Uw foto op de

HALLO kalender 2021?
Stuur deze met naam en adresgegevens naar
adverteren@kempencreeert.nl

23
07

WK30 \ 2020

#kempencreëert

02 College steunt

De Locht met halve ton

03 14 jaar cel voor

‘caravanmoord’ in Meerlo

05 Neppe

ongediertebestrijders
actief

06 Staatsbosbeheer

kapt gevaarlijke bomen

11 Gemeentenieuws

Horst aan de Maas

Nieuwe Greenpoints
vernield
Greenpoints die vrijdag 17 juli zijn geplaatst op het Lambertusplein in Horst, zijn de dag erna alweer vernield. Deze plantenbakken in de vorm van bankjes zorgen voor vergroening
in het centrum van Horst. Keurslager Crist Coppens trof de vernielingen zaterdagochtend 18 juli aan en is razend. Lees verder op pagina 02

Levensloopbestendige seniorenpluswoningen

Bouwplan voor woon-zorgaccommodatie in La
Providence
Verzorgingshuis La Providence in Grubbenvorst wil op eigen grond een woon-zorgaccommodatie
realiseren met seniorenpluswoningen en een ontmoetingsruimte. De levensloopbestendige appartementen zijn voor senioren met een zorgvraag die een binding hebben met Grubbenvorst of de andere
Maasdorpen. La Providence werkt hierin samen met het burgerinitiatief Sans Soucis.
De vraag naar geclusterde woningen in combinatie met ‘zorg en
welzijn om de hoek’ is groot.
Het aantal 80-plussers verdubbelt de komende 20 jaar, aldus
La Providence. Een recent onderzoek van de Rabobank stelt dat
voor de komende 20 jaar een
tekort is aan geschikte woonvormen voor ouderen van in totaal
250.000 woningen in Nederland.

Ook in Horst aan de Maas is
de behoefte groot, zegt Ingrid
Backus, directeur-bestuurder van
La Providence. “Elk jaar groeit het
aantal 75-plussers in onze regio
met ongeveer 5 procent. Daarmee
groeit ook de behoefte aan zorg
en de behoefte aan geschikte
woningen. Het is de wens van
burgers dat er in Grubbenvorst
huurwoningen beschikbaar komen

voor mensen die, geclusterd in
een aangepaste woning, zelfstandig willen blijven wonen. Ook als
hun zorgvraag in de toekomst
verder toeneemt. La Providence
wil hierop inspelen. Daarom starten we met een onderzoek om op
eigen grond een woon-zorgarrangement te realiseren.”
Lees verder op pagina 04
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Nieuwe Greenpoints vernield
“Wat een klote begin van de dag”,
schrijft hij op Facebook. “Gisteren
het hele plein voorzien van mooie
meubels met groen erom heen.
Vanmorgen is er heel veel groen
gesloopt uit de mooie bakken. Ik hoop
echt dat degene wie hier verantwoordelijk voor zijn trots is op zichzelf.”
De zogenaamde Greenpoints werden
vrijdag geplaatst. Onder andere wethouder Rudy Tegels van de gemeente
Horst aan de Maas was aanwezig
om de Greenpoints te onthullen.
Ook enkele leden van Dorpsraad Horst
kwamen kijken naar dit moment.

Woedend
Tot grote schrik van keurslager Crist
Coppens, die zaterdagochtend rond
05.00 uur als eerste de ravage aantrof. “Ik kwam op het Lambertusplein
om naar mijn zaak te gaan en zag in
de verte rotzooi liggen. Ik dacht: wat
is dit?”, zegt Coppens. “Overal lag
rommel, het was één grote puinhoop.
Wie sloopt er na een paar uur nieuwe
planten? Ik was zo woedend, dat wil
je niet weten. Jarenlang heb ik op een
kaal plein uitgekeken. Ik was hartstikke blij toen de Greenpoints werden
geplaatst. Het ziet er nu zoveel mooier
uit. Het is echt hoogwaardig materiaal
en dan vernielt een groepje jongens
het, onbegrijpelijk.”

Camerabeelden
Via camerabeelden kon Coppens zien
wat er die nacht was gebeurd. “Je ziet
drie jongens rond 01.00 uur het plein
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oprijden. Ze parkeren hun fiets en
beginnen alles te slopen.” In de video
is te zien dat de jongens de planten
uit de bakken trekken en verschillende
takken losrukken van de boompjes.
“Het gaat hier om pure vandalisme”,
vervolgt Coppens. “Helaas zijn de
gezichten net niet goed te zien en
wordt het lastig om ze te identificeren.” Niet veel later nam gemeente
Horst aan de Maas contact op met
Coppens. “Een uur later was alles weer
hersteld, met dank aan de gemeente.
Dat mag ook wel eens gezegd worden,

want ze waren er snel bij. Ik hoop dat
dit soort streken niet meer gebeurt.”

‘Kansloos’
Coppens plaatste een aantal foto’s van
de vernielingen op Facebook en kreeg
veel reacties. Zo schreef wethouder
Han Geurts: ‘Als ik nu typ wat ik denk,
word ik waarschijnlijk van Facebook
gegooid. Kansloze actie, van kansloze
mensen met een kansloze opvoeding.’
Ook CDA-raadslid Alex Janssen reageerde woedend: “Vloeken mag niet...
Maar nu doe ik het toch. Man man man

wat een kansloos volk. Ik hoop dat door
deze aandacht de schuldigen wroeging
krijgen en actie ondernemen. In dit
geval een pluim als je iemand verraad
die dit gedaan heeft.” Ook in Hegelsom
werden die nacht vernielingen aangericht. Zo werd de nieuw geplaatste
blikvanger aan de Stationsstraat vernield. Wethouder Roy Bouten plaatste
deze blikvanger samen met de basisschoolkinderen van Onder de Linde in
Hegelsom. Bouten: “Vanochtend wat
appjes van vrienden en bekenden uit
Hegelsom. Dat de blikvanger na ruim

een week al is vernield. Ongelooflijk.
Dan ben je dus in het holst van de nacht
iets aan het vernielen waar kinderen
van 10 en 11 jaar keihard voor hebben
gewerkt. Dan ben je gewoon asociaal en zielig. Maandag zetten we hem
weer overeind. En dat herhalen we elke
maandag als het moet.” Inmiddels staat
de blikvanger weer rechtop. Het is nog
onbekend of er een verband is tussen
de twee vernielingen.
Tekst: Niels van Rens
Beeld: Crist Coppens

Problemen door coronacris

College steunt openluchtmuseum De Locht met halve ton
Het College van B&W steunt openluchtmuseum De Locht uit Melderslo met een bedrag van 45.000 euro. Door de coronacrisis moest het museum
interen op de eigen reserves en kan het niet voldoen aan de betalingsverplichtingen.
In totaal heeft De Locht 75.000 euro
nodig om gezond de winter van 2021 door te komen.
Het college steunt het museum
met 45.000 euro. De overige
30.000 euro dient De Locht zelf
binnen te halen. Het openluchtmuseum verwacht dit bedrag
via andere regelingen te kunnen
financieren. Zo heeft de provincie Limburg aangegeven dat er
een regeling in de maak is voor de
ondersteuning van kleine musea.
Er mag dan worden uitgegaan van
maximaal 10.000 euro aan steun.

Het overige bedrag kan De Locht
binnenhalen met giften uit een
tweede noodsteunpakket vanuit
het Rijk en door eventueel geld te
lenen. Mochten de aangevraagde
ondersteuningen het niet halen,
komt er mogelijk een nieuw ondersteuningsonderzoek vanuit het
college. Dit zou kunnen door een
tweede coronagolf of als de bezoekersstroom niet op gang komt.

functie vervult, sociaal maatschappelijk als cultureel educatief, in de
gemeente Horst aan de Maas. “Het
museum vertelt het verhaal van
onze streek en lokale identiteit”,
aldus het college. “Daarmee levert
het museum ook een bijdrage aan
het cultuureducatie voor onderwijs.
Daarnaast draait het museum volledig op vrijwilligers.”

Maatregelen getroffen

Educatief
Het college wil De Locht steunen
omdat het museum een belangrijke

te blijven. Zo heeft het gebruik
gemaakt van voorliggende regelingen en heeft het zelf maatregelen
getroffen. Onder andere zijn investeringen, waar mogelijk, uitgesteld
tot een later moment, is de hypotheekbetaling opgeschort en heeft
De Locht ingeteerd op haar reserves. Zo wordt het verlies dit jaar
geschat op 200.000 euro. Deze kan
voor 50 procent opgevangen worden vanuit de bestaande buffer.

Openluchtmuseum De Locht heeft
er in de coronatijd volgens het college alles aan gedaan om overeind

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
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Plannen appartementencomplex
op plek Jos Willems bekend
Het toekomstige appartementencomplex, op de plaats van autobedrijf Jos Willems in Horst, wordt drie verdiepingen hoog. In het gebouw worden onder meer twee penthouses gerealiseerd en wordt de gevel als kleinschalige bouwblokken opgebouwd.
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In het appartementencomplex, dat
nog gerealiseerd moet worden, komen
twaalf levensloopbestendige appartementen voor senioren. Het gebouw
aan de Van Douverenstraat in Horst
zal bestaan uit drie bouwlagen en een
parkeerkelde met 21 parkeerplaatsen. Op de begane grond en de eerste
verdieping worden elk vijf appartementen gerealiseerd. Op de tweede
verdieping komen twee penthouses.
Alle appartementen krijgen een eigen
terras of balkon. Het gebouw wordt
modern vormgegeven met trapsgewijs
opgebouwde gevels en een plat dak.
Volgens het bestemmingsplan wordt

het gebouw ‘opgeknipt’ in kleinschalige bouwblokken en oogt het niet
als één grote bouwmassa. Het complex wordt ongeveer net zo hoog als
de naastgelegen woningen. ‘Hiervoor
geldt de maximum goothoogte van
7 meter en een maximum bouwhoogte van 11 meter’, staat in het
bestemmingsplan.

Omliggende percelen
Het terrein rond het appartementencomplex wordt groen ingericht met een
entree op de begane grond, gericht
op de Doolgaardstraat. De inrit naar
de parkeerkelder komt aan de noord-

westzijde van het gebouw en ontsluit
ook op de Doolgaardstraat. Er wordt
bij de bouw rekening gehouden met
de naastgelegen percelen. Zo treedt
hierin een verbetering op en wordt
het één geheel, aldus de vergunning..
Bij de uitwerking van het bouwplan is
aangesloten bij de bestaande bebouwing en de belangen uit de omgeving.
De omwonenden zijn over het algemeen positief over de plannen, zo blijkt
uit de omgevingsdialoog.
Tekst: Niels van Rens
Beeld: Gemeente
Horst aan de Maas

Camping ‘t Karrewiel

14 jaar cel voor ‘caravanmoord’
in Meerlo
Patrick de B. (39) moet 14 jaar de cel in voor het vermoorden van Ramon Linders op camping ’t Karrewiel in
Meerlo in januari 2019. Dat maakte de rechtbank in Roermond bekend. De wurgmoord staat ook bekend als de
‘caravanmoord’.
De B. gaf tijdens de behandeling toe
dat hij Linders die avond om het leven
had gebracht. De twee kenden elkaar
via een vriendin. Linders was haar ex
hij viel haar vaker lastig. De maat was
vol en zo ging De B. die avond verhaal
halen. Ramon Linders deed zijn chalet
op camping ’t Karrewiel in Meerlo open
en De B. duwde hem binnen tegen een
tafel aan. Vervolgens zou Linders een
mes hebben getrokken en nam De B.
hem in een wurggreep zodat hij het
mes zou loslaten. Linders viel neer en
was op slag dood. Daarna stichtte De B.
brand om de sporen uit te wissen. Na

de dood stuurde De B. vanuit de telefoon van Linders een afscheidsbericht
naar zijn ex-partner zodat het zou lijken
op zelfmoord. Dat zorgde er ook voor
dat De B. een zwaardere straf kreeg.

Begrafenis bezocht
Tijdens de zitting werd er nog gesproken over noodweer, maar de rechter
vond dit niet terecht en stelde De B.
terecht voor de moord op Linders.
Enkele maanden na het overlijden van
Linders werd pas bekend dat De B. de
verantwoordelijke was. De toenmalige verdachte zweeg over zijn betrok-

kenheid bij de moord en bezocht zelfs
de begrafenis van Linders. Omdat hij
zo lang had gezwegen werd hem dat
in zijn straf zwaar aangerekend. Ook
kon de familie van Linders, waaronder
de jongere kinderen van het slachtoffer, niet goed afscheid nemen. Bij de
brand raakte het lichaam van Linders
zwaar verminkt. Tegen De B. werd al
eerder door het Openbaar Ministerie
14 jaar cel geëist en de rechter ging
hierin mee akkoord.

Tekst: Niels van Rens

Zomermarkten in Horst gaan door
De zomermarkten in het centrum van Horst gaan dit jaar gewoon door. Dat meldt het centrummanagement van Horst.
De zomermarkten worden gehouden op de donderdagen 23 en 30 juli
en de donderdagen 6 en 13 augustus. In de straten van het centrum
staan dan marktkramen met een
uitgebreid aanbod. Tijdens de zomer-

markten zijn ook de winkels en de
terrassen geopend. Er zullen geen
muziekoptredens plaatsvinden in
het centrum. “Nee, daar moeten we
voorzichtig mee zijn”, zegt Hans den
Bekker van het centrummanage-

ment. “Dat kan voor ophopingen zorgen en dat willen we uiteraard niet.
Wel is er plek voor muziek op de achtergrond en we zorgen ervoor dat we
alles zo leuk mogelijk aankleden.”

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Wij zijn per direct op zoek naar een

allround
productiemedewerker
voor 32 - 40 uur per week op onze hoofdlocatie in Grubbenvorst.
Jij zorgt ervoor dat onze cliënten een goede podotherapeutische
zool krijgen. De belangrijkste taken bestaan hierbij uit:
• het vervaardigen van zolen m.b.v. een 3D-freesmachine;
• het bewerken van de steunzolen m.b.v. slijpmachines;
• afwerken van de zolen met diverse toplagen;
• verzendklaar maken van de zolen;
• magazijnwerkzaamheden;
• alle voorkomende werkzaamheden.
Wat kun je van ons verwachten:
• marktconform salaris met jaarlijkse
tredeverhoging (€ 1.736 - € 2.187);
• goede pensioenregeling;
• reiskostenvergoeding;
• jaarlijks personeelsuitje, kerstborrel, zomerbarbecue etc.;
• vooruitzicht op een vast dienstverband.
Wat verwachten we van jou:
• handig;
• secuur;
• inzet;

• technisch inzicht;
• minimaal 32 uur beschikbaar;
• gezelligheid.

Wie zijn wij en wat bieden wij:
bij Podotherapie Hermanns zorgen wij ervoor dat mensen van
jong en oud weer zorgeloos kunnen bewegen. Daar zijn wij goed
in; sinds de start in 2002 zijn wij namelijk gegroeid naar meer
dan 100 locaties door heel Nederland en 70 medewerkers.
Een informele sfeer, korte lijntjes met collega’s en leidinggevenden,
evenals goede coaching kenmerken onze bedrijfscultuur. En niet te
vergeten de uitstapjes zoals een zomerbarbecue, personeelsfeest,
kerstborrel etc.
Enthousiast?
Stuur je CV en motivatie
naar personeelszaken@depodo.nl
en wie weet kom je dan binnenkort langs
voor een kopje koffie of thee. Voor meer
info bel naar ons hoofdkantoor:
085-0530033. Je kunt tot maandag
3 augustus je sollicitatie insturen.
Vanaf deze datum gaan wij selecteren
en zullen wij een reactie terugsturen.
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Warme innemende persoonlijkheid
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Ingrid Backus nieuwe directeurbestuurder La Providence
Ingrid Backus is de nieuwe directeur-bestuurder van verzorgingshuis La Providence in Grubbenvorst.
Backus, wonend in Velden, werkte de afgelopen 8 jaar als MT lid en was verantwoordelijke bij een organisatie
voor verpleging, verzorging en thuiszorg in Zuid-Oost Brabant.

Backus zegt het goed te voelen om
haar kennis en ervaring nu te gaan
inzetten in de regio waar ze is opgegroeid. “Ik ben er trots op dat ik bij
La Providence mag komen werken
en ik wil er aan bijdragen dat iedereen trots is en blijft dat hij bij La
Providence werkt of woont”, zegt de
nieuwe bestuurder. “Ik ga graag met

mensen in gesprek om te horen wat
voor hun écht belangrijk is.” De raad
van toezicht van La Providence is blij
met Backus. “Met mevrouw Backus
halen we ervaring in de ouderenzorg
in huis, gekoppeld aan een warme
innemende persoonlijkheid die past
bij het familiale karakter van La
Providence en de unieke binding

met de stichters van het huis, de
zusters van de Orde van de Heilige
Ursula. Ingrid zal de koers van La
Providence voortzetten en nieuwe
kansen creëren. Vanuit verbinding
en vertrouwen wil ze waarde toevoegen aan het leefplezier van
cliënten en het werkgeluk van
medewerkers.”

Bouwplan voor woon-zorgacco
mmodatie in La Providence
Actief in dorp
La Providence werkt samen met
het burgerinitiatief Sans Soucis.
Dit is een groep bestaande uit
inwoners van Grubbenvorst, potentiële bewoners en een afvaardiging van Dorpsraad Grubbenvorst.
“Het initiatief heeft de afgelopen
tijd verkend waar toekomstige
bewoners behoefte aan hebben”, vertelt Backus. “Het plan
is om geclusterde appartementen te bouwen voor senioren
met behoefte aan zorg en ondersteuning. Die wonen dan zo veel
mogelijk zelfstandig met zorg in de
directe nabijheid. We streven naar
een mix van bewoners, zodat er
een zo normaal mogelijk leefmilieu
ontstaat waarin de nadruk niet ligt
op ziekte, maar juist op ontmoeting en leefplezier.” Backus geeft
als voorbeeld het behoud van het
sociale netwerk van de nieuwe
bewoners. “Dat betekent dat de
senioren kunnen deelnemen aan
het maatschappelijke leven in
het dorp. Daarmee dragen we
bij aan het voorkomen van eenzaamheid.” De woningen zijn
voor mensen die een band hebben met de gemeente. “Wanneer
wij een woon-zorgarrangement
realiseren, kunnen meer senioren
in Grubbenvorst blijven wonen”,
legt Backus uit. “La Providence
staat midden in de gemeenschap.
We streven ernaar om bewoners
actief te laten blijven in het dorp.
Tegelijkertijd zijn er activiteiten voor de gemeenschap in ons
huis en zijn de ondernemers en
inwoners van Grubbenvorst nauw

verbonden. Daar zijn we heel blij
mee.”

Ontmoetingsruimte
De eerste schetsen van het woonzorgarrangement moeten nog worden gemaakt en ook de locatie van
het gebouw is nog niet bekend.
La Providence is bereid de grond
hiervoor beschikbaar te stellen.
Naast het complex komt ook een
ontmoetingsruimte. “We vinden
een ontmoetingsruimte belangrijk
voor het leefplezier en het contact, ook bij de anderhalvemeterregel. Zo kunnen mensen op veilige
afstand samen zijn.” In het nieuwe
pand wil La Providence werken met
verschillende moderne technieken.
Hiermee kunnen bewoners zo lang
mogelijk zelfstandig zijn en eigen
regie hebben. Sensoren kunnen
bijvoorbeeld zien wanneer iemand
uit bed is gevallen. Een sensor kan
signaleren of er hulp moet komen.
Zorg kan dan als het nodig is vanuit
La Providence direct worden geboden.”
Om het woon-zorgarrangement
te realiseren heeft het verzorgingshuis navraag gedaan bij een
aantal partijen om het project
te bekostigen. Onlangs heeft La
Providence een subsidie verkregen vanuit de Stimuleringsregeling
Wonen en Zorg en heeft ze een
bijdrage gekregen van Dorpsraad
Grubbenvorst. Hiermee wordt
gestart met het onderzoek dat
behoort tot de initiatieffase.

Tekst en beeld: Niels van Rens

KORENHUYS FASE II
BOUWMIJ JANSSEN UIT VENRAY IS EEN BOUWBEDRIJF DAT ZICH FOCUST OP
WONINGBOUW EN AANVERWANTE FUNCTIES IN DE PROVINCIES LIMBURG,
NOORD-BRABANT EN GELDERLAND. EEN DUIDELIJKE VISIE IS EEN BELANGRIJK
VERTREKPUNT VOOR HUN HANDELEN, DENKEN EN DOEN. VOOR ELKE KLANT
MET EEN VRAAG OF UITDAGING OP HET GEBIED VAN HUISVESTING ZIJN ZIJ
EEN BETROUWBARE, DESKUNDIGE PARTNER. MET EEN ENTHOUSIAST TEAM
VAN ONGEVEER ZESTIG MEDEWERKERS, WORDT DAGELIJKS MET VEEL PASSIE
GEWERKT AAN DE REALISATIE VAN MOOIE PROJECTEN. ZO OOK IN SEVENUM!
Het nieuwbouwplan Korenhuys fase II, gelegen aan de westzijde van Sevenum, bestaat uit
17 koopwoningen, vijf gemeentelijke vrij-uitgeefbare kavels en een woonzorggebouw. De
voorbereidingen van dit plan in Sevenum zijn intussen in volle gang, de voorverkoopdrempel
is behaald en het bestemmingsplan is vastgesteld. Eind augustus verwachten we de
onherroepelijke status en een verleende omgevingsvergunning. In september worden de eerste
bouwrijp-werkzaamheden getroffen waarna we eind dit jaar starten met de bouw van het
woonzorggebouw en vlot daarna met de woningen.
Het woonzorggebouw met 24 studio’s wordt gebouwd voor PSW; een Limburgse zorginstelling.

De nieuwbouwwoningen, die ontwikkeld en gebouwd worden door Bouwmij Janssen, bestaan

PSW biedt zorg en ondersteuning van goede kwaliteit aan kinderen en volwassenen met een

uit diverse types, waaronder levensloopbestendige woningen, tussen-/hoekwoningen, vrijstaande

verstandelijke beperking. De gemeentelijke vrije sector kavels worden uitgegeven via Startpunt

en twee-onder-een-kapwoningen. Er zijn nog enkele nieuwbouwwoningen beschikbaar.

Wonen. De inschrijving hiervoor is voorzien zodra het bestemmingsplan onherroepelijk wordt.

Interesse? Informeer via www.korenhuys.nl of neem contact op met Hauzer & Partners.

Verdere berichtvorming hierover volgt in het najaar.

T 0478 55 44 55 | BOUWMIJ-JANSSEN.NL
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Vaak oudere slachtoffers

Neppe ongediertebestrijders actief in
Horst aan de Maas
De politie in Horst aan de Maas krijgt veel meldingen van mensen die zich voordoen als ongediertebestrijders of klusjesmannen. Ze bieden hun diensten aan via internet of bellen aan bij hun (vaak oudere)
slachtoffers.
Deze neppe ‘professionals’ overtuigen de bewoners akkoord te
gaan met een simpele klus, zoals
het schoonspuiten van de gevel
of het bestrijden van ongedierte.
“Eenmaal aan het werk ontdekken
ze een zogenaamd urgent, spoedeisend of gevaarlijk probleem aan
de woning dat ze tegen betaling op
kunnen lossen”, zegt politie Horst op
haar Facebookpagina.

Deinzen niet terug voor
intimidatie en afpersing
“Het aanbieden van diensten of
dwingen tot betaling gebeurt in
sommige gevallen op zo’n agressieve manier, dat mensen niet
durven te weigeren. Achteraf blijkt
het werk niet nodig of zeer slecht
gedaan. Om toch hun geld te krijgen
deinzen deze ‘professionals’ niet

terug voor intimidatie en afpersing.” Als tip geeft het politieteam
mee eerst te onderzoeken of de
werkzaamheden wel nodig zijn.
Mocht dat echt zo zijn, schakel dan
een erkend bedrijf in. Het is lastig
om dit soort criminaliteit tegen te
gaan. Er is alleen sprake van een
strafbaar feit wanneer daadwerkelijk aangetoond kan worden dat de
bewoner of opdrachtgever opgelicht is.

‘Bedreigend en agressief’
Imke Emons uit Melderslo is opgelicht door deze zogenaamde ongediertebestrijders. “Ze zijn vol actief
in Horst aan de Maas om mensen
op te lichten en veel geld te ‘verdienen’”, zegt ze. “Ze hebben een
advertentie gekocht op Google en
staan daarom bovenin de zoekbalk zodra je zoekt op: ‘ongedierte
bestrijden Horst’. Helaas zijn wij niet
de enige die dit in Horst is overkomen. Zelfs bij dementerende men-

sen halen ze de portemonnee in
Horst leeg, ze nemen ze zelfs letterlijk in hun auto mee om samen
honderden euro’s te pinnen bij de
bank.” Emons legt uit hoe de criminelen werken. “Ze spuiten alles vast
met pur en laten het overkomen
alsof ze het wespennest verwijderd hebben met een poederspray
die uiteindelijk oplost. Maar dit
is gewoon pur. Naast dit zijn ze
bedreigend en agressief wanneer
je het niet eens bent met de ineens
torenhoge kosten die ze bij de factuur plots bijgevoegd hebben, het
loopt op in de honderden euro’s die
je door hun houding echt niet meer
kunt en vooral niet durft te weigeren. Mijn kozijnen en deur moeten
volledig hersteld en geverfd worden
en ook de stoep, die onder de pur
zit, zal geschuurd moeten worden.”

5964 AA Meterik
Tel: Jansstraat
077-35268855
St.

5964 AA Meterik
Tel: 077-2300015
Edelstenen
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Sieraden Schüssler celzouten

1x Lavendelhydrolaat bio 100 ml
1x Aloe Vera olie bio 50 ml

ken

1x Lavendel fijn bio 5 ml
1x Sprayflesje 100 ml
1x Recept

€ 27,30
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
Open:
dinsdag
vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag
10.00 - t/m
16.00

€20,00

16.00
zaterdag 10.00 - 16.0

Tekst: Niels van Rens

Burgerinitiatief

Ontmoetingstuin in Hegelsom
In Hegelsom wordt op vrijdag 24 juli een burgerinitiatief gerealiseerd in wijk de Keizershof. Het betreft een
ontmoetingstuin die wordt geopend door wethouder Roy Bouten van de gemeente Horst aan de Maas.
Bewoner van de Keizershof, Marleen
Christiaens, kreeg in augustus 2019
een ingeving om het veldje naast
haar huis om te laten ploegen en er
enkele volkstuintjes van te maken.
Het idee was om samen met buurtgenoten op een prettige manier
nuttig bezig te zijn. Het idee werd
voorgelegd bij Wonen Limburg en de
gemeente Horst aan de Maas. Na een
bijeenkomst van de bewoners van

de Keizershof en de Venstraat was
het plan om van de tuin een ontmoetingsplaats te maken. Dit idee maakte
ook de bewoners van de aanliggende
Snellenstraat enthousiast en zo ontstond een samenwerking tussen de
drie straten.

Insectvriendelijk
Het is de bedoeling om een overdekte
veranda, een voetpad van Keijsershof

naar de Snellenstraat, een professionele jeu-de-boulesbaan en een
picknicktafel te realiseren. Ook zijn er
plannen voor groentetuintjes en twee
kruidenbakken in een insectvriendelijk gebied. Het motto van de werkgroep is ‘(bijna) alles mag, (bijna)
niets moet’. Wethouder Roy Bouten
opent de ontmoetingstuin op vrijdag
24 juli om 14.00 uur.

Misstanden bij de politie

Rijksrecherche onderzoekt ruim duizend
politiedossiers Horst/Peel en Maas

SALE
1 item 40%
2 items 50%
3 items 60%
* alleen geldig op artikelen met een sale label.
* niet geldig i.c.m andere acties.

Er zijn drie dossiers naar voren gekomen waarin het Openbaar Ministerie Limburg een verdenking ziet voor
strafbare feiten in het lopende strafrechtelijke onderzoek naar de mogelijke misstanden bij de politie Horst/
Peel en Maas. Dat meldt het Openbaar Ministerie van Limburg.
De politie heeft ruim duizend dossiers ingezonden naar de rijksrecherche, onderdeel van het Openbaar
Ministerie (OM). De dossiers worden
allemaal zorgvuldig bekeken door
het OM. Ook wordt er gekeken of de
processen verbaal in orde zijn. Bij vijftien dossiers zijn de alarmbellen gaan
rinkelen. Van de vijftien dossiers zijn
er drie zaken waarin een verdenking
op een strafbaar feit naar voren is
gekomen. Het OM verwacht dat het
onderzoek naar de strafbare feiten
waarschijnlijk dit jaar nog duurt.

Gesjoemel
Volgens dagblad De Limburger wordt
onder meer bekeken of de politie-

mensen hebben gesjoemeld met
huiszoekingsbevelen, bijvoorbeeld bij
het oprollen van hennepkwekerijen.
Ook wordt onderzocht of de agenten
zelf meldingen hebben gedaan bij
Meld Misdaad Anoniem.
Eerder schreef HALLO dat, in hetzelfde onderzoek, vijf medewerkers
van het politieteam Horst/Peel en
Maas zijn ontslagen. Nog eens vier
medewerkers werden in rang teruggezet, overgeplaatst of moesten
verlofuren inleveren. Uit het onderzoek bleek dat de medewerkers
zich onder andere hebben schuldig gemaakt aan mishandeling van
arrestanten, pesterijen, ondermijnend gedrag, intimidatie, schending

Zondag 26 juli open
van 12.00 - 17.00 uur

van het ambtsgeheim en misbruik
van bevoegdheden.

Vertrouwen
Burgemeester Ryan Palmen reageerde
na de bekendmaking van de resultaten van het onderzoek via HALLO
Horst aan de Maas dat burgers altijd
moeten kunnen vertrouwen op een
integere politie. “Ik ken de geschorste
agenten niet en ben niet bekend met
de inhoud van het onderzoek en de
achterliggende gedragingen”, zei hij
destijds. “Ik ben wel op de hoogte
gehouden van het verloop van het
onderzoek, maar niet de inhoud.”
Tekst: Niels van Rens

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven
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Vul je hoofd met blijde gedachten,
je hart met vergevingsgezindheid,
tederheid en liefde.
We zijn verdrietig dat we afscheid hebben moeten nemen van

Truus Verhaegh-van Bremen

Geboren

Cas

15 juli 2020
Zoon van
Laurens Reiniers
en Floor Cox
Zilverschoon 33
5975 TE Sevenum

echtgenote van

Herman Verhaegh †
Geboren

* Elst, 31 mei 1931

† Sevenum, 14 juli 2020

Ex.test P.W.M. Geurts
Familie Van Bremen
Familie Verhaegh
Familie Van den Munckhof
Correspondentieadres:
Het Veldje 119B
5961 LD Horst
De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

Nora
8 juli 2020
Dochter van
Nard Cox & Michelle Hoeijmakers
Zusje van Stan
Fruitweg 4
5961 RX Horst

Zo klein en zo bijzonder
we noemen je Sep
maar eigenlijk heet
je wonder

Componist krijgt vergoeding
muziek in Toverland
Componist Maarten Hartveldt moet aanvullende vergoedingen
krijgen voor de muziek die hij voor de attractieparken Toverland
en Efteling maakte. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dit
onlangs besloten.
Hartveldt kreeg gedeeltelijk gelijk
na het geschil met auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra.
Volgens het hof moet de vergoeding van de componist gebaseerd zijn op het daadwerkelijke
muziekgebruik in Toverland en de
Efteling. Hartveldt moet daarom

aanvullende vergoedingen krijgen
voor het gebruik van zijn muziek
in beide parken vanaf 2011 in
de Efteling en in Toverland vanaf
2013. Het is nog niet duidelijk hoe
hoog de vergoeding moet zijn.
Dat moet blijken uit een vervolgprocedure.

Nieuwe eigenaren café
Croes Moeke
Café Croes Moeke in Sevenum krijgt vanaf 1 januari 2021 vijf
nieuwe eigenaren. Bram Verhaegh, Henk Sturme, John Wijnhoven,
Leon Thijssen en Tren van Enckevort nemen het stokje over van
Paul en Loes Bertholet en Anouk Lucassen.

Sep
Dankbetuiging

Wij zijn geraakt door de aanwezigheid van zovelen bij
het bijzondere afscheid van onze broer, zwager en oom

Toon Lenssen
Had Tòntje die lieve, steunende en lovende woorden
maar zelf kunnen horen en voelen.

Geboren op
15 juli 2020
Super trotse ouders
Ingrid Koppens
en Ruud Jenniskens
Afhangweg 16
5961 EA Horst

Heel veel dank.
Het heeft ons goed gedaan de afgelopen weken.
De eigenaren waren al langer van
plan te stoppen en zochten naar
een goede vervanger. Toen ze het
vertelden aan hun vaste stamgasten, sloeg het in als een donderslag bij heldere hemel, schrijven de
eigenaren op hun Facebookpagina.
Wat als er geen café meer is op
deze locatie, vroegen ze zich af.

Een bijzonder woord van dank aan rijvereniging
'Ons Genot' uit Leunen-Veulen-Heide.
De begeleiding tijdens Toon zijn laatste rit was
bijzonder en indrukwekkend.
Ut was moj zoë
Familie Lenssen

Hay en Riet
Nelissen-Peeters
24 juli 2020
50 jaar getrouwd!
Van harte gefeliciteerd
namens de kinderen
en kleinkinderen

Geslaagd

Jill Willems
Master
Aansprakelijkheidsen Verzekeringsrecht
Erasmus Universiteit
Rotterdam

Venrayseweg 68
5961 AH Horst

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Jaarrond aardappelen te koop!
Makkelijk afhalen dmv zelfbediening.
Bosstraat 63, Hegelsom.
Gratis af te halen: zonnehemel.
Kan ook verticaal staan.
Tel. 06 28 37 29 95 (na 18 uur).
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

“Deze club heeft daarom besloten om de koppen bijeen te steken en samen te gaan kijken naar
de toekomst”, zeggen de eigenaren. “Ze zullen niet zelf achter de
tap gaan staan, daar zijn anderen
veel beter in.” Vanaf 1 januari 2021
nemen de nieuwe eigenaren Croes
Moeke over.

De Peel

Staatsbosbeheer kapt gevaar
lijke bomen na brand
Staatsbosbeheer start eind juli met het verwijderen van gevaarlijke bomen in de Deurnsche Peel en de Mariapeel. Door de grote
natuurbrand in april, die startte in Griendtsveen, zijn nu verschillende plekken gevaarlijk. Daarom worden bomen gekapt.
Het gaat hierbij om twee soorten werkzaamheden: de kap van
de door aangetaste bomen langs
wegen en paden en de kap van
dode fijnsparren. De brand die
de afgelopen maanden woedde
is onder controle. Door de brand
in de veenbodem is bij veel
bomen het wortelstelsel aangetast. Een adviesbureau heeft in
opdracht van Staatsbosbeheer
de bomen langs de wegen en
paden beoordeeld op veiligheid. De bomen die een mogelijk
risico vormen en kunnen omvallen, is een aantal weken geleden gemarkeerd met een stip,
en worden eind juli verwijderd.

Waterschap Aa en maas trof eerder dezelfde maatregelen.
Dode bomen, voornamelijk fijnsparren, worden in ook gekapt.
Er is al meerder malen zorg uitgesproken door omwonenden.
Eerder konden de werkzaamheden niet doorgaan in verband
met ongunstige bodemomstandigheden en het broedseizoen.
Op de locaties waar de fijnsparren weggehaald zijn komt weer
nieuw bos, door natuurlijke verjonging of door nieuwe inheemse
bomen en struiken aan te planten
waar mogelijk. De werkzaamheden duren naar verwachting
enkele dagen.
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Duikers Quintus vinden trouwring terug op bodem van
water in Kasteelse Bossen
Duikers van duikvereniging OSV Quintus uit Horst hebben op zondag 19 juli een trouwring gevonden van een
stel uit Den Haag in het water van de Kasteelse Bossen in Horst. En dat nog wel op de dag dat de twee precies
een jaar geleden zijn getrouwd.

bel”, vertelt Jacobs. “Daarna volgde
onze volgende stap. We zetten in
het middelpunt een pin in de grond
en begonnen boven het gebied te
zwemmen met onze felle lamp aan.
Na 10 minuten in de tweede zoekronde stootte Alex mij aan. Ik kwam
boven water en zag de vermiste
trouwring om de pink van Alex hangen.” Michiel en Anne waren ontzettend blij. “We hebben een bier- en
wijnpakket ontvangen. Dat had niet
gehoeven natuurlijk, we vonden het
leuk dat we voor hen iets konden
betekenen.”

Driehoeksmosselen

Michiel Mudde (29) en Anne
Mudde-de Leeuw (27) uit Den Haag
waren zaterdag 18 juli een dagje in
de Kasteelse Bossen in Horst. Na een
tijdje in het water voelde Michiel
zijn trouwring van zijn vinger glijden
en verdween hij. Daarna zochten de
twee urenlang naar de zegelring,
maar tevergeefs. Via via kwamen
ze bij duikvereniging OSV Quintus

terecht en namen contact op.

Scans
De duikers kwamen snel in actie
na de vraag van Michiel en Anne.
“Ik stuurde een paar appjes in onze
groepsapp en zo waren snel met
drie man”, vertelt Jan Jacobs, voorzitter van Quintus. “De dag erna gingen we meteen met onze uitrusting

het water in om de ring te zoeken.”
En zo begon de zoektocht. “Het viel
mij op dat Michiel heel nauwkeurig wist waar hij zijn trouwring had
verloren, dat hielp ons enorm met
het lokaliseren.” Het team begon
eerst met een scan en dreven boven
water om de ring te zoeken, maar
dat leverde niets op. “Dat was niet
te doen, het water was te troe-

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.

Rene van Ophoven v.o.f.

Het was niet gemakkelijk om de ring
te vinden, vertelt Jacobs. “Ik denk
dat we er wel drie keer overheen
hebben gezwommen. De driehoeksmosselen die op de bodem liggen
maakten het extra lastig. Als ze
open staan geven ze een goudgele
gloed af, net als die van een trouwring. Het is echt ontzettend mooi
dat we deze ‘speld in een hooiberg’
hebben gevonden en dat nog op het
1-jarig jubileum van het getrouwde
stel.”
Tekst: Niels van Rens
Beeld: Duikvereniging OSV Quintus

Tijdelijke
opslagruimte
nodig?
Spikweien 25 in
Lomm
Reserveer tijdig!

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

Tel. 06 11254097
info@spikweien25.nl
www.spikweien25.nl

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

KERSENTUIN JENNISKENS
Crommentuynstraat 50, Meterik

HET IS NOG STEEDS

KERSENTIJD!
EN NU OOK PRUIMENTIJD!
Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

HEERLIJKE ZOETE KERSEN EN PRUIMEN
TE KOOP IN ONZE KERSENAUTOMAAT!

Bestellingen mogelijk
op tel. nr. 077 398 43 08 of 06 20 59 89 78

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

BEKRO Horst
Bronboringen & Bronbemalingen

Wij zijn in de bouw vak geopend

www.bekro.nl
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OVERKAPPINGEN, TUINPOOR
en alle toebehoren zoals:
slangen ■ snelkoppelingen ■
■ sproeiers ■ kleppen ■ buizen ■
■

mail.com
22 37 12 88 • renevanophoven@g
Meijelseweg 3 • Beringe • 06

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

Binnenkijken bij...

Column

I have a
dream!
Gelukkig heb ik een goed inkomen, waar ik goed van rond kan
komen. De enigste verantwoording die ik hoef te doen is de
jaarlijkse een aangifte inkomstenbelasting.
Als je niet kunt werken, kunnen we
in ons land een uitkering en aanvullende regelingen aanvragen.
Het zijn al snel tien verschillende
regelingen die je kunt aanvragen,
zodat je voldoende inkomen hebt
om van te leven. Iedere regeling
heeft een andere aanvraagprocedure. Dus vergelijk het maar met
tien keer inkomensbelastingaangifte
doen, maar iedere keer weer ergens
anders met steeds andere bijlagen.
Een alleenstaande moeder vraagt
om hulp omdat ze is verdwaald in
het doolhof van deze regelingen.
Haar dochter is gehandicapt en
heeft overal de hulp van haar als
moeder bij nodig. Moeder draagt
haar steeds de trap op naar de badkamer om haar te verschonen en dit
wordt voor haar lichamelijk steeds
zwaarder.
Gelukkig kan ze verhuizen naar een
huurwoning die rolstoeltoegankelijk en gelijkvloers is. Omdat ze in
een andere gemeente woont, moet
ze hier opnieuw haar uitkering en
regelingen aanvragen. Een hele lijst
van bewijsstukken moeten aangeleverd worden en ze begrijpt
niet goed wat er allemaal bedoeld
wordt. Ze kent niemand die haar
kan helpen, door de zorg voor haar
gehandicapte kind had ze weinig
tijd voor zichzelf en voor contacten.
Haar leefgeld om eten en pampers
te kopen raakt op. Een vrijwilliger
van de thuisadministratie helpt haar
met het verzamelen en aanleveren van bewijsstukken. Nu is het
afwachten op de beoordeling van
de aanvraaguitkering.
Thuis wordt alle stress haar plotseling teveel en haar lijf laat haar plotseling in de steek.
Financiële zorgen veroorzaken
zoveel stress dat een gezonde moeder ziek wordt.
Op zo’n moment droom ik dat
Nederland uitkeringen en regelingenaanvragen eenvoudiger worden,
zodat mensen die het niet begrijpen
niet de dupe worden.
I have a dream... misschien kunnen
we in onze eigen gemeente hiervoor gaan zorgen.
Annie Korstjaans,
Synthese
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“Geej gelöft toch ok wel een bitje... of nie?
...dan komme weej elkaar ok wer teege...”
Peter

Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

w w w. b o b n o t e n . n l

Met veel liefde ontvangen,
met verdriet moeten afstaan.

Sammie
19 juli 2020
dochtertje van
Sjuul en Merel Stultjens - Arts
Bernadettelaan 4
5865 BJ Tienray

Levensgenieter

Peter van de Water
Swolgen, 17 juli 2020

U I T VA A R T Z O R G

Aan een reis beginnen op je 60e, die je pas jaren later had
willen maken. Geheel tegen zijn levensverwachting, is onze
levensgenieter op zijn eigen wijze rustig vertrokken. We hebben
veel van je geleerd, behalve hoe we je moeten missen.
“ôzze trotse Pap”

Job en Paco
“Soulmate van”

Manon Wismans
“prachtige Kèl vur”

Jackie en Onno
Giel en Fenne
Silke
Zwijgzaam, stil en zonder vragen
wilde jij je ziekte dragen.
Je vocht met al je levenskracht
voor elke nieuwe dag en nacht.
Zo ben je langzaam… moegestreden
uit ons midden weggegleden.
En na een dappere maar ongelijke strijd
ben je nu uit je lijden bevrijd.
Op maandag 20 juli 2020
overleed in de leeftijd van 64 jaar

José Pouwels - van de Ven
echtgenote van

Frans Pouwels
lieve mam en trotse oma van
Lottum Jenny en Erik
Isa, Senn, Lizzy
Sint Anthonis Monique en Teun
Tijn, Joppe
Grubbenvorst Roel en Karlijn
Trenn, Lyze
Schagen Francy en Wouter
Woutje*, Sjors, Floris
Pastoorstraat 4, 5971 BZ Grubbenvorst
Graag hadden wij met iedereen die zich betrokken voelt
afscheid willen nemen. Gezien de huidige omstandigheden
hebben wij moeten besluiten dit met een geselecteerd
gezelschap te doen.

Dankbetuiging

Via deze weg willen wij graag onze hartelijke dank uitspreken
voor het betoonde medeleven en voor alle steunbetuigingen die
wij mochten ontvangen bij het overlijden van mijn lieve vrouw,
onze moeder, schoonmoeder en oma

Hanni ten Brink - Oor
Walter, kinderen en kleinkinderen
Horst, juli 2020

HAN-MARK
ARENDSE
Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

GERRIE
VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

Familie Van de Water
Familie Wismans
Op woensdag 22 juli hebben wij thuis bij zijn “Levend huis”
afscheid van hem genomen en hem daarna te ruste gelegd bij
zijn vader op het kerkhof in Swolgen.
Dankjewel aan alle mensen, die op welke wijze dan ook, ons
gesteund hebben in de laatste levensfase van Peter en bij zijn
afscheid. Dat heeft ons goed gedaan.

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Als je in de harten van zovelen een plaatsje hebt gekregen,
dan is het leven rijk geweest.

Dag en nacht bereikbaar

In zijn vertrouwde omgeving, met liefdevolle
mensen om hem heen, is in alle rust overleden

Eric Pouwels
* 6 juli 1968

† 17 juli 2020

Truus en Joep †, Mart
José en Theo †, Bas en Joyce , Coen
Huisgenoten en team Den Dreef 6b
Deurne, Het Rijtven
Correspondentieadres:
Mauritsstraat 2, 5751 JZ Deurne
We namen afscheid van Eric op woensdag 22 juli in de
Biekorfzaal van Het Rijtven te Deurne. Daarna vond de
crematie plaats.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a. winterprei,
fruitbomen en klein fruit
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen en
afvoeren. Hagen snoeien: of inkorten of
er uit. Werk opgeruimd afleveren.
Regio Horst-Venray info@
HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Voor frambozen, perziken, snoep- en
soeptomaten, snijbonen, paprika,
komkommers enz. naar Thijs Huys,
Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Bent u op zoek naar een
kapster aan huis?
Bel of app Gewoén Eef - 06 43 92 10 27.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

Bel dag & nacht
0478-515221
www.briensveld.nl

Breien**haken**borduren.
‘t Schippertje oude technieken, moderne
creaties. Kom gezellig langs: Schoolstraat
6 Horst. Volg ons op facebook en
instagram.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

#kempencreëert

creatieve
ideëen
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Geplukt

Theo Kerstjens Horst
Deze zelfbenoemde ‘Flying Dutchman’ reisde de hele wereld over en woonde onder andere in Spanje, Frankrijk, Duitsland en Portugal. Sinds enkele maanden is hij weer teruggekeerd naar
zijn roots, waar hij zijn tijd doorbrengt met schrijven, studeren en filosoferen. Deze week wordt Theo Kerstjens (77) uit Horst geplukt.

Theo woont nu letterlijk een steenworp van de plek waar hij op
12 september 1943 werd geboren,
namelijk op het Kuiperplein niet ver
van ’t Gasthoês, wat in die jaren
nog de functie van ziekenhuis had.
Hij groeide echter op in Kronenberg,
als nummer zeven in een gezin
van negen kinderen. Hij was een
klein en tenger kind. “Volgens mijn
moeder kwam dat een beetje door
aanleg maar ook door de oorlogstoestanden. Ik werd ziek door de
vele overnachtingen in de schuilkelder waar ongezonde, vochtige
lucht niet bepaald gunstig was voor
een eenjarige baby.” Hij had een
hele goede band met z’n moeder,
vertelt hij. “Zij gaf me wilskracht.
Aanpakken en verdergaan, was
haar motto.” Als 17-jarige fietste

Theo samen met zijn broer naar Parijs.
“We vertrokken op zaterdagochtend en
op maandagmiddag fietsten we onder
de Arc de Triomphe door. Mijn vader
vond dat prachtig. Hij wilde zelf altijd
reizen, maar kreeg daar niet de mogelijkheid voor. Hij was er ook trots op
als je iets aandurfde. Ik heb altijd veel
kansen gehad en groeide op in een tijd
waar alles in opbouw was. Ik was wel
een beetje een ‘outsider’ in de familie. Op mijn achttiende vertrok ik naar
Eindhoven, om daar bij Philips te gaan
werken.” Hij kwam er terecht op de
Internationale Reclame Afdeling, een
sector waarin hij altijd werkzaam bleef.

Globetrotter
Maar Eindhoven werd al snel te klein
voor hem. “Ik was nieuwsgierig en
in mijn hoofd altijd al een globetrot-

Puzzel

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

2

8

noemden met altijd Theo post-it”, zegt
hij lachend. Als autodidact leerde hij
vijf talen en schreef hij verschillende
boeken in het Engels, Spaans en Duits.
“Ik heb veel geluk gehad, maar ik heb
er ook hard voor moeten werken. Als je
een vocatie hebt moet je die volgen.”
Theo trouwde twée keer en kreeg vijf
kinderen, die ook verspreid over Europa
wonen. “Ik was meer weg dan thuis”,
blikt hij terug op het stuklopen van
deze huwelijken, “maar ik heb nergens
spijt van. Ik heb excellente relaties met
mijn exen en mijn kinderen.”

Je regrette rien
Sinds enkele maanden is Theo weer
terug op zijn oude nest. “Hiervoor
woonde ik in Noord-Spanje, niet ver
van Santander, aan de kust. Maar ik
word ook ouder en wil van niemand

afhankelijk zijn. Niet van mijn exvrouwen en niet van mijn kinderen.
Daarom besloot ik weer terug te gaan.”
Vervelen doet hij zich niet. “Ik schrijf
elke dag drie tot vier uur en studeer.
Ik ben geïnteresseerd in wat de mens
beweegt. Wij zijn constant in strijd met
onszelf en voelen onrust. Voor mij is
geluk met jezelf tijdelijk in vrede zijn
en dat delen. Ik hang nog aan het leven
en heb levenshonger. Ik heb enorm
geboft dat ik zoveel culturen heb leren
kennen, niets is verschrikkelijker dan
routine. Als je ouder wordt, ga je vroeger romantiseren. Ik omschrijf mezelf
als een wereldburger met een kleine
portie nostalgie naar de plek waar hij
geboren is. Maar, ‘je ne regrette rien’.”

Tekst en beeld: Marieke Vullings

VACATURE

Sudoku

1

ter, ik wilde de wereld leren kennen. Ik kan me makkelijk aanpassen.
Ik voel me thuis, waar ik me thuis
voel.” Via Duitsland kwam hij in Spanje
terecht, hij sprak een mondje Spaans
door zijn penvrienden in zijn jeugd, en
woonde daarna onder andere in Parijs,
Lissabon en Düsseldorf. Hij reisde voor
zijn werk de hele wereld over. “Ik was
bijna meer in en boven de wolken
dan op de grond. Ik was letterlijk een
‘Flying Dutchman’. Tijdens de duizenden uren boven de wolken schreef ik
campagnestrategieën, tv-storyboards,
slogans, headlines en teksten. Taal en
verhaal is alles voor me.” Een ander
deel van zijn tijd besteedde hij aan
het schrijven van artikelen en poëzie.
En dat doet hij nog steeds. Overal in
zijn huis zijn gele post-its met notities
en ideeën te vinden. “Mijn collega’s
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Ben je op zoek naar een afwisselende en uitdagende functie binnen een internationaal
opererend bedrijf met leuke, enthousiaste en professionele collega’s, een prettige
werksfeer, ruimte voor eigen initiatief en mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen?
Plantenkwekerij De Kemp is op zoek naar nieuwe collega’s:

Teeltmedewerker Kas
Allround Medewerker Vollegrond
Medewerker Beregening Vollegrond
Medewerker Vollegrond
Voor uitgebreide functiebeschrijvingen, kijk op onze website:
http://www.dekemp.nl/nl/het-bedrijf/vacatures.
Jouw CV met motivatie kun je sturen naar Cora van Rijn: c.vanrijn@dekemp.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Plantenkwekerij De Kemp
Kempweg 15, 5964 ND Meterik, Holland |  +31 77 3982430 |  +31 77 3985831 |  info@dekemp.nl
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Coöperatiefonds
Rabobank Noord-Limburg feliciteert deze
verenigingen en stichtingen!

Stichting Landschap Horst
aan de Maas € 5.000,-

Stichting O.J.C. Canix
€ 8.000,-

Muziekvereniging Concordia
€ 2.000,-

Dans- en Amusementsorkest
Flavour € 1.500,-

Stichting SameninLeunen
€ 2.000,-

Koninklijke Harmonie van Horst
€ 2.000,-

T.C. Oostrum
€ 5.000,-

Toeristisch Recreatief Platform
Venray € 2.500,-

GroenGroep Sevenum
€ 2.500,-

CPO Steinhagen
€ 4.000,-

Stichting Beweegpark Kerkebos
€ 2.500,-

Vereniging Wijkcomité
Norbertus € 2.000,-

Coöperatiefonds
Rabobank Noord-Limburg

Heb je ook een project?

Kijk dan op onze site www.rabobank.nl/lokale-bank/noord-limburg/sponsoring.
Hier vind je ook de voorwaarden.

Heb je ook een project?

Kijk dan op onze site www.rabobank.nl/lokale-bank/horst-venray/sponsoring. Hier vind je ook de voorwaarden.
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

De samenstelling van deze gemeentepagina is gedaan op dinsdag 21 juli.

Proef tot 1 september 2020

Bewaakte ﬁetsstallingen
centrum Horst
De gemeente Horst aan de Maas doet vanaf dinsdag 21 juli 2020 in samenwerking met
de Leertuinen een proef met bewaakte ﬁetsenstallingen in het centrum van Horst.
De ﬁetsstallingen zijn bewaakt op de dinsdagen tijdens de markt. Hiermee komt de
gemeente tegemoet aan de wensen van bezoekers en winkeliers van het centrum.

De mogelijkheid bestaat dat, gezien de coronacrisis, bepaalde informatie weer
achterhaald is door nieuwe maatregelen. Op onze website vindt u de actuele informatie.

Rijbewijzen tijdelijk
langer geldig
Door de maatregelen rondom corona is het

Fietsparkeren

Bewakers

niet altijd mogelijk om je rijbewijs op tijd

Al enkele weken stimuleren we het om in het

Op de dinsdagen zijn er van 9.00 tot

te verlengen. Daarom heeft de Europese

Horster centrum de ﬁets te parkeren op één

13.00 uur re-integratie medewerkers van de

Commissie besloten dat verlopen rijbewijzen

van de ﬁetsparkeerplaatsen. Om vervolgens

leertuinen te vinden in de twee bewaakte

tijdelijk langer geldig zijn.

te voet, als dat mogelijk is uiteraard, de win-

ﬁetsenstallingen. De ﬁetsenstallingen

kels te bezoeken. Veelvuldig werd door inwo-

bevinden zich aan weerszijden van het

Is je rijbewijs verlopen sinds 1 februari

ners aangegeven om in het centrum bewaakte

centrum, bij het gemeentehuis en in de

2020? Of verloopt je rijbewijs vóór

stalling te realiseren omdat er de laatste tijd

Kloosterstraat (ter hoogte van Kuif en Man).

31 augustus 2020? Je rijbewijs is dan

zoveel (elektrische) ﬁetsen gestolen werden.

De verwachting is dat dit aanbod aansluit

7 maanden langer geldig. De 7 maanden

identiﬁcatiemiddel, behalve voor

Nu gaan we een proef doen op de dinsdag

op de wensen van de bezoekers van het

gaan in vanaf de datum dat je rijbewijs

gezondheidszorg of hulp.

tijdens de markt bij twee ﬁetsstallingen: naast

centrum én de winkeliers. De proef loopt tot

verloopt. Je blijft verzekerd en krijgt

het gemeentehuis en in de Kloosterstraat.

1 september.

geen boete voor je verlopen rijbewijs.

verkeersovertreding of alcoholgebruik
in het verkeer.
• Een verlopen rijbewijs geldt niet als

Wil je je rijbewijs toch verlengen?
Dat kan natuurlijk. Kijk dan op

Stichting Taxus Taxi zoekt taxusdonateurs

Taxushaag snoeien in ‘Strijd
tegen kanker’

Er zijn voorwaarden:

www.horstaandemaas.nl/rijbewijs.

• De regeling geldt niet voor rijbewijzen

Hier staat wat u moet meenemen voor

die zijn ingevorderd of geschorst.

uw aanvraag. Meer informatie over de

Bijvoorbeeld na een ernstige

regeling vind je op RDW.nl.

De jaarlijkse taxusinzameling van Stichting Taxus Taxi blijkt ook dit jaar weer een groot
succes. Inmiddels weten duizenden taxusdonateurs hun weg naar de stichting te vinden.
Toch wil de stichting graag een oproep aan u doen, doneer het taxussnoeisel.

Bekendmakingen

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

Gasthuisstraat 30

Horst aan de Maas

Wouterstraat 17 b

Dentjesweg 25

Mandaatbesluit aanwijzen

Evertsoord

Burgemeester Steeghsstraat

Patersstraat 22

ong. (naast nr. 26)

Extra hulp is van harte welkom!

en zij roepen u op om zoveel mogelijk

Grubbenvorst

Stationsstraat 80

De stichting wil dit jaar 425.000 kilo vers

taxussnoeisel te doneren.

Vinkenpeelweg 10

Steenstraat 2

Horsterweg 45

Wittebrugweg 7

taxussnoeisel inzamelen. Zij zijn al goed

toezichthouders rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet
Besluit bouwkostenindicator
gemeente Horst aan de
Maas 2020

op weg en hebben al ruim 218.900 kilo

Taxus inleveren?

Hegelsom

Meterik

taxussnoeisel ingezameld. Dit is goed voor

Ook kleine hoeveelheden samen kunnen een

Kogelstraat 70

Meteriks Veld 66

1824 chemotherapieën. Een prachtige

groot verschil maken! Op verschillende plaatsen

Horst

St. Jansstraat 42

opbrengst.

zijn inzamelpunten ingericht. Hier kunt u,

Deken Creemersstraat 42

Sevenum

Door de droogte, bij de start van het seizoen,

zonder afspraak, terecht voor het inleveren van

Venrayseweg 126 b

Helenaveenseweg 23

wikkelingen en geurhinder

is de taxushaag minder snel gegroeid.

kleine en grote hoeveelheden taxussnoeisel.

Songertweg ong.

Staarterstraat 24

gemeente Horst aan de

Dit zorgde voor een mindere opbrengt per

De inzamelpunten zijn in de kleur oranje

Het Veldje 18

Grubbenvorsterweg 66

adres. De stichting gelooft er nog steeds

aangegeven op www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten.

Jacob Merlostraat 18

Den Eigen 33

in hun doel te behalen. Máár daar hebben

Meer informatie over het inzamelen van

Kerkstraat 16a

Berghemweg 10

zij wel uw hulp als taxusbezitters bij nodig.

taxussnoeisel en de stichting Taxus Taxi is te

Molenveldweg 7

Het inzamelgebied is alweer uitgebreid

vinden via www.taxustaxi.nl of social media.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

Verordening geurhinder en
veehouderij gemeente
Horst aan de Maas
Beleidsregel ruimtelijke ont-

Maas
Opgelegde last onder dwangsom Hazenhorstweg 1-3,
Sevenum

077 - 477 9777
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CDA Horst aan de Maas

Samen de bloemetjes buiten zetten

Kennen jullie dat ook? Ergens heel boos om worden over iets
wat nutteloos is geweest, veel energie en geld heeft gekost, en erger
nog, iets wat veel ergernis en onbegrip heeft veroorzaakt in de
samenleving?
Dat alles vond zaterdagochtend
18 juli plaats, toen de schade duidelijk werd van de vernielingen op
het Lambertusplein in Horst en het
omvertrekken van de blikvanger aan
de rotonde in Hegelsom. Zo jammer dat dit gebeurt. En altijd met
de vraag, waarom in godsnaam? Als

D66+GroenLinks Horst aan de Maas

volksvertegenwoordiger die niet stil
kan zitten, ga je meteen in de actiemodus en ga je de keurslager aan het
plein spreken, de wethouder bellen
die meteen actie heeft ondernomen
en alles snel heeft laten herstellen.
Boek dicht. Maar op social media
word je dan toch geconfronteerd met

verhoogd.
En dus wil ik dat graag rechtzetten.
Met de verordening, die door de
meerderheid van de raad is vastgesteld op dinsdag 30 juni, wordt
de geurnorm in het gebied van de
Klavers verhoogd van 3 naar 14

VVD Horst aan de Maas

Odeur (dit is de eenheid voor geur).
Die verhoging is nodig om de verdere
ontwikkeling in dat gebied mogelijk te maken zolang in datzelfde
gebied nog boerenbedrijven actief
zijn. Tot nu toe gold voor dat gebied
van de geurnorm voor de bebouwde

Maar wat voortdurend onze verbazing
schetst: inwoners praten met wethouders, maar ze luisteren niet. Ze gaan
voor de beeldvorming in gesprek,
terwijl de conclusies feitelijk al zijn
getrokken. En vaak wordt gezegd op

afspraken terug te komen, maar uiteindelijk gebeurt het niet.
Zo bemerken we dat bij de plannen die voetbalclub AVV America
heeft om samen met RKSV Meterik
te komen tot een gezamenlijk sport-

omgeving: 3 Odeur. Er is dus wel
sprake van een verhoging van de
geurnorm.
Wij willen over dit onderwerp graag
in discussie, maar dan wel op basis
van feiten. Dus is het goed onderscheid te maken tussen feiten en
meningen. Eén van de prioriteiten
van D66+GroenLinks Horst aan de
Maas is een verbetering van de luchten bodemkwaliteit. Dat betekent dat
we streven naar verlaging van de

geurnorm voor het hele buitengebied
van 14 naar 10 Odeur, zoals al vier
jaar wordt geadviseerd door de GGD.
Wij zullen tijdens de behandeling van
de visie veehouderij pleiten voor verbetering van de luchtkwaliteit en dus
voor verlaging van de geurnorm.
Wij wensen u nog een prettige
vakantie in eigen land.

park. Voor Meterik wellicht mooie
toekomstplannen, maar America kan
fluiten naar duidelijke communicatie
vanuit de verantwoordelijk wethouder. Sterker nog: er is sinds november
geen communicatie meer geweest.
Of de Stuurgroep Accommodatie
Tienray, die meermaals contact
opneemt met gemeenteraadsleden.
Hierin geeft ze aan teleurgesteld te
zijn in de betreffende wethouder,
nadat deze in de raadsvergadering
had aangegeven met haar in gesprek

te zijn. De stuurgroep heeft echter al
een jaar niets meer gehoord.
En dan ondernemers die samen met
de gemeente de sociale aanpak en de
Nederlandse basisregels voor arbeidsmigranten in goede banen willen
leiden. Goed plan, al wachten ze al
ruim een jaar op reactie. Wij vinden
dit onacceptabel. Duidelijke en open
communicatie is wat we verlangen en
als je iets toezegt. Gewoon doen.

Henk Kemperman

Yvonne Douven

Accommodaties: laten we de kleine kernen niet vergeten

Het College van B&W gaat onderzoeken of er leningen aangegaan kunnen worden bij het Rijk of de BNG.
Op zich prima. Juist door te investeren kunnen er meer inkomsten voor de gemeente terugkomen en alleen
bezuinigen bewerkstelligt het omgekeerde.
Huisvesting van onderwijs, met name
de basisscholen, vergt behoorlijke investeringen. Basisschool STip
(Swolgen en Tienray) wordt eindelijk gebouwd. OBS Weisterbeek zit nu
in de planning, evenals De Kroevert.
Ook De Doolgaard heeft haast. En dan
zijn er nog een viertal scholen die

Alex Janssen

Luisteren, schone schijn?

Onze raadsfractie hoort van inwoners steeds vaker: ‘er wordt niet
naar ons geluisterd. Laat staan dat we reactie krijgen op onze vragen
of zorgen’. Luisteren naar wat inwoners uit onze gemeente vertellen,
en aandacht geven aan de vragen die ze ons als gemeenteraadslid
stellen. Dat vind ik belangrijk. Sterker nog: dat is mede je rol als
gemeenteraadslid.

SP Horst aan de Maas

Dan hadden we letterlijk de bloemetjes buiten kunnen gaan zetten.
Tja, dat was mooi geweest. Samen
de bloemetjes buiten zetten, laten
we dat vooral tijdens deze zomervakantie spreekwoordelijk gaan doen.
Genieten in onze mooie gemeente
Horst aan de Maas. Enne, niet te snel
boos worden hè?!

Geurverordening: wel een verhoging

Het is niet onze gewoonte om te reageren op de stukjes van anderen op deze plek. In deze rubriek mogen
raadsleden vrijelijk hun visie geven op de maatschappij en in het bijzonder de lokale politiek. En dat is
prima zolang het om visie en meningen gaat. Maar dat geldt niet voor het weergeven van onjuistheden. En
dus nu wel een reactie.
Vorige week schreef CDA-raadslid
Sjaak Jenniskens namelijk dat “door
mensen werd beweerd dat de geurnorm verhoogd is” met de vaststelling van de geurverordening. Hij zegt
dat dat onjuist is, maar in werkelijkheid wordt de geurnorm wel degelijk

de voor velen begrijpelijke boosheid
die je als volksvertegenwoordiger
ook hebt geuit. Sommigen vinden
het blijkbaar belangrijker om je
daarop aan te spreken. Ik geef toe
dat degenen die het niet konden
laten dingen te vernielen, hiermee
niet geholpen zijn. Uit het veld kwam
de volgende suggestie. Stel, ik had
die zaterdagnacht met bloemen en
planten klaargestaan en had een
oproep gedaan om samen opnieuw
de plantjes te planten in de bakken.

flinke investeringen nodig hebben.
Hoe heeft het zover kunnen komen
bij een taak waarvoor de gemeente
verantwoordelijk is? Ieder kind heeft
toch recht op goed onderwijs in een
gezonde school?
Het is schandalig en niet uit te leggen dat investeringen met betrekking

tot accommodaties in de grote kernen
wel doorgaan maar dat de overige
kernen het nakijken hebben. De SP wil
de gemeente in laten zien dat er voorbij Afslag10 nog een groot en mooi
gedeelte van onze gemeente ligt en
dus de grens daar zeker niet ophoudt.
In verschillende, ook zeker in de klei-

nere, kernen is door inwoners veel tijd
gestoken in plannen. Een groot aantal
daarvan komt in de ijskast te staan.
De SP heeft een motie ingediend om
bij investeringen voorrang te verlenen
aan initiatieven uit de kleine kernen.
Helaas kregen we alleen de steun van
de VVD hiervoor.
In het najaar wil men duidelijkheid
over het zwembad. De SP vond het al
veel langer verstandig om het zwembad te houden waar het nu is, omdat

het nog zeker 15 jaar mee kan. De SP
heeft middels een motie opgeroepen
om plannen voor een nieuw zwembad te schrappen, zeker ook gezien
de gemeentelijke financiële situatie.
Die motie werd alleen gesteund door
de VVD. Ook D66+GroenLinks stemde
tegen, terwijl zij in verkiezingstijd nog
vóór behoud van het huidige zwembad waren.
Sonja van Giersbergen

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.

Ingezonden brief

De gezondste straat in de gezondste gemeente
Zullen we in de Herstraat en de Kloosterstraat in Horst de geluidsoverlast eens gaan meten en de kwaliteit van de lucht laten onderzoeken? Ik woon gegarandeerd niet in de
gezondste straat van de gezondste gemeente.
Doordenderend verkeer over de rug
van de buurtbewoners. Dat moet
anders. Waarom alleen oppervlakkige, cosmetische aanpassingen
van de verkeersstroom rond het
Kerkeveld? Waarom dat negeren van

de toenemende nadelige gevolgen
voor de buurtbewoners? Waarom was
de inspraak voor de buurtbewoners
niet gericht op het verminderen van
de hoeveelheid auto’s?
Om het werkelijke probleem wordt

met een grote boog heengereden.
Echte inspraak had ook moeten
gaan over de vestigingsplaats van
de supermarkten? Om de problemen echt op te kunnen lossen? Is het
vragen om echte oplossingen voor

de huidige verkeerssituatie en een
langetermijnvisie op de verkeerssituatie en de gezondheid van mensen in Horst-centrum zo vreemd?
Het verplaatsen van de supermarkten is wellicht een aantrekkelijkere

mogelijkheid dan velen op het eerste
gezicht denken.

Jan Duijf,
Kloosterstraat Horst

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

Cameratoezicht op het Lambertusplein is noodzakelijk
De op vrijdag 17 juli geplaatste Greenpoints op het Lambertusplein in Horst werden diezelfde nacht alweer vernield. Drie jongeren sloopten de
nieuwe plantenbakken en bankjes. De dag erna reageerden veel inwoners met afschuw op de actie.
Op de camerabeelden bleek dat drie jongens
moedwillig de nieuwe Greenpoints vernielden.
“Je ziet drie jongens rond 01.00 uur het plein
oprijden”, zegt keurslager Crist Coppens, die de
vernielingen de ochtend aantrof. “Ze parkeren hun
fiets en beginnen alles te slopen.” In de video is
te zien dat de jongens de planten uit de bakken
trekken en verschillende takken losrukken van de
boompjes. “Het gaat hier om pure vandalisme”,
vervolgt Coppens. “Helaas zijn de gezichten net

niet goed te zien en wordt het lastig om ze te identificeren.”
Is het dan niet beter om het Lambertusplein te voorzien van camera’s zodat dergelijke acties niet meer
kunnen gebeuren? Door een soort ‘sociale controle’,
door middel van cameratoezicht, is de kans stukken kleiner dat er vandalistische activiteiten worden
gepleegd. En anders worden de camerabeelden bij
de politie overhandigd en zijn de daders zo gevonden. Door meerdere camera’s zijn de verdachten

sneller gevonden.
Aan de andere kant is het niet prettig om te weten
dat je tijdens een bezoek aan het Lambertusplein in
de gaten wordt gehouden. Privacyschending noemen
we dat. De vraag is, wat is belangrijker? Privacy of het
opsporen van misdaad? Of waren deze vernielingen
een eenmalige actie en is cameratoezicht niet nodig?
Cameratoezicht op het Lambertusplein
is noodzakelijk. Wat denkt u?

Bespreking poll week 29

Slechte luchtkwaliteit draagt bij aan verspreiding corona
Iets meer dan de helft van de stemmers op de poll van vorige week vindt dat een slechte luchtkwaliteit bijdraagt aan het verspreiding van het
coronavirus. 52 procent is het hiermee eens.
Volgens Britse wetenschappers is er een samenhang tussen het hoge aantal coronapatiënten in
Limburg en Brabant en de luchtverontreiniging
in de regio. Eén van de oorzaken van de besmettingen is volgens de onderzoekers de intensieve
veehouderij. Verontreinigende stoffen zouden
het risico op infecties vergroten. Anita Maas
bekijkt de vraagstelling graag breder: “De concentratie van luchtvervuilers... hier teveel boe-

ren op een kluitje, ginds teveel auto’s en daar weer
teveel industrie op een hoop”, zegt ze op Facebook.
Rob Speijcken is het eens met de poll. “Het zoveelste bewijs dat de veehouderij toe is aan een omslag.
Een omslag naar natuurinclusieve land en -tuinbouw
(biodynamisch). Het huidige systeem is gewoon
desastreus voor onze gezondheid (fijnstof, stikstof,
bestrijdingsmiddelen), voor de landbouwhuisdieren,
heeft een groot impact op wereldwijde klimaatver-

andering en voor veel boeren gaat het ook niet zo
goed.”
Wilma Bussemakers vindt het lastig om haar mening
over de poll te geven. “Voordat je een mening kunt
geven, moeten ze dat maar eerst beter onderzoeken. Slechte luchtkwaliteit en meer longklachten,
dat is vrij goed bewezen.” 48 procent van de stemmers was het oneens met de poll.

Ingezonden brief

CDA Horst heft zich op bij gebrek aan echte kiezers
Zomaar een kop in een krant van de toekomst. Analoog aan het stukje dat vorige week voor Sjaak Jenniskens was geschreven. Een kop, wel
gewenst, maar iets vooruit in de tijd. Sjaak had het over het door het CDA gewenste nieuwe zwembad.
Nodig voor het CDA aangezien de
verzamelde stemmen door oud
zwemclubvoorzitter Han Geurts met
de belofte van een zwembad (lijkt
wel cliëntelisme) moeten worden
verzilverd. Natuurlijk moet het ook
een financieel gedegen besluit lijken en dus werkt het college onder
het CDA aan een degelijk lijkend
voorstel. U zult zien: de kosten van
‘De Berkel’ worden omhoog geschreven, de niet bestaande achterstand
in onderhoud wordt aangedikt, plotseling zijn er projecten noodzakelijk.
De leeftijd en oppoppende veiligheidsitem worden aangedragen.

Een nieuwe Tesla kan ook branden
en is nauwelijks te blussen. Dat telt
niet mee. Het nieuwe bad krijgt
onwaarschijnlijke bezoekersaantallen
en kent geen onderhoud. De vrijgekomen ruimte bij het vertrek van
De Berkel wordt in de plannen volgebouwd met huizen om na het besluit
om te zetten in parkeerplaatsen voor
het winkelcentrum van Jan Nabben.
De verdere tekorten worden gedekt
met een verhoging van de regionaal
gemeten toch al hoge OZB-belasting.
De burger betaalt de ‘gekochte’
stemmen van het CDA.
Dan de geurverordening. Dat de

wethouder de indieners van zienswijzen heeft voorgelogen wordt niet
ontkend. Dat een verhoogde stanknorm bij Meerlo kern wordt herbevestigd mag ook bekend zijn en is
prima voor het CDA. Dat Van Rooij
en Vostermans de discussie over
intensieve veehouderij jaren hebben
getraineerd, weet Sjaak ook. Dat de
nieuwe wethouder met een aanfluiting van een discussie over hetzelfde
onderwerp met de burgers zich en
de opzet belachelijk heeft gemaakt,
weten we ook. Minder bekend is
het feit dat de gemeente zeven jaar
geleden in beleidsstukken opschreef

dat de intensieve veehouderij rond
Meerlo moest afnemen. Daar heeft
het college niets mee gedaan,
behalve dan dat de extra stank
rondom Meerlo is herbevestigd.
Laat dat volgende keer ook opschrijven Sjaak. Dan wordt duidelijk dat
jullie het bestendigen van stank
belangrijker vinden dan het vinden
van oplossingen voor intensieve
veehouderij overlast en sturing met
verordeningen.

Geert Ambrosius,
Achter de Smaalbrug Horst

Ingezonden brief

Stinken luchtwassers?
Als Nederlanders consumeren we meer vlees dan goed is voor onze gezondheid. Daarbij exporteren we ook nog eens drie keer zoveel als we
met zijn allen consumeren.
Dit is allemaal mogelijk geworden
doordat 50 à 55 jaar geleden de roostervloeren voor varkensstallen en legbatterijen voor kippenstallen werden
geïntroduceerd. Alle mest verdwijnt
in gierkelders. Daarnaast zijn grote
hoeveelheden veevoer op de wereldmarkt goedkoop te verkrijgen en is
het hek van de dam. De intensieve
veehouderij in Nederland is een feit
en we gaan varkens, vlees en eieren
exporteren.
Dat kleine Nederland met meer dan
17 miljoen inwoners en ook nog eens
meer dan 110 miljoen dieren in de
intensieve veehouderij, zit vervolgens

met ammoniak, fijnstof, stank en een
mestoverschot. De ammoniak wordt
nu bij varkensstallen veelal met luchtwassers uit de lucht gehaald. Volgens
onderzoeken wordt tussen 59 en 82
procent ammoniak verwijderd uit
de stallucht. Helaas verwijderen ze
slechts 20 en 46 procent van de stank.
Dit is aangetoond in onderzoeken van
Lifestock Research Wageningen in
2018 in opdracht van het ministerie
van Infrastructuur en Milieu.
Het grote probleem met die luchtwassers is echter dat de veehouders
op grond van de ammoniakreductie door die luchtwassers nog meer

dieren mochten gaan houden, wat
leidt tot teveel mest. Mestverwerking
is dan nodig om het overschot aan
mineralen de grens over te krijgen.
Daar zien ondernemers als Willems
en RMS weer brood in. De kippen-en
varkenshouders moeten tegenwoordig flink betalen om van hun mest af
te komen.
Ondernemers presenteren nu trots
hun luchtwassers aan de pers en hun
omgeving zegt niets over hun inspanningen om iets voor de omgeving te
doen. Gegevens van de aanvrager en
de technische installateurs worden in
goed vertrouwen door vergunningver-

leners als de provincie overgenomen.
Zo moeten omwonenden en ondernemers in de buurt evenals nabijgelegen dorpen er maar op vertrouwen
dat de ondernemer van goede wil
is. Daar deze evenals de installateur
belanghebbende is moeten we maar
op het beste hopen.
Luchtwassers reduceren geur, maar
één ding blijft overeind: luchtwassers
stinken.

Nielsflits

Column

Stichting
Aaponturen
Stichting Aap, bij velen gaat er
dan wellicht een goede doelenbelletje rinkelen. Ik wil even
reclame maken voor deze club.
Nee, ik ga geen geld van je
proberen te ronselen. Nu is het
anders. Want voor mij eindigt
vanavond een mijlpaal.
Al jaren lang ben ik vrijwilliger bij
Jong Nederland Hegelsom. Prachtig
om te doen. Zo organiseer ik met
een groepje elk jaar de zomerkampactiviteiten voor de jongeren
uit Hegelsom en draaide ik elke
woensdag, het hele jaar door op
uitzondering van de zomervakantie,
groepsavonden. En wel voor de Jong
Nederland-groep Stichting Aap, niet
te verwarren met dierenorganisatie
uit Almere.
Sinds ik voor de HALLO werk heb
ik toch flink wat columns geschreven. Eén keer in de maand roept
één van de leden wel eens wanneer Stichting Aap nu voorkomt in
de Nielsflits. Eindelijk is het dan
zover. Jullie hebben deze eer verdiend. Want wat heb ik de afgelopen jaren veel genoten door mij in
te zetten als vrijwilliger voor Jong
Nederland Hegelsom. Ik heb deze
groep jongens op zien groeien als
zwetende puberetters naar zwetende zuipers. Amsterdamse bussen
onveilig maken, ‘naakt’ mediteren
in Warschau, broodje Unox kotsen
in Apeldoorn, kroegen onderpissen
in Leuven en onzichtbare kabouters
zoeken in heel Europa. Eén van de
hoogtepunten is toch elke woensdagavond: Harry uitfoeteren.
Voor jou klinkt het als klinkklare
onzin en misschien is het dat ook.
Maar dit zijn allemaal kleine dingen die ik nooit meer zal vergeten.
En ook voor de jongens zal het even
wennen zijn. Van 2006 tot 2020
heeft deze groep bestaan. Dat is
toch een hele periode. Niet alle
jaren ben ik leider geweest van deze
groep, maar een groot gedeelte
daarvan heb ik hen wel begeleidt.
Ik heb vooral veel geleerd van
Stichting Aap. Eigenlijk is dat heel
simpel: vrijwilliger zijn en lol trappen. Ik denk dat deze ongein, sterke
verhalen en herinneringen bij de
jongens, medeleider Tom en mij
altijd bij blijven.
Bedankt jongens!

André Vollenberg,
Voorzitter vereniging
Behoud de Parel

Aap ze,
Niels
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Danique Houben Meterik
op het Dendron niet naar mijn zin en
gelukkig vind ik het Citaverde College
een erg fijne school.

Hoe heb je je beste vriend/vriendin
ontmoet?
Ik kende mijn vriendinnen al langer. Ik
kende ze alleen nooit goed. Vanaf dat ik
op het Citaverde College kwam heb ik
ze pas echt goed leren kennen. Ik ben
nu heel dankbaar dat ik zo’n lieve vriendinnen heb.

Wat is je favoriete hobby?
Paardrijden vind ik erg leuk. Ook volleyballen vind ik ook nog steeds heel
leuk om te doen. Ik heb tien jaar lang
gevolleybald, maar daar ik ben vorig
jaar mee gestopt.

Heb je een bijbaantje?
Jazeker, ik heb een bijbaantje bij Horse
Service International. Dat is een paardentransportstal. Hier werk ik nu ruim
twee jaar en ik vind het nog steeds heel
leuk.

Waar ben je verslaafd aan?
Ik ben verslaafd aan eten, vooral snoep,
chips en koekjes. Eigenlijk alle dingen
waar suiker in zit. Ook een latte macchiato met karamel vind ik heel lekker.

Wat is je droombaan?
Ik wil sowieso iets in de paardensport
doen. Het liefst wil ik ergens bij een stal
werken en dan paardrijden, en meegaan naar een wedstrijd als groom, een
soort hulpje van de rijder. Het baantje
wat ik nu heb vind ik ook heel leuk.

Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Ik ga in het weekend het liefst uit met
vriendinnen. Ook vind ik een gezellig
filmavondje erg leuk.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Danique Houben
16 jaar
Meterik
Citaverde College

Wat voor reis zou je ooit nog willen
maken?

allerlei dieren in het wild zien. Het lijkt
me echt een heel gaaf land.

Ik zou heel graag nog een keer naar
Australië willen. Dat is helemaal aan de
andere kant van de wereld en je kunt er

Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?

Het adres voor:

E

M
Autobedrijf Thielen
St. Odastraat 32
5962AW Melderslo
077-398 1793
www.autobedrijfthielen.nl

• Onderhoud en reparaties van
alle merken personen- en lichte
bedrijfsauto’s / campers
• Accu’s en banden
• Occasions
• APK
• Airco onderhoud voor € 79,95 *
* Personen en lichte bedrijfsauto’s op basis van r134a koelmiddel

Wij hebben vakantie van 25 juli t/m 9 augustus

Met een glimlach goed kauwen!

MollKunstgebit.nl
Bel voor een afspraak 077 35 153 21

Ik zou graag meer zelfvertrouwen krijgen en ik zou willen dat ik niet zo lang
in dingen blijf hangen. Met beiden heb
ik heel veel moeite.

Als je ervoor kon kiezen altijd één
bepaalde leeftijd te zijn, welke zou
dat dan zijn?
Ik denk dat ik 16 jaar oud zou willen
blijven, omdat je dan een stuk meer
dingen mag. Zo mag je in bepaalde
cafés en kroegen. Ook mag je dan in
een aantal landen legaal alcohol halen.

Wat zou je graag nog willen doen in
je leven?
Ik denk dat ik nog eens een wereldreis
wil maken. Ik vind het leuk om te zien
wat mensen in andere landen allemaal
doen. Daarnaast wil ik het liefst dan ook
allemaal verschillende paardenbedrijven bezoeken.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Dat is niet echt kort geleden, maar een
paar jaar terug. Het was wel een hele
grote beslissing voor mij geweest. Ik
ging namelijk van het Dendron College
naar het Citaverde College. Ik had het

Wat is je favoriete sociale media?
Ik denk dat mijn favoriete sociale
medium Instagram is, omdat je daar
eigenlijk alles van de hele wereld kan
zien. Er zijn zo veel verschillende dingen
op Insta. Snapchat vind ik ook heel leuk,
omdat je dan meer bezig bent met je
vrienden.

Hoi

Column

Alleen wonen
Woon je eindelijk alleen. Na al die
jaren heb je je eigen plek.
Fantastisch natuurlijk, vind ik.
Anderen kunnen er echt een hekel
aan hebben. Maar voor mij is het
werkelijk een droom die uitkomt.
Maar dan vergeet je een aantal
dingen. Een aantal dingen die het
toch wel lastig maakt. Ik ben nu
nog 17 jaar. Dan denk je al van huh,
hoe woon je al alleen dan? Dat mag
gewoon. Ik heb mijn eigen afspraken gemaakt en zelf mijn huurcontract mogen ondertekenen. Maar
dan komt het gekke. Ik mag namelijk een heleboel ook niet. Ik wilde
laatst een magnetron bestellen bij
de Lidl. Mocht niet. Mijn adresgegevens veranderen bij de bank, kon
niet. Een eigen telefoon abonnement
afsluiten? Kan ook niet. Dan heb ik
wel het geluk dat ik over een aantal
weken alsnog 18 word en dan al die
dingen nog kan regelen en aanpassen. En heel eerlijk, dingen die niet
op mijn naam moeten staan laat ik
ook gewoon door iemand regelen
die wel al 18 is.

Ik heb de afgelopen
weken denk ik wel al
vijf keer pasta gegeten

Ik denk dat ik liever een festival heb,
want dat is vaak een hele dag of een
heel weekend. Daar ga je vaak ook
heen met een aantal vrienden wat heel
gezellig is. Zelf ben ik vorig jaar naar
een festival in België gegaan. Het festival heette Pukkelpop, hier zijn we toen
de hele dag geweest.

En ondanks al deze ‘struggles’ heb
ik eigenlijk nog een grotere ‘struggle’ waar ik iedere dag mee aan het
dealen ben. Wat moet ik eten? Een
keer pizza is wel lekker, maar om
iedere dag pizza of pasta te eten
is ook niet meer lekker of gezond.
Gelukkig kan ik wel uit bijna honderd restaurants kiezen om te thuis
eten te laten bezorgen dan dat kon
op mijn vorige adres. Maar reken
maar uit. Minimaal 15 euro bestelwaarde, 1,50 euro verzendkosten en
dat zeven dagen per week. Precies,
zit je al minimaal op 115,50 euro
per week aan avondeten. Als je dat
iedere week doet, ben je meer kwijt
aan eten bestellen dan aan huur zelf.
Te gek voor woorden. Maar waar
denk je dan aan? Lekker, makkelijk
en goedkoop? Pasta. Ik heb de afgelopen weken denk ik wel al vijf keer
pasta gegeten. Superlekker, maar
niet gezond. Dus als iemand alternatieven weet die goedkoop, lekker
en makkelijk te maken zijn dan hoor
ik dat graag. In de tussentijd eet ik
nog wat meer pasta.

Tekst: Teun van Zon

Jélena

Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Paardrijden. Ik zou ooit graag op hoog
niveau willen springen, en misschien
ook wel op hoog niveau eventing willen
rijden. Eventing is eigenlijk alle soorten
paardrijden in één. Dus springen, dressuur en cross.

Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?
Ik denk een val met mijn pony, we klapten samen achterover en ze viel gelukkig net niet boven op me.

Festival of discotheek?
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America
zondag

Apotheek
Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
077 398 54 54
v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-17.30 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

Grubbenvorst

Apotheek Maasdorpen

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

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

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag

Heilige mis
10.30
Heilige mis
18.30
Heilige mis
09.00
Aanbidding 09.25
woensdag
Heilige mis
18.30
donderdag
Heilige mis
18.30
vrijdag
Heilige mis
18.30
		

Lottum
zondag

Heilige mis

09.00

Meerlo
zondag
Heilige mis
10.30
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Melderslo

zaterdag
Heilige mis
17.30
donderdag
Rozenkrans
17.30
		

Meterik

zaterdag
Heilige mis
19.00
		

Swolgen

zondag
Heilige mis
09.00
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Tienray
zaterdag
woensdag

Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

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

Venray
(alleen na telefonische afspraak)

De Wieënhof 1
5802 EZ Venray
0900 88 18
cohesie.org
spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00-08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen
08.00-08.00 uur

Gebiedsteams

Gemeente Horst aan de Maas
ma t/m vr 08.00-12.00 uur
alleen via 077 477 97 77
horstaandemaas.nl/gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst

De Schuilplaats
zondag

Huisartsenpost

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

24 t/m 26 juli
Prime Dent
Raadhuisstraat 12, Venray
0478 58 22 81

27 t/m 30 juli
Prime Dent
Raadhuisstraat 12, Venray
0478 58 22 81

Theaterprogramma Kukeleku
gepauzeerd
De theaterprogrammering van Kukeleku in Horst aan de Maas wordt vanwege het coronavirus een jaar
gepauzeerd. Het bleek niet haalbaar om met 1,5 meter afstand voorstellingen door te laten gaan binnen de
diverse culturele centra in deze gemeente.
Kukeleku besloot vorig jaar om tijdens de verbouwing van ’t Gasthoês
in Horst door te gaan met het programmeren van theatervoorstellingen.
Als locatie werd voor iedere voorstelling een keuze gemaakt uit de culturele centra in diverse kernen binnen

de gemeente Horst aan de Maas. Op
het moment dat Nederland in een
‘lockdown’ ging was het nieuwe theaterseizoen vrijwel volledig geprogrammeerd. Voor Kukeleku was de
capaciteit ingekrompen vanwege de
tijdelijke locaties. De theaterorganisa-

tie kan de 1,5 meter niet waarborgen.
Daarom start Kukeleku na de zomer
met de programmering voor het vernieuwde Gasthoês, dat haar deuren
opent in mei 2021. Het theaterseizoen
start tegelijkertijd met de opening van
’t Gasthoês.

Informatie aan toeristen

Toeristisch Platform komt met Local
Buddies
Het Toeristisch Platform in Horst aan de Maas start met een nieuwe campagne onder de slogan ‘Fijn dat je er
bent Horst aan de Maas’. Daarvoor gaat het Toeristisch Platform werken met Local Buddies.
Deze Local Buddies zijn gastheren- en
vrouwen en zullen in juli en augustus
op meerdere plekken in de gemeente
aanwezig zijn. Local Buddies zijn mensen woonachtig in de gemeente en
bekend met alle ‘parels’ van Horst
aan de Maas. Bij hen kan de vakantiegast terecht voor actuele informatie
over alle dingen die in de gemeente
te doen zijn. Maar de buddies kunnen

ook informatie geven over praktische
zaken als waar gasten rekening mee
moeten houden met betrekking tot
het coronavirus en de maatregelen.
Wekelijks houden zij de gast op de
hoogte via de Local Buddy flyer met
de top-10 leukste uitjes en activiteiten.
Ze zijn ook online te bereiken via de
chatfunctie op Facebook. Tijdens een
wekelijks toeristisch informatie-uurtje

komen de Local Buddies persoonlijk langs bij diverse hotels, campings
en bungalowparken in Horst aan de
Maas. Ook staan ze in de winkelcentra
van Grubbenvorst, Sevenum en Horst.
Kijk voor meer informatie op de website www.visitnoordlimburg.nl of op de
Facebookpagina van Fijn dat je er bent
Horst aan de Maas.

Op zoek
naar werk?
Of je nu in de agro, food of industrie wilt werken, bij
AB Werkt hebben we tijdelijke én vaste banen! Kijk maar
eens hieronder. Wat pak jij vandaag aan?
Productie medewerker metaal (fulltime)
Regio Venray | Vac. Nr. P041358

Voor een vooruitstrevend bedrijf dat actief is in het maken van
wapening voor beton elementen zijn wij op naar mensen die het vak
van prefab lassen willen leren. Zie jij dit zitten, dan is dit je kans!

Assistent hovenier (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P041634

Een afgeronde vakopleiding is geen vereiste, groene vingers wel! Wij zoeken
een assistent hovenier voor een jong hoveniersbedrijf. je bent samen met
collega’s verantwoordelijk voor de aanleg en onderhoud van tuinen.

Ervaren/junior service monteur (fulltime)
Regio Venray | Vac. Nr. P041149

Verloskundige zorg

Je bent aan het werk bij zowel particulieren, bedrijven, instellingen en overheden.
Interesse? Reageer snel!

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

Installatiemedewerker (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P037934

Danure Verloskundigen

Priesternoodnummer

America, Evertsoord, Hegelsom,
Horst, Kronenberg, Melderslo,
Meterik en Sevenum

112

06 55 40 80 23

Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum
06 19 42 26 21

In deze functie ben je o.a. verantwoordelijk voor o.a. het monteren van (water)leidingen, slijpwerkzaamheden, hokinrichtingen plaatsen en installatiewerkzaamheden
(geen electro).

Interesse? Contact Sabrina en Anouk via
horst@ab-werkt.nl of 06 – 55 41 51 70

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44
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Wat pakken we vandaag aan?
AB Werkt
Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst | 077 - 39 808 83 | ab-werkt.nl
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Tot wel €

NO FROST

NO FROST

201

165

CM

CM

60 CM

GRATIS
BEZORGD!

255 L
KOELEN
98L
VRIEZEN

60 CM

GRATIS
BEZORGD!

221 L
VRIEZEN

220,-

180,inruil
korting

inruil
korting

679,-

599,-

499,Koel-vriescombinatie RB37J501MWW/EF
• All Around Cooling • Space Max • Fresh Zone • CoolSelect Duo

819,-

Vrieskast FN 26062
• EasyOpen-handgreep • VarioRoom • Elektronische temperatuurweergave

7 veilige winkels in Limburg!
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
Kijk voor de actuele openingstijden en adressen op de site | Volg ons ook op Facebook.com/tummerselectro | www.eptummers.nl

