARMER
OF COOL CONTROL 1LTR!

• Professional Aroma Grinder • Kies uit 15 koffiespecialiteiten en bepaal zelf de sterkte
• Touchscreen • Profi-uitloop voor microschuim• 1,8 Liter water reservoire

ROERMOND • WEERT • PANNINGEN • TEGELEN • ECHT • HEYTHUYSEN • HORST • SITTARD-GELEEN
@tummerselectro
@eptummers
Kijk voor de actuele openingstijden op onze site
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl

