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Horst aan de Maas

Hulpactie Oekraïne
In een loods van Van Dijck Groenteproducties in America staan dagelijks vrijwilligers van Rotary Horst aan de Maas klaar om spullen in ontvangst te nemen om de mensen in
Oekraïne te steunen. Omdat Frederique Vogel met haar bedrijf Holland Rosetta meerdere werknemers in het oorlogsgebied heeft, raakt het haar persoonlijk en is ze samen met
Rotaryclub Horst deze actie gestart. Lees verder op pagina 03

Raad stemt in met krediet van 8 miljoen euro voor nieuw
schoolgebouw Weisterbeek
De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft op dinsdag 8 maart ingestemd met het voorstel om 8 miljoen
euro krediet beschikbaar te stellen voor de verdere uitwerking van het nieuwe schoolgebouw van IKC De
Weisterbeek in Horst. Daarnaast gaat de gemeente kijken hoe ze het aangrenzend plangebied kan betrekken
bij gebiedsontwikkelingen.
Met dit akkoord van de gemeenteraad kan de gemeente Horst aan de
Maas verder met het uitwerken van
de plannen van het nieuwe schoolgebouw van De Weisterbeek. De
bedoeling is dat de eerste schop
eind dit jaar nog de grond in gaat.
De Weisterbeek krijgt een compleet
nieuw gebouw met mogelijk veel
groen. Daarnaast is het de bedoeling dat de buurt betrokken wordt in
het pand. Zo worden er in de toekomst meerdere activiteiten georganiseerd voor de buurt. Ook is er bij

de gemeente interesse in een ondergrondse parkeergarage.

Financieel plan
De meeste partijen waren heel enthousiast over de plannen van het nieuwe
schoolgebouw. “Het is een behoorlijke
smak geld”, zei Sonja van Giersbergen
(SP). “We zijn blij dat dit plan eindelijk
uitwerking krijgt. Geen woorden, maar
daden, de schop kan zo snel mogelijk
de grond in.” Ook Essentie, CDA, PvdA
en D66+GroenLinks waren blij met
de plannen. Een kritische noot kwam

vanuit de VVD. “We willen zeker deze
nieuwe school ontwikkelen, maar dan
willen we wel een uitgewerkt financieel
plan zien”, zei Yvonne Douven. “Dat ontbreekt hier. Dit college vraagt een krediet van 8 miljoen euro aan met een
paar A4-tjes, zonder financiële onderbouwing.” Verantwoordelijk wethouder
Han Geurts legde uit dat het krediet van
8 miljoen euro gebaseerd is op prognoses. “Dit is berekend op bijvoorbeeld de
prognose van het aantal kinderen, stijgende bouwkosten en de verdeling per
vierkante meter. Dit is allemaal binnen

kaders berekend. Het zou jammer zijn
als we nu alles gaan uitwerken en offertes gaan opvragen, want dan zijn de
bouwkosten weer gestegen. Dat duurt
te lang, we willen er vaart in houden.”

Parkeergarage
Waar alle partijen het mee eens waren,
was het plan om een ondergrondse
parkeergarage te realiseren (na)bij De
Weisterbeek. Ook het College van B&W
wil dit gaan onderzoeken. “We gaan hier
graag mee aan de slag”, zei wethouder
Roy Bouten. “De parkeergarage is ideaal
voor het personeel van De Weisterbeek
en de kinderdagopvang. Dan wordt er
ook een parkeerprobleem voor de buurt
opgelost. Als het weekend is en de
school dicht is, dan kan bijvoorbeeld het

horecapersoneel van het centrum van
Horst daar parkeren.”
De raad diende een voorstel in om de
omgeving te betrekken bij de plannen. “Dat gaan we zeker doen”, zegt
Bouten. Volgens Jan Wijnen (PvdA) zouden er geluiden uit de wijken komen
dat omwonenden niet goed betrokken worden bij de plannen. “We blijven
in contact met de buurt”, gaat Bouten
verder. “Nu gaat het nog over ambities.
De echte schets moet uiteraard nog
komen. Voor de mensen die binnen de
driehoek wonen waar het IKC komt, zal
het spannend worden. Het zou kunnen
dat er nu geen school voor hun woning
ligt en straks wel.”
Tekst: Niels van Rens
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Ook bedoeld als ontmoetingsplek

Buurtbewoners openen hondenspeelveld in Sevenum
Honden kunnen zich vanaf zondag 13 maart uitleven in Sevenum. Aan
de Scheperstraat wordt namelijk door vier initiatiefnemers uit de
omgeving een hondenspeelveld geopend. Op het speelveld kunnen de
honden loslopen en met elkaar spelen, maar baasjes kunnen hier ook
met elkaar in contact komen en nieuwe mensen ontmoeten.
Initiatiefneemsters Mirjam van Eijk,
Gina Stegmeijer, Margriet SpitzerWeber en Sonja Coolen kwamen op
het idee een hondenspeelveld te
realiseren toen het hen opviel dat er
overal in Sevenum een aanlijnplicht
gold. “Voor honden is het heel belangrijk dat hun energie kwijt kunnen en
lekker kunnen rondrennen, maar er
zijn geen hondenspeelvelden of losloopgebieden op wandelafstand van
Sevenum”, geeft Mirjam aan. “In Horst
hebben ze dit wel”, voegt Margriet
hieraan toe. “Met wandelen kwam ik
toen deze dames tegen en raakten we
hierover aan de praat. Zodoende zijn
we met dit initiatief begonnen.”

Enthousiasme
Al snel merkten de dames dat zij niet
de enige waren die interesse hadden
in een hondenspeelveld in hun eigen
woonplaats. “We hebben een grote
groepsapp met hondenmaatjes uit de
omgeving”, legt Gina uit. “We deelden
ons idee en dit werd positief ontvangen. Niet iedereen heeft namelijk
een auto tot zijn of haar beschikking
om naar een andere plaats te rijden
om een speelveld te bezoeken, maar
mensen willen wel graag hun hond los

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.

kunnen laten. Hierop hebben wij vieren besloten de initiatiefgroep te vormen voor dit veldje. We maakten een
Facebookpagina aan, waar inmiddels
al meer dan tweehonderd mensen
lid van zijn. Dat laat wel zien hoeveel
animo ervoor is.”

Niet iedereen heeft
een auto

Plannen
Gina geeft aan dat de groep vervolgens naar de gemeente is gestapt.
“De gemeente gaf aan dat er op dit
stuk grond een burgerinitiatief kon
plaatsvinden. Dit stuk werd beheerd
door stichting Groengroep Sevenum.
Zij heeft dit ecologisch zo goed op peil
gebracht en zoveel werk gestoken in
dit gebied, dat ze graag een gedeelte
zelf wilden behouden. We zijn toen
samen om de tafel gaan zitten en
hebben we goede afspraken gemaakt.
Dat is heel soepel verlopen en zo zijn
we tot dit plan gekomen.” De initiatiefneemsters zijn blij met de hulp die
ze van de Groengroep hebben gekregen. “Samen hebben we het hele
veldje gebruiksklaar gemaakt”, geeft
Mirjam aan. “We hebben een snoeidag gehad en hierna zijn we begonnen met ons netwerk aan te spreken.
Zo zijn er tractorbanden geregeld,
hebben we tuintafels gekregen en is

er een bankje geplaatst. Afgelopen
week hebben we plantjes langs het
hek gepoot.”
Volgens de initiatiefnemers is het
van belang dat mensen zien dat het
een speelveld is en geen uitlaatplek.
“Dat is een beetje ons angstpunt”,
geeft Gina aan. “Het is geen plek om
je hond te laten poepen, maar het is
echt een speelplek. Daarom laten we
ook een bord plaatsen met ‘speelregels’. Hierop is onder andere ook
te lezen dat poep opgeruimd moet
worden.” Het bord is ontworpen door
iemand uit de gemeente, die het leuk
vond om dit te doen. “We hadden
namelijk op Facebook een oproepje
geplaatst waarin we iemand zochten om een mooi bord te ontwerpen”, zegt Sonja. “Vier dames wilden
dit wel gratis voor ons doen en zo

is er een heel leuk bord ontstaan.
Het is leuk om te zien dat mensen zo
betrokken zijn. Zo zie je ook dat er
draagvlak voor is.”

Sociaal contact
Naast dat het speelveld leuk is voor
de honden, geven de dames aan dat
het ook voor baasjes leuk is om er te
komen. “Je kunt elkaar hier ontmoeten”, zegt Gina. “In coronatijd hebben we gemerkt dat je je soms best
eenzaam kan voelen. Het speelveld
dient daarom ook als ontmoetingsplek, waar baasjes een praatje kunnen
maken met elkaar en nieuwe mensen
kunnen ontmoeten. Van daaruit kunnen nieuwe contacten ontstaan.”

dag 13 maart officieel geopend om
10.00 uur en op zaterdag 12 maart
worden de laatste klusjes afgerond,
zodat het speelveld helemaal gereed
is voor gebruik. Vanuit de gemeente
heeft de groep 2.000 euro subsidie
gekregen en 350 euro van NLDoet.
“Dat is superfijn”, geeft Gina aan.
“Van dit geld worden onder andere
de hekken, draadwerken en poorten
geplaatst. Wat overblijft gaat naar de
Groengroep.”
De vrouwen kijken uit naar de opening. “We hebben er heel veel zin in
en zijn er klaar voor”, zegt Mirjam.
“Er zijn hier zoveel hondenbezitters en
zij kunnen al niet meer wachten, dus
het wordt hoog tijd dat we opengaan.”

Opening
Het hondenspeelveld wordt zon-

Tekst en beeld: Floor Velthuizen
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www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
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Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
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Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.
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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.
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Bewoner Blitterswijckseweg wil snelheidsaanpassingen

‘Ik moet regelmatig de berm inspringen om een aanstormende auto
te ontwijken’
Albert Wessendorp, bewoner aan de Blitterswijckseweg in Broekhuizenvorst, uit zijn zorgen over de verkeersveiligheid in zijn straat. Volgens hem zou het verkeer te hard rijden, wat gevaar oplevert voor de vele
fietsers en wandelaars.
Sinds ruim een jaar woont
Albert Wessendorp aan de
Blitterswijckseweg. Hij is daar komen
te wonen voor de rust. “Er is echter
een negatief punt dat onze droom
verstoort”, zegt hij. “Dat is het drukke
verkeer op de weg langs ons huis.”
Voor hij zijn huis kocht, informeerde
hij bij de gemeente Horst aan de
Maas, ‘de drukte op de weg zal minder
worden zodra de grondverplaatsingen
in het kader van het project OoijenWanssum stoppen’, zo kreeg hij te
horen. “Het is helaas geen werkelijkheid geworden. Zwaar vrachtverkeer

dendert langs, maakt veel lawaai en
rijdt vaak met een veel te hoge snelheid. Het lijkt soms wel of we aan een
snelweg wonen. Personenauto’s en
motoren flitsen voorbij en rijden een
stuk harder dan de geldende 60 kilometer per uur.”

Ernstig probleem
Volgens Wessendorp lopen wandelaars en fietsers het risico omver gereden te worden, want een vrijliggend
voetpad is niet aanwezig. “Er is slechts
een fietsstrook voor voetgangers. Zelf
moet ik regelmatig de berm insprin-

gen om een aanstormende auto te
ontwijken”, zegt hij. “De weg is niet
ingericht voor gezamenlijk gebruik
van snel en langzaam verkeer. Als
twee auto’s uit tegengestelde richting
elkaar willen passeren, heb je als fietser een ernstig probleem. Als voetganger moet je dan de berm inlopen.
Dat is natuurlijk te gek voor woorden.”
De buren van Wessendorp proberen
de gemeente al jaren te bewegen de
weg veiliger in te richten en de snelheid van het autoverkeer naar beneden te krijgen. Ook bij de dorpsraad is
er veel aandacht voor de geschetste

situatie volgens Wessendorp. “Zo zou,
nog voor de Maaswerken van start
gingen, het College van B&W de
dorpsraad verzekerd hebben dat de
Blitterwijckseweg tot toeristische
route zou worden gepromoveerd. Daar
is helaas niets van terechtgekomen.”

In gesprek
Wessendorp kwam in contact met Erik
Boetzkes, verkeerskundig medewerker
bij de gemeente Horst aan de Maas.
“Erik nam alle tijd voor mij en stond
mij vriendelijk en ter zake te woord.
Helaas was de inhoud van hetgeen hij
te zeggen had teleurstellend.” Het probleem zou volgens Wessendorp deels
opgelost kunnen worden door de snelheid in het buurtschap Ooyen terug

te brengen naar maximaal 50 km
per uur. Na navraag bij de gemeente
Horst aan de Maas blijkt Wessendorp
nog in gesprek met de gemeente te
zijn. “We hopen in dit gesprek tot een
goede oplossing te komen”, aldus een
woordvoerder van de gemeente Horst
aan de Maas.
Van dit laatste heeft Wessendorp tot op
heden niets gemerkt. Hij heeft nu contact met Ton Peeters, specialist verkeer
bij de gemeente. ‘De Blitterswijckseweg
is op dit moment prima ingericht
voor een 60 kilometer-weg’, aldus
Ton Peeters tegen Wessendorp.
Onbegrijpelijk en onzinnig, noemt
Wessendorp deze uitspraak.
Tekst: Niels van Rens

Vriendschap ontstaan bij een jongerenbijeenkomst
Wat is er nog voor jongeren in Horst te doen? Met die vraag in haar gedachten kwam Barbara Derix uit Horst
met het idee voor het Vriendschapsvuur, een initiatief om jongeren op een laagdrempelige manier met elkaar
in contact te brengen. Uit deze bijeenkomsten hebben twee meiden uit deze gemeente elkaar gevonden en zijn
vriendinnen geworden.
Dat er echt vriendschap zou ontstaan uit het Vriendschapsvuur, had
Danique van Sambeek-Zegers niet
verwacht. Ze woont sinds een tijdje
met haar man in Meerlo. “Ik woonde
eerst in Ysselsteyn en kwam hier te
wonen”, zegt ze. “Helaas ken ik hier
niemand en toch wil je graag een
beetje sociale contacten hebben.
Door het coronavirus was contact
maken met nieuwe mensen extra
moeilijk. Daarnaast ben ik ook niet
echt een verenigingsmens.” Danique
zag de HALLO in 2021 op de deurmat vallen met daarin het verhaal

van Barbara Derix. Barbara kreeg het
idee om iets op zetten voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar nadat
ze merkte bij andere ouders dat er
nog genoeg jongeren zijn die op
zoek zijn naar echte vriendschappen.
“Het probleem is er zeker”, vertelde
Barbara eerder in dit blad. “Het probleem was er al voor de coronapandemie en door corona is het
misschien alleen maar erger geworden. Ouders en hun kinderen willen
wel wat, maar ze weten niet wat.
Maar waar ga je heen? Waar leer je
nieuwe mensen kennen?”

Mooi voorbeeld
Daarom riep ze jongeren op samen
te komen bij het Vriendschapsvuur.
“Ik zag het artikel voorbijkomen en
dacht: waarom niet?” Danique besloot
zich aan te melden. Verwachtingen
had ze niet. “In eerste instantie had ik
het idee dat ik veel te oud was en dat
Barbara zocht naar jongere mensen
dan mij. Uiteindelijk bleek het dat er
ook mensen van mijn leeftijd zich hadden aangemeld.” Zo ook een meisje
uit Horst. “We troffen elkaar tijdens de
eerste bijeenkomst en merkten dat er
een klik ontstond tussen ons. Ook tij-

dens de tweede bijeenkomst hadden
we het erg gezellig samen. Nu zijn
we echte vriendinnen en spreken we
wekelijks met elkaar af. Dan doen we
allerlei gezelschapspellen samen zoals
Uno en Catan.” Danique ziet deze ontmoeting dan ook als een mooi voorbeeld voor andere jongeren. “Ben niet

bang en zet deze stap. Kom gezellig langs, je moet het gewoon doen.
Het heeft mij een prachtige vriendschap opgeleverd. Ik heb er heel zeker
geen spijt van.”

Tekst: Niels van Rens

Vervolg voorpagina

Hulpactie Oekraïne
Blikken soep, rijst, babyvoeding,
dekens, eerste hulpverbanden,
dikke sokken en zelfs rollators
staan klaar om richting Oekraïne
vervoerd te worden. “We kunnen heel veel gebruiken”, zegt
Frederique Vogel. “Niks doen kunnen we niet. Gelukkig hebben we
dagelijks contact met onze collega’s in Oekraïne. Zij zijn natuurlijk
in ongeloof, want jaren hebben ze
de Russen gezien als broeders en
ineens vallen ze hun land binnen.”

Vrachtwagens
Het is bemoedigend om te
zien hoe snel een noodorganisatie opgezet is om zo de
mensen in Oekraïne te kunnen helpen. Zo heeft Van Dijck
Groenteproducties een hal
beschikbaar gesteld. Via klanten
in Oekraïne werden direct vrachtwagens geregeld om de goederen
uit Horst naar Oekraïne te krijgen. Onder militaire begeleiding
worden de vrachtwagens vanaf de
grens naar een militair depot in
Zhitomir gebracht en daar worden
de goederen verdeeld over crisisgebieden en over ziekenhuizen.

Heel land
Iedereen krijgt ontzettend veel
energie van het organiseren van
deze actie. “Het werkt heel therapeutisch”, zegt Vogel. “Het is
hartverwarmend. Vooral als je
ziet dat er overal vanuit het land
acties worden gestart. Er komen
busjes vanuit Amsterdam, Andijk
en West-Brabant naar America
rijden om spullen af te geven.
Dat is toch geweldig? Wij fungeren
als een verzamelpunt, waar ook
de opbrengst van andere acties
gebracht wordt, om zo een goed
transport naar Oekraïne mogelijk
te maken.”

Vervolg
Op het afleverpunt kunnen ze bijna
alles accepteren, maar meubilair en
knuffels zijn geen eerste levensbehoeften. “Het moeten natuurlijk
wel bruikbare producten zijn”, legt
Vogel uit. “Maar iedereen zet zijn
beste beentje voor. We krijgen veel
dozen met spullen die gloednieuw
zijn. Dan is er iemand een half uur
geleden nog bij Kruidvat geweest
om daar spullen te kopen, het bonnetje zit nog gewoon in de doos.

Za. 26 maart
Maar ook warme gebruikte kleding
is van harte welkom.”

Er komen busjes
vanuit Amsterdam,
Andijk en WestBrabant naar
America rijden om
spullen af te geven
Nu de eerste zes volle vrachtwagens vertrokken zijn naar Oekraïne,
denkt de actiegroep na over het vervolg. “Want het zal een kwestie van
lange adem worden”, zegt Vogel.
“Onze spontane noodorganisatie zal
onder deze omstandigheden wellicht een meer permanent karakter
moeten krijgen. Er kan altijd ook
geld gedoneerd worden. Daarvan
worden medische goederen gekocht
die rechtstreeks naar ziekenhuizen
gaan, waar wij contact mee hebben.” Voor meer informatie kijk op
Facebook of stuur een mail naar
hulpactie.oekraine@gmail.com
Tekst en beeld: Niels van Rens

Venray - Horst

Kom werken wanneer het
jou het beste uitkomt!
We hebben voldoende (bij)banen
voor de kassa, de winkel,
de vulploeg of de horeca.
Mail: vacatures@leurs.nl

Straelseweg 370, Venlo

www.leurs.nl/vacatures

077-3216000
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Tegen voedselverspilling en voor kleinere beurs

Anouk Wismans uit Horst opent
deelkastje in eigen voortuin
De Horsterse Anouk Wismans heeft deze week haar eigen deelkastje geopend. De gedachte achter dit kastje,
dat producten bevat die mensen zo kunnen meenemen, is het tegengaan van voedselverspilling en het helpen
van mensen met een kleinere beurs. Mensen kunnen iets inleveren, kosteloos meenemen of ruilen. Op deze
manier maken we de wereld een klein beetje mooier voor elkaar, vindt Anouk.

dat kastjes ‘s nachts helemaal leeggeroofd worden.” Toch is dit geen reden
voor Anouk om het kastje naar binnen te halen. “Ik vind het waarborgen
van anonimiteit heel belangrijk en wil
gewoon uitgaan van het goede van
de mens, dit hele idee vindt plaats op
basis van vertrouwen.”

Inspireren
Vanuit haar omgeving krijgt Anouk
veel leuke reacties op het deelkastje.
“Iedereen vindt het een superleuk
idee en ze reageren heel enthousiast.
Mensen vinden het vaak lastig om te
beginnen met zoiets, maar je merkt
dat wanneer je zelf de eerste stap zet,
iedereen in je omgeving er fanatiek in
meehelpt.”

Er zijn zoveel producten
in omloop

In de voortuin van Anouk staat hij
prominent in beeld: het deelkastje.
Het kastje is gevuld met verschillende
spulletjes die mensen kosteloos kunnen meenemen of ruilen voor een
ander item. Zo zitten er voedingsmiddelen in, maar zijn er ook verzorgingsproducten als luiers en tampons in
terug te vinden. Anouk kwam voor het
eerst op het idee toen ze over deelkastjes las in een tijdschrift. “Ik vond
het een ontzettend mooi initiatief”,
vertelt ze. “Het idee om eruit te kunnen pakken wat je nodig hebt, maar
ook te kunnen geven wat je kunt
missen sprak me erg aan.” Zelf heeft
Anouk namelijk best veel meegemaakt. “Ik heb gezien dat iedereen
zijn steentje bij kan dragen. Een klein
gebaar kan dan zeker het verschil
maken.”

Positief verrast
Nadat Anouk las over het deelkastje,
heeft ze zich via internet verder
verdiept in dit fenomeen. “Er zijn
best wel veel kastjes opgekomen in
Nederland en ik wilde zelf ook graag
zoiets doen. In eerste instantie heb ik
samen met iemand anders uit Horst
een gesprek gehad met de gemeente.
De gemeente was enthousiast, maar
een kastje aanschaffen via een stichting was best wel prijzig.” Anouk was
zo enthousiast, dat ze besloot om
gewoon zelf te beginnen. “Ik heb nu
gewoon zelf een kastje in de voortuin gezet”, legt ze uit. “Ik had me al
zo lang ingelezen en wilde gewoon
beginnen.” Zodoende begon Anouk
met het inzamelen van spullen.
Ze richtte een Facebookpagina op,
waarop ze een oproep plaatste om

artikelen in te leveren voor het deelkastje. “Het liep echt storm”, geeft
ze aan. “Ik heb een bak buiten staan,
waar mensen de producten in konden
doen. Binnen een paar dagen had ik
vier bakken vol met spullen gekregen, ik denk dat het wel vijftig items
waren. Dit waren bijvoorbeeld items
uit kerspakketten, pannenkoekenmix
en conserven, maar ook werden er luiers en maandverband gebracht.”
Het kastje is open sinds zondag 6
maart en Anouk geeft aan dat er
al verschillende producten uit zijn
gehaald. “Dat is heel fijn om te zien.
Ik vond het wel even spannend in het
begin, omdat het kastje ‘s nachts ook
buiten blijft staan. Je wil mensen de
optie geven om iets te komen pakken zonder dat zij gezien worden door
anderen, maar er zijn ook verhalen

Met het deelkastje hoopt Anouk niet
alleen mensen te helpen die het iets
minder breed hebben, maar wil ze
ook voedselverspilling tegengaan.
“We hebben allemaal wel producten
in onze kast staan die we zelf niet
gebruiken, maar die andere mensen juist wel weer goed kunnen
gebruiken. Er zijn zoveel producten
in omloop. Daarnaast is het gewoon
mooi om te weten dat producten goed
terechtkomen en mensen er iets aan
hebben. Daarvoor doe je het ook.”
Anouk hoopt anderen te inspireren
om soortgelijke acties op te zetten.
“Mensen zijn vaak afwachtend bij dit
soort dingen en hebben soms een
zetje in de rug nodig om iets vergelijksbaars op te zetten. Als meerdere
mensen dit doen, kunnen we elkaar
ondersteunen zonder dat dit heel
moeilijk hoeft te zijn. Met een klein
gebaar kun je iemand weer een stukje
verder helpen.”
Het deelkastje is te vinden op
De Pelslap 31 in Horst.
Tekst en beeld: Floor Velthuizen

Binnenkijken bij...

Column

Doe wat bij
je past
Afgelopen week is er veel
geschreven over thema’s als
oorlog, maar ook zinloos
geweld. Dus toen ik over een
onderwerp na moest denken
voor deze column, was het even
zoeken. Het was een week van
ups en downs. Aan de ene kant
was er een periode vol kleuren,
vrolijke snoetjes, het weer
samenzijn en zonneschijn na
weken van grijs weer. Aan de
andere kant een periode van
verdriet, gemis, angst, maar
ook zinloos geweld.
Ondanks deze tegenstrijdigheden zie ik een thema dat overal
terugkomt: de wil om anderen te
helpen en onderlinge verbinding.
Verbinding om samen de schouders eronder te zetten en elkaar
te steunen, in goede en slechte
tijden. Dit is er altijd al geweest,
alleen soms minder zichtbaar dan
nu. Iedereen kan meedoen, op zijn
of haar manier. Op een manier die
bij je past. Daar gaat het nu om:
doe wat bij je past.
Zo zag ik op sociale media berichten die mogelijk verkeerd kunnen
overkomen. Een persoon verkocht
tweedehands kinderkleding en
iemand reageerde hierop dat ze
dit aan Oekraïne moest schenken.
Een ander reageerde hier weer op
dat deze persoon het zelf moest
bepalen, want mogelijk speelde
er iets bij dit gezin waardoor ze
het geld goed zelf kon gebruiken.
Naarmate ik de berichten verder
las, merkte ik dat de ‘verkoper’
zich bijna schuldig voelde dat ze
dit bericht geplaatst had. Natuurlijk
is de eerste reactie niet verkeerd
bedoeld, maar wat we soms vergeten is dat we vanuit onze eigen
kaders denken en verwachten dat
anderen dit ook doen.
Maar is dit wel terecht? Mag niet
ieder op zijn eigen manier iets
betekenen voor een ander?
Er zijn in deze tijd genoeg mensen die hun hoofd zelf boven
water moeten houden, hoe graag
ze een ander ook zouden helpen. Ik merk dat ze dit vaak toch
doen. Een klein of groot gebaar:
een luisterend oor bieden, een
hand op iemands schouder of een
gulle gift. Iedereen draagt op zijn
eigen manier een steentje bij.
Want alle beetjes helpen. Doe wat
bij je past.
Mieke Cruijsberg

1003 \ nieuws

Verdachte bekent

Eerbetoon aan overleden Guus
Het verdriet van het steekincident, waarbij de 21-jarige Guus
Janssen uit Horst omkwam, trof Horst aan de Maas hard. Uit
respect naar Guus werden onder andere een stille tocht en een
eerbetoon tijdens de wedstrijd van VVV-Venlo georganiseerd.

De stille tocht werd door vrienden
en nabestaanden op donderdag
10 maart georganiseerd. Vanuit het
Boscafé in Horst, waar Guus werkte,
liep een grote stoet richting het
Lambertusplein, waar hij werd herdacht. Honderden mensen kwamen
hun steun betuigen en dachten in
stilte mee aan het verlies van Guus.
Een dag later, tijdens de wedstrijd
VVV-Venlo tegen FC Volendam, werd
Guus geëerd tijdens de 21e minuut.
Honderden lichtjes werden aangezet
en er werd voor hem een spandoek
opgehangen.
De dader die Guus Janssen op car-

navalsmaandag 28 februari heeft
neergestoken, is bekend. Het is
de 19-jarige J. de L. uit Tienray.
Hij is inmiddels voorgeleid aan de
rechter-commissaris van rechtbank
Limburg. De rechter-commissaris
heeft besloten dat de man voorlopig vast blijft zitten. De verdachte
bekent dat hij het slachtoffer heeft
gestoken met een mes, waardoor
het slachtoffer is overleden. De verdachte heeft ontzettend veel spijt
van wat hij heeft gedaan en werkt
mee aan het onderzoek.

Open
dag
13 maart
2022

Combineer werken en leren in de
techniek met een mbo-opleiding richting
metaal, constructie,mechatronica, lassen
of precisietechniek.
scan de qr-code
voor meer info

Beeld: VVV-Venlo

Werkgroep Huisvesting
Arbeidsmigranten: ‘Zorgen
over massaliteit en toename
arbeidsmigranten’
De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten heeft in januari een
onderzoek gedaan naar hoe de burgers in Horst aan de Maas
denken over arbeidsmigranten. Aan het onderzoek hebben 510
mensen deelgenomen. De belangrijkste conclusie: mensen maken
zich zorgen over de grote aantallen arbeidsmigranten die in Horst
aan de Maas verblijven of in de toekomst komen.
Veel deelnemers stellen dat de
balans in de buurten verstoord
raakt, waardoor de saamhorigheid
geschaad wordt. Te meer omdat
het niet zo gemakkelijk is om in
contact te komen met arbeidsmigranten, vanwege de taalbarrière
en de afzijdige houding van veel
arbeidsmigranten. Ook wordt aangegeven dat mensen het vertrouwen in de politiek verliezen omdat
er niet naar hen geluisterd wordt.
Zowel waar het gaat om de huisvesting van arbeidsmigranten in hun
buurt als wat betreft de bouw van
grote bedrijven, vaak aangeduid
met ‘blokkendozen’, die extra veel
arbeidsmigranten aantrekken.
Naar aanleiding van het onderzoek trekt de werkgroep een aantal
conclusies. Door het rapport aan te
bieden aan de politieke partijen en
het huidige College van B&W hoopt
de werkgroep dat bij de coalitiebesprekingen na de gemeenteraads-

verkiezingen uitdrukkelijk rekening
gehouden gaat worden met de
resultaten van het onderzoek en
de conclusies die daaruit getrokken
kunnen worden.

Suggesties
De werkgroep doet een aantal suggesties aan het gemeentebestuur
over hoe in de toekomst om te gaan
met de ontwikkelingen rondom
arbeidsmigratie. Zo geeft de werkgroep aan hoe de gemeente meer
regie kan nemen bij de toename
van het aantal arbeidsmigranten in
de gemeente en op welke manier
het gemeentebestuur beter kan
luisteren naar de burgers die te
maken krijgen met plannen voor
huisvesting van arbeidsmigranten.
Tenslotte wordt ook gewezen op het
grote belang van integratie en met
name taallessen, zodat burgers en
arbeidsmigranten makkelijker contact kunnen maken met elkaar.

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

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

#kempencreeert
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Onmacht...
Nooit meer samen

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

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

Gu Jen
‘Sjans’

In de bloei van zijn leven...
Door zinloos geweld van ons weggenomen...

Veel te vroeg overleed hij
op 21-jarige leeftijd.

Geschokt, vol ongeloof en diep getroffen vernamen wij het plotselinge
overlijden van ons lid

John en Monique Janssen
Sanne en Simone
Patty
eigen afscheidscentra
met 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Guus Janssen

ôs jungske en broor van

Familie Janssen | Familie Litjens
kammeroad van iedereen

Guus was speler van Wittenhorst 11.
Guus, als nummer 11, spits en gangmaker tijdens en na de wedstrijden.
Vriend van velen en geliefd bij allen. Niet weg te denken uit ons team
en binnen Wittenhorst. Wat zullen wij hem missen.
Guus bedankt voor de prachtige tijd bij Wittenhorst,
we dragen je voorbeeld mee in ons hart.

Horst, 28 februari 2022
Henri Dunantplein 9
5961 HK Horst
Op dinsdag 8 maart hebben wij het leven van Guus op een
waardige manier herdacht in De Mèrthal in Horst.
Lieve mensen,
De wereld staat op zijn kop, voor ons maar zeker ook voor
iedereen. We willen iedereen vanuit het diepste van ons hart
bedanken. De warmte, de liefde en alle steun die we mogen
ontvangen geeft ons moed en draagkracht. Veel liefs.

Wij wensen Monique, John, Sanne en Simone,
familie, vrienden en bekenden alle kracht toe om
dit zware verlies samen te kunnen dragen.
Bestuur en leden R.K.s.v. Wittenhorst

‘Ik heb een lang leven gehad,
het kaarsje is nu op...’
Marie

Maria Linskens - Nellen
uit vaar t verzorging

* Heide, 30 juli 1924

Yvonne Vos

Ze is 97 jaar mogen worden.

Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

echtgenote van

Dag én nacht bereikbaar

Jan Linskens †

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

En fiësje beej os zal noeits miër utzelfde ziën!!!

GERRIE
VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING

Els en Ton *
Rob en Wendy, Tygo, Ruben
Ester en Peter, Jet, Wies

Opa Jan - Oma
tante Mariëlle - oëme Leon
Sjefke
Anniek - Jasper
tante Esther - Iris
Willem - Bob

Jan
Peter en Gerda *
Sill *
Jelle en Annelieke

Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Te koop gevraagd: ganzeneieren
tel.: 06 86 86 20 58
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald. Tel. 06 52
85 93 48.
Heeft u ook moeite met het
invullen van de belastingpapieren?
BSH is laagdrempelig en geschikt voor
elke kleine beurs. Hulp nodig, neem
contact op met tel. 077 398 47 88 of
belastingservice.horst@gmail.com
Voor al uw schilder- en texwerk bel
Huub. 06 14 11 59 49.
(Vrijblijvend advies en offerte)
Kienen KBO Meterik voor leden en
niet leden, op maandag 14 maart
2022, aanvang 14.00 uur in het MFC .
Hortensia’s o.a. limelight, annabelle.
Rhodo, azalea e.a. groenbl. heesters
ook op stam, vlinderstruik, vaste pl.,
bodembedekkers, buxusverv. Open
za. 9.30-16.30 uur, of vrij. na afspraak
via 06 40 32 71 08. Oude Heldenseweg
(naast 13a) Maasbree. www.veldtuinplanten.nl

† Meterik, 2 maart 2022

Leeve John, Monique, Sanne en Simone
Heer hebbe weej gen wäörd mier vur...
Hiël vul sterkte met 't verlees ván

Theresiastraat 13
5964 AL Meterik
Op wens van mam hebben we in besloten kring afscheid van
haar genomen in de huiskamer van crematorium Boschhuizen.

Guus
Ów kammeräöj en de kiênder

Intens leven wij mee met het verlies
van jullie zoon en broer

Guus Janssen
Wij wensen onze collega John, Monique,
Sanne en Simone veel sterkte toe en zullen
van harte blijvend ondersteunen.
Alle collega’s van Metalwire B.V.

Dich laefsde dien laeve op d’n achtergrônd
vûr ôs op de veurgrônd
Onverwachs bis’se van ôs weggegaon
Hay, bedankt vûr waes dich waas en zals bliéve.

Hay Stappers
Hay van de melkboer

* 25 mei 1946

Grubbevors

† 7 maart 2022

(dien) Femilie Stappers
Lottumsewaeg 38
5971 BW Grubbevors
Weej neme in beslaote kring aafscheid van (ome) Hay op
zôndig 13 maart a.s.

1003 \ winkel & bedrijf
Een scherpe geest, een sterke wil en altijd de regie.
Laat alles maar los nu, het is goed zo.
Rust zacht.
Dankbaar dat hij zolang in ons midden mocht zijn, delen wij u mede
dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan:
mijn liefdevolle echtgenoot, onze vader, schoonvader en opa

Pieter Jan Willem Roeven
echtgenoot van

Petronella Martha Elizabeth Weijs
* 29 juni 1929, Hegelsom
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Plannen voor groter gebouw

Wijkbewoners De Risselt
maken zich zorgen om
nieuwbouwplannen Dichterbij
Bewoners van de wijk De Risselt in Horst zijn ongerust. Ze maken zich zorgen om de nieuwbouwplannen
van stichting Dichterbij. In de wijk staan verschillende gebouwen van Dichterbij die dienen als woonlocatie
voor mensen met een beperking. Deze gebouwen worden op de korte termijn gesloopt. Bewoners van de
Van Blitterswijckstraat hebben begrepen dat er een groter, hoger gebouw voor in de plaats komt en uiten hun
zorgen hierover.

† 27 februari 2022, Zaandam

Nellie
Marjo & Marcel
Jos
Lara
Jesse
Correspondentieadres: Marjo Roeven, Baljuw 1, 1625 BA Hoorn
De afscheidsplechtigheid heeft plaatsgevonden op zaterdag 5 maart.

De Wingerd toch niet dicht
vanwege snelle actie gebruikers
De gemeente Horst aan de Maas werd donderdag 3 maart geconfronteerd met het nieuws dat cultureel centrum De Wingerd in
Sevenum haar deuren moest sluiten vanwege problemen binnen
de personele bezetting. Binnen 24 uur kwamen de gebruikers van
pand bij elkaar en besloten zij het tijdelijk over te nemen.

Het komt niet geheel onverwachts,
zegt wethouder Han Geurts van
de gemeente Horst aan de Maas.
“Veel horecabedrijven hebben last
van personele bezetting. Toen we
van dit nieuws hadden vernomen,
zijn we meteen met het stichtingsbestuur van Drijver en Partners uit
Alblasserdam bij elkaar gaan zitten.
Zij kwam er niet uit met de bezetting.” De dag erna is Geurts met de
verenigingen en gebruikers van het
pand om tafel gaan zitten. “Zij wilden wel tijdelijk de verantwoordelijkheid op zich nemen”, gaat hij
verder. “De stichting wil de verantwoordelijkheid niet nemen van het
faciliteren van De Wingerd, maar
wij hebben namens de gemeente
gezegd dat wij die wel kunnen
geven. Wij hebben vertrouwen in de
gebruikers dat zij het goed kunnen
doen. Dan is de gemeente het aanspreekpunt eventueel.”

Toekomst Wingerd
Geurts is blij met hoe het uiteindelijk is gegaan. “We hebben binnen
24 uur een probleem opgelost en

zo De Wingerd open kunnen houden. Dat is voor mij het belangrijkste.” Hoe lang de gebruikers van het
pand het sleutelbeheer op zich gaan
nemen, is nog onbekend. “In ieder
geval tot de zomer en daarna kijken we verder hoe en wat”, zegt
Geurts. “Ook loopt er momenteel
een project over de toekomst van
De Wingerd. Sevenum kent namelijk een breed horeca-aanbod en we
willen met De Wingerd uiteraard
niet concurreren. Samen onderzoeken we wat de functie van
De Wingerd in de toekomst wordt.
Voor nu ben ik gewoon blij dat we
het samen met de gemeenschap
hebben opgelost.”
De gebruikers van De Wingerd deelden vorige week hun zorgen over
het disfunctioneren van het cultureel centrum. In een brandbrief
aan het College van B&W en de
gemeenteraad lieten zij dit weten.
De gebruikers zeggen dat deze
brandbrief los staat van de personeelsproblemen.
Tekst: Niels van Rens

Karin Lamers en Angelique
Hesen wonen allebei op de
Van Blitterswijckstraat en geven
aan niet eerder op de hoogte te
zijn gebracht van de gewijzigde
plannen van Dichterbij. “Er wordt
al langere tijd gecommuniceerd
tussen ons, bewoners van de
Van Blitterswijckstraat en de Van
Bronckhorststraat, en stichting
Dichterbij”, geeft Lamers aan.
“Cliënten van Dichterbij hebben
hier namelijk altijd al in de straat
gewoond. Het is al jaren bekend
dat er nieuwbouw in de wijk komt
omdat de huidige gebouwen te
groot zijn en niet meer passen bij
de visie op kleinschalig wonen.
Afgelopen december hebben we
de eerste plannen gezien en is er
een presentatie gegeven over het
nieuwe Mikado-terrein.”
Lamers en Hesen geven aan vernomen te hebben dat het nieuwe
gebouw veel groter wordt dan in
een eerder stadium is gecommuniceerd. “Het wordt een gebouw van
bijna twee keer 70 meter lengte en
drie etages hoog”, legt Hesen uit.
Straatbewoners geven aan hiervan
te schrikken. “Het gebouw staat,
voor zover je dat kunt zien op de
schets, aan de straat. Dit betekent
dat er over schuttingen gekeken
kan worden. Zoals we tot nu toe
gezien hebben, wordt het volleybalveld en een groenstrook tegenover onze straat weggehaald.
Hier komen parkeerplaatsen voor
in de plaats. Er wordt wel een mooi
park aangelegd. De buurtbewoners
zouden graag zien dat dit park de
verbinding wordt tussen Dichterbij
en hen. Nu lijkt het gebouw

een scheiding te worden tussen
Dichterbij en de wijk.” Lamers zegt:
“Onze straat is een rustige straat
met een leuke speeltuin, die wij
als buurt ook zelf hebben ingericht.
We maken ons zorgen over het
toenemende verkeer en de verkeersveiligheid in de straat, alsook de mogelijke geluidsoverlast.
Er wordt nu een ingang gepland
in onze straat met aangrenzende
parkeerplaatsen, hierdoor zal het
verkeer, met name busjes, toenemen.”

We hopen
dat er meer
openheid komt

Weinig communicatie
Het gebrek aan open communicatie
leidt tot zorgen bij inwoners van de
straat. “We hebben het idee dat er
al knopen zijn doorgehakt zonder
een omgevingsdialoog te voeren”,
geeft Lamers aan. Deze week vindt
er een informatieavond plaats
waarbij Dichterbij de buurtbewoners informeert. Lamers en Hesen
twijfelen over de inbreng van
omwonenden. “Er zijn inmiddels
al meer dan vijftig aanmeldingen
voor de informatieavond omdat
veel buurtbewoners zich zorgen
maken. We hadden gehoopt op
een overleg met de buurt, waarbij
alle partijen mee konden denken.
We waren graag meer betrokken
geweest bij het proces. We weten
ook niet in hoeverre er mogelijk-

heden zijn. We hopen dat er meer
openheid komt, we inbreng hebben en er naar ons geluisterd
wordt.” Lamers en Hesen geven
aan mee te willen denken over een
gepaste oplossing. “We gaan hier
dan ook graag over in gesprek”,
zegt Lamers.
Een woordvoerder van Dichterbij
geeft aan te begrijpen dat er de
afgelopen maanden vragen zijn
ontstaan bij buurtbewoners na het
concreter worden van de tekeningen van de nieuwbouwplannen.
“We hebben hier al gesprekken over gevoerd met een aantal
buurtbewoners en naar aanleiding daarvan ook besloten om een
tweetal bijeenkomsten te organiseren waar we de hele buurt
voor hebben uitgenodigd. De eerste bijeenkomst vindt plaats op
woensdag 9 maart en de tweede
is woensdag 23 maart. Tijdens de
eerste bijeenkomst ligt de focus
op het gebouw en het terrein,
buurtbewoners zullen dan door de
architect meegenomen worden in
het ontwerp.” De woordvoerder gaf
aan nog geen uitspraken te kunnen doen over de mate waarin de
plannen al vaststaan en de mogelijke inbreng die buurtbewoners
nog hebben. “We weten welke
vragen er liggen bij omwonenden
en gaan hier dieper op in. Met verdere uitspraken wachten we totdat
de eerste omgevingsgesprekken
plaatsgevonden hebben”, aldus de
woordvoerder.

Tekst en beeld: Floor Velthuizen
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Veel fijne herinneringen,
Verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden,
Voor altijd in ons hart

Bedroefd maar dankbaar terugkijkend naar alles
wat zij voor ons heeft betekend, maar ook wetende
dat het zo goed is, hebben wij afscheid moeten nemen
van ôs mam en oma / omie

Jef Mooren

Corry van den Heuvel
- Craenmehr

echtgenoot van

Jo Mooren-Verheijen †
Onze Papa, Opa en Opa-Opa overleed, na een liefdevolle
verzorging in Zorghuis Tegelen, op de leeftijd van 86 jaar.
Tienray, Wilma en Wiel
Youri
Jèlena en Baer
James
Jones
Raïsa en Roy
Brody
Dann
Den Helder, Cristel en Bert
Jeroen en Sigrid
Shalisa
Marloes en Pieter
Pieter
Jeff
Broekhuizen, Frencis en Richard
Roel
Manon en Tjerk
Tegelen, 3 maart 2022
Correspondentieadres: Ringovenhof 26, 5865 BM Tienray
De dienst, waarin wij door het leven van Papa zijn gegaan,
heeft afgelopen woensdag 9 maart plaatsgevonden in
Crematorium Boschhuizen te Venray.

Bedroefd, dankbaar voor al wat hij voor ons betekend heeft,
geven wij kennis van het overlijden van

Jef Mooren
Echtgenoot van onze zus en schoonzus

Jo Verheijen †
Familie Verheijen.

* Melderslo, 15 juli 1929

† Maasbree, 5 maart 2022

weduwe van

Jan van den Heuvel
Belfeld,
Amsterdam,
Purmerend,
Zaandam,

Maarten en Leny
Fieke
Helmie
Yvonne en Oet

en oma’s klein- en achterkleinkinderen
Maasbree, 5 maart 2022
Correspondentieadres:
Brikhof 21, 1445 PT Purmerend
Op vrijdag 11 maart nemen wij in besloten kring
afscheid van ôs mam en oma/omie.
Peet Steeghs Uitvaartzorg

De vele fijne herinneringen verzachten de smart.
Voorgoed uit ons leven, maar voor altijd in ons hart.
Op vrijdag 4 maart 2022
overleed in de leeftijd van 70 jaar

José Drissen - Steegs
echtgenote van

Jan Drissen

liefste vrouwtje van

Timo †

trotse peettante van

Roel Janssen

Familie Steegs
Familie Drissen
Och wat...
Op vrijdag 4 maart 2022
overleed in de leeftijd van 83 jaar

Molenveldweg 69
5975 AJ Sevenum
Wij nemen in besloten kring afscheid van José.

Wim Jacobs
Riek Jacobs - Rijs
lieve pap en trotse opa van
Lia en Paul
Lotte
Fieke
Anne
Marjo en John
Sander en Kim
Isa
Marcel en Anouk
Yvonne en Jeroen
Gijs
Saar
Frank †
Breetse Peelweg 14, 5993 NC Maasbree
De uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 10 maart
om 14.00 uur in de parochiekerk te Maasbree.
Aansluitend zullen we pap te rusten leggen op het kerkhof aldaar.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken
voor alle belangstelling en medeleven tijdens
haar ziekte en rondom het afscheid van

Helmie Haegens
Dit heeft ons veel steun en troost gegeven.
Johan, Louke en Daan, Stef

Optidee: voor persoonlijk advies,
party en/of bestelling: 06 48 55 07 30
en www.optidee.nl/peggy-wismans
Rijbewijskeuringen 75+. Wekelijks
B. Minken, arts, Venrayseweg 40,
Wanssum Tel. 0478 53 17 48
Gezocht: iemand die ons kan helpen
bij het onderhoud van onze tuin.
Graag uw reactie op 06 20 71 38 74.
Lente cursus Qigong Flow Horst
10 lessen €85 Di 20.15 binnen
Vr 10-11u buiten Kasteelse Bossen
Diane 06 51 24 93 70 www.thuisreis.nl

Wij zoeken hobby tuinman die
om de 3 weken tuin in Lottum wil
onderhouden. Interesse bel 06 53 18
64 84
Aangeboden: Buxusvervanger Ilex
Crenata Convexa 30 cm.
E Verheijen, Lottum 06 51 36 85 71
Gezocht: secuur werkende huish.
hulp in Tienray bij werkend stel, 1x 2
wkn 3 uur. tel 06 42 88 43 88
Poetshulp gevraagd voor een halve
dag per wk vrijst woning in Horst
06 54 31 54 63

Pastoor Ralf
Schreiber
vertrekt bij
federatie
Maasdorpen
Met ingang van vrijdag
1 april wordt Ralf Schreiber
benoemd tot kapelaan in de
parochiefederatie van
Koningsbosch, Maria Hoop,
Sint Joost, Echt en Pey.
Schreiber is nu nog actief in
de parochiefederatie
Maasdorpen in Horst aan
de Maas.
Ralf Schreiber (1965) werd
in 2013 tot priester gewijd.
Tot 2019 was hij actief als
kapelaan in de samenwerkende parochies van
Maasbracht, Brachterbeek,
Linne en Stevensweert. In
2019 vertrok hij naar de
Maasdorpen, een samenwerkingsverband van
Meerlo, Tienray, Swolgen,
Broekhuizenvorst, Broekhuizen,
Lottum en Grubbenvorst in
het dekenaat Horst. Volgende
maand keert hij terug naar
Midden-Limburg, waar hij
samen met pastoor Bert
Mom het pastorale team
gaat vormen voor de federatie van de parochies O.-L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen
in Koningsbosch, O.-L.-Vrouw
Moeder der H. Hoop in MariaHoop, H. Judocus in Sint-Joost,
HH. Landricus en Edith Stein in
Echt en O.-L.-Vrouw Onbevlekt
Ontvangen in Pey. De plek van
de heer Schreiber wordt overgenomen door andere priesters.

BEKRO Horst
Installatietechniek

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

GEZOCHT: Terreinmedewerker voor
onbepaalde tijd.
G. Hoeymakers Horst BV
Betonstation Horst.
Contact: T. Hoeymakers 06 53 47 28 07
Wil jij graag stoppen met roken?
Al eens aan hypnose gedacht?
www.HypnosePraktijkPhilips.nl
** Leon 06 10 93 02 35 in Deurne **
T.K. Gevraagd land en tuinbouw
machines o.a ploeg frees weisleep
grondbak spitmachine kipper mesttank
schudder hark tractor enz 06 19 07 69 59
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15-vragen aan

Cas van der Sterren Horst
ook echt gaaf. Oh ja, ook het eten
(pizza en pasta) is ook heerlijk.

Wat is het leukste en stomste vak
op school?
Wiskunde doe ik erg graag omdat ik
het leuk vind om dingen te berekenen
en met getallen aan de slag te gaan.
Frans vind ik het minst leuke vak
omdat het een moeilijke taal is.

Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou
je dan kiezen?
Spiderman, oftewel Peter Parker,
omdat Spiderman de vriendelijkste
superheld is die er is. Sinds mijn jeugd
is Spiderman mijn favoriete superheld. Hij heeft sterke zintuigen, kan
web-slingeren en kruipen over muren
terwijl hij gewoon een jonge jongen
is. In de carnavalsvakantie ben ik naar
de laatste Spidermanfilm geweest in
de bioscoop.

Heb je een bijbaan?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Cas van der Sterren
15 jaar
Horst
Dendron College

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou ooit een wereldreis willen
maken met vrienden, door lekker
op avontuur te gaan en de wereld
in te trekken. Er zijn namelijk zoveel
mooie plekken die je kunt bezoeken.

Wat zou je graag nog willen
leren in je leven?
Graag wil ik leren auto- en motorrijden. Ik houd van snelheid en
speel thuis ook graag F1 op de
PlayStation.

D&S SERVICE

DYNAMO’S & STARTMOTOREN
NIEUW EN REPARATIE

Wij leveren ook accu’s
Global Accu’s van Wetac
0478 - 57 1111 | 06 - 54 37 1111
www.startmotorspecialist.com
www.dynamospecialist.com

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Ik zou graag supersnel kunnen rennen, want dan ben ik nooit meer te
laat en kan ik overal naar toe in een
flits van een seconde.

Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Italië. Ik ga elk jaar met mijn familie
op vakantie naar Italië. De omgeving en de cultuur zijn erg mooi.
Ik heb met de mountainbike vele
kilometers gemaakt en vele bergen
beklommen. Het afgelopen jaar heb
ik ook canyoning gedaan waarbij je
afdaalt via de loop van een rivier.
Abseilen en springen van rotsen zijn

Ja, ik werk in de spoelkeuken bij Graaf
ter Horst. Het is een gezellig team en
ik werk er heel graag.

Zou je liever twee keer zo slim of
twee keer zo mooi zijn?
Twee keer zo slim, want wat boeit
het hoe je eruit ziet, als je maar jezelf
bent en blijft.

Wat is het engste wat je ooit hebt
meegemaakt?
Dat was afgelopen jaar op vakantie
in Italië. We waren net aangekomen
en nog druk bezig met het opbouwen van de voortent. Ondanks dat het
pas ’s ochtends was, was het al goed
heet. Op een gegeven moment zelfs
47 graden. Dit werd veroorzaakt door
een bosbrand die nog geen 100 meter
van de camping woedde. We moesten
met spoed al onze spullen achterlaten
en de camping verlaten. Aan het eind

van de dag had de brandweer het
vuur eindelijk onder controle en konden we weer terug naar de camping.

Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Een zeearend, omdat ze snel zijn en
goed en hoog kunnen vliegen. Zo heb
je een mooi overzicht over alles wat
er onder je afspeelt.

In welke bestaande film zou je
willen spelen?
Ik zou graag in Jurassic World willen
spelen. Het lijkt mij supervet om tussen al die dino’s rond te rennen of ze
zelfs te trainen zoals Owen Grady.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Een apparaat zoals het pak van Iron
Man, waarmee je overal naar toe kan
vliegen, inclusief in de ruimte en misschien wel verder dan dat een mens
kan rijken.

Wat is je favoriete game?
Ik speel op de PlayStation, F1, Fortnite,
Rocket League en GTA V. Dit zijn leuke
spellen die je ook samen kunt spelen
met je vrienden. Vooral dat samen
spelen maakt deze spellen nog leuker.

Heb je een verborgen talent?
Ik weet niet of dat het een talent is,
maar ik speel graag trompet bij de
Koninklijke Harmonie van Horst. Dit is
een mooie vereniging waar ik graag
naartoe ga.

Als je een topsporter zo zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Moeilijke keuze, ik wil graag erg
goed zijn in voetbal, want dit is mijn
sport die ik ook beoefen bij JO15-3 bij
Wittenhorst. Maar ja, een Cas van der
Sterren in de Formule1 zou ook niet
verkeerd zijn.

Tekst: Teun van Zon

BESCHERM
DE VLEERMUIS

KOOP EEN
VLEERMUISVERBLIJF!
Bekijk de webshop voor
vleermuiskasten en -stenen.

Gevraagd Chauffeurs
Fulltime/parttime

WWW.TRAASNATURECARE.NL

• Trekker-oplegger
• LZV
•
•
•
•

Ervaring vereist
Flexibele instelling
Standplaats Venlo
Rijbewijs BCE en code 95

Uw reactie graag naar het onderstaande adres of
Email: info@linnetransport.nl

Linne Transport b.v.

Bergerweg 2,
6067 NE Linne,
Tel. 0475-461310

www.linnetransport.nl
info@linnetransport.nl

Hoi

Column

Klein hoekje
Weinig mensen worden wakker
met de verwachting dat ze die
dag zullen sterven. Weinig
mensen verwachten, terwijl ze
een kopje koffie drinken bij het
ontbijt, dat vandaag de dag is
dat ze verongelukken en nooit
meer zullen kunnen lopen, een
dag waarop hun leven compleet
gaat veranderen.
Niemand denkt aan onheil wanneer hij of zij opstaat en toch slaat
het elke dag toe. Duizenden mensen verliezen hun baan, verongelukken of verliezen een naaste,
iedere dag. Tegelijkertijd staan
maar weinig mensen ’s ochtends
op met het idee dat ze vandaag
de ware gaan vinden of de loterij
zullen winnen. Soms krijg je kansen die je van tevoren totaal niet
aan ziet komen. Een nieuwe baan
of een leuk project. Wie kan het
weten?
Iets wat je in ieder geval altijd
moet kunnen, is kansen herkennen en ze aangrijpen. Verandering
is lastig, wat ervoor zorgt dat veel
mensen weinig ondernemen.
‘If it ain’t broke, don’t fix it’ is een
leuke Engelse spreuk. Als iets
prima werkt, waarom zou je dan
wat anders doen? Klinkt logisch.
Oké, oké, je hoeft natuurlijk niet je
hele leven om te gooien om een
kans aan te grijpen of iets te proberen. Ook kleine kansen kunnen
waardevol zijn, maar dan moet je
ze wel zien. Dus kom eens achter je scherm vandaan. Kijk wat
meer om je heen. Verveel je wat
meer, dat is niet per se slecht, in
plaats van het constant scrollen.
Misschien komen er nog wel goede
ideeën van.
Het leven is te kort om niks te
proberen. Zoals gezegd: evenals
geluk zit ook ongeluk in een klein
hoekje. Het kan zomaar voorbij zijn. Helaas ook eerder dan
gehoopt, zo zagen we ook weer
vorige week maandag, toen er
midden in Horst een jonge jongen
van 21 werd beroofd van zijn leven
en zijn kans om kansen te pakken
en er iets van te maken. We moeten kansen pakken. Je weet niet
eens wat vandaag gaat gebeuren, laat staan wat je morgen gaat
overkomen. Probeer wat te ondernemen, probeer iets nieuws of ga
eropuit. We zijn het Guus verschuldigd. Stop zinloos geweld.

Teun van Zon
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Ik ben bang dat de oorlog Nederland bereikt
Oekraïne ligt momenteel zwaar onder vuur. Massaal vluchten inwoners het land uit. Ze zijn hun levens niet veilig vanwege de oorlog die Poetin
heeft veroorzaakt. Ook in Nederland leven mensen in angst. Angst voor een oorlog in heel Europa. Is deze angst terecht?
Oorlog in Oekraïne ver van je bed? Er zijn momenteel geen aanwijzingen voor specifieke dreigingen
ten aanzien van Nederland, maar de ontwikkelingen in het conflict volgen elkaar snel op.
Dat maakt dat het dreigingsbeeld snel kan veranderen. De oorlog in Oekraïne geeft aanleiding om
de Nederlandse veiligheidsbelangen scherp in de
gaten te blijven houden. Toch is er geen directe
aanleiding om bang te zijn dat Poetin nog ver-

der gaat en de oorlog uitbreidt naar andere landen.
Daarnaast ligt Nederland nog redelijk ver weg van
Rusland.
Aan de andere kant is het al een ziek idee om
Oekraïne aan te vallen, en is niets zeker. Zodra de oorlog bijvoorbeeld ook met Polen wordt verklaard, worden al snel andere landen betrokken en zal Nederland
al snel de volgende zijn. Als Nederland(se infrastructuur) misbruikt wordt bij aanvallen op Rusland, kan

ook Nederland een doelwit worden van Russische
tegenacties. Momenteel worden er digitale aanvallen
op de Russische Federatie uitgevoerd. Deze aanvallen
schakelen vitale diensten uit. Dit kan weer aanleiding
geven tot een tegenreactie. Cyberaanvallen kunnen
voeding zijn voor het Kremlin.
Ik ben bang dat de oorlog Nederland bereikt.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 09

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

Maar is het niet allemaal verkiezingspraat? Loze
beloften die, zodra de coalitie is gevormd, alweer
vergeten zijn. Nu kom je ze op elke buurtvergadering tegen, maar na de verkiezingen verdwijnen
de partijleden weer langzaam naar de achtergrond. Dan kun je roepen wat je wilt, maar wordt
er toch niet geluisterd. Het is slechts verkiezingsretoriek.

Over de stelling ‘Ik heb het gevoel dat mijn stem
telt’ zijn de meningen verdeeld. Er zijn mensen
die wel denken dat hun stem telt, maar anderen
geven aan dit niet te geloven. Zo ook Hermien van
Dijck-Schurink. “Nee”, zegt ze. “En één ding: dit
jaar weet ik voor het eerst niet waar ik op moet
stemmen.”

Ingezonden brief

Er valt weer echt wat te kiezen
De afgelopen raadsperiode zijn er diverse dingen, ondanks vaak goede intenties, goed misgegaan in de lokale politiek. Ik pretendeer niet te
weten waardoor precies zaken mis zijn gegaan, want daarop sta ikzelf te veel op afstand.
Wat ik wel heb gezien is
dat het College van B&W,
gemeenteraad en de ambtelijke
organisatie keihard gewerkt

hebben om waar mogelijk zaken
voor elkaar te krijgen in een
zeer dynamische omgeving.
Een omgeving waarin, helaas

ook in Horst aan de Maas, een
afrekencultuur meer en meer de
overhand lijkt te krijgen. Ik vraag
me oprecht af of we dat binnen

onze gemeente moeten willen?
Antal Smits
Radmakerstraat, 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.

Oh, zit dat zo!

Zo kies je de juiste potgrond
Wist je dat er speciale soorten potgrond zĳn voor bĳvoorbeeld je bloempotten, moestuin of bloembakken? De samenstelling van die grond
zorgt ervoor dat je planten alles krĳgen wat ze nodig hebben.

Binnenkort wordt het mooi
weer en dan gaan we de
bloembakken en potten weer
vullen met potgrond. Kies de
juiste potgrond voor het beste
resultaat, Welkoop helpt je kiezen
uit vele soorten potgrond voor
het beste resultaat. Universele
potgrond is een logische keuze

die je overal voor kunt gebruiken,
deze potgrond heeft twee
maanden voeding. Daarna zul
je zelf moeten bijmesten om
de planten goed door te laten
groeien. Kwekerspotgrond is
de beste keuze, hierin zit voor
zes maanden voeding. We hebben
ook kokospotgrond met zes
maanden voeding deze droogt niet
meer in en houdt dus veel beter
water vast, ideaal voor de warme
zomers die we tegenwoordig
kennen. Bij het kiezen van de
juiste potgrond let je natuurlijk op
de keurmerken, de belangrijkste
zijn RHP-keurmerk, deze geeft aan
dat er geen onkruid en schadelijke
stoffen in de grond zitten. Het
Bio-keurmerk wil zeggen dat de
potgrond biologische meststof
bevat. Deze keurmerken zijn
erkend door de overheid. Bij het
kiezen van de juiste potgrond
bedenk je eerst wat je ermee

gaat doen. Ga je een moestuinbak
maken heb je andere grond nodig
dan voor bloembakken en als je
de tuin gaat ophogen of bemesten
heb je weer andere nodig. Bij het
planten van tuinplanten gebruik
je tuinplantengrond, deze hebben
we voor PH-neutrale planten en
voor zuur minnende planten.
Kortom wij helpen je graag aan de
juiste grond.
Hoe gebruik je potgrond? Wanneer
je planten in een pot wil zetten
zorg je eerst dat de kluiten van
de planten vol water kunnen
zuigen door ze even in een bakje
water te zetten. De buitenpotten,
met onderin een gat, vul je
voor ongeveer 25 procent met
hydrokorrels, deze zorgen voor een
goede afwatering. Dan vul je de
pot met de gekozen potgrond en
hierin plant je de inmiddels met
water volgezogen bloemen en

planten. Aanvullen met potgrond
en licht aandrukken en je bent
klaar. Zorg ervoor dat de planten
ongeveer even diep staan als in
het oorspronkelijk gekweekte
potje. Kortom kom naar de
Welkoop en wij helpen je met
de juiste potgrond.

Door: Johan van den Beuken,
Welkoop Sevenum

Welkoop Sevenum,
Horsterweg 68, 5975 NB Sevenum
077 467 22 22 www.welkoop.nl

Streekemoties

Column

Belang &
belangeloos
In onze dagelijkse taal gebruiken we vaak woorden waarover
we niet veel nadenken omdat we
ervan uitgaan dat iedereen weet
wat ze betekenen, letterlijk of
figuurlijk. Enkele weken geleden
liep ik over het destijds nog
vrijwel verlaten horecaplein in
Horst. Deze keer echter was er
een uitnodigende bedrijvigheid.
Er waren groepjes mensen druk
in gesprek en er hing een groot
spandoek met het woord
‘belang’. Mijn nieuwsgierigheid,
mijn belang, was gewekt.
Ik kon me niet bevrijden van de
drang iets meer te willen weten.
Ik sprak een vriendelijk ogende
man aan en vroeg hem wat deze
‘belangshow’ eigenlijk betekende.
Hij was zichtbaar verheugd met
mijn interesse, want dat was voor
hem van belang.
“Hier, lees even deze flyer”, zei hij
terwijl hij een pamfletje in mijn
hand drukte. “Om welk belang gaat
het hier eigenlijk”, vroeg ik hem.
“Om het belang van hier, van Horst,
ons eigen belang”, antwoorde hij
enthousiast. “Aha, dus niet van
verder weg, zoals de provincie?”
“Ja, natuurlijk ook wel.” “Maar dus
niet het belang van Nederland?”
Hij knikte: “Dat natuurlijk ook.”
“Maar niet het belang van Brussel?”
Lachend zei hij: “Natuurlijk ook wel
een klein beetje het belang van
Europa.”
Mijn aardige gesprekspartner
voelde al aan dat ik verder zou
klimmen op het belangentrapje.
“En het belang van de wereld, het
globale belang?” Mijn gesprekspartner bleef intelligent beleefd,
ook toen ik hem vervolgens vroeg:
“En hoe belangeloos is eigenlijk
zo’n belangentrapje? Met iedere
trede klimmen verandert toch wel
het perspectief en daardoor ook het
belang? Hoe verstandig kunnen en
moeten we zijn als het gaat om een
dichtbij eigenbelang?”
Een glimlach was zijn antwoord.
En dat was verstandig. Op woensdag 16 maart 2022 draait het weer
om het definiëren van onze lokale
belangen en op basis daarvan te
kiezen. Dat is geen makkelijke
opgave. Even oefenen op het rekbare belangentrapje is misschien
wel belangrijk om solidair te kunnen stemmen in het gemeenschappelijke belang.
Theo Kerstjens
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16 maart 2022

Gemeenteraadsverkiezingen

19 maart 2022

Landelijke Opschoondag!
Doe mee met de jaarlijkse grote opruimactie.

Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. U kiest wie u de komende vier jaar
mag vertegenwoordigen in de gemeenteraad van de gemeente Horst aan de Maas.

Organiseer met familie, vrienden of vereniging

De gemeente zorgt voor de materialen.

een opruimactie waar iedereen aan mee kan

Als dank krijgen de vrijwilligers kofﬁe met

Kunt u niet stemmen vanwege ziekte,

achterzijde van de kandidatenlijst die in week

doen. Meld u aan: www.horstaandemaas.nl/

vlaai en uiteraard brengen we de opruimactie

vakantie of werk?

10 wordt bezorgd. De kandidatenlijst is ook via

opschoondag U ontvangt dan zo snel moge-

ook onder de aandacht. Maandag 21 maart of

U kunt iemand anders machtigen om namens

onze website te bekijken.

lijk alle informatie. Aanmelden kan tot en met

dinsdag 22 maart halen we de materialen én

zondag 13 maart.

het afval weer op. Vele handen maken licht

u te stemmen. Diegene brengt uw stem dan
tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uit.

Wanneer ontvang ik mijn stempas?

Een kiezer mag niet meer dan twee volmach-

Uw heeft uw stempas inmiddels per post

ten aannemen. U kunt op twee manieren

ontvangen. Heeft u op woensdag 2 maart

een volmacht regelen. U kunt alleen een

nog geen stempas ontvangen? Vraag dan

volmacht geven aan een andere kiezer uit de

een vervangende stempas (J8) aan via

gemeente Horst aan de Maas.

onze website met behulp van DigiD. Naast u

Bekendmakingen

werk. Doet u mee?

stempas neemt u ook een identiteitsbewijs

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

Onderhandse machtiging

(paspoort, ID-kaart of rijbewijs) mee naar

vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

Vul hiervoor het gedeelte op de achterzijde van

het stembureau. Om te stemmen mag uw

de stempas in. U en degene die u machtigt,

identiteitsbewijs maximaal 5 jaar niet meer

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

ondertekenen allebei de volmacht. Geef een

geldig zijn.

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

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

Heeft u geen DigiD?

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

de stemming zelf regelen.

Dan kunt u het formulier voor bovengenoemde

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

verzoeken (L8, J8) ook van onze website

www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van

Schriftelijke volmacht

halen of toegestuurd krijgen. Het ingevulde

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

U kunt een andere kiezer schriftelijk mach-

formulier moet uiterlijk vrijdag 11 maart, 17.00

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

tigen. Dit is handig als u bijvoorbeeld al op

uur door ons zijn ontvangen. Persoonlijk

inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het

vakantie bent voordat u uw stempas ontvangt,

aanvragen aan de balie kan ook. Maak

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

of als u zelf geen identiteitsbewijs meer heeft.

hiervoor tijdig een afspraak via onze website,

U vraagt dit aan voor vrijdag 11 maart, 17.00

of via ondergenoemd telefoonnummer. Na

America

uur via het formulier (L8) op onze website. U

bovengenoemde datum en tijdstip is het niet

• Kerkbosweg ong. (bouwen woning)

hoeft in dit geval geen kopie legitimatiebewijs

meer mogelijk een vervangende stempas

• Lorbaan 23a

mee te geven aan degene die u machtigt. Hij/

aan te vragen en zonder stempas kunt u niet

zij krijgt dan een volmachtbewijs thuisgestuurd.

stemmen.

Alcoholwet)
• Tienrayseweg 2 (RC Watervliegen)
Lottum

Broekhuizenvorst

• Zandterweg 1 (oprichten schuur)

• Roathweg ong. (bouwen woning)

• De Hanenkamp Motortreffen

Heeft u vragen?

Griendtsveen

Meterik

Kijk op www.horstaandemaas.nl/verkiezingen

• HOR01 I 1031

• Crommentuijnstraat 38a/b

U kunt deze volmacht niet meer intrekken of
alsnog zelf gaan stemmen.

(wijzigen gevel en brandcompartiment)

• Kasteellaan 2 (onthefﬁng artikel 35

(plaatsen communicatiemast)

Waar kan ik stemmen?

of mail naar verkiezingen@horstaandemaas.nl

Een overzicht van de stemlokalen vindt u

als u nog vragen heeft. Bellen kan ook

Grubbenvorst

Sevenum

op www.waarismijnstemlokaal.nl of op de

tel. (077) 477 9777.

• Venloseweg 49

• Hoogbroek 26

(verbouwen/uitbreiden woning)

Uitslagen gemeenteraadsverkiezing:
wanneer en waar
16 maart:

(verbouwen schuur tot 2 woningen)

(intrekken omgevingsvergunning)

Horst

Swolgen

• Gasthuisstraat 14 (realiseren zwembad)

• Jan van Swolgenstraat 3

• Songertweg 17
(uitbreiden bedrijfsruimte)
• Hoofdstraat 16
(tijdelijk gebruik winkelruimte)

(realiseren verdieping en carport)
Horst aan de Maas
• Vertrokken naar onbekende bestemming:
Patersstraat 4, Evertsoord

• Website

voorlopige verkiezingsuitslag per partij
Op woensdag 16 maart worden alle stemmen geteld. Dat gebeurt nadat de stem-

Live TV
• Liveblog op de website www.horstaandemaas.nl

bureaus gesloten zijn om 21.00 uur. De

Vragen en informatie

Hulp aan Oekraïners

voorzitters van alle stembureaus komen na

17 maart:

het tellen naar het gemeentehuis om alle

voorlopige uitslag voor de kandidaten

getelde stemmen in te leveren. Daar ver-

Een dag later, op donderdag 17 maart, gaan

Bij de gemeente komen vragen binnen van inwoners en ondernemers die iets willen

werken we alle stemmen tot een voorlopige

we verder met het verwerken van de uitsla-

betekenen voor de inwoners van Oekraïne. U vindt op www.horstaandemaas.nl informatie

verkiezingsuitslag. U kunt de bekendmaking

gen. Als dat klaar is, we verwachten rond

over hulp geven, geld of spullen doneren en andere informatie. En bij welke organisaties u

van de voorlopige uitslagen van de stem-

17.00 uur, maken we ook een voorlopige

terecht kunt.

men live volgen via:

uitslag voor de kandidaten.
Wilt u zelf mensen uit Oekraïne helpen?

Wilt u een Oekraïense vluchteling

21 maart:

Ga dan naar de website van Vluchtelingen-

in huis nemen?

• Facebook-kanaal NU Horst aan de Maas

deﬁnitieve uitslag

werk. Daar vindt u de initiatieven in onze

Op de website van VluchtelingenWerk leest

• Via Omroep HadM Televisie

Maandag 21 maart om 10.00 uur maken we

regio. U kunt ook uw eigen initiatief of actie

u meer informatie over het laten logeren van

de uitslag bekend in een openbare zitting

aanmelden. Er staat ook een overzicht

vluchtelingen bij u thuis.

van het hoofdstembureau.

van de meest gestelde vragen over de

• YouTube-kanaal Gemeente
Horst aan de Maas

• Digitaal
Ziggo: kanaal 42 (digitaal in geheel
Noord-Limburg)
• Glasvezel

Alle uitslagen zijn op maandag 21 maart

opvang en ondersteuning van vluchtelingen

Landelijke informatie

uit Oekraïne.

Meer informatie over de Russische inval in

KPN: kanaal 1485

te vinden op onze website: https://www.

Oekraïne, antwoorden op veelgestelde vragen

Telfort: kanaal 2054

horstaandemaas.nl/verkiezingsuitslagen

en praktische informatie voor Nederlanders

OnsBrabantNet: kanaal 2054

in Oekraïne vindt u op de website van de
Rijksoverheid.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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Essentie

Hoe denkt Essentie over Greenport en biomassa?

Afgelopen maanden laait steeds vaker de discussie op over een aantal thema’s. Twee thema’s lichten we er
hierbij uit. Allereerst biomassa. Essentie is geen voorstander van nieuwe biomassacentrales.
Verbranding van biomassa heeft
negatieve gevolgen voor de volksgezondheid, er is onvoldoende biomassa aanwezig in de nabijheid en
het kan beter verwerkt worden tot
andere producten. Daarmee is het
in de energietransitie geen langetermijnoplossing. Het landelijke
coalitieakkoord zit ook op deze lijn.
We begrijpen dat dit pijnlijk is voor

bijvoorbeeld de glastuinbouwsector, zeker in een markt met stijgende
energieprijzen. Echter, de realiteit is
dat er initiatieven kunnen komen die
passen binnen de huidige wettelijke
kaders. Kortom, niet alles is op dit
moment door de gemeente tegen te
houden. Zo eerlijk moet je ook durven zijn.
Dan de ontwikkelingen in Greenport.

CDA Horst aan de Maas

Er is veel discussie over ‘verdozing’.
Dat begrijpen we. Laten we echter
ook hierin duidelijk zijn. We hebben
in het verleden de keuze gemaakt
om bepaalde ontwikkelingen te clusteren. Denk aan glastuinbouw, intensieve veehouderij maar ook logistiek.
Zo houden we ons mooie landschap
op andere plaatsen open en in stand
en voorkomen we verrommeling.

In 2011 is de structuurvisie voor
Greenport vastgesteld en een nieuw
werkgelegenheidsgebied binnen
harde omgrenzing aangewezen.
De gemaakte afspraken willen we
nakomen. We dachten destijds dit
gebied pas eind 2040 ingevuld te
hebben. Maar de invulling van dit
gebied is veel sneller gegaan dan
gedacht. De grenzen voor dit gebied
zijn wat ons betreft hard. De grens is
dus ook echt de grens. We hebben
op dit moment alleen nog de laatste

twee klavers in te vullen. We hebben
hiermee geen haast. Daarna is het
gebied ‘af’. Essentie gaat op Klaver
7 voor meer bedrijven uit de maakindustrie en ruimte voor uitbreiding
van eigen bedrijven uit Horst aan de
Maas. Dit vertalen we naar kleinere
kavels. Daarna is verdere uitbreiding
voor ons een no-go.

en ons raken. Wij willen verantwoordelijkheid blijven nemen voor een
betere wereld door te beginnen in
Horst aan de Maas. We gaan daarbij veel meer redeneren vanuit de
bedoeling. En voor ons staat voorop
dat we met respect met elkaar
omgaan.
Met een club van ervaren en nieuwe
mensen gaat het CDA ook de
komende jaren graag voor u aan de
slag. Wij doen dit werk omdat wij
ons graag inzetten voor andere men-

sen. Mocht u vragen of opmerkingen
hebben, dan kunt u ons altijd bereiken want wij zijn er voor jou.

Fractie

Wij zijn er voor jou

In een roerige tijd met gebeurtenissen dichtbij huis en verder weg die
veel impact hebben, zijn volgende week de verkiezingen. Het is goed
om te beseffen dat het ons ook gewoon goed gaat.
En dat het heel fijn wonen, werken en leven is in onze gemeente.
Gevraagd naar de tevredenheid
geven mensen het cijfer 7,9. Ondanks
dat zijn er zaken die beter kunnen.
En daar gaat het CDA de komende
jaren aan werken. Op basis van vertrouwen en verantwoordelijkheid.
Het is belangrijk dat we luisteren

naar mensen en op basis van alle
argumenten de juiste afweging
maken. Dat allemaal in het belang
van een goede toekomst, ook voor
de generaties die na ons komen.
Wij beseffen daarbij dat we ons in de
lokale politiek alleen bezig moeten
houden met de zaken waar we over
gaan. De zaken dicht bij huis, die u

Rudy Tegels

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.

Natuurlijke materialen in je keuken

Ook binnen jouw budget een
landelijke keuken op maat

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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Het roer kan verder om, wij zijn nog niet klaar

Volgende week mogen we gaan stemmen, het is belangrijk dat uw
stem gehoord wordt. Iedere stem is bepalend voor de koers die we de
komende vier jaar gaan varen. De inwoners die vier jaar geleden voor
ons kozen, hebben toen gevraagd voor extra aandacht voor groen,
duurzaamheid en milieuhandhaving.
Ik ben trots op de stappen die wij
hebben gezet. We hebben een
groene afslag genomen maar we zijn
er nog lang niet. De weg is nog lang
en idealen waarmaken vergt een
lang adem, realiteitszin en de wil om
samen te werken, juist met partijen

Perspectief Horst aan de Maas

die anders denken.
De eerste stappen zijn gezet, biodiversiteit en klimaatadaptatie zijn
een belangrijk onderdeel van ons
beleid geworden. De energiecoöperatie heeft in de afgelopen vier jaar
terecht een plek aan tafel gekre-

Ik had iets kunnen schrijven over
eenzaamheid onder jongeren.
Over studieschuld of jongerenwerkloosheid. Over klimaatangst.
Over hoe mentale klachten onder
jongeren tijdens de pandemie zijn
verdubbeld. ‘Voor de jeugd staan alle
seinen op rood’, kopte de Volkskrant.

Maar die grote onderwerpen werden
afgelopen week overschaduwd.
Ondanks de verdrietige gebeurtenissen werd ik ook aan iets moois herinnerd: de jeugd in onze gemeente
is enorm verbonden met elkaar.
We zoeken elkaar op, troosten elkaar,
checken bij elkaar hoe het gaat.

We zoeken ondanks alles de verbinding op.
Het is belangrijk dat jongeren
samenkomen. Samenleven leer je
door in contact te komen met elkaar
en met verschillende mensen in de
maatschappij. De soos is zo’n belangrijke plek: je komt er alle types
tegen. We krijgen er ruimte om zelf
te organiseren en elkaar te ontmoeten. Samen met Perspectief ga ik me
komende jaren inzetten voor ruimte
voor de jeugd. Er moet actief geluis-

terd worden naar jongeren, zodat
we kunnen meebeslissen over onze
toekomst.
En ja: ik had uitgerekend nu iets kunnen schrijven over het belang van
aandacht voor jongerenwelzijn, of de
recentelijke bezuiniging op slachtofferhulp. Maar voor nu wil ik vooral
zeggen: ik ben enorm trots op de
verbinding tussen jongeren van Horst
aan de Maas.

Maarten Voesten

Judith Mooren

Zorgbuurthuis in elke wijk en in elk dorp

In de raadsvergadering van afgelopen dinsdag stond de woonzorgvisie op de agenda. Kern van de visie
is denken over en het realiseren van nieuwe woonzorgconcepten. Om daarmee het ‘gat’ tussen thuis
wonen zonder zorg en een verpleeghuis, dat ontstaan is door het wegbezuinigen van de verzorgingshuizen, te vullen. Dat vraagt, zoals terecht opgemerkt in het voorstel van B&W, om maatwerk binnen
buurten of dorpen.
In de visie heet de gemeente voorstellen en of initiatieven van burgers
of instanties welkom. Die voorstellen worden door de gemeente
getoetst op kaders. Zoals bijvoorbeeld voor wie welke woonvorm,
welke zorg en ondersteuning nodig

ring heeft tijd nodig. Deze tijd lijkt
soms schaars, bijvoorbeeld bij het
buitengebied dat bedreigd wordt
door ongebreidelde economische
groei en burgers die het gevoel hebben dat ze onvoldoende gehoord
worden. Het is tijd om te kiezen voor
een partij die verantwoordelijkheid
neemt én staat voor de duurzaamste
en de gezondste regio.

Verdriet en verbinding

Voor de jongeren van Horst aan de Maas staat de wereld op z’n kop.
Ik zou een stukje kunnen schrijven over waarom jongeren vertegenwoordigd moeten worden in de politiek. Een oproep aan jongeren om
te gaan stemmen. Maar mijn hoofd zit even helemaal vol.

SP Horst aan de Maas

gen als het gaat om de ontwikkeling van onze energielandschappen.
De capaciteit voor handhaving van
milieubeleid is recent fors uitgebreid
zodat we bedrijven die regels aan
hun laars lappen kunnen aanpakken. Daarnaast wordt er meer dan
ooit gesproken over de broodnodige
verandering als het gaat om de agrarische sector en de sociale aspecten
van het huisvesten van arbeidsmigranten.
We zijn nog lang niet klaar, verande-

is en daarnaast waar en op wat voor
manier er contact is met de omgeving.
Volgens de SP is het belangrijk dat er ook initiatieven vanuit de gemeente zelf komen.
Zo kan de gemeente het initiatief

BVNL Horst aan de Maas

‘Zorgbuurthuis’ samen met een
zorgorganisatie, de woningcorporatie en de buurt zélf in praktijk brengen. Er ligt daarvoor immers geld op
de plank bij het ministerie.
In het voorstel van de SP, dat vorig
jaar samen met het CDA is inge-

diend en raadsbreed is aangenomen, moet een zorgbuurthuis ervoor
zorgen dat zorgbehoevenden in de
eigen wijk kunnen blijven wonen,
met mantelzorg op loopafstand en
professionele zorg die oproepbaar
is. Een laagdrempelig en kleinschalig zorghuis, dus met een inclusief karakter, dat ook als een soort
inloophuis voor de buurt kan functioneren. De SP voelt zich speciaal
verbonden aan de realisatie van
zorgbuurthuizen in Horst aan de

Maas vanwege de betrokkenheid
van initiatiefneemster en aanjager
SP-raadslid Aniet Fonteyne, die in
2021 is overleden. Het zou mooi zijn
als zorgbuurthuizen in Horst aan de
Maas, niet alleen ter nagedachtenis aan haar, maar ook om recht
te doen aan hetgeen destijds in de
gemeenteraad is afgesproken, werkelijkheid worden.

lokale betaalmiddelen te versterken.
Met de regiomunt kun je boodschappen betalen of ermee afrekenen bij
de kapper, in het café of bij aankopen op de markt. Met een regionale
munt helpen we elkaar en pompen
we meer geld rond in onze eigen
economie. Dit is hard nodig, zeker
nu corona en de daarmee samenhangende lockdown ervoor hebben gezorgd dat nog meer mensen
overstappen op online winkelen,
waardoor de lokale koopkracht wordt

bedreigd. Met de verwezenlijking
van een munt zorgen we dat geld in
de eigen dorpen blijft en stimuleren
we het MKB als ruggengraat van de
economie in onze dorpen. De regionale munt kan op diverse manieren
in de lokale economie worden ingebracht en is verder uitgewerkt in ons
verkiezingsprogramma.

Mariet Roelofs

Regionale munt

Wij constateren dat in Horst aan de Maas veel ondernemers het
enorm moeilijk hebben. Wist je dat Nederland meer dan 21 steden telt
waar een lokale euro dienstbaar wordt ingezet om de economie in de
regio te funderen?
De introductie van een regionale
munt zou een steuntje in de rug
kunnen zijn voor consumenten om
het geld weer in eigen winkels uit
te geven. Een lokale munt kan een
enorme boost zijn voor de economie.
Het initiatief uit Engeland vindt ook
al navolging in andere Nederlandse

Agrarische sloopwerkzaamheden

Wij maken er werk van!

Door onze krachten te bundelen kunnen wij voor u:
• Uw complete sloopwerk ontzorgen.
• Putten schoonmaken en mestrestanten uitzeven
zodat deze weer emissiearm kan worden uitgereden.
• Grond leveren voor aanvulling.
Neem contact op met: Frank Reintjes 06 17900108 of Gertjan Holtermans 06 15898857.

gemeenten en regio’s. Zo heeft de
regio Westland vanwege de coronamaatregelen een succesvolle pilot
afgerond met lokaal geld. De Social
Trade Organisation (STRO) roept
gemeenten middels een Koop Lokaal
Boosterboek op om de koopkracht
met het invoeren en promoten van

Imke Emons

Landschappen
in Peel en Maas
Leden van IVN Helden, IVN Meijel en Jeugd en Natuur Maasbree,
hebben een cursus opgezet over het ontstaan, geschiedenis en
flora en fauna in natuurgebieden in Peel en Maas: De Groote Peel,
Weerdbeemden, Heldense Bossen, Dubbroek, Vlakbroek en de
omgeving van de struinroute in Grashoek. Eens per maand is de
lezing op een dinsdag en de daarop volgende zondag is de excursie.
Deelnemers kunnen inschrijven voor de hele cursus voor € 30,of per gebied voor € 5,- Er is een maximum aantal deelnemers.
Voor info en aanmelden: natuurcursus@ivnhelden.nl
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PvdA Horst aan de Maas

Vechten voor eerlijke kansen

Als wethouder spreek ik honderden mensen. Mensen die me raken en
inspireren. Mensen die verslaafd zijn. Die 3 gram coke gebruiken en
2 kratten bier drinken. Per dag. Die ons leren hoe belangrijk een
gezonde leefomgeving is. Of slachtoffers van de toeslagenaffaire.
Die ten onrechte 45.000 euro moesten betalen. Die lege flessen verzamelden om van het statiegeld brood voor hun kinderen te kopen.
Zij leren ons hoe kwetsbaar het vertrouwen in de overheid is.
De tientallen ondernemers die ik heb
mogen spreken. Die elke lockdown
hun pensioenpotje zagen krimpen en
hun schulden zagen groeien. Of zorgmedewerkers en leerkrachten. Die al

VVD Horst aan de Maas

jaren op hun tandvlees lopen.
Met bemoeizorg en politie achter
voordeuren. Van mensen die hulp zo
goed kunnen gebruiken maar niet
durven of willen vragen. Mensen met

een taalachterstand. Met schulden.
In eenzaamheid. Mensen die zich
zorgen maken om hun leefomgeving
of gezondheid. Maar ook de mooie
verhalen. Van de vele actieve inwoners die opkomen voor hen die het
nodig hebben.
Ik heb zelf ervaren hoe belangrijk
een uitgestoken hand is als je die zo
hard nodig hebt. En ik wil dolgraag
nog vier jaar die hand zijn. Elke dag
het verschil maken. Voor gewone
mensen en gewone ondernemers.

Voor al die inwoners met hun verhalen en hun uitdagingen.
Samen met jou wil ik vechten voor
eerlijke kansen voor iedereen.
Voor een gezonde leefomgeving
waarin iedereen echt mee kan doen.
Voor een Horst aan de Maas waar we
allemaal trots op zijn. Geef jij me die
kans?

Roy Bouten

Horst aan de Maas blijft goed, wordt beter

Het moment van de waarheid is bijna aangebroken. Hoe zullen alle
stemmen verdeeld worden? Het is wat ons betreft tijd voor vernieuwing. Een gemeentebestuur dat transparant is en daadkrachtig.
Als VVD hebben we ons de afgelopen vier jaar hiervoor ingezet.
En met uw stem op de VVD blijven we ook de komende vier jaar hard
werken voor u en onze gemeente.
Wij willen duidelijkheid voor inwoners. Zodat u weet wat er speelt
en betrokken wordt bij besluiten.
Bijvoorbeeld uw aanvragen bij de
gemeente moeten digitaal te volgen zijn, ook dat is transparantie.

En voordat we ons geld uitgeven
willen wij een goed en compleet
plan zien. Geen onderbouwing
betekent ook geen geld. Daarnaast
is leefbaarheid in alle kernen voor
ons belangrijk, daarmee bedoelen

we: voldoende woningen, gezonde
scholen, verkeersveiligheid, goede
gemeenschapsruimtes, toekomstbestendige verenigingen en ruimte
om te ondernemen. We zetten ons
in zodat de dingen die goed gaan in
onze dorpen goed blijven. En dat de
dingen die beter kunnen, ook echt
beter worden.
In veel dorpen zijn we al in gesprek
gegaan aan de deur, ook komende
week zijn wij onder andere te vinden
in Broekhuizen, Melderslo en Meerlo.

Geef aan wat belangrijk is voor u
en uw dorp. Politiek is geen spelletje. Daar moeten mensen zitten die
problemen willen oplossen. Voor u.
Zodat u veilig en vrij uw leven kan
leiden. De verkiezingen staan voor
de deur, u gaat toch zeker ook stemmen?

Yvonne Douven

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.

PRODUCTIEMEDEWERKER / PROCES OPERATOR
Je komt te werken in een nieuwe organisatie, een nieuwe productielocatie en een nieuw
team. Hou je van een uitdaging dan ben jij de persoon die we zoeken om het productieproces
te bewaken en het bedienen van onze machines.

Je dagelijkse taken bestaan onder andere uit:
•

Het bedienen, controleren en bijsturen van het proces en machines.

•

Het onderhouden van de machines en het verhelpen van kleine technische storingen.

OVER ORGANIC
NUTRITION CENTRE

•

Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden (invullen van werklijsten en logboeken).

•

Verrichten van transportwerkzaamheden met gebruik van de heftruck.

Organic Nutrition Centre is een nieuw modern

•

Wij vragen:

bedrijf in de regio. In april starten wij met het

Eventuele ervaring in een soortgelijke functie binnen een productieomgeving.
Maar ook als je net van school komt nodigen we je van harte uit om te solliciteren.

opwaarderen van champost. Hiervoor hebben

•

Bereidheid om in ploegendienst te werken.

we een biomassa-energiecentrale gebouwd

•

Een groot probleemoplossend vermogen.

van 7.500m . Hierin wordt regionaal

•

Je bent op de hoogte van de regels omtrent veiligheid, orde en netheid.

afvalhout verbrand en omgezet in warmte en

•

Je hebt kwaliteitsbewust handelen hoog in het vaandel staan.

2

elektriciteit. De warmte wordt gebruikt voor
het drogen en verwerken van de champost en

Ons aanbod

voor het verwarmen van de champignon-

•

Ploegentoeslag.

kwekerij. Het hele proces is CO2-neutraal en

•

25 vakantiedagen.

uniek in de wereld!

•

Reiskostenvergoeding.

We kunnen niet wachten om onze faciliteit in

•

En doorgroeimogelijkheden.

april in productie te nemen samen met jou!
Voor meer informatie neem contact op met Peter van Deursen telnr. 06-18395342 of

WWW.ORGANICNUTRITIONCENTRE.COM

Gerard Sikes telnr. 06-29501929 of mail je cv naar karin@sikes.nl
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Geplukt

Yvonne Willems Hegelsom
Ze is geboren en getogen in Hegelsom en heeft het hier ontzettend naar haar zin. Daarnaast is ze ontzettend ambitieus en zit ze niet snel stil. Deze week wordt Yvonne Willems (33) uit Hegelsom geplukt.

Ik kan zelf dus hopelijk ook nog even
mee.”
Wintersport is een hobby die Yvonne
op Rob, sinds ze hem heeft leren
skiën, heeft overgedragen. “De meiden zijn alleen nog nooit mee
geweest”, zegt ze. “Dat staat nog op
de planning als ze iets ouder zijn.
Voor nu genieten we er ook gewoon
van om samen thuis te zijn. Je hoeft
niet altijd maar ergens naartoe te
gaan, met een beetje creativiteit kun
je het heel leuk hebben in en rondom
je huis.”

Positief
Ze staat ontzettend positief in het
leven, maar ook Yvonne heeft de
nodige tegenslagen gekend. “De rode

Yvonne is geboren in Hegelsom
en woont hier nog altijd met veel
plezier, ondanks dat ze meerdere periodes in het buitenland
heeft doorgebracht. Ze voelt zich
thuis in het dorp en had dit al
van kleins af aan. “Mijn zus en ik
hebben van pap en mam altijd de
kans gekregen om alles te ontdekken en ons te ontwikkelen.
Samen zijn we vroeger alle clubjes
afgegaan in Hegelsom: ik ben drie
jaar lid geweest van toneelvereniging Poespas, elf jaar van de
muziekvereniging en ik heb zo’n
twaalf jaar gevolleybald. Ook ben
ik al vanaf mijn 6e lid bij Jong
Nederland.” Ze kijkt dan ook terug
op een fijne jeugd binnen een
warm gezin.

Buitenland
Nadat Yvonne de middelbare
school afmaakte, begon ze aan de
opleiding ROC Sport en Bewegen
in Tilburg. “Deze opleiding paste
heel goed bij me. Dit heb ik vier
jaar gedaan en op mijn 16e ben
ik, vanuit de opleiding, voor het
eerst een paar maanden naar
het buitenland geweest voor een
skischool in Flachau. Dit beviel
zo goed, dat ik daar elf jaar lang
jaarlijks ski-en snowboardles ben
blijven geven. Op het einde was
het dan telkens alleen nog een
weekje kerstvakantie, maar ik kon
er zó van genieten.” Het ‘stagelopen’ in het buitenland beviel
Yvonne zo goed, dat ze er zelfs
voor koos om haar afstudeeropdrachten volledig in het buitenland te doen. “Van december tot
carnaval heb ik in Oostenrijk stagegelopen en het praktijkgedeelte
afgerond. Toen was ik precies een
week thuis om de carnaval mee
te pikken en van winter- naar
zomerspullen in te pakken om

vervolgens op Bonaire surfles te gaan
geven en mijn theoriegedeelte, een
marketingonderzoek, af te ronden.”
Yvonne noemt dit ook wel creatief
combineren en het beste uit twee
werelden halen. “Ik heb een fantastische tijd gehad en veel gezien en
gedaan.”

‘Getrouwd’
Op haar 23e ging Yvonne samenwonen in Hegelsom met haar vriend
Rob. “Wij zijn sinds 2008 al samen.
Op het festival Alcatraz hadden we
elkaar op het oog, dat weet ik nog
goed. Er scheen echt een zonnestraal op hem”, lacht ze. “We kwamen samen in november, maar in
december vertrok ik weer voor vier
maanden naar Oostenrijk. Dat wilde
ik echt niet opgeven, ik zou hoe dan
ook gaan. Rob is me komen opzoeken daar en toen heb ik hem leren
skiën.” Yvonne en Rob zijn niet
echt getrouwd, maar waren wel
in 2011 het boerenbruidspaar van
Hegelsom. “Ik zeg altijd dat we in de
onecht getrouwd zijn”, lacht Yvonne.
“We hoeven niet meer echt te trouwen, want we hebben een geweldige bruiloft gehad, maar het mag
nog wel hoor, ik sta voor alles open.”
Samen hebben Yvonne en Rob twee
dochters van 4 en 2.

Ambities
Ondanks dat ze een mbo-opleiding
had afgerond en van een tussenjaar had genoten waarbij ze allerlei sneeuwavonturen had beleefd,
wilde Yvonne nog graag een hboopleiding volgen. “Op mijn 19e ben
ik begonnen met de hbo-opleiding
Sport, Gezondheid en Management
in Nijmegen. Ik vind heel veel dingen interessant en ben heel leergierig, dus heb er ook nog keuzevakken
naast gevolgd.” Na twee verschillende banen te hebben gehad, die

Yvonne omschrijft als ‘tussenstations’, vond ze haar passie bij de
gemeente Venray. “Er kwam hier een
vacature vrij als buurtsportcoach.
Ik wist meteen: dit ben ik en dit past
perfect bij mij.” Inmiddels werkt ze
hier al 7,5 jaar met heel veel plezier.
Sinds 2,5 jaar is ze coördinator van
Venray Beweegt. “Dit is een soort
netwerkorganisatie van de gemeente
op het gebied van sport, bewegen
en gezondheid”, legt Yvonne uit.
“Het is een veelzijdige baan, waar ik
heel veel energie uit haal.” Toch blijft
Yvonne graag om zich heen kijken
hoe ze zich kan blijven ontwikkelen
en mee kan bewegen in de samenleving. “Daarom ben ik nu begonnen met de MBA Management en
Innovatie. Het is uitdagend, vooral zo
met de meiden, maar ik hou ervan
mezelf uit te dagen.”

Vrijwilligerswerk
Een bezige bij is Yvonne dus overduidelijk, maar ook haar vrije tijd wordt
volgepland. “Ik ben vrijwilliger bij
Jong Nederland in Hegelsom. Dat vind
ik heel leuk om te doen. Qua vrijwilligersactiviteiten heb ik, sinds de
meiden er zijn, verder wel afscheid
genomen van een paar clubs, omdat
ik eerst bijna elke avond weg was.
Ik tapte altijd bij de soos en ik vond
het heel jammer om ermee te stoppen, maar er is iets heel moois voor
teruggekomen. Daarnaast ben ik van
mening dat er ook ruimte moet zijn
voor jeugd die kan opstaan en dit
soort taken op zich neemt.” Naast
haar vrijwilligersactiviteiten voetbalt
Yvonne nog fanatiek bij de voetbaldames in Hegelsom. “We hebben een
superleuk team van jong en oud, daar
kan ik echt van genieten. Ik krijg er
kippenvel van als ik eraan terugdenk
dat we gewoon voetbalden met een
superhecht team waarvan de jongste
16 was en de oudste ouder dan 50.

draad in mijn leven bestaat onder
andere ook uit gebeurtenissen waar
ik helaas geen grip op heb. Zo ben ik
twee hele goede vriendinnen veel te
jong aan kanker verloren en is mijn
zus haar kind plots op 1,5-jarige leeftijd verloren. Deze gebeurtenissen
zijn ontzettend bepalend in je leven,
maar ze hebben me wel geleerd dat
je echt alles uit het leven moet halen
wat erin zit. Deze mensen kunnen dat
namelijk niet meer. Daarom probeer
ik de dag te plukken en niet te streng
te zijn voor mezelf, dat wil ik de mensen om me heen ook graag meegeven. Ik droom graag groot, maar
geniet enorm van de kleine dingen.”
Tekst en beeld: Floor Velthuizen
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WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
HORST RONDOM AMERICAANSEWEG
HORST RONDOM INDUSTRIETERREIN
SEVENUM RONDOM KLASSENWEG
BROEKHUIZENVORST
RONDOM OOIJENSEWEGG

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl
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Stichting Landschap Horst aan de Maas
organiseert cursus landschapsambassadeur

Quinty Roeffen pakt goud op
NK indoor handboogschieten

Landschap Horst aan de Maas organiseert een cursus landschapsambassadeur. De cursus bestaat uit vier
bijeenkomsten van 19.30 tot 22.00 uur op maandag 28 maart, maandag 4 april, maandag 11 april en dinsdag
19 april. Op zondag 30 april staat een dagexcursie gepland.

Quinty Roeffen deed zaterdag 5 maart mee aan het NK indoor
handboogschieten in Den Bosch. Ze had zich in twee klassen
aangemeld en won in beide klassen goud.

Mensen die onder deskundige
leiding kennis willen maken met
natuur, maar ook met de ontstaansgeschiedenis van de natuurlijke
omgeving, de geschiedenis van de
gemeente en de agrarische ontwikkeling kunnen zich aanmelden voor
deze cursus. In vier avondbijeenkomsten en een dagexcursie worden

deelnemers geïnformeerd over het
lokale cultuurhistorische erfgoed,
landschapsontwikkeling en natuurgebieden, ontwikkeling van de
landbouw, de typisch lokale streekgewassen en streekproducten en de
toeristische hoogtepunten. Met het
doorlopen van de cursus verwerven
zij de titel Landschapsambassadeur

van Horst aan de Maas.
Er is plaats voor maximaal 22 cursisten en aanmelding gebeurt
op volgorde van binnenkomst.
Aanmelden kan via
info@landschaphorstaandemaas.nl
en meer informatie is terug te vinden
op www.landschaphorstaandemaas.nl

Beweegpark Kerkebos in Swolgen zet in op
gratis beweeglessen en instructie
Stichting Beweegpark Kerkebos wil door het aanbieden van gratis beweeglessen en instructie inwoners van
Tienray, Swolgen en omgeving aanzetten tot bewegen, met als doel het bevorderen van de gezondheid.
Mede door een subsidie van de Provincie Limburg, om ouderen te stimuleren tot bewegen, is het voor de
stichting mogelijk om deze lessen wekelijks te verzorgen.
Het Beweegpark Kerkebos, gelegen aan Molenstraat 37 in Swolgen,
werd afgelopen zomer geopend. Het
is een beweegpark buiten voor jongeren (vanaf 1.40 meter) en ouderen.
Het doel van Stichting Beweegpark
Kerkebos is om in te zetten op gezondheid door bewegen, maar ook om een
plek om samen te komen te creëren.

Voor mensen die graag willen kennismaken met het beweegpark, maar
de behoefte hebben aan begeleiding,
zijn er verschillende mogelijkheden.
Elke donderdagavond tussen 19.00 en
20.00 uur zijn er gratis beweeglessen.
Deelnemers kunnen dan meedoen
met een programma en met instructie
oefenen. Op donderdag 7 april start er

weer een nieuw blok tussen 19.00 en
20.00 uur. Op dinsdagen 5 en 12 april
is er een extra beweegmoment met
instructie tussen 19.00 en 20.00 uur.
Op de woensdagen 6 en 13 april is
er een extra beweegmoment met
instructie tussen 14.00 en 15.00 uur.

Roeffen nam deel in de categorieën
senioren en onder de 18. In de voorrondes schoot ze 287/300 en een
280/300. Met deze scores wist ze
zich in beide klassen als eerste te
ranken. Hierna begonnen de individuele partijen. Deze wist ze allemaal
te winnen, zodat ze in beide klassen
een gouden finale mocht schieten.
Ook werden er tussendoor nog

de awards uit gedeeld. Ook hier
viel Roeffen in de prijzen. Ze werd
namelijk weer talent van het jaar.
Deze award won ze twee jaar geleden ook. Hierna volgden de finales,
deze wist Roeffen allebei af te sluiten met goud.

Tekst: Paul Roeffen
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De Megjes van Zeen houden expositie
Jacqueline Hanssen, Marian Litjens, Helmie van de Riet en Ine Schriever stellen hun werken op zaterdag 12,
zondag 13, zaterdag 26 en zondag 27 maart tentoon. In deze speciale samenwerking willen ze het publiek een
meervoud aan soorten kunsten laten zien.
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In verband met uitbreiding van ons team zoeken wij
een enthousiaste

Adviseur Ruimtelijke
Ordening en Milieu m/v
De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het
adviseren van de agrarische sector op het gebied van
Ruimtelijke Ordening en Milieu.
Pijnenburg Agrarisch Adviesburo is een no-nonsense
adviesorganisatie die dicht bij de klant opereert.
Pijnenburg heeft een breed pakket van diensten voor
de (agrarische) ondernemers in het buitengebied.
Het werkgebied concentreert zich in een straal van 50
kilometer rondom de vestigingsplaats Horst.
De organisatie weet een laagdrempelig en
informeel karakter te combineren met een goede
kwaliteit van werk.

Dit groepje dames was een paar
weken geleden nog niet gevormd in
de werkgroep waarin ze nu zitten.
“We kenden elkaar wel, maar echt
samenwerken hadden we nog niet
gedaan”, vertelt Jacqueline Hanssen.
De werkgroep is ontstaan vanuit het
kunstenaarscollectief Zeen uit Horst
aan de Maas. Tijdens de expositie
laten ze gevarieerd beeldend werk
zien tijdens een ‘pop up’ tentoonstelling. Het viertal past verschillende
technieken toe van tekeningen met
houtskool, schilderingen met O.I.-inkt
en aquarel, ruimtelijk werk, olieverfschilderijen en collages.

Stroomversnelling
Helmie van de Riet legt uit hoe de
dames met elkaar in contact zijn gekomen. “Via Zeen zaten we een avond
bij elkaar te vergaderen en hadden we
het over feedback. Alle vier misten we
toch wel feedback naar onze kunstobjecten. Feedback geven gebeurt
namelijk niet vaak in de kunstwereld.
Daarom besloten we met z’n vieren
een paar keer bij elkaar te zitten.”
Dat ze uiteindelijk samen een expositie gingen organiseren, was dan
ook niet verwacht, legt Hanssen uit.
“Ook dit kwam heel spontaan”, zegt
ze. “Een paar weken geleden besloten we dit te organiseren en daarna is

het allemaal in een stroomversnelling
gegaan. Wat we belangrijk vonden,
was om een ruimte te gebruiken die
leeg staat, want in ons eigen atelier is
minder leuk. We wilden echt op een
externe locatie.” Via verschillende connecties kwamen de dames bij de oude
locatie van de bibliotheek in Horst
terecht aan de Loevestraat. “Na een
akkoord van de gemeente was alles
snel geregeld en konden we aan de
slag”, zegt Van de Riet. “Heel fijn dat
dit zo snel geregeld was.”
De expositiedagen staan in het teken
van openheid, leggen de twee dames
uit. “Het moet een plek zijn van ontmoeting”, zegt Hanssen. “Het moet
niet zo zijn dat je hier binnenkomt om
stilletjes te kijken naar onze kunst.
Er is een tafel voor ontmoeting, met
elkaar in gesprek gaan is voor ons
belangrijk. Het is allemaal heel laagdrempelig.”

Eigen stijl
De vier dames hebben ieder een
eigen stijl. Marian Litjens heeft een
eigen atelier en geeft tekenles aan
volwassenen. Ze maakt vooral tekeningen van de natuur uit de regio met
houtskool en potlood. De stammen
van bomen laat ze wit zodat er veel
meer nadruk komt op vegetatie en de
natuur. Hanssen maakt grote schil-

derijen van soms wel 2 meter hoog.
Ze schildert op papier waarna ze dit
verlijmt op een groot doek. Ook maakt
ze klein, ruimtelijk werk van vaak
gevonden voorwerpen. Daarnaast
maakt ze grote zetels. In al haar werken komt iets maatschappelijks naar
voren. Van de Riet waagt zich ook
aan maatschappelijke onderwerpen.
Veel was ze bezig met het menselijk
lichaam en virussen, maar daar werd
ze niet vrolijk van. Daarom besloot
ze troostcollages te maken. In ander
werk is de mestkever haar thema.
Volgens Van de Riet gaat de mestkever de wereld redden. “De mestkever heeft een negatief beeld bij veel
mensen: hij werkt met poep. Maar
daarvan maakt hij hele mooie dingen,
dat wil ik laten zien.” Ine Schriever
maakt Japanse linosneden. “Het is
heel universeel, integer en persoonlijk”, vertelt ze. “Vrouwelijkheid is het
onderwerp. Er worden in mijn werken
veel confrontaties aangegaan.”
Hanssen, Litjens, Van de Riet en
Schriever presenteren hun werken op
12, 13, 26 en 27 maart van 11.00 tot
17.00 uur aan de Loevestraat 22-24
in Horst. Op vrijdag 12 maart om
11.00 uur is de feestelijke opening.

Tekst en beeld: Niels van Rens

50-jarig jubileum Veldkruisen en Kapellen Horst
Stichting Veldkruisen en Kapellen Horst viert haar 50-jarig jubileum. Op zondagmiddag 20 maart is het feest
in de theaterzaal van ‘t Gasthoês in Horst.
De dag wordt opgevuld door Toneel
60 plus, de AMC Zengers, een animatiefilm van Thuur van de Heuvel en
zang van Rob Achten en Jac Hanssen.

Ook wordt er dan het eerste fotoboek
van Veldkruisen en Kapellen gepresenteerd. Burgemeester Ryan Palmen
en deken Wilson Varela krijgen een

exemplaar. De presentatie van die
dag wordt gedaan door Jos Keijsers.
Het evenement duurt van 13.30 tot en
met 17.00 uur.

Folkband Riverflow treedt op in De Wingerd
Na een lange pauze als gevolg van corona heeft muziekpodium SundayFolk &more weer een concert gepland.
Zondag 20 maart om 16.00 uur staat Riverflow op het podium van De Wingerd met ‘feestfolk’.
Riverflow is een folkband beïnvloed
door de legendarische Pogues en
Dubliners. De band heeft een lange
geschiedenis van vele pub- en festivaloptredens. Alle etiketten zijn al op
de groep geplakt: schapefolk, confet-

tifolk, punkfolk, folkrock, zuipfolk, folka-billy, skafolk en feestfolk. Maar voor
alles is Riverflow een band die met
enthousiasme het publiek mee kan
krijgen met haar opzwepende muziek.
In hun biografie schrijft de band dat

ze inspiratie halen uit iconen als de
MacGowans, Geldofs en Dylans van
deze wereld. Ze hebben reeds meerdere malen in het voorprogramma
gestaan van bands als The Dubliners,
The Whisky Priests en Rowwen Hèze.

Het profiel van de kandidaat die wij zoeken:
• Een persoon die een aanvulling is voor ons team en in
staat is zelfstandig te functioneren naar de klanten en
richting de diverse overheden;
• Beschikt over HBO opleiding of HBO denkniveau;
• Enthousiaste instelling, creatief inzicht en proactief
werkend;
• Landbouwkundige achtergrond, werkervaring op dat
gebied en/of affiniteit met het buitengebied;
• Ondernemend, resultaatgericht en vaardig in het creëren
van draagvlak;
• Ervaring op het gebied van R.O. en Milieu strekt tot
aanbeveling.
Een uitgebreidere omschrijving van deze vacature treft
u aan op onze website. Uw schriftelijke reactie met
bijbehorend CV zien wij graag zo spoedig mogelijk
tegemoet.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
dhr. Joost Pijnenburg via tel. 077-3982921 of
info@pijnenburgadvies.nl

Spoorweg 4, 5963 NJ Horst • tel. 077-3982921 • info@pijnenburgadvies.nl

www.pijnenburgadvies.nl
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Onthulling Le Couple in
Grubbenvorst
Eind 2020 is het project ‘Grubbenvorst eert kunstenaar Cees van den
Bergh’ gerealiseerd met de plaatsing van het kunstwerk Le Couple op
het Pastoor Vullinghsplein in Grubbenvorst. Dit project wordt op maandagmorgen 18 april afgesloten met een officiële onthulling.
Door het coronavirus was het eerder niet mogelijk om dit evenement
te organiseren. Om 10.30 uur is er
voor genodigden een ontvangst

in Brasserie In de Witte Dame in
Grubbenvorst. Daarna, om 11.00 uur,
begint de onthulling.

Puzzel

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld
door PLUS Supermarkt in Horst!
Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-centrum.nl,
of doe deze in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement
(t.a.v. Marion van Issum), Steenstraat 2, Horst. Vergeet niet uw naam, tel.nr.
en mailadres te vermelden. Oplossingen moeten vóór zondag 13 maart 2022
(12.00 uur) binnen zijn. De winnaar wordt donderdag 17 maart 2022 bekend
gemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

Bierproeverij in openlucht
museum De Locht
In het brouwhuis op het terrein van openluchtmuseum De Locht
wordt op zondag 13 maart een proeverij van speciaalbieren gehouden. Bezoekers kunnen hier verschillende biertjes proeven vanaf
12.30 uur.
Bij deze bierproeverij is de muziekgroep Vurdewind aanwezig, zij spelen
muziek uit Nederland, Engeland en
Duitsland. Kinderen kunnen (tegen
extra vergoeding) nestkastjes timme-

ren. Ze worden daarbij geholpen door
leden van de Vogelwerkgroep Horst.
Het museum is geopend op woensdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot
17.00 uur.

Hulp bij de aanvraag
kwijtschelding
Synthese biedt de inwoners van Horst aan de Maas hulp aan door hen te
ondersteunen bij de aanvraag van kwijtschelding van de gemeentelijke
belastingen en de waterschapslasten.
Mensen met een laag inkomen en
weinig vermogen kunnen recht hebben op kwijtschelding. De vrijwilligers van het STeunAdviesPunt Horst
aan de Maas ondersteunen mensen
gratis met de aanvraag voor kwijtschelding. De spreekuren staan
gepland op maandagochtenden 21 en

28 maart. Daar is ook ondersteuning
mogelijk bij andere thuisadministratievragen zoals budgetteren, minimaregelingen en toeslagen. Voor meer
informatie, stuur dan een mail naar
thuisadministratiehorst@synthese.nl
of bel 077 397 85 00.

WIJ ZOEKEN PER
1 MAART EEN

CHAUFFEUR M/V
VOOR HET UITRIJDEN
VAN WEEKBLADEN

De oplossing van
de puzzel in de
Hallo van 24
februari 2022 was:

WERKZAAMHEDEN

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

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl

En de winnaar is:
Rina Droog uit Horst.
Van harte
gefeliciteerd met
een cadeaubon
t.w.v. € 25,beschikbaar gesteld
door HEMA Horst!
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Religie

Medische zorg

Masterclasses Rianne van der Steen en Jolan Dufourné

Tijden Heilige Missen

Apotheek

Broekhuizen

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

Zondag 13 maart

Griendtsveen zondag
Zondag 13 maart

11.00

Grubbenvorst

Zaterdag 12 maart
Zondag 13 maart (Poolse taal)

In museum De Kantfabriek worden op zaterdag 12 maart twee workshops gegeven. Zo is er een masterclass over kant in moderne couture en een workshop freestyle borduren.

Huisartsenpost

19.00
09.15

Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

Hegelsom

Zondag 13 maart

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

09.30

Horst

Zaterdag 12 maart
Zondag 13 maart
Maandag 14 maart
Dinsdag 15 maart
+ aanbidding
Woensdag 16 maart
Donderdag 17 maart
Vrijdag 18 maart

18.00
11.00
18.30
09.00
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

Zaterdag 12 maart

Gebiedsteams

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

Gemeente Horst aan de Maas

19.15

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Meerlo

Donderdag 17 maart
- rozenkrans
- biddende moeders

09.00
08.30
09.30

Swolgen

Tandarts

Spoedgevallendienst

11 t/m 13 maart

Zondag 13 maart
Dinsdag 15 maart
- rozenkrans

Gonnie Eijkemans Tandarts
Peperstraat 22, Sevenum
077 467 20 28

09.00
19.00
18.40

Sevenum

In de masterclass over kant in
moderne couture worden de mogelijkheden die moderne kant kan
bieden onderzocht in het met de
hand vormen van ontwerpen op de
pop met de moulagetechniek. De
Masterclass wordt afgesloten met
het bespreken van de kanten moulages die zijn ontstaan. Docent van
de masterclass is Rianne van der

De Schuilplaats

kerkdienst

Werkstuk
De workshop freestyle borduren staat onder leiding van Jolan
Dufourné. Met een paar soorten steken en verschillende soorten draden

kunnen deelnemers een werkstuk
maken. Deze kan gebruikt worden
als patch of als broche. Tijdens deze
workshop wordt er gewerkt op een
lapje stof dat later verwerkt kan
worden.
Kijk voor meer informatie en
aanmelden voor de workshops op
www.museumdekantfabriek.nl

Kunst- en cultuurplatform Zeen uit Horst aan de Maas heeft het initiatief genomen een kunstveiling te organiseren voor Oekraïne. Op advies van lid Agata Siwek, zelf afkomstig uit Polen, wordt de opbrengst hiervan
bestemd voor vluchtelingen uit Oekraïne die in Krakow worden opgevangen.
Het geld gaat rechtstreeks naar een
welzijnsorganisatie die in deze stad
vluchtelingen opvangt. Het betreft
Fundacja Wolno Nam. Deze organisatie heeft de afgelopen week een
opvanghuis voor deze vluchtelingen
opgezet waar vluchtelingen direct
terecht kunnen, zodat ze daarna
begeleid kunnen worden naar langdurige opvang. Omdat het veelal moeders met kinderen betreft, is er ook

kinderopvang opgezet. De moeders
zijn immers druk met formaliteiten,
contact met thuis en het verzamelen
van spullen om naar huis te sturen.

Anoniem
Kunstenaars die lid zijn van Zeen,
maar ook andere kunstenaars, stellen
kunstwerken beschikbaar waarop men
kan bieden. De veiling is op dinsdag
8 maart opengegaan en sluit op zon-

dag 20 maart om 17.00 uur. Bieden kan
anoniem via een reactie op het bericht
van deze veiling op www.zeen.online
De hoogste bieder ontvangt daarna
bericht van het bestuur dat het bedrag
kan worden overgemaakt aan de penningmeester. De koper neemt zelf contact op met de kunstenaar om het werk
op te halen. Daartoe toont de koper een
betalingsbewijs.

BENIEUWD NAAR WAT
ER ZICH ACHTER DEZE
DEUREN AFSPEELT?

Tandartsen Praktijk Venray
Wilhelminastraat 17a, Venray
0478 58 07 00

09.30
14.00
18.30
18.30
18.30
18.30

Steen. Zij is een eigentijdse modeontwerper. Zij maakt op ambachtelijke wijze kleding en patronen in
haar eigen atelier.

Kunstveiling Zeen voor Oekraïne

14 t/m 17 maart

Zondag 13 maart
+ uitstelling
Maandag 14 maart
Dinsdag 15 maart
Donderdag 17 maart
Vrijdag 18 maart

zondag

Workshops in museum De Kantfabriek

Apotheek Maasdorpen

10.30
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Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

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

10.00

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Priesternoodnummer

Geen spoed, wel politie?

Horst aan de Maas

0900 88 44

06 55 40 80 23

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
4

9

8

1

3

7

1

9

7

Oplossing vorige week:

2
6

8

Scan de QR code
en zie de video’s

6

2

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

1

9
3

5

6

5
8

4

2

7

1

3
9

1
6

4

2

9

4

7

3

1

6

8

5

7

8

3

5

2

6

9

4

1

6

5

1

4

8

9

2

3

7

3

4

8

9

7

2

5

1

6

9

6

5

8

1

4

7

2

3

1

2

7

6

5

3

8

9

4

5

7

2

3

4

8

1

6

9

8

3

6

1

9

5

4

7

2

4

1

9

2

6

7

3

5

8

Dinnissen is op altijd zoek naar gemotiveerde vakmensen, die willen werken binnen
een ﬁnancieel gezond bedrijf met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
Momenteel hebben we o.a. de volgende vacatures, scan de QR code of bezoek onze
website voor meer informatie.
»
»
»
»

powtech@dinnissen.com

Projectmanager (technisch)
(Project) engineer
Service coördinator
Electrical support engineer

www.dinnissen.com

» Samensteller / Lasser
» Productiemedewerker
halffabricaten
» CNC draaier
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WIJ MAKEN PLAATS VOOR DE NIEUWE COLLECTIE!

Tummers

daar word ik vrolijk van
t

ar
a
M

’’
50 7 cm
12

-34%
PANASONIC SMART TV
TX-50JXW834

799,-

525,-

• LED • 4K Ultra HD • Dolby Vision • Ingebouwde
Chromecast • Android TV

-21%
C
SAMSUNG KOEL-VRIESCOMBINATIE
RB36T672CWW/EF

699,-

555,-

• No Frost • Space Max (365L) • Inhoud vriesgedeelte: 114L • Inhoud koelgedeelte: 251L
• Power Cool + Power Freeze • Afmetingen (BxHxD): 59,5 x 193,5 x 65,8 cm

-27%
AIR & ME LUCHTREINIGER
LENDOU

• Luchtreiniger met geïntegreerde luchtkwaliteitssensor • Handige Smart Life app

269,-

197,-

-48%
149,-

77,-

LINKSYS ROUTER
MR7350-EU

• Dekking tot 150 m2 • Intelligent Mesh™-technologie • WiFi 6-technologie

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

