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Lintje bij afscheid
De gemeenteraad nam op dinsdag 22 maart afscheid van dertien raadsleden, zij keren niet meer terug in de nieuwe raad. Burgemeester Ryan Palmen nam uitgebreid de tijd om alle
raadsleden te bedanken en ze een bloemetje te overhandigen. Tijdens deze avond werd een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Henk Weijs en Loes Wijnhoven-Dirckx. Beide
raadsleden gaven al voor de verkiezingen aan niet terug te keren in de nieuwe raad. Weijs was sinds 2010 lid van de raad van de gemeente Horst aan de Maas voor het CDA.
Wijnhoven-Dirckx was van 2005 tot 2010 lid van de raad van de voormalige gemeente Sevenum. Sinds 2014 was zij lid van de raad van de gemeente Horst aan de Maas voor het CDA.
Weijs en Wijnhoven-Dirckx werden voor hun inzet en vele jaren als gemeenteraadslid allebei benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Dorpsraad en Medezeggenschapsraad onderzoeken voortbestaan

Mogelijke sluiting voor basisschool De Driehoek in Griendtsveen

Komend schooljaar heeft basisschool
De Driehoek nog maar maximaal
45 kinderen en dit loopt terug naar
42 kinderen in 2024. Dynamiek scholen
groep is van mening dat het pedago
gisch en didactisch niet haalbaar is om
kwalitatief goed onderwijs te bieden
met slechts twee groepen op een basis
school. De dorpsraad van Griendtsveen
en de MR willen graag door met de
school. “Het nieuws komt niet als don
derslag uit heldere hemel voor ons”,
zegt Ton Bukkems van de dorpsraad.
“We zijn al langer in gesprek met de
MR. We willen nu alles uitzoeken om
de school alsnog open te houden. We

waren hier al eerder mee bezig, maar
dit proces wordt nu geïntensiveerd. Het
is voor ons zeker nog niet afgelopen.
We proberen er alles aan te doen om
de school te behouden.”

Het nieuws komt niet
als donderslag uit
heldere hemel voor ons

Alternatieven
Dynamiek realiseert zich dat de slui

ting van een school in een dorpskern
ingrijpend is. Daarom organiseerde
Dynamiek woensdagavond 23 maart
een informatieavond voor de inwo
ners van het dorp. “Dit nieuws maakt
natuurlijk veel los in de gemeenschap”,
zegt bestuurder Dorien Sommers.
“Daarom willen we de ouders dit ook
mondeling toelichten en hen ruimte
geven om vragen te stellen.” Voor
de school werden die avond, na een
oproep van de dorpsraad, meerdere
waxinelichtjes geplaatst om de nood
zaak van een oplossing kracht toe te
zetten. “We zijn in gesprek met de
dorpsraad en de MR en we weten

van hun belang voor het behoud van
de school”, zegt Sommers. “Daarom
gaan we de komende maanden via
een onafhankelijk onderzoek kijken
of er alternatieve mogelijkheden zijn
voor onderwijs in Griendtsveen. Daarin
moeten we natuurlijk een zorgvul

Parkhotel Horst

Het leerlingenaantal van basisschool De Driehoek in Griendtsveen staat al geruime tijd onder druk.
Daaruit trekt Dynamiek Scholengroep de voorlopige conclusie dat sluiting van basisschool De Driehoek
in Griendtsveen onafwendbaar is. De dorpsraad en de Medezeggenschapsraad (MR) willen wel door en
kijken naar de mogelijkheden.

dige afweging in maken. Het pro
bleem is dat er te weinig kinderen in
Griendtsveen zijn en als je maar twee
groepen hebt, dan is het niet meer
haalbaar in mijn ogen.”
Lees verder op pagina 07
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Lenteactiedag in wijk de Risselt in Horst
Wijkcomité De Risselt organiseerde zaterdag 19 maart een lenteactiedag. Tijdens deze bijeenkomst, die van 09.00 tot 12.00 uur duurde, werd
er door buurtbewoners een flink aantal werkzaamheden verricht om de
groene zone aantrekkelijker te maken. Wethouders Eric Beurskens en
Han Geurts kwamen een kijkje nemen bij het afgeronde project en
reageerden enthousiast.
De werkgroep is al drie jaar bezig met
het project, geeft werkgroeplid Peter
Hermans aan. “We zijn op het idee
gekomen om iets met deze groen
strook te doen, omdat er geluidsoverlast
werd ervaren door mensen die vlakbij
de A73 wonen”, legt hij uit. “Om deze
groene zone aantrekkelijker te maken
en de geluidshinder te verminderen,
kwamen we op het idee om hier bomen
en struiken te planten.” In 2019 plantte
de groep de eerste boom. “We hebben
hier drie jaar lang hard aan gewerkt”,
geeft Hermans aan. “Er is contact
opgenomenmet stichting Landschap
Horst aan de Maas en zij hebben hun
expertise ingebracht. Die samenwer
king is erg fijn verlopen. Er zijn dan ook
vorig jaar in het najaar 270 struiken
en 50 bomen geplant.”
Naast het aanplanten van een groot

aantal bomen en struiken, heeft de
werkgroep de afgelopen drie jaar nog
veel andere werkzaamheden verricht.
Zo is er een klautertrap naar de terp
langs de snelweg gemaakt en op deze
terp is een landmark geplaatst die
verwijst naar Bôttermelks Lei. De terp
heeft ook beplanting gekregen, er is en
insectenhotel geplaatst en er zijn ruim
25 vogelhuisjes opgehangen. “We zijn
er als buurtbewoners erg trots op”, geeft
Hermans aan. “Tijdens de afsluitende
bijeenkomst waren wethouders Eric
Beurskens en Han Geurts ook aanwezig.
Zij noemden tijdens de speech ook dat
het een prachtig initiatief was en dat wij
een van de eerste buurtcomités waren
die zo’n actie hebben ondernomen
en van de grond gekregen hebben.
Ze waren erg enthousiast en dat is voor
ons natuurlijk super om te horen.”

Dat het project nu afgerond is, betekent
niet dat het werk van het buurtcomité
hier stopt. “De commissie wordt in
stand gehouden”, zegt Hermans.
“De geplante bomen en struiken
moeten namelijk water blijven krijgen
en we houden een oogje in het zeil dat

er geen vernielingen of iets dergelijks
plaatsvinden. Daarnaast hebben we
mensen uit de aanliggende straat
gevraagd om een boom te adopteren.
Een aantal mensen stond hier wel voor
open en zij zorgt dus dat de boom
tegenover hun huis genoeg water krijgt.

Zelf blijven we dit ook doen, zodat alles
goed kan groeien. Het is een geslaagd
project en we zijn erg tevreden met
het resultaat.”

Tekst: Floor Velthuizen

Uitslagen per partij per kandidaat bekend
De uitslag per partij per kandidaat van de gemeenteraadsverkiezingen is bekendgemaakt door de gemeente
Horst aan de Maas. Hieruit bleek dat CDA Horst aan de Maas en PvdA een restzetel kregen.
Het CDA staat hierdoor op zeven
zetels en is de grootste partij. Daarna
volgen Essentie (vijf zetels), D66/

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

Oplage 19.800 exemplaren

GroenLinks (vier zetels), PvdA (vier
zetels), Perspectief Horst aan de Maas
(drie zetels), VVD (twee zetels) en
Belang van Nederland (twee zetels).
In de uitslag per kandidaat kan een
aantal opvallende conclusies worden
getrokken. Bij het CDA heeft Rudy
Tegels 805 stemmen gekregen. Hij
staat hiermee op de derde plek van
kandidatenlijst met meeste stemmen.
Han Geurts (CDA), in de vorige
raadsperiode wethouder, stond op plek
twee en kreeg 256 stemmen. Dat is
niet genoeg om in de gemeenteraad
te komen. Hij kan eventueel wel

wethouder worden als het CDA twee
wethouders mag kiezen uit haar partij.
Naar verwachting wordt Tegels ook
wethouder.

Wethouderkandidaten
Bij Essentie komt Jeroen Brouns
niet terug als raadslid. Hij behaalde
218 stemmen en kwam er 19 te
weinig om terug te keren. Brouns
stond op plek drie. Als Essentie in
de coalitie komt, zal waarschijnlijk
Eric Beurskens terugkeren als wet
houder. Hij ontving 163 stemmen.
De top vier van D66/GroenLinks

komt helemaal in de gemeenteraad.
Ook voor deze partij geldt hetzelfde
als Essentie. Thijs Kuipers zal moge
lijk als wethouder terugkeren als deze
partij in de coalitie komt. Kuipers
kreeg zestig stemmen en stond als
laatste (lijstduwer) op de lijst. Bij
de PvdA werd er vast feest gevierd.
Nummer één, Roy Bouten, kreeg de
meeste s temmen (1.234) van deze
verkiezingen. Ook hij zal terugkeren als
wethouder als zijn partij in de coalitie
komt. Nummer 10, Silvie Schreurs, is
een nieuwkomer voor de partij in de
raad. Zij ontving 189 voorkeursstem
men. Bij de VVD komt Yvonne Douven
terug als fractievoorzitter, samen met
nieuwkomer Peter Lalieu. De ‘nieuwe’

partij Perspectief Horst aan de Maas
verwelkomt twee nieuwe raads
leden. Thijs Lenssen keert terug en
hij neemt Hilde Spreeuwenberg mee
en Ton Wismans. Nathalie RozendaalAlkemade kwam tien stemmen tekort
om in de raad te komen. Imke Emons
komt namens Belang van Nederland in
de gemeenteraad met 753 voorkeurs
stemmen. De tweede zetel wordt in
gebruik genomen door de nummer 2:
Rob Driessen (131 stemmen). Bij deze
partij kreeg Bram Zaalberg drie stem
men, de minste van deze verkiezingen
in Horst aan de Maas.

www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
077 208 32 00
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

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

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

Arie Stas aangesteld als informateur
Arie Stas (PvdA) is aangesteld als informateur voor de nieuwe coalitie van Horst aan de Maas. Dat meldt hij aan HALLO Horst aan de Maas.
Stas zal op zoek gaan naar een coalitie binnen de gekozen partijen.
Zoals gebruikelijk neemt de grootste
partij, ditmaal het CDA, het voortouw
in de coalitiebesprekingen. CDA Horst
aan de Maas wist zeven zetels te

behalen. Arie Stas was al eerder in
de vorm van informateur te zien. Dat
deed hij in de vorige raadsperiode
in 2018 ook. Daaruit rolden de

partijen CDA, PvdA, Essentie en D66/
GroenLinks als coalitie. Als Stas een
goed advies heeft, brengt hij dit
rapport uit bij burgemeester Ryan

Palmen. Op woensdag 30 maart
wordt de nieuwe gemeenteraad
geïnstalleerd. De eerste raadsavond is
op dinsdag 19 april.
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Herinrichting Lollebeek en Castenrayse Vennen
officieel van start
Het project ‘Herinrichting Lollebeek en Castenrayse Vennen’ is vrijdag 11 maart van start gegaan. Binnen dit
programma werken Waterschap Limburg, de provincie Limburg, de gemeente Horst aan de Maas en de
gemeente Venray samen om invulling te geven aan natuurdoelen, een robuust watersysteem, landbouw en
leefbaarheid. Bij dit project draait het om het herstellen en omleiden van de Lollebeek en het verminderen van
de verdroging van de Castenrayse Vennen.
“De afgelopen jaren hebben laten zien
dat het belangrijk is om te komen tot
een waterrobuust Limburg. Ook dit
project draagt daar aan bij. Daarnaast
krijgen natuur en biodiversiteit extra
aandacht”, aldus dagelijks bestuur
der Arnold Jansen. Het project wordt
uitgevoerd door het bedrijf ‘VissersPloegmakers’ uit Oss. In het najaar
van 2021 is gestart met de uitvoe
ring van het project. Volgens plan
ning zal in de loop van het voorjaar

van 2022 het werk worden afgerond.
Waterschapbestuurder Arnold Jansen,
gedeputeerde Geert Gabriels, wethou
der Eric Beurskens van de gemeente
Horst aan de Maas en wethouder
Jan Jenneskens van de gemeente
Venray hebben samen met het hoofd
Staatsbosbeheer Limburg Peter van de
Rijdt de start van de werkzaamheden
gemarkeerd met het planten van een
aantal bomen in het projectgebied.
De Dorpsraad van Castenray luidde het

project in met de onthulling van een
bankje bij het Schaatsven. Met de uit
voering van het project ‘Herinrichting
Lollebeek en Castenrayse Vennen’ wordt
een aantal doelen van de verschillende
organisaties in één keer opgepakt en
ingevuld.
Voor de natte natuurparel Castenrayse
Vennen worden maatregelen genomen
om het peil in dit natuurgebied te
verhogen. Verder wordt het gebieds
eigen water (regenwater en kwelwater)

vastgehouden en wordt de Lollebeek
met het ‘gebiedsvreemde’ water omge
leid. Dit is water van buiten het gebied
dat een andere kwaliteit heeft dan het
gebiedseigen water. Daarmee wordt de
basis gelegd voor het herstellen van de
natte natuurparel.
De Lollebeek wordt robuust ingericht
zodat deze voldoet aan haar natuurfunc
tie. Ook wordt de beek omgelegd om de
Castenrayse Vennen, afgestemd op het
behoud van een duurzame positie van
de landbouw in de directe omgeving.
Landgoed de Gortmeule wordt ecolo
gisch verbonden met de Castenrayse
Vennen. Hierbij wordt ruimte gemaakt
voor het vasthouden en opvangen van
water in droge en extreem natte perio

den. Zo worden afvoerpieken en -dalen
verminderd.
Het binnen de Castenrayse Vennen
gelegen Schaatsven wordt grotendeels
hersteld. Samen met de dorpsraad
van Castenray worden maatregelen
genomen om de beleving van dit
Schaatsven en omgeving te vergroten.
De ‘Herinrichting Lollebeek en
Castenrayse Vennen’ is een p
 roject
uitgevoerd door De Maasgaard.
Waterschap Limburg is kartrekker van
het project. Dit gebeurt in samen
werking met de provincie Limburg, de
gemeente Venray, de gemeente Horst
aan de Maas, de LLTB, Staatsbosbeheer,
de Dorpsraad Castenray en Landgoed
de Gortmeule.

GasthoêsGeschiedenis

De kruiswegstaties
‘t Gasthoês in Horst kent een rijke geschiedenis. Sinds de oprichting in 1475 heeft het gebouw al
verschillende bestemmingen gekend. Zo was het een opvang, onderduikplek en diende ‘t Gasthoês tot
1968 als ziekenhuis. Mart van Issum (73) uit Horst voelt enorme binding met het gebouw. Hij lag als klein
jongetje een aantal weken in dit ziekenhuis en deelt zijn herinneringen over verschillende elementen
van het gebouw in de wekelijkse serie GasthoêsGeschiedenis. Deze week heeft hij het over de
vier kruiswegstaties, die terug zijn te vinden in één van de gangen van het gebouw.

Voor ons serviceteam zijn wij op zoek naar een

Service monteur (PO/PI)
Wij zijn VTI, gevestigd in Horst. Als onderdeel van het familiebedrijf
Lek/Habo zijn wij actief in de energie- en installatietechniek.
Onze klanten bevinden zich in de tuinbouw, industrie en utiliteit.

Wat ga je doen?
Als Servicemonteur PO/PI voer je onderhoud en inspecties uit aan
onze installaties en vind je het een uitdaging om storingen op te
lossen. Je werk en de omgeving is zeer afwisselend; van het echte
‘ouderwetse’ sleutelwerk tot het oplossen van storingen via de
modernste telemetrie verbindingen; bij tuinders of in de industrie;
met de multimeter of de schroevendraaier… geen dag is hetzelfde!

In ‘t oude Gasthoês bevond zich
vanaf 1937 een kapel, die in dat
jaar door de Roermondse archi
tect Joseph Franssen was toege
voegd aan de rechter zijgevel van
het gebouw. In deze kapel hingen
veertien kruiswegstaties. Een kruis
wegstatie is een afbeelding die
een scène uit de lijdensweg van
Jezus en zijn stervensproces uit
beeldt, het geheel van deze veer
tien afbeeldingen in de kerk heet
de Kruisweg. De afbeeldingen
laten één voor één de gang van
Jezus naar zijn kruisiging zien.
Toen ‘t Gasthoês rond 1980 werd
gerenoveerd, werd er weinig
waarde gehecht aan het b
 ehouden
van de oude voorwerpen. Alles
werd gesloopt en afgebroken en
waardevolle historische voor
werpen slingerden rond.
Mart van Issum was werkzaam
op de bouw en werkte op het
terrein van ‘t Gasthoês tijdens deze
renovering. Per toeval kwam hij
twee van de veertien statielijsten
tegen. “Wanneer de aannemer
naar huis was, ging ik vaak op
onderzoek uit”, vertelt hij. “Omdat

het gebouw verbouwd werd, lag
er overal veel rommel. Bovenin de
kapel, op de zolder, zag ik toen iets
liggen onder de troep.” Het bleken
twee van de veertien statielijsten
te zijn. Mart nam ze mee naar huis
en liet ze opknappen. Jarenlang
hingen de twee lijsten op de
overloop in zijn huis. “Ik had er
een mooie lamp boven hangen die
er precies op scheen. Een aantal
jaar geleden kwamen we thuis
van een weekend weg en toen
was de lamp kapot. Mijn ogen
vielen toen op de statielijsten en
ik wist dat ze eigenlijk een veel
mooiere bestemming konden
krijgen, namelijk in ‘t Gasthoês:
daar waar ze vandaan kwamen.”
De afgelopen jaren is Mart, met
toestemming van de gemeente, op
zoek gegaan naar de overgebleven
twaalf statielijsten. “Ik ben naar
religieus museum Sorghvliet
gegaan en via Wiel Nabben kreeg
ik het telefoonnummer van één
van de zusters van Kostbaar
Bloed.” Mart besloot c ontact op te
nemen om te vragen of zij meer
wist over het verdwijnen van de

statielijsten. “Zij gaf aan dat de
kruiswegstaties van de oude kerk
waren die in 1944 gebombardeerd
was. Niet alle lijsten waren heel
uit de brand gekomen. Bij het
afbreken van de oude kerk zijn de
lijsten naar verschillende mensen
gegaan, waarvan er een aantal
naar een kapel was gebracht.
Ook zijn verschillende lijsten later
nog verbrand. Ik besloot verder op
onderzoek te gaan en via via kwam
ik uit bij een meneer die er thuis
vier had hangen. Twee mocht ik er
zo meenemen, maar van de andere
twee kon hij nog geen afstand
doen”, lacht Mart. “Daar moet ik
nog even geduld voor hebben,
want hij heeft me wel beloofd dat
ik ze over een tijdje mag komen
halen.” Terug thuis heeft Mart de
kruiswegstaties schoongemaakt
en meegenomen naar ‘t Gasthoês.
Daar hebben de vier lijsten een
mooie plek gekregen in een van de
gangen van het gebouw, waar ze
nog altijd veel bekijks trekken.

Tekst: Floor Velthuizen

Dit is herkenbaar voor je:
• MBO opleiding richting Elektro- en Installatietechniek,
• je kent de werking van of hebt affiniteit met stooktechnische
installaties,
• je bent in het bezit van een PO / PI certificaat op het gebied van
Scope 2 en 3 of je bent bereid deze te behalen;
• je bent flexibel omdat je weet dat werken in de service en dus
voor onze klanten, niet altijd stopt om 17 uur,
• je bent leergierig, we hebben namelijk technisch veel te bieden.
Wanneer je niet volledig voldoet aan het profiel, maar deze
vacature je wel aanspreekt, dan kunnen wij je een opleidingstraject
aanbieden wat je opleidt tot volwaardig servicemonteur.
Dit kan je verwachten:
• afwisselende werkomgeving in een innovatief vakgebied,
• divers specialistisch gereedschap, een laptop, smartphone en
een volledig ingerichte bedrijfsauto,
• grote mate van zelfstandigheid,
• hecht team in een familiebedrijf waarbij collegialiteit belangrijk is,
• uiteraard zijn de studiemogelijkheden en de arbeidsvoorwaarden
goed geregeld.
VTI is een platte organisatie met korte lijnen, informeel intern,
professioneel naar buiten. Ben je geïnteresseerd, solliciteer
dan door je cv en een korte motivatiebrief te sturen naar
vacature@vtihorst.nl. t.a.v. Karen Flipse.
Wil je graag meer informatie?
Dat kan! Je kunt bellen naar 077 - 398 51 00 en vragen
naar Karen Flipse.

www.vtihorst.nl
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Overbevolking centraal thema in nieuwe
documentaire Arie Stas
Horstenaar Arie Stas maakt zich al geruime tijd zorgen over de snelle
bevolkingsgroei van de laatste decennia. Om meer te weten te komen
en om mensen hierover na te laten denken, besloot hij een documentaire te maken over het onderwerp. De documentaire ‘Teveel’ gaat
vrijdag 8 april in première in ‘t Gasthoês in Horst.
Het valt Arie Stas op dat overbe
volking een onderwerp is waar
weinig over gesproken wordt. “Als
kleine jongen was het rustig hier in
Horst”, zegt Stas. “Er was een erg
open landschap en er waren nog
veel stille plekken, maar de laat
ste decennia is de stilte verdwenen.
Het is druk geworden en het mooie
landschap van vroeger is op heel
veel plekken aangetast. Dat kun
je ook duidelijk terugzien in onze
gemeente. Aan de ene kant kan de
fikse economische groei en wel
vaart gewaardeerd worden, maar
aan de andere kant zie je ook dat
Horst aan de Maas fors gegroeid is.”
Stas geeft aan zich zorgen te maken
over deze groei. “De waardes die we

vroeger belangrijk vonden, gaan nu
steeds meer naar de achtergrond.
Biodiversiteit verdwijnt, er is een
stikstofcrisis, planten en dieren ster
ven uit en het is gewoon ontzettend
druk overal. Heel veel hiervan heeft
te maken met de forse groei van de
bevolking.” In 1950 telde Nederland
namelijk 10 miljoen inwoners en de
wereld 2,5 miljard. Dit zijn er inmid
dels 17,5 miljoen en respectievelijk
8 miljard.
Deze groei gaat gestadig door en
Stas maakt zich zorgen hierover. Hij
besloot zich verder te verdiepen in
het probleem om meer informatie
hierover te verkrijgen en besloot
uiteindelijk om deze informatie vast
te leggen op beeld. Zo was het idee

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

voor een documentaire geboren. In
de 45 minuten durende documen
taire wordt gesproken met histori
cus Paul Gerbrands, die in de jaren
90 de drukke Randstad ontvluchtte
en zich vestigde in het toen nog
rustige Brabantse Veldhoven. In de
daaropvolgende decennia rukte de
verstedelijking van Eindhoven op en
vroeg hij zich af wat hij moest doen:
blijven of weer vertrekken. Hij werpt
een blik op het onderwerp. Ook
wordt er gesproken met demograaf
Jan Latten, die vertelt over de demo
grafische ontwikkelingen. Tot slot
komt bioloog en paleontoloog Jelle
Reumer aan het woord, die de gevol
gen van overbevolking in de wereld

bespreekt en ze een plek geeft in de
geschiedenis.
Stas heeft ongeveer één jaar gedaan
over het maken van de documen
taire. Hij kijkt met een fijn gevoel
terug op het filmproces. “Deze
mensen zitten diep in de materie
en kennen de problemen. Ik heb er
veel van geleerd.” Het meest aan
grijpende moment uit zijn film vindt
Stas het moment waarin Jan Latten
hem zegt waar we over dertig jaar
als bevolking staan. “Daar kan ik
natuurlijk nog niets over verklappen,
behalve dat ik er enorm van schrok.
Daarnaast was ik erg onder de
indruk van de beschouwingen van
Jelle Reumer. Hij kijkt met een blik

van honderden miljoenen jaren naar
het nu, dat is erg indrukwekkend.”
Met zijn documentaire hoopt Stas
mensen aan het denken te zetten en
ze meer bewust te maken van het
probleem. “Ik vind dat het een pro
bleem is waar meer over gesproken
moet worden en waar de politiek
zich meer mee bezig moet hou
den”, zegt Stas. “Het probleem moet
erkend worden en er moet een ant
woord op komen.” ‘Teveel’ gaat vrij
dag 8 april om 19.30 uur in première
in ‘t Gasthoês in Horst. De toegang
is gratis en de documentaire is voor
iedereen toegankelijk.
Tekst en beeld: Floor Velthuizen

SEVENUM RONDOM KLASSENWEG
BROEKHUIZENVORST
RONDOM OOIJENSEWEGG
MEERLO RONDOM HOOFDSTRAAT

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl

Ter versterking van ons team zoeken wij een

SCHOONMAAKHULP

Voor enkele dagen/uren per week voor de periode april tot oktober.
Het kunnen communiceren in het Nederlands is wenselijk.

Harmonie-Orkest Noord-Limburg
doneert laatste euro’s
Camping de Kasteelse Bossen Melderslo
T 06 5219 6347 | E dekasteelsebossen@hotmail.com

Harmonie-Orkest Noord-Limburg uit Horst houdt op met bestaan. De organisatie had nog geld in kas en op
de bank en doneerde dit bedrag van 2.750 euro aan Stichting Erato Muzikaal Contact. Dat deed de muzikale
groep op zaterdag 19 maart in Het Brouwershuis in Broekhuizen. De stichting bestaat dit jaar elf jaar. Ze
verzorgt met 30 muzikanten 750 muzikale contacten per jaar. Stichting Erato Muzikaal Contact wordt
mogelijk gemaakt door donaties van bedrijven, fondsen en particuliere giften. / Beeld: Sten Jetten

2403 \ nieuws

05

De Witte Hel verliest haar trouwe eigenaar

UVB Horst verlaat na zestig jaar haar clubgebouw
Sport- en vriendenclub UVB Horst gaat haar pand aan de
Dijkerheideweg in Horst verlaten. De meer dan zestig jaar oude vriendengroep gaat De Witte Hel verkopen omdat het gebouw niet meer
genoeg wordt gebruikt. Daarmee gaat een hele geschiedenis verloren.
Het stoppen van sport- en vrienden
club UVB Horst, voluit Uit Vriendschap
Bestaan, is geen sprake van, zeg
gen bestuursleden Ben Arts en Henk
Versleijen. “We hebben op dit moment
nog zo’n zestig leden”, zegt Ben Arts.
“Dus over stoppen gaan we niet naden
ken.” De leden maken steeds minder
gebruik van het pand. “We worden ook
ouder”, gaat Arts verder. “Daarnaast
wordt het voor ons financieel steeds
moeilijker om alles behapbaar te hou
den. Vroeger organiseerden we allerlei
activiteiten waarbij we geld ophaalden,
dat is niet meer zo. Het onderhoud is
ook niet altijd gemakkelijk meer. Van
die zestig leden, zijn er nog maar een
tiental echt wekelijks actief. Dat kun je
niet in je eentje.”
Daarom heeft de club besloten het
pand in de verkoop te doen. “In onze
jaarvergadering hebben we dit aan
onze leden voorgesteld”, zegt Henk
Versleijen. “Bijna unaniem ging
iedereen akkoord. Het is ook mooi
geweest, we hebben hier veel leuke
momenten beleefd en iemand moet
toch een keer het stokje overdragen.”

Handige groep
UVB Horst is ontstaan in 1957, ver
tellen de bestuursleden. “Er werd

hier in de buurt veel gevoetbald op
straat”, zegt Versleijen. “Iets ver
derop lag er een groot stuk gele zand
vrij, waar vaak jongeren te vinden
waren. Met een aantal jongeren is zo
Uit Vriendschap Bestaan opgericht.
Oorspronkelijk vanwege de voetbal
sport die men toen graag uitoefende,
maar uiteindelijk was het een grote
vriendenclub.” Het gebouw De Witte
Hel heeft UVB Horst zelf op deze grond
neergezet. “Destijds was de A73 klaar
en stond er nog een blokhut die weg
moest”, vertelt Versleijen. “Wij heb
ben deze bouwkeet afgebroken en
met alle vrienden weer opgebouwd
op deze locatie. Het voordeel van zo’n
grote vriendengroep is dat je altijd
in bezit bent van handige mensen.
Destijds hadden we meer dan hon
derd leden, dus er zat altijd wel een
metselaar, loodgieter of engineer bij.
Daardoor was het redelijk goedkoop
om dit klusje te klaren.” De naam, De
Witte Hel, is volgens de mannn ont
staan vanwege het gele zand waarop
het pand is gebouwd. “Er gaan meer
dere verhalen rond”, zeggen de heren.
“Het heeft in ieder geval te maken
met het witte zand en de extreme
hitte die hier was door de open vlakte,
vandaar De Witte Hel.”

Basisschool Hegelsom last van
hondenpoep op schoolplein
Kinderen van basisschool Onder de Linde worden er gek van: elke
week ligt er wel een verse hondendrol op hun schoolplein. Groep 7/8
doet nu een oproep aan hondenbezitters om hun honden niet op het
schoolplein te laten poepen of de poep in ieder geval op te ruimen.

De 11-jarige leerlinge Lisa Klaassen
geeft aan dat het probleem zich al
een tijdje afspeelt. “Er zijn een paar
mensen die hier vaker hun hond
uitlaten. Het is niet per se een pro
bleem dat er honden op het school
plein komen, ik kom zelf ook wel
eens met mijn hond op het school
plein. Ik ga hem hier alleen niet
laten poepen en er zijn dus mensen
die dit wel doen. Vervolgens wordt
de poep niet opgeruimd en gaan
kinderen erin staan, waardoor dit
dan de klas in meegenomen wordt.

Dan stinkt het hier heel erg.”
Daarom doet de klas nu op deze
wijze een oproep aan alle honden
bezitters om de poep van hun hond
op te ruimen. “Het is niet nodig
om hier je hond uit te laten”, zegt
Lisa. “Er zijn genoeg mooie plekjes
in de omgeving waar dit kan. Aan
de achterkant van de school, net
buiten het schoolplein, is een plek
waar je je hond uit kan laten. Zelf
loop ik altijd gewoon een blokje
om met mijn hond en neem ik de
poepzakjes mee.”

Superorder
De club heeft wel een flinke duit in
het zakje moeten doen wilden ze
het pand kopen. “Daar hadden we
onze activiteiten voor”, gaat Arts
verder. “Zo organiseerden we van
alles, maar deden we ook allerlei
klusjes bij bedrijven voor een vrijwil
ligersbijdrage. Ons pand hebben we
bijna in één keer weten te bekosti
gen door een superorder bij kweke
rij De Reindonk in Horst te voltooien.
Ruim 2 miljoen geraniums en 750.000
fuchsia’s moesten klaargezet worden
om naar Duitsland vervoerd te wor
den. Samen met honderden andere
vrijwilligers hebben we deze op trans
port gezet.” UVB Horst organiseerde
ook rommelmarkten, kienavonden,
de wielerkoers van de Rabobank en

vooral niet te vergeten: de Zomer
Avond Competitie. “Die bestaat nog
steeds”, zegt Arts trots. “Met het voet
bal is het ooit begonnen en dat leeft
nog steeds voort in onze vriendenclub.
Iedere zomer strijden er verschillende
vriendenteams om de Zomer Avond
Competitiebeker. Iets heel speciaals.”

Gemeenschap steunen
Met al deze activiteiten kwam UVB
Horst rond. Maar dat is nog niet alles,
want de vrienden vonden het belang
rijk dat het geld dat zij verdienden,
niet allemaal in hun eigen vereni
ging kwam. “We vonden het belang
rijk dat we ook goede doelen konden
steunen”, zegt Versleijen. “Zo heb
ben we ongeveer 70.000 gulden in
goede doelen gestoken zoals het

Rode Kruis, Jong Nederland, de scou
ting, de Zonnebloem en nog meer
mooie initiatieven. We wilden graag
wat terugdoen, ook voor de Horster
gemeenschap.” Deze grote activiteiten
zullen we niet meer terugzien bij UVB
Horst. “Het is goed geweest”, zegt
Arts. “Nu organiseren we nog leuke
dagjes uit voor onze leden. Daarnaast
blijven we wel de Horster gemeen
schap steunen. Nu we binnenkort
geen pand meer hebben, moeten we
zelf een onderkomen zoeken. Hierbij
denken we aan locaties zoals De Leste
Geulde of ‘t Gasthoês in Horst. Dan
kunnen we deze gebouwen en onder
nemers ook steunen als we een kienof biljartavond komen houden.”

AAN DE BAK
BIJ EUROSTEEL

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

Tekst en beeld: Niels van Rens
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Genne spoes spas...
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

Jan Janssen

Dit was jouw keuze,
voor ons onbegrijpelijk.
Als leven teveel pijn doet
en eenzaamheid te groot is.

“Jan van Gonne Hand”

Liefde is loslaten met pijn in ons hart

* 11-12-1945

|

† 18-03-2022

Annie Janssen-Peeters

Edwin Keulen
* Meerlo, 27 januari 1978

† Eindhoven, 17 maart 2022

Trotse papa van
Lynn

John en Monique
Sanne en Simone
Guus

Lieve vriend van
Mariken van Loo
Zoon van
Bertie Coenders
Jan Keulen

Mariëlle en Leon
Bram
Anniek en Jasper

Broer van
Rob Keulen †

Esther en Iris

Will Schoenmakers

Horst, 18 maart 2022
Van Bronckhorststraat 59
5961 SN Horst

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Op woensdag 23 maart 2022 hebben wij afscheid
genomen van Jan, ozze Pap en Opa in het
Crematorium in Venlo-Blerick.

GERRIE
VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

Na een periode van afnemende gezondheid,
die hij op een waardige wijze heeft gedragen,
is van ons heengegaan onze schoonbroer en oom

Jan Janssen
Onze gedachten en medeleven gaan uit naar
Annie, John, Mariëlle, Esther, Monique, Leon, Iris, Sanne,
Simone, Guus , Bram, Anniek en Jasper.
Wij wensen hun kracht en veel sterkte toe
en waar mogelijk zullen we jullie ondersteunen.
Fam Peeters

met 24-uurs kamers

Lynn

15 maart 2022
Dochter van
Ruud en Fleur Hermans
Grote stoere broer Kay
Donkstraat 5
5964 AJ Meterik

Geboare

Loa

14 maart 2022
Dochtertje van
Pieter en Inge Rijs –
van de Munckhof
Zusje van Joes en Sep
Vossenheuvel 15
5966 RG America

Totaal onverwacht en met gigantisch ongeloof
vernamen wij dat onze lieve vriend

Edwin Keulen
op 44 jarige leeftijd is overleden.
Onverschrokken, oprecht, eerlijk, hulpvaardig en grappig.
Dit en nog zovéél meer was jij voor ons allemaal.
Veel te vroeg moeten we afscheid van jou nemen.
Afscheid maar geen vaarwel, want jij zult altijd een plek
in ons hart blijven behouden.
We gaan je mooie glimlach en je pretoogjes ongelofelijk missen!

Haije Kammeroad

We wensen de familie en naasten
heel veel sterkte de komende tijd.

begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

Geboren

Wij hebben afscheid genomen van Edwin op donderdag 24 maart
in de aula van Crematorium Boschhuizen te Oostrum-Venray.

Namens de hele vriendengroep

eigen afscheidscentra

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Correspondentieadres
Julianastraat 16
5864 AR Meerlo

’t Is wat…
Waas het mar wat

Truus Peeters-Hendriks
echtgenote van

Wiel Peeters
Zij is 65 jaar geworden.
Wiel
Roel en Merel
Raaf
Ylva
Kai en Jadey
Venlo, 20 maart 2022
Maasstraat 4, 5871 AV Broekhuizenvorst
Wij nodigen jullie uit om samen met ons Truus, Mam,
Oma uit te zwaaien op haar laatste reis komende
donderdag 24 maart om 14.00 uur in het crematorium aan
de Grote Blerickse Bergenweg 30, 5927 PB te Venlo.
In plaats van bloemen zou Truus een gift aan Stichting ALS
op prijs stellen. Hiervoor staan collectebussen bij het
condoleanceregister.

Initiatiefnemer trekt plannen terug

Horster biomassacentrale
gaat toch niet door

De initiatiefnemer van de biomassacentrale aan de Schengweg
in Horst heeft de plannen teruggetrokken. Dat heeft de
initiatiefnemer laten weten aan de buurtbewoners.
Werkgroep Luchtkwaliteit Horst
is blij met deze mededeling,
meldt de organisatie op
Facebook. Het plan is van de
baan omdat de initiatiefnemer
geen financiële toekomst
ziet in de ideeën. ‘De
ontwikkelingen in de wereld
en op de energiemarkt van de
afgelopen weken hebben ervoor
gezorgd dat ook wij opnieuw
de financiële haalbaarheid
tegen het licht gehouden
hebben ten aanzien van het

project BMC Schengweg’,
meldt de ondernemer in de
brief. ‘We hebben voor nu de
conclusie moeten trekken dat
het financieel niet haalbaar is
het project BMC Schengweg
over te gaan nemen. Dit besluit
hebben we gisteren ook aan de
gemeente Horst aan de Maas
bekendgemaakt.’ Werkgroep
Luchtkwaliteit Horst blijft dit
project en onderwerp volgen.
Tekst: Niels van Rens
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Landelijke Opschoondag
groot succes in Sevenum

Als je moeder sterft
en je vader lang geleden,
hoop dan dat je hun liefde erft,
want kind zijn is nu verleden.
Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede
dat zij ons gegeven heeft,
hebben wij afscheid moeten nemen van

Truus de Swart-Manders

Met een grote opkomst van zo’n zestig mensen hebben inwoners
van Sevenum samen met bewoners van LH Greenport zaterdag
19 maart ruim 130 kilo zwerfafval opgehaald tijdens de Landelijke
Opschoondag. De afvalzakken zijn als een Sad Smiley neergezet
voor de ophaaldienst van de gemeente, symbolisch voor dat het
niet oké is om je afval op straat te gooien.

echtgenote van

Binnenkijken bij...

Pierre de Swart † 2006
Zij overleed in de mooie leeftijd van 89 jaar.

Column

De open
sollicitatie

mam, schoonmoeder en oma van
Lottum

Horst

Melderslo

Horst

Monique en Peter
Milou en Jeroen
Tom en Lieke
Aniek en Noud

Ik kreeg via onze administratie
een mail van een gedetineerde,
die ik jullie niet wil onthouden.

Hans en Leonie
Rick
Elles en Jop
Eric en Gertie
Bart
Lisa
Rens
Alex en Belinda

Horst, 16 maart 2022
Lochtstraat 3a, 5962 AJ Melderslo
Wij hebben afscheid genomen van ôs mam op maandag 21 maart.

We zijn verdrietig nu we afscheid hebben moeten nemen van

Truus de Swart
Gedurende meer dan 32 jaar is zij een zeer gewaardeerde kracht
geweest die blijmoedig haar werkzaamheden in de horeca verrichtte.
Daarnaast heeft zij vele uurtjes besteed aan het naaien
van schorten en verstellen van kleding voor ons museum.
Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en verdere familie
veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.
Directie en vrijwilligers van
Openluchtmuseum de Locht te Melderslo

Vervolg voorpagina

Mogelijke sluiting voor
basisschool De Driehoek
in Griendtsveen
Eerder was al sprake van een drei
gende sluiting van de basisschool
in Griendtsveen. Destijds is van
uit een brede participatie van
Medezeggenschapsraad en dorpsraad
een plan van aanpak opgesteld voor
het voortbestaan van basisschool
De Driehoek. In dit plan zijn diverse
acties beschreven met als doel de
school open te kunnen houden.
Ondanks de inzet en ambities die
in het plan zijn opgenomen, zet de
daling van het aantal leerlingen door.

Sluiten geen optie
Afhankelijk van de uitkomst van het
onderzoek volgt rond de zomer de
formele besluitvorming. Dynamiek

denkt dat het haalbaar is tot uiterlijk
einde schooljaar 2022-2023 basison
derwijs in Griendtsveen aan te blijven
bieden. “Daarna zal Dynamiek zich
terugtrekken”, zegt Mandy Mennen,
lid MR van De Driehoek. “We, de MR
en het dorp, willen nu graag kijken
naar alternatieven. Want de school
sluiten is voor ons geen optie. We zijn
als MR erg betrokken bij de school
en dus weten we al langer van deze
ontwikkeling. Toen ik voor het eerst
hiervan hoorde dacht ik: potverdik
kie, het is wel erg verdrietig wat hier
gebeurt. Daarom gaan we er vol voor
om De Driehoek open te houden.”
Tekst: Niels van Rens

“Vanuit de dorpshuiskamer Efkes
Same zijn we zaterdag gestart met
opruimen. Jong en oud deden mee
en ook medewerkers en bewoners
van LH Greenport. Zo hebben we in
twee uurtjes bijna alle straten van
Sevenum schoon kunnen maken.
We zijn blij met de samenwerking
vanuit allerlei groepen mensen. Wij
vinden het allemaal belangrijk dat
iedereen meehelpt met opruimen.
Vervuiling gebeurt soms per onge
luk, als iets uit je jaszak valt. Maar
vaak gebeurt het gewoon bewust.
Dit kan echt niet meer. Als je
onderweg iets eet of drinkt, neem
je de verpakking gewoon mee naar
huis. We moeten er echt voor zor
gen dat er niet nog meer afval in
de natuur terecht komt”, aldus José
Jeurninck-Heijnen, coördinator van
de zapgroep Sevenum en sinds kort
ook actief betrokken bij de Plastic
Soup Foundation, waarvoor zij
gastlessen op scholen verzorgt.

Minder plastic gebruiken
In heel Nederland deden er men
sen mee met de Landelijke
Opschoondag met als doel samen
de natuur schoon te maken. Zo kan

zij zich herstellen van het afval van
afgelopen jaren. “Er moet ook een
omslag komen in het gebruik van
plastic. Er zijn genoeg alternatieven.
Mensen zijn zich nog niet genoeg
bewust van het feit dat hun plastic
afval niet vergaat en een deel wordt
van de ‘plastic soup’ die uiteindelijk
in de oceaan terechtkomt. Daarom
ga ik ook gastlessen verzorgen op
scholen”, vertelt José. “Niet alleen
mensen krijgen te maken met de
gevolgen, maar het blijft achter in
het hele ecosysteem.”
Dat er steeds meer mensen mee
doen aan lokaal georganiseerde
opruimacties, maakt duidelijk
dat de bewustwording bij men
sen groeit. Ook in de rest van
de gemeente Horst aan de Maas
droegen afgelopen weekend
veel mensen hun steentje bij aan
opruimacties. Wil je meer infor
matie over hoe je kunt helpen
bij het opruimen van zwerfafval
in Horst aan de Maas? Stuur een
mailtje naar zap@horstaande
maas.nl. Meer informatie over de
gastlessen voor scholen van de
PlasticSoupFoundation is te vinden
op www.plasticsoupfoundation.org

Beste Directeur, ik wil bezwaar
aan tekenen tegen het ontslag van
******* van het vipnummer van
******. De begunstigde van A.K. ***
heeft via Handelsbank daar geen
toestemming voor gegeven. Het
lijkt me niet nodig om hierover te
procederen en dat ik u hoofdelijk
aansprakelijk stel en ik de nieuwe
rechtmatige directeur wordt? Met
vriendelijke groet, zoon van R****
‘Genealogie bewezen tot 1600 bin
nen de lokale handelsbank and de
kerkelijke registers’
U begrijpt denk ik wel dat deze
‘open sollicitatie’ mij wel gefronste
wenkbrauwen heeft bezorgd. Deze
meneer heeft enkele weken bij ons
op de extra zorgafdeling verbleven.
Op deze afdeling zitten kwetsbare
gedetineerden. Ze zijn kwetsbaar,
omdat ze of een delict hebben
gepleegd wat ze kwetsbaar maakt
zoals bijvoorbeeld een zedendelict.
Of omdat ze licht verstandelijk
beperkt zijn, last hebben van een
bepaalde (psychische) stoornis of
verwardheid.
Deze man had last van het laatste.
Hij had iedere dag een ander idee
of illusie. De ene dag was hij Aladin
en de andere dag Sinbad de zee
man. Ook heeft hij als rijke prins zijn
afdelingshoofd heilig beloofd dat zij
zijn erfgenaam zou worden.
Door deze uitlatingen kwam er
regelmatig een glimlach op de
gezichten van de medewerkers.
Niet om hem uit te lachen, maar
omdat hij zijn verhalen heel aan
doenlijk en geloofwaardig kon
vertellen. Ze zagen dat hij helemaal
opging in zijn eigen werkelijkheid.
Maar… dit gedrag leverde tegelij
kertijd ook zorgen op over hoe het
verder zou gaan als de heer een
maal uit detentie werd ontslagen?
We hebben hem daarom na zijn
detentie overgedragen aan de
sociaalpsychiatrische hulpverlening
in zijn woonplaats. Maar volgens
deze meneer was dit helemaal niet
nodig, want er was immers niets
mis met hem.
En ook dit verhaal geloofde hij,
want nog op dezelfde dag waarop
hij in vrijheid werd gesteld, heeft hij
zijn sollicitatiebrief geschreven voor
zijn ‘nieuwe carrière’ als rechtma
tige directeur van de PI Grave.
Carla Wijnhoven
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“ut is good zoë”
Op 19 maart 2022, een prachtige lentedag,
heeft mam ons verlaten.

Truus Snellen
* Lottum, 9 september 1936

† Venlo, 19 maart 2022

Mam en oma van

We nemen afscheid van mama, moeders en oma

Wilma Wijnands-Haegens
* Horst, 15 juni 1953

Venlo Lidy

echtgenote van

Horst Erick & Jolanda
Sjoerd & Sietse
Job & Maud
Emmy

Ed Wijnands †
Annemiek en Tom
Jop

Lottum Patrick & Jolanda
Jenna
Jeroen
Correspondentieadres:
Familie Rutten
De Papeling 5
5973 RA Lottum

† Horst , 21 maart 2022

Hanneke en Tim
Tess
Lise
Weltersweide 51, 5961 EK Horst

Er is gelegenheid om persoonlijk van Truus afscheid te nemen in
afscheidscentrum ’t Gasthoês, ingang via Kuiperplein, 5961 HV Horst.
U kunt voor een bezoek contact opnemen met Erick 06 21 28 53 01
of Patrick 06 13 45 45 23.

We nemen afscheid van mama waarvoor we u van harte
uitnodigen op zaterdag 26 maart a.s. om 12.30 uur in crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray-Oostrum.
Mama is in afscheidscentrum ’t Gasthoês in Horst,
ingang via Kuiperplein, waar u vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur
persoonlijk afscheid van haar kunt nemen.

De uitvaart is vrijdag 25 maart 2022 in besloten kring.
Geen bloemen; liever een donatie aan Maria Auxiliatrix,
afdeling Vlierbes 2 als dank voor de goede zorgen van ôs mam.

Met intens verdriet hebben we afscheid moeten nemen
van onze jongste (schoon)zus

Wilma
Nooit meer samen.

Dank jullie wel.
Weej wille ôg hiël erg bedanke
veur alle steun
now we ôzze Siem motte misse.
Veul ôg altiëd welkom,
we hebbe ôg hard neudig!

Siem Coopmans
Louis, Jacqueline, Joanne
Isa
Grubbevors, 25 maart 2022

Last van een angst/ fobie/ trauma?
Al eens aan hypnose gedacht?
www.HypnosePraktijkPhilips.nl
Leon 06 10 93 02 35 in Deurne

Trap bekleden met tapijt veel keuze
we komen bij u thuis met stalen bel:
06 16 37 45 14 Woningstoffeerderij vd
Broek

Op 25 maart a.s. zien ôs
pap en moeke, opa en oma

Jac & Ine
Hanssen-Janssen

Mariet en Jan, Jan en Antoinette
Annemie en Geert, Wil en Tiny

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor alle
belangstelling en medeleven rond het afscheid van

Mia Timmersmans-Sijbers
Een extra bedankje gaat naar
Proteion, Vrijwillige nachtzorg, Huisartsenpraktijk de Brink,
Annie en Jan Thijssen, Christa en Wim van Helden.

Gerard, Annie en Peter Sijbers
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.

50 joar getrouwd

Voor aardbeien- en aspergeplanten,
groenteplanten, fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys Langstraat 64
Horst-Hegelsom tel.: 077 398 35 52

Truus
Spreeuwenberg

Jac Jakobs

90 jaar geworden

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

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
tuinbouwmachines o.a ploeg frees
weisleep grondbak spitmachine kipper
mesttank schudder hark tractor enz
06 19 07 69 59

Op woensdag 23 maart is

Van harte gefeliciteerd!

Optidee: voor persoonlijk advies,
party en/of bestelling: 06 48 55 07 30
en www.optidee.nl/peggy-wismans

Proficiat!
Marc & Ria, Sep, Ize
Luuk & Jacq, Owen, Ian
Paul

Voor het schuren, lakken of een
andere kleur van tafels of stoelen
J. Derikx 06 10 95 42 20

Wordt op 30 maart 90 jaar

Gezocht: tuinman voor vakantiehuis
Fruitboerderij Sevenum/Baarlo. ca.
8u/w andrea@fruitboerderij.com

Proficiat van de kinderen
en kleinkinderen

Yogacentrumlespoir.nl Nu vrijblijvend:
5 yogalessen €40,- Tel: 06 83 03 25 76
yogavooriedereen@live.nl

(Mielders Jac)

Eerste
Oekraïense
vluchtelingen
opgevangen in
De Berkel
Na een hoop onduidelijkheid
over de aankomst, zijn zaterdagmiddag 19 maart de eerste
Oekraïense vluchtelingen
ontvangen in sporthal De
Berkel in Horst. Deze sporthal
is ingericht als crisisnoodopvanglocatie en hier worden
negentig vluchtelingen opgevangen.
Het heeft iets langer geduurd
dan verwacht, maar zaterdag 19
maart kwamen de Oekraïense
vluchtelingen dan toch eindelijk
aan in Horst. Het is de bedoeling
dat de sporthal, die al vanaf vrij
dag 11 maart klaar was voor de
intrek van de vluchtelingen, de
komende twee maanden zal die
nen als doorstroomlocatie voor
deze mensen. Hier verblijven zij
één tot drie dagen. De gemeente
is nog op zoek naar vrijwilligers
die willen helpen bij de opvang
van vluchtelingen. Kijk voor meer
informatie en aanmelden op de
website van de gemeente.
Ook de politie zet zich in voor de
vluchtelingen die zich momenteel
in De Berkel bevinden. Zondag 20
maart bleek, tijdens een bezoek
van de politie aan de sporthal,
dat er een tekort was aan kinder
stoeltjes. Via een gepensioneerde
collega wist het politieteam bin
nen een paar uur kinderstoel
tjes te vinden, die beschikbaar
gesteld werden door kringloop
winkel Winkel van Sinkel uit
Grubbenvorst. Deze werden direct
opgehaald en naar de noodop
vang gebracht.

Grote brand
in loods met
landbouw
voertuigen in
Lottum
In Lottum ontstond zaterdag
19 maart brand in een loods
met landbouwvoertuigen.
De brandweer sprak van een
zeer grote brand, er kwam
dikke zwarte rook en asbest
vrij. Niemand raakte gewond.
De grote brand, die omstreeks
16.40 ontstond, vond plaats
aan de Zandterweg. De
brandweerkorpsen van Lottum,
Horst, Venlo, Meijel en Maasbree
kwamen in actie. Er kwam
veel rook vrij en mensen die
in de omgeving woonden
werd gevraagd om binnen te
blijven, deuren en ramen te
sluiten en ventilatiesystemen
uit te zetten. Uiteindelijk
meldde de Veiligheidsregio
kort voor 21.00 uur dat het vuur
onder controle was. Er raakte
uiteindelijk niemand gewond.

2403 \ jongeren
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15-vragen aan

Tom Hesen Horst
Ik vind het altijd leuk om van alles
wat te leren, zoals sloten kraken,
surfen, programmeren, ontwerpen
en ook rocketscience, hoe kernfusie
werkt of iets over sterrenkunde. Over
deze onderwerpen lijkt het mij heel
cool om ooit nog iets te leren. Dat
helpt ook met het beter begrijpen van
de wereld om je heen.

uren zitten dan dat mij lief is. Ik speel
vooral Rocket League: voetbal met
auto’s, een heel origineel concept en
ik vind het nog steeds heel leuk na
vijf jaar spelen. Ook speel ik Phantom
Forces, een leuke FPS-game. Het is
heel leuk om samen met vrienden te
spelen.

Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?

Kat. Zelf heb ik twee katten: Zarra en
Zorro. Het zijn echt schatjes. Ze slapen
50 procent van de dag op de bank. Ze
komen altijd bij me liggen als ik op de
bank lig. Het zijn best al oude katten,
ze zijn al 18 jaar, dat is best oud voor
een kat. Het is moeilijk te denken dat
ze ouder zijn dan ik.

Ik ben altijd op tijd. Ik kan er namelijk
niet tegen als mensen te laat komen.
Het is een stukje respect en fatsoen.
Thuis hebben we de klok ook altijd 5
minuten vóór staan, zodat ik niet te
laat vertrek. Ook fiets ik altijd super
snel, omdat ik denk dat ik dan te laat
kom. Uiteindelijk ben ik dan nog 4
minuten te vroeg.

Wat is je favoriete hobby?
Basketballen met vrienden is het
leukste dat er is. Samen op een klein
veldje spelen. Ik train ook twee keer
per week in Venray bij de onder 20.
Dat is wel een ander niveau, maar
daar leer je veel van en de groep is
supergezellig.

Wat is je favoriete sport?
Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Tom Hesen
15 jaar
Horst
Dendron College

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou nog een keer naar de
Verenigde Staten willen gaan.
Ik ben er ooit in 2016 geweest
om daar mijn zus op te zoeken en
deze reis heeft grote indruk op mij
gemaakt. Ook ben ik een grote
fan van de Amerikaanse sportcul
tuur. Ik zou dan graag een rondreis
maken aan de westkust en daarna
natuurlijk nog naar New York City
gaan. Een NBA of NFL wedstijd
bijwonen zou ik ook niet verkeerd
vinden.

Wat is je droombaan?
Ik zou graag iets met techniek wil
len doen, maar ik vind het ook leuk
om groene vingers te krijgen. Het
oplossen van problemen lijkt mij
ook heel leuk, net zoals diversiteit
in het werk. Mijn sociale kant is niet

de beste, dus een sociale job zal ik
niet zo snel kiezen.

Wat zou je nooit weggooien?
Mijn hele kamer zou ik nooit weg
doen. Ik heb er al mijn herinneringen
liggen van vakanties, concerten, toer
nooien en alle souvenirs die ik heb
verzameld. Als ik iets specifieks moet
kiezen dan zouden dat mijn fotoboe
ken zijn. Ik kan momenten daarin
altijd nog voor mij zien als ik erdoor
heen blader.

Wat is je leukste en je stomste vak
op school?
Ik vind de meeste praktische vakken
wel leuk. Geschiedenis en lichame
lijke opvoeding (gym) vind ik heel
leuk. Ook wiskunde, aardrijkskunde,
Engels en biologie liggen mij goed. Dit
is wel handig voor mijn N&T-profiel.
Muziek, Frans en KVB laat ik liever zo
snel mogelijk vallen. Frans is zeker
niet mijn sterkste vak.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?

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

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

Ik probeer zoveel mogelijk de Golden
Gate Warriors en de Los Angeles
Lakers (NBA teams) te volgen. Alleen
de wedstrijden zijn pas om 02.00 uur.
Dus meestal lig ik dan al te slapen.
Tennis is ook al jaren één van mijn
favoriete bezigheden, lekker een
balletje slaan met mooi weer.

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik werk bij Graaf ter Horst in de
spoelkeuken. Het is er echt superge
zellig en er is niks leukers dan geld
verdienen voor iets dat je leuk vindt.
Soms kan het wel druk worden, maar
als je klaar bent en alles af hebt, kun
je wel trots op jezelf zijn.

Heb je een bijnaam?
Tommie (Tommy), ik heb deze
gekregen door mijn lengte. Vroeger
noemde mijn trainers me al Tommie,
dus ik heb het een beetje gezien als
mijn tweede naam. Nu wordt het
steeds minder, omdat ik eindelijk een
beetje begin te groeien.

Wat is je favoriete game?

Hond of kat?

Als je een topsporter zou zijn,
waar zou je dan heel goed in zijn?
Basketbal, ik zou graag in de NBA gaan
spelen. Ik vind basketbal tien keer
leuker dan voetbal. Het is veel inten
siever en er is veel meer actie, ook is
er veel meer respect voor elkaar en de
scheidsrechter. Ik hou van het dynami
sche spel. Het liefst leer ik dan ook nog
om te dunken. Ook zou ik mijn vlug
heid met de bal verbeteren. Hopelijk
speel ik ooit in een All-star match.

Optimist, pessimist of realist?
Ik zie mijzelf wel als een realist. Ik ben
altijd sceptisch over de situatie, maar
denk wel altijd in de harde waarheid.
Soms is dat ook niet prettig. Je zou
mij ook als een optimist kunnen zien.
Bij problemen kijk ik altijd naar de
oplossingen. Een grapje tussendoor
kan ik wel om lachen, ook al is het
mijn droge humor.

Als je een dier was, wat zou je
dan zijn?
Als ik zou mogen kiezen, zou ik twij
felen tussen een orka of zeearend.
Een orka is een heel mooi zeedier en
een hele effectieve jager. Ik vind de
kleuren ook heel mooi, het zwart en
wit. Ook zijn het hele sociale dieren.
De zeearend is één van de elegantste
vogels die er is. Met een spanwijdte
van meer dan 2 meter zijn het reus
achtige vogels. Het lijkt mij fantas
tisch om door de lucht te vliegen en
in de Canadese wildernis te leven.
Het mooiste is dat je zo vrij bent als je
wilt. Niemand houdt je tegen.

Ik heb in sommige spellen iets meer

Tekst: Teun van Zon

De Huismuis
is gestart!
Wij zijn weer begonnen met de
Huismuis in de Bibliotheek Horst.
De Huismuis is een activiteit om
de taalontwikkeling bij kinderen
van 4 tot 12 jaar en hun ouders te
stimuleren.
Er wordt spelenderwijs geoefend met de Nederlandse taal en
er zijn afwisselende thema’s. We spelen spelletjes, lezen voor en
knutselen samen. Heb jij zin om de volgende keer aan te sluiten?
De Huismuis is er iedere donderdag van 15:00 tot 16:30 uur.
Behalve in de schoolvakanties.

Hoi

Column

Klaar d’r mee
Ik schrijf deze column met een
raar gevoel. Ik ben eraan
gewend geraakt om elke twee
weken met een column in de
HALLO te staan. Maar dat gaat
veranderen. Een paar weken
geleden heb ik mijn ontslag
ingediend. Soms word ik wel
eens herkend als ‘die ene met
die stukjes in de HALLO’. De
eerste keer dat dat gebeurde
was ik echt verbaasd. Wie leest
deze columns eigenlijk, dacht
ik. Maar het gebeurde steeds
vaker. Niet vaak, maar vaker
dan ik had gedacht. En dat
wende.
Ik waardeer het altijd enorm als
mensen me aanspreken over één
van mijn columns, negatieve of
positieve feedback, het voelde
beide speciaal. Ik stopte meestal
best wel veel moeite in een
column en ik denk dat je je wel
kan voorstellen dat het goed voelt
als dat gemerkt wordt. Ik heb zelfs
een keer het nummer van een
mevrouw gekregen nadat ze mijn
column las, omdat ze dacht dat ze
wel een paar boeken had die aan
sloten bij het onderwerp van de
column. Ik ben langs geweest en
heb een paar boekjes opgehaald.
Toch cool dat dat uit zoiets kan
ontstaan?
Sommigen denken volgens mij dat
dit baantje heel makkelijk is. Maar
schijn bedriegt. Een onderwerp
vinden voor een column gaat niet
altijd van een leien dakje. Het kost
moeite om iets te bedenken en
het lijkt soms onmogelijk om 350
woorden vol te schrijven, maar als
ik eenmaal begonnen ben, heb ik
juist moeite met stoppen. Om die
redenen ben ik erachter gekomen
dat als je je best doet, je een dead
line bij de HALLO toch altijd iets
voor je uit kan duwen. Maar dat
hebben jullie niet van mij.
Ondanks dit alles heb ik toch veel
plezier beleefd aan het schrijven
van de columns. Ik vind het gewel
dig dat ik hier mijn gedachten kwijt
kon. Het is een hele goede uitlaat
klep. Dat zal mijn opvolger wel
merken. Er is trouwens nog een
moeilijkheid die ik niet genoemd
heb: het verzinnen van een pas
send en pakkend einde van een
column. Maar ik denk dat ik dat
maar achterwege laat. Ik ben er
klaar mee.

Kom vrijblijvend langs! Ook als je geen lid bent van de Bibliotheek.

Teun van Zon
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Gemeente moet ingrijpen voor voortbestaan
basisschool Griendtsveen
Dynamiek Scholengroep trekt zich over een tijdje terug als onderwijskoepel voor basisschool De Driehoek in Griendtsveen. Als er dan niets
gebeurt, sluit daarna mogelijk de school. De MR van de basisschool en veel mensen in het dorp zien dit niet zitten en willen onderwijs voor hun
kinderen in eigen dorp. Nu het vijf voor twaalf is, moet de gemeente dan niet ingrijpen?
De Driehoek heeft met 45 leerlingen momenteel
te weinig leerlingen om in de toekomst voort te
bestaan, zegt Dynamiek Scholengroep. Met de
kennis dat er de komende jaren nog steeds een
afname is in het aantal kinderen, ziet Dynamiek
geen toekomst meer in het schoolgebouw.
Met maximaal twee klassen kan er geen goed
onderwijs meer worden gegeven. De MR en veel
mensen uit het dorp zien dit uiteraard niet zitten.
Zij willen optimaal onderwijs voor hun kinderen

en dat er een schoolgebouw midden in het dorp
ligt, zien zij graag dat dit gebouw wordt gebruikt.
Onderwijs en dus reizen naar de naastgelegen
dorpen America of Deurne is voor veel ouders geen
optie.
Is dit dan niet het moment voor de gemeente om in
te grijpen? Onderwijs is ontzettend belangrijk voor
kinderen. Als een dorp een school verliest is dit ook
tevens slecht voor de leefbaarheid van Griendts
veen. Moet de gemeente dan meer investeren in

woningbouw zodat er nieuwe gezinnen komen te
wonen? Of meer geld uitgeven aan docenten, zodat
er meer ingezet kan worden op persoonlijker onder
wijs? Aan de andere kant is dit een gelopen race.
Er worden tegenwoordig minder kinderen geboren
en een school met minder dan 45 kinderen is niet
levensvatbaar.
Gemeente moet ingrijpen voor voortbestaan basisschool Griendtsveen. Wat vindt u?

Bespreking poll week 11

Verhouding Rudy Tegels met collega moet kunnen
Midden in de verkiezingen kwam daar ineens het nieuws dat wethouder Rudy Tegels een verhouding heeft met een naaste collega. Hij heeft dit niet
gemeld aan zijn collega’s binnen het college en de burgemeester. Het vertrouwen was volgens college geschaad en daarom stapte hij tijdelijk op.
De stemmers op de poll waren redelijk eensge
zind. De verhouding moet kunnen en kiezen daar
mee de kant van Tegels. Uit een aantal reacties
bleek ook dat men het een slechte timing vond
van de oppositiepartijen, zo vlak voor de verkie
zingen. “Hebben we als politiekpartijen niets an
ders te doen dan ons druk maken over een relatie

van een wethouder? Weten jullie nog steeds niet dat
de meeste relaties op de werkvloer ontstaan? Laat
mensen lekker verliefd worden en hou je met zaken
bezig die er werkelijk toe doen”, zegt Millie Heldens.
Uiteindelijk zou Tegels ook informatie hebben ach
tergehouden in wob-verzoeken volgens de opposi
tiepartijen. “Als de vraag is mag je verliefd zijn, ja.

Mag je met wob-verzoeken klooien nee, en als dat
laatste gebeurt is wat onderzoek moet uitwijzen mag
je geen volksvertegenwoordiger zijn wat mij betreft”,
zegt Angelique Van Den Beld.
Andere mensen kozen in de poll ook de kant van Te
gels. Sommigen vonden de poll slechte timing, ande
ren vonden het geen goed onderwerp voor een poll.

Ingezonden brief

Fietspad Kabroeksebeek
In Meterik is er in de afgelopen maanden hard gewerkt aan een semi verhard fiets/wandelpad langs de Kabroeksebeek.
Een dure onderneming en omdat er
in de weekenden regelmatig een
groepje motorcrossers over deze
strook langs de beek rijdt, waar
schuwde ik de gemeente al weken

geleden voor mogelijke toekom
stige schade aan het nieuwe pad.
Afgelopen zaterdag bereed een
groepje motorrijders het pas aange
legde pad. Mijn vermoeden is dat

het pad door dergelijk gebruik week
na week zal gaan slijten. Het prach
tige pad is volgens mij bestemd voor
wandelaars en fietsers, dus via deze
weg een beroep op het gezonde ver

stand van motorrijders… kies alsje
blieft een andere route.
Ron Bosmans
St. Jansstraat, Meterik

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

WEET
WATER
SPEELT
WANT HET KOMT UIT
DE LUCHT VALLEN.

Check de afkoppelsubsidie
van jouw gemeente op
www.waterklaar.nl/subsidie-hallo-horstaandemaas

DoorFloor

Column

Killerbody
update
Door het mooie weer buiten
werd ik afgelopen week herinnerd aan de column die ik zes
weken geleden schreef. Deze
ging over mijn uitstelgedrag en
dat ik dit jaar echt eens op tijd
zou beginnen met het strijden
voor mijn summerbody. Helaas,
niets is minder waar.
Sinds de plaatsing van deze column
ben ik namelijk niets afgevallen.
Sterker nog: ik ben zelfs 3 kilo
aangekomen. Niet geheel mijn
plan dit, maar dat zorgt er wel
voor dat ik eindelijk een beetje
druk voel. Het is opeens 20 graden
buiten en april komt eraan, ik ben
er klaar voor. Of eigenlijk heb ik
het idee dat ik te laat ben. Maar
dat maakt niet uit, dan presteer ik
namelijk het beste.
De afgelopen weken heb ik het
dus een beetje laten gaan. Je staat
ervan te kijken dat je zo veel kunt
aankomen, terwijl je vijf keer per
week in de sportschool staat te
zwoegen. Maar dat is misschien
ook wel het tricky gedeelte: die
zware workouts zorgen ervoor dat
ik me vaak een zwart gat voel. Ik
kan de hele dag door eten. Laatst
werd ik op Facebook getagd in
afsluitclips, die bedoeld zijn om
een zak chips goed te kunnen
dichthouden als deze eenmaal
open is geweest. Er stonden
allemaal varkentjes op en mijn
vriendin zei dat deze echt iets voor
mij zijn. Maarja, waar heb je zo’n
ding voor nodig als je nooit een
zak chips hersluit? Als je altijd alles
in één keer leeg eet?
Toch focus ik me nu op portie
controle. Dan is het immers het
beste vol te houden, als je jezelf
ook iets lekkers gunt, maar
dan met mate. Zo heb ik kleine
uitdeelzakjes chips gekocht,
het perfecte voorbeeld van
portiecontrole. Dat ik er dan alsnog
vier heb gegeten, moet ik dan
misschien maar niet zeggen, maar
ik werk er aan!
Alles op zijn tijd, maar ik voel
de zomer nu wel echt dichterbij
komen. Ik doe dus maar weer een
nieuwe poging, maar heb er deze
keer wel vertrouwen in. Een beetje
een stok achter de deur met deze
column is ook niet verkeerd,
over zes weken weer een update
van mij.

Floor
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VW Polo 1.0 TSI 95pk Highline
R-Line, 2020, 22.446 km

VW Golf GTI 2.0 TSI 245pk
DSG, 2021, 17.614 km

VW Golf R-Line 1.5 TSI 150pk
Business, 2021, 8.948 km

VW Golf Variant 1.5 TSI 130pk
Comfortline, 2019, 59.682 km

NU € 21.440,-

NU € 39.840,-

NU € 34.840,-

NU € 19.840,-

VW Tiguan 1.5 TSI 150pk DCG
Elegance, 2021, 26.785 km

SEAT Ibiza 1.0 TSi 115pk FR,
2018, 70.948 km

SEAT Ibiza FR 1.0 TSI 115pk
Business Intense, 2018, 90.789 km

SEAT Leon ST 1.0 EcoTSI 115pk
Reference, 2016, 93.244 km

NU € 39.840,-

NU € 16.840,-

NU € 15.840,-

NU € 12.840,-

SEAT Leon ST FR 1.0 TSI 115pk
Business Intense, 2019, 46.004 km

SEAT Arona FR 1.0 TSI 115pk
DSG, 2019, 76.544 km

ŠKODA Rapid Spaceback 1.0
TSI 95pk DSG, 2018, 57.146 km

ŠKODA Fabia Combi Ambition
1.0 TSI 95pk, 2017, 24.892 km

NU € 18.840,-

NU € 20.840,-

NU € 16.840,-

NU € 13.840,-

G
8% BIJTELLIN

Audi Q2 35 TFSI 150pk S-Tronic
S Edition 2020, 23.712 km

Audi A3 Sportback 35 TFSI 150pk
S-Tronic S Line, 2019, 17.868 km

Audi A4 Avant 35 TFSI 150pk
S-Tronic S-line, 2020, 21.047 km

Audi e-tron Sportback S Quattro
503 pk S-Line, 2020, 11.242 km

NU € 33.840,-

NU € 28.840,-

NU € 38.840,-

NU € 105.840,-

Bekijk het volledige aanbod op

Venlo Celsiusweg 5
Sittard Bergerweg 65

www.carvitaal.nl

Druk- en zetfouten voorbehouden. Alle prijzen zijn rijklaar.

Kies,
koop,
klaar!

TOFPAS
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T.W.V. € 250,
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CDA Horst aan de Maas

Laten we er allemaal zijn voor elkaar

Inmiddels zijn alle stemmen geteld en weet iedere partij en iedereen persoonlijk waar hij of zij staat. Het
was een spannende, maar voor ons als CDA regelmatig ook een turbulente tijd.
We zijn daarom ook supertrots met
het prachtige resultaat van 4.570
mensen die het vertrouwen in
ons gesteld hebben. 1.000 stem
men meer dan de tweede partij.
Daar hebben we het allemaal voor

gedaan, voor jou. Niet voor onszelf,
maar voor alle inwoners van onze
gemeente. We zijn uit blijven gaan
van onze eigen kracht en nimmer
over anderen maar met anderen
het gesprek aangegaan. We weten

PvdA Horst aan de Maas

en voelen dan ook regelmatig dat
als je bestuurlijke verantwoordelijk
heid hebt, dat dit niet voor ieder
een altijd de gewenste uitkomst zal
zijn. Onze nieuwgekozen raadsfrac
tie, waarvan bijna de helft hele

aantal dat me stil maakt. Maar niet
voor lang. Want dat aantal verdient
een antwoord. Een antwoord van nog
meer energie en passie en van nog
maar samen. Samen met jullie werken
aan een mooi, gezond en sociaal Horst

SP Horst aan de Maas

aan de Maas. Maar de uitslag heeft
ook laten zien dat 16.179 inwoners niet
hebben gestemd. Misschien jij ook wel.
En daar baal ik van. Want de keuzes
die we maken zijn enorm belangrijk.
Voor jouw en mijn leefomgeving. Voor

uit het midden- en kleinbedrijf.
Juist zij bieden werkgelegenheid
voor velen. Grote ondernemers die
enkel uit zijn op winstbejag en de
gemeente gebruiken om huisvesting
geregeld te krijgen voor goedkope
arbeidsmigranten, zullen weinig

BVNL Horst aan de Maas

steun kunnen vinden bij de SP. Vooral
niet als arbeidsmigranten uitgebuit
worden via relatief dure huisvesting.
Dit is steeds meer een verdienmodel
geworden voor uitzendbureaus.
De SP blijft er, nu en in de toekomst,
een punt van maken.

en hielp ook landelijk. Later functio
neerde ons team zo goed dat zij veel
zaken van mij uit handen heeft geno
men, al bleef ik een oogje in het zeil
houden. Iedereen heeft zich uitzon
derlijk goed ingezet en allemaal heb

D66/GroenLinks Horst aan de Maas

ben zij hun steentje bijgedragen. De
steun die onze mooie groep mensen
krijgt vanuit Den Haag is onbetaal
baar. We hebben korte, directe lijntjes
en de samenwerking is zeer goed,
gezellig en de teamspirit enorm groot.

haal te schrijven, vertellen en onder
de aandacht te brengen. Ik zou ze
graag allemaal bij naam willen noe
men op deze plek, maar jij weet wie
je bent. Bedankt voor je steun.
De komende raadsperiode zullen

VVD Horst aan de Maas

er veel beslissingen worden geno
men die bepalend zijn voor de toe
komst van Horst aan de Maas. D66/
GroenLinks zal kiezen voor de groene
afslag waarbij we de energietransi
tie voortvarend oppakken, de omge

We blijven ons inzetten voor boe
ren die duurzaam ondernemen met
zorg voor het landschap. Ook op het
gebied van klimaatrechtvaardigheid,
met name de betaalbaarheid van
duurzaamheidsmaatregelen en ener
gie, en goede betaalbare zorg blijven
we actief.
We zijn trots op wat er is bereikt
ondanks de tegenslagen die we
binnen onze afdeling hebben
gehad. Het is heel spijtig dat de

SP de komende vier jaar niet in de
gemeenteraad zal zitten. Maar bui
ten de gemeenteraad blijven we de
komende jaren ons beste beentje
voorzetten. Samen met de mensen in
de buurten, wijken en dorpen. Onze
en uw stem zal gehoord worden.
En over vier jaar zijn we weer terug.
Zodat we de strijd weer op twee
fronten kunnen voeren.
Sonja van Giersbergen

Voor mij is dit de reden geweest dat
ik geen lokale partij ben gestart, maar
wel een partij waarbij de burgers
weer echt gehoord worden en waar
ik mijn hart kan volgen. Als ik ergens
mee zit, app of bel ik Wybren van
Haga en dan wordt het opgepakt. Dit
is een samenwerking die van groot
belang is om Horst aan de Maas te
laten stralen. Dat ik persoonlijk maar

liefst 756 stemmen kreeg is een grote
eer, de twee zetels een kroon op het
harde werken van ons team en daar
zijn wij jullie enorm dankbaar voor.
Samen met Rob Driessen zal ik, als
fractievoorzitter, plaatsnemen in de
nieuwe raad. Wij zijn jullie stem, dus
schroom niet om ons te benaderen.

vingswet zo inrichten dat natuur de
aandacht krijgt die het verdient en we
gaan ons landelijk gebied beschermen
tegen verrommeling en ongebreidelde
economische groei. Gezondheid, leef
baarheid en natuur staan minimaal op
gelijke hoogte met economisch gewin,
wij gaan de komende jaren zorgen
dat dit een normale gedachte wordt
in onze gemeente.

Daar hebben we jou bij nodig, want
hoe meer mensen deze gedachte
verspreiden, hoe sneller deze
gedachte de overhand neemt.
Wij blijven daarom graag met je in
gesprek en laten snel weten waar en
wanneer we samen met jou over de
toekomst gaan praten.

buiten hoort en ophaalt bij inwoners
gebruik je bij gesprekken binnen het
gemeentehuis. Daarom blijft het dus
van groot belang dat u met ons blijft
delen. Wat vindt u goed of wat vindt u
dat anders kan? Alleen als we samen
het gesprek aangaan kunnen wij goed
verwoorden wat van belang is voor u.
Blijf ons benaderen. De VVD is meer

dan alleen twee gemeenteraadsle
den, het is een gezellige club met
actieve mensen die het beste willen
voor u als inwoner en ondernemer.
Ik spreek u snel.
Horst aan de Maas blijft goed,
wordt beter.

Imke Emons

Maarten Voesten

Klaar voor de start

Na de verkiezingen heeft de VVD twee personen in de gemeenteraad. Ik ben blij dat ik terug mag keren in de
gemeenteraad en mij de komende vier jaar weer volop voor u als inwoner van onze gemeente mag inzetten.
Ik ben niet alleen, samen met mij zal ook Peter Lalieu plaatsnemen in de raadszaal namens de VVD.
Als eerste wil ik iedereen bedanken
voor de steun die wij als VVD van jul
lie hebben ontvangen. Bijvoorbeeld
tijdens de gesprekken langs de deur,
in appjes of tijdens het winkelen. Het

Roy Bouten

Kiezers, bedankt

Bevestiging krijgen is het mooiste dat er is, het laat namelijk zien dat je op de juiste weg bent. De uitslag van
vorige week gaf ons die bevestiging. Het geeft ons een enorme boost vertrouwen om de ingeslagen weg de
komende vier jaar verder te vervolgen. Kiezers, bedankt voor het vertrouwen.
Die bevestiging heb ik ook geproefd
bij onze leden. We hebben nog nooit
zoveel vrijwilligers weten te mobilise
ren om ons verhaal te vertellen. Jong
en oud hebben de afgelopen maan
den samen opgetrokken om ons ver

diegenen die dat niet zo voelen. En dat
gevoel wil ik ze weer geven. Wil je het
gesprek aangaan? Stuur me gerust een
appje of mailtje of neem contact met
me op via Insta of Facebook. Samen
werken aan vertrouwen en samen het
verschil maken.

Een kroon op het harde werken

Vijf voor twaalf, oftewel in januari nam ik het besluit om officieel mee te doen met BVNL aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ik was op dat moment al een maand aan het bekijken of het mij zou lukken om voldoende mensen met kennis en kunde te laten aansluiten.
Langzaamaan ontstond er een fantas
tisch team dat absoluut het allerbeste
voor heeft met onze gemeente. De
campagnetijd was bijzonder te noe
men, ik was voor de eerste keer lijst
trekker, coördineerde de campagne

wonen, werk en zorg. Voor verkeer
en onze leefomgeving. En de mensen
die niet stemmen doen dat te vaak uit
teleurstelling. Met die inwoners van
onze gemeente wil ik graag in gesprek.
Ik wil in gesprek over waarom ze niet
hebben gestemd. Maar vooral over
hun zorgen en ideeën. Want ik ben
wethouder voor al onze inwoners. Ook

Alex Janssen

SP Horst aan de Maas gaat door

De afgelopen jaren heeft de SP zich op veel fronten ingezet voor onder andere het behoud van het zwembad in Horst. Het verbouwde Gasthoês heeft een aardige cent gekost en wordt door velen gebruikt. We
zullen de komende jaren nauwkeurig volgen of verenigingen en clubs nog steeds betaalbaar terecht kunnen in ‘t Gasthoês en andere gemeentelijke locaties.
Er is werk genoeg, zo wordt gezegd.
Toch staan er nog steeds mensen
langs de kant die niet meedoen
met de samenleving. De SP blijft er
voor strijden dat iedereen mee kan
doen voor een zinvol bestaan. De
SP staat zij aan zij met ondernemers

tie. Daar gaan we elkaar verliezen en
zullen nooit in staat zijn het beste te
doen voor onze inwoners. Ja, wij zijn
er voor jou, dat was onze slogan, en
tevens ook onze oprechte doelstel
ling voor de komende vier jaar. Laten
we er allemaal zijn voor elkaar.

2.678 en 16.179

2.678 stemmen op de PvdA Horst aan de Maas. Dat is een groei van 4 procent en een verdubbeling van twee
naar vier zetels. De grootste groei van bestaande partijen.
Het maakt ons dankbaar, trots en
strijdvaardig, om het vertrouwen om te
zetten in acties. Om vier jaar te vech
ten voor eerlijke kansen voor iedereen.
1.234 van jullie hebben het bolletje
voor mijn naam rood gekleurd. Een

maal nieuw is, zal met een frisse
blik vooruit met dezelfde intenties
hun taak uitvoeren. Wij gaan ervoor
om het samen met andere partijen
te doen en vooral ook met respect
naar elkaar toe. Laten we vooral de
nadruk leggen op wat we wel met
elkaar gemeen hebben en ons niet
laten leiden door de flinke polarisa

is hartverwarmend hoeveel inwoners
meeleefden. En nu gaan we aan de
slag voor u als inwoner en onderne
mer van onze mooie gemeente. De
nieuwe raad krijgt in vogelvlucht een

kennismaking met actuele thema’s,
maar ook informatie over wat het
betekent raadslid te zijn.
Als raadslid ben je namelijk een
volksvertegenwoordiger. Dat wat je

Yvonne Douven

2413
03

GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

30 maart 2022

Gevonden of verloren voorwerpen

Installatie nieuwe
gemeenteraad

Bent u iets verloren? Of heeft u iets gevonden? Maak hier melding van op
www.verlorenofgevonden.nl of bij de gemeente. Als u op straat iets vindt (zoals
een portemonnee of sleutels) dan kunt u hier dus melding van maken via de eerder

Op woensdag 30 maart wordt de nieuwe gemeenteraad ofﬁ-

genoemde website of het aﬂeveren bij uw gemeente. Ga hiervoor niet naar de politie.

cieel geïnstalleerd.
Meer informatie vindt u op www.horstaandemaas.nl/gevonden-en-verloren-voorwerpen
Agenda
Op 16 maart heeft Horst aan de Maas een nieuwe gemeenteraad gekozen. De 27 raadsleden
van de nieuwe raad worden op woensdag 30 maart tijdens een openbare raadsvergadering
ofﬁcieel beëdigd. Het is landelijk geregeld dat alle gemeenteraden op 30 maart beëdigd
worden. Vandaar dat we deze keer afwijken van de gebruikelijke dinsdag als vergaderavond
voor de raad.
Meer informatie
Meer informatie leest u op de website www.horstaandemaas.nl/raad.
De openbare vergadering begint om 20.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom op de
publieke tribune maar u kunt de vergadering live volgen via www.horstaandemaas.nl/raad of
de facebookpagina van de gemeenteraad.

Bekendmakingen
De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

9 april 2022

vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

Compostdag

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

Van het ﬁjn tuinafval uit onze 1250 bladkorven binnen de gemeente wordt compost gemaakt.

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

Om uw inspanning voor het afval scheiden te belonen, willen we u ook iets teruggeven.Tij-

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

dens de Compostdag op 9 april kunnen de inwoners van Horst aan de Maas gratis compost

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

afhalen bij Kurstjens Recycling. Er mag per inwoner maximaal 1 m³ compost per aanhanger

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

geladen worden óf maximaal 3 zakken: op = op!

uitgebreide omgevingsvergunningen verwijzen wij u naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
Als digitaal inzien niet tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u een afspraak maken voor het

We vragen u zelf voor het transport te zorgen.

Volg de instructies van de verkeersregelaars.

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

U kunt de losse compost met een aanhanger

Op de locatie is de rijrichting aangegeven.

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

ophalen. De gemeente zorgt voor het beladen

Dek de aanhanger met compost goed af.

daarvan.

Lading in aanhangers moet namelijk goed

Broekhuizen

vastzitten en/of niet weg kunnen waaien.

• Schuitwater (evenementenvergunning)

Let op! De locatie is dit jaar nieuw. De actie is
van 12.00 – 16.00 uur aan Horsterweg 66 in

Tip: Breng deze dag ook gratis uw tuinafval en

Grubbenvorst.

neem het als compost mee naar huis!

• St. Lambertusplein/Kerkstraat (standplaatsvergunning)

Broekhuizenvorst

• Kasteelse Bossen (evenementenvergunning)

• Op de Spekt 19 (vaststellingsbesluit bestem-

Kronenberg

mingsplan)

• Perceel (SVN01) N 260 (melding besluit lozen

Griendtsveen

buiten inrichting)

• Ericaweg 2 (vergroten terrasoverkapping)

• Americaanseweg 4 (uitbreiden woning)

• Turfstrooisel 4 (verbouwen/uitbreiden woning)

Lottum

Grubbenvorst

• DeSteegh/Americaanseweg (vaststellingsbe-

• Witveldweg 33 (uitbreiden loods/kas)

sluit bestemmingsplan)

• Kerkstraat 2 (plaatsen reclamebord)

• Houthuizerweg 20 (vergunning wegdoor-

• Venlo-Zaarderheiken (bestemmingsplan

steek)

Geluidzone Trade Port)

Meerlo

• GBV00 D 2104 (kappen 3 monumentale

• Beatrixstraat 9 (verbouwen kantoor tot 2

bomen)

appartementen)

• hoek Kloosterstraat/Wilhelminastraat (oprichten 16 appartementen)

Melderslo
• Heuvelweg 23 (plaatsen communicatiemast)

• Kloosterstraat ong. (vastgesteld bestem-

Meterik

mingsplan)

• Crommentuijnstraat 42b (realiseren pré-

Hegelsom

mantelzorgwoning)

• Langstraat/Kogelstraat 25 (vaststellingsbesluit bestemmingsplan)

• Schadijkse Bossen (evenementenvergunning)
Sevenum

• Langstraat ong. (vaststellingsbesluit bestemmingsplan)

• Siberiëweg 3 (plaatsen tijdelijke woonunits)
• Erik de Rodeweg 11 (realiseren hoogbouw-

• Kogelstraat 74 (vaststellingsbesluit bestemmingsplan)

stelling)
• Luttelseweg ongenummerd (bouwen woon-

Horst

huis/garage)

• Schoolstraat ong.(bouwen woning/aanleggen
in- of uitrit)

• De Donckstraat 24-26 (evenementenvergunning)

• Gastendonkstraat 39 (interne functiewijziging)

• Raadhuisplein (standplaatsvergunning)

• Vrouwboomweg 17 (vaststelllngsbesluit

Swolgen

bestemmingsplan)
• Gasthuisstraat 4 (verlengen beslistermijn)
• Helmesstraat 18 (verbouwen woonhuis)
• Horst - Sevenum (bestemmingsplan

• Legert 6 (dempen sloot/aanleg inrit/plaatsen
poort)
• Broekhuizerweg 26 (plaatsen mantelzorgwoning)

Stationsomgeving Horst-Sevenum")

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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Geplukt

Erwin Hoogers Horst
Ondanks dat 2021 niet het makkelijkste jaar was, haalt Erwin zijn
geluk uit de kleine dingen in het leven. Hij geniet van zijn baan als
leraar en brengt graag tijd door met zijn vriendin Wendy. Deze week
wordt de 29-jarige Erwin Hoogers uit Horst geplukt.

weer buiten gingen zwemmen en
spelen bij De Schatberg. Dat vind
ik echt een fijne herinnering.” Met
zijn broers en zus kan Erwin het
prima vinden. “We zijn inmiddels
ouder en hebben allemaal verschil
lende levens. Daardoor is er wel
minder contact, maar dit hoort ook
bij het leven.”

Het huis uit
Toen hij 22 was, vertrok Erwin uit
Kronenberg. “Ik heb het leven in
Kronenberg altijd als heel pret
tig ervaren, maar als je naar de
toekomst kijkt en het huizenaan
bod meeneemt, dan is Kronenberg
erg minimaal. Huren is bijna geen
optie en kopen is erg duur.” Erwin
verhuisde daarom samen met zijn
vriendin Wendy, waarmee hij sinds
zijn 19e samen is, naar een appar
tement in Sevenum. “Hier heb
ben we een hele fijne tijd gehad”,
vertelt hij. “Maar inmiddels wonen
we alweer bijna twee jaar op de
Stokstraat in Horst en dat bevalt
ook enorm goed.”

Wendy

Erwin werd geboren in
Kronenberg en kijkt terug op
een fijne jeugd. “Ik woonde in
een klein dorp waar een echt
ons-kent-ons-gevoel heerst”,
blikt hij terug. “Ik heb nog twee

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

oudere broers en één jongere zus,
dus we waren thuis met z’n zes
sen. Op vakantie gingen we nooit
zo vaak, maar als ik terugdenk aan
vroeger, dan herinner ik me altijd
dat we in de zomer met lekker

Wendy en Erwin leerden elkaar
al op jonge leeftijd kennen. “Ik
had rijles en zij zat achterin”,
lacht Erwin. “We kenden elkaar
al langer, maar nooit echt goed.
Toen Wendy ook vrijwilligerswerk
kwam doen bij jeugdverenigingen
in Kronenberg, zagen we elkaar
steeds vaker. Op de zomerfeesten
in Kronenberg hebben we vervol
gens voor het eerst met elkaar
gezoend. Ik wist meteen dat ik er
meer in zag, maar Wendy moest
nog niets van mij hebben. Ik heb
heel lang volgehouden en uitein
delijk is de vonk toch overgesla
gen”, lacht hij. In november zijn
Erwin en Wendy tien jaar samen
en tijdens hun relatie hebben ze

aanstaande
zondag
koopzondag
Shop p
z Ndag

D&S SERVICE

DYNAMO’S & STARTMOTOREN
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0478 - 57 1111 | 06 - 54 37 1111
www.startmotorspecialist.com
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veel meegemaakt. “In 2020 kregen
we te horen dat Wendy MS heeft”,
geeft Erwin aan. “Ze had al langer
klachten, dus ergens was het een
opluchting dat we nu wisten wat
het was, maar tegelijkertijd begon
op dat moment ook de onzeker
heid.” In 2021 vlogen Wendy en
Erwin samen naar Rusland, waar
Wendy een stamceltransplantatie
onderging. Om deze operatie, die
niet vergoed werd door de verze
kering, mogelijk te maken, werd
een crowdfundingsactie gestart.
Binnen no time werd het streefbe
drag van 75.000 euro opgehaald.
“Het was bizar en fantastisch dat
dit zo gedragen werd door de
gemeenschap”, zegt Erwin. “Ik
kan niet in woorden uitdrukken
wat voor gevoel ons dit gaf.” De
behandeling verliep voorspoedig
en momenteel gaat het ontzettend
goed met Wendy. “Ze is nog steeds
herstellende van de behandeling
en af en toe zijn er mindere dagen,
maar over het algemeen kunnen
we wel stellen dat de oude Wendy
bijna helemaal terug is”, glundert
Erwin. “We kunnen eindelijk weer
leuke dingen doen samen en heb
ben veel lol, het zijn juist de kleine
dingen die weer mogelijk zijn, die
heel veel betekenen voor ons.”

We kunnen eindelijk
weer leuke dingen
doen samen

Onderwijs
Erwin werkt momenteel als inval
leerkracht. Dat hij het onderwijs in
wilde, wist Erwin al vanaf groep 7.
“Omgaan met jonge kinderen trok
me al van kleins af aan”, zegt hij.
“Dit is ook altijd zo gebleven. Na
de middelbare school ben ik dan
ook de opleiding onderwijsassis
tent gaan doen en hierna heb ik de
pabo afgerond in Helmond.” Sinds
2016 werkt Erwin bij Dynamiek
Scholengroep. “Toen ik afstu
deerde, kon ik daar meteen aan
de slag als vervanger. Vanaf 2018
ben ik aan de slag gegaan op een
basisschool in Horst als leraar van
groep 8. Dit was een enorme uitda
ging, maar nadat ik daar een tijdje
werkte, kreeg ik best veel twij
fels over of ik wel in het onderwijs
wilde werken. Ik wist niet goed of
het aan de baan of de school lag.”
In deze tijd kwam Erwin vaak ver
moeid thuis en besloot hij uit te
zoeken waar dit gevoel vandaan
kwam. “Ik heb toen een aantal
maanden vrij gehad, ook omdat dit
in de periode gebeurde dat Wendy
en ik naar Rusland gingen. Toen
we terugkwamen, heb ik beslo
ten weer terug te gaan naar mijn
vervangersfunctie om te ontdek
ken of het onderwijs wel echt
iets voor me was en ik beter op
mijn plek zou zijn op een andere
school.” Dit bleek het geval, want
op die andere school vond Erwin
het plezier in het onderwijs weer

13-10-2021 12:48:20

helemaal terug. “Ik heb einde
lijk antwoord gekregen op de
vragen die me bezighielden en
werk momenteel op basisschool
De Schakel in Broekhuizenvorst.
Hier heb ik het enorm naar mijn
zin.” Erwin hoopt vanaf april meer
vastigheid te vinden. “Ik vind het
heerlijk om van verschillende scho
len te proeven en nieuwe mensen
te leren kennen, maar ik merk dat
er niks leukers is dan een eigen
groep om voor langere tijd mee
bezig te zijn.” Het mooiste aan het
onderwijs vindt Erwin dat hij een
waardevolle bijdrage kan leveren
aan de ontwikkeling van het kind.
“Door jouw toedoen kunnen kin
deren groeien, opbloeien en zich
ontwikkelen, dat vind ik enorm
tof”, geeft hij aan. “Het allerbe
langrijkste is dat een kind goed in
z’n vel zit en dat je samen op zoek
gaat naar wat je kan doen voor een
kind. Het is mooi en dankbaar werk
om daar iedere dag mee bezig te
zijn.”

Vrije tijd
Van jongs af aan heeft Erwin zich
ingezet voor verschillende ver
enigingen in zijn dorp. “Ik was
altijd heel erg bezig met vrijwil
ligerswerk”, geeft hij aan. “Zo heb
ik bij de voetbalvereniging van
Kronenberg jarenlang de voet
baltraining verzorgd en me inge
zet voor de jeugdvereniging.”
Daarnaast voetbalde Erwin tot 2015
en heeft hij hierna nog een tijdje
gevolleybald. “Op een gegeven
moment merkte ik wel dat het alle
maal erg veel werd”, zegt Erwin.
“Vanaf het moment dat Wendy ziek
werd, heb ik alles even op een laag
pitje gezet. Nu we dit jaar achter de
rug hebben en alles steeds beter
eruit ziet, gaan zich hier wel weer
nieuwe mogelijkheden in voor
doen. Ik heb mezelf even de tijd
gegeven om op adem te komen en
om mijn eigen batterij op te laden.
We gaan zien wat de toekomst
ons brengt. Sowieso is het leuk
om samen dingen te ondernemen,
zo wandelen we graag en vinden
we het leuk om er samen op uit te
gaan in het weekend. Ik ben een
enorme koffieliefhebber, dus ga
graag ergens een kopje koffie drin
ken of lekker lunchen.”
Ondanks dat Erwin samen met
Wendy een heftige periode achter
de rug heeft, kan hij goed relative
ren. “Ik realiseer me dat er genoeg
mensen zijn die het veel zwaarder
of moeilijker hebben. We zijn er
samen sterker uitgekomen en vor
men een hecht team.” Hij ziet de
toekomst dan ook positief in. “We
hebben een kinderwens, maar het
is nog even afhankelijk wanneer
dit mag gebeuren. Wendy heeft
namelijk chemotherapie gehad,
dus we moeten kijken wat medisch
verantwoord is. We gaan in ieder
geval met een positieve blik de
toekomst tegemoet, deze ligt hele
maal open.”

Tekst: Floor Velthuizen
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Onnodig onderuit

Meterik verliest van Grashoek
en Panningen
Grashoek en Meterik speelden op donderdag 17 maart een matige
wedstrijd in Grashoek. De groen-witten verloren heel onnodig met
3-2 van een voor lijfsbehoud strijdend Grashoek.
Meterik begon sterk aan de wed
strijd en kwam na 10 minuten door
een goal van Piet Steegs op 0-1.
Daarna verslapte Meterik, ging
mee in het spel van de tegenstan
der, maakte veel onnodige over
tredingen en gaf onnodig corners
weg waaruit Grashoek gevaarlijk
kon worden. Zo mochten Tjerk van
Sleeuwen en Erwin Pijnenburg uit
dode spelmomenten de 1-1 en de
2-1 scoren. Na de thee speelden de
groen-witten weer meer hun eigen
spel en gingen met veel beleving
op zoek naar de gelijkmaker. Deze
werd na een uur door Bjorn Cuppen
gescoord. Maar Meterik maakte
dezelfde fout als in de eerste helft
en weer mocht Grashoek uit een
dood spelmoment scoren. Het was
Wouter van der Sterren die de 3-2
voor Grashoek binnenschoot.
Op zondag 21 maart speelden
de groen-witten van Meterik en
Panningen op sportpark De Vonckel
in Meterik een wedstrijd met twee

gezichten. In de eerste helft leek
Meterik alles prima onder controle
te hebben, maar moest vlak voor
rust toch de gelijkmaker incasse
ren. Panningen won vervolgens
gemakkelijk met 1-4.
Meterik was in de eerste helft de
bovenliggende partij en kon de
eerste overwinning na de winter
stop binnen halen. Dré Peeters
benutte in de beginfase een toe
gekende penalty en leek de groenwitten een goede ruggensteun
voor het vervolg van de wedstrijd
te geven. Tot vlak voor de rust
Ramon Sijben van Panningen een
toegekende penalty benutte en
daarmee de 1-1 scoorde en na de
rust Youri van den Hurk en Nick
Wilmer binnen 10 minuten de 1-2
en 1-3 scoorden. Meterik was van
slag, kon geen vuist meer maken
en moest in de slotfase ook nog de
1-4 van Nick Wilmer incasseren.
Tekst: RKSV Meterik

Unaniem gekozen

Nieuwe voorzitter
tennisvereniging HTC Horst
Marcel Wijsman werd op woensdagavond 9 maart tijdens de
algemene ledenvergadering van tennisvereniging HTC Horst
unaniem tot nieuwe voorzitter van de club gekozen. De tennisclub
is verheugd dat Wijsman zich verkiesbaar stelde als voorzitter
voor de komende vier jaar. Wijsman is zelf actief lid sinds 2006 en
altijd veel op de tennisbaan te vinden.

Het bestuur heeft, na twee bij
zondere jaren met veel beperkin
gen op sportief en organisatorisch
gebied als gevolg van corona,
diverse ideeën waar ze de
komende periode mee aan de slag
wil. De focus ligt hierbij op het ‘wijgevoel’ van alle HTC-leden, zowel
op als naast de tennisbaan. “We
willen graag het park wat meer
pimpen”, zegt Wijsman. “De afge

lopen jaren meldden zich meer en
meer zomerleden aan. Dit willen
we blijven stimuleren. Een mooi
tennispark en een gezellige vereni
ging draagt hier aan bij. Ook met
het jaarlijkse tennistoernooi, het
Parkhotel HTC open, dat eind juni
en begin juli georganiseerd wordt,
willen we uitpakken en er een
groot feest van maken.”

Korfbalsters A1
winnen zaalkampioenschap
De A1 van SV Lottum is op zaterdag 19 maart zaalkampioen geworden. Het team won van Sporting ST A1.
In een, zeker in het begin, spannende wedstrijd met een ruststand van 1-2 in het voordeel van de Lottumse
dames wisten zij in de tweede helft wel vaker te scoren en een 10-4 overwinning te behalen. Omdat zij bijna
al hun wedstrijden van het zaalseizoen wisten te winnen, kon het zaalkampioenschap gevierd worden.
Voor het talrijk gekomen publiek kregen zij een verdiende huldiging.
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Melderslo laat punten liggen tegen Germania
Voetbalclub SV Melderslo speelde op zondag 20 maart tegen Germania. De thuiswedstrijd eindigde in 1-1.
Met dezelfde elf spelers als vorige
week begonnen de mannen van
Freek Thoone aan de wedstrijd. Dat
dit geen gemakkelijke middag ging
worden, stond van te voren vast, de
wedstrijd uit in Groesbeek werd met
3-3 gelijk gespeeld. Vanaf de eerste
minuut zocht Melderslo de aanval

op, dit resulteerde in de 6e minuut
tot de eerste grote kans, Luc van
Kuijck schoot op aangeven van Teun
Peeters voorlangs. Germania kwam
hier duidelijk voor één punt en kwam
niet veel van eigen helft af. Verder
viel er niet veel meer te beleven tot
de laatste minuut van de eerste helft,

wederom schoot Luc van Kuijck op
aangeven van Teun Peeters naast.
Na de rust kwam Melderslo goed
weg, Bart Theeuwen was scherp en
haalde de bal van de lijn. In minuut
71 kwam Germania op een 0-1
voorsprong, een corner ging er in
één keer in. In de 78e minuut kwam

Germania goed weg, via een vrije
trap van Luc van Kuijck kwam de bal
voor de voeten van Bart Theeuwen.
De keeper van Germania had hier
echter goed antwoord op. Enkele
minuten later kwam Germania
weer goed weg, een kopbal van
Bart Verheijen belandde tegen het
aluminium. In minuut 90 kwam
Melderslo op 1-1 door Bart Verheijen,

scheidsrechter Cremers liet de
grensrechter van Germania terecht
staan. Na flink wat blessuretijd floot
de scheidsrechter af. Melderslo liet
twee dure punten liggen om de strijd
bovenin. Door de late gelijkmaker
blijft de ploeg wel ongeslagen.

Tekst: SV Melderslo

Oxalis wint na spannende wedstrijd van koploper
Korfbalvereniging Oxalis speelde zondag 20 maart uit tegen ONA/
Astrantia 1 in Overasselt. De eerste drie hoofdklassewedstrijden had
Oxalis in de door corona aangepaste zaalcompetitie verloren en nu
stond de return tegen ONA/Astrantia 1 op het programma. Waar de
eerste wedstrijd nog werd verloren met 13-21, wist Oxalis nu nipt te
winnen met 17-18.

Martens Asperges is een familiebedrijf van drie generaties,
welke gespecialiseerd is in het telen van diverse soorten rassen
witte en groene asperges. Boven alles richt Martens Asperges
zich op een hoge kwaliteit: een klasse product van eigen grond.
Onze asperges vinden hun weg naar de consument via de veiling,
de kleinhandel, restaurants en in onze winkels. Onze winkels zijn
gevestigd in Tienray, Vierlingsbeek en Apeldoorn.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

Medewerker
buitendienst
(seizoensgebonden)

Over de functie:

Voor ons bedrijf zijn wij op zoek naar een persoon met de competentie
om medewerkers aan te sturen en te begeleiden. Als medewerker
buitendienst ben je hét aanspreekpunt voor onze (veelal buitenlandse)
medewerkers tijdens het oogsten van asperges. Je hebt een
luisterend oor, je houdt een oogje in het zeil en bent niet te beroerd
om zelf de handen uit de mouwen te steken. Verder ben je in het bezit
van een rijbewijs en overleg je dagelijks met je collega’s. Je hebt
geen 9 tot 5 mentaliteit en in overleg ben je bereid om tijdens het
aspergeseizoen ook in de weekenden te werken. Maar; na juni kun je
gaan genieten van je vrije tijd totdat het nieuwe seizoen weer begint!
Kennis van de Engelse en Duitse taal is gewenst.

Je kunt van ons het volgende verwachten:

• Een veelzijdige functie binnen een dynamische onderneming
• Een afwisselende functie met hieraan gekoppeld een stuk
verantwoordelijkheid
• Tijdens het seizoen kun je omgaan met een hoge werkdruk
• Een informele werkomgeving
• Het aantal uren voor deze functie wordt in overleg bepaald
• Salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring volgens de
CAO open teelten

Spreekt deze functie je aan en heb je vrije tijd over?
Ben je ‘gepensioneerd’ en kun je nog niet stil zitten?
Of ben je die schoolverlater die zijn mondje kan roeren?
Dan zoeken wij jou!
Stuur je sollicitatiebrief en CV vóór 1 april naar Martens Asperges,
t.a.v. Ron Martens, Mackayweg 2, 5865 AL Tienray.
Of per mail naar info@martensasperges.nl
Informatie over deze functie is te verkrijgen
bij Ron Martens, tel.nr. 06-557 45 172
Mackayweg 2, 5865 AL Tienray - Tel. 0478 69 28 22

www.martensasperges.nl

Meteen in het begin van de wedstrijd
ging het gelijk op. Er werden kansen
gezocht en gecreëerd. Deze werden
aan beide kanten ook goed afge
maakt. In het begin van de eerste
helft waren de dames van Oxalis nog
niet altijd fel genoeg en wist ONA/
Astrantia de voorsprong te pakken.
Net voor de rust wist Oxalis echter
goed terug te komen. Zo gingen ze
met een voorsprong van 8-9 de rust
in. Tijdens de rust gaf trainer/coach
Johnny Vervoort aan dat Oxalis uitste

kend aan het spelen was en dit vast
moest houden. Er werden goede kan
sen gezocht en het was belangrijk om
fel te blijven spelen.

Doorzoeken
In de tweede helft wist ONA/Astrantia
de tussenstand toch weer snel naar een
gelijkspel te brengen. Het bleef gedu
rende de wedstrijd een spannende
strijd tussen de twee teams. De dames
van Oxalis bleven goed naar kansen
zoeken en maakten deze mooi af. Het

was steeds Oxalis die een kleine voor
sprong wist te pakken, maar hier had
ONA/Astrantia telkens wel een ant
woord op. Toch bleven de dames van
Oxalis goed doorzoeken naar kansen en
fel spelen. Vlak voor het einde van de
wedstrijd stond het gelijk, maar deze
keer wist Oxalis in de laatste minuut
nog de winst mee naar huis te nemen.
De eindstand werd 17-18. De eerste
punten in de hoofdklasse zijn binnen.
Tekst: SV Oxalis

Snelle voorsprong

Ruime thuisoverwinning voor Hegelsom
Na de doordeweekse zege tegen BEVO stond zondag 20 maart de thuiswedstrijd tegen GFC’33 op het programma voor de voetbalmannen van Hegelsom 1. De eerder gespeelde uitwedstrijd werd slechts op de valreep
in Hegelsoms voordeel beslecht, dus er werd een lastig middagje verwacht. Het tegendeel bleek echter waar.
Er werd met 4-0 gewonnen.
Na een korte aftastende begin
fase stond al na zes minuten een
Hegelsomse voorsprong op het bord.
Uit een inworp belandde de bal bij
Guido Kauffeld, die het overzicht
behield en een prima assist gaf op
Bram Clabbers. Het jonge talent rondde
koelbloedig af voor de 1-0. Tien minu
ten later was het Marc van Rens die na
een steekpass alleen voor de keeper
kwam. Met een sterke actie omspeelde
hij deze en rondde met links af: 2-0.
Ook hierna bleven de betere kansen
voor de thuisploeg, al vielen er tot de
rust geen doelpunten meer.

In de tweede helft zakte het spelpeil
aanvankelijk naar een bedenkelijk
niveau. GFC’33 gaf wat meer
tegenstand, maar geen van beide
ploegen kwam tot uitgespeelde
mogelijkheden. Halverwege de
tweede helft kwam de 3-0 dan ook
bijna letterlijk uit de lucht vallen.
Denny Bongers zag de Grubbenvorster
doelman wat ver voor zijn doel staan
en waagde een poging van grote
afstand. De bal was goed afgemeten
en belandde in het net. Even later was
er de invalbeurt van de debuterende
Benjamin Conteh. Hij was meteen

gevaarlijk met zijn snelheid en gaf in
de 85e minuut, na sterk voorbereidend
werk van Marc van Rens, de assist voor
het slotakkoord. Het was wederom
Denny Bongers die al koppend zijn
goede vorm van de laatste weken
bevestigde met zijn tweede doelpunt
van de middag: eindstand 4-0.
Hegelsom blijft hierdoor aan kop gaan
in de 4e klasse E. Aanstaande donder
dag 24 maart komt naaste achtervolger
Kessel op bezoek op Sportpark Wienus.

Tekst: VV Hegelsom

Spannend tot de laatste seconde

SV Melderslo wint in ware thriller
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 20 maart tegen Oranje Wit 1 uit Leunen. In de
vorige confrontatie trok Oranje Wit in de slotfase aan het langste eind. Dit keer was het SV Melderslo
dat in de laatste minuut de winst naar zich toe wist te trekken. In sporthal De Wetteling werd de eindstand 11-12 in het voordeel van de uitploeg.
SV Melderslo begon vrij goed aan de
wedstrijd. De ploeg wist op een 1-4
voorsprong te komen. Helaas lukte
het niet om die lijn door te trek
ken, waardoor Oranje Wit terug kon
komen. In de rust keek SV Melderslo
dan ook opeens tegen een 6-5
achterstand aan. Na rust ging het
weer wat beter, maar een ruime
voorsprong pakken lukte niet meer.
SV Melderslo haalde haar normale
niveau absoluut niet. Aanvallen ging
moeizaam en ook verdedigend wer
den er onnodige fouten gemaakt.
Het lukte Oranje Wit echter niet om
hiervan te profiteren: ook de thuis
ploeg maakte fouten en kreeg aan

vallend weinig opgezet. Daardoor
bleef het het erg spannend. Een
kleine 2 minuten voor tijd stond SV
Melderslo met 11-10 achter en leek
de wedstrijd gespeeld te zijn. Het
team toonde echter veerkracht en
wist binnen 1 minuut de stand om
te draaien via een afstandsschot
en een doorloopbal. De laatste 15
seconden waren zenuwslopend,
maar des te groter was de ontla
ding toen het eindsignaal klonk. Bij
een eindstand van 11-12 gingen de
twee punten mee naar Melderslo.
Daarmee blijft SV Melderslo in de
race voor rechtstreeks klassenbe
houd.

Kruisfinale
Daarnaast hebben de korfbalsters
van SV Melderslo A1 door een mooie
10-17 overwinning tegen Rosolo A1
op zaterdag 19 maart zich geplaatst
voor de kruisfinale voor het
Nederlands Kampioenschap. Twee
jaar geleden plaatste de A1 zich
ook, maar toen ging de kruisfinale
vanwege corona niet door. De kruis
finale wordt gespeeld op zater
dag 9 april. De winnaar plaatst zich
voor de finalewedstrijd, die twee
weken later, op zondag 24 april,
in Eindhoven gespeeld wordt.
Tekst: SV Melderslo
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Buitentoernooi bij VC Trivia
Het buitentoernooi van VC Trivia keert op zaterdag 11 juni weer
terug. Omdat de sportaccommodatie in Meterik nog niet klaar is,
wijkt de club dit jaar uit naar Jong Nederland America.
Tijdens het toernooi zullen de
jeugdteams in de ochtend spelen
van 09.30 tot 13.00 uur. Het toer
nooi voor de recreatieteams vindt
plaats van 14.00 tot 19.00 uur.
Traditiegetrouw vindt er ook dit jaar
na het toernooi een feest plaats
met verschillende acts. Deze acts

worden in de loop van de komende
maanden bekendgemaakt.
Er zijn maar een beperkt aantal
plaatsen voor teams en aanmelden
is inmiddels mogelijk via de web
site van VC Trivia. Updates over het
toernooi worden bekendgemaakt
via de Facebookpagina van de club.

Wittenhorst wint nipt van
Geldrop
De mannen van RKsv Wittenhorst speelden op zondag 20 maart
een thuiswedstrijd tegen Geldrop 1. De heren wonnen met 1-0.
Vanaf het begin nam Wittenhorst
het initiatief. Wat te zeggen van de
schitterende poging van Joost van
Rensch. Het schot belandde onder
kant lat, het verdiende overigens
meer. Jeroen Verkennis liet in de
15e minuut van zich horen. Hierna
kwam de ploeg van Geldrop wat
gevaarlijker voor de dag. Echter,
invaller doelman Roel van Rens
hield stand. Zo bleef de brilstand
tot de rust op het scorebord. Na de
pauze ontspon zich een zeer interes
sante en boeiende wedstrijd. Beide
teams probeerden de openingsscore
te forceren. Weer was het Joost die
hiervoor bijna in aanmerking kwam.
Het venijnige schot ging net naast.
Het stond wel vast, wie het eerste
scoorde was spekkoper.

Gelijkmaker forceren
Over en weer ontstonden kan

sen, Wittenhorst was voorin wat
gevaarlijker. Dit bleek ook dui
delijk toen op rechts in de 68e
minuut Dion van Horne opstoomde.
De pass op Jeroen Verkennis was
dodelijk en zo stond de 1-0 op het
scorebord. Het feest langs de kant
was van harte. Het laatste kwar
tier was erg spannend. Wittenhorst
vocht voor de overwinning en
Geldrop probeerde de gelijkma
ker te forceren. Dit gevecht werd
winnend door Wittenhorst afge
sloten. De fraaie redding van Roel
paste goed in dit gevecht. Zo kon
Wittenhorst voor de vierde ach
tereenvolgende keer winnend de
strijd beëindigen. Donderdagavond
komt Venlosche Boys op bezoek
voor een inhaalwedstrijd.
Tekst: Piet Nabben,
RKsv Wittenhorst

Oxalis 2 zaalkampioen reserve 1e klasse
Oxalis 2 werd zondag 20 maart zaalkampioen in de reserve 1e klasse. Ze won de uitwedstrijd tegen
Rietvogels/Euro Girls 2 in Westerhoven met 5-15.

Gehavend Sporting ST gaat onderuit
Voetbalclub Sporting ST heeft zondag 20 maart een onderling duel voor de aansluiting met de middenmoot in
de 5e klasse D verloren met 0-3. De gasten uit Wellerlooi waren de gehele wedstrijd oppermachtig en vonden
hiermee de aansluiting met de middenmoot.
De gastheren uit Swolgen en Tienray
moesten noodgedwongen een
aantal wissels doorvoeren voor en
tijdens de wedstrijd. Het was dan
ook Wellerlooi dat de gehele wed
strijd de dienst uitmaakte. Met een
handjevol minimale mogelijkheden
kon Sporting ST geen vuist maken.
Het was keeper Sjoerd Peters die
de zwarthemden de eerste helft
met een aantal goede reddingen op
de been wist te houden. In de 34e
minuut was het Maik Michiels die de

bezoekers op 0-1 zette door de lange
bal van achteruit goed in te schatten
en de score te openen.
In de tweede helft veranderde het
spelbeeld niet, het was Resia dat de
bal en de kansen had, zij verdubbelde
kort na rust de score door wederom
een goal van Maik Michiels: 0-2. Met
een kleine omzetting probeerde
Sporting S.T. de aansluitingstreffer
te maken, deze bleef helaas uit. In
minuut 70 was de ban dan volledig
gebroken. Een lang bal van achter

uit werd verkeerd ingeschat door de
verdediging van ST waardoor het met
drie tegen één een vrije doortocht
was voor de mannen uit Wellerlooi.
Het was een koud kunstje voor de
spits van dienst, Martijn Derks, om er
0-3 van te maken.
Dit is de derde verliespartij op rij
voor Sporting ST. Volgende week
gaat het op bezoek in Venlo bij
VVV’03.
Tekst: Sporting ST

Horst verliest koppositie van Civicum
De kraker tussen de hockeyclubs Civicum H1 en Horst H1 stond zondag 20 maart op het programma, waarbij
de koppositie op het spel stond. Civicum won de wedstrijd met 3-0.
De op dat moment nummer 2 (Civicum)
schoot uit de startblokken en creëerde
de nodige kansen in het eerste kwart,
hierdoor kon Horst niet in haar eigen
spel komen. Dit resulteerde uiteinde
lijk in enkele strafcorners voor Civicum,
nadat de meeste strafcorners vakkun
dig verwerkt werden door de Horster
keeper Ruben, belandden er tegen
het eind van de eerste kwart toch één
in het doel. Ook in het tweede kwart

kreeg Civicum voornamelijk kansen om
de voorsprong uit te breiden, echter
lukte dit niet.
Na de rust begon Horst een stuk aan
vallender, wat ook leidde tot een over
wicht van de Horstermannen in het
derde kwart. Het was echter Civicum
die via een snelle counter op 2-0 kwam.
Tegen het eind van het vierde kwart
viel de beslissing, waarbij Civicum weer
via een snelle uitbraak de derde van de

VACATURE:

Limburgse kampioen
judo in Horst
In Roermond werden zondag 20 maart de Limburgse kampioenschappen georganiseerd voor judoka’s van jonger dan twaalf jaar. Tygo
van Engelenburg uit Horst van judovereniging Kawa No Mura uit
Lottum nam deel aan dit sportevenement. Tygo werd kampioen in de
klasse -8 jaar tot 27 kilo.

Allround medewerker
horeca

16 – 20 uur per week
Meer info via rendiz.nl

middag op het scorebord plaatste.
Al met al was Civicum ditmaal te sterk
voor Horst, waardoor zij de nieuwe
koploper zijn in poule C. Volgende week
staat er voor Horst H1 een thuiswed
strijd tegen HOCO op het programma.
De Horstermannen zullen er alles aan
doen om zich te revancheren voor de
nederlaag van afgelopen zondag.
Tekst: HC Horst

18

winkel & bedrijf \ 2403

2403 \ winkel & bedrijf

01

Adver torial

Haast je langzaam, doe alles met je verstand

Struin door de Venlose Festina Lente Straatjes

M

AA

S

De Venlose wapenspreuk, Festina Lente, is de inspiratie voor de naam van deze
Venlose straatjes. De betekenis is kenmerkend voor de lokale gepassioneerde ondernemers: “Haast je langzaam, doe alles met je verstand.”

Volg onze speciale shoproute en laat
je verrassen door de verscheidenheid
aan authentieke pandjes, unieke
winkelconcepten en sfeervolle horecazaken.

Start Het Romerhuis – Jodenstraat Venlo
Einde Klaasstraat
Duur Zo lang als je wilt,
Festina Lente!
Het Romerhuis (1) is een echte
showstopper. Het pand dankt zijn naam

aan de invloedrijke familie Romer en is na
het stadhuis het oudste pand van Venlo. De
vakwerkgevel van het achterhuis gaat mogelijk
terug tot in de 14e eeuw. Bestel een koffie
met een heerlijke bonbon en kijk uit op de
Kwartelenmarkt (2), een historisch plein met
een lunchroom, cocktailbar en restaurants die
stuk voor stuk fantastisch zijn.
Slenter door de Jodenstraat en bezoek
bijzondere winkels zoals Beads’nBobbles,
Versierhoés van der Veer, Annamoon en KATT.
Eethuis Tante Toer is een begrip in Venlo,

en ook Brownies&DownieS is een bezoekje
waard. De Jodenstraat is daarnaast ook een
paradijs voor kinderen (en winkelende ouders)
met ’t Zandmenke, ’t Holtschöpke en Pand 9.
Loop via de Oude Markt (3) met z’n gezellige
terrassen langs Theater De Maaspoort (4)
door de Houtstraat richting de Markt.
Bewonder het middeleeuwse Stadhuis (5),
een blikvanger, midden in de stad en een van
de leukste horecapleinen van Venlo.
De Gasthuisstraat kent vele wapenfeiten. Het is
de meest middeleeuwse straat van Nederland,
de meest gastvrije straat van Venlo en telt
enkel zelfstandig ondernemers die een keur
aan speciaalzaken hebben. Van Lekker Ruiken
tot Ays en Pinok, van LDHModa tot Van Heyster
Schoenmode, een English shop en zelfs een
natuurslager.
Loop langs de schitterende, kleine
St. Joriskerk (6) en steek (voorzichtig!) het
drukste fietserskruispunt van Venlo over bij
Café De Locomotief.
Paradeer over de Parade en laat je meevoeren
op de klanken van het muziekwalhalla dat
aan de kop van de Klaasstraat ligt: Sounds.
Een koffie bij Milk & Cookies verder kun je
kiezen; wijk je uit de Floddergats (7) in,
met Venloos goed-verstopte bijzondere
horecazaakjes of loop je verder de Klaasstraat
in, met al haar bijzondere speciaalzaken?
Wat te denken van Elleke, een hippe
interieurwinkel met Scandinavische
invloeden, XIE Eyewear die jou met plezier
een stijlvolle en moderne bril aanmeet
en Boekhandel Koops, waar je je kunt
verliezen in de mooiste boeken (en waar het
Toeristen Informatiepunt (8) verscholen ligt).
Modezaken als Carrièra, Rémy, Pure Boho en
Appelhans mag je zeker niet overslaan. Het
einde van de Festina Lente shoproute betekent
niet het einde van jouw onvergetelijke dag
in Venlo. Integendeel, doe je tegoed bij
Wijnhandel Dielen, de Borrelwinkel en Vijg &
Olijf en geniet thuis nog lang na van al jouw
aanwinsten en vooral een leuke dag in Venlo!

Festina Lente Feest

26 maart
10.00–17.00 uur

Vanaf deze lente gaan de Jodenstraat,
Gasthuisstraat en Klaasstraat verder
als de Festina Lente Straatjes. De drie
straatjes verrassen je door de verscheidenheid aan authentieke pandjes, unieke winkelconcepten en
sfeervolle horecazaken.
De drie straatjes vieren samen met jou de
start van de lente met muziek, lekker eten
en drinken en veel gezelligheid. Ontdek de
nieuwste lente-musthaves, krijg de leukste give-aways, proef de lekkerste hapjes, bewonder de kunst van kunstenaars,
geniet van live muziek én struin door de
sfeervolle straten.

Bistro de Luif, Cabillaud en De Maaspoort

De fijnste plek om op adem te komen
Het leven is weer in volle gang. De zon begint letterlĳk te schĳnen. In Bistro de Luif, Cabillaud en De Maaspoort ben je weer welkom als
vanouds. Topartiesten en gezelschappen reizen weer naar Venlo voor de mooiste voorstellingen en de koks staan klaar om een heerlĳke lunch of smaakvol diner te bereiden. Eindelĳk kunnen we er weer uit!

In De Maaspoort is alles weer terug naar normaal. Dus géén mondkapjes, géén QR-codes,
géén afstand. Maar wat dan wel? Ontspannen
genieten van een heerlijke middag of avond
uit. Met diner, lunch, borrel, inleiding of
nagesprek. Gewoon genieten.
Tijdens het shoppen in de Festina Lente
Straatjes of op de Maasboulevard plof je
neer op het terras van Bistro de Luif op de
Oude Markt voor een heerlijke lunch, diner
of drankje in de zon. De Bistro werkt met

superverse producten die zij halen bij telers en
producenten uit de regio. Zoals de eieren van
Blei, brood van bakkerij Fleuren, Zuivel van Nu
en nog veel meer lekkers dat smaakt naar meer.
Ze maken heerlijke en eerlijke gerechten die net
even anders zijn.
Houd je meer van een wijds uitzicht en een dakterras waar ‘the good life’ centraal staat? Kom
dan binnenkort voor een lunch, borrel of diner
naar het Scheuten dakterras. Op de tweede
etage van De Maaspoort is in 2015 een klein

stukje Ibiza gerealiseerd. Een stukje vakantie,
maar dan dicht bij huis. Hier worden gasten
meer dan blij gemaakt met culinaire kunstwerkjes van verse ingrediënten uit de regio en een
fijne en persoonlijke service. Het uitzicht op de
Maas en de binnenstad van Venlo is waanzinnig. Niet voor niets krijgt het team van Cabillaud
lovende reviews.
En wat is er ten slotte mooier dan een live beleving? Bij De Maaspoort kun je jezelf verliezen
in een prachtige voorstelling, de tijd vergeten

bij een hilarische avond cabaret of magische
momenten beleven met de hele familie tijdens een sprookjesmusical.
Het theaterprogramma is weer net zo veelzijdig als voorheen en biedt voor ieder wat wils.
Na een dag shoppen is een voorstelling de
perfecte afsluiter van de dag, al helemaal in
combinatie met een diner.
Deze week tot en met zondag 27 maart zie je
dé Broadway musical hit Titanic de Musical.
Volgende week zorgen Rolf Sanchez en Guido
Dieteren voor opzwepende klanken en op
2 april komt het Limburgse JazzOUT Fest voor
het eerst naar Venlo met shows van My Baby,
Binker and Moses en meer. Daarnaast heb
je binnenkort de kans om cabaretier Rob
Scheepers, zangduo Nick & Simon, Tineke
Schouten of de Ashton Brothers in levende
lijven te zien. Ook Richard Groenendijk, MarcMarie Huijbregts en Plien & Bianca komen
weer naar De Maaspoort. Voor alle nieuwsgierige kinderen vanaf 8 jaar is er Checkpoint
Theater vol interactie en ontploffingen of
bezoek traditiegetrouw de sprookjesmusical
Belle & het Beest op Eerste Paasdag.
Benieuwd welke fijne voorstellingen er nog
meer op het programma staan? Kijk dan op
www.maaspoort.nl. Zien we je snel?
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Bestuurswissel bij Toneel
vereniging De Vrije Spelers
Toneelvereniging De Vrije Spelers uit America heeft een nieuwe
voorzitter. Op de jaarlijkse ledenvergadering van de club heeft Anita
Rongen de voorzittershamer overgedragen aan Niek Vervoort.
Anita Rongen, die al sinds 1989
aan De Vrije Spelers verbonden
is, was sinds 2012 voorzitter van
de toneelvereniging die dit jaar
108 jaar bestaat. In haar periode
als voorzitter heeft zij veel voor
de vereniging betekend, met
als hoogtepunten het 100-jarig
jubileum in 2014, en de renovatie
van Het Beukenhof, dat in 2019
heropend werd met de opvoering
van de productie Sieranoo. In 2016
wonnen De Vrije Spelers de
Cultuurprijs Horst aan de Maas.
Anita’s keuze om na tien jaar het
stokje over te dragen is een heel
bewuste. “Voor de continuïteit van
een vereniging is het heel belang
rijk dat bestuursleden niet blijven
zitten tot ze oud en grijs zijn, maar
juist dat jonge mensen de kans
krijgen om hun frisse en nieuwe
ideeën in te brengen”, zegt ze.
“Ik doe daarom graag een stapje
terug, maar uiteraard blijf ik wel
lid van de club.”
Niek Vervoort (36), is sinds een
jaar bestuurslid van De Vrije

Spelers en was in 2019 betrokken
bij de productie Sieranoo. “Het is
een geweldig mooie eer om voor
zitter van zo’n fijne club mensen
te zijn. Deze vereniging heeft een
enorm rijke historie en we zijn
momenteel weer met iets heel
moois bezig. Ik weet zeker dat we
daar met z’n allen weer een suc
ces van gaan maken.”

Voor de continuïteit
van een vereniging is
het heel belangrijk dat
bestuursleden niet
blijven zitten tot ze
oud en grijs zijn
Voor de grote diensten die Anita
de vereniging bewezen heeft,
werd zij op de ledenvergadering
door het bestuur benoemd tot
Erelid.

Wij bieden jou een
opleiding aan!
Spreekt het jou aan om te werken aan verwarming en
water technische installaties binnen de (glas)tuinbouw?
Zou je graag storingen willen lokaliseren, lekkages
verhelpen, leren lassen, pompen repareren en nog veel meer?
Dan willen wij jou graag helpen!

Wij bieden:
• een interne opleiding tot WTB service monteur
• diverse bijkomende opleidingen onder andere met betrekking tot
het lassen, VCA etc.
De kennis die je hierbij opdoet ga je toepassen in de praktijk door
op termijn zelfstandig storingen te analyseren en op te lossen bij
onze klanten. Natuurlijk krijg jij hiervoor het nodige gereedschap
en een bus mee en staat hier ook een groep collega’s klaar
om jou daarbij op weg te helpen. Een goed salaris hoort hier
vanzelfsprekend ook bij.
Wat zouden wij daarvoor graag terugkrijgen?
Een collega die:
• net zo enthousiast wordt van ons innovatieve en gemoedelijke
familiebedrijf, onze werkzaamheden en onze klanten, als dat
wij dat zijn;
• zich graag ontwikkelt;
• en zich hopelijk voor een langere termijn voor ons bedrijf wilt in
gaan zetten.
Heb jij interesse of zou je nog wat willen vragen? Neem dan contact
op met Karen Flipse via vacature@vtihorst.nl of 077 - 398 51 00.

www.vtihorst.nl
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Schutterij St Lucia eert lid

Hoge Europese schuttersonderscheiding
voor Bert Schattevoe
Een nietsvermoedende Bert Schattevoet werd tijdens de jaarvergadering van zaterdag 19 maart verrast door
het bestuur en de leden van schutterij St Lucia in Horst. Hij ontving één van de hoogste onderscheidingen
binnen de schutterswereld, de EGS.
Het laatste agendapunt van de verga
dering was de huldiging van de jubi
larissen. Door corona heeft de club de
afgelopen twee jaar haar jubilarissen
niet op de gebruikelijke wijze kunnen
belonen. Om deze reden hebben ze dit
tijdens de jaarvergadering ingehaald.
Hierdoor werden Ger van Helden (40jarig jubileum) en Bert Schattevoet (60jarig jubileum) alsnog in het zonnetje
gezet. Ook werd stilgestaan bij het

ontvallen van lid Theo Hendriks, die
ook zijn 40-jarig jubileum heeft mogen
behalen, maar de oorkonde niet meer
in ontvangst heeft kunnen nemen.
Wat Bert echter niet wist, was dat zijn
familie in kennis was gesteld, zij kwam
na een seintje als verrassing binnen
lopen. Hierna kon overgegaan wor
den op het officiële stuk. Vanuit de OLS
Federatie is Louis Litjens gekomen om,
namens de Europese gemeenschap

van Schutterijen, Bert de versierse
len op te spelden en de oorkonde te
overhandigen. Hierna werd Bert verrast
door joekskapel Ald Iezer, waar menig
lid nog als kind onder Bert zijn leider
schap het trommen heeft geleerd. Na
de serenade van Ald Iezer werd er met
alle aanwezigen geproost op Bert zijn
presentaties en de onderscheiding als
beloning voor alle inzet van Bert door
de jaren heen.

Vakbondsbijeenkomst voor Poolse
werknemers in Meterik
Er wordt een vakbondsbijeenkomst georganiseerd voor Poolse werknemers op zaterdag 26 maart. De bijeenkomst vindt plaats in multifunctioneel centrum De Meulewiek in Meterik.
De bijeenkomst wordt georganiseerd
voor Poolse werknemers in Limburg
en Brabant die wel of nog niet lid zijn
van vakbond FNV. Tijdens de bijeen
komst worden verschillende vra
gen behandeld. Vragen die aan bod
komen zijn: Ik werk in Nederland en

ben ziek geworden, hoe nu verder?
Wat zijn mijn rechten en plichten bij
re-integratie? Wat moet ik weten?
De bijeenkomst vindt plaats op zater
dag 26 maart om 16.00 uur in De
Meulewiek in Meterik. In verband
met het beperkt aantal plaatsen is

aanmelding per e-mail verplicht.
Er kan een mail gestuurd worden naar
mariola.michno@fnv.nl Vermeld je
naam, of je wel/geen lid bent en de
sector waarin je werkt.

KOM JIJ
KOM
JIJ
BIJ ONS
BIJ
ONS
WERKEN?
WERKEN?
Peelbergen Equestrian Centre
is op zoek naar nieuwe
Peelbergen
Equestrian
Centre
collega's! Lijkt
het jou leuk
om
ons
versterken?
is
opteam
zoekte
naar
nieuwe
collega's! Lijkt het jou leuk om
ons team te versterken?

VACATURES
SLEEPDIENST MEDEWERKER
FULLTIME/ PARTTIME/ AMBULANT

VACATURES

PISTE MEDEWERKER
FULLTIME/PARTTIME/AMBULANT
SLEEPDIENST MEDEWERKER
FULLTIME/
PARTTIME/SHOW
AMBULANT
BALIEMEDEWERKER
OFFICE
PARTTIME,
MIN.
20
UUR
PISTE MEDEWERKER

FULLTIME/PARTTIME/AMBULANT
MEDEWERKER
GROENVOORZIENING
FULLTIME/
PARTTIME/
AMBULANT
BALIEMEDEWERKER SHOW
OFFICE
FACILITAIR
PARTTIME,MEDEWERKER
MIN. 20 UUR
FULLTIME/ PARTTIME
MEDEWERKER GROENVOORZIENING
FULLTIME/
PARTTIME/
AMBULANT
Bij
interesse neem
contact op met
Samira Aarts

HORECA VACATURES
DE SMAAKMAKER VAN DE PEELBERGEN
FULLTIME/PARTTIME/AMBULANT
Vanaf 15 jaar

HORECA VACATURES

DE
VAN
DEDE
PEELBERGEN
DESFEERMAKER
SMAAKMAKER
VAN
PEELBERGEN
FULLTIME/PARTTIME/AMBULANT
FULLTIME/PARTTIME/AMBULANT
Vanaf
Vanaf1615jaar
jaar
ZELFSTANDIG
WERKEND
KOK
DE SFEERMAKER VAN DE PEELBERGEN
FULLTIME
FULLTIME/PARTTIME/AMBULANT
INTERIEURVERZORG(ST)ER
Vanaf 16 jaar
FULLTIME/PARTTIME
ZELFSTANDIG WERKEND KOK
FULLTIME

Bij interesse neem contact op met Fred Hooijmans

INTERIEURVERZORG(ST)ER
samira.aarts@peelbergen.eu
fred.hooijmans@peelbergen.eu
FACILITAIR
MEDEWERKER
FULLTIME/PARTTIME
FULLTIME/ PARTTIME
PEELBERGEN EQUESTRIAN CENTRE | TRAVERS 5 | 5976 PL KRONENBERG
Bij interesse neem contact op met Samira Aarts
samira.aarts@peelbergen.eu

Bij interesse neem contact op met Fred Hooijmans
fred.hooijmans@peelbergen.eu

PEELBERGEN EQUESTRIAN CENTRE | TRAVERS 5 | 5976 PL KRONENBERG
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Start inschrijving voor Truckrun Horst aan de Maas
Na een pauze van twee jaar vanwege corona, staat hij weer op de planning: de Truckrun Horst aan de Maas.
De 21e editie vindt plaats op zondag 24 april.
De Truckrun is bedoeld om mensen
met een beperking een fantastische
dag te bezorgen in de gemeentes Horst
aan de Maas en Venray. Zij mogen dan
als bijrijder van één van trucks een rit
maken van ongeveer 60 kilometer.

Mensen (met een beperking) die als
bijrijder willen deelnemen aan Truckrun
Horst aan de Maas, kunnen zich vanaf
nu aanmelden via de website www.
truckrun.nl. Chauffeurs kunnen zich
vanaf zaterdag 26 maart aanmelden.

Kijk voor meer informatie en het actu
ele nieuws over Truckrun Horst aan de
Maas 2022 op www.truckrun.nl of op
de Facebook-pagina. Voor extra vragen
kan er een mail gestuurd worden naar
info@truckrun.nl

55 jaar carnavalskrant De Klos
Afgelopen carnavalsseizoen verscheen de 55e editie van De Klos, de carnavalskrant van carnavalsvereniging
D’n Dreumel uit Horst. Dit jubileum zou oorspronkelijk gevierd worden met de voorstelling ‘Oêt de alde doës’ op
zondag 27 november. Helaas gooide corona toen roet in het eten en moest het evenement worden verplaatst.
‘Oêt de alde doës’ vindt nu plaats
op zondag 27 maart in ’t Gasthoês
in Horst. Schrijvers lezen voor
uit eigen en andermans werk,

14.30 uur en er is nog een beperkt
aantal kaarten beschikbaar, deze
zijn te bestellen via
www.dreumel-horst.nl

een selectie uit Klosbijdrages
van de afgelopen 55 jaar. Ook de
Bootssisters laten weer van zich
horen. Het programma begint om

Rondleidingen op zelfoogsttuin De Vrije Akker
Zelfoogsttuin De Vrije Akker in Grubbenvorst organiseert in maart en april twee rondleidingen. Dit doet De
Vrije Akkor zodat mensen hun tuin kunnen leren kennen.
Om de tuin te leren kennen worden
er twee rondleidingen georganiseerd.
Op woensdag 30 maart van 10.00 tot
11.00 uur en zaterdag 2 april van 10.00
tot 11.00 uur. Geïnteresseerden kun

nen kennis maken met de akker en
de tuinders en krijgen informatie over
wat er in het seizoen te oogsten is en
hoe men deel kan nemen aan De Vrije
Akker. De rondleidingen starten op de

Witveldweg 2 in Grubbenvorst. Voor
meer info en een routebeschrijving
zie ook www.devrijeakker.nl of mail
devrijeakker@gmail.com

Café Intecracja opent op zaterdag 26 maart in samenwerking
met Out of area Fundation en vrijwilligers van de groep Pun-in
for Ukraine een verzamelpunt voor goederen voor Oekraïense
vluchtelingen in Horst.
Het verzamelpunt wordt ter
beschikking gesteld door
Autoschadebedrijf Re-cars aan de
Doolgaardstraat 10b in Horst en
is op zaterdag 26 maart geopend
van 10.00 tot 12.00 uur. Vanuit
Horst wordt deze actie onder
andere ondersteund door het
Huis van de Wijk (Norbertuswijk)

en door Piet Berden waar dage
lijks spullen ingeleverd kun
nen worden. Vanuit de diverse
inzamelpunten in de regio gaan
de spullen naar het verzamel
depot van de gemeente Bergen
en daarna richting Polen en de
Oekraïense grens.

Paasei versieren bij Museum
De Kantfabriek
Over enkele weken is het Pasen. Daarom organiseert museum
De Kantfabriek in Horst op woensdag 30 maart een kinderworkshop Paasei versieren. Kinderen krijgen een ei van piepschuim
en gaan dat met kleurige lapjes bekleden.
De aanwezige begeleiding gaat de
kinderen eerst uitleggen hoe dat
moet. Als het ei bekleed is met
lapjes is het werk nog niet klaar.
De kinderen versieren het paasei
met lintjes, kralen en pailletjes.

Het resultaat is een kunstwerk dat
thuis in een paastak gehangen kan
worden. De workshop is voor kin
deren vanaf 6 jaar. Voor meer infor
matie en aanmelden, kijk op
www.museumdekantfabriek.nl

Kwaliteit heeft een naam

Vacature
VALUE
ADDING
TECHNOLOGY

Verzamelpunt voor goederen
voor Oekraïne in Horst

Junior Mechanical Engineer
Werken aan grote
internationale projecten?

Als Junior Mechanical Engineer voer je
o.a. tekeningpakketten uit volgens
werktekeningen en maatschetsen van
geldvernietigings- en recycling machines.
Wij vertellen je graag meer!

bekijk
vacature

Bent u ook toe aan een nieuw uitzicht?
makelaar in dorp en
buitengebied

• Agrarisch vastgoed
• Landelijke woningen
• Grond

www.arvalismakelaars.nl

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

7 dagen in de week geopend.
Voor openingstijden zie onze website.
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl
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Wandeling over Swolgense Heide
IVN Geysteren-Venray organiseert op zondag 27 maart een wandeling over de Swolgense heide. Deze wandeling start om 10.00 uur bij de parkeerplaats bij de kerk in Swolgen, Monseigneur Aertsstraat 4 in Swolgen.
De Swolgense heide is het enige hei
degebied van betekenis in de omge
ving van Horst aan de Maas. Op en
rond deze dekzandrug zijn stuifdui
nen, laagtes en vennen te vinden.
Het beheer van het terrein is sinds
1998 gericht op het open houden en

de verder ontwikkeling van de heide.
Hiervoor is ingezet op begrazing met
Schotse Hooglanders.
Tijdens deze wandeling wordt er gelo
pen over smalle struinpaadjes, worden
verschillende bospercelen bekeken en
wordt er gekeken wat voor invloed de

Schotse Hooglanders hebben op de
ontwikkeling van de heide.
Er is parkeergelegenheid op het plein
voor de kerk. Deelname is gratis. De
wandeling is niet geschikt voor min
dervaliden en wandelwagens.

Meerlo weer vrij van zwerfafval
In Meerlo stond de landelijke OpschoonDag op zaterdag 19 maart in het middelpunt van de belangstelling. Kinderen
en volwassen gingen gewapend met plastic zakken en grijpstokken erop uit om zwerfafval te verzamelen.
Een tiental volwassenen heeft
zaterdag het dorp en de buiten
gebieden zwerfafvalvrij gemaakt.
Woensdagmiddag hebben de kinde
ren van Meerlo aan de rand van het
dorp afval ingezameld. Er werden
zakken vol met plastic flesjes en bak
jes, bier- en andere blikjes, mond

kapjes, veel plastic, sigarettenpakjes,
snoep- en chipszakken verzameld.
Jan Poels, coördinator van de actie
‘Meerlo schoon, heel gewoon’ kijkt
tevreden terug. “Er is veel ingeza
meld”, geeft hij aan. “Je hoopt na
zo’n actie dat het zo blijft. De realiteit
is helaas anders. Nog veel te vaak

gooien mensen achteloos flessen,
blikjes, sigarettenpakjes, peuken en
ander spul in de berm. Een landelijke
actiedag drukt iedereen met de neus
op de feiten. Ik ben trots op de inzet
van alle vrijwilligers.”

Kronenberg is
ooievaarsnest rijker
Dankzij de inzet van twee van haar inwoners en bijdrages van
lokale sponsoren is Kronenberg een ooievaarsnest rijker. Het
buitengebied van het kerkdorp is rijk aan weilanden en ondiepe
poelen, waar het lievelingsvoedsel van ooievaars, regenwormen,
kikkers en veldmuizen, vaak in overvloed te vinden is.
Het idee van het ooievaarsnest
werd begin 2022 geboren en de
initiatiefnemers gingen voort
varend aan de slag. Er werd een
vijftal lokale sponsoren gevonden,
wiens bijdragen de kosten voor
de aanschaf en plaatsing dekten.
Aan Vogelwerkgroep ’t Hökske en
Groengroep Sevenum werd advies
gevraagd over de meest geschikte
plek voor het nest. Leden van de
Groengroep hebben daarnaast ook

praktische hulp verleend bij de
plaatsing. Aan de voet van het nest
wordt een plaquette geplaatst met
de namen van de sponsoren: Bert
Alards, Piet Maes, Mark Sijbers,
Henk Sturme, Harald en Esther
Vullinghs en Groengroep Sevenum.
Het wachten is nu alleen nog op
het ooievaarspaar dat zijn intrek zal
gaan nemen op het nest.
Tekst: Piet Maes

Bijeenkomst over (pré)mantelzorgwoningen
Synthese organiseert, in samenwerking met de gemeente Horst aan de Maas, op maandag 4 april een bijeenkomst waarin uitleg wordt gegeven over de (pré)mantelzorgwoning. De bijeenkomst vindt plaats in
‘t Gasthoês in Horst.
Voor ons serviceteam zijn wij op zoek naar een
Tijdens dit evenement wordt er inge
gaan op de vragen wat is een (pré)
mantelzorgwoning, wat zijn de voor
waarden, hoe is de procedure en wat
zijn de voor- en nadelen? De bijeen

komst start om 19.00 uur. Synthese over
de bijeenkomst: “Wil je als mantelzorger
dichter bij degene wonen voor wie je
zorgt? Of andersom? Heb je nu nog geen
zorg nodig, maar in de toekomst wel?

En wil je goed voorbereid zijn door nu
alvast een pre-mantelzorgwoning bij je
huis te plaatsen?” Voor meer informatie,
kijk dan op www.synthese.nl/nieuws of
bel 06 36 16 49 19.

Servicemonteur (WTB)
Wij zijn VTI, gevestigd in Horst. Als onderdeel van het familie
bedrijf Lek/Habo zijn wij actief in de energie en installatie

Workshop in museum De Kantfabriek

techniek. Onze groep van 45 collega’s staat dagelijks klaar

Jolan Dufourné geeft op zaterdag 26 maart twee workshops ‘Hol & Bol’ in Museum de Kantfabriek in Horst.
Deelnemers leren hierbij vilten om een mal.

en verhelpen van storingen. Onze klanten bevinden zich in de

om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen bij het
realiseren van nieuwe plannen, uitbouwen van huidige situaties
tuinbouw, industrie en utiliteit en wat betreft de ligging bevinden
zij zich met name binnen een straal van 25 km rondom Horst.

Deze cursus is gericht op mensen die
zich afvragen hoe holle en bolle vor
men in vilt ontstaan. Bij deze tech
niek worden de voor- en achterkant
aan elkaar gevilt rondom een mal. Zo
worden naadloze producten zoals slof

fen (om de voet gevormd), hoeden en
tassen gecreëerd. De vormen worden
gemaakt met merino wol, water en
zeep. Er wordt gestart met een uit
leg en het verkennen van de techniek
waarna deelnemers zelf aan de slag

gaan met een werkstuk naar keuze.
Het is voor deze workshop prettig als
deelnemers al enige kennis van het vil
ten hebben. Kijk voor meer informatie
en aanmelden op
www.museumdekantfabriek.nl

Fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen
organiseert concert
In BMV De Schakel in Broekhuizenvorst wordt op vrijdag 25 maart een concert georganiseerd door fanfare
Broekhuizenvorst en Ooijen. Het concert begint om 20.00 uur.
Het korps staat onder leiding van
interim Chris Derikx. Na slechts
enkele weken van voorbereiding met
deze interim-dirigent en een nieuw

repertoire, is de fanfare er klaar voor.
Koninklijke Harmonie Lottum zal als
gast optreden tijdens deze avond.
Dit korps staat onder leiding van Jac

Jenniskens. Iedereen is van harte
welkom. De aanvang van het concert
is 20.00 uur en entree is gratis.

Jeugdactiviteiten in museum De Locht
In museum De Locht in Melderslo wordt de komende tijd speciale aandacht besteed aan jeugdige bezoekers. Zij kunnen zich vermaken met een museumspeurtocht, een miniatuurkermis gemaakt van allerlei
afval en oudhollandse spelen.
Tevens is er voor kinderen elke
woensdagmiddag een programma
over het leven op een middeleeuwse
boerderij. Ze worden daar ontvan
gen door gastvrouwen in de kleding
van toen. Het vuurtje brandt en er
zijn diverse activiteiten die kinderen

terugbrengen naar een tijd zonder
computers en mobiele telefoons.
Verder is er op zaterdag 26 maart een
demonstratie smeden in de smede
rij. Het gaat veelal om siersmeed
werk dat voor het museum zelf
wordt gebruikt. Op zondag 27 maart

wordt er brood gebakken in de hout
gestookte bakoven.
Het museum is open op woensdag,
zaterdag en zondag van 10.00 tot
17.00 uur. Bijzondere activiteiten
beginnen om 12.30 uur.
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Wat doe je?
Als servicemonteur WTB binnen VTI:
• analyseer je zelfstandig storingen en los je die ook
zelfstandig op;
• ben je samen met de WTB collega monteurs onderdeel van
een storingsdienstpool, wat neerkomt op 1 storingsdienst per
8 weken.
Dit is herkenbaar voor je:
• MBO opleiding richting energietechniek of MBO WTB/
Installatietechniek niveau 3 of 4, dan wel MBO werk- en
denkniveau;
• je bent flexibel omdat je weet dat werken voor onze klanten niet
altijd stopt om 16.30 uur;
• je bent leergierig: we hebben namelijk technisch veel te bieden
en ons vakgebied is steeds in ontwikkeling.
Dit kan je verwachten:
• een afwisselende werkomgeving in een innovatief vakgebied;
• grote mate van zelfstandigheid in je werkzaamheden;
• divers specialistisch gereedschap en een volledig ingerichte
bedrijfsauto;
• een platte organisatie met korte lijnen;
• een hecht serviceteam binnen een gemoedelijke groep van
collega’s;
• uiteraard zijn de studiemogelijkheden en de
arbeidsvoorwaarden goed geregeld.
Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan door je cv en een
korte motivatiebrief te sturen naar vacature@vtihorst.nl.
t.a.v. Karen Flipse.
Wil je graag meer informatie?
Dat kan! Je kunt bellen naar 077 - 398 51 00 en vragen
naar Karen Flipse.

www.vtihorst.nl
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Nieuwe band Träcksäck klaar
om festivalweides te veroveren
Een nieuwe band is geboren. De elfkoppige band Träcksäck met twee frontmannen, beide gewapend met een
accordeon, bestormt deze zomer de Nederlandse festivals. Tren van Enckevort (Rowwen Hèze) en Bart Storcken
(Herberg de Troost) schreven afgelopen jaar nieuwe muziek, waarbij de accordeon, naast zang, de hoofdrol speelt.
Er werd een album opgenomen en vandaag is de eerste muziek op alle streaming platforms te beluisteren.
In de afgelopen weken trok Träcksäck
met hun caravan door Nederland.
Muzikale vrienden en andere bekende
Nederlanders hoorden als eerst de
Träcksäck liedjes van het debuutalbum.
Op dit album maken Tren en Bart een
wereldreis langs diverse muziekstijlen
waarbij hun lievelingsinstrument in elk

lied centraal staat.
Het album ‘Leave in de Brouwerie’
wordt op woensdag 13 april gereleaset
in Grenswerk in Venlo. Tijdens deze
avond speelt de band voor het eerst
in volledige bezetting met blazers en
koortjes hun festivalset, waarmee ze
komend seizoen langs de festivals gaan.

De festivaltour start meteen daarna op
seizoensopener Paaspop. Binnenkort
worden er meer data bekend gemaakt
en tickets voor de releaseparty zijn nu
via de website verkrijgbaar. De voltal
lige band is voor het eerst live te horen
op zaterdag 19 maart op NPO Radio 2 bij
AVRO TROS Muziekcafé.

Puzzel

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win de Horster Cadeaubon Asteblif t.w.v. € 25,- beschikbaar
gesteld door Intermakelaars in Horst!
Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-centrum.nl,
of doe deze in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement
(t.a.v. Marion van Issum), Steenstraat 2, Horst. Vergeet niet uw naam, tel.nr.
en mailadres te vermelden. Oplossingen moeten vóór zondag 27 maart 2022
(12.00 uur) binnen zijn. De winnaar wordt donderdag 31 maart 2022 bekend
gemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

Elektro-monteur
Wij zijn VTI Horst. Als onderdeel van het familiebedrijf Lek/Habo
Groep realiseren wij al tientallen jaren succesvolle innovatieve
en toonaangevende energie- en installatietechnische projecten
in binnen- en buitenland. Wij ontwerpen, produceren, installeren
en onderhouden kwalitatief hoogstaande complexe turnkey
projecten. Met VTI Horst bouwen we samen aan een duurzame
toekomst. Kijk voor een overzicht van onze mooie projecten op
onze website www.lekhabo.nl.

Wat ga je doen?
Als elektro-monteur voer je, geheel zelfstandig of in teamverband,
diverse werkzaamheden uit aan onze elektrotechnische (besturings-)
installaties, voornamelijk in de glastuinbouw. Ervaring in een
soortgelijke functie is een voordeel. Het is van belang dat je een
klantgerichte en flexibele instelling hebt. Een 9 tot 5 mentaliteit past
namelijk niet bij ons bedrijf. Ons vakgebied is steeds in ontwikkeling
en daarom is het belangrijk dat je bereid bent om te blijven leren.
Daarmee vinden we je zelfstandigheid in zowel het uitvoeren van je
werkzaamheden als het bijblijven in de techniek belangrijk.
Wat past bij jou?
• MBO E, richting energietechniek of MBO WTB,
• Ervaring en kennis van besturingstechniek is een voordeel,
• je hecht waarde aan kwaliteit en dat betekent dat je secuur en
accuraat bent,
• vriendelijk en klantgericht; wij werken namelijk voor klanten, zowel
intern (collega’s!) als extern (klanten!),
• flexibele instelling, dat hoort bij onze uitdagende projecten want die
zijn afwisselend en zelden standaard,
• in het bezit van een geldig rijbewijs,
• woonachtig in een straal van 35 km rondom Horst.
Wat is de uitdaging van de functie?
• prettige en afwisselende werkomgeving,
• grote mate van zelfstandigheid,
• diversiteit aan technische disciplines,
• uiteraard zijn de studiemogelijkheden en de arbeidsvoorwaarden
goed geregeld.
VTI Horst is een platte organisatie met korte lijnen, informeel intern,
professioneel naar buiten. Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan door je
cv en een korte motivatiebrief te sturen naar vacature@vtihorst.nl. t.a.v.
Karen Flipse.
Wil je graag meer informatie?
Dat kan! Je kunt bellen naar 077 - 398 51 00 en vragen naar
Karen Flipse.

www.vtihorst.nl

Horizontaal 1. Entreegelden 6. Deel van viool 13. Streepjescode 19. Gedroogd gras 21. Engels bier 22. Karaat
24. Drasland 25. Spoorwegen 27. Middenin 29. Gebouw in Washington 32. Burgerlijke stand 33. Zoals
35. Kneedbaar mengsel 36. Erfelijkheidsdrager 38. Rookproduct 39. Kledingstuk 40. Koeiengeluid
41. Darmuitmonding 43. Raam 45. Nooit 47. Voorzetsel 48. Drank 49. Pover 51. Vis 53. Soort onderwijs 54. Roem
55. Deel van het jaar 56. In veiligheid 58. Eentonig 60. Wintervoertuig 62. Bedoeling 64. Motorschip 65. Metaal
67. Dierenverblijf 69. Overdreven 70. Rubidium 71. De oudste 72. Gouverneur-Generaal 73. Plus 74. Kleintje
76. Plaats in Noordholland 79. Orgeldraaier 82. Per procuratie 83. Vleesgerecht 85. Ontkenning 86. Tijdperk
87. Zwitserse plaats 89. Zeevis 90. Voorschrift 92. Werppijl 94. Erkentelijkheid 97. Cirkel 99. Aangeschoten 100. Soort
101. Eetlust 103. Maal 105. Plek 106. Klein 107. Bekeuring 108. Harde slag 109. Opstootje 111. Gewicht 113. Stel
114. Reeds 115. Vogel 117. Bendelid 119. Chinese maat 120. Slot 121. Zelfkant 123. Kern 124. Loopvogel
126. Geloofsbode 127. Graanproduct 128. Gulzige eter.
Verticaal 1. Vaartuig 2. Centraal Station 3. Enzovoort 4. Stap 5. Aanwijzer 7. Gemeen 8. Iedereen 9. Neon
10. Kosten koper 11. Oudheidkunde 12. Oogziekte 14. Russische rivier 15. Bloem 16. Klein vertrek
17. Ondernemingsraad 18. Vorderaar 20. Drinkgelag 23. Noot 26. In gevecht 28. Slok 30. Geloof 31. Drank
32. Bloemruiker 34. Slee 37. Niets 38. Tennisterm 40. Dwarsligger 42. Aanspreektitel 44. Toets 46. Persoonlijk vnw.
47. Telegraaf restant 48. Riviertje 50. Gedaver 52. Paassymbool 54. Gelofte 55. Woonschip 57. Schuldig
59. Zeer duister 61. Griezel 62. Onderwerp 63. Sluitmiddel 64. Wand 66. Vogel 68. Een zekere 75. Woestijndier
76. Bosproduct 77. Springstof 78. Zoutmeer 79. Nadien 80. Getroffen 81. Bars 82. Deurvlak 84. Smalle gleuf
88. Bont katoen 90. Vuisthandschoen 91. Boom 93. Rijksgrens 95. Zelfkant 96. Vrucht 98. Luid geschreeuw
99. Driekroon 100. Strafwerktuig 101. Kleurmiddel 102. Spelleiding 104. Klepper 107. Balk 108. Bijzonder
110. Vleesgerecht 112. Korte nota 115. Sliert 116. Voormiddag 118. Kledingstuk 120. Omroep 122. Gemeentewerken
123. Ter herinnering 125. Maanstand.
De oplossing van de puzzel in De Hallo van 17 maart 2022 was
’Iemand koud op het dak vallen’.
En de winnaar is: Hennie Jacobs-Jenniskens uit Meterik. Van Harte Gefeliciteerd met een cadeaupakket
t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door KUIF Conceptstore in Horst!

2403 \ service
Religie

Medische zorg

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 27 maart

Apotheek Maasdorpen

10.30

Griendtsveen
Zondag 27 maart

11.00

Grubbenvorst

Huisartsenpost

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

(alleen na telefonische afspraak)

Hegelsom

Zondag 27 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 26 maart
Zondag 27 maart
Maandag 28 maart
Dinsdag 29 maart
+ aanbidding
Woensdag 30 maart
Donderdag 31 maart
Vrijdag 1 april (Vormsel)

08.00
11.00
18.30
09.00
18.30
18.30
19.00

Kronenberg

Zaterdag 26 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 31 maart
- rozenkrans
- biddende moeders

09.00
08.30
09.30

Swolgen

Zondag 27 maart
Dinsdag 29 maart
- rozenkrans

De Schuilplaats

kerkdienst

• Je zult ook als projectleider fungeren over alle
nieuwe projecten die gerealiseerd gaan worden.

25 t/m 27 maart

• Goede verdiensten conform CAO en uitzicht op een
vast dienstverband.

Tandheelkunde Venray
Buitenlust 27c, Venray
0478 82 02 21

• Storing zoeken en oplossen, reparatie
werkzaamheden, modificeren en verbeteren van
bestaande machines/installaties en installatie
werkzaamheden behoren tot je takenpakket.
• Je maakt deel uit van het onderhoudsteam, naast
de technische kennis zijn collegialiteit en goede
communicatieve vaardigheden hierbij van belang.
Ook ben je bereid om storingsdienst te draaien.
• Iedere dag is anders, de teelt gaat door en beweegt
deels met de seizoenen mee. Dit zorgt voor
voldoende afwisseling in werkzaamheden.
• Goede verdiensten conform CAO en uitzicht
op vastigheid.

• Auto van de zaak

Meer informatie?
Kijk op onze website: www.square-crops.com bij ‘Werken bij Wijnen’
of neem contact op met Koen Saris
06 40 70 21 61 / koen@square-crops.com

Tiptoptand, Mgr. Joostenstraat
27-29, Grubbenvorst
077 327 00 97

09.30
14.00
18.30
18.30
18.30
18.30

• Als hoofd technische dienst ga je leiding geven aan
12 service- en onderhoudsmonteurs verdeeld over
de locaties. Het hoofd technische dienst is voor
iedere service- en onderhoudsmonteur het eerste
aanspreekpunt waarbij het overzicht, controle en
regie ook bij deze persoon liggen.

Tandarts

28 t/m 31 maart

Zondag 27 maart
+ uitstelling
Maandag 28 maart
Dinsdag 29 maart
Donderdag 31 maart
Vrijdag 1 april

Voor de vestigingen Grubbenvorst en Egchel zijn wij op zoek naar:

• Naast de management en technische kennis zijn
collegialiteit en goede communicatieve vaardigheden
cruciaal voor het goed uit kunnen voren van deze
functie.

Spoedgevallendienst

09.00
19.00
18.40

Sevenum

zondag

Venlo

Bij Wijnen Square Crops produceren we groenten van topkwaliteit, die met de meest moderne technieken en op
duurzame wijze worden geteeld. Dat is onze missie, tevens zijn we een bedrijf waar professionaliteit en passie voor
groenten en ondernemen hand in hand gaan! Niet voor niets noemen we ons ‘Master in Growth’!We hebben twee
locaties die naast de kassen ook beide een verpakkings-, en sorteerhal hebben. Tevens hebben we op beide locaties
een biomassacentrale.

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

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

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.
8

3
9

6

5
7
7

7
9
4
9

8
2
3

1

4
1

9

1
4
5

2
5

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

9

4
1

6

6

#kempencreeert
ookdrukwerk

8
4

Oplossing vorige week:
7
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1
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1
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3
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1

8

1
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7

3
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2
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2
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1

8

3

5

3

6

2

4

5

8
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1

9

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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270,-

130,-

inruil
korting

C

919,-

BOSCH WASMACHINE
WAU28P90NL

649,-

• 1400 RPM • 9kg vulgewicht • i-DOS • EcoSilence Drive • SpeedPerfect-functie

inruil
korting

A

1099,-

969,-

MIELE WASMACHINE

WED 035 WPS EXCELLENCE
• 1400 RPM • 8kg vulgewicht • SoftCare-trommel • CapDosing

90

DAGEN OP
PROEF!

250,inruil
korting

269,99

949,-

AEG WARMTEPOMPDROGER
T8DEN95CS

• 9kg vulgewicht • AbsoluteCare • SensiDry • ÖKOFlow-filtersysteem

699,-

TEFAL STOOMGENERATOR EN STRIJKPLANK
GV9550 + TI1200

229,-

INCL. GRATIS STRIJKPLANK

• Stoomstoot 520 g/min • 8 bar • Afneembaar waterreservoir 1,9 • 90 dagen op proef

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

