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Ontelbare bloome
Een donkere sluier hangt over Horst de dagen na carnaval. Horst aan de Maas is in rouw en dat is overal in het centrum van Horst te voelen. Het dodelijk steekincident, waarbij een
21-jarige man uit Horst om het leven kwam op carnavalsmaandag, is door merg en been te voelen. Het Lambertusplein, waar het voorval plaatsvond, is bedekt met ontelbare bloemen.
Het steekincident gebeurde
omstreeks 19.35 uur. Het slachtof
fer werd door door de hulpdiensten
zwaargewond op het plein aan
getroffen. Hij werd gereanimeerd
en er werd een traumahelikopter
opgeroepen. Ondanks de inspan
ningen van de hulpdiensten is de
man aan zijn verwondingen overle
den. De politie heeft rond midder
nacht een persoon aangehouden

als verdachte, zij waren hiertoe in
staat dankzij goede signalementen
van veel getuigen. De verdachte is
overgebracht naar het politiebureau.
De politie was gedurende de nacht
nog lang bezig met het onderzoek.
Er is nog niets bekend over wat zich
voorafgaand aan het steekincident
heeft afgespeeld. Mogelijk wilde het
slachtoffer een ruzie sussen. Alle fes
tiviteiten rondom carnaval werden

maandagavond na het incident direct
beëindigd. Omstanders die getui
gen waren van het incident, werden
opgevangen in het gemeentehuis en
er werd voor hen professionele hulp
ingeschakeld.

Zwarte dag
Burgemeester Ryan Palmen reageert
met veel verdriet over de gebeurte
nis: “Een zwarte dag voor Horst aan

de Maas”, zegt hij. “We zijn allemaal
verslagen door het verschrikkelijke
nieuws van zinloos geweld op het
Lambertusplein. Het verdriet, onge
loof en boosheid zijn onmetelijk groot.
Onze gedachten zijn bij de familie,
vrienden en bekenden. We zijn trots
op en dankbaar voor hoe de Horster
Horeca maandagavond zeer adequaat
gereageerd heeft op het incident door
het feest gecontroleerd te beëindigen

en de cafés te sluiten.” Op de sociale
media werd er ook veel steun betuigd.
Veel mensen veranderen hun profiel
foto in het logo van zinloos geweld.
Carnavalsvereniging D’n Dreumel uit
Horst riep iedereen op de carnavals
vlag halfstok te hangen.
Op woensdag 2 maart vond er op het
plein een herdenking plaats met afge
vaardigden van alle carnavalsvereni
gingen en het College van B&W.

Gebruikers De Wingerd luiden noodklok
te zetten als huiskamer voor de
De gebruikers van cultureel centrum De Wingerd in Sevenum delen hun zorgen over het disfunctioneren
van De Wingerd en de toekomst van het gebouw. Dat schrijven zij in een brief aan het College van B&W van verengingen. Alle gebruikers heb
ben zich unaniem uitgesproken
de gemeente Horst aan de Maas en de gemeenteraad.
Sinds het opzeggen van het con
tract met de vorige exploitant
door de gemeente Horst aan de
Maas is er geen duidelijkheid over
het voortzetten van activiteiten in
De Wingerd zeggen de verenigin
gen. “Ook het tussentijds inzet

ten van een externe stichting door
wethouder Han Geurts biedt geen
oplossing en zorgt voor veel frus
tratie”, aldus de brievenschrijvers.
“Elk initiatief om van De Wingerd
een aantrekkelijk ‘thuis’ te maken
voor de gebruikers wordt geblok

keerd. Wethouder Han Geurts
weigert duidelijkheid te geven en
verschuilt zich achter de tussen
tijdse stichting. Wat de gebruikers
willen is een exploitant met een
commerciële inslag die zin heeft
om De Wingerd weer op de kaart

tegen de vorming van een stich
ting.” Deze situatie duurt volgens
de verenigingen al veel te lang
waardoor ze genoodzaakt waren
om hun ongenoegen kenbaar
te maken middels een brand
brief aan de raadsleden en het
College van B&W van Horst aan

de Maas. De verenigingen die de
brief hebben ondertekend zijn Die
Sevensanghers, Harmonie Unie
Sevenum, Setovera, Bridgeclub
Sevenum, KBO Sevenum,
Dorpsraad, Sezako, Zaerum, b
 iëstig
schoën & Expeditie Sevenum.
De gemeente Horst aan de Maas
liet weten nog geen reactie te
kunnen geven op de brief.
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Vaste
laovesberg
beklommen
in Ierland
Jeroen Kleeven en Karen Farrel
uit Horst bezochten Ierland.
Helaas geen carnaval voor de
twee, maar ze hebben er wel
voor gezorgd dat ze het op
afstand toch een beetje mee
konden vieren. Ze bezochten
Ballina en beklommen de berg
Croagh Patrick en maakten deze
foto met de vlag van
carnavalsvereniging
D’n Dreumel. Alaaf!

KBO Horst zit in bestuurscrisis, helft bestuursleden stappen op
Veel verenigingen en clubs hebben er last van: de dalende interesse in bestuursfuncties. Dat is zorgelijk,
want zonder een bestuur kan de leefbaarheid binnen een club niet gewaarborgd blijven. KBO Horst zit in zo’n
bestuurscrisis. Binnen een korte tijd stapten vier van de negen op.
De reden dat KBO Horst in een
bestuurscrisis zit, is niet te wijten aan
onvrede of ruzies. “Er heerst echt een
eenheid in ons bestuur”, zegt Frans
Herraets, voorzitter van KBO Horst.
“Maar als een aantal bestuursleden
een langere periode bij dit groepje
zitten, dan is het ook goed om vers
bloed binnen te laten. Toevallig
gebeurt dit met vier personen tegelijk.

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.

Dat is ook geen ramp, maar we kun
nen geen nieuwe kandidaten vinden.
Dat baart mij enorm veel zorgen.”

Alles aan gedaan
Het meest frappante aan de situatie
is volgens Herraets dat de club geen
bestuursleden kan vinden, terwijl KBO
Horst een ontzettend levendige vereni
ging is. “Als we een afname hadden in
onze leden, dan zou ik het nog kun
nen begrijpen. We zijn een vereniging
van zo’n duizend leden. Jaarlijks krijgen
we nog steeds leden erbij. Dan kan ik
niet begrijpen dat we geen bestuur
bij elkaar kunnen krijgen.” Herraets
heeft er alles aangedaan. “Je wilt niet
weten hoeveel mensen we benaderd

hebben”, zegt hij. “Allemaal zijn ze
enorm vereerd, maar de kar trekken,
dat is een stap te ver. Ook heb ik een
oproepje geplaatst in onze goedgele
zen nieuwsbrief. Ik heb nog geen enkel
telefoontje gehad.” De voorzitter denkt
dat het ligt aan de generatie die er nu
nieuw bijkomt. “De vereniging leeft
enorm, als er wat gedaan moet wor
den hebben we zo onze vrijwilligers bij
elkaar. Om dan die verantwoordelijk
heid te nemen om een bestuursfunctie
te bekleden, daar haken mensen toch
af. Ik heb het gevoel dat het een gene
ratiedingetje is.”

Zinkend schip
Herraets vindt het moeilijk dat de

vereniging geen bestuurskandidaten
kan vinden. “Ik weet ook niet
meer hoe we de mensen bij elkaar
kunnen krijgen”, zegt hij. Zelf denkt
de Horstenaar ook aan stoppen als
voorzitter. “Ik ben nu zo’n twaalf jaar
voorzitter van deze prachtige club.
Ook ik moet een keer het stokje
overdragen, maar niet op deze
manier. Ik kan het niet over mijn
hart krijgen om een zinkend schip
te verlaten. Zo wil je niet stoppen.”
Een bestuursfunctie bekleden binnen
de KBO van Horst is een eer, zegt
Herraets. “Ik heb dit al jaren met
ontzettend veel plezier gedaan.
Het is zo’n hechte en gezellige club.
Daarnaast geeft het veel voldoening.
Als je met pensioen bent, wil je
graag je tijd goed spenderen en niets
is prachtiger om deze doelgroep te
helpen hierin. Het is echt dankbaar

werk en dan speelt tijd geen rol.”
Herraets ziet de problemen van KBO
Horst ook bij andere verenigingen.
“Ik weet dat veel verenigingen
uit Horst aan de Maas hetzelfde
probleem. Ik hoop echt dat we
leuke mensen weer vinden binnen
ons bestuur.”
Voor meer informatie over KBO Horst,
mail dan naar
fransherraets@kpnmail.nl

Ik heb het gevoel
dat het een
generatiedingetje is

Tekst: Niels van Rens

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

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl
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.

“Working
in Fashion
betekent
voor mij
werken in
een fijne
werksfeer”

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

Benieuwd wat Working in Fashion voor jou kan betekenen?
Je vindt het op www.workinginfashion.nl

0303 \ nieuws

03

GasthoêsGeschiedenis:

De bel
‘t Gasthoês in Horst kent een rijke geschiedenis. Sinds de oprichting in 1475 heeft het gebouw al verschillende bestemmingen gekend. Zo was het een opvang, onderduikplek en diende ‘t Gasthoês tot 1968 als
ziekenhuis. Mart van Issum (73) uit Horst lag als klein jongetje een aantal weken in dit ziekenhuis en deelt
zijn herinneringen over verschillende elementen van het gebouw in de wekelijkse serie
GasthoêsGeschiedenis. Ook betrokken wethouder Han Geurts komt aan het woord.
Vandaag de dag is ‘t Gasthoes een
modern en multifunctioneel cen
trum waar mensen samenkomen
voor theater, muziek, vergaderin
gen, te lezen of om gewoon lek
ker een kopje koffie te drinken.
Ondanks het moderne karakter
van ‘t Gasthoês, vinden zowel de
gemeente, het bestuur en inwo
ners van Horst aan de Maas het van
belang dat de geschiedenis van dit
gebouw bewaard blijft. Daardoor
zijn er door het hele gebouw ver
schillende aspecten terug te vinden
die de bezoeker hieraan herinne
ren. “Er zijn zoveel mensen die een
binding voelen met dit gebouw en
er verhalen over te vertellen heb
ben. We hebben besloten dat het
van belang is dat deze verhalen
bewaard blijven en teruggebracht

moeten worden op een manier die
passend is bij het huidige, moderne
gebouw”, legt wethouder Han Geurts
uit. “Op deze manier leeft de geschie
denis door.” Iemand die een enorme
binding voelt met ‘t Gasthoês is de
Horster Mart van Issum. Toen hij 7
jaar was, heeft hij een aantal weken
in gebouw, dat toen nog diende als
ziekenhuis, doorgebracht. “Ik ben toen
bijna overleden”, legt Van Issum uit.
“Van mijn 5e tot mijn 7e ben ik name
lijk heel ziek geweest, ik had toen
paratyfus. De gang van zaken daar
heeft grote indruk op me gemaakt en
ik heb dit dan ook altijd onthouden.
Daarom vind ik het heel mooi dat ‘t
Gasthoês zich er zo voor inzet om oude
objecten in het gebouw te bewaren.”
Eén van deze objecten is een oude
bel, die zich aan de muur recht tegen

over de ingang van ‘t Gasthoês
bevindt. “Deze bel hoorde ik zeven
avonden per week”, geeft Van Issum
aan. “Als de zusters gingen bidden,
dan trokken ze aan de bel. Vervolgens
gingen ze boven naar het kapelle
tje.” In eerste instantie ging deze bel
verloren toen er verbouwd werd in ‘t
Gasthoês. “Waarschijnlijk meegeno
men door werklui”, geeft wethouder
Geurts aan. “Destijds werd er heel
veel gestolen tijdens verbouwingen.
Tegenwoordig gebeurt dat niet meer,
maar vroeger werd er heel veel weg
gegooid en het kan goed zijn dat
mensen bang waren dat zo’n objec
ten verloren zouden gaan. Pas later
is deze bij mij ingeleverd. Daar zijn
we ontzettend blij mee, want deze
heeft nu een mooi plekje gekregen
hier, waar hij ook hoort.” Dat kan Van

Woning gesloten na vondst hennepkwekerij
Het ACT! Interventieteam heeft onlangs een woning gesloten aan de Prinses Margrietstraat in Horst. Na
een controle van de politie en handhaving bleek dat de woning was ingericht voor de teelt van hennep.
De politie heeft twee personen
aangehouden. Onder regie van
het ACT! Interventieteam zijn er
regelmatig controles bij panden
en locaties. Dit gebeurt als er een
sterk vermoeden is van misstanden
of dat er aanwijzingen zijn dat een
bedrijf niet voldoet aan wet- en
regelgeving. Het team kijkt naar
zaken als brandveiligheid, illegale
bewoning, vergunningen en de
inschrijving van medewerkers in
de Basisregistratie Personen (BRP).
Ook komt het interventieteam

Issum beamen. “Dat geluid kan ik me
nog goed herinneren”, zegt hij. “Toen
ik op sterven lag, werd er door de zus
ters voor mij gebeden. Als ik dan die
bel hoorde elke avond om 19.00 uur,
dacht ik: ze zijn nu bezig en dit zal me
helpen.” De bel blijft een goed gevoel

oproepen bij Van Issum. “Elke keer als
ik in ‘t Gasthoês ben met familie of
vrienden, dan trek ik even aan de bel”,
lacht hij.

Tekst: Floor Velthuizen
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• Een prettige werksfeer met enthousiaste collega’s
vóór 25-03-2022 naar:
Herken jij jezelf
inenthousiaste
deze
profielschets,
• Een prettige werksfeer met
collega’s
vóór 25-03-2022 naar:
c.egelmeers@huislijnkantoormeubelen.nl
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
c.egelmeers@huislijnkantoormeubelen.nl
Deze vrouwen
op de foto hebben
een bijzondere
situatie
in de
familie.
Zijkandidaat
hebben
niet één keer
vier genera• Goede
primaire
en secundaire
arbeidsvoorwaarden
dan
ben
jij
de
die wij zoeken!

geschrift

Vier maal vier generaties

ties, maar vier maal vier generaties aan dames. Dit zijn: oma Henny Cox uit Horst met dochter Marjolein
Onze merken
www.huislijnkantoormeubelen.nl
Onze merken
Cox en haar dochter Femm uit Alteveer, oma Liesbeth Arts uit Horst met dochter Janny Arts en haar
www.berenn.nl
Stuur
je
CV
met
motivatiebrief
per
mail
www.huislijnkantoormeubelen.nl
dochter Laura uit Horst, oma Yvonne Thijssen uit Horst met dochter Loes Thijssen en haar dochters Liz en
www.feltouch.nl
Herken jij jezelf in deze profielschets,
www.berenn.nl
www.busypod.nl
25-03-2022
naar:
Noé uit Helden. Superoma Tilly van Neerven-Kleuskens uit Horst is 95 jaar en heeft ondertussen vóór
26 achterHerken jij jezelf in deze profielschets,
www.feltouch.nl
dan ben jij de kandidaat die wij zoeken!
kleinkinderen en nummer 27 is op
komst. Ze is zo trots als een pauw.
www.busypod.nl
c.egelmeers@huislijnkantoormeubelen.nl

dan ben jij de kandidaat die wij zoeken!
Stuur je CV met motivatiebrief per mail
Stuur je CV met motivatiebrief per mail
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Beroep op inwoners

Woonzorgvisie Horst aan de Maas gepresenteerd
De gemeente Horst aan de Maas presenteerde onlangs haar Woonzorgvisie. De gemeente denkt hierbij
aan het zorggeschikt maken van bestaande woningen, mantelzorg- en sattelietwoningen, maar doet
hierin ook een beroep op inwoners van de gemeente om ook vooral naar elkaar om te kijken.
Horst aan de Maas wil met haar
woonzorgvisie ervoor zorgen dat
mensen zo lang mogelijk gezond
en wel in hun eigen omgeving
kunnen blijven wonen. Volgens
Henk Verstappen, beleidsmede
werker positieve gezondheid bij
gemeente Horst aan de Maas, is
de woonzorgvisie er geen die gaat
over nieuwe verpleeghuizen of
bejaardentehuizen, zoals we die
vroeger kenden. “Deze woonzorg
visie gaat juist over heel klein
schalige alternatieven die dichtbij
liggen en nieuwe antwoorden
bedenken die kunnen bijdragen
aan het langer thuis en gezond
blijven wonen”, legt hij uit. “Het
is een kwalitatieve woonzorgvi
sie: het is geen toetsingskader,
maar een inspiratiekader waar
we vorm aan willen geven.” De
gemeente heeft de ambitie lan
ger met elkaar gezond te kun
nen blijven wonen, zo dicht als
mogelijk bij het huis of thuis. Het
is van belang dat de buurt naar
elkaar omkijkt en elkaar onder
steunt, geeft Verstappen aan.

“Er moeten aanpassingen gedaan
worden in woningen om deze
geschikt te maken. Ook streven
we naar geclusterd wonen en
woongroepen realiseren in wijken.
Daarnaast willen we mantelzorg
woningen en satellietwoningen
creëren waar zorg 24 uur per dag
beschikbaar is.”

We willen het
gesprek aangaan in
alle wijken van alle
dorpen
Inwonerinitiatieven
Deze pijlers kunnen volgens
Verstappen gerealiseerd worden
door uitnodigend te zijn naar alle
partijen en ernaar te streven dat
inwoners zelf met initiatieven te
komen. “We willen het gesprek
aangaan in alle wijken van alle
dorpen. Inwonerinitiatieven moe
ten omarmd en gefaciliteerd wor

den door de gemeente. We zeggen
in principe altijd ja op een gesprek
over ieder initiatief en kijken dan
met elkaar of dit een passend initi
atief is en wat er dan nodig is om
dit initiatief tot een goed einde te
brengen.”

Intensieve gesprekken
De woonzorgvisie is volgens
Verstappen gevormd door
drie maanden lang intensieve
gesprekken te voeren. “We zijn
in gesprek geweest met allerlei
betrokken stakeholders en met de
doelgroepen zelf: mensen met een
verstandelijke beperking en hun
omgeving, mensen met mentale
problemen, ouderenverenigingen,
maar ook met woningcorporaties
en zorgaanbieders”, legt
Verstappen uit. “Deze gesprekken
waren proactief, het was een
intensieve dialoog met alle
stakeholders. Heel veel mensen
gaven aan dat het belangrijk is in
een vroeg stadium na te denken
over woonzorginitiatieven. Voor
veel mensen is het vaak een

gedoe om erover na te denken,
maar daarnaast is er ook de
financiële component die een rol
speelt.”

Kritische vragen
Door de raadsleden werd er een
aantal kritische vragen gesteld
over het faciliteren van deze zorg.
“Hoe kunnen we zorgen dat de
initiatieven die zich aanbieden ook
daadwerkelijk geholpen en verder
gebracht worden”, vroeg Imke
Emons (BVNL) zich af. Verstappen
was van mening dat het begin het
gesprek altijd plaats kan vinden.
“Dat is denk ik ook de kracht”,
stelde hij. “Dit vraagt in het begin
meer capaciteit, omdat er een
nieuwe werkwijze plaatsvindt.
Daar moet tijdelijk voor bijgeplust
worden, maar het is wel essentieel
en we verwachten dat dit ook
mogelijk is. We kijken momenteel
hoe zorg zo efficiënt mogelijk
aangeboden kan worden.”
Daarnaast vroeg Yvonne Douven
(VVD) zich af wat de invloed van
deze visie is op het stagneren
van doorstroomwoningen.
Volgens Maaike Gubbels,
beleidsmedewerker wonen bij
gemeente Horst aan de Maas, blijft

VITARA
FULL HYBRID

S-CROSS
SMART HYBRID

VANAF

VANAF

€29.350,-

dit een lastig onderwerp en is
daar nog geen pasklaar antwoord
op. Tot slot benoemde Sonja van
Giersbergen (SP) dat niet iedere
inwoner van de gemeente zich
aangesproken zou voelen om te
helpen. “Er is een grote groep
mensen die we met deze visie
niet meekrijgen. Vooral in de grote
kernen in Horst aan de Maas is
de betrokkenheid lager en staan
mensen niet altijd open om elkaar
te helpen, voornamelijk omdat ze
elkaar simpelweg niet kennen.”
Wethouder Roy Bouten gaf aan dit
punt te kunnen onderschrijven.
“Dit is ook de reden dat we geen
strak afwegingskader hebben.
Op verschillende plekken zijn
verschillende soorten van
zorginitiatief passend. We gaan
voor een inspiratiekader. Laat ons
zien waarom dit initiatief voor die
doelgroep op die plek passend
is. Zo kunnen we zowel de kleine
kernen als de grotere plekken
versterken.”

€27.995,-

ONZE DEUREN ZIJN WEER GEOPEND!
Kom per direct kennismaken met de Suzuki S-Cross en vanaf 11 maart met de Vitara Hybrid.
Bezoek onze showroom voor meer informatie of een proefrit.

Kom snel langs bij Autobedrijf G.H.V. bv
Stationsweg 183 · 5807 AA Oostrum-Venray · Tel 0478-581154 · suzuki.nl/autobedrijf-ghv

Gemiddeld brandstofverbruik volgens de WLTP testmethodiek Euro 6-norm EC 2018/1832AP: 5,3 – 6,1 l/100 km; 18,9 – 16,9 km/l; CO2-uitstoot: 120 – 139 g/km.

Tekst: Floor Velthuizen
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Weinig vrouwen bij Essentie

Verschuivingen binnen de
kandidatenlijsten verkiezingen
Op de kandidatenlijsten van de gemeenteraadsverkiezingen
van Horst aan de Maas staan in totaal 147 namen. In 2018 waren
dat er nog 116. Ook hebben er binnen de partijen opvallende
verschuivingen plaatsgevonden.
In Horst aan de Maas kan er op
zeven partijen worden gestemd:
CDA, Essentie, D66+GroenLinks,
PvdA, VVD, Perspectief Horst aan
de Maas en Belang van Nederland.
Vergeleken met 2018 is er één
partij, SP, verdwenen, maar zijn
Perspectief Horst aan de Maas en
Belang van Nederland nieuw op de
lijst verschenen. Voor Perspectief
Horst aan de Maas zijn 18 perso
nen verkiesbaar en bij Belang van
Nederland 23.

Overstappen
Opvallend is dat er bij de grootste
partij, CDA, achttien namen zijn
verdwenen. Dat is ongeveer 67
procent. De raadsleden die bij het
CDA nu in de gemeenteraad zitten,
staan bijna allemaal weer op de
lijst. De PvdA heeft de grootste
stijging in kiesbare kandidaten.
Zij gaan van 18 naar 25 leden.
Opmerkelijk zijn ook de cijfers van
het evenwicht in aantal vrouwen

in de partijen. Zo heeft Essentie
maar 4 vrouwen verkiesbaar op
de lijst tegenover 22 kandidaten.
Ook CDA heeft veel meer mannen
dan vrouwen. 23 kandidaten,
waarvan 6 vrouwen. Bij de
andere partijen liggen die cijfers
redelijk evenwichtig. Andere
vermeldenswaardige feiten die
te benoemen zijn is dat Thijs
Lenssen in 2018 verkiesbaar was
bij SP, hij gekozen werd in de raad,
daarna opstapte en zich aansloot
bij D66+GroenLinks, ook weer uit
deze partij stapte, een partij onder
eigen naam oprichtte en daarna
verder ging onder Perspectief Horst
aan de Maas. Lenssen heeft in
deze raadsperiode in vier partijen
gezeten. Een ander raadslid dat
overstapte is Imke Emons. Zij zat
voor VVD in de raad, stapte op en
ging onder haar eigen naam verder
waarna ze aansloot bij Belang van
Nederland. Er zijn geen kandidaten
verkiesbaar uit Evertsoord.

reda ature
c
jour teur/
n
(32- ali
s
36
t
uur
)
vac

HALLO Horst aan de Maas, HALLO Peel en Maas, HALLO Venray

Voertuigen gestolen

Twee personen onder verzet
aangehouden in Horst
Twee personen werden op de Molengatweg in Horst op
woensdagavond aangehouden. De verdachten gebruikten
geweld tegen de politie.

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

Het voorval vond rond 20.15 uur
plaats. Het leek in eerste instan
tie te gaan om een conflict in de
relationele sfeer en een vernieling
van een autoruit. “Beiden personen
waren onder invloed en agres
sief”, zegt de politie. “De manne
lijke verdachte wilde na meerdere
vorderingen geen identiteitsbewijs
of identiteitsgegevens laten zien.
Op het moment dat de mannelijke
verdachte een voorwerp uit het
voertuig pakte (mogelijk wapen)
en niet luisterde naar onze aanwij
zingen, waren wij zelfs genood
zaakt om ons stroomstootwapen

ter hand te nemen. Het wapen
werd niet daadwerkelijk ingezet.”
De mannelijke verdachte werd later
onder verzet aangehouden. Zijn
partner probeerde dit te voorko
men en werd ook onder verzet
aangehouden. Het kenteken op het
voertuig behoorde tot een ander
voertuig. Beiden zijn ingesloten in
het cellencomplex en het voertuig
is in beslag genomen voor onder
zoek. Na onderzoek bleek het voer
tuig van diefstal afkomstig.
Beeld: Instagram Wijkagenten
Horst aan de Maas

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

#kempencreëert
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Diep geschokt en met grote verslagenheid hebben wij kennis
genomen van het zo plotseling overlijden van onze zeer
gewaardeerde medewerker, fijne collega en vriend

HAN-MARK
ARENDSE

Siem Coopmans

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Wij verliezen in Siem een vakbekwame medewerker en
een zeer gewaardeerde collega voor ons zelf maar ook voor
onze klanten.

Met ambitie en karakter ging je door het leven
om de juiste richting te geven aan je eigen wil en streven.
Geheel onverwacht sloeg jij een andere weg in
en staan wij ineens voor een totaal nieuw begin.
Lieve Siem, wat gaan wij jou enorm missen.

Siem Coopmans
Venlo, 25 maart 2001
0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

Siem was een spontane en fijne collega die altijd voor
iedereen klaar stond. Zijn inzet en betrokkenheid met het
bedrijf zal altijd in onze herinnering blijven.
Wij wensen familie, Isa en vrienden heel veel sterkte in deze
moeilijke tijd maar vooral ook voor de tijd die nog komen gaat.
Roland en Gerdina, Loek en Wilma, Per en Dionne,
Paul en Loes, Chiel en Nanda, Chris en Lieke,
Joep, Martijn, Jos en Hans.

Grubbenvorst, 27 februari 2022

Trotse zoon van

Jacqueline en Louis
Allerliefste broertje van

Joanne
Rex

Lieve vriend van

Isa

Siem Coopmans

Familie Coopmans
Familie Harthoorn

Sinds december 2021 lid van onze club.

Venloseweg 53
5971 PB Grubbenvorst

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

uitvaartbegeleiding

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van de zoon van onze medewerkster.
Middenin de bloei van het leven waaraan zo abrupt,
in één klap, een einde is gekomen.

Tel. 077 - 302 11 40

bob noten

Wij wensen familie, vrienden en bekenden
heel veel sterkte in deze moeilijke tijd
Bestuur en leden
Motortoerclub MTC “de Melderse”

We zullen in besloten kring afscheid nemen van Siem op
zaterdag 5 maart om 14.00 uur. U kunt de dienst volgen
via een live stream, de link hiervoor kunt u opvragen via
office@bobnoten.nl

uit vaar t verzorging

Woorden schieten tekort na het
plotselinge overlijden van

24-uur
bereikbaar

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Intens verdrietig geven wij u kennis van het
plotseling overlijden van

Siem Coopmans
Zoon van ôzze Louis en Jacqueline
Broer van Joanne
Vriend van Isa
Wat waren wij met z’n allen trots bij de geboorte van ons
jongste neefje. En wat hebben we een groot verdriet nu
je ons hebt verlaten.
IJverig als je was had je nog zoveel plannen met je gouden handjes.
Je was altijd vrolijk en sociaal, zo blijf je in onze herinnering.
Wij gaan je missen en zullen er voor jullie allemaal zijn.

0478-515221
Briensveld.nl

Ooms en Tantes
Neven en Nichten en hun partners
Van de Fam. Coopmans

Woorden schieten tekort…

Guus Janssen
Wij wensen Monique, John, Sanne, Simone,
familie en vrienden heel veel sterkte, alle steun en warmte toe
bij dit onbeschrijflijk grote verlies.
Collega’s en directie van Dutch Pet Products BV
en Mix International BV

Dankbetuiging

Hartelijk dank voor uw belangstelling en het medeleven
dat wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn
lieve man en onze pap

Piet Huijs
Dit heeft ons veel steun en troost gegeven.
Marlies, Erik, Mirella en Henky
Sevenum, maart 2022

Inmiddels alweer 10 jaar geleden van ons heen gegaan
maar nog geen dag vergeten

Huub Hoex
* 8 mei 1958

&
Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

† 5 maart 2012

Partner van

Carol Greijn †
Sevenum, De Knoerkels
Bear, Ger, Jan, Jos, Leon, Michel, Thei, Wiel, Wim D, Wim H, Wim K

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen
voor de vele blijken van medeleven in de vorm van kaarten,
telefoontjes en bloemen tijdens zijn ziekbed en na het overlijden van

Ger Verhaeg
Anny, kinderen en kleinkinderen
Familie Verhaeg, Familie Hopmans
Horst, maart 2022
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Niet alleen de ‘beauty’ maar ook de ‘brains’

Alice is één van de finalisten van Miss Beauty Of Limburg
weet nog niet precies wat, maar wel
Als Alice Manisha (25) uit Broekhuizenvorst aan een miss denkt, ziet ze glimlachende modellen, lopend over
de catwalk. Maar door haar verkiezing bij de finalisten van Miss Beauty Of Limburg kwam ze erachter dat het een ontzettend mooie jurk.”
veel meer is dan dat. “Ik heb zoveel meer in mijn mars”, zegt ze.
Beauty en brains

Eigenlijk is het stom toeval dat ze nu in
de strijd is voor Miss Beauty Of Limburg
2022. Het begon allemaal met een
grapje en nu lijkt het steeds serieuzer
te worden. Tijdens een vriendinnen
avond had Alice erover hoe het zou
zijn om een miss te zijn. “Toen kwa
men we op internet een missverkiezing
tegen”, vertelt Alice. “Meteen pushten
mijn vriendinnen me om mee te doen.
Ik twijfelde. Uit alle gekkigheid heb ik
mij gewoon opgegeven. Daarna heb ik
niets meer van de missverkiezing ver
nomen, ik was het alweer vergeten na
een paar maanden.”

Menens
Totdat Alice uit het niets een berichtje
kreeg. “Of ik een video wilde instu
ren waarin ik mezelf voorstelde in
een jurk”, gaat ze verder. “Ik begreep
het niet, wat is er aan de hand? Mijn
vriendinnen wisten het wel. Ik was het
echt vergeten, wie had dat verwacht?”
Na een paar keer te hebben geoefend
voor de spiegel, besloot Alice de video

op te nemen. Haar zusje hielp haar
hiermee. “Die zondag kreeg ik ineens
een telefoontje van de missverkiezing.
Ik mocht naar de castingsronde. Nu is
het echt menens, dacht ik. Op de loca
tie in Sittard werden er allerlei vragen
gesteld en moesten de kandidaten
zich voorstellen in het Nederland en
Engels.” Wie weet mag ze Nederland
vertegenwoordigen ooit, dan moet ze
wel goed Engels kunnen.

Gillen
Alice kreeg niet meteen te horen of
ze door was naar de finale. “Ik moest
naar een verjaardag en was onderweg
met mijn zusje toen de organisatie
live ging op Instagram. Dan hoor je ze
ineens je naam uitroepen en toen was
het gillen. Dan kun je echt niet meer
terug, fantastisch.” Om Miss Beauty
Of Limburg te worden, moet Alice het
opnemen tegen een aantal andere
finalisten. Ze kan stemmen binnenkrij
gen als er mensen op haar stemmen
door een sms te sturen naar 3010: Poll

Limburg Alice, maar ook het oordeel
van de jury telt zwaar mee. Vrijdag
18 maart is de grote dag. “Ik wil wel
iets speciaals aan doen”, zegt ze. “Ik

Als je Miss Beauty Of Limburg wilt
worden is lachen op de catwalk niet
genoeg, zegt Alice. “Er komt zoveel
meer bij kijken. Ik heb bijvoorbeeld
aan bootcamp gedaan met de andere
finalisten, geleerd hoe je echt op hak
ken moet lopen en om een catwalk
te bewandelen. Dat is allemaal echt
niet gemakkelijk.” Daarnaast moet er
ook inhoud zitten in een miss. “Het
is niet alleen de ‘beauty’, maar ook
de ‘brains’”, zegt Alice. “Ik ben een
sterke, energieke, ambitieuze vrouw
en vind dat vrouwen voor zichzelf
moeten opkomen. Dat het niet een
gezinssamenstelling is waarbij de man
gaat werken en de vrouw voor de
kinderen zorgt. Dat vind ik echt heel
belangrijk. Daarnaast wil ik meerdere
culturen bij elkaar brengen.” Zelf komt
ze van Afrika en heeft ze daar tot haar
9e in Tanzania gewoond. “Ik heb een
sterke eigen mening die ik heb kun
nen vormen door invloeden van de
verschillende culturen waar ik mee te
maken heb gehad en nog steeds mee
te maken heb. Dat wil ik aan alle vrou
wen meegeven. Dat vrouwen leren
hun kracht te vinden en een sterke

eigen mening durven te vormen.”

Goed doel
Het traject bestaat ook uit je inzetten
voor het goede doel. “In ons geval de
Linda Foundation, die zet zich in voor
gezinnen die het niet zo breed hebben.
“Ik kom op voor mensen die het niet zo
breed hebben, dat deed ik altijd al. Dat
deze stichting erbij hoorde, was voor
mij weer iets om extra mijn steentje
bij te dragen. Veel mensen denken dat
Nederland het goed heeft, maar dat
geldt niet voor iedereen. Zelfs hier in
Horst aan de Maas heeft niet iedereen
een volle portemonnee. Daar ga ik mij
de komende weken hard voor maken.”
De missverkiezing doet Alice voor haar
persoonlijke ontwikkeling, ervaring en
plezier, ze droomt niet van een baan
als model. “Je moet groots dromen.
Mijn plannen zijn om op mijn 50e al
met pensioen te gaan”, zegt ze lachend.
“Ik ga mijn eigen bedrijf starten en
zoveel dingen bereiken. Misschien is
50 jaar dan wel erg vroeg, maar als je
ergens voor gaat, dan moet je dat ook
goed en met de volle honderd procent
doen. Zo sta ik ook in het leven.”
Tekst: Niels van Rens
Beeld: Niels van Rens en
The Light Portraits - Kevin Jeukens

Open
dag
13 maart
2022

Combineer werken en leren in de
techniek met een mbo-opleiding richting
metaal, constructie,mechatronica, lassen
of precisietechniek.
scan de qr-code
voor meer info
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Ik dans met dich in d'n hemel einen tango...
Je hebt nu je rust gevonden

Nadat zijn gezondheid in de afgelopen jaren steeds
verder achteruit ging, hebben wij mijn lieve man,
ons pap en opa nu los moeten laten.

Jan Collin
25 juni 1941

Exact 27 jaar later zijn mam en pap met de carnaval weer samen.
In de leeftijd van 86 jaar nemen wij afscheid van

Door Vullings - Verhaegh
echtgenote van

Piet Vullings †

(26 februari 1995)

lieve mam, trotse oma en sinds kort superoma van

28 februari 2022

Peter en Gerty
Sjoerd en Fieke, Sam, Jip
Céline en Stan

Riet van Hoek

Loek en May
Pascalle en Arjan
Michèle en Roan

Natascha en Erwin
Stef en Amber
Giel en Mira
Loek

Mariël en Frans
Sheryl
Kayleigh en Joep
Donny

Suzanne en Paul
Cas en Quenna
Rob
Len

Eric en Inge
Juul en Jonah
Teun
Eva en River

Blauwververstraat 42, 5961 KJ Horst
Op zaterdag 5 maart nemen wij in besloten kring afscheid
van Jan.

26 februari 2022
Zonnedauw 22, 5975 TD Sevenum

Een speciaal woord van dank gaat uit naar de medewerkers
van LIZ Thuiszorg en naar het team en de vrijwilligers van
Gasterij Bergerbaan.
Veel dank ook aan de huisartsen Majoor en Aerts voor de
goede medische zorg en begeleiding.

Wij hebben op donderdag 3 maart afscheid van mam genomen.

De strijd is gestreden,
met telkens nieuwe moed
Verbazingwekkend krachtig
Het is nu op, zo is het goed
Verdrietig, maar ook vervuld van trots en mooie
herinneringen, geven wij kennis van het overlijden van

Een bijzonder woord van dank aan alle lieve mensen die het
mogelijk hebben gemaakt dat mam tot het laatst thuis is
kunnen blijven.

Ik ziej neejsgirrig hoe ’t aan d’n andere kánt zal zien

Toon van Rens
Oëme Toën

Hegelsom
2 augustus 1947
28 februari 2022
Marieke en Robert
Renske
Neeltje
Teuntje

Kitty Gerits-Rutten
Bert Gerits

Iedereen van zorgboerderij Wienes
Broers en zussen
Neven en nichten

Zij overleed op 75-jarige leeftijd.
lieve mam, schoonmoeder, trotse oma en alde oma van
Marcel en Andrea
John en Angelique
Evelien en Twan
en oma’s kleinen achterkleinkinderen
Familie Rutten
Familie Gerits
Venlo, 27 februari 2022
Burg. van Leentstraat 104, 5971 AK Grubbenvorst
We zijn voor het laatst samen met Kitty op zaterdag 5 maart
om 14.00 uur in het crematorium, Grote Blerickse Bergenweg 30
in Venlo-Blerick.
Kitty is thuis. Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid van haar
te nemen op donderdag 3 maart van 19.00 tot 20.30 uur.
Bloemen zijn maar voor even, een bijdrage voor het Longfonds
is voor het leven. Hiervoor zijn collectebussen aanwezig in het
crematorium.
Onze grote dank gaat uit naar huisarts Paulien Huijs, de medewerkers van Buurtzorg, VieCuri met in het bijzonder afdeling IC
voor de fijne zorg aan Kitty.

Hagelkruisweg 16
5963 AS Hegelsom
De plechtige uitvaartdienst is zaterdag 5 maart om 11.00 uur
in de parochiekerk van de H. Hubertus te Hegelsom.
Daarna begeleiden wij hem in besloten kring naar het
crematorium.
Tijdens de avondwake op vrijdag 4 maart om 19.00 uur, in
boevengenoemde kerk, zullen wij Toon speciaal gedenken.
Bloemen zijn mooi, maar wij zouden de voorkeur geven aan
een gift voor Vastenactie. Hiervoor staan collectebussen bij
het condoleanceregister.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Optidee: voor persoonlijk advies,
bestelling en/of party: 06 48 55 07 30
en www.optidee.nl/peggy-wismans
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 1012 uur op den Bergen 10 Sevenum
in binnenruimte, vrijwillige bijdrage,
op den Bergen 10 Sevenum.
Belastingservice Horst biedt
ook dit jaar weer hulp bij de
belastingaangifte voor particulieren,
BSH is laagdrempelig en geschikt voor
elke kleine beurs. Hulp nodig, neem
contact op met tel. 077 398 47 88 of
belastingservice.horst@gmail.com

Zo leuk lief en klein,
wat zijn we blij
dat jij bij ons mag zijn

Aevee

24 februari 2022
Dochter en zusje van
Jordi, Suniva en Hailee*
Tetteroo
Nieuwstraat 60
5961 HE Horst
Geboren

Bo

18 februari 2022
Dochter en zusje van
Eefke Bongers,
Jean-Marie Starmans
Seb en Jules
Hertog Willemlaan 30
5961 TK Horst

Welkom lief meisje!

Geboren op
26 februari 2022

Rêve
Dochter en zusje van:
Kay, Linda, Jade en Nolan
van den Boogaard-Janssen
Van Bronckhorststraat 76
5961 SM Horst

Hortensia’s o.a. limelight,
annabelle. Rhodo, azalea
e.a. groenbl. heesters ook op
stam , vlinderstruik, vaste pl.,
bodembedekkers, buxusverv.
Open za. 9.30-16.30 uur, of vrij. na
afspraak via 0640327108. Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree.
www.veld-tuinplanten.nl
Kienen KBO Meterik voor leden en
niet leden, op maandag 14 maart
2022, aanvang 14.00 uur in het MFC .
Cosmetische acupunctuur
het nieuwe botox
www.bijconstance.nl
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
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
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Karten op parkeerplaats bij MFC de Zwingel

Karting Kampioenschappen georganiseerd
in Melderslo
In Melderslo wordt op zaterdag 4 juni een karttoernooi georganiseerd op de parkeerplaats bij MFC de Zwingel
tijdens Melderse Bruist. De Melderse Karting Kampioenschappen konden in 2020 vanwege corona niet doorgaan, maar dit jaar heeft de organisatie het vertrouwen erin dat het goed komt.

Binnenkijken bij...

Column

Geschiedenis
anno nu
Eindelijk zijn bijna alle coronamaatregelen opgeheven. Voor
iedereen met een ‘rood-geelgroenhart’ precies op tijd. Klaar
voor een knallende vastelaovend zonder mondkapjes of
anderhalve meter. Met de
voorspelling van veel zon kan
het echt niet meer stuk. Maar
nog voor het feest losbarst,
zitten we in een bizar scenario.
Er is oorlog in Europa en
Oekraïne is ineens erg dichtbij.
Ik ben meteen terug in 1977, het
jaar dat ik mee mocht met een
studiereis voor agrarische jongeren
naar de Sovjetunie. Via via was
ik aangemeld. Ik was 17, ging
naar 6 vwo, raapte eitjes bij de
boer en had de Sovjetunie als
examenonderwerp. Dus: gaan!
Het reisplan bestond uit drie
dagen Moskou, drie dagen Kiev
en drie dagen Charkow. Er was
een ijzeren gordijn en daarachter
bevond zich een communistische
staat die westerlingen vooral
toeliet om propaganda te maken
en te laten zien hoe heilzaam het
communistisch regime is.
Charkow en Kiev, nu elk uur van de
dag in het nieuws, zijn prachtige
steden met mooie parken en veel
groen. We bezochten kathedralen,
ziekenhuizen, scholen, de club van
pioniertjes en op het platteland
enkele kolchozen en sovchozen.
We ontmoetten er de helden van
de arbeid. Kortom, we kregen een
inkijkje in de samenleving, maar
alleen dat wat men van hogerhand
wilde tonen. ’s Avonds op straat
en in de parken zagen we gewone
burgers. Niet op voorhand gese
lecteerd, maar contacten die we
toevallig opdeden bij een kiosk of
tijdens een wandeling. Ze spraken
soms Duits of Engels. Ik herinner
me warme mensen, die oprecht
trots op hun stad en vaderland
waren, maar ook snakten naar
meer individuele vrijheid, zoals
wij die kennen. Oekraïne schrijft
nu geschiedenis. Ik hoop dat alle
scholen hun programma aanpassen
aan de actualiteit en dat er genoeg
ruimte is voor vragen van leerlin
gen over de toestand in Europa.
Contextrijk leren. De geschiedenis
van Europa, de koude oorlog, de
NAVO, nu is hét moment om kennis
over te dragen over vrede, veilig
heid en vrijheid.
Dorien Stals

De tijden van alle teamleden worden
individueel bijgehouden en daarnaast
bij elkaar opgeteld. “Door de snelste
teams én snelste individuen wordt uit
eindelijk een winnaarsmanche gere
den en zo komen we erachter wie de
kartkampioen van Melderslo wordt.”
De winnaars gaan in ieder geval naar
huis met een beker. “En natuurlijk met
eeuwige roem”, lacht Paul. “We heb
ben pas net één overleg gehad, dus
we zijn nog druk bezig met het rege
len van de bekers en het kijken wat
we verder doen met de prijzen.”
De organisatie bouwt voor het eve

Het karttoernooi wordt georgani
seerd door de muziekvereniging
van Melderslo. “Melderse Bruist is
een jaarlijks evenement waarbij we
ieder jaar iets anders organiseren”,
legt één van de organisatoren, Paul
Coenen, uit. “Zo hebben we al eens
een keer The Voice of the Melderse
georganiseerd en hebben we een zit
tingsavond gehad. Nu gaan we voor
een karttoernooi.” Het toernooi vindt
plaats op zaterdag 4 juni en teams van
drie personen kunnen zich hiervoor
inschrijven. Iedereen rijdt daarbij op
de dag zelf minimaal twee manches.

nement een eigen kartbaan, naast
MFC de Zwingel in Melderslo. De karts
worden door de organisatie gehuurd.
“Dit zijn wel echte karts die je ook
zou krijgen tijdens een dagje karten”,
geeft Paul aan. Er wordt op deze dag
van 15.00 tot 19.00 uur geracet en in
totaal worden er dan zestien marches
gereden. “In de avond is er een prijs
uitreiking en hebben we de jaarlijkse
goederen- en dienstenveiling. Ook
komt er een dj dus er is de hele avond
muziek, we hebben van alles leuks
gepland en het wordt echt een feest
avond.”

In 2020 zouden de Melderse Karting
Kampioenschappen eigenlijk plaats
vinden, maar wegens de lockdown
moest het evenement afgelast wor
den. Dat zorgde voor grote teleurstel
ling. Nu kan het dan toch eindelijk
plaatsvinden. Ondanks dat de organi
satie het evenement pas net opnieuw
heeft aangekondigd, komen er al posi
tieve reacties binnen. “Je kunt mer
ken dat het al echt opgepakt wordt”,
stelt Paul. “Mensen zijn enthousiast,
maar dat zijn wij als organisatie ook.
We hebben er heel veel zin in.”
Meer informatie over het toernooi en
inschrijving hiervoor volgt nog via de
Facebookpagina van Melderse Bruist.
Tekst: Floor Velthuizen

Oh, zit dat zo!

Ontslag na ziekmelding mogelijk?
Op 18 februari 2022 heeft de Hoge Raad een interessante uitspraak gedaan. De zaak die tot de uitspraak
leidde betrof een werknemer waarvan de werkgever het arbeidscontract wegens bedrĳfseconomische
redenen (ook wel de a-grond genoemd) wilde opzeggen. Het UWV gaf de werkgever geen toestemming
om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Vervolgens meldde de werknemer zich ziek.
Een werkgever die het arbeidscontract van een werknemer op
basis van de a-grond opzegt, dient
daar toestemming van het UWV
voor te hebben. Indien het UWV
toestemming verleent, mag de
werkgever de arbeidsovereenkomst
van de werknemer beëindigen.
Weigert het UWV toestemming en
is de werkgever het niet eens met
het oordeel van het UWV, dan kan
de werkgever de rechter verzoeken
de arbeidsovereenkomst alsnog
te beëindigen.
Voor de werkgever geldt echter een
verbod om de arbeidsovereenkomst
van een arbeidsongeschikte
werknemer op te zeggen.
Dit opzegverbod staat in artikel
7:670 van het Burgerlijk Wetboek.
In datzelfde wetsartikel worden
ook twee uitzonderingen op dit
verbod genoemd. Eén van de

uitzonderingen is de situatie waarin
de werknemer zich ziekmeldt
nádat zijn werkgever het UWV om
toestemming heeft gevraagd om de
arbeidsovereenkomst te beëindigen.
Maar stel dat een werknemer zich
ziekmeldt in de periode tussen
de weigering door het UWV en
het daaropvolgende verzoek
door de werkgever bij de rechter
om de overeenkomst alsnog te
beëindigen. Geldt dan ook het
verbod op het beëindigen van de
arbeidsovereenkomst van een
arbeidsongeschikte werknemer?
Over die vraag oordeelde de
Hoge Raad afgelopen maand.
De Hoge Raad besliste dat in het
geval een werknemer zich ziekmeldt
nádat het UWV toestemming
heeft geweigerd en de werkgever
vervolgens naar de rechter stapt,

het opzegverbod tijdens ziekte
niet geldt. De rechter kan dan,
ondanks de arbeidsongeschiktheid,
toch overgaan tot het beëindigen
van de arbeidsovereenkomst.
De uitzondering op het opzegverbod
bij ziekte na de aanvraag bij het
UWV geldt dus ook nog in een
eventuele procedure bij de rechter.
Volgens de Hoge Raad past dit
oordeel bij de bedoeling van de
wetgever en het stelsel van het
ontslagrecht om te voorkomen dat
werknemers zich ziekmelden om zo
een ontslagprocedure te frustreren.
Heb je als werkgever of als werknemer vragen over het opzegverbod
tijdens ziekte of over een verzoek
bij het UWV of de kantonrechter
om een arbeidsovereenkomst te
beëindigen, neem dan contact op
met mr. Jasper Verhagen.

10 jaar Lucie Geurts Ritueelbegeleiding
Dank je wel allemaal!
Vanaf 2012 heb ik talloze families mogen helpen
bij het maken van mooie herinneringen.
Ik ben dankbaar dat ik in deze 10 jaar vertrouwen heb
gekregen van al deze families. Ik blijf het bijzonder vinden dat
ik iedere keer weer zo dicht bij mensen mag komen.
Juist door mijn werk als ritueelbegeleider besef ik elke dag dat
ik dankbaar ben voor het leven; dat ik het leven mag vieren.
Daarom vier ik op 11 maart 2022 het leven.
Wil jij dit feest mee vieren?
Reserveer dan je gratis ticket via www.luciegeurts.nl
Locatie: ’t Gasthoês te Horst: inloop 19:00 uur;
start programma 19:30 uur

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 73 | www.putt.nl
jasper.verhagen@putt.nl
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Achter de geraniums? Ik dacht het niet

Afgelopen vier jaar was ik raadslid. Dat ik me als onderwijsman
richtte op onderwijs, jeugdzorg en het kwetsbare kind zal u niet
verbazen. Ondanks een tekort aan geld kreeg toch iedereen de zorg
die nodig was. Het onzalige idee om basisschool de Weisterbeek te
verplaatsen naar het Juniorcollege kreeg ik van tafel. Blij was ik dat
zwembad en sporthal De Berkel niet verplaatst werden.
Ook op scholenbouw werd niet
bezuinigd. Na Kronenberg, Meterik
en de STip is nu obs Weisterbeek aan
de beurt. Sevenum staat op de rol.
De Weisterbeek wordt herbouwd op
dezelfde plek met veel groen en een

PvdA Horst aan de Maas

buurtontmoetingsplek.
Verder konden we de bezuinigingen
op het peuterspeelzaalwerk tegen
houden zodat het nu nog in elk dorp
aangeboden wordt.
In mijn takenpakket zaten verder

Deze vrijwilliger gaf aan dat er
vroeger een prullenbak stond bij de
Sint-Anthoniuskapel in de bossen
van Kronenberg, maar dat deze
prullenbak sinds enige tijd daar
niet meer stond. Gevolg? Door het

Perspectief Horst aan de Maas

ontbreken van de prullenbak op die
plek lag er de laatste tijd erg veel
zwerfafval. Dat moest toch anders
kunnen? Na rondvraag te hebben
gedaan, bleek de prullenbak
die er eerst stond niet van de

‘Als je blijft doen wat je deed, krijg
je wat je altijd kreeg’, aldus Albert
Einstein. Deze wijsheid geldt voor
ons allemaal, ook voor ondernemers.
Onder invloed van stijgende energie
prijzen, het wegvallen van gewasbe
schermingsmiddelen en het steeds

slechter beschikbaar zijn van arbeid
moet een ondernemer evolueren
met zijn bedrijf. Een voorbeeld daar
van is het plaatsen van stroken met
bloemrijke gewassen naast akker
bouwpercelen en tuinbouwbedrij
ven, waar biologische bestrijders zich

gemeente te zijn. De gemeente
heeft vorige week echter wel
toegezegd om op diezelfde plek
een nieuwe prullenbak terug te
plaatsen en om die ook te gaan
legen. Goed nieuws dus. Die ene
prullenbak in Kronenberg staat
eigenlijk symbool voor de lokale
politiek. Er vindt een verandering
plaats in de omgeving van
inwoners van onze gemeente en
die inwoners geven daarover een
signaal af. Vervolgens is het aan de

lokale politiek om dat signaal op
te pikken en er iets mee te doen.
Maar eigenlijk begint het toch bij
onszelf? Dus ja, de lokale politiek
gaat soms óók over een prullenbak.

Marjolein Selen

ontwikkelen. Perspectief staat voor
het stimuleren van innovaties in de
land- en tuinbouw. Meerdere rich
tingen zijn mogelijk. Intensivering in
glastuinbouw kan ertoe leiden dat op
3 hectare kas net zoveel sla geprodu
ceerd wordt als op 100 hectare buiten.
Hoe mooi zou het zijn als we die 97
hectare dan kunnen gebruiken voor
het bevorderen van de biodiversiteit?
Landbouw en natuur hebben elkaar
nodig. Natuurinclusieve landbouw is
nodig om een ‘license to produce’ te

behouden. Bedrijfsmaatregelen voor
een natuurinclusieve bedrijfsvoering
leveren positieve effecten op de mili
eukwaliteit en dier- en plantgezond
heid. Dat dit soort veranderingen
gepaard gaan met verzet is logisch.
We houden nu eenmaal niet van ver
anderingen. Juist het aanpassen van
je ondernemersstrategie aan veran
derde omstandigheden is de beste
strategie om te overleven.
Eugenie Dings

SP steunt bewoners Marijkestraat

In de Prinses Marijkestraat in Horst staan dertig woningen, verdeeld over twee flatgebouwen, in de vorm
van maisonettes. In de Norbertuswijk, waar ook zij deel van uitmaken, zijn inmiddels praktisch alle
woningen van Wonen Limburg verduurzaamd. Er is driedubbel glas geplaatst en daken, muren en vloeren
zijn geïsoleerd. Behalve in de maisonettes aan de Prinses Marijkestraat. Dat roept vragen op.

Essentie

Jos Gubbels

Evolutie van de ondernemers

Als boerendochter van een gemengd landbouwbedrijf ben ik sinds de
jaren tachtig in de tuinbouw terecht gekomen. Sinds 2011 ben ik zelfstandig ondernemer met een internationaal adviesbureau en sinds 2017 ook
ondernemer in een in de VS gevestigd hightech glastuinbouwbedrijf. Als
geen ander ken ik de zaken waar je als ondernemer tegenaan loopt.

De bewoners informeerden bij
Wonen Limburg, die op haar beurt
verwees naar de gemeente in ver
band met plannen die er lagen voor
de wijk. Uiteindelijk schreven de
bewoners een brief aan het col
lege die ze per mail verzonden op

in Sevenum zijn nog niet gebouwd.
Hoe gaat het verder met het peu
terspeelzaalwerk? De jeugdzorg?
Het IJslands model? Het verenigings
leven? Het subsidiebeleid?
Natuurlijk gaat Grubbenvorst me
extra aan het hart. Een groene buffer,
maatregelen tegen de geluidsover
last. Behoud van de Maasweerden.
Niks geraniums. Met uw steun ga ik
er weer voor.

De lokale politiek is een prullenbak

De lokale politiek gaat ons allemaal aan. Het gaat om onze eigen
leefomgeving. Een tijdje terug sprak ik met een van de vrijwilligers
van het ZAP-team (Zwerfafvalprikteam) in Kronenberg. Het ZAPteam bestaat uit vrijwilligers die iedere tweede zaterdag van de
maand op pad gaan om in de omgeving van Kronenberg zwerfafval
op te ruimen.

SP Horst aan de Maas

het verenigingsleven, het subsi
diebeleid en het accommodatie
beleid: belangrijke pijlers voor de
leefbaarheid. Daar zijn flinke stap
pen gemaakt zoals bij ‘t Gasthoês
en de Smetenhof. Dat was niet altijd
gemakkelijk. De coronapandemie
zorgde niet alleen voor veel mense
lijk leed en onzekerheid, maar had
ook grote financiële gevolgen.
Ben ik klaar? Kan ik achter de gera
niums? Nee, om de drommel niet.
De Weisterbeek en de nieuwe school

19 november vorig jaar. Omdat zij na
ruim twee maanden nog geen enkel
antwoord hadden gekregen, heeft de
SP samen met de bewoners ophel
dering gevraagd aan de verantwoor
delijk wethouder. De beantwoording
liet weer eens vier weken op zich

wachten en inhoudelijk zijn de bewo
ners er uiteindelijk niets mee opge
schoten. De gemeente wijst net zo
hard terug naar Wonen Limburg.
Geen uitnodiging tot gesprek, geen
inhoudelijke informatie en geen
enkele vorm van begrip voor hun

onzekerheid.
Ondertussen wonen veel bewo
ners in tochtige huizen, kruipen in
sommige woningen de schimmels
omhoog en bevriezen waterleidin
gen. Het lijkt ons gemeentebestuur
niets uit te maken. Zij gaat rustig
door met plannen maken, maar niet
samen met de bewoners van de
Marijkestraat, die blijven achter in
kou en onzekerheid over de hoogte
van de energierekening. Voor de

SP is dat onbestaanbaar. We doen
het samen, weet u nog? Samen
met bewoners zullen wij wel in
actie komen. Voor een aangenaam
woon- en leefklimaat, niet alleen
een huis om in te wonen, maar voor
een warm thuis. Gewoon, omdat
ook de bewoners van de Prinses
Marijkestraat daar, net als alle
andere huurders recht op hebben.

in mijn vrije tijd graag zwemmen en
tennissen. Daarnaast ben ik leider
van ons zaalvoetbalteam met de
vriendengroep.
De komende jaren wil ik me met
Essentie inzetten voor een nog
groenere gemeente. Maar ook
voor veilige wegen en fietspaden,
geen doorgaand vrachtverkeer in
de kernen, zonnepanelen zoveel
mogelijk op daken, innovatie in
de agrarische sector en meer
woningbouw (in groene wijken

uiteraard) in alle kernen. Allemaal
punten waar ik me de komende jaren
samen met inwoners op wil richten.
Dat kan alleen als we dit samen
doen en met elkaar praten. Dit doen
we voor ons in het nu, maar nog
belangrijker voor onze kinderen in
de toekomst.

Sonja van Giersbergen

Voor een groenere gemeente
Mijn naam is Maarten Rijs, 33 jaar. Ik ben opgegroeid in het mooie
groene buitengebied van Sevenum, samen met mijn drie broers. We
hebben daar een zorgeloze jeugd gehad, dat wil ik zeker doorgeven
aan mijn zoon.
Het zal niet verbazen dat ik een
groene leefomgeving met de juiste
klimaatadaptie en de natuur ontzet
tend belangrijk vind. Met mijn eigen
hoveniersbedrijf wil ik bouwen aan
de toekomst met het oog op leef
baarheid en gezondheid voor de
volgende generatie. Dat onze kinde

ren mogen opgroeien in groene wij
ken en vriendjes mogen maken op
groene schoolpleinen.
In het verleden heb ik veel gedaan
aan vrijwilligerswerk. Als bestuurs
lid jeugdcarnaval, jeugdbestuurslid
en leider bij Sparta’18, waar ik zelf
ook voetbalde. Tegenwoordig ga ik

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

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

Dinsdag 8 maart 2022

Het grote G-debat
Op dinsdag 8 maart is het weer zover. Na een paar keer uitstellen gaan we dan de tweede editie van het Grote G-Debat beleven. Het Grote G-debat vindt plaats voorafgaande
aan de raadsvergadering van 19 tot 20 uur. Iedereen is van harte welkom om het debat
vanaf de publieke tribune te volgen. Maar het debat wordt ook live uitgezonden via
Facebook (raadhadm). Meer informatie? Kijk op horstaandemaas.nl.

16 maart 2022

Gemeenteraadsverkiezingen
Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. U kiest wie u de komende vier jaar
mag vertegenwoordigen in de gemeenteraad van de gemeente Horst aan de Maas.
Kunt u niet stemmen vanwege ziekte,

www.waarismijnstemlokaal.nl of op de achter-

vakantie of werk?

zijde van de kandidatenlijst die in week 10 wordt

U kunt iemand anders machtigen om namens

bezorgd. De kandidatenlijst is ook via onze

u te stemmen. Diegene brengt uw stem dan

website te bekijken.

tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uit.
Een kiezer mag niet meer dan twee volmach-

Wanneer ontvang ik mijn stempas?

ten aannemen. U kunt op twee manieren een

Uw heeft uw stempas inmiddels per post

volmacht regelen. U kunt alleen een volmacht

ontvangen. Heeft u op woensdag 2 maart nog

geven aan een andere kiezer uit de gemeente

geen stempas ontvangen? Vraag dan een ver-

Horst aan de Maas.

vangende stempas (J8) aan via onze website
met behulp van DigiD. Naast u stempas neemt

Onderhandse machtiging

u ook een identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart

Vul hiervoor het gedeelte op de achterzijde van

of rijbewijs) mee naar het stembureau. Om te

de stempas in. U en degene die u machtigt,

stemmen mag uw identiteitsbewijs maximaal

ondertekenen allebei de volmacht. Geef een

5 jaar niet meer geldig zijn.

kopie van het identiteitsbewijs mee aan degene
die u machtigt. Dit kunt u tot en met de dag van

Heeft u geen DigiD?

de stemming zelf regelen.

Dan kunt u het formulier voor bovengenoemde
verzoeken (L8, J8) ook van onze website halen

Schriftelijke volmacht

of toegestuurd krijgen. Het ingevulde formulier

U kunt een andere kiezer schriftelijk mach-

moet uiterlijk vrijdag 11 maart, 17.00 uur

tigen. Dit is handig als u bijvoorbeeld al op

door ons zijn ontvangen. Persoonlijk aanvragen

vakantie bent voordat u uw stempas ont-

aan de balie kan ook. Maak hiervoor tijdig een

vangt, of als u zelf geen identiteitsbewijs

afspraak via onze website, of via onderge-

meer heeft. U vraagt dit aan voor vrijdag

noemd telefoonnummer. Na bovengenoemde

11 maart, 17.00 uur via het formulier (L8) op

datum en tijdstip is het niet meer mogelijk een

onze website. U hoeft in dit geval geen kopie

vervangende stempas aan te vragen en zonder

legitimatiebewijs mee te geven aan degene die

stempas kunt u niet stemmen.

u machtigt. Hij/zij krijgt dan een volmachtbewijs

Bekendmakingen

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

thuisgestuurd. U kunt deze volmacht niet meer

Heeft u vragen?

intrekken of alsnog zelf gaan stemmen.

Kijk op www.horstaandemaas.nl/verkiezingen

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

of mail naar verkiezingen@horstaandemaas.nl

omgevingsvergunningen

Waar kan ik stemmen?

als u nog vragen heeft. Bellen kan ook tel.

Een overzicht van de stemlokalen vindt u op

(077) 477 9777.

In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen,
-wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van
(ontwerp)-bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar
www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van

8 maart 2022

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

Raadsvergadering

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

Op dinsdag 8 maart vergadert de gemeenteraad.

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

Agenda

Horst

Sevenum

Op de agenda van de besluitvormende vergadering staan o.a. bouw sporthal bij sportpark

• Kranestraat 51a (splitsen woning)

• Steeg 43 (gebruik recreatiewoning als pré-

Meterik, omgevingsvisie, ontwikkelkader weerden Grubbenvorst en Lottum en nieuwbouw

• Venloseweg 22 (afwijken bestemmingsplan)

Weisterbeekschool. Kijk voor een volledige agenda op horstaandemaas.nl/raad.

• Kerkstraat 14 (verbouwen pand)

• Piri Reisweg 23 (melding Activiteitenbesluit)

mantelzorgwoning)

• Peeldijkje (evenementenvergunning autocross)

Horst aan de Maas

Publiek

Meerlo

• Aanwijzing Graaf ter Horst als trouwlocatie

De raad vergadert weer in de raadzaal en publiek is weer van harte welkom op de publieke tribune.

• Beatrixstraat 1b en 3a (transformeren winkel

• Incassoreglement gemeente Horst aan de

naar woonruimte)

Maas 2022

Meer informatie

Melderslo

Meer informatie leest u op de website www.horstaandemaas.nl/raad.

• Boomsweg ong. (ontwerp bestemmingsplan)

belastingen gemeente Horst aan de Maas

De openbare vergadering begint om 20.00 uur en u kunt de vergadering live volgen via

• Sint Odastraat 66 (verlenging beslistermijn)

2022

www.horstaandemaas.nl/raad.

• Eikelenbosserdijk 13 (verlenging beslistermijn)

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

• Leidraad invordering gemeentelijke

077 - 477 9777
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BVNL Horst aan de Maas

Ongekleurd nieuws

Inwoners en ondernemers binnen Horst aan de Maas hebben recht op
feitelijk en ongekleurd nieuws. Helemaal vanuit de gemeente; een
open, eerlijk en transparant bestuur zoals enkele partijen nu als
slogan in de verkiezingen gebruiken.
De afgelopen tijd zien we dat wet
houders van de coalitiepartijen door
middel van filmpjes terugblikken op
de raadsperiode. Het college geeft in
deze filmpjes aan wat gerealiseerd
is, men wil gaan doen en welge
teld één keer is benoemd dat er ook
gefaald is, ondanks dat de gemeente

VVD Horst aan de Maas

door de provincie onder verscherpt
toezicht is gesteld omdat de kwali
teit van de gemeentelijke Ruimtelijke
Ordening ver onder de maat zou
zijn. Zo verscheen onlangs een heus
verkiezingsfilmpje op de gemeen
telijke website én in de media, de
druppel voor de voltallige oppositie.

We zien steeds meer dat we er
alleen met wind- en zonne-energie
nog niet zijn. Deze energiebronnen
zijn zeker onderdeel van een ener
giemix waarbij we kunnen vertrou
wen op schone energie, maar we
zien door de toename van deze

bronnen effecten op ons stroomnet
die we nog moeten oplossen. Even
zonder wind en zon en we zijn afhan
kelijk van een noodaggregaat. Waar
draait dit op: fossiele brandstof. Daar
wilden we toch juist van af?
Dat vraagt om verder te denken.

Over hout gestookte biomassacentra
les zijn weinig mensen enthousiast.
Aardgas kan een overbrugging zijn,
maar ook daar zitten risico’s aan door
afhankelijkheid van andere landen
zoals Rusland. Dat merken we nu al
meteen in onze portemonnee.
Daarom is wat mij betreft kernener
gie een energiebron die nu in onze
energiemix, samen met wind en
zon, kan zorgen voor stabiliteit op
ons energienet. Ook als de zon niet
schijnt en de wind niet waait. Deze

duurzame voorziening van energie
betekent dat we ook minder afhan
kelijk worden van energiebronnen
van andere landen.
Daarom stel ik voor: zonnepanelen,
vooral op daken en niet onze kost
bare landbouwgrond in Horst aan
de Maas, windmolens bouwen met
voldoende steun van omwonenden
en vooral inzetten op moderne en
veilige kernenergie.

Inske Zaalberg

Twan Hoeijmakers

Onderweg naar een nieuwe raadsperiode

De huidige raadsperiode loopt ten einde. Op 14, 15 en 16 maart mogen onze inwoners stemmen op de
verkiesbare kandidaten voor de periode 2022-2026. We hopen natuurlijk dat alle stemgerechtigden
massaal naar de stembus gaan, want dat betekent dat de nieuwe raad en het nieuwe college draagvlak
krijgen van onze samenleving.
Draagvlak staat gelijk aan
acceptatie van een besluit of een
idee. Maar hoe creëer je draagvlak
en sterker nog: hoe neem je een
besluit als dat draagvlak niet
eenduidig is?
Als je als college/raad besluiten
neemt (want daarvoor staan ze aan

te stoppen met deze waanzin. Wij
eisen gezamenlijk dat zij het geld dat
gebruikt is uit publieke middelen,
per direct terugstort in de gemeente
kas en een rectificatie uit doet gaan.
Wij willen dat onze inwoners en
ondernemers eerlijk nieuws vanuit
de gemeente horen. Dat zien wij als
oppositie graag anders.

Van fossiel naar (de) kern

De afgelopen week is gestart met de opbouw van de eerste windturbines van het omstreden Windpark Greenport Venlo. Want dat we
moeten stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen
behoeft inmiddels geen betoog meer. Maar hoe komen we samen tot
een alternatief?

CDA Horst aan de Maas

De afgelopen tijd verschijnen meer
van dit soort berichten/video’s op de
gemeentelijke sociale mediakanalen
vanuit het college. De campagnetijd
binnen het college is volop ingezet
en is duidelijk merkbaar. Het col
lege maakt deze filmpjes van het
gemeenschapsgeld, van uw geld.
De voltallige oppositie heeft geza
menlijk via een motie van treurnis
haar grote teleurstelling en treurnis
over de gang van zaken uitgespro
ken en roept het college op per direct

de lat), betekent dat niet altijd dat
het draagvlak daarvoor eenduidig
is. We zien in de huidige politiek
vaker dat initiatieven of besluiten
niet door iedereen gedragen
worden. Standpunten staan vaak
recht tegenover elkaar.
Het is daarom van belang dat je

de eigen omgeving of betrokken
partijen betrekt bij het initiatief
of de plannenmakerij. Maar ook
als dat wél gebeurt, zien we dat
partijen tegenover elkaar komen
te staan. En tóch moet je dan als
bestuur, of dat nu in de politiek of
in het bedrijfsleven is, een besluit

nemen. Dit is een besluit dat niet
altijd op algeheel draagvlak kan
rekenen.
Dat is het dilemma waar we in de
politiek steeds vaker mee te maken
krijgen. We zien daardoor een
verharding ontstaan in het politieke
en maatschappelijke debat.
Laten we hopen dat we in de
volgende raadsperiode blijven
luisteren naar elkaars standpunten,
kennis en feiten verzamelen
omtrent te nemen besluiten

(hoor en wederhoor) en op basis
van de inhoud het debat voeren
en pas dan een afgewogen besluit
nemen.

Annemie Craenmehr

Mooi
Natuurlijk

natuurlijk mooi
Industriestraat 15
Horst aan de Maas
06 20 41 45 01 | info@jozijna.nl
Volg ons op:

#kempencreëert

creatieve
ideëen

0303 \ opinie
Poll
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Ik heb het gevoel dat mijn stem telt
De strijd om de kiezer woedt inmiddels in alle hevigheid. Manifestaties, flyeracties en ouderenmiddagen: de politieke partijen halen alles uit de
kast om er maar voor te zorgen dat de inwoners van Horst aan de Maas op woensdag 16 maart op hen stemmen.
Wie het aandurft, worstelt zich door de verkie
zingsprogramma’s heen. Je wilt er namelijk wel
voor zorgen dat jouw stem naar de juiste partij
gaat. Want, roept de politiek, jouw stem telt. Er
wordt geluisterd naar wat het volk wil en waar
ze juist op tegen is. Jouw mening wordt gewaar

deerd en meegenomen in de plannen, beloven de
partijen.
Maar dat is toch allemaal verkiezingspraat?
Loze beloften die, zodra de coalitie is gevormd,
alweer vergeten zijn. Nu kom je ze op elke buurt
vergadering tegen, maar na de verkiezingen ver

dwijnen de partijleden weer langzaam naar de
achtergrond. Dan kun je roepen wat je wilt, maar
wordt er toch niet geluisterd. Het is slechts verkie
zingsretoriek.
Ik heb het gevoel dat mijn stem telt. Wat vindt u?

Bespreking poll week 08

Gemeente moet meer wegen veiliger maken voor fietsen wandelverkeer
De 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?
Alle stemmers op de poll waren het met deze
stelling eens. Hans Bijnen geeft aan voorstander
te zijn van veiligere fietspaden. “Meestal hoor je
als burger er niet meer over als wat je leest in de
HALLO of op Facebook. Ik ben nu een direct aan
wonende en dan krijg je de tranen in de ogen als
je ziet hoe er door ambtenaren wordt omgegaan
met gemeenschapsgeld, echt tenenkrommend.
Fout op fout en dan heb ik het alleen nog maar
over wat er bij ons fout ging en nog gaat. Maar
ja werken met gemeenschapsgeld is lekker mak
kelijk, wel heel gewichtig doen en de domste

fouten maken.” Ook Toon van Gerven is het met de
stelling eens. “In het algemeen is het in het bui
tengebied levensgevaarlijk geworden voor fietsers
door de enorme toename van het vrachtverkeer
voor al die logistieke dozen”, zegt hij. Ook HennieJose van Rens is een voorstander van meer veilige
fiets- en wandelwegen en heeft nog wel wat idee
ën hierover. “De Hillenweg wordt al jaren gebruikt
als sluiproute door vrachtauto’s en personenauto’s”,
stelt ze. “Hier wordt door diverse auto’s veel te hard
gereden en wegkanten worden stukgereden. Het is
de hoogste tijd dat er wat aan gebeurt, drempels of

andere snelheidsremmers.” Nelly Janssen-vd Beker
om noemt de bocht bij Risselt Kapelle. “ Daar komt
veel sportjeugd voorbij. Zeer onoverzichtelijk en er
wordt voor de verkeersveiligheid te hard gereden.”
René van Weperen is het ook eens met de stelling,
maar noemt wel het belang van het onderhoud
hiervan. “Het fietspad van het station naar Sevenum
heeft een aantal gevaarlijke stukken die missen
doordat er te zware voertuigen de sloten schoon
maken. Ik heb dit eens gemeld aan de gemeente,
antwoord: ‘de uitvoerder gaat het herstellen.’ Het
was al vorig jaar.”

Ingezonden brief

Wie kan ik als burger (nog) geloven?
Ik woon al zestig jaar aan de Venloseweg in Sevenum en heb daar altijd plezierig gewoond. Tot enkele jaren geleden de politiek begon met het
verkwanselen van ons buitengebied. De burger heeft geen stem meer en is overgeleverd aan een politiek die slaafs grote bedrijven lijkt te
faciliteren onder het mom ‘economisch belang’.
In 2018 werd de politiek plus een
paar omwonenden uitgenodigd voor
een ‘informatieavond’ in verband
met het voornemen van (destijds
nog) Otto om een arbeidsmigran
tenhuisvesting te realiseren hier aan
de Venloseweg (Erik de Roodeweg).
Op die avond bleek alles al zo goed
als rond en werd duidelijk dat het
College van B&W de burgers én de
raad daar eigenlijk gewoon stond
voor te liegen.
In 2021, amper drie jaar verder, wer
den omwonenden van Zeesweg en

Venloseweg geconfronteerd met
een verleende vergunning voor het
realiseren van een arbeidsmigran
tenhuisvesting op een plek waar dit,
gezien de vele verkeersbewegingen
en ongelukken die daar gebeuren,
eigenlijk onmogelijk en onverant
woord is. Weer blijkt het college
héél veel door de vingers te hebben
gezien omwille van grotere plan
nen die doorgang moeten vinden
(Greenport Venlo zat met een stank
cirkel in de maag).
En nu 2022, een multinational,

Geodis. Denk je dat Venlo klaar
is met het volplempen van ons
Zaerums buitengebied (vroeger ‘De
Hei’, nu ‘Tradeport’), nee dus!
Tussen de Greenportlane en de
Zeesweg (grond is eigendom van
Horst aan de Maas) wil Greenport
Venlo een bedrijf laten neerzetten
van 145.000 vierkante meter groot
en minimaal 15 tot 17 meter hoog.
Terwijl de grote baas van Greenport
Venlo, Ruud (niet te verwarren met
Rudy, wél beide CDA), laatst verkon
digde voorstander te zijn van een

(tijdelijke) stop van gronduitgifte. Dit
naar aanleiding van een landelijke
kreet om de verdozing een halt toe
te roepen.
Ik zeg: gemeente Horst aan de
Maas, stop de verdozing. Op deze
plek géén lelijke doos met heel veel
licht- en geluidsoverlast, maar een
robuuste groenbuffer waar de dieren
die zijn verjaagd weer een onderko
men vinden.
Bernadette Minten
Venloseweg, Sevenum

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.

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

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

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

DoorFloor

Column

Sprakeloos
Het is stil in Horst. Op carnavalsmaandag is er iets onwerkelijks
gebeurd. Een onschuldige jongen
van pas 21 jaar is er niet meer. Hij
wilde een ruzie sussen, maar
werd neergestoken. Op de plek
waar dit gebeurd is, liggen
inmiddels ontelbare bloemen.
Mensen komen er samen en
zoeken steun bij elkaar. Maar hoe
kun je steun vinden als er iets
gebeurt dat gewoon niet met het
volle verstand te begrijpen is?
Ik ben er sprakeloos van. Dat
gebeurt niet snel, maar dit is nu
wel het geval. Ik wist meteen
dat ik mijn column over niets
anders dan dit onderwerp wilde
schrijven, maar eigenlijk weet
ik gewoon niet wat ik op moet
schrijven nu. Ik ben er echt stil
van. Hoe kan zoiets gebeuren?
Hoe haalt iemand het überhaupt
in zijn hoofd om carnaval te gaan
vieren met een mes op zak? Wat
gaat er in zo’n hoofd om?

Hoe kan
zoiets gebeuren?
Het dragen van steekwa
pens is verboden. Toch zijn er
steeds meer steekincidenten in
Nederland, ook onder jongeren. Ik
vraag me af hoe dit kan. Heeft het
iets te maken met de verheerlij
king van geweld op televisie en in
programma’s zoals Mocro Maffia?
Ik kan het me bijna niet voorstel
len, ik ‘bingewatch’ die serie voor
het leven en ik ben zo tam als
het maar zijn kan. Ik kan me niet
voorstellen dat er mensen zijn die
daardoor geneigd zijn geweld te
plegen. Zijn wapens door heden
daagse sociale media dan gewoon
sneller binnen handbereik voor
jongeren? Is het misschien zo dat
je tegenwoordig sneller vanuit
emotie kan handelen als je ergens
boos om bent, omdat je via een
paar appjes al in het bezit kan zijn
van een steekwapen of zelfs een
schietwapen? Ik weet het niet,
voor mij blijft het iets onwerke
lijks.
Mijn gedachten zijn bij de nabe
staanden: familie, vrienden en
dierbaren. Ik kan me niet eens een
beetje voorstellen hoe erg deze
pijn voor hen moet zijn. Wat een
verdriet.
Floor
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Carnaval 2022

Hegelsom

America

Horst

Horst

/ Beeld: Marcel Hakvoort

/ Beeld: Lisa Reintjes

Meterik

Sevenum

/ Beeld: Sten Jetten

Tienray

/ Beeld: Jordy Strijbos

Grubbenvorst

0303 \ cultuur

Hegelsom

/ Beeld: Marcel Hakvoort

Meterik

Tienray

Horst

Omdat jouw week al druk genoeg is

Zondag 6 maart
alle vestigingen geopend

Tijdelijk
bij aankoop van
een keuken

een
KitchenAid
cadeau*
*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Geplukt

Sraar Jacobs America
Inmiddels is Sraar 83 jaar, maar hij is nog elke dag actief bezig. Hij houdt van muziek maken en geniet ervan tijd door te brengen in de schiethal in Horst. Deze week wordt Sraar
Jacobs (83) uit America geplukt.
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Hij woont al sinds zijn jonge jaren
in America, maar Sraar Jacobs
werd in 1939 geboren in Maasbree.
“Dit was net voor de oorlog”, vertelt
hij. “Ik weet nog dat mijn moeder
vertelde dat er mensen opgehaald
werden om te werken. Mijn moeder
had toen op de ramen ‘besmettelijke
ziekte’ geschreven. Daar moesten de
Duitsers niets van hebben”, lacht hij.
“Het was een dappere vrouw, want
als ze daarachter kwamen, dan had
je problemen.”

Fijne jeugd
Het gezin waarin Sraar opgroeide
bestond uit zes kinderen. “Inmiddels
is helaas iedereen overleden”, vertelt
Sraar. “Ik ben alleen over, maar ik blijf
positief. Onkruid vergaat niet”, lacht
hij. Hij heeft mooie herinneringen
aan zijn jeugd. “Ik weet nog dat we
naar de Blerickse kermis gingen op
zaterdagmiddag en die zondag naar
Blerick zelf, omdat daar een broer
van mijn moeder woonde. Dat waren
grandioze dagen voor ons. We konden
ons daar echt uitleven. Er waren
toen geen auto’s en er was allemaal
bouwland.”
Bijna zijn hele leven heeft Sraar in
America gewoond. “We verhuisden
hierheen toen ik 4 jaar was en ik
heb hier de lagere school afgerond.”
Op zijn 14e stopte Sraar met school,
omdat hij moeite had met leren.
“Dit had voornamelijk met tellen
te maken, ik was niet goed met
cijfers. Tegenwoordig heb je een
rekenmachine, maar dat was vroeger
niet het geval.” Toen Sraar stopte met
school ging hij drie weken werken als
knecht op een boerderij. “Dat vond
ik heel leuk en later ben ik dit ook in
Horst gaan doen. Het was wel hard
werken. Ik werkte 14 uur per dag en
liep een flinke afstanden met grote
emmers water op en neer naar de

kippen om de ren schoon te maken.
Ook moest ik met zakken van 50 kilo
op mijn nek afstanden van 30 meter
lopen. Als je dan nog in de groei
bent, is dat eigenlijk veel te zwaar.”
Hierdoor heeft Sraar een scheve
borstkas opgelopen.
Ondanks zijn borstkas, vond Sraar zijn
passie in de bouw. “Ik ben toen bij
een aannemer in Meterik begonnen.
Daar begon ik om 07.00 uur en werkte
ik tot 17.00 uur, dat was geweldig.
Er was zo veel vrije tijd opeens.”
Toch stak Sraar deze vrije tijd graag
in extra werk. “We hadden thuis
kippen en varkens en daar moest
ook gewerkt worden. Mijn moeder
vroeg dan mijn hulp, dus dan ging ik
‘s avonds nog aan de slag zonder te
mopperen. Ik gaf er niks om en mijn
moeder waardeerde het, dat vond
ik het belangrijkste.” Gedurende zijn
carrière, switchte Sraar van baan en
kwam hij in zijn eigen woonplaats
America te werken. “Daar heb ik ook
mijn vrachtwagenrijbewijs gehaald,
supermooi.”

Liefde
Sinds drie jaar is Sraar weduwnaar.
Hij was 51 jaar getrouwd met zijn
Toos. “En dat met heel veel liefde”,
zegt hij. “Ze woonde ook in America
en werkte bij hetzelfde bedrijf. Soms
kwam ik haar tegen met haar vrien
din, dan zwaaide ze altijd blij naar me.
Ik kwam doordeweeks in de kroeg,
maar ik merkte dat ik ouder werd en
toe was aan een relatie. Toos was zo
lief en ik wist dat ze een fijne vrouw
zou zijn voor mij. We hebben een heel
fijn huwelijk gehad en ik mis haar nog
elke dag ontzettend.”

Actief
In zijn vrije tijd houdt Sraar zich
graag bezig met muziek. “Daar ligt
echt mijn passie. Ik heb ook bij de

fanfare in America gezeten.” Sraar
speelt de trompet, maar is daarnaast
ook goed op het keyboard, dat hij
thuis heeft staan. “Ik heb altijd op
het kerkorgel gespeeld. Ooit speelde
ik een stuk voor de broer van mijn
vrouw en toen stond zonder dat ik
het wist de pastoor stiekem mee te
luisteren en hij was laaiend enthou
siast.” Vanaf dat moment speelde
Sraar één keer per maand op het
kerkorgel in de kerk. Voor grote
groepen speelt Sraar nu niet meer,
maar hij speelt wel met veel plezier
zelf dagelijks nog op zijn trompet
en keyboard.

Ik heb laatst
een Robin Hood
geschoten

Eén van Sraars grootste passies is
het handboogschieten. “Hiermee
wil ik echt laten zien wat ik nog
kan op mijn leeftijd. Dit doe ik ook
al sinds mijn 30e en ik blijf er nog
altijd mee bezig.” Sraar schiet niet
meer voor een bond, omdat hij
wegens zijn scheve borstkas alles
zittend moet doen. Dit weerhoudt
hem er echter niet van de pijlen
op te pakken. “Het gaat ook nog
steeds supergoed. Ik heb laatst een
Robin Hood geschoten: ik schoot
een pijl precies in een andere pijl.
Daar stond iedereen van te kijken.”
Sraar brengt zijn tijd graag door in
de schiethal in Horst, waar hij ook
vrijwilligerswerk doet. “Ik wil ermee
doorgaan zo lang als het me lukt,
omdat ik er toch wel echt trots op
ben dat ik dit nog kan.”
Tekst en beeld: Floor Velthuizen
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Korte repetitietijd

Makkelijk winst behalen

Horster Mannenkoor stelt
jubileumconcert uit
Het Horster Mannenkoor zou op zaterdag 26 maart een jubileumconcert geven in ‘t Gasthoês. Vanwege de
korte repetitietijd na de lockdown heeft de groep besloten het 125-jarig jubileum definitief te verplaatsen
naar 2024.
Het koor had, na de derde lock
down, op dinsdag 25 januari weer
de eerste repetitie. De resterende
tijd tot zaterdag 26 maart is volgens
de groep echter onvoldoende om
een goed concert neer te zetten.
Ook gezien de onzekerheid omtrent
de ontwikkelingen van corona in de
loop van dit jaar is daarom beslo
ten het 125-jarig jubileum definitief
te verplaatsen naar 2024. Het koor

bestaat dan 130 jaar.

Nieuwe dirigent
Doordat de focus nu even niet meer
op het jubileumconcert ligt, start
het Horster Mannenkoor onder lei
ding van hun nieuwe dirigent Erik
Munten aan het opbouwen van
een nieuw, verfrissend repertoire.
Volgens het koor is dit een goed
moment voor nieuwe leden die

geïnteresseerd zijn in zang en koor
muziek om in te stappen. Het koor
repeteert elke dinsdagavond van
20.00 tot 22.00 uur in ’t Gasthoês.
Iedereen is welkom op deze avond.
Mail voor meer informatie naar
voorzitter Fred van Neerven
voorzitter@horstermannenkoor.nl
kijk op www.horstermannenkoor.nl
of volg het Horster Mannenkoor op
Facebook.

Versterken leefgebied insecten

Inzaaiactie stichting Landschap Horst
aan de Maas
Landschap Horst aan de Maas start half maart met de inzaaiactie. Bedrijven en particulieren kunnen zich nu
aanmelden om deel te nemen. Met het inzaaien van 100 vierkante meter bloemen kunnen mensen bijdragen
aan het versterken van het leefgebied voor bijen, insecten en vogels.
Tijdens de inzaaiactie maken men
sen de in te zaaien akkerrand, over
hoek of perceel zelf ‘zaaiklaar’. Is
het perceel kleiner dan 500 vier
kante meter, dan zorgen de deel
nemers ook zelf voor het inzaaien.
Percelen groter dan 500 vierkante
meter kunnen tegen een vergoe
ding door Landschap Horst aan de
Maas ingezaaid worden. “Een fleurig
bloemenlint door heel Horst aan de
Maas verfraait niet alleen het land
schap, maar helpt vooral om bijen,
insecten en vogels voldoende voed
sel te bieden”, aldus de stichting.

“Zo versterken we de biodiversiteit,
zorgen de bijen en insecten voor
een goede bestuiving van bloemen
en planten en hebben we ook nog
eens minder kans op vervelende
plagen.”

Mengselkeuze
Er zijn zes bloemenmengsels
beschikbaar waaruit deelnemers in
overleg met Landschap Horst aan
de Maas een keuze kunnen maken.
Van invloed op de mengselkeuze is
welk doel er bereikt moet worden,
de voedselrijkdom en structuur van

de grond, maar ook welk beheer
het vraagt en uitgevoerd wordt.
Meer informatie over de bloemen
mengsels en inzaaivoorwaarden is
terug te vinden op de website van
de stichting.
Aanmelden kan tot maandag 21
maart, maar alleen via het aan
meldformulier op de website www.
landschaphorstaandemaas.nl. Voor
een een persoonlijke toelichting, bel
dan met Ton Hoeijmakers 077 398
25 52, Louis van de Goor 077 467 19
90 of Peter Alards 06 25 14 31 84.

Rozensnoeicursus

Activiteiten bij De Rozenhof
De activiteitencommissie van de Rozenhof in Lottum is druk bezig met de organisatie van een afwisselend programma voor het komende seizoen. Vanaf 1 mei zal de tuin en ook het kenniscentrum en het
nieuwe museum, waarin veel wetenswaardigheden over het ontstaan van Lottum als centrum van de
roos en rozenteelt, opengesteld worden voor bezoekers.
De opening zal plaatsvinden op zon
dag 1 mei. In maart wordt er een
rozensnoeicursus georganiseerd. Om
rozen goed te laten bloeien, is het
nodig om ze te snoeien. “Wij orga

niseren snoeicursussen, waarin u
onder deskundige leiding en met
uitgebreide uitleg kunt leren hoe
verschillende soorten rozen vak
kundig gesnoeid moeten worden”,

meldt De Rozenhof. De cursussen
zijn op de zaterdagen 5 en 19 maart
van 11.00 tot 15.30 uur.
Voor meer informatie, mail dan naar
info@rozenhoflottum.nl

Wittenhorst stelt snel
orde op zaken
Voetbalclub RKsv Wittenhorst speelde donderdag 24 februari
tegen SSS’18. De club uit Horst wist de thuiswedstrijd gemakkelijk
te winnen met 4-1.
De belangrijke wedstrijd tegen
SSS’18 kende voor Wittenhorst
een uitstekend begin. Zo’n onge
kende start was ongehoord.
Amper was de secondewijzer één
keer rond geweest of de ploeg
liet de supporters juichen. Uit een
snelle aanval over veel schijven
belandde devaluatie bij Jeffrey
Cuppen, die uithaalde: 1-0. Met
dezelfde spirit ging de ploeg door
en binnen twee minuten kon
tenslotte Dennis Martens niets
anders doen dan de bal achter
zijn eigen doelman in de goal
werken: 2-0.

Druk
SSS’18 had moeite om wat terug
te doen. De stand werd zelfs
verhoogd, want de druk bleef
maar aanhouden. De derde tref
fer kwam van de voeten van
Giel Beurskens, die iedereen
te snel af was: 3-0. Slechts één
keer konden de bezoekers wat

terug doen, toen doelman Ravi
Arts onnodig de fout inging en
een penalty moest toestaan. Bas
Joosten wist met deze meeval
ler wel raad: 3-1. Tot aan de rust
bleef deze stand gehandhaafd.

Zege
Na de thee bleef de ploeg van
Sjoerd van der Coelen het betere
van het spel hebben. Dit kwam
in de 52e minuut tot uiting door
een doelpunt van Giel. De doel
man was kansloos op zijn actie:
4-1. De wedstrijd was hiermee
gespeeld. Beide teams konden
niks meer aan de uitslag ver
anderen en zodoende konden
de Horstenaren een fraaie zege
behalen, gepleegd met een
enorm veel inzet. Volgende week
zondag speelt de ploeg thuis
tegen Venlosche Boys.
Tekst: Piet Nabben,
RKsv Wittenhorst

HULPACTIE
OEKRAÏNE
Er is vanuit Horst a/d Maas een hulpactie gestart om
mensen in Oekraïne die niet kunnen vluchten van voedsel
en hulpgoederen te voorzien. De levensmiddelen raken op
en hulp is dan ook hard nodig. Vooral nodig zijn:

Houdbare voeding

noodles, blikvoeding (bonen, soep, vis), rijst, pasta, etc.

Babyvoeding & luiers

potjes, poeder

Warme kleding

dikke sokken, handschoenen, skikleding

Slaapzakken, matjes
Zaklampen
Medicijnen

paracetamols, verbanddozen, etc.

Nard Baeten en June Willems

Bekendmaking boerenbruidspaar
De Meulewiekers Meterik
Het kersverse boerenbruidspaar en boerengezelschap van de Meulewiekers werd op carnavalszondag
27 februari gepresenteerd in MFC de Meulewiek in Meterik. Nard Baeten en June Willems vormen het
bruidspaar.
Het gezelschap bestaat uit ouders
van de bruid Pascal Hermans en
Daniëlla Peters-Bergs en ouders van
de bruidegom Tanja Jansen-Schobers
en Patrick Jacobs. Trouwambtenaar
is Paulie Geerts-Lavrijsen, de opa is
Ad Vermeer en ‘kammeruij’ Lars van
der Vight en Rens Hermans.

Trouwereej en vreejgezellefiëst
Eindelijk weten de Meulewiekers
en Meulewiekinnekes wie er op
vrijdag 10 juni een spectaculair
vrijgezellenfeest te wachten staat
en op zondag 12 juni in de onecht
verbonden worden bij de molen
Eendracht maakt Macht in Meterik.
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Tijdens dit evenement vindt eerst
de onechte trouwerij plaats en
aansluitend is er een groot feest in
de tent. Meer informatie is te vinden
op www.demeulewiekers.nl

Heb je een van bovengenoemde producten, dan is dat
ontzettend welkom om gebracht te worden, dat kan elke dag
tussen 10.00 en 20.00 uur tot en met zaterdag 5 maart
op het adres van Van Dijck Groenteproducties:

Peelheideweg 12, 5966 PJ America
Of DONEER voor hulpgoederen via:

IBAN: NL36 RABO 0117 7123 02
t.a.v. Stichting R.C. H.S.M. Fonds o.v.v. 0ekraïne
De dank is groot vanuit al deze mensen
die de hulp zo hard nodig hebben!
meer info: hulpactie.oekraine@gmail.com

Club Horst aan de Maas
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Steunpunt Mantelzorg organiseert cursus voor ouders van kinderen
met diagnose of chronische ziekte
Het Steunpunt Mantelzorg van Synthese organiseert in samenwerking met Uta Halbreiter een kennismakingsbijeenkomst over de online opvoedcursus ‘Ontdek de superkrachten in jezelf én je kind’ voor ouders van
kinderen met een diagnose, een chronische ziekte of een andere bijzondere uitdaging. De online bijeenkomst
vindt plaats op donderdag 17 maart van 20.00 tot 21.15 uur.
In deze cursus leren ouders hun eigen
sterke kanten beter kennen en benut
ten. Tegelijkertijd ontdekken ze ook de

krachten van hun kind(eren). “Kijken
naar wat wél goed gaat, waarderen wat
je ziet: zo voelt het kind zich gesterkt in

zijn eigen kwaliteiten en kan groeien”,
aldus Synthese. Met praktische tools en
oefeningen leren ouders positief gedrag

te stimuleren, ongewenst gedrag te cor
rigeren en duidelijke grenzen te stellen.
Uta Halbreiter is facilitator van het inter
nationale Virtues ProjectTM, happi
ness-coach en medeoprichter van de
oudercontactgroep ‘Best Bijzonder’.
Ouders die interesse hebben in deze
cursus kunnen aansluiten bij de online

kennismakingsbijeenkomst waarin de
oudercursus wordt toegelicht. Aan deze
bijeenkomst zijn geen kosten verbon
den. Aanmelden kan via mantelzorg
horst@synthese.nl of 06 36 16 49 19.
Ouders die geïnteresseerd zijn kunnen
daarna de cursus, die drie bijeenkom
sten heeft, gaan volgen.

Nieuwe start Grubbenvorster huiskamer(functie)
De start van de nieuwe Huiskamer(functie) in Grubbenvorst op vrijdag 15 oktober 2021 bleek als gevolg van
corona een valse start. Nu bijna alle beperkende maatregelen achter ons liggen gaat de Grubbenvorster
huiskamer(functie) weer van start.
De huiskamer is te vinden in dezelfde
ruimte als de gratis bibliotheek
‘Gewoën Laeze’ in het gebouw De
Baersdonck in Grubbenvorst. In deze
ruimte kan men elke vrijdagmid
dag van 14.00 tot 16.00 uur vrij bin
nenlopen om elkaar te ontmoeten,
om te recreëren, om hulp te ontvan

gen bij het gebruik van laptop/iPad/
tablet/smartphone en om boeken te
brengen en/of te halen. Op termijn
zal deze huiskamer ook de thuis
basis zijn voor de nog aan te stel
len Dorpsondersteuner en mogelijk
ook voor het periodieke contact met
Gebiedsteam en Wijkagent.

De huiskamerfunctie is een initiatief
van Grubbenvorst-Online in samen
werking met Stichting Dichterbij,
De Baersdonck, Dorpsraad, Stichting
Gewoën Grubbevors, Gewoën Laeze,
KBO St. Jan en Stichting Kom er bij.
Grubbenvorst-Online is een ontmoe
tingsplaats voor de inwoners, ver

Vacature lid Raad van Toezicht

gelijkbaar met het dorpsplein van
vroeger maar dan digitaal. Het doel
hiervan is dat de leefbaarheid in het
dorp waar nodig bevorderd wordt.
Om dit doel te bereiken wordt door
Grubbenvorst-Online een laagdrempe
lige website ter beschikking gesteld.

Deze is eenvoudig van opzet zodat
ook de inwoners, waarvan de digitale
vaardigheden wat minder zijn, mak
kelijk toegang kunnen krijgen tot het
platform. Als extra is voor deze men
sen ook nog een hulplijn beschikbaar.

Workshop ‘Klein maar dapper
boekjes’ in De Kantfabriek
De workshop ‘Klein maar dapper boekjes’ wordt op zaterdag
5 maart gehouden in museum De Kantfabriek in Horst. De workshop is onder leiding van Carola Mokveld.

De Stichting BiblioNu verzorgt het bibliotheekwerk in de gemeenten Venray
en Horst aan de Maas. BiblioNu staat voor bibliotheken die passen bij de
uitdagingen van vandaag. Dat betekent een transitie van het huis van de
boeken naar een participatiehuis met een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie. BiblioNu wordt bestuurd door een directeur-bestuurder.
Per 1 mei 2022 ontstaat er een vacature binnen de Raad van Toezicht.
Het nieuwe lid is bij voorkeur woonachtig in de gemeente Horst aan de
Maas. BiblioNu wil nog meer werk maken van diversiteit en inclusie. We
streven daarom ook naar meer evenwicht in de Raad van Toezicht, waarbij
we graag jonge mensen uitnodigen (wellicht met beperkte bestuurlijke
ervaring), maar wel met zicht op de bibliotheekwereld en relevante nieuwe
ontwikkelingen daarin.

Interesse? Voor meer informatie kun je terecht bij de voorzitter van de Raad van
Toezicht: Marita Muller, 06-50812368, marita@peon-online.nl.
Of bekijk de vacature op onze website; www.biblionu.nl/vacatures.
Kandidaten voor deze functie kunnen zich vóór 1 april 2022 per e-mail melden bij de
voorzitter. Gesprekken worden gevoerd met de voltallige Raad in de avond van
maandag 11 april.

Tijdens deze workshop gaan de
deelnemers verschillende kleine
boekjes maken. Boekjes met
een hoog ‘vertederingskarak
ter’. Boekjes die zowel leuk zijn
om ergens neer te leggen als een
mooi cadeautje voor een bijzon
dere gelegenheid. De deelnemers
maken ongeveer vijf of zes kleine
boekjes met veel verschillende
materialen, papier, stof of kant.

Ook komen er verschillende boek
bind-, vouw-, en verwerkingstech
nieken aan bod.
Het is een workshop om kennis te
maken met het boekbinden, maar
ook voor de meer ervaren boek
binder om nieuwe inspiratie op
te doen. De werkbeschrijvingen
krijgen de aanwezigen naar huis.
Kijk voor meer informatie en op
www.museumdekantfabriek.nl

Stroop maken in De Locht
In openluchtmuseum De Locht in Melderslo wordt er op zondag
6 maart bietenstroop gemaakt. Bezoekers van het museum krijgen
vakkundige toelichting en kunnen ter plekke de stroop proeven.
De stroop wordt gemaakt in de
stroopmakerij. Daarvoor heeft men
suikerbieten (90 procent) en appels
(10 procent) nodig. Het is een tame
lijk simpel productieproces dat ech
ter veel tijd kost. Bieten en appels
worden gemalen tot pulp. De pulp
wordt vier uur lang gekookt. De
warme massa wordt vervolgens
uitgeperst. Het sap wordt gefilterd
en vervolgens ingedikt door het te

koken, dit duurt nog eens vele uren.
Dan is de stroop klaar en wordt
deze in potjes gedaan. Vroeger
werd bijna op elke boerderij stroop
gemaakt. Tegenwoordig gebeurt dat
in een beperkt aantal fabrieken.
Het museum is open op woens
dag, zaterdag en zondag van 10.00
tot 17.00 uur. Bijzondere activi
teiten vinden plaats van 11.30 tot
16.00 uur.

0303 \ 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

Zondag 6 maart

Broekhuizenvorst
Zaterdag 5 maart

Horst (Lambertus)
Zondag 6 maart
Maandag 7 maart
Dinsdag 8 maart
+ aanbidding
Woensdag 9 maart
Donderdag 10 maart
Vrijdag 11 maart

Lottum

Zondag 6 maart

Meerlo

Zondag 6 maart
Donderdag 10 maart
- rozenkr.
- biddende moeders

Melderslo

Zaterdag 5 maart

Meterik

Zaterdag 5 maart

Sevenum

Zaterdag 5 maart
Zondag 6 maart
+ aanbidding
Maandag 7 maart
Dinsdag 8 maart
Donderdag 9 maart
Vrijdag 10 maart

Swolgen

Dinsdag 8 maart
- rozenkrans

Tienray

Zaterdag 5 maart
Woensdag 9 maart

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst

11.00

19.15

11.00
18.30
09.00

Apotheek Maasdorpen

Basisschool Onder de Linde
steekt handen uit de mouwen
tijdens NLdoet
Basisschool Onder de Linde in Hegelsom gaat op zaterdag 12 maart, tijdens NLdoet, aan het werk. Op deze dag
gaan vrijwilligers aan de slag om het schoolplein op te knappen.

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

18.30
18.30
18.30

09.00

10.30
09.00
08.30
09.30

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

17.30

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

19.00

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

18.00
09.30
14.00
18.30
18.30
18.30
18.30

19.00
18.40

18.00
19.00

10.00

Gemeente Horst aan de Maas

Tandarts

Spoedgevallendienst

04 t/m 06 maart
Tandartspraktijk De Brier
Leunseweg 53b, Venray
0478 58 72 73

07 t/m 10 maart
Veerle Gorter
Tuinstraat 9, Venray
0478 58 34 78

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Tien jaar geleden is dit natuurlijke
speel- en leerplein ontworpen en
aangelegd met hulp van ouders,
leerkrachten, kinderen en andere
betrokkenen. Volgens de school
is het mooie schoolplein niet
vanzelfsprekend. “Regelmatig
onderhoud is van belang om de

veiligheid te waarborgen en de natuur
haar gang te kunnen laten gaan”, stelt
de werkgroep van het schoolplein.
Daarom steekt de werkgroep op
zaterdag 12 maart de handen uit de
mouwen. Van 09.00 tot 16.00 uur
wordt er gewerkt en vrijwilligers zijn
welkom om te komen helpen. Mensen

mogen zelf gereedschap meenemen.
Indien zij (gratis) mee willen lunchen,
kunnen zij zich uiterlijk donderdag
3 maart aanmelden door een mail te
sturen naar lucia.stoks@dynamiek.nu
Geef hierbij hoeveel volwassenen en
kinderen er komen.

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

19

#kempencreeert
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15-vragen aan

Gael Fernandez Horst
In welke bestaande film zou je zelf
in willen spelen?

Dag of nacht?
Ik ga voor nacht, vaak als ik in de nacht
aan het fietsen ben, kijk ik naar boven
en elke keer ben ik verbaasd door het
aantal sterren die je met het blote oog
kunt zien.

Als een Star Wars-fan, zou het me
zo leuk lijken om mezelf op de grote
schermen te zien en dan het liefst als
een Jedi natuurlijk.

Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, welke zou
dat dan zijn?
Finn Mertens, van Tijd voor Avontuur.
Want hoe cool zou het zijn als je beste
vriend een magische hond is? Of in een
supergrote boomhut leven.

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je die gebruiken?
Kunnen teleporteren, ik denk dat dat
wel handig zou zijn aangezien ik nogal
vaak te laat kom. Het zou ook ideaal zijn
want dan zou ik de hele wereld kunnen
rondreizen zonder echt moeite te doen.

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Ik denk 23, want dan ben je allang
officieel volwassenen en dan ben ik niet
te jong of te oud om de meeste dingen
te doen. Of 65 en dan jonge dingen doen
zoals skateboarden of naar festivals
gaan, dat lijkt me wel grappig.

Geloof je in buitenaardse wezens?
Ja, veel mensen beseffen niet hoe groot
het universum is. Ik bedoel, de kans
dat wij bestaan is sowieso al heel klein,
maar niet nul. Dus dan moeten er wel
buitenaardse wezens zijn.

Wat is je leukste en stomste vak
op school?

Naam:
Gael Fernandez
Leeftijd: 16 jaar
Woonplaats: Horst
School:
Dendron College

Staten, in zo’n mooi camperbusje en dan
overal foto’s van maken.

Wat zou je nog graag willen leren in
je leven?

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?

Diepzeeduiken. Al sinds ik klein was,
ben ik een fan van dieren en vooral wal
vissen. Dus het klinkt wel als een droom
als ik ze ooit in het echt zou zien.

Wat mij heel tof lijkt, is een lange
reis maken door heel de Verenigde

Hoi

Wat is het engste wat je ooit
hebt meegemaakt?

Leukste denk ik toch wel echt geschie
denis, wat er allemaal op onze kleine
planeet is gebeurt vind ik wel boeiend
en soms bizar. En stomste, ja mijn excu
ses voor mijn docent, maar muziek is
echt niks voor mij.

Zou je liever twee keer zo slim zijn of
twee keer zo mooi?

Ik kan me er niet veel van herinne
ren, maar toen ik 5 was moest ik met
spoed naar het ziekenhuis, omdat ik
een astma-aanval kreeg. Ook dat er een
spuit in mijn pols gezet moest worden
vond ik eng.

Column

Waar zouden anderen zich het meest
over verbazen als ze dat over jou te
weten zouden komen?

Van de ene wereldveranderende
gebeurtenis naar de andere: het
is alsof we leven in een geschiedenisboek. Van pandemie naar
oorlog: dachten we dat de ene
vervelende periode voorbij was,
staat de volgende al weer voor de
deur.

Wat veel mensen niet van mij weten
is dat ik een soort van tatoeage heb in
mijn rechterhandpalm. Niet bepaald een
tatoeage, maar meer een potloodpunt
die vast bleef zitten nadat een klasge
noot met een potlood erop was gevallen
toen ik 6 was.

Wat is het meest emotionele moment
uit je leven?
Veel mensen geloven mij niet als ik zeg
dat mijn schildpad was weggerend toen
ik kleiner was, maar dat vond ik toen zo
verschrikkelijk erg dat ik mijn moeder
dagen niet wilde spreken. Nu kan ik er
gelukkig wel om lachen.

Wat ligt er onder jouw bed?
Aan één kant zou het me wel geinig
lijken als er een monster onder m’n bed
lag, maar aan de andere kant ben ik blij
dat mijn fijne matras onder mijn bed
ligt. Dat matras haal ik er dan onderuit
als vrienden van mij komen logeren.

Als je terug in de de tijd zou gaan,
wat zou je jezelf voor advies
meegeven?
Ik heb spijt dat ik te lang over dingen
heb getwijfeld, of ik het zou moeten
doen of niet en wat de gevolgen ervan
zijn. Maar nooit geschoten is altijd mis.

Twee keer zo slim, want mooier kan
ik niet zijn, nee grapje. Twee keer zo
slim, want dan zou ik tussen alle banen
kunnen kiezen en zou ik minder moeite
hoeven te doen voor school.

Tekst: Teun van Zon
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Geschiedenis
boek

Nu heeft de oorlog tussen Rusland
en Oekraïne misschien nog niet het
effect op ons zoals de oorlogen in
de geschiedenisboeken dat hebben
gehad, maar we dachten begin 2020
ook dat COVID in China zou blijven.
Dit klinkt misschien pessimistisch,
maar in 2022 lijkt niets meer onmo
gelijk. Tot nu toe merken we het
vooral aan onze portemonnee, maar
als 19-jarige met dienstplicht maak
ik me af en toe toch zorgen dat de
gevolgen misschien erger worden.
Oorlog zoals in de boeken wordt
er nu niet meer gevoerd. Ik heb
er natuurlijk weinig verstand van,
maar je gaat sciencefiction films
met oorlogvoerende robots toch
iets anders zien als er nieuws zoals
nu rondgaat. Dan hebben we het
nog niet over de klimaatverande
ring gehad. Die stormen aan het
begin van het jaar zijn het harde
bewijs ervan. Weer zo’n ingrij
pend verhaal. We kennen allemaal
de verhalen over de ijstijd en dat
de aarde periodes van extreme
warmte heeft gekend. Maar dat
het klimaat zo snel ineens omslaat:
weer een potentiële kandidaat voor
een hoofdstuk tijdens de geschie
denisles. Maar ach, we hebben in
de loop der eeuwen ook een hele
hoop geleerd. In theorie zouden
we nu de meeste kennis moeten
hebben van alle generaties die
ooit hebben geleefd, hoewel dat
soms te betwijfelen valt als je kin
deren van vijf te pas en te onpas
TikTok’s ziet maken. Maar goed, ik
heb wel vertrouwen in Generatie
Z. Met Google Translate zullen we
de Russen eerst vriendelijk vragen
of ze willen ophouden. Mocht het
echt zo ver komen, zijn we in ieder
geval in staat tutorials op te zoeken
op YouTube over hoe je wapens
gebruikt. En als het echt uit de
hand loopt zal er een hashtag op
Twitter verschijnen die ons steunt…
Dit is natuurlijk een grap, de spot
kun je hier niet mee drijven. Ik hoop
samen met iedereen dat dit snel
voorbij gaat en dat veel mensenleed
bespaart gaat blijven.
Iris Geurts

