uzemenu
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1e paasdag €34,50
2e paasdag €31,50

→

Parkhotel Horst

n
e
s
Pa

MENT

→

aasdag €32,50
aasdag €32,50

Familiebuffet
1e paasdag €34,50

Paas
keuzemenu
1e paasdag €32,50
2e paasdag €32,50
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Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

Recordpoging draaiende
molens geslaagd
De Houthuizer Molen in Lottum en Molen Eendracht Maakt Macht in Meterik droegen zaterdag 9 april bij aan een recordpoging draaiende molens. Het record is geslaagd, waarbij 841
molens gelijktijdig draaiden. Tussen 11.00 en 12.00 uur draaiden 809 Nederlandse en 32 buitenlandse molens. / Beeld: Sten Jetten

Horstenaar maakt documentaire
over verzetsheld Thuur van den Heuvel
‘Als ik het doe, doe ik het goed’, dat was het motto van Thuur van den Heuvel bij het maken van de
documentaire ‘Zijn leven, Onze vrijheid’. Hierin vertelt de Horstenaar het verhaal van verzetsheld
Derk van Assen, die in 1943 werd vermoord in de Schadijkse Bossen in Meterik. De docu gaat op vrijdag
29 april in première in museum Oorlog in de Peel in Melderslo.
Documentaires maken is Thuur van
den Heuvel niet vreemd. Deze docu
behoort echter voor hem toch tot
een andere categorie. “Hier heb ik
ontzettend veel tijd in zitten. Er is
heel veel onderzoek gedaan naar
het verhaal achter deze film. Ik ben
er dan ook enorm trots op.” ‘Zijn
leven, Onze vrijheid’ vertelt het
verhaal van verzetsheld Derk van
Assen. Hij werd tijdens de Tweede
Wereldoorlog in koelen bloede gefu-

silleerd in de Schadijkse Bossen. Hij
heeft samen met zijn vrouw onder
andere Joden laten onderduiken en
werd in de dagen voor zijn dood
gemarteld door de Duitsers. Het
resultaat dat de Duitsers haalden uit
deze martelingen was niets. Daarom
wordt Van Assen een verzetsheld
genoemd, zegt Van den Heuvel.
“Mogelijk zijn zijn tanden eruit
getrokken”, zegt Van den Heuvel.
“Hij zei helemaal niets. Daar heb ik

alleen maar respect voor. Want wat
had jij zelf gedaan: de mogelijkheid
om terug te keren naar je familie
voor informatie of gemarteld worden met als gevolg de dood? Ik wist
het wel.”

Verschillende locaties
Het verhaal van Derk van Assen is
al meerdere keren verteld, zegt de
Horster documentairemaker.
Lees verder op pagina 06

Gewijzigde aanlevertijden

KONINGSDAG

Vanwege Koningsdag,
27 april 2022, hebben wij
gewijzigde aanlevertijden
voor de uitgave van
donderdag 28 april.

Persberichten
Persberichten graag aanleveren
vóór maandag 25 april 12.00 uur via
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Advertenties
Advertenties graag aanleveren
vóór maandag 16.00 uur via
adverteren@kempencreeert.nl
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Tijmen en Koen spelen een hoofdrol in theater
productie van beroemde kinderboekenschrijver
Tijmen Geurts (14) uit Horst en Koen Schamp (14) uit Swolgen zijn, ondanks
hun jonge leeftijd, beiden al jarenlang fanatiek toneelspelers. Samen
spelen zij dit jaar in meer dan twintig voorstellingen van ‘Strijd om de
Kathedraal’, een theaterproductie van Stichting De Theatermakers, waar
kinderboekenschrijver Jacques Vriens deel van uitmaakt.
Het verhaal van ‘Strijd om de
Kathedraal’ is gebaseerd op het boek
van Jacques Vriens en komt onder zijn
regie tot leven op drie buitenlocaties
in De Mortel, Venlo en Den Bosch. Het
toneelstuk geeft een beeld van het
leven in een middeleeuwse stad, de
bouw van een kathedraal en het felle
verzet daartegen. De Theatermakers is
een samenwerking tussen de bekende
kinderboekenschrijver en regisseur
Jacques Vriens, zoon Casper Vriens,
die een theatertechnisch bedrijf heeft,
en producent Bas Leenders. Het is de
tweede keer dat Vriens van één van
zijn boeken een dergelijke theaterproductie van groot formaat maakt, waarvoor iedereen auditie kon doen. De
mensen die meedoen komen uit heel
Limburg en Brabant.

Audities
De audities voor ‘Strijd om de
Kathedraal’ vonden in een heel weekend plaats. Tijmen en Koen deden hier
allebei aan mee. “Op zaterdag waren
er allemaal verschillende repetities en
was er een soort voorselectie”, vertelt Tijmen. “Zondag was de tweede
ronde en toen werd de definitieve cast

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

Oplage 19.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
077 208 32 00
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.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

bekendgemaakt”, voegt Koen hieraan toe. De jongens gingen allebei
voor dezelfde rol, namelijk die van
hoofdrolpersonage Thies. Omdat er zo
veel voorstellingen zijn, vond Vriens
het een te groot risico om maar met
één cast te werken en daarom is er
gekozen voor een dubbele bezetting.
Tijmen en Koen werden allebei gekozen om de rol van Thies op zich te
nemen en spelen allebei ongeveer de
helft van het aantal voorstellingen.

Voorbereiding
Nadat Tijmen en Koen gekozen werden voor de rol van Thies, kregen
ze het script opgestuurd. De eerste
repetitie was een doorleesrepetitie,
waarin alle spelers in een grote kring
samen de tekst doornamen. “Hierna
waren er regelmatig repetities, waarbij we eerst met tekstboek repeteerden en later zonder”, geeft Tijmen
aan. “Er wordt nu bijna iedere zondag
zes uur lang gerepeteerd met het hele
team. Ook oefenen we vaker met het
clubje met hoofdrolspelers.” Omdat
de jongens allebei de hoofdrol vertolken, wordt er vaak in twee groepen gerepeteerd. Beide spelers geven
aan dat de repetities soepel verlopen,
ondanks dat het een drukke periode
is. “We zitten allebei op de middelbare
school”, legt Koen uit. “Soms is het
even passen en meten, ook omdat we
nu in de toetsweekperiode zitten. Het
is heel druk, maar dat heb ik ervoor
over.” Tijmen geeft aan dat hij altijd
een tijdje nodig heeft om in zijn rol te
komen. “Bij veel rollen wil ik even de
tijd nemen om na te denken over hoe
ik me ga gedragen, hoe ik sta en hoe
ik praat. Als ik dat weet, kom ik er vrij
snel in.” Volgens Koen helpt het ook
om je extra te verdiepen in het verhaal. “Ik heb het boek gelezen en dat
zorgt voor nog meer beleving”, vertelt
hij. “Jacques kan heel goed beschrijven hoe iemand zich voelt en hoe diegene is. Situaties worden veel dieper
besproken in het boek en dat is wel
handig bij de voorbereiding. Daarnaast
kunnen we Jacques tijdens de repetitie
alles vragen, hij is erg behulpzaam.”
Tijmen voegt hieraan toe dat Vriens
alles erg goed kan uitleggen. “De
samenwerking met hem is superfijn.
Hij heeft heel veel geduld en is een
geweldige verteller, je snapt direct
wat hij bedoelt.”

schappen die je zelf totaal niet hebt.
Dat is heel leuk om te doen.”

Grote groep
Dat de cast uit meer dan tachtig mensen bestaat, met daarvan wel veertig
tekstspelers, was voor Tijmen en Koen
even wennen. “Er lopen in totaal wel
120 mensen rond op de set”, vertelt
Koen. “Ik heb nog nooit in zo’n grote
productie meegespeeld en vond dat
best spannend, maar uiteindelijk voelde
ik me heel snel thuis in de groep.”
Tijmen kan dit beamen. “We werden
heel goed ontvangen en het is erg
gezellig. Soms verloopt het met repeteren wat rommeliger, omdat we met
zo veel mensen zijn, maar elke repetitie
wordt er vooruitgang geboekt.”
‘Strijd om de Kathedraal’ wordt in de
openlucht uitgevoerd. Dat is anders dan
wanneer je in een zaal optreedt, vinden
beide jongens. “Het kost meer moeite”,
vertelt Koen. “Er staat niet zomaar een

tribune, alles moet opgebouwd worden. Toch geeft buiten optreden wel
meer mogelijkheden, alles voelt ‘echter’ en je hebt veel meer ruimte.”
Naast de normale voorstellingen is er
op zondagmiddag 5 juni een speciale voorstelling met audiodescriptie
door stichting ‘Komt Het Zien!’. “Dit is
een speciale uitvoering waarbij blinden en slechtzienden kunnen komen
‘kijken’,” legt Koen uit. “Zij kunnen
vooraf het decor en onze kostuums
voelen en beleven. Tijdens de uitvoering krijgen zij extra informatie via een
koptelefoontje. Het is mooi om dit te
kunnen bieden, omdat in het verhaal
een blind meisje voor komt. Samen
met de meisjes die deze rol spelen
bezochten Tijmen en Koen een speciale
school voor blinden en slechtzienden in
Grave. “Hier hebben we vragen gesteld
en ervaren hoe het is om echt blind
te zijn”, geeft Tijmen aan. “Op deze
manier lukt het nog beter om in je rol

te komen.”
De première van ‘Strijd om de
Kathedraal’ is op zaterdag 21 mei in De
Mortel. Van 16 tot 25 juni zijn de voorstellingen te zien in Parc Zaarderheiken
in Venlo. De komende twee maanden
wordt daarvoor nog druk gerepeteerd.
“Vanaf nu repeteren we echt iedere
week”, vertelt Koen. “Ook gaan we binnenkort buiten repeteren, waar we het
grootste gedeelte van het decor kunnen
gebruiken.” De jongens kijken er enorm
naar uit om de ‘bühne’ te betreden en
voelen op dit moment nog geen enkele
zenuwen. “Dat komt altijd direct voor
de eerste voorstelling”, lacht Tijmen.
“Het is wel vooral gezonde spanning en
als je eenmaal begint, is het weg. Vaak
kun je de spanning juist goed gebruiken
om je rol zo goed mogelijk te spelen.”
Kijk voor meer informatie op
www.strijdomdekathedraal.nl
Tekst en beeld: Floor Velthuizen

Weer in Horst aan de Maas

Passie voor toneel
De jongens hebben allebei al van kleins
af aan een passie voor toneelspelen.
Zo is Tijmen sinds zijn 7e lid van Flink!
Jeugdtoneel in Horst en Koen was een
aantal jaren lid van een musicalgroep.
Het mooiste aan toneelspelen is volgens Tijmen de vrijheid die hij erdoor
ervaart. “Je kunt ergens gaan staan en
alles zeggen en doen, zonder dat je
serieus wordt genomen. Deze vrijheid
geeft je heel veel opties.” Koen geniet
van het feit dat hij door toneelspelen
even iemand anders kan zijn. “Soms
speel je een personage met eigen-

Zonnige dagen
We hebben de komende tijd te maken met een samenstelling van hogedrukgebieden die meestal de kern
ten noorden van ons hebben. Dit betekent dat er aan de grond een zwakke oostelijke stroming zal staan.
Soms is de stroming zelfs zo zwak dat de wind uit een veranderlijke richting komt. Dit is een gunstige
setting voor de paasdagen waarbij de zon dan vaak te zien zal zijn en veel activiteiten buiten plaats
kunnen vinden. De neerslagkans is verder zeer klein en de temperatuur ligt zo tussen de 14 en 17 graden
de komende tijd. Er zijn volgende week enkele signalen die laten zien dat het iets wisselvalliger wordt,
maar overtuigend zijn die niet. Foto is gemaakt op de Vossenberg in Meijel. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn
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Geen SP meer in de raad, wel volop bezig
op de achtergrond
De SP van Horst aan de Maas heeft niet meegedaan met de verkiezingen en neemt daarom niet plaats in de
gemeenteraad. Dat betekent niet dat de partij op de achtergrond verdwijnt. Integendeel, zeggen de leden van
de partij. “Nu hebben we nog meer tijd om naar de burger te gaan.”

burgerpodium.” Geurts vervolgt: “Dat
blijven we zeker doen, we komen op
voor de burgers in Horst aan de Maas
die steun nodig hebben en bestrijden
onrechtvaardigheid.”

Trots
In de afgelopen jaren heeft de SP
heel wat bereikt in de gemeente
Horst aan de Maas. Waar ze
allemaal trots op zijn? “Dat we
de sloop van zwembad De Berkel
en de bouw van een nieuw bad
hebben tegenhouden”, zegt Van
Giersbergen. “Of het kritische beleid
op het onderwerp arbeidsmigranten.
Wij hebben daar altijd actie voor
gevoerd.” Bij elk onderwerp dat ging

Dat Sonja van Giersbergen haar werk
als raadslid bij de SP gaat missen,
staat buiten kijf. “Heel zeker, maar
anderzijds ook weer niet”, zegt ze. “Je
krijgt nu veel meer tijd om de partij
waar je voor staat weer goed op te
bouwen, we slaan een nieuwe weg
in. Op naar de volgende verkiezingen
over vier jaar. Nu hebben we tijd om
direct naar de burger te gaan.” Wat ze
niet gaat missen zijn de vele stukken
die Van Giersbergen moest lezen als
raadslid. “Het zijn soms onderwerpen
die niet in je straatje liggen of je minder interesseren, dan is het niet altijd
leuk om je hierin te verdiepen. Wat ik
wel enorm ga missen is al die info die
wij in een vroeg stadium te zien krijgen als raadsleden.”

Tegenslagen
De reden dat de SP in Horst aan de

Maas niet verkiesbaar was tijdens
de verkiezingen was omdat ze niet
genoeg leden bij elkaar geraapt kregen die interesse hadden in een post
als raadslid. “Dan moet je een beslissing nemen en vier jaar overslaan”,
zegt Paul Geurts. “Dat doet pijn,
maar we komen terug. Sterker dan
we al waren.” Zo’n 1,5 jaar geleden
zagen de leden van de SP al in dat
het moeilijk was om met een goede,
sterke en grote groep voor de dag
te komen tijdens de verkiezingen.
“Je gaat je lijstje af en dan kom je
erachter dat het moeilijk wordt”, zegt
Geurts. “We hebben ook veel tegenslagen gehad de laatste jaren. Zo is
onze toenmalige fractievoorzitter
Bart Cox vertrokken, is Thijs Lenssen
naar een andere partij gegaan en is
Aniet Fonteyne helaas overleden.
Dat heeft er bij ons flink ingehakt en

dat deed pijn. Toen we het nieuws
bekendmaakten dat we niet gingen
meedoen was dat voor velen onverwachts, maar wij waren al over die
teleurstelling heen. We zetten ons
weer in voor de komende vier jaar.”

Kritisch
SP Horst aan de Maas kenmerkt zich
als partij die tijdens raadsvergaderingen zich kritisch uit over elk onderwerp. Dan worden er vaak lange
betogen voorgedragen of gaan ze er
met een gestrekt been in. Als oppositiepartij doen ze zeker wat er wat van
hen verwacht wordt: een kritische
noot laten horen. Dat de partij de
komende vier jaar niet in de raad zit,
betekent niet dat de andere partijen
van de SP af is. “Zeker niet”, zegt Van
Giersbergen. “We hebben altijd nog
het recht om in te spreken tijdens het

over het bouwen van woningen,
tipte Van Giersbergen wethouder
Rudy Tegels op de 30 procent sociale
huur waar ze altijd voor gevochten
heeft. “Waar we ook trots op
zijn, zijn de zorgbuurthuizen, een
onderwerp van Aniet. De laatste
vergadering waar ze bij was, heeft
de hele raad vóór dit voorstel
gestemd. Een prachtig eerbetoon
aan Aniet.”
Het waren roerige laatste jaren voor
de SP, met een lach en een traan.
“We gaan door”, zegt Van Giersbergen.
“We komen sterker terug dan ooit.”

Tekst: Niels van Rens

Dutch Pet Products is een groeiend bedrijf, gespecialiseerd in
het verpakken en distribueren van hoogwaardige dierenvoeders,
met name voor huisdieren. Bij Dutch Pet Products staan
collegialiteit en kwaliteitsbewust afleveren hoog in het vaandel.

Werkvoorbereider
(m/v) (40 uur)

In deze veelzijdige functie ben je een sleutelfiguur binnen het
bedrijf in de productievoorbereiding en controle. Door jouw
werkzaamheden is de productie goed voorbereid zodat
deze optimaal kan produceren. Samen met je team bent je
verantwoordelijk dat de order goed verwerkt kan worden.
Takenpakket:
• Technische ondersteuning aan collega’s in het
productieproces;
• Aansturing van collega’s in de productie;
• Productieplanning + productieoverleg met bedrijfsleider en
eventueel andere afdelingen;
• Bestellen van grondstoffen, verpakkingen en
productiebenodigdheden in een ERP systeem;
• Uitvoeren van kwaliteitscontroles;
• Orderverwerking in het ERP systeem;
Profiel:
• Minimaal MBO niveau 4 (of werk en denkniveau met
aanvullende relevante werk ervaring)
• Zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
• No-nonsense mentaliteit;
• Ruime ervaring met het werken in een ERP systeem en MS
office is een pré;
• Nederlandse taal goed beheersen in woord en geschrift,
daarnaast spreek je Duits en/of Engels.
Wat bieden wij?
• Een leuke, afwisselende fulltime baan van 40 uur per week in
dagdienst op basis van een tijdelijk contract, met zicht op een
vaste baan.
• Een leuk team collega’s;
• Marktconform salaris a.d.h.v. functie;
• Pensioenopbouw + reiskostenvergoeding;

Samen 1.000 jaar

Interesse?
Lijkt het je wat om je bijdrage te leveren aan onze snelgroeiende,
jonge organisatie?

Mariet Willems-van Vegchel uit Horst vierde op vrijdag 8 april haar 80e verjaardag en hiermee werd een
tamelijke unieke mijlpaal bereikt. De acht dochters en zes zonen van Teng en Drika van VegchelHoeymakers uit Leunen zijn nu samen precies 1000 jaar oud. Tussen de oudste (zoon Lambert uit Leunen
van 81 jaar oud) en de jongste (dochter Henriëtte uit Meterik van 61 jaar oud) zit bijna twintig jaar verschil.

Sollicitaties (motivatie en CV)
Graag per email naar r.poels@dutchpet.nl
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Vrouwengevangenis Ter Peel gaat samenwerking aan

Gedetineerde hoeft voor (nier)dialyse
niet meer naar ziekenhuis

De Penitentiaire Inrichting (PI) Ter Peel in Evertsoord is onlangs een samenwerking aangegaan met Vitaal
Thuisdialyse uit Venray. In de vrouwengevangenis in Evertsoord is een speciale ruimte ingericht om te
kunnen (thuis)dialyseren. De reden hiervoor is dat er momenteel een (langgestrafte) gedetineerde verblijft
die dialysebehoeftig is. Zij moest voorheen driemaal per week naar het ziekenhuis voor een
dialysebehandeling van vier uur.
Volgens Maureen van der Velden,
teamleider Vitaal Thuisdialyse, biedt
de samenwerking PI Ter Peel de
mogelijkheid om in de ‘thuissetting’
een behandelunit te faciliteren zodat
de gedetineerde in eigen omgeving
de dialyse kan ontvangen. “Dit geeft
de inrichting de vrijheid om zelf in
te passen op welk tijdstip de dialyse
wordt uitgevoerd. Zo is het niet meer
nodig om lange ritten te maken van
en naar de dialyselocatie in het ziekenhuis. Er is ook meer ruimte voor
de gedetineerde om deel te nemen
aan het dagprogramma in de inrichting. Denk dan bijvoorbeeld aan
arbeid of andere activiteiten zoals
bezoek.”
Maria Broeren, plaatsvervangend
hoofd zorg van PI Ter Peel, ziet
ook andere voordelen in de
samenwerking. “Binnen de PI hoeft
er geen beveiliging aanwezig te zijn
in de behandelruimte”, legt ze uit.
“De aanwezigheid van beveiligers
tijdens het bezoek aan het ziekenhuis

kan eraan bijdragen dat een
gedetineerde minder snel geneigd
is om een gesprek aan te gaan met
de zorgprofessionals. De kwaliteit
van zorg was hierdoor niet optimaal.
Door de samenwerking met Vitaal
Thuisdialyse vervallen daarbij de
veiligheidsrisco’s die vervoer naar
het ziekenhuis met zich meebrengt
en de bijbehorende kosten. Ook
hoeft de gedetineerde niet allerlei
procedures te doorlopen bij verlaten
en terugkomen in de inrichting.”
Naast het plaatsen van een
technische installatie is het
noodzakelijk dat zowel de
gedetineerde als het personeel
van Ter Peel gecertificeerd is om
samen de verantwoordelijkheid
voor de behandeling te kunnen
dragen. Inge Peters, coördinator
opleiding en scholing Vitaal
Thuisdialyse geeft aan dat dit de
afgelopen maanden met een aantal
zorgprofessionals ten uitvoering
is gebracht. “Het personeel van

Ter Peel en de gedetineerde
hebben tijdens het eerste traject
theoretische en praktische training
ontvangen op de dialyseafdeling in
de kliniek in Venray, vervolgens is
de training voortgezet in Ter Peel. De
gedetineerde heeft de opleiding voor
conventionele thuisdialyse met goed
resultaat afgesloten. Dit betekent
dat de gedetineerde in staat is om
haar eigen verantwoordelijkheid
te dragen ten aanzien van de
behandeling. Daarnaast geeft het de
mogelijkheid aan de gedetineerde,
bij terugkeer in de maatschappij, om
ook in de thuissetting zelfstandig te
dialyseren.”
De samenwerking tussen Ter Peel
en Vitaal Thuisdialyse wordt
ingezet om binnen Dienst Justitiële
Inrichtingen (DJI) te onderzoeken
of er ook gedetineerden van
andere inrichtingen bij PI Ter Peel
gedialyseerd kunnen worden.

Praktijkexamen

Leerlingen van Yuverta College
knappen Griendtsveen op
Twaalf BBL-leerlingen van Yuverta Leven Lang Ontwikkelen in
Horst hebben tijdens hun praktijkexamen het Kerkplein en het
Hoefnagelsplein in Griendtsveen gerenoveerd. De wensen waren
meer biodiversiteit, meer groen en veiligheid met beleving.
Leerlingen van Niveau 4 opzichter/uitvoerder Hovenier hebben dit
project voorbereid en samen met Niveau 3 Vakbekwaam
Hoveniers uitgevoerd.

Het project van voorbereidingen
met de bewoners, maken van
schetsontwerpen tot calculeren,
plannen, bestellen en uitvoeren
met een nacalculatie is gestart in
januari en is nu afgerond in april.
Het examenproject heeft in overleg met de gemeente Horst aan de
Maas en medewerking van bedrijven uit Griendtsveen en omgeving
plaatsgevonden. Bij de Barbarakerk
zijn twee grote vaste plantenborders ‘Green to Colour’ aange-

legd en borders gerenoveerd met
Rhododendrons en heesters. Het
Hoefnagelsplein en naastgelegen
speeltuin wordt intensief gebruikt
door de kinderen. Het plein is voorzien van nieuwe beplantingen,
grondwerken voetbalveld, aanleg van groene parkeervakken en
natuurlijke veiligheidsmaatregelen voor de kinderen. Het gazon bij
de kerk en het voetbalveld wordt
opnieuw ingezaaid.

Broekhuizenvorst

OPEN DAG

Meerdere gewonden bij
harde aanrijding
Op de Broekhuizerweg in Broekhuizenvorst vond op zondag 10
april rond 10.00 uur een ongeluk plaats. Bij dit ongeval werd een
traumahelikopter opgeroepen.

GOLFCLUB GEIJSTEREN

MAAK KENNIS
MET GOLF
TWEEDE PAASDAG
10.30 TOT 16.00 UUR

Sla zelf een golfbal tijdens één van de clinics
Doe mee aan rondleidingen
Geniet van de natuur
Golﬂeden vertellen over de sport en lidmaatschappen
Restaurant ‘Oﬀ Course’ geopend
MEER INFORMATIE EN AANMELDEN
VOOR CLINICS GOLFCLUBGEIJSTEREN.NL
Deelname is gratis! | Het Spekt 2 • Geijsteren | volg ons op Facebook

In totaal zijn er drie slachtoffers
naar het ziekenhuis vervoerd,
meldt het wijkagententeam van
Horst/Peel en Maas. De ambulance,
brandweer, traumahelikopter en
luchtvaartpolitie waren aanwezig.
Politie Limburg doet samen met
de Verkeersongevallen Analyse
onderzoek naar de oorzaak van het

ongeval. De politie vraagt getuigen
te melden. “Bent u getuige of heeft
u dashcambeelden, neemt u dan
contact op met de politie Horst/
Peel en Maas via het telefoonnummer 0900 88 44”, meldt de politie.
Beeld: Instagram Wijkagenten
Horst/Peel en Maas

1404 \ nieuws
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Horst aan de Maas

Anke Straten Amsterdam
Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt in
de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben gevolgd
en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: Anke Straten (24), geboren in
Horst, maar inmiddels wonende in Amsterdam.
Dat Anke Straten heel veel aan haar
ouders heeft te danken, beseft
ze dagelijks. “Mijn vader is verzekeringsadviseur en mijn moeder
heeft een galerie overgenomen in
Grubbenvorst en is kunstenares.
Door deze combinatie heb ik ontzettend veel geleerd en daar nu heel
veel profijt van.” Anke heeft twee
broers van 19 en 27 jaar en een zus
van 30 jaar. Haar kinderjaren heeft
ze altijd als geweldig ervaren. “Door
de achtergrond van mijn ouders gingen we vaak ‘verplicht’ naar musea
tijdens vakanties. Uiteindelijk ben
ik dat ze heel dankbaar, want daar
pluk ik nu de vruchten van.” In huize
Straten in Horst was het altijd feest,
zegt Anke. “Het was het clubhuis van
de Schoolstraat. Er waren hier altijd
wel vrienden en vriendinnen. Mijn
broers en ik nodigden veel mensen
uit. Mijn beste vriendin, Elle van Lier,
was er ook vaak. Samen gingen we
elkaar opmaken, liedjes zingen en
natuurlijk haalden we kattenkwaad
uit. Door de vrienden van mijn broer
was het vaak jongens tegen de
meisjes en gooiden we ballen naar
elkaar of verstopten we elkaars spullen.” De creativiteit van haar ouders
was ook op jonge leeftijd terug te
vinden bij Anke. “Ik vond het fantastisch om video’s van YouTube te
bewerken in iMovie. Nu wil ik ze niet
terugzien, zo slecht waren ze.”

Uitgaan
Na de basisschool De Weisterbeek
ging Anke naar het Dendron

College. Als ze zich binnen de schooldeuren begaf, was ze heel anders
dan in haar vrije tijd. “Ik was echt een
nerd voor de leraren”, zegt ze. “Leren
was voor mij heel belangrijk, ik was
echt het lievelingetje van de leraar.”
Na school zat Anke niet achter de pc,
maar sprak ze veel af met vrienden.
“Al op m’n 13e ging ik uit naar verschillende keten en in het begin OJC Knor
in Meterik. Op mijn 16e ontdekte ik OJC
Niks. Ook ging ik al op jonge leeftijd
naar De Lange in Horst. Dat was altijd
prachtig, want het was een hele sport
om daar binnen te komen. Gelukkig
zagen we er ouder uit en had ik een
oudere zus die mij hiermee hielp.” Bij
OJC Niks werd Anke later vrijwilliger en
uiteindelijk penningmeester. “Ik zorgde
voor de financiën, maar al snel werd de
Niks ingeruild voor een andere liefde:
Utrecht.”

in het maken. Verkopers vinden het
weer moeilijk om kunst te verkopen,
omdat dit niet de makkelijkste wereld
is. Ik ben dan diegene die hier tussenin zit.” Uiteindelijk rolde Anke de
muziekmanagement in. “Altijd al heb
ik veel affiniteit met muziek gehad en
nu kon ik van mijn hobby mijn werk
maken.” Dat gebeurde ook, Anke is nu
clubmanager bij BRET, een grote club
in Amsterdam. “Daar regel ik alles: van
het regelen van artiesten en de lineup, tot het aansturen van het team,
maar ook tap ik gewoon op het feest je
biertje. Dat betekent veel nachtwerk.”
Anke is inmiddels wel gewend aan dat
ritme. “Al vier jaar werk ik elk weekend
de hele tijd door. Het is zwaar, maar
van elk complimentje kan ik weer een
half uur langer door. Daarnaast moet ik
bekennen dat mijn ADHD mij ook aardig op weg helpt.”

Hobby naar werk

Nachtleven

In deze stad ging de Horsterse op haar
18e al op kamers. De Hogeschool voor
de Kunsten was de volgende halte na
een vwo-diploma. “Goed zijn in een
vak was ik nooit, ik ben meer van
dingen regelen en mensen bij elkaar
brengen.” Tijdens deze studie kwamen alle dingen die ze geleerd had
van haar ouders van pas, want ze
ging daar kunst en economie studeren. Anke werd opgeleid tot ‘kunstverkoper’. “Ik ben de tussenpersoon
tussen een kunstenaar en iemand
die de kunst wil kopen”, legt Anke
uit. “Kunstenaars zijn niet goed in het
verkopen van hun eigen kunst, wel

Een mindere kant aan het nachtleven
in Amsterdam zijn de drugssituaties die
Anke meemaakt. “Je weet dat het erbij
hoort. Het nachtleven van Amsterdam
is snel en hard. Er wordt veel drugs
gebruikt. Het gebeurt wel eens dat er
iemand voor je zit die niet bij bewustzijn is. Jij bent dan ineens voor hem of
haar verantwoordelijk en moet ervoor
zorgen dat diegene veilig thuis of in het
ziekenhuis komt. Dat is soms wel eng,
hoor.” Uiteraard blijft Anke altijd nuchter tijdens haar werk. “Het is ook niet
te doen als je met dit werk een biertje
drinkt. Je bent continu aan het schakelen en moet scherp zijn. Het is dan

ook niet fijn als je allemaal dronken
mensen om je heen hebt. Gelukkig kan
ik altijd even een half uurtje uitrusten
backstage.” De Horsterse komt door dit
nachtleven veel in contact met BN’ers.
“Dat zijn ook gewoon mensen, ik ben
eigenlijk nooit ‘starstruck’. Het mooiste wat er is, is om een jong jochie een
kans te gunnen om een keer tijdens
een feestje te draaien en dat hij zich
ontpopt tot een grote naam binnen de
dj-wereld.”

Terug naar Limburg?
Terug naar Horst aan de Maas gaat
hem niet worden. “’No way’, echt niet”,
zegt Anke lachend. “Het is niet dat ik
het in Limburg niet leuk vind, maar de

muziekbusiness is hier totaal anders
dan in Amsterdam. Carrièregericht is
dat geen slimme keus. Met verjaardagen kom ik wel eens terug naar
Limburg.” Anke wil haar kennis in de
muziekwereld graag uitbreiden in de
toekomst. “Misschien wel meer richting
festivals. De hele tijd in het nachtleven
werken maakt je ontzettend moe. Of ik
reis af naar Spanje. Want bij het woord
‘siësta’ heb je me al. Mijn vriend komt
uit Rotterdam en wil misschien ooit
naar Duitsland verhuizen. Wie weet dat
het dat wordt. Het buitenland sluit ik in
ieder geval niet uit.”

Wij zijn op zoek naar:

Tekst: Niels van Rens

Analist weefselkweek en celbiologie (24-38 uur)
Ben jij die gepassioneerde medewerker? Heb jij een hart voor de groene sector
en ben je op zoek naar een uitdagende functie in een veredelingsbedrijf?
Scan dan de QR code voor meer informatie of neem contact op met
Bart Tissen (hoofdanalist) 077-3979900

Veld Oostenrijk 13
5961 NV Horst (NL)

Unleashing plant potential

T +31 77 397 99 00
W limgroup.eu
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Horstenaar maakt documentaire over verzetsheld
Thuur van den Heuvel
“Maar nooit zijn alle details gevonden.
Ik heb alle processen verbaal van de
Rijkspolitie en de politieke recherche
boven water weten te halen. Ik heb met
de familie en nabestaanden van Van
Assen gesproken en zo weet je dat het
verhaal helemaal klopt.” In de documentaire is Van den Heuvel de verteller
en gaat hij verschillende plaatsen langs
die betrekking hebben tot de verzetsheld. Zo reisde hij af naar Maastricht,
waar Van Assen woonde, Vught, waar
zijn vrouw in een concentratiekamp
zat en naar Hasselt, de geboorteplaats
van Van Assen en Loenen, waar hij
uiteindelijk begraven is. In deze plaatsen heeft hij met meerdere nabestaanden gesproken. De belangrijkste plek
was de Schadijkse Bossen, waar Van

Assen werd vermoord. Daar heeft Van
den Heuvel alles zo goed mogelijk in
beeld gebracht en is nagespeeld hoe
de laatste uren en minuten van Van
Assen waren. “Toen ik daar op de filmset stond, kreeg ik echt kippenvel. De
Duitse militairen werden gespeeld door
acteurs van museum Oorlog in de Peel
uit Melderslo. Zij droegen echte kostuums. Die mannen konden zich helemaal in hun rol inleven.”

Toen ik daar op de
filmset stond, kreeg ik
echt kippenvel

Chauffeurs gezocht

Wegens uitbreiding bij P.Daemen bv zoeken wij
chauffeurs met CE rijbewijs:

Chauffeur dagritten
Internationaal chauffeur
Chauffeur glastransport
Voor het volledige vacatureoverzicht
kijk op onze website: www.pdaemen.com
Heb je interesse of wil je meer informatie?
Neem dan contact met ons op: hr@pdaemen.com
077-465 1740 (optie 3)

Gespannen
Drie camera’s stonden klaar om alles
zo goed mogelijk in beeld te brengen.
Zelfs de zoon van Van den Heuvel
had hierin een rol. “Hij zorgde voor
de dronebeelden. Ik ben best trots
dat hij hierin een rol heeft kunnen
spelen.” Alles was van tevoren voorbereid, Van den Heuvel wist precies
waar alle camera’s moesten staan.
“Ik was die dag wel even gespannen, dat moet ik toegeven”, zegt hij.
“Als ik het doe, doe ik het goed.”
Een extra impact geeft de docu voor
de Horster documentairemaker door
de ontwikkelingen nu in Oekraïne.

“Oorlog heeft mij altijd gefascineerd”,
zegt Van den Heuvel. “Het is iets
wat ik nooit heb begrepen. Waarom
voeren mensen oorlog? En juist dat
maakt het interessant. Nu je de beelden ziet in Oekraïne, komt dit verhaal
wel erg dichtbij. Dichter bij dan je
eigenlijk wil.”

Oorlog in de Peel
Een speciale dank richt Van den Heuvel
richting museum Oorlog in de Peel.
“Het museum heeft mij enorm geholpen. Zonder hen was dit nooit gelukt.
De kostuums, de kennis, de acteurs
en noem maar op.” De docu gaat op

vrijdag 29 april in première in Oorlog in
de Peel voor genodigden. Daarna, op
donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag), gaat
het museum na een renovatie open
voor publiek. Dan wordt de docu op
andere dagen gedraaid in het museum.
Van den Heuvel wil zijn documentaire
graag aan meerdere mensen laten
zien. “Als er interesse is bij bijvoorbeeld
verenigingen of clubs, dan kunnen ze
altijd contact met mij opnemen. Ik kom
graag langs om over Derk van Assen en
de docu te praten en de film te vertonen.”
Tekst: Niels van Rens

Arbeidsmigrantencomplex mogelijk
op grens Sevenum
Initiatiefnemer vidaXL heeft een plan gemaakt om aan de Mary Kingsleystraat in Venlo tijdelijke huisvesting voor Internationale Werknemers te realiseren. Het betreft tijdelijke huisvesting voor
Internationale Werknemers welke hoofdzakelijk werkzaam zijn op het bedrijventerrein Trade Port
Noord. Dit plan valt op de grens van de gemeente Horst aan de Maas, omwonenden zijn niet blij.
Een aantal omwonenden is uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op woensdag 20 april. John
van Dooren, die opkomt voor een
groep inwoners aan de Zeesweg in
Sevenum, is bang voor de leefbaarheid in zijn omgeving. Eerder kwam
er namelijk al een initiatiefnemer
met een ander plan voor huisvesting van arbeidsmigranten. “Weet
de gemeente Horst aan de Maas
dat gemeente Venlo het weer klaargespeeld heeft om op de rand van
de gemeente een locatie te vinden
voor het huisvesten van werknemers”, vraagt Van Dooren zich af. “De
gemeente Horst aan de Maas moet
met Venlo in gesprek.” Wethouder
Roy Bouten reageert desgevraagd:
“In Horst aan de Maas geloven we in
spreiding van huisvesting. Zowel over
de regio maar ook in gemeenten. En
we geloven in het voeren van het
goed omgevingsgesprek. We zullen
als gemeente dan ook zeker aansluiten bij de omgevingsgesprekken die
initiatiefnemers organiseren en we
gaan ervanuit dat de belangen van

de omwonenden op grondgebied van
Horst aan de Maas in de planvorming
worden meegenomen.”
De bedoeling is dat het complex bij
de andere gebouwen komt op het
industriegebied. “Tussen de blokkendozen en vlak bij de windmolens”,
zegt Van Dooren. “Zoals eerder aangegeven is er sprake van clustervorming en worden de werknemers die
deze multinationals nodig hebben op
een onmenselijke manier gehuisvest,
voor het gewin van de grote bedrijven.” Van Dooren ziet dit plan als het
zoveelste in zijn buurt. “De gemeente
Venlo houdt weer haar eigen straatje
schoon en de lasten zijn weer voor de
dorpen Sevenum en Grubbenvorst.
Hieruit blijkt weer dat de uitbreiding
van Greenport moet stoppen. Rupsje
Nooitgenoeg is klaar.”
De initiatiefnemer verzamelt de
inbreng van de informatieavond van
woensdag 20 april en bekijkt hoe dit
(mogelijk) te verweken in de verdere uitwerking van het bouwplan.
Het streven is om medio mei de
omgevingsvergunning aan te vra-

gen. Gemeente Venlo is het bevoegd
gezag aangaande deze aanvraag. Op
de aanvraag omgevingsvergunning
kan formeel gereageerd. De informatieavond duurt van 19.30 tot 21.00 uur
en is aan de Jan Tinbergenstraat 4 in
Venlo.
Elke gemeente in de regio moet haar
verantwoordelijkheid nemen in het
huisvesten van arbeidsmigranten.
Als gemeenten zijn wij verantwoordelijk voor fatsoenlijke huisvesting in
balans met de leefomgeving en de
omwonenden. In Horst aan de Maas
geloven we in spreiding van huisvesting. Zowel over de regio maar ook
in gemeenten. En we geloven in het
voeren van het goed omgevingsgesprek. We zullen als gemeente dan
ook zeker aansluiten bij de omgevingsgesprekken die initiatiefnemers
organiseren en we gaan ervanuit dat
de belangen van de omwonenden op
grondgebied van Horst aan de Maas
in de planvorming worden meegenomen.
Tekst: Niels van Rens
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Renée van Wegberg met theaterconcert ‘Hou me vast’

‘Optreden in ‘t Gasthoês voelt
als thuiskomen’
De uit Horst afkomstige Renée van Wegberg staat op vrijdag 13 mei met haar theatervoorstelling ‘Hou me
vast’ in ‘t Gasthoês in Horst. ‘Hou me vast’ is een theaterconcert met liedjes van Nederlandse zangers, waarmee de zangeres deze theatericonen wil eren. Ze toert door het hele land, maar kijkt stiekem het meeste uit
naar haar optreden in ‘t Gasthoês. “Hier ben ik opgegroeid en ik heb in Horst altijd de kansen gekregen om me
te ontplooien”, vertelt Renée.
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Zes gestolen elektrische fietsen

Drie personen aangehouden
bij controle in Sevenum
Bij een politiecontrole zijn vrijdag 8 april drie personen aangehouden. De controle werd uitgevoerd ter hoogte van de KFC in
Sevenum.
Er waren meerdere disciplines
betrokken bij deze controle en
het heeft meerdere resultaten
opgeleverd. Er werden zes gestolen elektrische fietsen, acht personenauto’s en diverse goederen,
waar nog geen accijns over
betaald was, in beslag genomen.
Drie personen werden aangehouden en ingesloten voor verder
onderzoek. In verband met de
cao-acties van de politie hebben

diverse bestuurders een waarschuwing gekregen. Een paar
overtredingen waren dusdanig
ernstig dat het niet met een caoactie waarschuwing afgedaan
kon worden. Tijdens de politiecontrole werd er een speurhond
ingezet, gespecialiseerd in het
opsporen van geld en verboden
middelen. De controle duurde van
15.00 tot 21.30 uur.

Adver torial

Zaterdag 23 april 2022

Zoek jij een nieuwe uitdaging?
Welkom op de open banendag!
Kekkilä-BVB locatie Grubbenvorst houdt zaterdag 23 april 2022
van 09.00-11.00 uur een open banendag voor mensen die wellicht
bij het bedrijf willen werken.

Renée zingt tijdens haar theaterconcert allerlei soorten muziek van
Nederlandse zangers. “Dit verschilt
van Wim Sonneveld tot aan Maarten
van Roozendaal, maar mijn band
en ik spelen ook BLØF, Racoon en
Nielson”, vertelt Renée. “Ik vind het
heel leuk om liedjes die gezongen
moeten blijven worden weer in het
theater te brengen en om alles in
een eigen jasje te steken.” Naast dat
ze muziek ten gehore brengt, vertelt Renée allerlei verhalen. “Dit zijn
soms verhalen over de artiest die
het nummer heeft gezongen, maar
ik vertel ook over mijn persoonlijke
leven.”

We vieren het leven
Inspiratie haalt Renée uit verschillende dingen. Zo werd ze afgelopen
jaar opnieuw moeder en merkte ze
dat ze hier graag meer over wilde

delen. “Tijdens deze show vieren
we het leven”, legt ze uit. “Ik heb
zelf een samengesteld gezin en heb
afgelopen jaar een baby gekregen.
Daarnaast heb ik een zoon van 6,5
jaar en een bonusdochter van 15 jaar.
Ik vertel tijdens het optreden over
de liefde, maar ook de zorgen die ik
hierdoor krijg.” Eén van haar favoriete artiesten en grootste inspiratie is Theo Nijland. “Hij is niet heel
bekend, maar ik vind het super om
een nummer van hem te zingen.
Maar ook uit het werk van bijvoorbeeld Boudewijn de Groot en Ramses
Shaffy haal ik veel inspiratie.”
Omdat haar theatertour anderhalf
jaar geleden werd stilgelegd vanwege corona, staat Renée nu te
springen om haar muziek weer aan
Nederland te laten horen. “Het is
genieten om nu weer langs alle theaters te gaan. Ik merk wel dat mensen weer even moeten wennen aan
het feit dat het allemaal weer kan,
zalen zitten nu niet automatisch vol.
Gelukkig horen we achteraf van het

publiek dat ze heel blij zijn dat ze
weer zijn gekomen. Hopelijk vindt
iedereen weer snel de weg terug.”

Thuisbasis
Het theaterconcert in ‘t Gasthoês
op vrijdag 13 mei is het optreden
waar Renée het meeste zin in heeft.
“Het voelt als thuiskomen daar”,
glundert ze. “Een groot deel van mijn
familie woont nog in Horst en ik heb
nog niet in het nieuwe Gasthoês
gespeeld. Ik heb er heel veel zin in
om de nieuwe zaal te zien.” Vroeger
trad Renée hier namelijk ook al op.
“Tijdens de zittingsavonden van
D’n Dreumel bijvoorbeeld”, vertelt
ze. “Ook zat ik bij de dansgarde en
heb ik hier veel gedanst. Ik heb in
Horst altijd de kans gekregen om
te groeien. Lokale mensen krijgen
hier echt de kans om zichzelf te
ontwikkelen, dat is heel bijzonder
geweest voor mij en heeft me echt
geholpen.”

Kekkilä-BVB is één van Europa’s grootste leveranciers en producent van
substraten. Met eigen merken en als private label producent zijn wij
expert als het gaat om het produceren en leveren van substraten voor
alles wat groeit en bloeit, zowel voor consumenten als voor professionele kwekers en telers. Wij hebben al meer dan honderd jaar ervaring
en leveren onze producten aan meer dan tachtig landen. We werken met
meer dan vijfhonderd mensen in Nederland, Finland, Zweden, Duitsland,
Estland en Spanje aan het optimaal beleveren van onze klanten.

Voor onze locatie in Grubbenvorst en onze nieuw te openen
productielocatie in Wanssum komen wij graag in contact met
nieuwe medewerkers voor de functie:
• Productieplanner;
• Backoffice medewerker
expeditie;
• Operator verpakking en menglijn;
• Shovelmachinist;
• Heftruckchauffeur;
• Technisch onderhoudsmonteur;
• Vrachtwagenchauffeur (C, CE);
• BBL werken en leren (Techniek
en logistiek).

De locatie: Kekkilä-BVB
Californischeweg 10B,
5971 NV Grubbenvorst
Voor vragen kun je mailen naar:
werving@ontwikkelwijzer.nl of bel
met Hugo Buitelaar 06 14 79 70 00.

Kwaliteit heeft een naam

Tekst: Floor Velthuizen

Openbaar Ministerie Limburg vervolgt vier
agenten politie-eenheid Horst/Peel en Maas
Het Openbaar Ministerie (OM) Limburg heeft besloten vier agenten van de politie Horst/Peel en Maas (NoordLimburg) te vervolgen voor strafbare feiten, gepleegd in de periode tussen 2015 en 2019. Deze vervolgingsbeslissing is genomen op basis van een onderzoek door de Rijksrecherche.
Het OM beoordeelde het einddossier
en heeft de beslissing genomen over
te gaan tot vervolging van vier verdachten, waaronder drie mannen en
een vrouw. Het OM verdenkt hen van
misbruik van gezag en bevoegdheden, computervredebreuk en het vals

opmaken van processen-verbaal. Zij
moeten zich verantwoorden voor de
rechter.

Sepot
In een eerder stadium is besloten één
van de, aanvankelijk vijf verdachte,

agenten niet strafrechtelijk te vervolgen. Uit dit dossier blijkt onvoldoende
wettig en overtuigend bewijs voor een
succesvolle strafrechtelijke vervolging.
Dit leidde tot een sepot. De datum
voor de inhoudelijke behandeling van
de zaken is nog niet bekend.

Voor al uw witte, groene en geschilde asperges.
Ook voor streekproducten.

1ste en 2de Paasdag zijn wij geopend!
Bij mooi weer 2de Paasdag van
14.00 tot 16.00 live muziek op ons terras.
7 dagen in de week geopend.
Voor openingstijden zie onze website.
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl
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Het laatste hoofdstuk is gelezen.
Het boek is dicht.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
In liefdevolle herinnering aan
onze moeder, schoonmoeder, oma & omie,
op de respectabele leeftijd van 93 jaar.

Jozijna Dedert-van Esch
JOS

weduwe van

Rinus Dedert
Rotterdam, 20 oktober 1928 † Grubbenvorst, 12 april 2022
Nelleke & Fons
Joris & Maaike
Luuk
Kathy & Niel
Fleur, Kayra & Leto

&

Janneke & Alfred
Jozijna & Joris
Jort & Jip
Marsha & Roel
Mayla & Jayne
Dominique & Ruud
Jayden & Quinten

Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

Verdrietig en stil zijn we vanwege het overlijden van

Wout Willems

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos

Vanaf de beginjaren was Wout lid van VC Athos. Na vele
jaren als actief volleyballer bracht hij zijn enthousiasme
voor de sport over als coach bij de Athos Dames.

Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Wij wensen Helmie, kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte toe.

Het afscheid van Jos is op dinsdag 19 april om 14.00 uur,
in de aula van het Crematorium Yardenhuis te Venlo,
condoleance vanaf 13.30 uur.
Correspondentieadres:
St. Jorisweg 24, 5963 ND Hegelsom

Namens bestuur en leden van
VC Athos’70

Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de hartverwarmende
belangstelling en de bijdrage voor het Longfonds die we
mochten ontvangen bij het afscheid van mijn lieve vrouw,
ôs mam, schoonmoeder, trotse oma en alde oma

Kitty Gerits - Rutten
Zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en geeft ons kracht
om verder te gaan.
0478-515221
Briensveld.nl

Jos ligt in haar vertrouwde omgeving. Mocht je persoonlijk
afscheid willen nemen dan horen we dat graag.

De Tonjo’s zijn niet meer
Ôzze Pap, Opa is na een mooi leven rustig ingeslapen.

Sef Nabben
echtgenoot van

Truus Nabben - Kleuskens †
Oirlo, 17 januari 1935

Bert, kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Venray, 11 april 2022

Petra en Bob
Liselot

Grubbenvorst, april 2022

Ine en Henk
Roos en Mike, Dax, Isis
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, party
en/of bestelling: 06 48 55 07 30 en
www.optidee.nl/peggy-wismans
Fietsreparatie Piet Kusters
Stuksbeemden 9 Horst
Graag eerst bellen 3986016
VAN ROY KASSEIEN Grashoek:
Antieke Bouwmat. en Tuindeco.
Extra Open Dagen met Pasen!
Tel: 06 18 92 50 99
Gezin in Sevenum zoekt voor 4
uur per week huishoudelijke hulp.
Contact via bbrouwer1976@gmail.com

Marian en Raymond
Loes en Bart

Een hand... een woord... een kaart... een gebaar doen zo goed
als je iemand die je lief hebt verliezen moet.

Louise en Fred
Ward, Esmee en Cas

José Drissen - Steegs
Hartelijk dank voor alle blijken van medeleven,
de kaarten en bloemen. Zoveel betrokkenheid
geeft mij de kracht om door te gaan.
Het is voor mij onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken.
Jan Drissen
Molenveldweg 69
5975 AJ Sevenum

Edwin en Suzanne
Cas, Cato
Arnold Willemsplein 13
5825 CZ Overloon
Wij laten Paps laatste tonen klinken tijdens de dienst op
zaterdag 16 april aanvang 16.00 uur in de aula van Crematorium
Boschhuizen aan Spurkterdijk 40, 5807 EE te Oostrum-Venray.
In plaats van bloemen zouden wij u om een gift willen vragen
aan Hospice Zenit Venray. Hiervoor zijn collectebussen aanwezig.

1404 \ nieuws
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Griendtsveen zet schouders onder
toekomst basisschool

‘Ut is good gewes’

Intens verdrietig maar met een groot gevoel van dankbaarheid
hebben wij in liefde afscheid genomen van ós mam,
schoonmoeder en oma

De basisschool in Griendtsveen heeft toekomst. Dat is de belangrijkste conclusie van de dorpsavond die
onlangs werd gehouden door de Medezeggenschapsraad van basisschool De Driehoek, samen met de dorpsraad. Negentig dorpsbewoners dachten in gemeenschapshuis De Zaal mee over hoe onderwijs en leefbaarheid
in Griendtsveen gegarandeerd blijven.

Mia Martens - Geurts
Hegelsom, 16 februari 1939

Horst, 12 april 2022

echtgenote van

Gert Martens †
Guille en Birgitte
Jolijn, Sophie
Geert en Jacqueline
Tim, Rens
Rob en Nicole
Niels, Loek, Maartje
Kerkeveld 44, 5961 RZ Horst
Woensdag 20 april om 10.00 uur nemen wij in de aula van
Boschhuizen, Spurkterdijk 40 in Venray afscheid van Mia.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar haar tweelingzus
Toos en naar alle mensen die met veel zorg en toewijding voor
mam hebben klaargestaan.
Bloemen zijn voor even, een vrijwillige bijdrage voor het
Longfonds is voor het leven. Hiervoor staan in de ontvangstruimte van de aula collectebussen opgesteld.

Verdrietig nemen wij afscheid van onze zus, schoonzus en tante

Mia Martens - Geurts
echtgenote van

Gert Martens †
Wij zullen haar spontaniteit en positieve levensinstelling missen.
Zus, schoonzussen en zwagers
Neven en nichten
Familie Geurts | Familie Martens

Graag willen wij iedereen bedanken voor de overweldigende
aandacht en blijken van medeleven die we mochten
ontvangen tijdens zijn ziekte en na het overlijden van

Bart Vissers

mijn lieve man, vader en opa
De troostende woorden, vele kaarten en prachtige bloemen
geven ons de kracht en steun om verder te gaan.
Nelly Vissers-Wismans, kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst is op zaterdag 30 april
om 18.00 uur in de kerk van Meerlo.

Onlangs gaf Dynamiek Scholengroep,
waar De Driehoek onder valt, aan
dat ze van plan zijn te stoppen
met het geven van onderwijs in
Griendtsveen en dat het dorp op zoek
moet naar een alternatief. Tijdens
de avond legden de ouders van de
Medezeggenschapsraad (MR) uit
waarom Dynamiek wil stoppen en wat
er wordt gedaan om de basisschool in
Griendtsveen open te houden. Zo start
binnenkort een onderzoek van de MR
samen met Dynamiek naar de beste
opties voor de basisschool.

Nieuwbouw
Intussen is de dorpsraad van
Griendtsveen in gesprek met de
gemeente Horst aan de Maas over
de toekomst van het dorp. Het is
belangrijk voor de basisschool dat er
genoeg nieuwe kinderen bijkomen
in het dorp. Een werkgroep van de
dorpsraad werkt daarom samen met
de gemeente aan een masterplan
voor meer woningen in Griendtsveen.
Zo wordt binnenkort gestart met
de bouw van enkele nieuwe huizen, komen er zes appartementen

in het voormalige klooster naast De
Driehoek en wordt onderzocht waar
in Griendtsveen de beste plek is voor
nog meer nieuwbouw.

Vrienden van Ommel
De MR en de dorpsraad zijn ook in
gesprek met andere dorpen met
kleine scholen. Een voorbeeld daarvan
is het dorp Ommel in de gemeente
Asten. Daar hebben dorpsbewoners
de stichting Vrienden van Ommel
opgericht om de school in het dorp te
steunen.

Goedbezochte bijeenkomst over (pré)
mantelzorgwoningen
Ruim negentig mensen bezochten de bijeenkomst in ‘t Gasthoês in Horst over (pré)mantelzorgwoningen.
Synthese organiseerde deze bijeenkomst samen met de gemeente Horst aan de Maas.
Er werd uitleg gegeven over: wat is
een (pré)mantelzorgwoning? Wat
zijn de voorwaarden? Wat zijn de
procedures en de voor- en nadelen?
Twee inwoners vertelden over hun
ervaringen met betrekking tot een
mantelzorgwoning en een pré-mantelzorgwoning. Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woonunit op
het terrein van je eigen huis. Deze
woning is bedoeld voor degene die
je verzorgt. Maar je kunt ook zelf als
mantelzorger in een mantelzorgwoning wonen. Er is altijd sprake van
een zorgrelatie tussen bewoners van
beide woningen. Dat hoeft niet per
se familie te zijn. De mantelzorgwoning is bedoeld voor maximaal
twee personen. Er is een verklaring
nodig van de gemeente, huisarts of
wijkverpleegkundige. Er zijn diverse
mogelijkheden. Je kunt een kant-

en-klare mantelzorgwoning in je
tuin laten plaatsen of hiervoor een
aanbouw aan je huis laten bouwen.
Ook kun je een bestaand bouwwerk
bij je huis, bijvoorbeeld een garage,
om laten bouwen tot mantelzorgwoning. Een mantelzorgwoning is vaak
vergunningsvrij en is altijd tijdelijk.
Als de mantelzorg stopt wordt het
gebouw weer bijgebouw zonder
bewoning.
Een pré-mantelzorgwoning is eenzelfde soort gebouw, alleen is er
nog geen sprake van een mantelzorgsituatie. De gemeente Horst
aan de Maas stelt echter voorwaarden: je dient 60 jaar of ouder te
zijn óf je hebt een verklaring van
de gemeente, huisarts of wijkverpleegkundige dat je in de toekomst
mantelzorg nodig hebt. Ook de prémantelzorgwoning is tijdelijk en er is

wél een vergunning nodig.
Deze vorm van wonen heeft vooren nadelen. De voordelen zijn dat
je elkaar kunt helpen waar nodig.
Je kunt genieten van elkaars nabijheid en steun. Degene die zorg
nodig heeft, kan langer zelfstandig
wonen. Er zijn ook mogelijke nadelen. Beroep op hulp kan na verloop
van tijd toenemen waardoor het
risico van overbelasting aanwezig
is. De onderlinge band kan veranderen. Als je dicht op elkaars lip zit,
kan dit invloed hebben op je gevoel
van privacy. Dit kan de onderlinge
relatie veranderen. Goede afspraken
rondom wensen, verwachtingen en
mogelijkheden zijn belangrijk. Dat
geldt ook afspraken rondom financiële en juridische zaken. Het is altijd
verstandig om afspraken bij een
notaris vast te leggen.

Theo Camps informateur vorming nieuwe coalitie
Professor doctor Theo Camps is aangesteld als onafhankelijk informateur voor de vorming van een
nieuwe coalitie voor de gemeente Horst aan de Maas.
Arie Stas leverde onlangs, na
een eerste informatieronde, zijn
advies op. Hij adviseerde het
CDA, Essentie, D66/GroenLinks
en PvdA, onder begeleiding van

een onafhankelijke informateur,
met elkaar in gesprek te gaan.
Deze onafhankelijk informateur
is gevonden in professor doctor Theo Camps. Camps is als

hoogleraar Organisatiekunde &
Bestuurskunde aan de Universiteit
van Tilburg Tias School for
Business and Society verbonden. Van 2003 tot aan 2017 was

hij bestuursvoorzitter van de
Berenschot Groep. Van 1982 tot
1992 was hij raadslid en fractievoorzitter voor het CDA in
Nijmegen.

Opdracht
De onafhankelijk adviseur

gaat met de vier partijen, CDA,
Essentie, D66/GroenLinks en PvdA
in gesprek. Hij onderzoekt of er
voldoende basis is voor een coalitie. Het uiteindelijk advies wordt
aangeboden aan de vier partijen
en in de gemeenteraad besproken.
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Als leven lijden wordt
is rusten goed.
Ondanks zijn grote wilskracht hebben wij afscheid
moeten nemen van mijn lieve man, ôzze zorgzame pap,
trotse opa en overgrootopa

Jac. van den Munckhof
Jac. vaan de post
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
echtgenoot van

Lies van den Munckhof-van den Homberg
* 25 december 1933

America

† 11 april 2022

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van ons oud-lid

Jac van den Munckhof
We zijn dankbaar voor alles wat hij voor
onze vereniging heeft gedaan.
Wij wensen Lies, kinderen en (achter)kleinkinderen
heel veel sterkte.
Bestuur, dirigent en leden
Muziekvereniging St Caecilia America

Lies van den Munckhof-van den Homberg
Lambert en Henriëtte van den Munckhof-de Swart
Ruud en Anne, Lars, Liz, Cas , Vic
Gaby en Tom, Fien
Peter en Bianca van den Munckhof-Derix
Fenna en Gauthier
Lotte en Stijn
Hay en Ine van den Munckhof-Ummenthun
Ellen en Wouter
Jack en Esther
Familie van den Munckhof
Familie van den Homberg
Pastoor Jansenstraat 41, 5966 LA America
We nemen afscheid van pap, waarvoor we u van harte uitnodigen,
op zaterdag 16 april om 14.00 uur in crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray-Oostrum.
Pap is thuis, waar u donderdag van 15.00 tot 16.00 uur en van
19.00 tot 20.00 uur persoonlijk afscheid van hem kunt nemen.
In plaats van bloemen willen wij u graag een vrijwillige bijdrage
vragen voor KWF Kankerbestrijding. Hiervoor is een collectebus
aanwezig in het crematorium.
Een speciaal woord van dank aan dokter van Spelde, de megjes
van de Thuiszorg en Palliatieve team Zorggroep voor de fijne
begeleiding en liefdevolle verzorging.

Op woensdag 6 april 2022
overleed in de leeftijd van 76 jaar

Mariet Merkx - Vervoort

* Leunen, 6 december 1928

† Venlo, 10 april 2022

echtgenote van

Toon Geurtjens
Bedroefd nemen wij afscheid van ôs Mam,
Oma en Oma Trieneke.
Horst, Maria en Mart Janssen-Geurtjens
Ingrid
Christel
Venray, Jeanne en Rudi Langels-Geurtjens
Veulen, Gerd en Theo Hendrix-Geurtjens
Marco
Rob en Melanie, Tigo, Mila, Sid
Venray, Els en Frans † Nelissen-Geurtjens
Frank van Lier
Mirte en Rubin, Bodi en Noa , Maeve
Merel en Steef
Horst, Ton en Jacqueline Geurtjens-Theunissen
Kim en Jur
Amy en Joeri
Thomeerstraat 8, 5961 JS Horst
Wij nemen in besloten kring afscheid van ôs Mam op
vrijdag 15 april in Crematorium Venlo.
Veel dank aan alle mensen die vanuit diverse hoedanigheden
zorg en aandacht aan ôs Mam hebben gegeven.

zus, schoonzus en tante van

Correspondentieadres:
Pr. Beatrixstraat 12
5961 CM Horst

Ger & Anny
Lenders - Haenraets

Triena Geurtjens-Achten

Adriaan Merkx †

Neven en nichten
Familie Merkx

Op 21 april 2022 zijn onze
ouders, schoonouders,
opa en oma

Ik staoj klaor, kom meej ma hale.
Ut is good zoë.

echtgenote van

Toos en Jaap †
Sef †
Jan en Mien
Lies en Hay
Dien en Martin †
Hai en Lenie †
Wim † en Tiny
Trees en Rob

Huub en Gerda
Dierx-Martens

50 jaar getrouwd!

Kronenberg, Trudy en Hans Appeldoorn-Geurtjens
Eenvoudig maar zorgzaam
Nooit klagend, altijd stil dragend
Moedig ging je door, steeds weer...

Wij willen iedereen
hartelijk danken voor de vele
bloemen en kaarten die wij
mochten ontvangen bij ons
50-jarig huwelijk.

Tranen en leegte... maar ook liefde en warmte hebben wij gevoeld.
Een kaart, brief, telefoontje, bloemetje of door er gewoon
voor ons te zijn na het overlijden van

Gu (Sjans)
J (ozze pap en opa)
en

Het is onmogelijk om iedereen hiervoor persoonlijk te bedanken.
Langs deze weg willen we dan ook iedereen hartelijk danken voor
alle steun en liefde die we mogen ontvangen.

Op maandag 11 april hebben wij afscheid van Mariet genomen.
Wij bedanken iedereen voor alle steun en medeleven in welke
vorm dan ook.

Veel liefs
Familie Janssen

Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers en vrijwilligers
van Hof te Berkel 15, Horst voor de liefdevolle verzorging.

Wij danken ook iedereen voor de donaties aan de “Stichting voor
Zinloos Geweld” en aan de “Stichting Wensambulance”

Van harte gefeliciteerd!
Eddy & Josette, Isa & Jasper
René & Martine, Sjuul & Niels
Guido
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Te koop gevraagd: Nerts- en
bontjassen, juwelen, polshorloges en
zakhorloges 0049 176 404 357 15
Voor aardbeien- en aspergeplanten,
groenteplanten, fruitbomen en
klein fruit naar Thijs Huys Langstraat
64 Horst-Hegelsom tel.: 0773983552
Voor uw schilder- en texwerk,
bel Huub. 06 14 11 59 49. Vrijblijvend
advies en prijsopgave.
PLUIMHORTENSIA AANBIEDING!!
3 voor €12.95 / 10 voor €37.50
Enkele srt. (groot en kleinbl.) Info zie
www.veld-tuinplanten.nl. Hortensia,
rhodo, azalea, taxus, vaste pl. e.a.
Open za. 9.30-16.30 uur, do/vrij.
na afspr. via 06 40 32 71 08. Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Ongeval in
Evertsoord
Een automobilist is in
Evertsoord gewond geraakt op
zaterdag 9 april. De bestuurder kwam op de Paterstraat in
botsing met een boom.
Het betrof een eenzijdig ongeval, dus er waren geen andere
verkeersdeelnemers bij betrokken. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onbekend.
De bestuurder is met onbekend
letsel afgevoerd naar het ziekenhuis.
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Onuitputtende voorraad

Vissers Energy Group opent
eerste waterstoftankstation
van Limburg in Horst
Maarten van Gaans-Gijbels, gedeputeerde van provincie Limburg,
heeft samen met burgemeester Ryan Palmen op donderdag 7 april
het allereerste waterstoftankstation van Limburg officieel
geopend. Dit deden zij door samen met Gerbert Vissers, algemeen
directeur van Vissers Energy Group, een bedrijfsauto te tanken
met waterstof. Het nieuwe waterstofvulpunt bevindt zich aan de
Stationsstraat 90 in Horst en is geschikt om zowel personen- als
vrachtauto’s te tanken.

In 2023 deuren open

Recreatieboerderij De Wevert
wordt kinderopvang
Drie jaar geleden hebben Joep en Maaike Gubbels recreatieboerderij
De Wevert in Horst overgenomen en er met het concept ‘Fit en Fun’ een
eigen draai aan gegeven. Dit bleek niet het juiste moment om een gezond
bedrijf in de recreatiebranche op te bouwen. Daarom zetten de eigenaren het bedrijf om in een kinderopvang.

Binnenkijken bij...

Column

Column
Marcia
Saar wil niet uit bed. “Ik sta
pas op als het 5 minuten na
07.00 uur is. En niet om
15 minuten na 06.00 uur”.
We moeten naar het ziekenhuis in Maastricht voor de
Downpoli. “Dat is niet mijn
probleem”, moppert ze. Dat is
waar, maar het lijkt me toch
een beetje raar als ik alleen
ga…

Waterstof speelt een belangrijke
rol in de energietransitie omdat het
een zeer efficiënte energiedrager
is. Waterstof is emissievrij en kan
worden toegepast in personenauto’s, vrachtauto’s en zelfs tractoren.
Waterstof kan daarnaast regionaal
worden opgewekt in zonneparken
of met windmolens. De voorraad is
dus onuitputtelijk. Bovendien biedt

het een oplossing voor het steeds
groter wordende capaciteitsprobleem op het elektriciteitsnetwerk.
Het doel van het eerste waterstoftankstation is om samen met deze
eindgebruikers allerlei toepassingen in de praktijk te gaan testen.

Beeld: Provincie Limburg

Het coronavirus heeft hun ambities gefrustreerd en ze hebben er
te weinig vertrouwen in dat het in
de nabije toekomst beter zal gaan.
Zij hebben dan ook een zakelijke
beslissing genomen om te stoppen
met dit bedrijf. In De Wevert hebben Paul en Monique Litjens een
uitdaging gevonden om hun kinderopvang De Mukkenstal, verder uit
te breiden voor kinderen van 0 tot
4 jaar. De locatie in Leunen heeft
een wachtlijst, enerzijds door het

toenemend aantal kinderen, maar
ook door het concept, het buitenspelen in een groene omgeving en
met dieren zoals konijnen, geiten
en kippen. Dit willen ze voortzetten bij De Wevert. Voordat ze open
kunnen, moeten ze nog een aantal
procedures doorlopen en de juiste
mensen vinden die hen helpen met
de verbouwing. Ze hopen in het
eerste kwartaal van 2023 de deuren
te kunnen openen.

Oh, zit dat zo!

Belastingontwijking
Belastingontwĳking is op zich legaal en moet worden onderscheiden van belastingontduiking (illegaal).
Maar hoewel legaal, wordt steeds vaker de vraag gesteld of belastingontwĳking moreel en ethisch wel
door de beugel kan.
constructies zal vrijwel iedereen
verwerpelijk vinden.

Bij belastingontwijking denken
we al snel aan schimmige constructies waarbij inkomsten en
vermogen via bekende belastingparadijzen als de Caymaneilanden
of de Seychellen lopen, om zo
effectieve belasting heffing te
ontlopen of in elk geval aanzienlijk te verminderen. Dit soort

Maar de term belastingontwijking
omvat meer. Dichter bij huis zien we
dat half Nederland inmiddels gaat
tanken in België of Duitsland, omdat
de benzine daar euro’s goedkoper is.
Strikt genomen is dit ook een vorm
van belastingontwijking. Immers de
enige reden waarom er in het buitenland getankt wordt is dat de belastingheffing op de brandstof daar
veel lager is. De hogere Nederlandse
heffing wordt zo effectief ontdoken.
Toch vindt bijna niemand dit moreel
of ethisch verwerpelijk.
Tussen deze twee uitersten zit een
groot grijs gebied, waarvan sommigen eerder van mening zijn dat
een bepaalde vorm van belastingontwijking moreel of ethisch verwerpelijk is dan anderen. Soms

stimuleert de belastingwetgever bewust belastingontwijking.
Denk bijvoorbeeld aan de fiscale
bevoordeling van elektrische auto’s.
Bedoeld om meer mensen aan het
elektrisch rijden te krijgen, maar
toen bleek dat vooral bezitters van
dure auto’s (Tesla) hiervan profiteerden, schreeuwden dezelfde politici
moord en brand.
Dat schetst het probleem met een
open norm, zoals de belastingontwijking. Wie bepaalt immers wat
ethisch of moreel verwerpelijk is?
Dat begint met een fundamentele discussie over wat een eerlijke
belastingheffing is. Die behoort volgens mij bij de politiek thuis. De politiek kan wetgeving maken waarmee
verwerpelijk geachte belastingontwijking effectief kan worden bestreden. De politiek stelt de norm en de
grenzen.

Alleen dan kan er een einde komen
aan de discussie over belastingontwijking. Als immers de politiek
vaststelt wat een eerlijke belastingheffing is en de wetgeving overeenkomstig inricht blijft iedereen die
zich aan de we houdt ook binnen de
morele kaders. Dat moet dan wel
internationaal worden aangepakt.
Als ieder land blijft vasthouden aan
zijn eigen gelijk en zijn eigen belastingwetten zullen de belastingplichtigen blijven tanken waar de belasting
het laagst is en de constructies met
belastingparadijzen blijven bestaan.

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

De eerste afspraak is bij de
audioloog. Saar moppert verder:
“De test is te makkelijk, ik doe
niet meer mee.” De audioloog
geeft aan dat de test juist moeilijk is, maar dat zij er te slim voor
is. Saar glimlacht. Bij de leuke
KNO-arts vertelt ze haar levensverhaal. Ze is vrolijk en wil niet
meer uit de stoel. “Nu moet je
echt gaan Saar”, zegt de arts. “Ik
ben druk vandaag.” Direct zijn we
terug bij het nukkige ‘dat is toch
niet mijn probleem?’.
De volgende afspraak is bij de
arts voor verstandelijk gehandicapten (de ‘AVG’). Saar beantwoordt de eerste vraag met: “dat
heb ik vanochtend al verteld”.
Ik herhaal de vraag van de arts.
Saar zucht: “Weet je dat nu nog
niet? Ik heb het al honderd keer
verteld”. Daar heeft ze een punt,
ze moet vandaag vaak haar verhaal doen. De AVG weet Saar met
veel geduld, grapjes en complimentjes tóch te verleiden tot een
antwoord. Tot mijn verbazing laat
ze zich zelfs onderzoeken. De
arts geeft aan dat Saar over drie
jaar mag terugkomen. “Dan pas”,
vraag ik verbaasd. “Door personeelstekort kan ik niet alle geadviseerde controles doen. Mijn
beroep is helaas niet zo populair.
Er is op de opleiding weinig aandacht voor het specialisme. En de
meeste artsen in opleiding denken er simpelweg niet aan.”
Ik denk aan de AVG’s bij
Dichterbij. Altijd aan het werk
met nét te weinig mensen.
Cliënten merken er niets van. De
artsen doen met aandacht hun
werk en laten zich leiden door
de cliënt. Niet door de werkdruk.
Brechtje, Roel, Suzanne, Gert,
Tonny en Ilona: bedankt dat jullie deze mooie specialisatie wél
kozen. En dat jullie collega’s hier
enthousiast voor maken. Hulde!

Marcia Adams

12

jongeren \ 1404

15-vragen aan

Elke Jacobs Horst
een Luipaardgekko, maar in de reptielwinkel adviseerden ze mij om te
beginnen met een Baardagame. Een
paar dagen voor mijn verjaardag,
hadden mijn opa en oma mij een
terrarium cadeau gegeven en toen
wilde ik heel graag de Baardagame
meenemen. Mijn ouders vonden dat
goed en ik mocht hem meteen meenemen. Ik was zo blij.

Wat zou de beste uitvinding zijn?
Een tijdmachine. Dan kan ik tijdreizen en dan kan ik mijn jongere zelf
zeggen wat ik eigenlijk wel of niet
had moeten doen.

In welke bestaande film zou je
zelf willen spelen?
Het lijkt mij leuk om in de film IT
te spelen, omdat het lekker eng en
spannend is. IT is de eerste horrorfilm die ik heb gezien. Ik hou veel
van horror, omdat ik enge dingen
interessant vind. Daarnaast spaar
ik horrorbeeldjes en veel andere
dingen die met horror te maken
hebben. Ook ga ik graag met mijn
vriendin naar Toverland Halloween
om nog extra te griezelen.

Wat ligt er onder jouw bed?
Heel veel tijdschriften, vooral Tina’s.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Elke Jacobs
12 jaar
Horst
Dendron College

Wat deed je als kind
het liefst?
Lieveheersbeestjes, vlinders
en wormen zoeken en vangen.
Soms stonden er wel tientallen
potten met die beestjes op de
vensterbank. Natuurlijk moest ik ze
wel weer vrijlaten, maar dat was
best moeilijk.

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag naar Australië willen,
omdat daar leuke dieren leven.

Als je een dier was, wat zou je
dan zijn?
Een baardagame, want dan kan ik
de hele dag niets doen en soms
even eten. Een baardagame is een
hagedis met een stekelige baard.
Mannetjes en vrouwtjes kunnen hun
baard opzetten, alleen de vrouwtjes
wat minder. Als ze boos zijn kleurt
de baard donker. De baardagame
wordt ook wel een kleine draak
genoemd.

Wat is het meest emotionele
moment in je leven?

Ik kijk samen met mijn ouders
en zusje op vrijdagavond de
‘Alleskunner’ met daarbij een grote
bak chips. Bij de ‘Alleskunner’ spelen mensen spelletjes en het ziet er
grappig uit hoe mensen dat doen.
Daarnaast is het ook spannend wie
er gaat winnen. Op zaterdagavond
doe ik via een app mee aan het programma ‘Weet ik veel’. Meestal ben
ik beter dan mijn moeder. We strijden namelijk tegen elkaar wie het
beste is van die avond.

Wat is je droombaan?
Herpetologe worden. Een herpetologe is een bioloog die gespecialiseerd is in reptielen, bijvoorbeeld:
slangen, hagedissen, krokodillen,
schildpadden en thautara’s. Ik wil
dit graag worden, omdat ik veel van
reptielen hou en graag meer over ze
te weten wil komen.

Wie is je grote voorbeeld?
Mijn grote voorbeeld is Sterrin
Smalbrugge. Ze is herpetologe en
weet veel over de wereld van reptielen. Toen ik 12 jaar werd, kreeg ik
van haar een verjaardagskaart.

Als je terug in de tijd zou gaan,
wat zou je jezelf voor advies
meegeven?

Ik heb vier vriendinnen. Ik heb één
vriendin ontmoet tijdens een schoolreisje naar Toverland. Een andere
vriendin heb ik ontmoet op school
tijdens carnaval. En de andere twee
heb ik nu op het Dendron College
ontmoet.

Nooit meer parfum in het hok van
de hamster spuiten. Toen ik klein
was stonk het diertje en ik dacht de
‘oplossing’ te hebben. Gelukkig liep
alles goed af.

Wat is het laatste cijfer dat je op
school hebt gekregen?

Alle namen en soorten van reptielen
over de hele wereld. Ik vind reptielen juist interessant omdat niet
iedereen dat leuk vindt. Reptielen
zijn koudbloedig en hebben schubben. Wat veel mensen niet weten is
dat deze dieren vaak ook heel lief
zijn.

Een 7,9 voor wiskunde. Ik had zelf
een lager punt verwacht, dus ik was
hier heel erg blij mee.

Wat is je favoriete hobby?

Dat ik mijn Baardagame kreeg.
Ik wilde eerst heel graag een slang,
maar mijn moeder is bang voor muizen, dus dat ging niet. Toen wilde ik

lentekriebels
2E PAASDAG 18 APRIL

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?

Ik heb veel hobby’s, zoals in de lente
kikkers zoeken. Deze lente ga ik een
stapje verder, want ik wil graag een
hagedis of slang vinden.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?

Tekst: Maartje Swinkels

Wij zijn open:
Live BBQ-demo

Napoleon, Remundi en Fornetto

1e PAASDAG: 11-17
2e PAASDAG: 10-17

Live demo
Outdoor Smart
verlichting
Live demo
broodbakken
Springkussen
Spijkerbroek
hangen

Win een gratis BBQ van
Kamado t.w.v. 189.-

Lavandula
stoechas Anouk

6.99

5.49

Potten Cubi
23x23 cm 9.99
28x28 cm 19.99
34x30 cm 29.99

Spaanse magriet
Osteospermum

2.49

ACTIEPRIJS!

www.interchalet.nl

Alles voor in en om het huis

1.79

Hoi

Column

Weer

Niets is zo veranderlijk als het
weer. Maart roert zijn staart
en april doet wat ‘ie wil. Na
regen komt zonneschijn en
achter de wolken schijnt de
zon. Zo kan ik nog wel even
doorgaan. Het doet iets met
ons als Nederlanders: het
weer. Het houdt ons continu
bezig en is ons favoriete
onderwerp als we een gesprek
willen starten: “Wat een
weertje, hè?”. Voordat we de
deur uitstappen controleren
we Buienradar en heel
Nederland was in rouw toen
de bekendste weerman van tv
overleed.
En geef ons eens ongelijk? De
afgelopen week hebben we in
een aantal dagen alle weersoorten gehad. Is het net lente, word
je wakker met sneeuw. Ook de
internationale studenten uit mijn
klas konden er met hun hoofd
niet meer bij. Ze lachen ons
altijd wel een beetje uit met dat
geklets over het weer, maar voor
een medestudente uit Brazilië
was dat beetje natte sneeuw van
laatst de eerste keer dat ze het
meemaakte. En vaak valt het je
niet meteen op hoeveel er over
gepraat wordt, totdat je erop
gaat letten. Op het moment dat
ik bezig ben met deze column,
schijnt de zon eindelijk weer
na een hoop regen en koude
wind, en de teller voor mensen
die over het weer praten staat
om 12.00 uur al op tien. Zelfs de
conducteur in de trein vanochtend eindigde zijn verkondiging
via de microfoon met: “De zon
begint door te komen, dus geniet
ervan.” Echt waar, let er eens
een dagje op, dan heb je wat te
lachen.
Nogmaals, ik neem niemand iets
kwalijk. Het weer doet zoveel
met mensen, vooral met hun
humeur en gezondheid. Dat
doet me denken aan een internationale medestudente uit
Sint-Maarten, wiens grootste cultuurshock was dat we hier zon uit
een potje halen in de vorm van
vitamine D-tabletten. Geniet dus
nu van de zon, want april doet
nog steeds wat ‘ie wil: voor niets
gaat de zon op, en wij gierige
Nederlanders vinden ook dat een
groot pluspunt.

Iris
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Er moet meer aandacht naar het beheer van
natuurgebied Ooijen-Wanssum
Wethouder Jan Jenneskens van gemeente Venray heeft zijn zorgen geuit over het natuurbeheer van Ooijen-Wanssum. Hij merkt op dat er vooral
motorcrossers, mountainbikers en loslopende honden worden gezien op de locatie. De bedoeling was dat een grote terreinbeheerder zoals
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of Limburgs Landschap het onderhoud zou gaan verzorgen. Er is echter nog steeds discussie over wie het
onderhoud verricht.
Jan Jenneskens meldde dat de gronden in eigendom zijn van provincie Limburg en Rijkswaterstaat.
Provinciale Staten heeft een motie aangenomen
waarin de landbouwers, die grond hebben afgestaan, als eerste in beeld voor het beheer. Dit kan
invloed hebben voor de natuur. Volgens de wethouder gaan de natuurwaarden steeds verder ach-

teruit en heeft de gemeente geen grip meer op het
gebied. Hij vreest ervoor dat het gebied, dat goede
potentie heeft, die potentie kwijtraakt. Een deel van
natuurpark Ooijen-Wanssum ligt ook op het grondgebied van Horst. Jenneskens: “We moeten ons samen
inspannen om het natuurbeheer goed geregeld te
krijgen.”

Aan de andere kant is het niet aan de gemeente om
zich te bemoeien met het onderhoud. Het terrein is in
eigendom van de provincie en daarom moet zij de discussie aangaan over wie het beheer gaat uitvoeren.
Er moet meer aandacht naar het beheer van natuurgebied Ooijen-Wanssum. Wat vindt u?

Bespreking poll week 14

Bezitters van tweede huis moeten deze verplicht toewijzen aan
Oekraïense vluchtelingen
In korte tijd zijn er door het hele land al duizenden opvangplekken gerealiseerd voor Oekraïense vluchtelingen. Mensen nemen Oekraïners in huis om
deze mensen een woonplek te bieden. Toch zijn er nog meer plekken nodig. In Nederland staan er 80.000 tot 100.000 woningen waarvan de eigenaren
al een huis bezitten, waarom worden eigenaren hiervan niet verplicht om deze tweede woning toe te wijzen aan Oekraïense vluchtelingen?
Volgens de stemmers op onze poll niet. Een groot
merendeel stemde tegen de poll. Marjo Jacobs
legt uit waarom zij tegen is: “Een tweede huis
met een hypotheek, als aanvulling op de opgenomen zuurverdiende spaarcenten (omdat deze op
de bank niets opbrengen) zal toch afbetaald moe-

ten worden. Daarbij komt dat je huurders van zo’n
woning toch niet op straat kunt zetten? Bovendien
zijn er al veel teveel jongeren die op zichzelf willen
gaan wonen en de kans niet krijgen omdat er geen
woningen zijn.” Ook Leo Linssen is het niet eens met
de poll: “Dit zou alleen kunnen op vrijwillige basis en

tegen een redelijke vergoeding”, zegt hij.
Bezitters van een tweede huis zouden middels een
verordening verplicht kunnen worden hun huis beschikbaar te stellen voor Oekraïense vluchtelingen.
Deze manier van opvang werd ook gebruikt na de
oorlog.

Ingezonden brief

Duidingsdebat gemeenteraad
Installatieavond van nieuwe raadsleden. Op de agenda stond een duidingsdebat. Dat maakte duidelijk waarom
zo weinig mensen kijken naar een raadsvergadering. Een debat? Niet meer dan het voorlezen van riedeltjes.
Belangrijker dan wat gezegd werd,
was, wat verzwegen werd. De voorgestelde mogelijke coalitiepartijen
wilden de oppositie meer betrekken
bij de besluitvorming. Prima, maar
als het CDA via John Jenneskens nog
niet in staat is om de grootste winnaar, Perspectief, die verdrievoudigde,
zelfs maar bij naam te noemen en te
feliciteren, maakt dat duidelijk wat
betrekken in zal houden. Daar is binnen een coalitie met CDA niets van te
verwachten.
Verzwegen werd dat twee partijen, de

voorstanders van blokkendozen, intensieve veehouderij en ongebreidelde
uitbreiding van Toverland (tot vlak voor
de verkiezingen natuurlijk), samen de
grote verliezers waren. Dit blok van
CDA en Essentie viel terug van vijftien
naar twaalf zetels. Nu een minderheid. Een duidelijk uitspraak van de
kiezer dat verre toekomst belangrijker
is dan het kortzichtige korte geld. Nu
kunnen D66 en PvdA laten zien of zij
bijwagen willen blijven van het CDA
of door de druk van de oppositie toch
aan onze kinderen en kleinkinderen

willen denken. Een terugval van tien
naar zeven zetels (door een restzeteltje nog gered) telde voor het CDA niet
als verlies. Ze voelden zich winnaar.
Hopelijk drijft de PvdA zijn zin door
en gaat voor een minderheidscoalitie,
zodat de oppositie, waarin het CDA,
ook mee kan tellen. Dan valt te breken
met de desastreuze bestuurscultuur en
bijbehorend spoor aan vernielingen en
tekortkomingen van de vorige coalitie, zoals een ‘de Wingerd-debacle’,
een samenwerkingsloze sporthal in
Meterik, een met 35 procent overschre-

den oorspronkelijk budget van het nog
steeds niet afgebouwde Gasthoês, een
lege veehouderij visie, een mislukte
omgevingsvisie en hopeloos afgegleden veegplan met warme saneringen
met onwaarschijnlijke beloften die het
buitengebied stuk maken. Nodig zijn
nieuwe mensen met kwaliteit. Geen
slippendragers. Dat werd niet gezegd,
maar was wel de wens van de kiezers.
We zullen zien of ‘topbestuurders’ verdwijnen en anderen komen. Met vier
wethouders wordt het vast beter en in
ieder geval goedkoper.
Peter Janssen
Hofweg, America

Ingezonden brief

Onafhankelijke wethouder omgevingsvisie
Met de nieuwe omgevingswet worden vereenvoudigde vergunningprocedures mogelijk. Prima, maar het vraagt ook om een intensieve
raadpleging van inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en ketenpartners als bijvoorbeeld het waterschap.
De basis voor omgevingswet en
omgevingsplannen, is de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie
wordt in feite vastgelegd wat voor
soort gemeente we willen zijn. Hoe
zorgen we voor elkaar, waar komen
huizen en hoe richten we ons buitengebied in? Extra logistieke blokkendozen, intensieve veehouderij,
nieuwe natuur, et cetera. Van belang
voor een goede omgevingsvisie is
dat we ver vooruit kijken, dertig tot
vijftig jaar. Tot in de toekomst van
onze kinderen en kleinkinderen.
In de afgelopen jaren had de
gemeenteraad nauwelijks aandacht

voor de omgevingsvisie. De verantwoordelijk wethouder keek niet
naar de verre toekomst. Hij vond
het prima zo als het was. Hij hield
vast aan het verleden, net als met
de intensieve veehouderij. Aandacht
voor natuur, klimaat en aanpassen
van het beleid leek niet de bedoeling. Een sterk behoudende politiek
conservatieve aanpak. Onze jeugd
heeft recht op beter. Gelukkig schoot
de raad, mede door druk van buiten,
het ontwerp omgevingsvisie af.
Maar een goede omgevingsvisie
mag niet politiek gedreven worden,
maar moet een gedragen resultaat

zijn van wat de mensen in Horst
aan de Maas voor de toekomst willen. Aandacht dus voor de toekomst
van de jeugd. Deze visie kan daarmee een keerpunt zijn voor onze
gemeente waar de burger meetelt.
Dat betekent ook dat we niet vier
jaar mogen wachten op een nieuwe
visie. Dan gebeurt er weer vier jaar
niets. Zo zwak mag het niet weer.
Hoe kunnen we vol energie vooruit
met eigenlijk het centrale belang
van de toekomst van de jeugd?
Eenvoudig door een gefocuste onafhankelijke wethouder.
Zoek voor het college een politiek

onafhankelijke wethouder. Deze kan
zich volledig richten op het uitwerken van een gedegen, gedragen
en binnen twee jaar te realiseren
omgevingsvisie. Wat door de coalitie
met de verantwoordelijk wethouder
de afgelopen jaren een fiasco werd,
moet nu in een kwaliteitstraject snel
op orde worden gebracht. Een politiek onafhankelijke wethouder biedt
daarbij de beste kansen.

Geert Ambrosius
St Jansstraat, Meterik

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

Nielsflits

Column

6x Pizza Mixed
Feelings
April kon voor veel lezers niet
beter beginnen. In de vergunningsaanvragen las ik dat
Domino’s Pizza een vergunning
had aangevraagd om zich te
nestelen in het Kloosterhof in
Horst aan de Steenstraat.
Midden in het hart van Horst,
zit de pizzeria daar gebakken.
Natuurlijk moest dat nieuws als de
wiedeweerga naar buiten gebracht
worden. Grappig om te zien dat
een nieuwtje van een pizzagigant
in centrum Horst hét nieuws van
dat weekend wordt. Al moet ik wel
bekennen dat de timing van het
bericht niet geheel tactisch was. Eén
dag voor 1 april? Tja, dan begrijp ik
dat bij veel lezers de alarmbellen
gaan rinkelen. Nadat we iedereen
hadden gerustgesteld dat het echt
niet om een 1-aprilgrap zou gaan,
was het feest. Dat weekend stond ik
toevallig elke dag op een feestje en
het nieuws verspreide zich als een
lopend vuurtje.
Vele ‘foodtags’ op Facebook later,
waren daar ook enkele negatieve
reacties. Want wat moet zo’n pizzagigant, van internationale allure
hier in Horst, of all places? We hebben hier toch genoeg ‘goede’ pizzeria’s in de omgeving? Neem nou La
Rondine, kwalitatief goed. Dan hebben we nog de andere restaurants,
vooral voor in de nachtelijke uurtjes. Het eerder genoemde Hart van
Horst, of Ramses II en Amon. Met
een biertje op ook topkwaliteit en je
hebt er zelfs de dag erna nog plezier
van. Dan hebben we ook nog lokale
frietboeren die eens in de zoveel tijd
een gooi doen naar een goede pizza.
Horst centrum kenmerkt zich met
lokale, kleine en gezellige cafés
en restaurants. Een internationaal
fastfoodbedrijf hoort daar niet thuis.
Daarnaast wil de gemeente de
gezondste regio worden. Dat gaat
vast lukken als onze burgemeester het lintje doorknipt wanneer hij
Domino’s verwelkomt. Dat bedrijf
is zo groot en populair, vallen die
andere kleine zaakjes dan niet als
dominostenen om? Ik ben dan ook
zeer benieuwd welke andere bedrijven en restaurants in het Kloosterhof
komen. Daarover later meer.
Nu eerst een mama shoarmaschotel met extra ‘knoeft’ om de lokale
ondernemer te steunen.

Vreet ze,
Niels
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BVNL Horst aan de Maas

Ondernemers vormen het hart van Horst aan de Maas

Zij zorgen voor een levendige gemeente met voldoende voorzieningen
en dragen bij aan de lokale economische ontwikkeling. Ondernemers
zorgen ervoor dat een gemeente leefbaar is én blijft.
De afgelopen twee jaar zijn voor
ondernemers loodzwaar geweest
en menigeen is daar niet zonder kleerscheuren uitgekomen, of
heeft het zelfs helemaal niet gered.
De komende jaren blijven spannend voor veel ondernemers. Het
straatbeeld verandert snel als winkels, restaurants of voorzienin-

D66/GroenLinks

gen omvallen. Het oplossen van de
problematiek is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Laat bedrijven
die gezond de coronacrisis ingingen, er ook weer gezond uitkomen. Gemeenten kunnen helpen
met financiële problemen, onder
andere met schuldhulpverlening en
saneringskredieten via kredietban-

ken. Ook kan het gemeentebestuur
de betaling van lokale belastingen
en heffingen, die vaak tijdelijk zijn
gestopt, verder opschorten. Het
economische en maatschappelijke belang van onze ondernemers
valt dus niet te onderschatten.
Ondernemers hebben echter wel
steeds meer last van regeldruk.
Veel van de regels worden lokaal
bepaald. Je moet tegenwoordig aan
zoveel regels voldoen dat je meer
tijd kwijt bent aan het springen door

bureaucratische hoepels, dan aan
daadwerkelijk ondernemen. Er kwam
landelijk voor maar liefst 5 miljard
euro aan regeldruk bij en er zijn
de afgelopen 10 jaar 1.000 nieuwe
wetten bijgekomen die dan weer
gehandhaafd worden. Ondernemers
weten zelf het beste hoe zij moeten
ondernemen. Laten wij hen dan ook
de ruimte en de mogelijkheden bieden om dat te doen.
Rob Driessen

Duurzaam en betaalbaar wonen in een gezonde leefomgeving
Dit was mijn thema van de afgelopen verkiezingen. Als burgerraadslid
van D66/GroenLinks zal ik mij blijven inzetten om voor iedereen in
Horst aan de Maas een juiste en betaalbare woning mogelijk te maken.
Door de huidige inflatie en de oorlog
in de Oekraïne zal dit moeilijker worden. Maar juist door te focussen op het
transformeren van bestaande gebouwen tot energie neutrale woningen die
zoveel mogelijk gasloos zijn kunnen
we een duurzamere woningmarkt creëren. Hier heeft iedereen uiteindelijk
profijt van. Veel minder gas nodig uit

VVD Horst aan de Maas

het buitenland, een lagere energierekening en een lagere CO2-uitstoot.
Verder willen we dat ieder nieuwbouwhuis in Horst aan de Maas de
beschikking krijgt over een laadpunt
voor een elektrische auto. Bovendien
willen we minimaal 50 procent van
alle openbare parkeerplaatsen voorzien van laadpunten. Grote parkeer-

terreinen in de kernen willen we ook
voorzien van een afdak met zonnepanelen.
Verder willen we voor een groene
leefomgeving, bewoners stimuleren om hun bestrate tuinen weer
groen te maken met planten.
Hemelwaterafvoer afkoppelen van
het riool om deze bij hevige en langdurige regenval te ontlasten. Dit gaat
de verdroging van de bebouwde
omgeving tegen waardoor je de tuin
weer minder hoeft te besproeien.

We gaan onderzoeken hoe we
een robuuste groene buffer rond
Grubbenvorst kunnen krijgen, bijvoorbeeld door het aanplanten van bos.
Dit om de geluidsoverlast van de A67,
A73, veilingterrein, greenport tegen te
gaan. Daarnaast moet er onderzocht
worden of er ook geluidsschermen
langs de snelwegen geplaatst kunnen
worden om een nog verdere reductie
van de geluidsoverlast te realiseren.

veel leed schuil gaat achter de voordeur van veel gezinnen.
Zonder de juiste hulp lukt het deze
ouders en kinderen uit die gezinnen
vaak niet om ‘normaal’ te functioneren. Mijn motto is al jaren: als we het
niet veilig krijgen in deze gezinnen,
krijgen we het op straat nooit veilig.
Opvoeding en de leefomgeving van
elk individu spelen een belangrijke rol
bij het vormen van normen en waarden. Rechtvaardigheid en de juiste

normen en waarden zijn voor mij van
groot belang. Samen met ons enthousiast team van de VVD zullen Yvonne
Douven en ik ons als raadsleden gaan
inzetten. Voor een veilige leefomgeving met een eerlijke en open samenleving in al onze zestien dorpskernen.
Openbare orde en veiligheid, verkeer,
jeugd- en ouderenzorg, hebben hierbij
mijn speciale aandacht.

Bert Vrieling

Normen en waarden

De nieuwe raad is geïnstalleerd en daarvoor hebben de raadsleden de
eed of de belofte afgelegd. Ook ik mocht de eed afleggen. Hierdoor is mijn
raadsperiode officieel begonnen. Daarmee neem ik de
verantwoordelijkheid om op een open en eerlijke wijze afwegingen
en besluiten te nemen in het belang van alle inwoners en ondernemers
van onze gemeente.
Tijdens de eedaflegging gingen mijn
gedachten terug in de tijd. Bijna vijftig
jaar geleden heb ik dezelfde eed afgelegd bij mijn installatie als politieambtenaar. Een mooi en boeiend beroep

waar ik als gepensioneerd politieman
met veel trots op terugkijk. Tijdens
mijn werk en zeker de laatste jaren als
coördinator Huiselijk Geweld van de
politie Limburg heb ik ervaren dat er

Peter Lalieu

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

Welkom op Landgoed en
Natuurbegraafplaats Weverslo
● Wandel vrij rond in de mooie rustgevende natuur
● Ontdek een eigen plek voor eeuwige grafrust
● Maak een afspraak als u meer wilt weten
Vrije toegang tussen zonsopkomst en zonsondergang.
Informatiecentrum het Boshuis is dagelijks geopend tussen 13.30 en 16.30 uur.
Bezoek voor meer informatie onze website www.weverslo.nl of mail ons op natuur@weverslo.nl.

Janslust 11 Heide, in de Peel tussen Deurne en Venray • 0478 - 515721
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Contact en
openingstijden

19 april 2022

Raadsvergadering
Op dinsdag 10 mei is de eerste besluitvormende vergadering

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

Moet u iets regelen aan de balie in het
gemeentehuis? Maak dan eerst een
afspraak. Dat kan via
www.horstaandemaas.nl of bel ons
op (077) 477 9777.

van de nieuwe gemeenteraad. Tijdens de voorbereidende vergadering op 19 april kunt u gebruik maken van het burgerpodium om in te spreken over de geagendeerde besluitpunten.
Besluitvormende vergadering

vergadering contact op met de grifﬁer (06-51

Tijdens de besluitvormende raadsverga-

85 28 91 / grifﬁer@horstaandemaas.nl).

Let op:

dering op 10 mei komen o.a. de volgende
agendapunten aan de orde: bestemmings-

Beëdiging nieuwe raadsleden

plan Venloseweg Horst (Disselhof), bestem-

De leden van de nieuwe gemeenteraad zijn

mingsplan Oude Holstraat Hegelsom en

tijdens de raadsvergadering van 30 maart

proces besluitvorming /reglement van orde

ofﬁcieel beëdigd. De raadsleden die hierbij

voor raadsvergaderingen. Kijk voor een vol-

niet aanwezig konden zijn, worden vooraf-

ledige agenda op horstaandemaas.nl/raad.

gaand aan de voorbereidende raadsverga-

Maandag 18 april zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf
gesloten ivm Pasen.

dering van 19 april beëdigd.
Burgerpodium
Tijdens de voorbereidende vergadering

Meer informatie

van 19 april kunt u gebruik maken van het

Meer informatie leest u op de website hor-

burgerpodium om in te spreken over de

staandemaas.nl/raad. De openbare vergade-

geagendeerde besluitpunten. Onderwerpen

ring is in de raadzaal van het gemeentehuis

voor het burgerpodium mogen ook gaan over

en begint om 20.00 uur. U kunt de vergade-

zaken die niet op de agenda staan. Wilt u

ring ook live volgen via horstaandemaas.nl/

gebruik maken van het burgerpodium? Neem

raad en de facebookpagina van de gemeen-

dan uiterlijk 24 uur vóór de voorbereidende

teraad (RaadHadM).

18 april wordt 16 april

Bekendmakingen

Wijziging afvalinzameling tijdens Pasen

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

Op maandag 18 april wordt er geen afval opgehaald.

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

vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

omgevingsvergunningen
Bent u normaal op maandag 18 april aan de beurt met PMD, restafval óf de 60 liter keukenafval-

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

container? Zet het afval op zaterdag 16 april (vóór 07.00 uur) aan de straat.

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

Voor keukenafval in 10 of 23 liter emmertjes is er geen inhaaldag. U kunt dit op de eerstvolgende

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

normale ophaaldag aan de straat zetten.

www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van
uitgebreide omgevingsvergunningen verwijzen wij u naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.

Deze wijziging staat ook op uw afvalkalender. Check de afvalkalender digitaal op

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

www.mijnafvalwijzer.nl of via de Afvalwijzer-app.

inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het
algemene telefoonnummer van de gemeente (077) 477 9777).
America

Meerlo

• Griendtsveenseweg 59 (bouwen garage)

• Veestraat 6b (bouwen woning)

Griendtsveen

• Peschweg 1 (evenement)

• Sphagnumweg ong. (melding

Melderslo

Activiteitenbesluit)

• Swolgensedijk 11 (aanvraag pré-mantel-

Grubbenvorst

zorgwoning)
Sevenum

• Horsterweg 70 (omgevingsvergunning
milieu, opslag bedrijfsstoffen)

• Emmastraat 10 (realiseren oprit/carport)

• Fazantlaan 1 (aanpassen voorgevel/verleggen uitrit)

• Snelkensstraat nabij 14b R652 (zonnepanelen)

• Grubbenhove ong. (7) (bouwen woning)

• Ulfterhoek 29

• Californischeweg 7 ( in/uitrit)

• Saardijk 4 (uitbreiden woning)

Hegelsom

• Steeg 70 (ontwerp bestemmingsplan)

• Past. Debijestraat 6 (evenement)

• Raadhuisplein en Raadhuisstraat (eve-

Horst

nement)

• Hertog Willemlaan 1 (vervangen garagedeur
door raamkozijn)

• Bernadettelaan 10a (evenement)

• Vondersestraat ong. (bouwen woning/bijgebouw)
• Stationsstraat 90 (gasopslag)

Tienray
Horst aan de Maas
• Vertrokken naar onbekende bestemming:

• Energiestraat 4 (evenement)

• Kerkstraat 15f, Horst

• Centrum (kermis)

• Schoolstraat 9, Horst

• Centrum (evenement)

• Kempweg 6a, Meterik

• Venrayseweg 116 (evenement)

• Kreuzelweg 13k, Horst
• Nadere regels uitstallingen Centrum Horst

Lottum
• Grubbenvorsterweg 26a (Melding
Activiteitenbesluit)

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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De week van de groene tuin
Deze week is het de week van de groene tuin (12 tot en met 18 april).
Tijdens deze week wordt er extra aandacht gevraagd voor het
verduurzamen en vergroenen van straten, tuinen en balkons. Ook
Essentie vindt een groene leefomgeving erg belangrijk.
Zowel de private- als openbare
ruimte staat onder druk. De
afgelopen decennia heeft
er meer en meer verharding
plaatsgevonden. Tuinen worden
betegeld: proper en verzorgd.
Dit heeft echter ook een

CDA Horst aan de Maas

keerzijde. We krijgen steeds
meer te maken met hittestress,
droogte, wateroverlast en nog
vele andere gevolgen van de
klimaatverandering. Door een
week als ‘de week van de groene
tuin’, wordt er aandacht en

Ik had niet eerder politieke ambities, maar soms komen er dingen
op je pad en die blijken dan heel
goed bij jou te passen. Ik kom uit de
kraamzorg, zorgen voor anderen zit

in mijn bloed. Luisteren en observeren. Aanpakken, denken in oplossingen en tussen de mensen willen zijn.
Allemaal eigenschappen die volgens mij een goede basis zijn om als

raadslid aan de slag te gaan. Ik ben
dan ook bijzonder trots dat ik gekozen ben.
Trots ben ik ook als inwoner van
Kronenberg. En van Evertsoord, waar
we tot vorig jaar 18 jaar gewoond
hebben. In zo’n klein dorp ervaar je
de waarde van saamhorigheid. Dat je
er samen voor zorgt dat onze leefomgeving mooi blijft. Door verenigingen
en voorzieningen proberen te behouden en zo het dorp een toekomst

geeft. Waar onze jeugd veilig op
kan groeien en kan blijven wonen.
Samen met de oude en nieuwe
gezichten in de raad hoop ik daar op
een positieve manier mijn steentje
aan bij te kunnen dragen.

Wij gaan aan de slag om deze
verwachtingen waar te maken.
Maar ook in de lijn zoals de PvdA de
afgelopen periode gefunctioneerd
heeft. Kritisch waar het moet, maar
altijd met het doel voor ogen zaken
te bereiken die in het belang zijn
van onze 43.000 inwoners. Samen
met onze inwoners gaan we werken
aan werk en zorgen we voor zorg.
Iedereen woont in een woning die
bij hem of haar past. Iedereen kan

echt meedoen en dat burgerinitiatief
wordt beloond. Economische
groei die past bij de behoefte van
onze arbeidsmarkt. We willen de
gezondste worden en blijven, nu en
in de toekomst. Grote uitdagingen,
maar nu dus weer aan de slag.

Kay Thijssen

Loes van den Eijnden

En nu weer aan de slag

Na de spannende verkiezingen gaan we weer aan de slag met twee
nieuwe raadsleden: Salwa Sohbat en Silvie Schreurs. Maar ook met
een oud gediende: Roy Bouten, benieuwd of hij zijn zetel weer in mag
ruilen voor een wethouderszetel. Dit zullen de
coalitieonderhandelingen die gestart zijn uitwijzen.
Aan de slag dus met ook nieuwe
burgerraadsleden. In de huidige
constructie mogen we vijf
burgerraadsleden benoemen.
Zodra dit definitief is, zullen zij
zich aan jullie voorstellen. Nieuwe

Perspectief Horst aan de Maas

raadsleden betekent ook een nieuwe
dossierverdeling. Ook hierover
binnenkort meer. Nu is het belangrijk
met deze nieuwe mensen een team
te vormen. Van twee naar vier
zetels schept terecht verwachtingen.

Jan Wijnen

Uitbreiding Glastuinbouw onderhandelbaar?

De vraag of de glastuinbouw in onze gemeente nog verder moet uitbreiden lijkt bij het vormen van een
nieuwe coalitie het belangrijkste punt van discussie te zijn. Voor de verkiezingen waren de meningen
over dit onderwerp duidelijk; deze liepen bij de partijen van de vorige coalitie ver uiteen.
Daarom is het vreemd dat deze
partijen toch weer als coalitie
verder willen en er nu over een
mogelijke uitbreiding van de glastuinbouw onderhandeld wordt.
Terwijl er windmolens en zonneparken moeten komen om aan

koeler en het is goed voor vogels
en insecten. Je stimuleert op deze
wijze de biodiversiteit in je eigen
tuin. Vergroenen kan zelfs op je
overkapping of tuinhuisje: een
groen sedumdak. Het vergroenen
van onze leefomgeving begint bij
ons allemaal.

‘Ik ben Loes’

‘Ik ben Loes van den Eijnden, 42 jaar en woon sinds vorig jaar met mijn
gezin in Kronenberg’, zo begon ongeveer het campagnefilmpje wat wij
opgenomen hadden om ons voor te stellen. Degene die mij volgen op
social media weten dat ik dit filmpje niet gepost heb, maar een ander.
Dus via deze weg wil ik toch graag even vertellen waarom ik me in wil
gaan zetten voor onze gemeente.

PvdA Horst aan de Maas

bewustwording gevraagd om meer
groen te creëren.
Essentie is voorstander van het
vergroenen van de openbare
ruimte die vaak door de gemeente
wordt beheerd en aangelegd. Dit
is dan ook één onze speerpunten
voor de komende vier jaar. Maar
ook jij kan al helpen in je eigen
tuin: tegels eruit, groen erin. In
een groene tuin heb je minder
wateroverlast, is het in de zomer

de energiebehoefte te voldoen,
waarom zouden we er dan meer
energieverslindende bedrijven in
onze gemeente bij willen hebben? Is de open ruimte in onze
gemeente niet al genoeg aangetast? Wie gaat er bij deze nieuwe

bedrijven aan het werk, gezien de
lage werkloosheid? Hebben we in
de Regiodeal niet afgesproken te
gaan voor kwaliteit boven kwantiteit? Waarom zouden we kiezen voor de welvaart van enkele
individuen boven het welzijn van

onze inwoners? Dit zijn allemaal
vragen waar wij als Perspectief
een duidelijk antwoord op hebben.
Het is belangrijk om altijd naar
de toekomst te kijken en rekening te houden met onze kinderen
en kleinkinderen. Het perspectief voor de glastuinbouwsector is
niet een kwestie van meer, meer,
meer; het is een kwestie van beter,
beter, beter. Dat betekent inno-

veren: andere teeltwijzen, andere
gewassen en betere marges behalen. Innoveren is iets anders dan
uitbreiden. De partijen moeten
nu de daad bij het woord voegen
zodat we samen kunnen zorgen
dat de sector ook in de toekomst
nog altijd een goede, en hopelijk
betere, boterham verdient.
Thijs Lenssen

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

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

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

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

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

Roy Meijnen Sevenum
De 44-jarige Roy Meijnen houdt zich het liefst bezig met speciaalbier en muziek. Hij verhuisde vanuit de Achterhoek naar Horst aan de Maas om
een leven op te bouwen met zijn vrouw en maakte van zijn passie zijn werk. Deze week wordt de Sevenummer geplukt.

Als 8-jarig jongetje in Winterswijk
ontdekte Roy de muziek van Bon
Jovi en was hij meteen verkocht.
Hoewel hij een erg fijn thuis had
met zijn ouders en zus en een
leuke vriendengroep had, kon hij
in de achterhoek niet het verwantschap vinden waar hij naar
op zoek was. Daarom besloot hij
om in zijn eentje op pad te gaan
om andere plekken te ontdekken.
Hij plaatste een advertentie in een
muziekblad met de oproep voor
mensen met verwante muzieksmaken, richting hardcore punk
en metal. Zijn favoriete bands
zijn Airbourne en Enslaved. Op
16-jarige leeftijd ging hij alleen
naar concerten verder weg van
huis in verschillende steden van
Nederland, waar hij zijn passie
deelde met anderen door mid-

del van tape-trading: het uitwisselen
van muziekbandjes. Op deze manier
ontmoette hij mensen met dezelfde
muzieksmaak, die ook zijn vrienden
werden. Een groot aantal van deze
vrienden kwam uit de gemeente
Horst aan de Maas. Deze vriendschappen werden steeds hechter en velen
zijn nog steeds vrienden van Roy.

Gedeelde liefde
Zijn vrouw Lindsy ontmoette Roy ook
tijdens een concert. Hij heeft dan ook
vrijwel alles gemeen met haar en
is ervan overtuigd samen met haar
oud te worden. Zo delen ze de liefde
voor concerten, muziek, speciaalbier en hebben ze zelfs de dezelfde
vriendengroep. In het begin van
hun relatie bezochten ze zo’n drie à
vier concerten per week en genoten ze daar volop van. Eén festival

Puzzel

Sudoku
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jaar wonen en helemaal op hun plek
zitten. In de weekenden gaan Roy en
Lindsy graag samen naar concerten
en drinken ze speciaalbier. Dat laatste
kan tegenwoordig ook in eigen tuin,
ze hebben namelijk een eigen bar
gebouwd om thuis van hun bier te
genieten. “Ons leven draait voornamelijk om bier en muziek”, grapt Roy.

Van passie naar business
Op 17-jarige leeftijd verliet Roy zijn
thuisdorp Winterswijk om zijn studie als zelfstandig ondernemend
bakker te volgen in Wageningen.

Tekst: Nina in ‘t Zand

CHI NENG QIGONG
Naar Limburg
Roy besloot samen met Lindsy in
Limburg te gaan wonen, omdat zij
uit Baarlo kwam en graag in de
buurt wilde wonen. “Maar dan heb ik
één voorwaarde, dat moet dan wel
in Horst of omgeving zijn” zei Roy,
omdat hij hier al veel vrienden had.
Zo kwamen ze uit in Meterik, bij een
appartement geheel naar hun wensen. Na hier zeven jaar met plezier
gewoond te hebben, verhuisden ze
naar Sevenum, waar ze nu al acht

1

7
2

3

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

is een traditie voor hun geworden:
het Roadburn Festival in Tilburg. Al
zeventien keer hebben ze dit festival bezocht en nog steeds gaan ze er
jaarlijks heen. “Als ik moest kiezen
tussen dit festival en een vakantie,
zou ik zeker voor dit festival kiezen,”
zegt Roy vastberaden. In het vooruitzicht staat een tripje gepland naar
Zweden waarin hun passies samensmelten: een muziekfestival georganiseerd door een bierbrouwerij.

Hij rondde deze opleiding af op
20-jarige leeftijd en ging toen aan
de slag als bakker. Daarnaast startte
hij zijn eigen platenlabel, waarmee
hij lp’s en singles uitbracht en tours
regelde voor bands. Na hier zo’n vijf
jaar van genoten te hebben, stopte
hij ermee vanwege tijdtekort. Roy
besloot aan de slag te gaan met een
andere passie, die toevallig ook met
graan te maken heeft: speciaalbier.
Al vaker experimenteerde hij hiermee met zijn vrienden, maar dit was
slechts voor de hobby. Deze hobby
breidde hij uit tijdens een cursus van
de brouwers van de 7de Hemel, voor
het brouwen van speciaalbier. Hierna
wist Roy zeker dat dit was waar hij
mee verder wilde. Hoewel hij tevreden was met zijn huidige baan, wilde
hij toch een poging wagen op een
baan als brouwer bij een brouwerij
in Eindhoven. Hij pakte zijn kans en
werd aangenomen. Na hier 4,5 jaar
met plezier gewerkt te hebben, was
het dit jaar in januari tijd voor een
nieuwe uitdaging. Samen met drie
andere Noord-Limburgers besloot hij
om Bierbrouwerij de Klep op te starten. De opbouw van de brouwerij is
nu in volle gang. Deze bierbrouwerij
is onderdeel van een ‘foodhall’ die
gebouwd wordt in het Julianapark in
Venlo. Deze foodhall zal bestaan uit
een horecagelegenheid. Deze verhuurt de ruimte voor de brouwerij
die ook het bier aan de horecagelegenheid gaat leveren. De installatie heeft hij geheel zelf mogen
ontwikkelen in samenwerking met
een extern adviseur en expert. Met
veel passie houdt Roy zich momenteel zo’n 50/60 uur bezig met deze
nieuwe uitdaging. “Ik kan niet wachten tot de deuren van de brouwerij
eindelijk zullen openen eind juni”,
glundert hij.

Mooi
Natuurlijk

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

Kennismakingsworkshop & Basiscursus Chi Neng Qigong
Deze kennismakingsworkshop wordt gegeven door:
Ton en Corry van de Pas
Datum: zaterdag 30 april 2022 van 9.30 tot 11.30 uur of
zaterdag 30 april 2022 van 13.30 tot 15.30 uur
Datum: zondag 1 mei 2022 van 9.30 uur tot 11.30
Aanmelden: info@chinenglimburg.nl vóór 29 april 2022
De uit 10 lessen bestaande Basiscursus wordt gegeven door:
Ton en Corry van de Pas
Kosten: € 165,00 inclusief instructie map
Startdatum: maandag 9 mei 2022 van 9.00 tot 10.30 uur.
Aanmelden: info@chinenglimburg.nl vóór 7 mei 2022
Locatie:
Meldersloseweg 121a, Melderslo Tel. 077 397 11 00

www.chinenglimburg.nl “dé plek voor Chi Neng Qigong”
Chi Neng Qigong ongekend vertrouwen in jezelf, de ander en het geheel
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Regen aan records voor HZPC
De eerste uitwedstrijd voor zwemvereniging HZPC Horst van dit seizoen stond zondag 10 april op de kalender.
Het was niet heel ver weg, naar Venray, maar het was toch een hele ervaring, voor de meeste kinderen was
het de eerste keer in een ander zwembad.

19

Verkoopmedewerker
(24 uur per week)
Wij zijn op zoek naar een enthousiast verkoper of
verkoopster die ons team in Horst wil komen versterken.
Interesse?
Mail een korte motivatie en je CV door naar
personeelszaken@bakkerijbroekmans.nl
of bel naar 077 307 98 99

Sinds 1871

De lekkerste bakkerSinds
bij u1871
in de buurt

Ondanks dat buiten de zon scheen,
regende het binnen persoonlijke
records. De techniektrainingen zijn
goed terug te zien in de manier van
zwemmen. Zo was HZPC pas afgelopen week begonnen aan het duikelkeerpunt, maar een aantal durfde het al
aan om het meteen te laten zien in de
wedstrijd. Het was een mooi moment

om te zien waar we de komende tijd
extra op gaan letten in de trainingen. Met hoeveel handen moet je ook
alweer aantikken bij de schoolslag?
Dat waren sommigen spontaan vergeten. Dat is helemaal niet erg, want de
jury zag voor de jongsten veel door de
vingers, omdat ook zij weten dat het
voor velen ook wel veel is om alle-

maal tegelijk aan te denken. De meer
ervaren zwemmers hadden hier minder last van, want daar let de jury wel
streng op. Zij hebben een flink aantal persoonlijke records gezwommen.
Bij een aantal ging er flinke happen
vanaf.
Tekst: HZPC Horst

Sporting ST houdt koploper op gelijkspel
Sporting ST heeft zondag 10 april knap een punt overgehouden door met 1-1 gelijk te spelen tegen de koploper
Kronenberg. Een gelijk opgaande wedstrijd kende uiteindelijk geen winnaar. Mede door het verlies van mede
koploper Leunen heeft Kronenberg een klein gaatje geslagen in de top.
Op sportpark de Heesbergen waren
het de mannen uit Swolgen en
Tienray die brutaal het initiatief
namen. Met een aantal goede counters was het in de 15e minuut al
raak voor de bezoekers. Een lang bal
van achteruit werd goed op waarde
geschat door Jur Janssen die hiermee
Jannes Engels vrij voor de keeper kon
zetten die op zijn beurt bekwaam kon
afronden. Het vervolg van de eerste
helft was een wedstrijd die beide
kanten op kon vallen. Echte grote
kansen kwamen er niet en was het

Sporting dat met een voorsprong richting de thee ging.
Het was SV Kronenberg dat duidelijk
met een ander strijdplan het kleedlokaal uitkwam de tweede helft.
Hoger druk zetten en het de verdediging van Sporting op deze manier
lastig maken. Dit resulteerde al snel
in de verdiende gelijkmaker, in de
55e minuut kon Bas Janssen afronden na een goede steekbal door het
centrum. Beide ploegen probeerden
nog de winnende treffer te maken.
Een schot vanaf de middenlijn van

Micha Cox viel net aan de verkeerde
kant van de paal voor Sporting en
een paar opgelegde kansen aan
Kronenbergse kant konden niet worden benut.
Een knap resultaat voor laagvlieger
Sporting ST waar op verder gewerkt
kan worden. Tweede paasdag neemt
Sporting het thuis op tegen het hoger
geklasseerde Sambeek, koploper
Kronenberg neemt het thuis op tegen
de nummer twee, Leunen.
Tekst: Sporting ST

Lastig bespeelbaar hoofdveld

SV Melderslo dendert door en wint
van SV United
Op sportpark De Meulebeek stond zondag 10 april de wedstrijd tussen SV United en SV Melderslo op het
programma. Onder leiding van scheidsrechter Marcelissen werd er om 14.30 uur afgetrapt in Wanssum.
Trainer Freek Thoone koos ervoor om in dezelfde formatie te starten als in de gewonnen wedstrijd van
vorige week tegen Groesbeekse Boys. Het werd 0-2 voor SV Melderslo.
Op een erg lastig bespeelbaar
hoofdveld was de eerste kans van
de wedstrijd in minuut 16 voor
Melderslo. Luc van Kuijck stuurde
Teun Peeters in de diepte, laatstgenoemde zorgde met een goed schot
voor de 0-1. In minuut 37 kwam
Melderslo goed weg. Een voorzet
van Kolodziejski belandde uit het
niets op de lat. Dit was tevens ook
het laatste hoogepunt van de eerste
helft. Het eerste kwartier na rust

was voor United. Het was wachten
totdat verder de eerste kans na rust
kwam. In minuut 68 legde Luc van
Kuijck de bal haarfijn neer bij Teun
Peeters, hij kon de bal echter niet
de juiste richting op krijgen. Eén
minuut later kwam Melderslo op
0-2. Luc van Kuijck schoot de bal op
schitterende wijze binnen op aangeven van Stan van de Pas. Stan
van de Pas bekroonde zijn sterke
wedstrijd hierdoor met een assist.

Ben jij...

In minuut 80 had Melderslo via
Teun Peeters op 0-3 moeten komen
na een bal van Stan van de Pas,
helaas voor iedereen die Melderslo
een warm hart toewenste, schoot
Teun Peeters deze voor open goal
langs. In de blessuretijd had keeper
Rademacher nog prima antwoord op
een schot van de ingevallen Gijs van
de Lisdonk.
Tekst: SV Melderslo
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En herken je jezelf in een van deze taakgebieden?
PRODUCTIE
& LOGISTIEK

BINNENDIENST
& ORGANISEREN

PROCESONDERSTEUNING

KWALITEIT
& SYSTEMEN

Dan gaan we graag het gesprek met jou aan! Als we
een klik hebben, dan zoeken we naar een passende
functie voor jou binnen ons bedrijf ongeacht je ervaring
of achtergrond. Heb je interesse, ga dan naar onze
site voor meer informatie en solliciteer direct!

www.verstappenpackaging.com

20

sport \ 1404

Set Up verliest nipt van Liessel

Wittenhorst weer reuzendoder

Na de 3-2 overwinning van vrijdagavond 8 april op koploper PrismaWorx Weert DS1 stond zaterdagavond 9
april alweer de volgende thuiswedstrijd op het programma. Nu was de nummer drie van de ranglijst Livoc
Liessel DS1 te gast in sporthal ‘t Brugeind. De Meerlose dames verloren met 1-3.

De voetbalmannen van RKsv Wittenhorst uit Horst speelden
zondag 10 april tegen Chevremont. De wedstrijd eindigde in 3-3.

De wedstrijd ging gelijk op en via
6-5, 10-9 en 13-9 kwam Set-Up toch
op een voorsprong. Livoc vroeg een
time-out aan met resultaat: de voorsprong werd weggegeven met standen als 14-14, 15-18 en 18-22. Set-Up
knokte zich terug naar 22-23 waarna
Livoc een tweede time-out aanvroeg.
Deze werkte echter niet en Set-Up
won deze set met 25-23. De tweede
set ging gelijk op: 6-6 en 8-9. Hierna
kwam Set-Up op een achterstand van

drie punten met 11-14. Set-Up vroeg
een time-out aan en haakte daarna
aan tot een stand van 15-17. Via 17-20
werd het 19-23, maar Set-Up kon de
set niet meer omdraaien en Livoc
won dan ook met 19-25.
De derde set begon zoals de tweede
geëindigd was. Alsof de ziekenboeg
van het team nog niet vol genoeg
zat, viel de aanvoerster halverwege
de set uit met een blessure. De tussenstand van deze 13-20 waarna de

set kansloos verloren werd met 16-25.
De laatste set begon met een kleine
voorsprong voor Livoc: 5-8, 7-11, 11-13
en 15-16. Tegen het einde van de set
kwam Set-Up steeds dichterbij tot
standen van 18-18 en 22-22. Livoc
kreeg het toch voor elkaar om op
twee punten voorsprong te komen en
daarmee op 23-25 te komen.

Tekst: VC Set Up

Spannende wedstrijd tussen Horst en
Bommelerwaard
Heren 1 van hockeyclub Horst verloor een bekerwedstrijd en maakte zich daarna op in de competitie tegen
Bommelerwaard. Deze wedstrijd werd zondag 10 april gespeeld en het werd 3-3.
Na een eerste kwart met een aantal
grote kansen was het nog 0-0. In het
tweede kwart kwam Horst met 0-1 achter door een knullige fout. Die kon later
omgebogen worden door een foute
terugspeelbal van de tegenstander. Een
scherpe aanvaller van Horst zat ertussen en werd gevloerd door de keeper,
een strafbal als resultaat 1-1. Echter kon

dit niet doorgetrokken worden en werd
er aan Horster kant ook een onnodige
strafbal weggegeven en de tegenstander stond weer voor met 1-2. In het
derde kwart kreeg Horst ook nog de
1-3 om de oren door middel van een
strafcorner. In het vierde kwart begon
Horst beter te spelen. Door een veldgoal en een benutte strafcorner, kwam

Horst nog gelijk op 3-3. Hierna volgden
nog vele kansen, maar die werden niet
benut. Tot grote frustraties als gevolg.
Met drie punten achterstand op de
nummer één is de Horster trein redelijk
gestagneerd. Het wordt nu nog vechten
voor de tweede plaats.

Wittenhorst moest toch toestaan
dat Chevremont in de 3e minuut op
voorsprong kwam. Een ongelukkige situatie via Bart Zanders leverde
de thuisclub een penalty op. Brian
Jacobs scoorde: 1-0. Nick Driessen
stoomde op en tegen zijn keiharde
knal was doelman Twan Roex niet
opgewassen: 1-1. Deze doelman
kwam later nog volop in beeld.
Dezelfde Nick had vlak voor de pauze
eenzelfde poging in gedachte. Het
scheelde niet veel. In een wirwar van
spelers kon Roy Bejas al koppend de
2-1 op het scorebord brengen.
Na de pauze ging Wittenhorst door
met aanvallen; dit leverde de ploeg
in de 55e minuut een penalty op.
Jeroen Verkennis bleef overeind en
maakte de 2-2. Een actie van Giel
Beurskens leverde geen resultaat op,
het schot ging net naast. Chevremont
nam in deze fase het heft in handen. Doelman Roel van Rens moest
handelend optreden. Hij voorkwam
hiermee een achterstand. Een snelle
aanval in de 70e minuut bracht
Chevremont succes. Tim Blattler
stond op de juiste plaats en kon makkelijk de 3-2 binnenschieten.
Met een goed slot probeerde

Wittenhorst alsnog een verdiend
punt binnen te halen. Eerst moest
de ploeg nog een moeilijk moment
verwerken. Vervolgens kwam er een
bijzondere situatie voor Wittenhorst.
Een mooie bal op Jeroen was voor de
doelman Roex een fataal moment.
De inzet werd voor het strafschopgebied gekeerd. Dus een povere vrije
trap en een rode kaart. Deze redding
had naderhand wel positieve consequenties. Geen 3-3. Wittenhorst stond
dus nog steeds ongelukkig achter.
Chevremont moest in deze fase toestaan dat een tweede speler, Luc
Roex (een broer van de doelman),
ook de rode kaart kreeg.
De gerechtigheid kwam er toch nog
voor Wittenhorst. Uit een alles of
niets actie ging Nick Driessen op
avontuur. Het schot was voor de
nieuwe doelman te machtig. Het
verdiende lot kwam er dus toch:
3-3. Eén doelpunt kwam Wittenhorst
tekort voor de tweede periodetitel.
Wittenhorst behaalde collectief een
schitterend resultaat. De titel gaat nu
naar Chevremont.
Tekst: Piet Nabben, RKsv
Wittenhorst

Tekst: HC Horst
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Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

Commercieel Technisch
Medewerker
met auto technische achtergrond (fulltime)
Ben je op zoek naar en veelzijdige baan met doorgroeimogelijkheden?

Ghielen Touringcarbedrijf BV is een familiebedrijf, dat inmiddels meer dan
100 jaar bestaat. Afgelopen jaar kregen wij het predicaat “Hofleverancier bij
Koninklijke Beschikking” uitgereikt! Naast het verhuren van onze touringcars
hebben wij een uitgebreid aanbod aan zelf samengestelde vakantiereizen
en dagtochten voor onze klanten. Kijk voor meer informatie over
GHIELEN Touringcarbedrijf op onze website www.ghielen.nl

Ben jij onze nieuwe collega? Door de oplopende drukte zoeken wij ter
uitbreiding van ons team diverse medewerkers:

Touringcarchauffeurs
(parttime / fulltime)

Of heb je net de opleiding Eerste Autotechnicus afgerond, is de hele dag
sleutelen toch niet wat je wilt en heb jij meer in je mars?

Vind je het leuk om werkzaam te zijn in de toerismebranche, om onze
klanten een onbezorgde vakantie te bezorgen in een “eigen” touringcar?
Reageer dan op de bovenstaande functie.

Kijk dan snel op onze website www.poulsbaarlo.nl of scan de QR-code.

Monteur of leerling monteur
(parttime / fulltime)
Vind je het leuk om afwisselend werk te hebben aan luxe touringcars. Wil jij
er mede voor zorgen dat ons DAF- Volvo- en Iveco wagenpark helemaal
op orde is, in een klein team? Reageer dan op de bovenstaande functie.
Mocht je eerst meer info willen over een van bovenstaande functies,
neem dan contact op via telefoonnummer 077 307 19 88.
Spreekt bovenstaande je meteen al aan, reageer dan naar info@ghielen.nl
onder vermelding van Vacature en de betreffende functie.
We zien je reactie graag tegemoet!

Pouls Autotechniek BV | Bong 6a, 5991 EB Baarlo
T 077 477 33 55 | www.poulsbaarlo.nl | personeel@poulsbaarlo.nl

WWW.GHIELEN.NL
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Vijfde 4-0 overwinning op rij

Dames VC Trivia niet te stoppen
Opnieuw was VC Trivia was opnieuw een maatje te groot voor haar tegenstander. Zaterdag 9 april werd er in
de thuiswedstrijd met overmacht gewonnen van Vocala uit Oefelt. Dit resulteerde in de vijfde 4-0 overwinning op rij.

De dames van VC Trivia waren
gewaarschuwd. Vocala is een ploeg
die niet zomaar opgeeft en het menig
tegenstander moeilijk maakt. Zo werd
de uitwedstrijd eerder het seizoen
wel met 0-4 gewonnen door VC Trivia,
echter ging dit wel met de hakken
over de sloot. Zaterdag begon VC Trivia
sterk aan de thuiswedstrijd. Met veel
servicedruk en afwisselend aanvalsspel werd er volop gescoord. VC Trivia
liet de tegenstander geen moment
in de wedstrijd komen, door vrijwel
iedere eerste side-out direct te scoren.
De spelvreugde was van de gezichten

af te lezen en het team ging swingend
naar een setstand van 25-09.
Het doel van VC Trivia was voor
iedereen duidelijk, maximale winst
en iedereen deel laten nemen aan
de feestvreugde. De eerste wissel
werd doorgevoerd in de tweede set.
Danique Oomen zorgde op de buitenpositie voor de nodige rake klappen,
echter na een tijdje werd Trivia meer
slordig en kwam Vocala zo waar op
voorsprong. VC Trivia wist dat er een
versnelling hoger gespeeld moest
worden, met als resultaat dat uitblinker Teuntje van Rengs met haar

sprongservice het voortouw nam.
Evie Linskens deed er vervolgens nog
een schepje bovenop. De set werd
met 25-17 gewonnen.
In de derde set werd er flink gewisseld. Eugenie van Lin en Femke
Linders kwamen binnen het veld en
Sanne Bergs nam de spelverdelerspositie over. VC Trivia was en bleef de
bovenliggende partij. De derde set
werd met 25-16 en de vierde set met
25-18 gewonnen.

Tekst: VC Trivia

Overtuigende winst voor SV Melderslo
in eerste play off
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden zondag 10 april hun eerste play off in de strijd om klassenbehoud
tegen Oxalis 1. De wedstrijd werd gespeeld in sporthal De Kruisweide in Sevenum, waar Oxalis de thuisploeg
was. SV Melderslo wist de wedstrijd overtuigend te winnen. De eindstand was 8-24.
SV Melderslo begon sterk aan de wedstrijd en stond binnen enkele minuten op voorsprong. Vervolgens werd
er direct een gat van drie doelpunten
geslagen, waardoor Oxalis niet zomaar
terug kon komen. De gehele eerste helft was SV Melderslo de betere
ploeg, al werd het team aan het einde
van de eerste helft ietwat gemakzuchtig. Bij een stand van 3-9 gingen de
ploegen rusten. Na rust ging de turboknop aan bij SV Melderslo en was

van gemakzucht geen sprake meer.
Binnen 10 minuten wist de ploeg de
korf maar liefst zes maal te vinden,
om zo uit te lopen naar 3-15. Ook
daarna bleven de doelpunten elkaar
in hoog tempo opvolgen. Daarnaast
stond de verdediging stabiel en werd
er weinig weggegeven. Uiteindelijk
klonk bij een stand van 8-24 het eindsignaal. Daarmee doet SV Melderslo
goede zaken. Op donderdag 14 april
om 20.00 uur staat de tweede en

laatste play off op het programma,
ook tegen Oxalis en ook in sporthal De Kruisweide. De uitslagen van
beide play offs worden uiteindelijk
bij elkaar opgeteld, waarna de winnaar volgend seizoen blijft acteren in
de Hoofdklasse en de verliezer degradeert naar de Overgangsklasse.

Tekst: SV Melderslo
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Hegelsom na overwinning
in Tegelen steviger aan kop
Het eerste herenteam van voetbalvereniging Hegelsom heeft
TSC’04 uit Tegelen zondag 10 april met 1-3 aan de kant geschoven.
Door de overwinning blijft Hegelsom aan kop van de ranglijst in de
vierde klasse.
De eerste kans liet zo’n 15 minuten
op zich wachten. Een balletje breed
van TSC kon worden onderschept
door Denny Bongers. Hij bediende
Guido Kauffeld die gevaarlijk kon
worden voor het doel. Een kleine 10
minuten later was het weer Bongers
die een voorzet gaf. Die voorzet kwam weer bij Guido Kauffeld
terecht. Hij kopte de bal buiten het
bereik van de doelman: 0-1. Na een
half uur spelen kreeg Hegelsom een
vrije trap van scheidsrechter Keijsers.
De vrije trap van Jordi Janssen kon
worden gekeerd door de doelman.
Hieruit volgde een matige corner van
Bongers, maar de bal kwam bij hem
terug. Bongers wist de bal prachtig
bij de tweede paal over de keeper in
het doel te krijgen: 0-2. Wat de afgelopen wedstrijden niet lukte, kreeg
de ploeg nu twee keer in één helft
voor elkaar.
Na een klein uur raakte Benjamin
Conteh geblesseerd aan zijn voet.
Hij werd vervangen door Niek
Peeters. Snel na deze wissel wist

Jordi Janssen met een pass door de
Tegelse verdediging Guido Kauffeld
voor de keeper te zetten. Kauffeld
wist wel raad met deze bal en schoot
de bal binnen: 0-3. Kort na deze
goal vond Bongers met een lange
bal Bram Clabbers. Die schoof de bal
voorbij de keeper in de voeten bij
Kauffeld. Zo leek het 0-4 te worden,
maar de grensrechter had gezien dat
Clabbers buitenspel stond. De goal
werd afgekeurd.
Na de afgekeurde tegentreffer wilde
TSC toch wat meer laten zien en ging
het verder naar voren voetballen. Dit
zorgde ervoor dat na 75 minuten een
overtreding werd gemaakt op een
aanvaller van TSC. De scheidsrechter
oordeelde dat de overtreding in het
strafschopgebied was gemaakt en
gaf TSC een penalty. Keeper Gruntjes
dook de verkeerde hoek in en zo
werd het 1-3. TSC drong hierna nog
wat aan, maar kwam niet door de
sterke verdediging van Hegelsom.
Tekst: VV Hegelsom

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

Jouw nieuwe uitdaging ligt hier!

HUISHOUDELIJK
MEDEWERKER
12-16 uur per week
Ben jij enthousiast, betrokken en deskundig en vind je het
vanzelfsprekend dat je er écht bent voor de cliënt? Denk je in
kansen en uitdagingen en hecht je veel waarde aan werken
met humor en respect voor cliënten en collega’s?

Pinkstertoernooi bij Sparta’18

Bekijk dan de vacature op onze website www.laprovidence.nl
en stuur je sollicitatie naar po@laprovidence.nl.

Voetbalclub Sparta’18 organiseert op maandag 6 juni in Sevenum het Pinkstertoernooi. Dit is een jaarlijks toernooi voor de jongste voetballers van 7 tot en met 11 jaar (JO8 tot en met JO12).

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

Verschillende verenigingen binnen, als ook buiten de regio, nemen
hieraan deel. In de ochtend is het
de beurt aan de JO10, JO1I en JO12.
‘s Middags mogen de JO8 en JO9
spelen. De kinderen kunnen die dag

een selfie maken met een bekende
mascotte die de club komt vergezellen en er is een springkussen op het
sportpark. Voor de supporters is er
gelegenheid om een hapje en een
drankje nuttigen. Verder zullen er

ook voetbalshirtjes verkocht worden
van bekende topclubs. Teams die
graag deel willen nemen aan het
toernooi, kunnen zich aanmelden
via toernooien@sparta18.nl

La Providence
Ursulinenweide 5
5971 ED Grubbenvorst
E info@laprovidence.nl
T 077 - 355 56 56
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Leerlingen De Twister planten fruitbomen in Horst
Kinderen van basisschool De Twister hebben onlangs 75 fruitbomen geplant samen met de vrijwilligers van Stichting Landschap Horst aan de Maas. Dit gebeurde op Camping
Landgoed de Gortmeule in Horst. De dag begon met een glas ranja en een plak cake. Tijdens het smullen werd verteld over de historie van Landgoed De Gortmeule. Na de theorie is
het ook mooi om alles in de praktijk te zien, daarom kregen de kinderen buiten op het landgoed natuurweetjes te horen. Uiteindelijk werden er 75 fruitbomen, waaronder kersen-,
appel- en perenbomen geplant.

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

Jouw nieuwe uitdaging ligt hier!
Vanwege uitbreiding binnen de afdeling Thuiszorg zijn wij op zoek naar
enthousiaste collega’s:

VERZORGENDE IG /
HELPENDE (PLUS) ZORG THUIS
Uren in overleg

Nieuwe film van Ruud Lenssen
in première
Filmmaker Ruud Lenssen uit Horst, bekend van de documentaire ‘Wei’,
heeft zijn nieuwe film ‘CANDY: A Skater’s Mind’ afgerond. De film is gekozen als officiële openingsfilm van het Limburg Film Festival in Venlo en
gaat daar op donderdag 21 april in première in theater De Maaspoort.
‘CANDY: A Skater’s Mind’ geeft een kijk
in de wereld van Candy Jacobs: Europa’s
beste vrouwelijke skateboarder, die
ondanks haar onzekerheden en kapotte
knieën op weg is haar Olympische
droom te verwezenlijken. Candy verwierf bekendheid doordat ze als eerste
Nederlandse sporter in Tokyo positief
testte op corona. Haar droom spatte
uiteen en haar verdriet moest ze in haar
eentje zien te verwerken in de Japanse
‘quarantaine-gevangenis’. De film geeft
ook meer inzicht in Candy’s hyperactiviteit en de rust die ze vond door het
skaten.
Lenssen: “Met deze film wil ik laten
zien waar de fysieke en mentale gren-

zen liggen van topsport, maar het is
bovenal een intieme film over Candy’s
innerlijke zoektocht naar vrijheid. Hoe
Candy helemaal alleen in Tokyo het
grootste verdriet van haar leven heeft
verwerkt maakt haar toch een winnaar
voor mij.”
Na de première op donderdag 21 april
gaat de film op tour langs verschillende filmtheaters en bioscopen. Op
woensdagavond 4 mei is de film te zien
bij ’t Gasthoês in Horst. Dan is Ruud
Lenssen er samen met Candy Jacobs
bij voor een nagesprek. Het volledige
tourschema is te vinden op www.candyfilm.nl

We hebben echter ook vacatures open staan voor:

VAKANTIE/BIJBAAN
IN DE ZORG THUIS

Uren in overleg

Helpende / Verzorgende IG

Het thuiszorg team van La Providence biedt zorg binnen Grubbenvorst.
Wat is er fijner dan het vertrouwde leven
thuis? Vrijwel niets. Het doel van La
Providence is om de cliënt thuis, met hulp of
zorg, te laten genieten van het leven.
Ben jij enthousiast, betrokken en deskundig en
vind je het vanzelfsprekend dat je er écht bent
voor de cliënt? Denk je in kansen en uitdagingen en hecht je veel waarde aan werken met
humor en respect voor cliënten en collega’s?
Dan willen wij graag met jou in gesprek.

Naast een passende salariëring en secundaire
arbeidsvoorwaarden (CAO VVT), bieden
wij jou een prettige werk- en leeromgeving
waarbij inzet opgemerkt en gewaardeerd
wordt en waar ambities een kans krijgen zich
te ontplooien.
Enthousiast?
Bekijk dan de vacature op onze website
www.laprovidence.nl en stuur je sollicitatie
naar po@laprovidence.nl.

Kom jij onze teams versterken?
We heten je alvast van harte welkom
La Providence
Ursulinenweide 5
5971 ED Grubbenvorst
E info@laprovidence.nl
T 077 - 355 56 56

Expositie van Schildersclub
Brouwershuis in ‘t Gasthoês
In de Harmoniezaal van ‘t Gasthoês in Horst worden de werken van
Schildersclub Brouwerhuis tentoongesteld. Dat gebeurt op zaterdag 23 en
zondag 24 april. Iedere belangstellende is welkom van 10.00 tot 17.00 uur.
Enkele leden bieden ook werkstukken te koop aan. Iedere bezoeker kan
stemmen op zijn of haar drie favoriete kunstwerken. Onder de deelnemers aan deze stemming wordt

op zondagmiddag aan het einde van
de expositie een kunstwerk verloot. Voor meer informatie, kijk dan
op de website van Schildersclub
‘t Brouwershuis.

Paaswandeltocht
in de Kasteelse Bossen
Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray organiseert zondag 17 april de
jaarlijkse Paaswandeltocht rondom clublokaal Trefhove en in de
Kasteelse Bossen in Horst.
Deelname staat open voor jong en
oud en is gratis. Het gaat om een
Paaswandeltocht met verschillende
opdrachten voor zowel volwassenen als voor kinderen en met prijzen.
Inschrijven en starten kan tussen 13.30
en 14.30 uur in Trefhove, Wittebrugweg
7 in Horst. Deelnemers kunnen parke-

ren op de parkeerplaatsen van RKsv
Wittenhorst aan de Wittebrugweg.
De finish is in het clublokaal, waar
tussen 17.00 en 18.00 uur de prijzen
worden uitgereikt. Alle kinderen krijgen een attentie, beschikbaar gesteld
door Scheidsrechtersvereniging HorstVenray.
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Bijeenkomst laaggeletterd
heid en anderstaligen in Horst
In Horst worden op woensdag 20 april en maandag 25 april bijeenkomsten georganiseerd voor anderstaligen en laaggeletterdheid.
De bijeenkomsten vinden plaats in ‘t Gasthoês.
Deze basisvaardigheden zijn niet
voor iedereen vanzelfsprekend. In
Nederland zijn er nog 2,5 miljoen
mensen laaggeletterd. In Horst
aan de Maas zijn er verschillende
mogelijkheden om aan de slag te
gaan met lezen, schrijven, rekenen
en/of digitale vaardigheden.
De bijeenkomst voor anderstalige
inwoners vindt plaats op woensdag 20 april. De opening wordt
gedaan door Leo Eveaerts en er
is een presentatie over laaggeletterdheid. Tijdens deze presenta-

tie zijn diverse tolken aanwezig.
De presentatie duurt van 19.30 tot
21.00 uur. De zaal gaat om 19.15 uur
open. De bijeenkomst voor Neder
landstalige inwoners vindt plaats
op maandag 25 april. De opening
wordt gedaan door Leo Eveaerts
en er is op deze dag ook een presentatie over laaggeletterdheid.
De presentatie duurt van 15.30 tot
17.00 uur. De zaal gaat om 15.15 uur
open.
Aanmelden is niet verplicht, maar
kan via taalhuis@biblionu.nl

Lezing over bergingsmissie
MH17 in ‘t Gasthoês
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In de theaterzaal van ‘t Gasthoês in Horst vindt op woensdag
20 april om 20.00 uur een lezing plaats over de ramp met de MH17
in Oekraïne. De lezing wordt gegeven door Hans van de Ven-Huijs
en heeft de titel Breng onze mensen terug.
Hans van de Ven-Huijs was commandant van de repatriëringsmissie
MH17in Oekraïne. Hij was belast met
de berging van de slachtoffers, hun
persoonlijke bezittingen en de wrakstukken van vlucht MH17.
De lezing begint met een korte duiding over het conflict in Oekraïne, de
situatie in 2013/2014. Daarna wordt
ingezoomd op de missie zelf, hoe

die is uitgevoerd, de complexiteit
van de (internationale) bestuurlijke
context in de moeilijke omstandigheden op de rampplek. Tenslotte
reflecteert Hans van de Ven-Huijs op
wat de missie heeft bereikt.
Reserveren is noodzakelijk. Tickets
kunnen gereserveerd worden via
www.gasthoes.nl

Kienen op de kermis
Onder het mom ‘de kermis is voor iedereen’ wil de organisatie van de
‘Ideale Kermis’ iedereen uitnodigen om met haar de Hôrster kermis
te vieren. Na de geslaagde voorgaande edities (met 150 deelnemers)
heeft de organisatie van de ‘Ideale Kermis’ wederom besloten om een
kienactiviteit te organiseren op kermiszondag 1 mei.
De entree is gratis en de gasten
zullen vrijblijvend worden voorzien van koffie, thee en gebak.
Tijdens het kienen zal er verder
een onderbreking ingelast worden waarin men kan genieten van
een gratis verzorgde lunch en live
muziek. Tijdens het kienen zijn er

verschillende prijzen te winnen.
Welke prijzen er precies te winnen zijn houdt de organisatie nog
even voor haarzelf. Het evenement
duurt van 11.00 tot 14.00 uur en
wordt gehouden in de feesttent op
de Gasthuisstraat in Horst (tussen
pretcafé De Beurs en de Mèrthal).

Nieuwe fietsroute Marialint
gaat van Maastricht
naar Tienray
Verspreid over het Limburgse land treffen we grotere en kleinere
Mariakapellen aan. Bij elke kapel, bij elk Mariabedevaartsoord,
hoort een verhaal. Daarom is hier een fietsroute van gemaakt,
genaamd Marialint.
De vrijwilligers in de diverse werkgroepen van de gezamenlijke
bedevaartsoorden hebben een
fietsroute langs deze dorpen voor
uitgezet. De route start bij ‘Sterre
der Zee’ in Maastricht en na vijf
etappes komen de fietsers aan in
Klein Lourdes (Tienray), het (kleine)
Lourdes van Nederland. Bij enkele

Mariaoorden kunnen de fietsers de
route eventueel verlaten en nog
een extra lus fietsen die naar de
Mariakapellen in de omgeving van
het betreffende dorp brengt. Op
zondag 1 mei kunnen de deelnemers om 11.30 uur bij ‘t Winkeltje
achter de kerk in Tienray desgewenst de fiets laten zegenen.

Wij zoeken versterking binnen ons
communicatieteam. Iets voor jou?
Wat ga je doen?
Als commercieel orderbelegeider ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding,
invoering en begeleiding van onze opdrachten. Je maakt calculaties voor offset
en digitaal drukwerk. Verder bestaat je takenpakket uit adviseren, bewaken van
orders en ben je de spil tussen klant, verkoop en productie.
Je bent als een van de eerste aanspreekpunten hét gezicht van Kempen en je
houdt grip op de gestelde levertijden, zowel intern als extern. Tot slot ben je
verantwoordelijk voor onze inkoop van materialen en onderhoud je contacten
met leveranciers.
Zoals je misschien al merkt, is dit een veelzijdige functie, maar: dat is voor jou
geen probleem.
Wie ben je?
Jij wordt gelukkig van controle en afwisselend werk. Je zoekt graag alles tot in
de puntjes uit en meerdere ballen in de lucht houden is voor jou geen probleem.
Verder heb je enkele jaren werkervaring in onze grafische wereld en heb je een
commerciële, enthousiaste en klantgerichte instelling. Je kunt prima zelfstandig
werken, maar je bent ook een echte teamplayer. Administratieve programma’s
zoals MS Office en Gripp kennen geen geheimen voor jou. Kun je ook nog
aangeleverde bestanden checken en in positie zetten? Dan zijn we helemaal blij.
Hoe solliciteer je?
Stuur een mail naar vacature@kempencreeert.nl en voeg daar je cv en
motivatiebrief bij. Heb je vragen? Bel dan even met Eric, via 077 396 13 50.
Solliciteren is mogelijk tot en met vrijdag 29 april.
Tot snel!
Over Kempen Creëert
Wij zijn een communicatiebureau en wij bedenken, maken en delen doeltreffende
communicatieboodschappen. Onze opdrachtgevers komen uit verschillende branches.
De vraagstukken die bij jou terecht komen zijn dan ook iedere dag anders. We kijken
altijd naar de vraag áchter de vraag. We blijven nieuwsgierig en komen zo tot het
beste resultaat. Dat doen we met ons team van 20 enthousiastelingen, bestaande uit
vormgevers, communicatieadviseurs, redacteuren, drukkers en commercieel adviseurs.

#kempencreëert
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Aspergestraat is terug

Nieuw seizoen

Paasactiviteiten bij De Locht
Onder het motto ‘Beleef de Lente’ gaat in Streekmuseum de Locht
in Melderslo het nieuwe seizoen van start. Er is vooral voor
kinderen van alles te beleven. Deze activiteiten vinden plaats
tijdens Pasen.

Op het binnenterrein lopen
diverse kleine knuffeldieren en
in de broedmachine komen de
kuikentjes uit het ei. Op beide
paasdagen mogen kinderen een
bloempotje versieren en worden
er pompoenplantjes uitgedeeld
voor de wedstrijd ‘Wie kweekt de
komende zomer de grootste pom-

poen?’. Het resultaat kun je laten
zien op de Herfstdag later in het
jaar. Op beide paasdagen worden
er eieren uitgedeeld en is er een
paaseieren-speurtocht. Muzikale
omlijsting wordt verzorgd door
de Zwarte Fanfare en door Wiel
Geraads met kleine draaiorgeltjes.

Pleinfeest als alternatief voor
Aspergefeest in Grubbenvorst
In het weekend van Pinsteren organiseert Gewoën Grubbevors traditioneel het Aspergefeest in het centrum
van het dorp. Een evenement met een dorpsontbijt, een braderie, live muziek, dans, toneel en natuurlijk de
Aspergestraat, waar de bezoekers van alles over de koningin der groenten kunnen zien, beleven en vooral
proeven. Dit jaar komt er een alternatief, een pleinfeest.

Door coronabeperkingen heeft het
Aspergefeest de laatste twee jaar
niet door kunnen gaan. Toch komt
er dit jaar geen Aspergefeest zoals
men dat gewend is in Grubbenvorst.
“Het organiseren van een evenement op deze schaal vraagt veel
en lange voorbereiding”, meldt de
organisatie. “Omdat het lang onzeker
was of en hoe het evenement door
mocht gaan, is de periode tot aan
Pinksteren te kort om een kwalitatief hoogstaand Aspergefeest neer
te zetten.”
De stichting wil het Pinksterweekend

echter niet zomaar voorbij laten
gaan, daarom organiseert Gewoën
Grubbevors eenmalig het Pleinfeest.
Een dorpsfeestfeest op het Pastoor
Vullinghsplein in het dorp. Er is een
uitgebreid muzikaal programma
neergezet, met daarnaast een apart
programma voor kinderen. Op zaterdagavond wordt er afgetrapt door de
Grubbenvorst All-Star Band, een mix
van muzikaal talent uit eigen dorp.
Op de zondagmiddag is de beurt aan
regionale toppers als Minsekinder en
Marshmallow Moonshine. Bovendien
wordt dan de Grubbevorsternaar van

het Jaar bekendgemaakt en wordt
Good Gedaon uitgereikt aan een jongere uit Grubbenvorst die zich belangeloos inzet voor de maatschappij.
’s Avonds is feestband Khick aan
de beurt om het feest af te sluiten.
Het feest vindt plaats op zaterdag 4
en zondag 5 juni en is gratis toegankelijk. Wanneer er geen nieuwe
(corona)beperkingen opgelegd worden, zal het Aspergefeest in 2023
weer terugkeren in Grubbenvorst.

Beeld: ElizeFotografie.nl

Filmtheater Horst en Filmclub Limburg
Noord presenteren beste amateurfilms

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR ROUTES IN
HORST CENTRUM
GRUBBENVORST
SEVENUM

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl

De Filmclub Limburg Noord en het Filmtheater Horst presenteren op donderdag 21 april vier korte kwaliteitsfilms in ‘t Gasthoês in Horst. Deze films zijn gemaakt door amateurcineasten.
Filmtheater Horst vertoont elke
twee weken verschillende films.
Naast de professionele films, die
het Filmtheater Horst programmeert, worden er ook amateurfilms
gemaakt. Het Filmtheater en Filmclub
Limburg Noord hebben de koppen bij
elkaar gestoken en besloten ook de

amateurfilm een podium te bieden.
Op donderdag 21 april om 20.00 uur
is in ’t Gasthoês de eerste amateurfilmavond.
De programmeur van het Filmtheater
heeft uit een breed aanbod aan films
een viertal kwaliteitsfilms geselecteerd: Die zwei blauen Augen van Jef

Caelen, Sprinter van Lou Kruisbergen,
Zwarte Sneeuw van Tony Jacobs en
Meer Kan Ik Ook Niet Doen van Lou
Kruisbergen. Twee van de films zijn
van een Brabantse cineast, één film
van een Limburgse cineast en één
humoristische film van een Belgische
cineast.

Geliefd en gehaat

Lezing in Horst over terugkeer wolf
Bas Custers organiseert dinsdag 19 april een lezing over de terugkeer van de wolf in Nederland.
De lezing vindt plaats in ’t Zoemhukske in Horst.
“De wolf wordt geliefd en gehaat,
maar hij is terug in Nederland en
doorkruiste diverse malen Limburg.
Al dan niet met de nodige sporen”,
zegt de organisatie. De aanwezigheid van de wolf roept vragen op.

Hoe kan het dat de wolf terug is
in Nederland en zelfs in Limburg?
Hoe gevaarlijk zijn wolven? Eet een
wolf vooral schapen? Hoe herken je
wolvensporen? En hoe bescherm je
schapen tegen de wolf?

Bas Custers beantwoordt op dinsdag
19 april deze vragen. De organisatie
laat weten dat inschrijving noodzakelijk is. Dat kan via de site van IVN
de Maasdorpen.
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Zorgbestemming in
oude ambtswoning Huize Nab
in Meerlo
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Kunstwandeling in de Heere Peel
Burgemeester Ryan Palmen van Horst aan de Maas opent op paasmaandag 18 april Drrifft, een kunst
wandeling in de Peel. Tussen maandag 18 april en zondag 30 oktober zijn in de Heere Peel kunstwerken te zien
van zestien leden van Zeen, de vereniging van professionele kunstenaars in en om Horst aan de Maas.

Na een langdurige periode van onzekerheid heeft de oude ambtswoning in Meerlo een nieuwe bestemming gekregen. De zorgorganisatie Stichting Menzsamen gaat hier mensen opvangen die
tijdelijke ondersteuning en begeleiding in de persoonlijke sfeer
nodig hebben. Daarnaast gaat de benedenverdieping van dit
historisch pand gebruikt worden als open huiskamer ‘het
Bruishuis’ van Meerlo. Daar waar het gaat om ontmoeten, verbinden en creëren.
Ook Naoberzorgpunt Meerlo gaat
hiervan gebruikmaken en samenwerken met Menzsamen. Het
open karakter van dit gebouw
biedt Naoberzorg mogelijkheden om naast een kantoorruimte,
bestaande en nieuwe initiatieven
samen te ontwikkelen. Te denken
valt dan aan een regulier spreekuur, inloopochtenden of een
project ‘kom op de soep’. Ook de
duo-fiets zal hier een vaste plek
krijgen. Beide stichtingen gaan uit
van een win-winsituatie, ook voor
het dorp en alle b
 etrokkenen.

Paasbrunch
Menzsamen organiseert op
paasmaandag 18 april in samenwerking met Naoberzorg een
paasbrunch om de Meerlonaren

kennis te laten maken met deze
nieuwe zorgvoorziening in hun
dorp. Aansluitend aan de brunch,
die start om 11.00 uur, is het ook
voor de niet-deelnemers mogelijk
om gewoon binnen te lopen en
kennis te komen maken. Ook kinderen zijn welkom om samen met
hun ouders nog resterende paaseieren te komen zoeken. Tevens
is het mogelijk om op deze dag in
de directe omgeving een ritje van
een uur te maken op de duo-fiets.
Het geheel zal worden opgeluisterd door vocalgroep Just For Fun
met band.
Wie wil deelnemen aan de paasbrunch kan zich opgeven vóór vrijdag 15 april door een mail te sturen
naar info@menzsamen.nl of te bellen naar 06 50 12 20 07.

De expositie wordt georganiseerd door
Zeen en Aan De Drift, een horecagelegenheid aan de rand van de Heere
Peel, een gereconstrueerd stukje Peel
in America. Vrijwel alle werken zijn
speciaal voor Drrifft gemaakt, laat de
organisatie weten. Het thema van de
expositie is ‘drift’. “Een woord met
vele betekenissen. Opvliegendheid,
ongeduld, agressie, boosheid natuurlijk. Maar ook begeerte, aandrang. En
drijven, bewegen, stromen, afwijken

van de koers. Een kudde, een troep
ook. En een weg waarlangs men vee
drijft. Elk van de zestien deelnemende
kunstenaars heeft zijn of haar eigen
interpretatie gegeven aan ‘drift’”,
aldus de organisatie.
Na de opening op paasmaandag
18 april zijn bezoekers vanaf 12.30 uur
welkom. Voor kinderen is deze middag een paasspeurtocht, waarbij
deelnemers beloond worden met
een verrassing. Drrifft is daarna tot

en met zondag 30 oktober dagelijks
van zonsopkomst tot zonsondergang
vrij toegankelijk. Tijdens de looptijd
van de expositie vinden regelmatig rondleiding en speciale activiteiten plaats op het expositieterrein.
Kijk voor het actuele programma op
www.zeen.online
Horecazaak Aan De Drift in America
is de uitvalsbasis van de expositie.
Hier is ook een informatiebestand te
vinden.

Omdat jouw week al druk genoeg is

2e Paasdag
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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Culturele vernieuwing

Culturele hotpot
in Horst aan de Maas
Met de komst van een gloednieuw Gasthoês als culturele hotspot in
Horst aan de Maas is er ruimte ontstaan voor culturele vernieuwing.
De culturele hotpot is ervoor om hierin financieel bij te dragen. Mensen
die culturele plannen hebben of aan een innovatief cultureel project
werken kunnen vanaf nu terecht bij de culturele hotpot voor aanvragen
en informatie.
Om aanvragen goed te kunnen
beoordelen, kent de culturele hotpot
een adviesraad die bestaat uit een
brede groep gepassioneerde cultuurmakers, liefhebbers en consumenten. Mensen die nog met ideeën
lopen of hierover willen sparren kunnen via de culturele hotpot kosteloos
gebruikmaken van twee culturele

kwartiermakers (Tren van Enckevort
en Pieter-Nic van den Beuken).
Zij denken vrijblijvend mee in het
ontwikkelen van innovatieve ideeën.
Aanvragen kunnen vanaf nu
worden ingediend via de website
www.culturelehotpot.nl De eerste
aanvraagronde sluit op dinsdag
31 mei.

Puzzel

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door
Keurslagerij Crist Coppens!
Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-centrum.nl,
of doe deze in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement
(t.a.v. Marion van Issum), Steenstraat 2, Horst. Vergeet niet uw naam, tel.nr.
en mailadres te vermelden. Oplossingen moeten vóór zondag 17 april 2022
(12.00 uur) binnen zijn. De winnaar wordt donderdag 21 april 2022 bekendgemaakt
op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

100 jaar rozen

Lottum organiseert Feest
van de Roos
Lottum, hét rozendorp van Nederland, viert het Feest van de Roos:
100 jaar rozen in Lottum van vrijdagavond 12 tot en met zondag
14 augustus. In de vernieuwde tuin van de Rozenhof gaan vrijwilligers en
meesterbloembinders aan het werk om mozaïeken en creaties te maken.
Dit feest vindt plaats om te vieren
dat het dit jaar precies honderd jaar
geleden is dat het allereerste feest
van de roos plaatsvond bij Kasteel
de Borggraaf in Lottum. Lottumers,
samen met andere liefhebbers en
sympathisanten uit verre omstreken, vierden dit feest vanaf 1922
bijna een decennium lang vrijwel
elk jaar. In 1951 startte de tweede

reeks Rozenfeesten die tot 1970
duurde. Toen verdween het evenement opnieuw voor ruim twintig jaar
van het toneel. Meer recent werd het
Rozenfestival gehouden. Met uiteindelijk ruim 50.000 bezoekers het grootste festival evenement van Horst aan
de Maas en omstreken voordat het
aan zijn eigen succes ten onder ging.

Gastsprekers met inspirerend verhaal

Grubbenvorst
Verenigt organiseert
partnerbijeenkomst

Bij afscheidscentrum Saldersbron in Grubbenvorst heeft op donderdag 7 april de, door ruim zestig gasten bezochte, partnerbijeenkomst van Grubbenvorst Verenigt plaatsgevonden. Na het
inhoudelijke gedeelte, zorgde voormalig scheidsrechter Ed
Janssen en handbikester Gwen van Rosmalen beide voor een
inspirerend verhaal. De avond werd in stijl met een hapje en
drankje afgesloten bij de Brasserie in de Witte Dame.
Grubbenvorst Verenigt is een
samenwerkingsverband tussen 28
partijen (onderwijs, bedrijfsleven,
zorg, welzijn en het verenigingsleven). Het samenwerkingsverband
heeft ten doel alle inwoners uit
Grubbenvorst de mogelijkheid te
bieden een leven lang deel te laten
nemen aan het verenigingsleven.

Corona
In februari is Joey Rutten aan de
slag gegaan als kwartiermaker.
Eén van de taken van de nieuwe
kwartiermaker is het organiseren
van inspirerende, informerende of
educatieve partnerbijeenkomsten.
“Tot acht uur voorafgaand aan de
bijeenkomst zou Sef Vergoossen
samen met Gwen van Rosmalen de
gasten inspireren met hun verhaal”,
zegt Rutten. “Tot ik een telefoontje

van Sef kreeg dat hij ziek was. Zeer
spijtig, maar helaas door corona
afgelopen jaren geen vreemde
situatie. Vijf uur voorafgaand aan
de bijeenkomst had ik Ed Janssen
aan de telefoon. Gelukkig was Ed
flexibiel en bereid om een de gasten mee te nemen in zijn verhaal
en visie op samenwerken.”
Met haar handbike op de achtergrond nam Gwen van Rosmalen
het publiek mee in haar ontroerende, maar inspirerende verhaal. Ed Janssen is een voormalig
Nederlands voetbalscheidsrechter. In 2018 is hij gestopt en geeft
hij geregeld trainingen over
samenwerken en leidinggeven.
Donderdag nam hij de gasten op
een interactieve manier mee zijn
visie op samenwerken in relatie tot
arbitrage.

De oplossing van de
puzzel in de Hallo
van 7 april 2022 was:

En de winnaar is:
Lilian Kempen uit
America.
Van Harte
Gefeliciteerd met
een cadeaubon t.w.v.
€ 25,- beschikbaar
gesteld door Dagje
Horst aan de Maas!
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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

Maandag 18 april 2e Paasdag

Broekhuizenvorst

maandag 18 april 2e Paasdag

Griendtsveen

Maandag 18 april 2e Paasdag

Hegelsom

11.00

09.30

11.00

Apotheek Maasdorpen

Huisartsenpost
Venlo

Maandag 18 april 2e Paasdag

09.30

Horst (Lambertus)
Zaterdag 16 april

Gezamenlijke paaswake

Zondag 17 april 1e Paasdag
Maandag 18 april 2e Paasdag
Dinsdag 19 april
+ aanbidding
Woensdag 20 april
Donderdag 21 april
Vrijdag 22 april

Kronenberg

Maandag 18 april 2e Paasdag

Lottum

20.00
11.00
11.00
09.00
18.30
18.30
18.30

11.00

(alleen na telefonische afspraak)

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

Gebiedsteams

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

Gemeente Horst aan de Maas

Zondag 17 april 1e Paasdag

Meerlo

Zondag 17 april 1e Paasdag
Donderdag 21 april
- rozenkr.
- Biddende moeders

Melderslo

Zondag 17 april 1e Paasdag

Meterik

09.00

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

10.30
09.00
08.30
09.30

Tandarts

09.30

Spoedgevallendienst

15 t/m 17 april
Tandartspraktijk De Brier
Leunseweg 53b, Venray
0478 58 72 73

18 t/m 21 april

Zondag 17 april 1e Paasdag

Sevenum

Zaterdag 16 april Paaswake
Zondag 17 april
+ aanbidding
Maandag 18 april 2e Paasdag
Dinsdag 19 april
Donderdag 21 april
Vrijdag 22 april

Swolgen

Dinsdag 19 april
- rozenkrans

11.00

20.00
09.30
14.00
09.30
18.30
18.30
18.30

19.00
18.40

Woensdag 20 april
- rozenkrans

De Schuilplaats

kerkdienst

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

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

Brand, ongeval of misdrijf

Zaterdag 16 april
Gezamenlijke Paaswake

Tandartsenpraktijk The
Gasthuisstraat 12, Horst
077 398 28 71

Alarmnummer

Tienray

zondag

20.00
19.00
18.30

112

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

VANWEGE ENORME DRUKTE COLLEGA’S GEZOCHT!

10.00

Door enorme drukte in ons bedrijf zijn wij per direct op zoek naar enkele nieuwe collega’s.
Zowel part-time, full-time, tijdelijk, vakantie/weekeindbaan of oproep is mogelijk

> Catering-keukenmedewerker (ca 24 uur per week of in overleg)
> Bezorger voor de periode april t/m september
> Bezorger voor de vakanties en weekenden
> Slager/worstmaker
> Oproepkrachten (voor bediening op feesten en partijen)
Heb jij interesse? En wil je meer weten over deze functies?
Neem dan contact met ons op en vraag naar John 0478-640405 / john@verkoeijen.nl

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas
06 55 40 80 23
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Verkoeijen partyservice & slagerij | Horsterweg 1a | 5809 ER Leunen

28

D
N
E
K
E
E
W

S
L
A
DE
PRIL

18 A
M
/
T
5
1
LDIG

GE

’’ m
3
4 c
9

10

799,-

SAMSUNG QLED TV
QE43Q67A

599,-

• 4K Ultra HD • QLED • HDR • Quantum Dot •
AirSlim design • Object Tracking Sound Lite

499,-

SAMSUNG
SOUNDBAR
HW-Q800A

• 330W • 3.1.2Ch met Dolby Atmos en DTS:X
• Q-Symphony & SpaceFit sound

299,-

€50 CASHBACK

• Anti kalk • 3 Koffiesterkte • Touchpaneel
• Red Dot Award 2020
* Prijs na cashback, geldig t/m 30 juni 2022

FRITEL HETELUCHTFRITEUSE
SNACKTASTIC 6902XXL

159,-

• 4K Ultra HD • QLED • HDR • Quantum Dot •
AirSlim design • Object Tracking Sound Lite

219,-

199,MELITTA KOFFIEZETAPPARAAT
EPOS

399,-

199,-

189,LENOVO TABLET
TAB M10+

GRATIS SLEEVE

• 10,3 inch • 64 GB geheugen
• Full HD scherm

349,-

SAMSUNG COMBIMAGNETRON
MC457TGRCSR/EN

279,-

• 45 Liter • 900 W
• Keramische binnenwanden

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN TIJDENS PASEN!
Goede vrijdag Alle winkels open tot 17.00u
1e paasdag Roermond open van 11.00u tot 17.00u
2e paasdag Roermond, Weert & Sittard-Geleen open van 11.00u tot 17.00u

ROERMOND • WEERT • PANNINGEN • TEGELEN • ECHT • HEYTHUYSEN • HORST • SITTARD-GELEEN
@tummerselectro
@eptummers
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl
8 Winkels in Limburg

