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Horst aan de Maas

Sportieve Hôrster Kwis
De Hôrster Kwis vond zaterdag 26 maart plaats. De deelnemende teams gingen weer aan de slag met allerlei soorten vragen. De teams speelden de Kwis thuis, in de kroeg, bij een
vereniging naar keuze of waar ze maar willen. Daarnaast moesten ze voor diverse vragen ‘Dwárs dór dórp’. Na een jaar afwezigheid wilde de organisatie in december weer quizzen,
maar moest ze de Kwis uitstellen in verband met de nieuwe coronamaatregelen. De start was om 16.45 uur bij Liesbeth’s Grand Café in Horst. Om 19.00 uur was er een geheime proef
in ‘t Gasthoês en iets later ook een actieve opdracht bij de jeu-de-boulesbaan in Horst. Vrijdag 15 april is de uitslagenavond. / Beeld: Sten Jetten

Gigantisch pand in uitvoering

Omwonenden Zeesweg vrezen voor leefomgeving na plannen Geodis
Als er een straat in Horst aan de Maas is die veel in het nieuws is geweest, dan is het wel de Zeesweg
in Sevenum. Weer zijn de omwonenden van de Zeesweg niet blij met nieuwe plannen in hun leefomgeving.
Logistiekbedrijf Geodis wil namelijk voor de neus van de omwonenden een gigantisch pand bouwen
van 15 meter hoog. Weg uitzicht, weg natuur en daar zijn de Sevenummers niet blij mee.

last. “Er komen 101 laaddocks”, leggen
zijn niet alleen bang voor horizon
vervuiling. Want volgens de bewoners de bewoners uit.
van de Zeesweg is al er geen horizon
meer. Ze vrezen ook voor geluidsover
Lees verder op pagina 09

Paas keuzemenu

Groenstrook

Geluidsoverlast

Voor het gebouw wordt een groen
strook geplaatst, die wordt aangelegd
door Greenport. De bomen worden
niet hoger dan 10 meter en de strui
ken reiken tot 3 á 5 meter. De strook
wordt 50 tot 80 meter lang. Deze

De buurt is dus op zijn zachts gezegd
niet blij met de plannen van het
industriebedrijf. “We gaan uiteraard
massaal bezwaar aantekenen met
de buurt”, zegt Adri Lukker, bewoner
van de Zeesweg. De omwonenden
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Paas
brunch

1e paasdag €34,50
2e paasdag €31,50

→

Eerste paasdag
€32,50
groenstrook wordt aangelegd
ter
Tweede paasdag €32,50
afscheiding van het grote gebouw
richting de Zeesweg. “Maar dan nog is
ons uitzicht weg”, vertelt omwonende
Jolanda van Enckevort.

Parkhotel Horst

ten met minimaal 15 en maximaal 25
meter hoge hallen. Dat zou betekenen
dat het gehele bedrijf het nieuwe uit
zicht wordt voor de bewoners aan de
noordzijde van de Zeesweg.

→

Als je op de Zeesweg staat en rich
ting het oosten en Venlo kijkt, kun
je niet heel ver kijken in tegenstel
ling tot andere buitengebieden.
Tientallen ‘blokkendozen’ schieten als
paddenstoelen uit de grond binnen
Greenport. Het is dan ook niet gek dat
de bewoners van de Zeesweg zorgen
hebben over hun leefomgeving. Het
transport en logistiek bedrijf Geodis
heeft plannen aan de overzijde van de
Zeesweg. Het bedrijf wil op de 21 hec
tare grond een groot bedrijf neerzet

Familiebuffet
1e paasdag €34,50

Paas
keuzemenu
1e paasdag €32,50
2e paasdag €32,50

077-3976000 | www.parkhotelhorst.nl | info@Parkhotelhorst.nl
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Informateur Arie Stas brengt
adviesrapport uit

Poging tot diefstal vrouwen
beelden Kasteelse Bossen

Het is landelijk al langer normaal om na de verkiezingen een informateur aan te stellen, maar de laatste tijd
gebeurt dit ook steeds vaker in de gemeentepolitiek. Arie Stas, voormalig PvdA-wethouder, is aan de slag
gegaan als informateur van de gemeente Horst aan de Maas. Hij bekijkt welke coalitie in Horst aan de Maas de
meeste kans van slagen heeft.

Dieven hebben het gemunt op twee van de drie bronzen beelden in
de Rozentuin in de Kasteelse Bossen in Horst. Deze werden bijna
vervreemd. De politie meldt dat het niet duidelijk is wanneer de
mislukte roof heeft plaatsgevonden en zoekt getuigen.

In vrijwel iedere gemeente wordt
tegenwoordig door de winnaar van
de verkiezingen een persoon naar
voren geschoven om de gesprekken
over een nieuwe coalitie voor de
komende vier jaar te voeren. Dit is
vaak iemand van dezelfde politieke
voorkeur en deze persoon komt
meestal van buitenaf. Omdat het CDA
in Horst aan de Maas met zeven zetels
de grootste partij is geworden, werd
door fractievoorzitter Han Geurts een
informateur gezocht. Arie Stas werd
benaderd voor deze rol. “Han Geurts
vroeg me, nadat hij dit had afgestemd
met de andere fracties, om de eerste
verkenning te doen”, vertelt Stas.
“Als informateur maak ik een eerste
ronde langs de fracties in de nieuwe
gemeenteraad om te horen hoe zij
aankijken tegen de vorming van het
nieuwe College van B&W. Willen zij
zelf deelnemen, met wie willen ze

een college vormen, wat zijn voor hen
de belangrijkste beleidspunten? Zijn
er breekpunten voor hen? Op basis
van gesprekken en de verkregen
informatie breng ik een advies uit
welke partijen het beste met elkaar
in gesprek kunnen gaan om een
coalitie met elkaar te vormen.” Om
zich voor te bereiden op deze functie
heeft Stas de verkiezingsprogramma’s
van de politieke partijen bestudeerd
en gesprekken gevoerd met
medewerkers van de gemeente om
te horen welke belangrijke zaken er
spelen of gaan spelen.
De coalitie bestond de afgelopen
bestuursperiode uit CDA, Essentie,
D66/GroenLinks en PvdA. Bij de tot
standkoming van deze coalitie in 2018
was Stas ook informateur. Hij heeft
dus al de nodige ervaring. “In 2018,
toen de coalitieonderhandelingen
waren vastgelopen, heb ik de stand

van zaken in beeld gebracht en duide
lijk gekregen hoe de partijen verder
wilden gaan”, legt hij uit. “Ik heb toen
op basis hiervan ook een advies uit
kunnen brengen over het vervolg.
Toen waren het CDA, Essentie, D66/
GroenLinks, PvdA, VVD en SP. Dit keer
heeft de SP niet meegedaan met de
verkiezingen en zijn er twee nieuwe
partijen: Perspectief Horst aan de
Maas en BVNL Horst aan de Maas.”
Stas kreeg zondag 20 maart de
opdracht om binnen twee weken met
een advies te komen. “Ik heb prima
gesprekken gevoerd met alle fracties”,
geeft hij aan. “Maandag 28 maart heb
ik het rapport ingeleverd in en woens
dag 30 maart wordt dit aan de burge
meester aangeboden.” Hierna wordt
het advies openbaar.

Tekst: Floor Velthuizen

Ketchup-kwajongens aangepakt in Grubbenvorst
Politie Horst/Peel en Maas ontving berichten dat in Grubbenvorst diverse straten, muren, auto’s, verkeersborden en huizen besmeurd waren met ketchup. Met de jongeren en hun ouders is inmiddels gesproken.
De politie had al snel in beeld wie

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

Oplage 19.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
077 208 32 00
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

deze ketchup-jongeren betroffen
en zijn met hen in gesprek gegaan.
Hierbij zijn ook de ouders van hen
betrokken. Een aantal jongeren
is diezelfde dag nog met schoon
maakmiddel in de weer gegaan. De
jongeren hebben aan diverse buurt
bewoners hun excuses aangeboden.
Een aantal van deze jongeren krijgt
een doorverwijzing naar het Halt-

Tekst: Niels van Rens

Het bestuursrecht is in beweging

Nieuwe gronden, nieuwe kansen
Het bestuursrecht is in beweging. Waar in 2021 al werd besloten dat je in omstandigheden ook zonder een zienswĳze in te dienen nog in
beroep kunt gaan, heeft de hoogste bestuursrechter nu besloten dat je soms ook in hoger beroep nog nieuwe gronden kunt aanvoeren.
niet eens bent met het besluit.
Dat zijn de gronden van bezwaar.
Naar aanleiding van die gronden
neemt het bestuursorgaan opnieuw
een besluit, de beslissing op
bezwaar. Tegen zo’n beslissing kun
je in beroep bij de bestuursrechter.

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.

Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandig
heden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

inmiddels aangifte gedaan van een
poging tot diefstal. De politie is
op zoek naar getuigen. “Mogelijk
hebben gasten die in Parkhotel
Horst verbleven iets gezien”,
zegt de woordvoerder. “Elk beeld
weegt zo’n 300 kilo, dus zoiets
neem je niet mee op een fiets.
Er is dus gebruikgemaakt van een
auto met aanhangwagen of een
busje. Misschien heeft iemand iets
gezien.” Parkhotel Horst heeft geen
camera’s hangen die de vernieling
op beeld heeft gezet.

Oh, zit dat zo!

Bezorgklachten www.garcon.nl

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.

traject. De Halt-straf geeft jongeren
de kans hun fout recht te zetten, bij
voorbeeld door excuses aan te bie
den aan de slachtoffers en gemaakte
schade te vergoeden. Voor een ver
wijzing naar Halt gelden voorwaar
den. Het moet bijvoorbeeld gaan om
een licht strafbaar feit, zoals vernie
ling en ouders moeten toestemming
verlenen.

Van de twee beelden, is er één
van beschadigd geraakt. Daarom
wordt het beeld weggehaald door
de politie om het te repareren.
De andere twee beelden blijven
gewoon staan. “Onbekenden heb
ben geprobeerd om de beelden
te stelen door met een slijptol de
sokkel kapot te slijpen”, meldt
een woordvoerder van de politie.
“Dit is mislukt. Mogelijk is dit in de
nacht van dinsdag 29 op woens
dag 30 maart gebeurd, of een
nacht ervoor.” Een wandelaar trof
de beelden woensdagochtend aan
en belde meteen de politie. Er is

Als de overheid een besluit neemt,
bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwen (in populair taalgebruik ‘de bouwvergunning’), dan
kun je als belanghebbende bezwaar
aantekenen. In het bezwaarschrift
geef je de redenen waarom je het

Als je in beroep gaat, dan geef je
redenen (gronden) waarom je het
niet eens bent met een besluit.
Het kan zijn dat je in de gronden
van beroep ook andere gronden
opneemt, die in de bezwaarfase niet
naar voren zijn gebracht. Dat mag
ook. Bij hoger beroep was dat echter niet het geval. Je moest je dan
beperken tot de gronden die je al
naar voren had gebracht. Dat vereiste wordt nu losgelaten.
In andere zaken dan omgevingsrechtelijke zaken mag je voortaan

ook in hoger beroep nog nieuwe
gronden aanvoeren. In het omgevingsrecht – denk aan alles wat
met bouwen en ruimtelijke ordening te maken heeft – is die uitzondering er echter niet. Je moet
dan meteen aangeven waarom je
het niet eens bent met het besluit.
Doe je dat niet, dan loop je een
risico dat de gronden niet meegenomen worden in hoger beroep.
Het is derhalve belangrijk om in
een vroeg stadium alle relevante
gronden naar voren te brengen,
om daarmee te vermijden dat de
gronden niet meer worden behandeld door de rechter én om wellicht
onnodige procedures en vertraging te voorkomen. Je kunt dat als
burger in beginsel zelf doen, maar
je doet er verstandig aan om een
bestuursrechtadvocaat in te schakelen die jou helpt.

Ben je dus van plan om in bezwaar
of (hoger) beroep te gaan, maar
twijfel je over de gronden die je zou
willen aanvoeren? Neem contact met
ons op!

Door: Bram Dirkx,
Van der Putt advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 74 | www.putt.nl
dirkx@putt.nl
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Afterpartees komt terug naar roots en brengt ode aan families
Afterpartees komt met hun nieuwe album ‘Family Names’. Tegenover de
eerder uitgebrachte platen, is dit een speciale voor de Horster band. De
mannen namen de plaat namelijk op in een oude paardenstal in Horst
van de opa van zanger Niek Nellen. Terug naar de roots.
Net iets voor de coronacrisis ontstond
het idee om in deze paardenstal het
album op te nemen, vertelt zanger
Niek Nellen. “Een echte paarden
stal is het niet, zie het meer als een
houten hutje”, zegt hij. “Het was een
ideale locatie van ons. Bijna allemaal
wonen we in Horst, dus een hutje in
de Kasteelse Bossen, daar ben je zo.”
Of het geluid van de paardenstal terug
te horen is in het album, weet Nellen
niet goed te zeggen. “Er is wel een
relaxte sound in het album te horen,
echt zo’n soort geluid waar je warm
van wordt.” Warm werden de jongens
zeker tijdens de opnameperiode. “We
maakten het ons lekker gemakkelijk”,
zegt Nellen. “We hadden lekkere soep
en maakten de open haard altijd aan.
Als het wat later werd, belden we de
frietzaak en werden er lekkere snacks
gebracht. Het had wel wat. Maar toch
kregen we na een tijdje een soort
‘cabinfever’”, zegt de zanger lachend.

Levensfase
Dat Afterpartees helemaal terug
gaat naar haar roots heeft meerdere
betekenissen in het album. De naam,
‘Family Names’, is ook terug te

horen in de nummers op het album.
“We zitten allemaal in zo’n fase dat
het wat volwassener wordt”, zegt
Nellen. “De een krijgt kinderen, de
andere wordt oom en ga zo maar
door. Je komt in een nieuwe levens
fase. Dit album is dan ook voor alle
vaders, moeders, dochters, zoons,
broers en zussen.”

We zitten allemaal
in zo’n fase dat het wat
volwassener wordt

Kookshow
Speciale aandacht schonk Afterpartees
aan haar videoclips. Via Pop in
Limburg ontving de band een bedrag
om haar project een boost te geven.
“Deze videoclips zijn gemaakt door
allemaal Limburgers, goede vrienden
van ons. Zo hielpen Maik Verlinden uit
Hegelsom en Ruben Groetelaars uit
Sevenum ons hierin mee. ‘t Gasthoês
stelde haar locatie geheel gratis aan
ons open. Dit alles zorgde voor een

fantastische opname voor de video
clip van het gelijknamige nummer
‘Family Names’, waarin we koken in
een fictieve kookshow. Sjors Driessen,
onze gitarist, maakte een kunstwerk
van een ‘kalde schottel’ waarop de
naam van het nummer was geschre
ven. Helaas hebben we de schotel niet
op kunnen eten, die lag te lang buiten

de koelkast en is uiteindelijk in de
prullenbak beland.”
Of de mannen zin hebben om weer
live op te treden, is eigenlijk een
domme vraag. “We hebben dit album
iets uitgesteld zodat we op tour kon
den”, zegt Nellen. “Dat hebben we
precies goed getimed.” Afterpartees
treedt tijdens haar Family Names

Release Tour 2022 vrijdag 8 april op
in Ekko in Utrecht, zaterdag 9 april in
Stroomhuis (Effenaar) in Eindhoven,
zaterdag 16 april in Rotown in
Rotterdam en donderdag 21 april in
De Bosuil in Weert.
Tekst: Niels van Rens
Beeld: Anne Lucassen

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

Je dagelijkse taken bestaan onder andere uit:
•

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

•

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

OVER ORGANIC
NUTRITION CENTRE

•

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

•

Verrichten van transportwerkzaamheden met gebruik van de heftruck.

Organic Nutrition Centre is een nieuw modern

•

Wij vragen:

bedrijf in de regio. In april starten wij met het

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

opwaarderen van champost. Hiervoor hebben

•

Bereidheid om in ploegendienst te werken.

we een biomassa-energiecentrale gebouwd

•

Een groot probleemoplossend vermogen.

van 7.500m . Hierin wordt regionaal

•

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

afvalhout verbrand en omgezet in warmte en

•

Je hebt kwaliteitsbewust handelen hoog in het vaandel staan.

2

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

Ons aanbod

voor het verwarmen van de champignon-

•

Ploegentoeslag.

kwekerij. Het hele proces is CO2-neutraal en

•

25 vakantiedagen.

uniek in de wereld!

•

Reiskostenvergoeding.

We kunnen niet wachten om onze faciliteit in

•

En doorgroeimogelijkheden.

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

WWW.ORGANICNUTRITIONCENTRE.COM

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

Gemeente tekent intentieverklaring voor kinderen die zorg
nodig hebben
Kinderen die zorg nodig hebben, moeten die zoveel mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving krijgen. Dat is
de ambitie die de veertien Noord en Midden-Limburgse gemeenten en tien jeugdhulpaanbieders samen uitspreken. Om dit samen te bewerkstelligen, ondertekenden ze op woensdag 23 maart een intentieverklaring.
Horst aan de Maas tekende de verkla
ring ook. Wethouder Chantal Nijkerken
(gemeente Venray) geeft namens de
verschillende colleges aan tevreden te
zijn met de afspraken: “We willen gezin
nen en kinderen zoveel mogelijk samen
helpen. Daarom is het zo belangrijk dat

we deze afspraken met alle betrokken
organisaties hebben gemaakt. Alleen
door allemaal samen te werken kun
nen we écht de zorgvraag van het kind
en het gezin centraal zetten.” Met deze
bedoeling zullen gemeenten uit drie
jeugdhulpregio’s en tien aanbieders

hun handen ineen slaan en samen de
inkoop van zorg gaan organiseren in
januari 2023.

Hulp naar huis
De intentieverklaring gaat over meer
ambulante behandeling thuis, voor

jeugdigen in de leeftijd 0 tot 18 jaar en
hun gezinnen. Met nieuwe afspraken
kunnen jongeren en gezinnen veel
meer dan tot nu toe het geval is, in de
eigen vertrouwde omgeving geholpen
worden. Daarvoor worden ouders
en jongeren actief betrokken in het
vormgeven van de hulpverlening.
“We willen ervoor zorgen dat de hulp
zoveel mogelijk thuis wordt geboden.
Dus niet de jongere uit de vertrouwde

omgeving halen, maar juist de hulp naar
huis halen”, legt Nijkerken uit. “Waar
verblijf elders toch nodig wordt geacht,
kijken we eerst naar mogelijkheden
in de directe vertrouwde omgeving.
Als dat niet mogelijk is, kijken we
naar kleinschalige en vooral tijdelijke
oplossingen. Dit allemaal om de jongere
en het gezin zoveel mogelijk in hun
vertrouwde omgeving te houden.”

van de werkgroep Huisvesting
Arbeidsmigranten, die ondersteund
wordt door de SP. In de afdelingskrant
die de SP de komende maand gaat
verspreiden, wordt verder ingegaan
op het Comité Nationaal ZorgFonds,
dat in Horst aan de Maas vooral inzet
op de verbetering van het preventief
gezondheidsbeleid van de gemeente.
In het kader van preventie blijft de
SP-afdeling ook aandacht besteden
aan de gevolgen van de grootschalige
intensieve veehouderij en andere
zaken die te maken hebben met de

land- en tuinbouw. Zo organiseert
de SP-werkgroep Land- en Tuinbouw
Noord-Limburg in het najaar van
2022 een informatiebijeenkomst met
innovaties in de veehouderij, die
boeren kunnen helpen een gezondere
en lucratieve bedrijfsvoering te
hanteren.
Naast dat alles viert de afdeling op
zaterdag 21 mei haar 30-jarig jubileum
met haar leden. Deze viering is in ver
band met corona twee jaar uitgesteld,
maar kan nu toch plaatsvinden.

De wijk in

SP Horst aan de Maas blijft actief
De SP gaat in april actief burgers van Horst aan de Maas benaderen. Zo wordt over heel Horst aan de Maas
een krant verspreid, waarin de SP vertelt over de punten waaraan zij de komende tijd aandacht wil besteden.
Daarnaast gaat ze in verschillende buurten bewoners persoonlijk vragen of ze tevreden zijn met hun buurt
en wat eventueel beter kan.
De SP heeft niet deelgenomen aan de
gemeenteraadsverkiezingen van 16
maart en maakt dus geen deel meer
uit van de gemeenteraad. Toch blijft
de partij niet stilzitten tot de volgende
verkiezingen in 2026. De SP blijft
actief naar burgers luisteren. Onlangs
heeft de SP met bewoners van de flat
aan de Noordsingel in Horst succesvol

actie gevoerd voor beter onderhoud,
is er met bewoners van de maison
nettes aan de Prinses Marijkestraat
in de Norbertuswijk gesproken met
gemeente en woningcorporatie over
de geruchten over sloop. Ook heeft
de SP-werkgroep WoonKlimaat een
rapport aangeboden aan de burge
meester over de duurzaamheids

maatregelen en energiekosten voor
huur- en koopwoningen.
De SP geeft aan dat er momenteel
veel gebruik gemaakt wordt van
de SP-Hulpdienst, het juridisch
spreekuur van de SP. De bedoeling
van deze afdeling is om de komende
jaren de Hulpdienst verder uit te
breiden. Dit geldt ook voor de acties

KOM KENNISMAKEN MET

DE SCHATBERG
&
FEC
SEVENUM
BEKIJK HET PROGRAMMA ONLINE

OPEN DAG
10 APRIL
11:00 - 16:0
0
UUR

WWW.SCHATBERG.NL
WWW.FECSEVENUM.NL
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Ryan Palmen reikt
tweemaal ‘Pluim van de
burgemeester’ uit
Burgemeester Ryan Palmen van de gemeente Horst aan de Maas
heeft de ‘Pluim van de burgemeester’ uitgereikt aan Jos Keijsers
uit Horst en Marij Coopmans uit Grubbenvorst. Zij hebben zich
bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de samenleving.

h
reda ey
cteu
r

Wij zoeken versterking op
onze redactie. Iets voor jou?
Wat ga je doen?
De burgemeester was aanwezig
bij de bijeenkomst van Stichting
Veldkruisen en Kapellen ter gele
genheid van hun 50-jarig bestaan.
Jos Keijsers had gewerkt aan het
jubileumboek. Daarnaast was
Keijsers jarenlang voorzitter van
jongerenvereniging Young Boys
en bestuurslid van Jongerenkoor
Horst. Hij stond tijdens carnaval
bekend als buuttereedner Jupke
d’n Dörpsumrooper en is vrijwil
liger bij Toneelvereniging 60 plus.
Om deze redenen reikte Palmen
de ‘Pluim van de burgemeester’
uit aan Keijsers.

Passie
Marij Coopmans uit Grubbenvorst
kreeg de pluim vanwege haar
ruim 35 jaar vrijwilligerswerk bij
Stichting Mededelingen. Zij was

verantwoordelijk voor het wekelijks
verspreiden van de 1.400 mede
delingenblaadjes in haar dorp.
Daarnaast is Coopmans vrijwilliger
bij de schoolbieb van basisschool
De Kameleon en bij ‘Gewoën Leaze’
van Gewoën Grubbevors. Dit alles
combineert ze met mantelzorg
voor haar echtgenoot en vader.
Palmen: “Jos en Marij zijn inwoners
die zich met grote passie inzetten
voor wat hen na aan het hart ligt.
Vrijwilligers die je als organisatie
niet kunt en wilt missen. Zij dragen
daarmee een steentje bij aan een
leefbaar Horst aan de Maas. Daar
ben ik ontzettend trots op en dat is
ook de reden dat ik aan beiden een
‘Pluim van de burgemeester’ heb
uitgereikt. Een dankjewel voor wat
zij allemaal voor onze gemeen
schap doen.”

Je verzorgt de inhoud van onze nieuwsbladen. Dat betekent
dat je nieuwsartikelen en verhalen schrijft, personen interviewt,
mensen fotografeert en evenementen en activiteiten in de regio
bezoekt. Daarbij werk je nauw samen met de andere redacteuren
Jeanine, Floor en Niels. En natuurlijk met onze vormgevers
en commercieel medewerkers.
Wie ben je?
Je hebt hbo werk- of denkniveau. Daarnaast heb je een
goede taalvaardigheid en werk je nauwkeurig. Maar belangrijker:
je bent gemotiveerd, je vindt het leuk om met ons samen te
werken en je loopt in de pauze mee met ons rondje
Hoe solliciteer je?
Stuur een mail naar vacature@kempencreeert.nl
en voeg daar je cv en motivatiebrief bij. Heb je vragen?
Bel dan even met Ingrid, via 077 208 32 00.
Solliciteren is mogelijk tot en met vrijdag 15 april.

Automobilist komt om het
leven bij ongeluk in Melderslo

Tot snel!

Een 40-jarige inwoner uit Hegelsom is in de nacht van zondag 27 op
maandag 28 maart om het leven gekomen door een ongeval met een
auto. Het gebeurde op de Sint Odastraat in Melderslo rond 01.10 uur.

en Blerickse Krant zijn uitgaven van Kempen. Wekelijks worden

De bestuurder is tegen een boom
aan gereden en daarna onder
steboven in een weiland terecht
gekomen. Daarna rukten de
hulpdiensten flink uit, waarbij de
brandweer en ambulance aanwezig

waren. Er werd ook een traumahe
likopter opgeroepen, maar al snel
bleek dat deze niet nodig was. De
politie zegt dat het nog niet bekend
is hoe het ongeluk kon gebeuren.

Over Kempen
HALLO Horst aan de Maas, HALLO Peel en Maas, HALLO Venray
de gratis nieuwsbladen in vier gemeentes verspreid.
In totaal zijn dat ruim 150.000 lezers per week.

#kempencreëert
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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

De mooiste herinneringen
bewaar je niet op een foto of in je hoofd
maar in je hart

Zij koos haar eigen weg
ZijZij
koos
haar
Zij
koos
eigen
haar
weg
eigen weg
koos
haar
eigen
weg

Met een onvoorstelbare moed vechtend tegen zijn ziekte
hebben we nu toch afscheid moeten nemen
van mijn lieve zoon, broer en onze oom

In liefde is van ons
In In
liefde
liefde
is
Invan
is
liefde
van
ons
ons
is van ons
heengegaan onze moeder,
heengegaan
heengegaan
onze
moeder,
onze moeder,
heengegaan
onze
moeder,
schoonmoeder
en
oma
schoonmoeder
schoonmoeder
enen
oma
schoonmoeder
omaen oma

Leon Peeters
Horst, 28 september 1970

Horst, 27 maart 2022

Castenray, mam, Zus Peeters
pap, Jan Peeters †
Deurne, Thea en Erwin
Aniek
Koen
vriend van Dorota

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.
Optidee: voor persoonlijk advies,
party en/of bestelling: 06 48 55 07 30
en www.optidee.nl/peggy-wismans
Voor het schuren, lakk en/of een
andere kleur van tafels of stoelen
J. Derikx 06 10 95 42 20
Trap bekleden met tapijt veel keuze
we komen bij u thuis met stalen
bel: 06 16 37 45 14
Woningstoffeerderij vd Broek
Yogacentrumlespoir.nl
Nu vrijblijvend: 5 yogalessen € 40,06 83 03 25 76
yogavooriedereen@live.nl
Eerlijk Heerlijk Vlees van de Boerderij
Stel zelf je Scharrel Varkens,BBQ en of
Rundvlees Pakket samen. Het vlees
is vacuüm verpakt en ingevroren.
Geopend Zaterdag morgen van 9 tot
12 uur. Fam Klomp Nieuwepeeldijk 35
America. Tel 077 464 13 80
T.k. gevraagd land en
tuinbouwmachines o.a ploeg frees
weisleep grondbak spitmachine kipper
mesttank schudder hark tractor enz
06 19 07 69 59
Voor aardbeien- en aspergeplanten,
groenteplanten, fruitbomen en
klein fruit naar Thijs Huys Langstraat
64 Horst-Hegelsom tel.: 077 398 35 52
Uitgaan maatje(s) gez. Om mee te
stappen. ik ben 45. Neem contact op
nummer 06 38 34 11 96.
Fietsreparatie piet kusters
stuksbeemden 9 horst Graag eerst
bellen 398 60 16
Hortensia’s heel veel soorten.
Rhodo, azalea e.a. groenbl. heesters
ook op stam , vlinderstruik, vaste
pl., bodembedekkers, buxusverv.
Open za. 9.30-16.30 uur, of vrij. na
afspraak via 06 40 32 71 08. Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree.
www.veld-tuinplanten.nl
Gevraagd: hulp voor opleggen van
asperges, enkele uren per dag tijdens
het sorteren in periode mei/juni bij
Verhaeg Asperges, Kranestraat 38,
5961 GZ Horst. Tel 077 398 65 90
Te Koop Tulpen een bos €3,twee bossen €5,- Fam Klomp
Nieuwepeeldijk 35 America
Tel 077 464 13 80
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Correspondentieadres:
Lollebeekweg 41
5811 AJ Castenray
Leon is in het Uitvaarthuis, Nijverheidstraat 4 in Horst waar
donderdag van 18.00 tot 19.00 uur gelegenheid is om persoonlijk
afscheid te nemen.
Vrijdag 1 april is om 10.00 uur de crematie in crematorium
Boschhuizen, Spurkterdijk 40 in Venray.
In plaats van bloemen is in het crematorium gelegenheid voor
een donatie aan KWF Kankerbestrijding.

Kathie
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Theo
Vossen
2006)
Theo
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(† (†
2006)
(† 2006)
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(†
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Ellis Vossen en Bas Gûtman
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en Bas Gûtman
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Peter Vossen en Margrethe Jonkman
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Peter
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Bram
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DeDe
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“ ‘t is goed zoeë ”
Verdrietig maar dankbaar voor de mooie herinneringen en voor alles
wat hij voor ons heeft betekend is van ons heengegaan, mijn dierbare
man, ozze Va en trotse opa

Bart Vissers

Meerlo, 7 april 1934

Meerlo, 23 maart 2022

echtgenoot van

Nelly Vissers-Wismans
Meerlo Martin en Marleen
Joost en Maria
Marlou
Laura en Maarten
Someren Annemiek en Carel
Ingrid en Jeroen
Moniek en René

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van

Frits Brugmans
Frits was in de periode 2001 tot 2021 werkzaam als
milieuspecialist bij onze gemeente, als laatste bij team
Omgeving. Wij herinneren ons Frits als een bevlogen,
betrokken en secuur medewerker. Hij was altijd
geïnteresseerd in zijn collega’s en stond klaar als het nodig
was. Wij zullen zijn warme, vriendelijke karakter en humor
enorm missen.
Ons medeleven gaat uit naar zijn familie.
Wij wensen hen veel sterkte om dit verlies te dragen.
Namens het college van burgemeester en wethouders en
de medewerkers van de gemeente Horst aan de Maas,

Meerlo Frank en Monique
Bart
Coen
Tim
Robbin

Ryan Palmen, burgemeester
Nardy Beckers, secretaris

Correspondentieadres: Julianastraat 40, 5864 AR Meerlo

Horst, 29 maart 2022

De uitvaartdienst heeft op 29 maart plaatsgevonden.

Ton Wismans ziet af van raadszetel
De politieke partij Perspectief Horst aan de Maas heeft haar leden gevraagd te stemmen voor de positie van
partijgenoot Ton Wismans. Het verschil tussen het aantal stemmen voor Wismans en Nathalie RozendaalAlkemade was heel klein. Wismans had meer voorkeurstemmen, maar wilde graag de kieslijst aannemen en
daarop stond Rozendaal-Alkemade hoger. Zijn zetel gaat naar haar.
Wismans wilde graag in de raad,
maar gaf aan dat zijn gevoel de door
slag gaf om eerst ruimer te handelen,
zegt Perspectief Horst aan de Maas.
Het verschil tussen het aantal stem
men voor Wismans en RozendaalAlkemade was erg klein. De volgorde
van de kandidaten op de kieslijst is
bepaald vanuit een visie: een combi
natie van ervaring en nieuwe men

sen, divers in leeftijd en gender,
gericht op de lange termijn, zegt de
partij. Wismans gaf aan dat, zeker
gezien het lage opkomstpercen
tage, representatie erg belangrijk
is. “Vertrouwen krijgen is ook ver
trouwen geven”, aldus Wismans. Hij
heeft daarop besloten, in overleg met
Rozendaal-Alkemade en de voorzit
ter van de partij, om de leden van

Perspectief te raadplegen. De leden
konden stemmen voor ofwel het
hanteren van de kieswet, ofwel het
volgen van de kieslijst. Vervolgens
heeft 97 procent van de leden een
stem uitgebracht. Uit deze stemming
is gekomen dat 75 procent de kieslijst
wil volgen. Daarop heeft Wismans
besloten zijn zetel ter beschikking
te stellen voor Rozendaal-Alkemade.

“Wij hebben veel respect voor Tons
keuze, voor zowel het raadplegen van
de leden als het ter beschikking stel
len van zijn zetel”, zegt Perspectief
Horst aan de Maas. “Afgelopen maan
den heeft Ton enorm veel betekend
voor Perspectief. Ton blijft ook zonder
zetel zeer betrokken bij Perspectief
en zal blijven opkomen voor de
belangen van natuur, boer, milieu,
wonen, landschap en andere onder
werpen die de inwoners van Horst
aan de Maas raken.”
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Troost, begrip en steun
Als leven lijden wordt,
de wil én het perspectief er niet meer zijn...
...daan is ’t good zoe
Zich bewust van zijn naderende einde en
volledige aanvaarding is rustig ingeslapen

Jan Heldens
* Horst, 18 juni 1942

† Horst, 23 maart 2022

echtgenoot van

Marga Turlings †
Kinderen en kleinkinderen
Correspondentieadres:
Familie Heldens
p.a. Grubbenvorsterweg 11
5973 NA Lottum
Op woensdag 30 maart 2022 hebben wij in besloten
kring afscheid genomen van Jan, ozze Pap en Opa in
crematorium ‘Boschhuizen’ in Venray.

Dynamiek en MR gaan op
zoek naar nieuw bestuur
basisschool Griendtsveen
Tijdens een drukbezochte ouderavond op woensdag 23 maart
hebben Dynamiek Scholengroep en de Medezeggenschapsraad
(MR) van basisschool De Driehoek aangegeven samen op zoek te
gaan naar een nieuw bestuur voor de Griendtsveense school.

Ouders van verslaafde kinderen starten
praatgroep voor naasten in Horst
Drie dames, twee uit Horst en één uit Baarlo, hebben een wekelijkse praatgroep opgestart waar naasten van
verslaafden samen kunnen komen. Tijdens deze bijeenkomst wordt er troost, begrip en steun gegeven aan de
naaste van de verslaafde, omdat hier volgens de initiatiefneemsters vaak te weinig aandacht aan wordt
besteed. De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 5 april in Horst.
Eén van de initiatiefneemsters kwam
op het idee voor een naastengroep in
Horst toen ze zelf op zoek was naar
zo’n dergelijke groep in haar omge
ving. “Mijn zoon was alcohol- en
drugsverslaafd en is momenteel in
herstel”, vertelt ze. “Nadat hij uit de
kliniek kwam, werden er online, van
wege corona, familiemeetings georga
niseerd. Hier haalde ik steun uit, maar
na een tijdje viel dit weg. Na een half
jaar stopte dit voor de ouders en ging
mijn zoon alleen door met zijn eigen
meetings met lotgenoten. Ik was toen
best bang om in een gat te vallen en
wilde ook graag praten met lotgeno
ten.” Na wat onderzoek kwam ze uit
bij een organisatie die bijeenkomsten
voor naasten organiseert. “Ik kwam
erachter dat de dichtstbijzijnde bij
eenkomst in Helmond plaatsvond”,
vertelt ze. “Ik schrok ervan dat er niets
in de buurt werd georganiseerd en
wist direct dat ik hier iets mee wilde
doen. De drempel is voor veel mensen
een stuk hoger als ze zo ver moeten
reizen.” De initiatiefneemster besloot
deel te nemen aan de bijeenkomst in
Helmond en gaf direct aan wat haar
idee was: een praatgroep starten dich
ter bij huis. Daar leerde ze de andere
twee initiatiefneemsters kennen, die
in Horst en Baarlo wonen, en samen
besloten ze dit idee verder op te pak
ken.

Aandacht voor naasten

De komende maanden wordt
onderzocht welke besturen het
best passen bij het karakter van
de dorpsschool. De ouderavond
werd gehouden nadat Dynamiek
Scholengroep had aangegeven dat
het leerlingaantal van De Driehoek
niet meer aansluit bij de onder
wijsvisie van de stichting. Als er

geen oplossing wordt gevonden,
moet de school mogelijk sluiten.
De mogelijke sluiting komt door te
weinig kinderen in het dorp. In het
verleden zijn er opties bedacht om
samen te werken met America of
Deurne, maar hier was destijds te
weinig draagvlak voor.

Agressief persoon
aangehouden centrum Horst
Politie Horst/Peel en Maas kreeg op woensdagavond 23 maart,
omstreeks 22.00 uur, een melding van een agressief persoon in het
centrum van Horst. Een echtpaar voelde zich dusdanig bedreigd
dat ze naar een nabijgelegen horecagelegenheid zijn gevlucht om
een confrontatie te voorkomen. Een alerte medewerker belde
meteen de politie.
Ter plaatse werd de identiteit van
de verdachte vastgesteld en werd
hij gesommeerd het horecage
bied te verlaten. Hij bleek onder
invloed van alcohol. De verdachte
was het hier blijkbaar niet mee

eens en poogde een agent te mis
handelen. Hij werd onder verzet
aangehouden en mocht zijn roes
uitslapen in het cellencomplex. Er
wordt een proces-verbaal opge
maakt.

Om de naastengroep in Horst in het
leven te roepen, vormden de drie
moeders samen een bestuur met
voorzitter, woordvoerder en pen
ningmeester. “We hebben ons bij
de overkoepelende organisatie voor
naastengroepen aangemeld en kregen
vanuit daar een handleiding. Er wordt
namelijk een vast programma gehan
teerd tijdens de meetings”, vertelt
één van de dames, die al voor langere
periode de bijeenkomsten in Helmond
bijwoont en dus de nodige ervaring

heeft. “Je loopt een bepaald 12-stap
penplan door dat het gericht is op je
eigen herstel. Mensen onderschat
ten vaak wat voor impact verslaving
heeft binnen een gezin. Het is fijn om
tijdens deze bijeenkomsten aan jezelf
te denken, omdat je jezelf een lange
periode weggecijferd hebt. Je kunt
een ander niet redden en je leert hier
echt om jezelf niet mee te laten trek
ken in alle ellende. Door te praten met
mensen die je begrijpen en hetzelfde
mee hebben gemaakt, voel je je heel
erg gesteund. Het begrip is er heel erg
groot.”

De nood is schijnbaar
enorm hier
Nadat het bestuur gevormd werd en
de eerste stappen genomen werden,
legden de initiatiefnemers hun plan
nen voor bij de gemeente. “Mijn zoon
heeft een tijd geleden een gesprek
gehad met wethouder Roy Bouten
en aan de hand daarvan zijn er heel
veel reacties gekomen. Mijn zoon
vertelde namelijk over de naasten
groep en er kwam veel respons van
andere naasten die hier ook behoefte
aan hadden. Ik heb toen Roy Bouten
een mailtje gestuurd en ben vervol
gens op gesprek gevraagd bij hem en
burgemeester Ryan Palmen.” Tijdens
dit gesprek legde de initiatiefneem
ster haar plan uit en kreeg ze een hele
positieve reactie van de twee heren.
“De nood is schijnbaar enorm hier in
Horst aan de Maas, dus het idee werd
omarmd en er werd direct voor ons
naar een locatie gezocht.” De loca
tie werd snel gevonden, namelijk op
de Jacob Merlostraat 11 in Horst, waar
eerst de Rabobank zat. Hier mag de
groep gratis gebruik van maken. “Het
is heel fijn dat de gemeente ons zo
steunt”, geeft de groep aan.

Doel
De dames hopen tijdens de bijeen
komst een luisterend oor te bieden
aan mensen uit de regio die iemand
in hun directe omgeving hebben die
verslaafd of in herstel is. “We hopen
dat er mensen steun uit kunnen
halen”, vertelt een initiatiefneem
ster. “Wij zijn zelf ouders van kinderen
die in herstel zijn, maar zouden graag
mensen helpen die nog helemaal aan
het ‘begin’ zitten van dit traject. Je
kunt mensen laten zien dat het beter
wordt. Ik heb zelf heel erg in de put
gezeten, maar de zelfhulpgroep heeft
me echt geleerd dat ik niet alleen ben
en er mensen zijn die me begrijpen
en willen luisteren naar je verhaal.
De verslaving blijft voor ons name
lijk altijd in beeld, ook al is iemand
‘in herstel’. Vanuit je kennissenkring
is er soms veel onbegrip en dit mer
ken we ook bij hulpverleners. Er wordt
gewoon niet genoeg gesproken over
het onderwerp en er is te weinig ken
nis.” De dames hopen dan ook het
taboe te doorbreken dat er heerst op
verslaving. “Ik ben in het dorp nog
nooit aangesproken door mensen
die me vertellen hetzelfde meege
maakt te hebben, terwijl ik weet dat
ik niet de enige ben”, vertelt één van
de vrouwen. “Mensen durven er vaak
niet mee naar buiten te komen. Ik heb
zelf ook heel lang meegewerkt aan dit
taboe en praatte er niet over. Het is
toch een bepaalde schaamte, men
sen oordelen heel snel. Dit is echt niet
goed voor je, want je kropt heel veel
op hierdoor.”
De naastengroep komt iedere dinsdag
avond van 19.30 tot 21.00 uur samen
op Jacob Merlostraat 11 in Horst. Inloop
is vanaf 19.00 uur. Aanmelden van
tevoren is niet nodig. Voor meer infor
matie, mail dan naar horst@al-anon.nl
of bel naar 06 31 69 19 08.

Tekst: Floor Velthuizen

De Stichting Welzijn Kronenberg Evertsoord is op zoek naar een energieke en creatieve

Medewerker
dorpsontmoeting
de Kompeniej m/v
voor 10 uur per week,
te verdelen over meerdere dagdelen
Bij gebleken geschiktheid
is een combinatie
van beide vacatures mogelijk

Professionele
Dorpsverbinder m/v
voor 6 uur per week,
te verdelen over meerdere dagdelen
Uitgebreide info over beide vacatures
www.dorpsraadk ronenberg.nl
of www.detorrekoel.nl
Ook kunt u contact opnemen met
Piet Selen via T 06 1184 1811
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Dankbaar dat zij niet langer heeft moeten lijden, maar intens
verdrietig om het verlies, geven wij jullie kennis van het
heengaan van mijn lieve vrouw, os mam en oma

Truus Verstappen - Heldens
* 23 oktober 1953

† 29 maart 2022

weduwe van

Herman Hesen
echtgenote van

Harry Verstappen
Erik en Manuela Hesen - Peelen
Carmen
Calvin
Wendy en Peter Jochems - Hesen
Julia
Robin

Mam heeft het leven losgelaten.
Het is goed zo.

Truus Joosten-Verboeket
Neer, 5 oktober 1932

† Venlo, 25 maart 2022

echtgenote van

Huub Joosten
Michel en Anita
Jenny en Christiaan
Iris en Daan
Thomas
Henk en Petra
Rick
Sander
Wilmy en Theo
Maud en Erik
Flip en Fien
Anne

Miranda Verstappen en Jorg van Ballegooij
Dave
Marit

Correspondentieadres: Jan van Eechoudstraat 17
5961 CA Horst

Robert en Jolanda Verstappen - van de Ven
Mike
Lisa

Op vrijdag 1 april om 11.00 uur is de uitvaartmis in de
Sint-Lambertuskerk in Horst. Daarna zullen we mam
naar haar laatste rustplaats brengen.
Dank aan de megjes van Lindezorg en de medewerkers
van de longafdeling van VieCuri voor hun goede zorgen.

Van Ulftstraat 22
5975 XX Sevenum
Mam is thuis waar gelegenheid is om persoonlijk afscheid
van haar te nemen op donderdag en vrijdag tussen 18.00 en
20.00 uur.
We hebben mam voor het laatst in ons midden op
zaterdag 2 april om 09.30 uur in het crematorium op de
Grote Blerickse Bergenweg 30 in Venlo. Je bent hiervoor van
harte uitgenodigd.
Graag willen wij Groene Kruis thuiszorg en dr. Te Boekhorst
bedanken voor alle goede zorgen.

De zon scheen, de bloemen bloeiden,
de vogels zongen en toen… was het stil.
Wij delen u mede dat, na een liefdevolle verzorging door de
medewerkers en vrijwilligers van Vincentiushof 3 in Venray, in
alle rust is overleden

Jeu Peeters
echtgenoot van

“ ‘t is good gewaes ”
Op een prachtige lentedag heeft ôs mam en oma ons verlaten.

Door Smets - Kurvers
Jan Smets †
* Sevenum, 19 september 1931

† Maasbree, 22 maart 2022

Mam en oma van
Peter en Truus
Laura en Remco, Finne en Joes
Arjan en Teri
Ger en Ellen
Bo en Christoph
Wieb en Giel
Jacqueline en Ger
Bert en Sónia
René en Annemiek
Eef
Rob
Job
Huub en Esther
Maud en Joop
Bram
Correspondentieadres:
Familie Smets, Cederhof 3, 5993 XG Maasbree.
We hebben op zaterdag 26 maart 2022 afscheid van ôs mam en
oma genomen.

Mia Peeters-Smets †
* Melderslo, 6 september 1936

† Venray, 25 maart 2022

Ger en Miranda
Celine en Marloes
Luc en Jolie
Helle en Rowan
Marian en Wim
Marieke †
Meike en Mark
Correspondentieadres: Postbaan 22
5861 CT Wanssum
Wij nemen afscheid op vrijdag 1 april om 14.00 uur in de aula
van crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 in Venray.
Het is mogelijk om een persoonlijk bericht of een herinnering
aan Jeu met ons te delen via:
www.goemansuitvaartzorg.nl/condoleanceregister

Lieve mensen,
Zoveel aandacht, zoveel kaarten, zoveel bloemen
bij het afscheid van mijn lieve man,

Jan Collin
onze pap en opa. Zo hartverwarmend.
Dank jullie wel en kom gerust eens aan
voor een kop koffie, thee of een praatje.

Binnenkijken bij...

Column

Hoogbegaafd…
en dan?
HB: twee letters waarachter een
wereld schuilgaat. Hoogbegaafd
heid. Iets om jaloers op te zijn?
Niets is minder waar als ik naar
de kinderen en hun ouders luister
die een passende onderwijsplek
zoeken.
Onderwijs is afgestemd op de
gemiddelde leerling. Die bestaat
natuurlijk niet, maar iedereen die
in de buurt komt van dat gemid
delde past meestal in het systeem.
Het gemiddelde IQ ligt tussen 90
en 110. Voor kinderen die daar ver
onder zitten, is er ondersteuning
op allerlei gebied. Voor leerlingen
die daar ver boven zitten, doen we
echt wel ons best met aanbod bin
nen het systeem, maar toch sluit
dat vaak niet aan.
Bij SOOOOL10-14 zijn we bezig met
intakegesprekken. We krijgen nu
opvallend vaak aanvragen van
hoogbegaafde kinderen. Jarenlang
hebben ze zich wenselijk gedragen
op school en kwamen gefrustreerd
thuis. Een klas overslaan voor
extra uitdaging, alleen op de gang
werken of meer oefeningen doen,
daar ligt vaak de oplossing niet. Zo
slim zijn, betekent ook dat je nooit
hebt geleerd wat leren is of hoe je
omgaat met iets wat je niet kunt.
Deze kinderen zijn vaak hoogge
voelig, perfectionistisch en hebben
een groot rechtvaardigheidsgevoel.
Ze raken afgestompt door onvol
doende uitdaging of onvoldoende
begeleiding. Sommigen worden
zelfs thuiszitter en eenzaam. Eén
keer per week hebben ze dan con
tact in een lotgenotengroep, maar
dat is een hele kleine wereld voor
zulke grote denkers.
Bij SOOOOL10-14 lukt het met deze
kinderen vaak wel. Hoe kan dat?
Het antwoord is eenvoudig. Het
onderwijshart spreekt. De enige
vraag die ertoe doet is: wat heb
jij werkelijk nodig om tot ontwik
keling te komen? Goed luisteren
en dan als team bekijken of je dat
kunt bieden. Insteken op inte
resses, werken op eigen niveau,
verbinding met lotgenoten, zowel
op intelligentie- als op sociaalemotioneel vlak. Ruimte geven en
veel begeleiding. Maatwerk. Het
kan echt! Dit systeem heet: zonder
vooroordeel horen, zien en voe
len wat nodig is en kijken of je dat
samen kunt bieden.

Riet Collin-van Hoek, kinderen en kleinkinderen
Dorien Stals
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Omwonenden Zeesweg vrezen voor leefomgeving na plannen Geodis
“Ervan uitgaande dat er zo’n vier à
vijf vrachtauto’s per dag per laaddock
komen laden en lossen, dan zouden
dat zo’n vijfhonderd vrachtauto’s en
verkeersbewegingen per dag zijn”,
aldus de bewoners. “Dat betekent dat
we continu het geluid van piepende
vrachtenwagens te horen krijgen die
achteruit rijden”, gaat Bernadette
Minten, een andere omwonende,
verder. “Het nadeel is dat door deze
hoge wand al dat geluid weerkaatst
richting de Zeesweg.” De drie
omwonenden hebben dus geen goed
woord over voor de plannen van
Geodis.

Geldneus

de gemeente en Greenport dat het
gebied in 2040 klaar zou zijn, maar
het is 2022 en Greenport is al bijna
volgebouwd tot aan Sevenum.
“De bedrijven hebben niet in de
gaten wat de impact is voor de
inwoners die in dat gebied wonen”,
zegt Minten. “Je vertrouwt erop dat
de gemeente dan voor je opkomt,
maar ook zij ruikt alleen maar
geld.” Lukker is het daarmee eens.
“We voelen ons gemangeld”, zegt
hij. “We zijn bang dat ook andere
Klavers hier worden volgebouwd.”
Geodis is naar een reactie gevraagd,
maar was niet bereikbaar voor
commentaar.

Dat Greenport snel is gegroeid,
dat valt niet te ontkennen. Jaren
geleden werd er nog gezegd door

Tekst en beeld: Niels van Rens

Starter in de regio

3D-VCN Podotherapie Horst
3D-VCN Podotherapie Horst
Kris Seuren
Kranestraat 35, 5691 GX, Horst
077 - 303 11 88
info@3d-vcn.nl
www.3d-vcn.nl
Podotherapie
1 april 2022

Bedrijf
Eigenaar
Adres
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Activiteiten:
Podotherapie 3D-VCN Horst richt
zich op het behandelen van voet
klachten, maar ook op alle pijn
klachten die uit een verkeerde
of niet optimale voetstand kun
nen voortvloeien. Hierbij kan
gedacht worden aan klachten in
de knieën, heupen en/of onderrug
die ontstaan tijdens een belasting
zoals staan, lopen, rennen of een
bepaalde sportactiviteit. Door mid
del van een uitgebreid onderzoek
wordt er gezocht naar de oorzaken
van de klacht(en) en samen met de
cliënt gekeken naar de best pas
sende oplossing. Therapieën die
worden aangeboden zijn: (sport-)
zolen, aangemeten doormiddel van
een 3D-CADCAM scan- en free
stechniek, (sport-)schoenadvies,
orthesen, vilttherapieën of medical
taping (ook tegen hooikoorts).

Doelgroep:
Iedereen met voet,- knie, heup-

en/of rugklachten, van jong tot
oud.

Onderscheidend vermogen:
Kris Seuren, de behandelend
podotherapeut op locatie Horst, is
een ‘horsters megje’ en al sinds
2014 werkzaam binnen 3D-VCN
op diverse andere locaties in
Nederland. De binding met Horst
is echter altijd gebleven. Zo voet
balt ze nog zelf bij de dames van
Wittenhorst en draagt ze bij aan
de verzorging van het eerste elf
tal binnen de club. Ook heeft ze
diverse jaren bij het LoopCentrum
in Horst gewerkt, waardoor ze
veel kennis heeft van hardloop- en
wandelschoenen. Het mooiste aan
Podotherapie vindt Kris dat ze met
mensen mag werken en door mid
del van haar kennis mensen kan
helpen om van hun klacht(en) af te
komen. Een persoonlijke benade
ring staat dan ook voorop binnen
Podotherapie 3D-VCN Horst.

Wij
houden
van
gezonde
voeten

Kat beschoten in Lottum met windbuks,
mogelijk amputatie poot
Hilke van den Berg uit Lottum schrok zaterdag 24 maart enorm van zijn kat. Het beest kwam kreupel terug
nadat ze buiten was geweest. Bij de dierenarts bleek dat er een kogel in haar voorpoot zat.
Volgens Hilke van den Berg gebeurde
het aan de Houthuizerweg, tussen
Lottum en Grubbenvorst. “Onze kat
kwam ‘s avonds kreupel thuis”, zegt
hij. “Nadat mijn vrouw onze kat had
onderzocht, besloten we te gaan voor
een bezoekje aan de dierenarts.” Er
bleek een diabolokogel van een lucht
buks in haar rechtervoorpoot te zitten.
Het bovenarmbeen van de rechter
voorpoot was gebroken.” De kogel
was op de röntgenfoto’s nog te zien.

We waren enorm geschrokken. Wie
doet er nu zoiets?” Het bleek goed mis
te zijn met de kat van Van den Berg.
Opereren was namelijk geen optie.
“Dat betekent dat we de kat thuis in
een bench hebben gezet met de hoop
dat het pootje snel geneest.” Als dat
niet gebeurt, dan moeten we haar poo
tje helaas amputeren. Dat zou ontzet
tend zielig zijn.” Van den Berg heeft
meteen aangifte gedaan bij de politie
van dierenmishandeling. “Volgens de

dierenarts van Dierenartsen Praktijk
Horst bleken er vaker katten bescho
ten te worden de laatste tijd. Ik heb
het ook in onze buurtapp gezegd.
Het is echt vreselijk wat er gebeurd
is.” Van den Berg komt graag met de
schutter in contact. “Ik wil hem of haar
nog wel even spreken en ik heb ook
nog hier een rekening liggen die hij of
zij mag betalen.”
Tekst: Niels van Rens

Speciale ‘ghost-striping’-auto voor politie Horst/
Peel en Maas
Het politiebasisteam Horst/Peel en Maas start per vrijdag 1 april met een pilot waarbij er getest wordt met
een ‘ghost striping’-voertuig. Deze ‘undercover’ auto vergroot de pakkans van criminelen, omdat er overdag
geen kenmerk van de politie zichtbaar is. Dit komt pas in de avond, als er licht op schijnt. Met deze pilot is het
team Horst/Peel en Maas het eerste politieteam in Nederland dat zo’n voertuig gaat testen.
Het ‘ghost striping’-voertuig is een
reguliere Mercedes B-klasse. De nor
maal gesproken felgekleurde ‘striping’
op politieauto’s is van dit voertuig ver
wijderd. De Mercedes ziet er overdag
geheel wit uit, echter in de avond als
er licht op schijnt, worden de bekende
(reflecterende) politieopschriften zicht
baar. Door deze ‘ghost striping’ is het
voertuig, ondanks de zwaailichten,

gedurende de dag, minder herken
baar. Dit komt de pakkans van cri
minelen en verkeersovertreders ten
goede. “We zien namelijk dagelijks
dat mensen hun gedrag aanpassen
wanneer ze een opvallende politie
auto zien”, schrijft de het team Horst,
Peel en Maas op Facebook. “Omdat het
voertuig over de reguliere zwaailich
ten beschikt, is het evengoed inzetbaar

voor spoedmelding. Op deze manier
kunnen we het leveren van wijkzorg
en noodhulp op een effectieve manier
combineren met het opsporen van ver
keersovertreders en criminelen.”
Het idee voor deze auto komt uit de
Verenigde Staten. “Hier werkt men al
langere tijd, met veel succes, met zulke
voertuigen.” Eind mei wordt de pilot
geëvalueerd”.

Kris
Seuren

(Sport)Podotherapie
Podotherapie Horst | Kranestraat 35 | 5961 GX | Horst
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Veel heb je ons gegeven,
veel heb je voor ons betekend.
Plotseling uit ons leven gedreven,
blijf je in onze harten leven.
Intens verdrietig moeten wij geheel onverwacht
afscheid nemen van

Tjeerd van Helden

Venray, 2 april 1981

Melderslo, 28 maart 2022
allerliefste man van

Lieke van Helden - van Lipzig
lieve trotse papa van
Elin
lieve zoon en schoonzoon van
Jan en Elly
Ger en Wilma
stoere broer, schoonbroer en oom van
Liona en Bas, Silse, Niels
Arno en Hettie
Erik en Karin, Siel, Dex, Xam

Bosstraat 24
5963 NZ Hegelsom
Wij nemen in besloten kring afscheid van Tjeerd op
maandag 4 april.
Er is gelegenheid om Tjeerd nog een afscheidsbezoek te brengen
op zijn verjaardag, zaterdag 2 april van 14.30 tot 16.00 uur
in uitvaartcentrum Boschhuizen, Spurkterdijk 40 in Venray.

Wij voelen ons verslagen door het plotselinge overlijden van
ózze kammeraod

Tjeerd van Helden

Herinner mij hoe ik was,
toen ik alles nog kon.

Wij wensen Lieke, Elin, familie en naasten
heel veel sterkte en kracht toe
Patrick, Leonie, Peter, Lauren, Paul, Mieke,
Jans, Fien, Wilbert, Linde, Sven, Lies

In het bijzijn van zijn kinderen is van ons heengegaan

Dankbetuiging

Agnes Dietz - van Helden †

0478-515221
Briensveld.nl

Horst Dietz
echtgenoot van

Heel veel dank voor het hartverwarmende en liefdevolle
medeleven, in welke vorm dan ook, en de gift voor
Hospice Doevenbos dat/die wij hebben ontvangen na het
overlijden van ôzze lieve pap, schoonvader en opa

Hij overleed op 78-jarige leeftijd.

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

pap, schoonvader en opa van
Stephanie
Stijn
Eva *
Carlijn en Jesper

Vic Keltjens
Het heeft ons ontzettend goed gedaan.

Jürgen en Danielle
Sem
Ruben

Marlie en John, Machiel en Mirthe, Victor

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

baasje van
Mickey
Lottum, 23 maart 2022
Grubbenvorsterweg 18
5973 NB Lottum
uit vaar t verzorging

Yvonne
Vos
Met liefde en passie
Dag en nacht bereikbaar

077 - 302 11 40

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Wij hebben afscheid genomen van pap op dinsdag 29 maart.
Een speciaal woord van dank aan huisarts Paulien Huijs en de
megjes van Groene Kruis Thuiszorg voor hun betrokkenheid
en de liefdevolle zorg.

&
Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

3103 \ jongeren
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15-vragen aan

Donna Janssen Meterik
naast mij de standaard huishou
delijke klusjes geleerd zoals mijn
eigen bed opmaken, de was vou
wen, het huis poetsen, et cetera.

Ben je meestal te vroeg, precies
op tijd of te laat?
Meestal ben ik net te vroeg,
wat ik wel beter vind dan te laat
komen.

Heb je een bijbaantje?
Ja en een hele leuke ook nog. Ik
werk namelijk bij de Dagwinkel
in Melderslo. Dat is een kleine
supermarkt, maar zeker niet de
minste. We hebben hele leuke col
lega’s, waar je ook altijd gezel
lig mee kan kletsen. Ik werk daar
nu ongeveer een half jaartje en
ik doe het nog altijd met plezier.
Mijn werkzaamheden zijn brood
jes klaarzetten voor de volgende
ochtend, vakkenvullen, verschil
lende schoonmaakwerkzaam
heden en spiegelen. Spiegelen
houdt in dat je alle producten naar
voren haalt en netjes en recht
neerzet.

Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Het leukste vak dat ik heb is toch
wel maatschappijleer, omdat ik de
docent leuk vind. Het stomste vak
vind ik economie, omdat ik daar
niet zo goed in ben.

Wie is je favoriete leraar?
Mijn favoriete lerares is mevrouw
Van Deursen van maatschappij
leer, omdat ze goed kan lesgeven
en je er altijd wel mee kan lachen.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Donna Janssen
14 jaar
Meterik
Yuverta College

Wat deed je als kind het liefst?
Ik was het liefst de hele dag
buiten aan het spelen met klas
genoten van de basisschool. We
speelden vaak voetbal met de
kinderen die een klas hoger zaten.
Dat vond ik altijd wel gezellig.

Welk verhaal vertelt je familie
altijd over jou?
Ik was een keer met mijn neef
naar Venlo gefietst om vuurwerk

te kopen. Toen we aankwamen
in Venlo, kwamen we erachter
dat die winkel niet bestond. We
moesten vervolgens ook nog
terugfietsen, maar we waren de
weg kwijt. Uiteindelijk hadden we
toch nog de weg teruggevonden.
Toen we thuis aankwamen van
ons fietsavontuur was het al best
laat in de avond.

Wie is je grote voorbeeld?
Mijn moeder, want daar heb ik het
meeste van geleerd en leer ik nog
steeds van haar. Ze heeft mij leren
koken (ook al gaat dat soms nog
weleens mis) en ze heeft daar

Heb je een bijnaam?
Ik word vaak ‘Donnie’ genoemd
door klasgenoten of ‘Kleine
reus’. Ik word vaak ‘Kleine reus’
genoemd, omdat ik zelf 1.62
meter lang ben. Bijna al mijn
vriendinnen zijn veel langer dan
ik. Als mensen ons groepje dan
zien lopen, hoor ik vaker: ‘Daar
is die kleine reus weer’. Ik vind
de bijnaam wel leuk, want als
je ergens die naam hoort weten
mensen gelijk over wie ze het
hebben.

Wie kent jou het beste?
Ik denk toch wel mijn beste vrien

dinnen, aangezien zij ook bijna
alles over mij weten.

Introvert of extravert?
Zeker extravert, omdat ik het leuk
vind om met andere mensen te
zijn en nieuwe mensen te leren
kennen.

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Het liefst ben ik dan met vrien
dinnen bij iemand thuis, want
dan vind ik gezellig. We zetten de
muziek meestal heel hard, spelen
wat spelletjes en lachen heel veel.

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Dat vrienden eerlijk blijven en dat
je tijd voor ze maakt om bijvoor
beeld samen iets leuks te gaan
doen. Ik vind het leuk om met
mijn vrienden in de avond naar
buiten te gaan.

Hond of kat?
Hond, ik heb er thuis namelijk een
zoals je op de foto ziet. Het is een
Dobermann. Zijn naam is Buddy
en hij is 3 jaar oud.

Wat is je favoriete sociale
medium?
Ik zit veel op TikTok, dat is een
app waarmee je filmpjes kan
maken van bijvoorbeeld jezelf. Je
kan ook filmpjes van andere men
sen bekijken. Zelf plaats ik wel
eens iets op TikTok, maar niet zo
heel veel. Ik gok één filmpje per
maand en die haal ik er na twee
weken toch weer af.

Als je ervoor kon kiezen om
voor altijd één bepaalde leeftijd te hebben, welke zou dat
dan zijn?
Ik denk 18 jaar, want dan hoop ik
dat ik mijn rijbewijs heb en je kan
dan veel uitgaan. Het lijkt me heel
gaaf om een rijbewijs te hebben,
zodat ik niet meer overal heen
moet fietsen. Zodra ik mijn rij
bewijs heb, wil ik als eerste met
een vriendin naar de McDonald’s.
Uitgaan lijkt me leuk, omdat ik
het nu al heel gezellig vind om
met vrienden/vriendinnen te zijn.
Tekst: Maartje Swinkels

Hoi

Column

Uitgaan
Het is een zaterdagavond in de
jaren 80. Je hebt vrijdagmiddag
met vrienden op school afgesproken elkaar om 20.00 uur bij
een kroeg te ontmoeten. Het
was even moeilijk kiezen: willen
we naar Maraboe, ‘t Maf, de
Steeg. Je hebt net je avondeten
op: de bodem is gelegd. Je bent
nog even op je kamer wat platen
aan het beluisteren, terwijl je je
verder klaarmaakt voor een
avond feesten. Je verheugt je nu
al op dat eerste pilsje aan de
bar.
Voor mensen boven de 40 klinkt
dit waarschijnlijk erg herken
baar en vertrouwd. Dit is in ieder
geval zoals mijn ouders uitgaan in
hun tijd beschrijven. Nu, in 2022,
kan ik hier alleen maar van dro
men. Laten we beginnen met de
afspraak om uit te gaan. Waar
afspraak toen afspraak was, kun
nen daar nu in een handomdraai
veranderingen in gemaakt worden.
Simpele appjes als ‘zullen we toch
iets anders doen?’ of ‘ik heb geen
zin meer’ hebben al vaak ‘last
minute’ roet in het eten gegooid
voordat we ergens heen zouden
gaan. Iets wat ook veel minder
is tegenwoordig, is de keuze in
kroegen. Nu valt dat in een stu
dentenstad natuurlijk mee, maar
in Horst aan de Maas is het aan
tal uitgaansgelegenheden toch
flink afgenomen de laatste jaren.
En om 20.00 uur naar de kroeg?
Tegenwoordig worden om 22.00
uur pas plannen gemaakt. Rond
23.00 uur begin je met indrinken
en ergens om 00.30 uur sta je in
de club, tot 05.00 uur ‘s ochtends.
Probeer dan maar eens uit bed te
komen voor werk of school. Dat is
één van de weinige voordelen die
de lockdown met zich meebracht:
horeca dicht om 0.00 uur. Dan
moest je wel op tijd gaan en had je
ook nog eens genoeg slaap. Ik heb
het hier met veel leeftijdsgeno
ten over gehad en er was niemand
die dit vervelend vond. Ik denk dat
de horeca hier ook van profiteert:
als het feest eerder begint, zullen
jongeren thuis minder drinken bij
vrienden en meer in de kroeg zelf.
Uitgaan is in de loop der jaren dus
flink veranderd: ik zou graag een
avond in de jaren 80 meegemaakt
willen hebben.

Iris
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Stil, umdaat de juuste weurd moeilijk te vinde zien.
We gaon ow missen

Lieve Christa
Niek, Sef, Lex en familie hiel vul sterkte.
Liefs vaan jullie kamereuj
Bennie, Willem, Martijn, René & Ivanka,
Hans & Yvonne, Frank & Petra, Matthijs & Rianne,
Jim & Silvia, Giel & Lenny, Sjors & Linda, Paul & Emmelie.
En alle kiendjes

Lei van Ooijen
pap/opa
90 JAAR
Van Harte Gefeliciteerd.

Lief, Zurgzaam,

Wil je hem feliciteren stuur
dan een kaartje naar

Christa Wagemans - van Rens

Van Douverenstraat 27
5961 JH Horst

Wacht niet met genieten tot later,
als later eerder komt ben je te laat.

Deze jonge dame...

Christa Wagemans - van Rens

Ge het dur zo hard vur gevochte, ut haet ni zoe meuge zien.
Weej misse ow now al.

Niek Wagemans

Niek, Sef, Lex, familie van Rens en familie Wagemans;
Weej wense jullie hiel vul sterkte en kracht toe.

Ze heeft het 33 jaar goed gehad met de mensen om haar heen.

Noeit mer saame lache, aete, wientjes drinke,
kampeere en geniete. Zo onierlijk.

V.c. Biestig Waers 2.0

Lieve mama van
Sef, Lex
Lieve dochter en schoondochter van
Karin en Ger
Gerd en Jac

Nel Bartelsvan Leendert
wordt 2 april 90 jaar.

Lieve zus, schoonzus en tante van
Ellie en Ruud, Theike, Marit
José
Naud
Wouter en Ellen
Roy en Marieke
Venlo, 26 maart 2022
Hombergerweg 21, 5973 PE Lottum
We willen jullie uitnodigen om samen met ons afscheid te nemen
van Christa op vrijdag 1 april om 11.00 uur thuis op d'n Homberg.
Hierna begeleiden we haar als gezin naar het crematorium.

Ós pap & mam, opa & oma

Huub & Gerda
Dierx
Ziën op vriejdág 1 april 2022
50 jaor getrouwd!

Je kunt de afscheidsdienst ook volgen via livestream.
De link hiervoor kun je aanvragen door een mail te sturen naar:
live@uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Wat kan het leven toch oneerlijk zijn.
Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van

Christa Wagemans-van Rens
Wij gaan een ontzettend geliefde en betrokken collega
missen. Christa was een aanpakker, doorzetter en recht voor
z’n raap. Iemand met een gezonde dosis humor en oprechte
interesse in anderen.
Met respect en waardering zullen wij Christa in
gedachten houden.
Wij wensen Niek, Sef en Lex en verdere familie en vrienden
veel kracht en sterkte toe om dit enorme verlies te verwerken.
Namens het college van burgemeester en wethouders en de
medewerkers van de gemeente Horst aan de Maas,

In plaats van bloemen liever een bijdrage voor Pink Ribbon
(borstkanker onderzoek) in de hiervoor bestemde collectebussen
bij Christa en Niek thuis en bij de afscheidsdienst

Ryan Palmen, burgemeester
Nardy Beckers, secretaris

Proficiat en liefs ván ós!
Horst, 29 maart 2022
Veel te vroeg hebben we afscheid moeten nemen van

Geboren

Demi

21 maart 2022
Dochter van
Bryan & Daisy van Mulekom
Zusje van Dylan en Jax
Broekhuizerdijk 16
5962 NM Melderslo

Geboren

Vera

22 maart 2022
Dochter van
Remco en Anique
Vermeer
Roothweg 1a
5964 NS Meterik

Christa Wagemans-van Rens
We wensen
Niek, Sef en Lex
Karin en Ger
Gerd en Jac
en de rest van de familie veel sterkte!
Ooms en tantes
Neven en nichten Fam. Wagemans

Weej winse Adjudant Niek, zoëns Sef en Lex,
familie en kamereuj hiel vul sterkte toe mit ut verlees vaan

Christa Wagemans-van Rens
Besteur en leeje
GMV de Peg Lottum

Slotspel en prijsuitreiking
IQuizut in Meerlo
Het eerste gedeelte van de quizavond van IQuizut vond plaats op zaterdag 12 maart. De afsluitende opdracht met prijsuitreiking is zondagmiddag 3 april vanaf 12.00 uur buiten, voor muziekzaal De Speulplats in
Meerlo, voorafgaand aan het concert Mieëlderse Minse Live.
De afgelopen weken heeft de organi
satie het eerste gedeelte van de qui
zavond nagekeken en is ze met een
tussenstand gekomen. Er kunnen nog
verschuivingen plaatsvinden na de
slotopdracht in het finalespel.
Bij de korte opdracht die nog ver
vuld moet worden, zijn vooral logisch
denken en samenwerken van belang.
Verder worden er die middag een
aantal hoogte- en dieptepunten uit de

quiz naar voren gehaald. Welke vraag
was de moeilijkste? Welke vraag was
een instinker? Wat waren de meest
opvallende antwoorden?
De finale vindt plaats vanaf 12.00 uur.
De winnaars van IQuizut worden rond
13.15 uur bekend gemaakt. Na de prijs
uitreiking vindt ‘s middags een voor
stelling plaats van Mieëlderse Minse
Live. De laatste kaarten hiervoor zijn
te koop bij Elektro Kusters.

13

3103 \ opinie
Poll

eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Er moet meer focus komen op goede landbouwgrond,
minder op veebedrijven
De oorlog in Oekraïne raakt iedereen. Niet alleen persoonlijk, maar langzamerhand zijn de gevolgen ook op economische schaal te zien en zijn er
al heel wat ondernemers die er zichtbaar last van hebben. Oekraïne is een grootmacht in graanproductie en dit heeft gevolgen voor het voer
van het vee in Nederland. Moet er niet meer focus komen op goede landbouwgrond om vleesvervangende producten te produceren?
Het is nu duidelijk hoe afhankelijk we zijn van
andere landen. Een crisis duizenden kilometers
verderop heeft indirect en direct gevolgen voor
ons. Oekraïne is de graanschuur van de wereld,
zeggen ze wel vaker. Nederland importeert veel
Oekraïens graan. Het graan wordt weer gebruikt
om voer te maken voor het vee in ons land. Een
gevolg daarvan is dat er moeilijker aan voer te
komen is en uiteindelijk het vlees en zuivel duur
der wordt. Dit is nu al dagelijks te zien in de win
kels. De prijzen stijgen nog steeds.

Is het dan niet slimmer om ons meer te richten
op vleesvervangende producten? Dit hoeft niet te
betekenen dat er geen vlees gegeten meer mag
worden, maar minder is niet slecht voor de mens
en natuur. Het heeft zelfs veel voordelen. Door
het eten van plantaardig voedsel heb je minder
kans op ziektes, er is minder overbevissing, min
der dierenleed, goed voor het milieu en uiteinde
lijk worden er minder bossen gekapt. Meer focus
op landbouwgrond, waarop we allerlei gewassen
verbouwen, is een voordeel. Aan de andere kant

is het lastig om een, voor veel mensen, dagelijks
patroon door te breken van minder vlees en vis
eten. Een lekkere biefstuk op z’n tijd is niet ver
keerd, toch? Daarnaast staat vlees in de Schijf van
Vijf en bevat het veel eiwitten zoals B1, B2, B6 en
B12. Het is ook gewoon goed voor je. Wat weegt er
dan zwaarder?

Er moet meer focus komen op goede landbouwgrond, minder op veebedrijven. Wat vindt u?

Bespreking poll week 12

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?
Bijna alle respondenten zijn van mening dat de
gemeente moet ingrijpen. Zo ook Willem van der
Zwaan. “Zonder basisschool vergrijst het dorp en
kunnen ook de verenigingen zoals de carnavals
vereniging wel stoppen”, geeft hij aan. “De school
is nodig om de toekomst van Griendtsveen te
redden. Ook voor de diverse bouwplannen die er
zijn voor Griendtsveen, is een basisschool kei
hard nodig.” Theo Albers denkt hetzelfde hierover.
“De gemeente dient een plan op te stellen dat
de leefbaarheid van het dorp Griendtsveen veilig
stelt en garandeert”, zegt hij.

Naast de leefbaarheid van het dorp wordt ook de
kwaliteit van de basisschool aangehaald door de
respondenten. Helga van Mullekom draaide tien jaar
mee als leesmoeder op de school. “De aandacht voor
de kinderen, de saamhorigheid en behulpzaamheid
van zowel de ouders als de kinderen, de gemoede
lijkheid, de kwaliteit van onderwijs, de fijne leer
krachten die hier alle ballen hoog houden en al jaren
met plezier komen lesgeven, de goede manier waar
op hier met elkaar wordt omgegaan: dit gun ik alle
kinderen van de toekomst en hier zijn wij als dorp
juist trots op.” Yvonne Westerdijk-Kolsters ervaart dit

DE EXTREME KRUISWEG...
Ieder mens gaat in zijn leven een weg. Een weg die
vaak niet zo gemakkelijk is.
Al ouder wordend ervaren
we: Elk huis heeft zijn kruis,
elk hart heeft zijn smart.
Hoe we ons kruis ervaren,
of beter gezegd dragen,
maakt wel verschil.

Als evangelist mag ik met
veel mensen spreken. Hun

verhalen horen. Over het
leven, succes, zingeving...
Maar ook over verdriet. Bijvoorbeeld over wat maandagavond 28 februari jl.
gebeurde: Een jongeman
kwam om het leven door
een steekpartij op het Sint
Lambertusplein. Wat een
extreem verdriet zal dit zijn
voor de familie, voor zijn
vrienden en bekenden zijn!
Wat een leed ook voor de
familie van de dader. Wij
bidden voor hen om moed
en kracht om dit kruis te dragen.
Acht dagen na dit ontzettende voorval stonden wij

Heb je een vraag over geloof?
Of wil je een gratis Bijbel?
Neem contact op met Evangelist Marcel de Roode 06-40080208

ook. “Wij zijn twee jaar geleden in Griendtsveen ko
men wonen en hebben onze kinderen zien opbloei
en”, geeft ze aan. “Dat is mede te danken aan de
fijne school, de persoonlijke aandacht en het goede
onderwijs. Wij zouden niet meer anders willen, maar
zonder school zullen jongeren of jonge gezinnen niet
meer voor Griendtsveen kiezen. Met als gevolg dat je
alles hier op kunt doeken en iedereen wegtrekt. Dit
zou eeuwig zonde zijn voor de Parel in de Peel. Een
kleine school betekent echt niet dat de kwaliteit van
het onderwijs te wensen over laat! En sociaal gezien
zit het hier ook wel snor.”

met onze evangelisatiekraam
weer op de weekmarkt. De
sfeer was bedrukt, stiller dan
anders. Toen ik op het plein
naast de kerk de bloemenzee met de vele kaarsjes,
kaarten en foto’s bekeek,
sprak ik even met twee oudere mannen. “Zo iets is hier
nog nooit gebeurd…” zei
één van hen. Alle drie waren we ontzet… stil… Er zijn
geen woorden voor…

Over verdriet en ontzetting
kunt u ook lezen in de Bijbel. De vrouwen, die achter
Jezus volgden op Zijn zware
weg naar de kruisheuvel Golgotha, huilden ook. Maar Jezus zei dat ze dat niet hoefden te doen. Hij gaf vrijwillig
Zijn leven! Waarom vraagt u
misschien. Dat deed Hij om
onze schuld te betalen. Opdat wij eeuwig leven zouden
kunnen ontvangen!

Die middag zag ik heel veel
mensen buiten staan bij de
Mèrthal. En ik dacht: Wat is
het mooi dat mensen in tijden
van verdriet elkaar tot steun
kunnen zijn. Liefde in een wereld waar haat steeds meer de
overhand lijkt te krijgen.

Op 8 april zal De extreme
kruisweg, een stille tocht
van ongeveer 21 km lang,
worden gelopen. Wat is het
mooi om in stilte gelovig verbonden te zijn met de andere
deelnemers. Om al lopend
langs deze route te bedenken waarom Jezus Zijn leven
gaf. Hij ging de meest extreme, onbevattelijke lijdensweg:
Zijn wieg was een kribbe, Zijn
troon was een kruis. Gelooft u
dat Hij dat ook voor u wilde
doen? Dan hebt u de beste
troost, in leven en in sterven!

WWW.EVANGELISATIELIMBURG.NL
Hartelijk welkom in onze eredienst,
elke zondag om 10:00 uur.

Streekemoties

Column

Oorlogs
propaganda
De geschiedenis laat zien dat
propaganda als wapen ingezet
kan worden. Oorlogspropaganda
zou zo weleens het gevaarlijkste
wapen tegen de vrede kunnen
zijn. Het is niet zomaar macht,
het is een radicaliserende
megamacht over de publieke
opinie.
Propaganda, eenzijdige informa
tie, is voor radicale ideologieën
in principe altijd een vorm van
publieke krijgsoproep geweest.
Dat de katholieke kerk reageerde
met tegenpropaganda, was te
verwachten. In Rome werd daar
voor in 1622 een speciaal ministe
rie ingericht onder de naam ‘Sacra
Congregatione de Propaganda
Fide’, in het Nederlands ‘de Heilige
Congregatie tot Voortplanting des
Geloofs’.
De hedendaagse geraffineerde
oorlogspropaganda werd in 1928
al beschreven door de intelligente
neef van de beroemde Sigmund
Freud, Edward Bernays (1891-1995).
Hij doorzag dat krachtvolle over
tuigingsstrategieën grote invloed
hadden op instinctieve drijfveren
en diepliggende motivatie. In feite
was zijn propagandakoffertje het
koffertje van zijn succesvolle emi
gratie. Een geschenk van zijn oom
Sigmund? Ongetwijfeld. Natuurlijk
was het principe van psycholo
gische en sociologische propa
ganda wel al bekend, maar in de
Verenigde Staten werd het in een
modern PR- en marketingbijbeltje
gedrukt en als bestseller gepro
pageerd. Voor Edward Bernays
opende het vele deuren, vooral die
van het Ministerie van Defensie. In
april 1917 werd zelfs een speciale
propaganda-instantie gecreëerd:
de Committee Public Information
(CPI). Zestien jaar later werd in
Berlijn ‘Das Reichsministerium für
Volksaufklärung und Propaganda’
opgericht met Joseph Goebbels
(1897-1954) aan het roer. Niet
geheel toevallig; hij had talent voor
propagandatactiek en kende de
Amerikaanse communicatiestrate
gieën. Oorlogspropaganda in drie
fasen: de oproep tot deelname, de
oproep voor doorzettingsvermogen
en de oproep voor het vieren van
overwinning of het relativeren van
verlies. Herkennen we vandaag de
dag iets in dit verhaal? De vraag is
al het antwoord.
Theo Kerstjens
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CDA Horst aan de Maas

Het is mooi geweest

Na 16 jaar politiek heb ik afgelopen dinsdag afscheid genomen als
raadslid. En laat ik beginnen te zeggen dat ik trots ben dit voorrecht
gekregen te hebben en dit zoveel jaren heb mogen doen. Dankjewel
dan ook aan die mensen waar ik het vertrouwen al die jaren van
gekregen heb.
gemeente. Het heeft ontzettend
veel gebracht en ja, het waren
soms ook roerige tijden. Samen met
andere partijen hebben we mooie
stappen weten te zetten in deze
gemeente, waarbij het ene besluit
makkelijker was dan het ander,

Ik begon in 2006 als raadslid in
de oude gemeente Sevenum,
was vervolgens een aantal jaren
wethouder in de toen nieuwe
gemeente Horst aan de Maas en
was daarna nog een heel aantal
jaren raadslid voor deze zelfde

D66/GroenLinks Horst aan de Maas

Het probleem, waar ik wakker van
kan liggen, is dat er steeds meer die
ren en planten verdwijnen. De merel
is bedreigd en als we zo doorgaan
bestaat de eik over vijftig jaar niet
meer, omdat het gewoon te warm
wordt. Daar komt bovenop dat de

waterkwaliteit van Nederland de
slechtste is van Europa. En dat pro
vincie Limburg jarenlang geen geld
heeft besteed aan natuurontwik
keling helpt niet. Juist agrarische
bedrijven moeten financieel gecom
penseerd worden voor natuurbeheer.

Loes Wijnhoven

Gelukkig hebben GroenLinks en D66
in de provincie daar aandacht voor.
Het goede nieuws is dat de natuur
zich snel herstelt als je omstandig
heden verbetert. Wat kunnen we in
Horst aan de Maas doen? Eén van de
instrumenten is de omgevingsvisie
en het omgevingsplan, waarin we
onze natuur gebieden aan kunnen
wijzen en alleen nog ontwikkelingen
toestaan die de biodiversiteit, natuuren landschapselementen behouden
of versterken. Het is cruciaal dat we

natuurorganisaties, zoals Landschap
Horst aan de Maas, betrekken.
Daarbij willen we gericht kijken
naar verbindingen tussen aanwe
zige natuurzones. Tot slot nemen we
meer milieuhandhavers aan.
Want natuur is geen kostenpost,
maar juist een bijzondere waarde die
we moeten versterken in het belang
van een gezonde toekomst.

leden van Perspectief te raadplegen.
Leden konden in de dagen na de uit
slag stemmen voor ofwel het hante
ren van de kieswet ofwel het volgen
van de kieslijst. Vervolgens heeft 97
procent van de leden een stem uitge
bracht. Uit deze stemming is geko
men dat 75 procent de kieslijst wil
volgen. Daarop heeft Ton besloten
zijn zetel ter beschikking te stellen
voor Nathalie.
Wij hebben veel respect voor Tons
keuze voor zowel het raadplegen

van de leden als het ter beschik
king stellen van zijn zetel. Afgelopen
maanden heeft Ton enorm veel
betekend voor Perspectief. Ton blijft
ook zonder zetel zeer betrokken bij
Perspectief en zal blijven opkomen
voor de belangen van natuur, boer,
milieu, wonen, landschap en andere
onderwerpen die de inwoners van
Horst aan de Maas raken.

Eveline Baas

En nu de raad in

Drie zetels. Een fantastisch resultaat. Nog maar een half jaar actief en nu al meer dan 2.200 mensen die
ons het vertrouwen hebben gegeven. Afgelopen woensdag werd ik samen met Nathalie en Hilde ingezworen als raadsleden van Perspectief.
De eerste vier personen op onze
kieslijst hebben de kiesdrempel
gehaald. Daarbij was Ton (plek 4)
gekozen boven Nathalie (plek 2).
Binnen Perspectief mogen personen
die met voorkeurstemmen worden
gekozen zelf bepalen of ze hun zetel
aanvaarden of ter beschikking stel
len.

en brengt je echt nog minder dan
niks. Verschillen zijn er uiteraard op
de inhoud, dat is inherent aan de
politiek. Maar bedenk altijd: samen
sta je sterker dan alleen. Dat geldt
voor ieder team en zeker ook voor
een gemeenteraad.

Versterk de natuur met ons ruimtelijk beleid

Eén van onze doelen komende jaren is om de natuur in Horst aan de
Maas te versterken en in ons ruimtelijk beleid te verankeren. Waarom?
Een bloeiende natuur is cruciaal voor het tegengaan van klimaatverandering en verduurzaming van de voedselvoorziening. Daarbij hebben
ontelbare studies bewezen dat natuur bijdraagt aan welbevinden.

Perspectief Horst aan de Maas

maar waarbij wel altijd uitgegaan is
van het algemene belang van Horst
aan de Maas.
Inmiddels is een nieuwe raad
gekozen welke woensdag officieel
geïnstalleerd zal worden. Een raad
met elf nieuwe gezichten. Ik wil
al deze mensen ontzettend veel
succes en wijsheid toewensen met
alle uitdagingen die voorliggen.
Zorg dat je met elkaar on speaking
terms blijft en blijf weg van het op
de man spelen. Dit is niet nodig

Ton wilde graag in de raad, maar gaf
aan dat zijn gevoel de doorslag gaf
om eerst ruimer te handelen. Het
verschil tussen het aantal stemmen
voor Ton, Hilde en Nathalie is erg
klein: Nathalie 206, Hilde 215 en Ton
219. De volgorde van de kandidaten
op de kieslijst is bepaald vanuit een
visie: een combinatie van ervaring en

nieuwe mensen, divers in leeftijd en
gender, gericht op de lange termijn.
Ton gaf aan dat, zeker gezien het
lage opkomstpercentage, representa
tie erg belangrijk is.
“Vertrouwen krijgen is ook vertrou
wen geven”, aldus Ton. Hij heeft
daarop besloten, in overleg met
Nathalie en onze voorzitter, om de

Thijs Lenssen

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

UITNODIGING
5e Themabijeenkomst
‘KLIMAATARMOEDE: HOE GAAN WE
EERLIJK VERDUURZAMEN?’

met Tweede Kamerlid Renske Leijten
op vrijdag 15 april 2022
van 19.30 tot 21.00 uur
(inloop vanaf 19.00 uur)

LIMBURG.SP.NL

SP LIMBURG TOUR
SP LIMBURG TOUR

De SP-Statenfractie en SP-afdelingen Venray en Horst a/d Maas nodigen
zowel leden als niet-leden van harte uit voor de themabijeenkomst
‘Klimaatarmoede: Hoe gaan we eerlijk verduurzamen?’ met SP-Tweede
Kamerlid Renske Leijten.
AANMELDEN

Vanwege beperkte zitplaatsen graag aanmelden vóór
13 april zodat je plaats gereserveerd is.
Dit kan door een mail te sturen naar limburg@sp.nl
o.v.v. SP Limburg Tour, naam en aantal deelnemers.

LOCATIE

Schouwburg Venray
Schouwburgplein 1
5801 BV Venray.

3115
03

GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

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

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

9 april 2022

Compostdag
Van het ﬁjn tuinafval uit onze 1250 bladkorven binnen de gemeente wordt compost
gemaakt. Om uw inspanning voor het afval scheiden te belonen, willen we u ook iets
teruggeven. Tijdens de Compostdag op 9 april kunnen de inwoners van Horst aan de
Maas gratis compost afhalen bij Kurstjens Recycling.
Er mag per inwoner maximaal 1 m³ compost

Volg de instructies van de verkeers-

per aanhanger geladen worden óf maximaal

regelaars. Op de locatie is de rijrichting

3 zakken: op = op!

aangegeven. Dek de aanhanger met com-

We vragen u zelf voor het transport te

post goed af. Lading in aanhangers moet

zorgen. U kunt de losse compost met een

namelijk goed vastzitten en/of niet weg

aanhanger ophalen. De gemeente zorgt

kunnen waaien.

voor het beladen daarvan.
Let op! De locatie is dit jaar nieuw. De actie
is van 12.00 - 16.00 uur aan Horsterweg 66

Tip: Breng deze dag ook gratis uw tuinafval

in Grubbenvorst.

en neem het als compost mee naar huis!

Oplichters maken ook
Oplichters
maken ook
gebruik
van het
internet. Knip dit uit en
gebruik
van
het
internet
leg het naast uw computer, tablet of telefoon. Dan heeft u het
Oplichters maken ook gebruik van het internet. Knip dit uit en leg het naast uw computer,
altijd
bij de hand, en weet u wat u moet doen.
tablet of telefoon. Dan heeft u het altijd bij de hand, en weet u wat u moet doen.

Bekendmakingen
De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide
omgevingsvergunningen
In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen,

1. Maak nooit zomaar geld over.
1. Maak nooit zomaar geld over.

Wordt
ergevraagd
gevraagd
om geld?
Denk
eerst
goed
naklopt.
of dat
welu?
klopt.
Twijfelt
Wordt er
om geld?
Denk eerst
goed
na of
dat wel
Twijfelt
Als u gebeld
u?
Alshang
u gebeld
hang
op. Als
een e-mail
berichtje
wordt,
op. Als u wordt,
een e-mail
of berichtje
krijgt,u verwijder
het. Klikofniet
op de link. krijgt,
verwijder het. Klik niet op de link.
Krijgt u opeens een berichtje via WhatsApp met de vraag om geld? Bijvoorbeeld van uw

Krijgt u opeens een berichtje via WhatsApp met de vraag om geld?
kind of een vriend.
u zeker
het berichtje
of vriend(in)
Bijvoorbeeld
vanZorg
uwdat
kind
of weet
een dat
vriend.
Zorg van
datuwu (klein)kind
zeker weet
dat het
komt!
Bijvoorbeeld
door
te
bellen.
Niet
gebeld
=
geen
geld.
berichtje van uw (klein)kind of vriend(in) komt! Bijvoorbeeld door te bellen.
Niet gebeld = geen geld.

2. Geef nooit uw inloggegevens af, zoals een wachtwoord of pincode.

2. Geef
nooit
inloggegevens
af,zijn enzoals
een
Oplichters doen
net of zeuw
een bank,
computerbedrijf, of gemeente
vragen om uw
inloggegevens,
zoals
uw
wachtwoord
of
pincode.
Geef
niemand
uw
inloggegevens.
Niet
wachtwoord of pincode.
aan de telefoon, niet aan de deur, niet per e-mail, SMS of WhatsApp.

Oplichters doen net of ze een bank, computerbedrijf, of gemeente zijn en
vragen
om uw
zoals uw wachtwoord
of pincode.
Geef
Banken bellen
u nietinloggegevens,
om te vragen naar rekeningnummers
en inlogcodes,
of om ergens
niemand
uw
inloggegevens.
Niet
aan
de
telefoon,
niet
aan
de
deur,
niet
per
in te loggen. Computerbedrijven bellen u niet om u te ‘helpen’ met een probleem op uw
e-mail, SMS of WhatsApp.
computer, door mee te kijken op uw scherm. Alleen oplichters doen dat.

Banken bellen u niet om te vragen naar rekeningnummers en inlogcodes,

3. ofZorg
dat uwinbasisbeveiliging
op orde is bellen u niet om u te ‘helpen’
om ergens
te loggen. Computerbedrijven

• Gebruik
verschillende,
wachtwoorden.
Bijvoorbeeld
wachtzin:
met
een probleem
opsterke
uw computer,
door
mee teeen
kijken
op uw scherm.
Alleen
doen van
dat.4 letters is al erg sterk.
een oplichters
zin met 4 woorden
•

Doe je updates. Stel automatische updates op uw computer, telefoon of tablet in

3. Zorg
dateen
uw
basisbeveiliging op orde is
• Installeer
virusscanner

-• Gebruik
verschillende,
Maak regelmatig
back-ups sterke wachtwoorden. Bijvoorbeeld een wachtzin:
een
zin
met
4
woorden
vannooit
4 letters
erg
• Eerst checken, dan
klikken. Klik
zomaaris
opal
een
linksterk.
- Doe je updates. Stel automatische updates op uw computer, telefoon of
Wilt utablet
meer in
informatie?
- Installeer een virusscanner
Heeft u een Digi-vraag en wilt u iemand daarover spreken? Bel gratis de DigiHulplijn
- Maak regelmatig back-ups
0800 - 1508, maandag tot vrijdag tussen 09:00 - 17:00 uur.
- Eerst checken, dan klikken. Klik nooit zomaar op een link
Meer informatie is te vinden op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

-wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van
(ontwerp)-bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar
www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van
uitgebreide omgevingsvergunningen verwijzen wij u naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
Als digitaal inzien niet tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u een afspraak maken voor het
inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het
algemene telefoonnummer van de gemeente (077) 477 9777).
Broekhuizen

• Herenbosweg 38 (verlengen beslistermijn)

• Horsterweg 18 (slopen stallen/vervangen

• Beemdweg (evenement)
Meterik

huidige aanbouw)
Grubbenvorst

• Speulhofsbaan 45 (sporthal)

• Kapelaan Slotsstraat ong. (nieuwbouw

Sevenum
• Gelderdijk 15 (vergroten bedrijfsgebouw)

woning)
Horst

• Horsterweg 53 (slopen bestaande bebou-

• Bremweg 2 (nieuwbouw bedrijfspand)

wing/oprichten nieuw bedrijfsgebouw)

• Veld Oostenrijk 26 Horst (realiseren bouwwerk met zonnepanelen)

• Toverlaan 2 (gedeeltelijk dempen vijver)
• Centrum (evenement)

• Loevestraat 27 (toevoegen garagedeur

• Swolgen

voorzijde)

• Legert 5 (legaliseren teeltondersteunende

• Venloseweg 110 (realiseren logiesgebouw)

voorzieningen)

• Van Douverenstraat 70 (verbouwen woning/

• Legert 19 (inrit)
Horst aan de Maas

inrit)

• Afwegingskader regionaal budget Jeugd

• Kasteellaan 3 (evenement)
Kronenberg

t.b.v. transformatie, preventie, vroegsig-

• Travers, Peelstraat en Schorfvenweg (eve-

nalering en versterken omgeving Regio

nement)
Lottum
• Van Wylickshove 17 (bouwen garage)

Noord-Limburg
• Besluit volmacht en mandaat regionaal budget jeugd gemeente Horst aan de Maas

Melderslo
• Eikelenbosserdijk 13 (uitbreiden woning)

Wilt u meer informatie?
Wilhelminaplein
6, u
5961
ES Horst
Postbus
6005,Bel
5960
AA Horst
Heeft u een Digi-vraag
en wilt
iemand
daarover
spreken?
gratis
de DigiHulplijn 0800 – 1508, maandag tot vrijdag tussen 09:00 17:00 uur.

Meer informatie is te vinden op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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Keeper houdt nul

Melderslo wint overtuigend
van Excellent
Op sportpark ‘het Domein’ stond de wedstrijd tussen Excellent en
SV Melderslo op het programma, de nummer vijf en drie van de
competitie. Na twee gelijke spelen tegen laagvliegers Germania en
Ysselsteyn, ging Melderslo weer op jacht naar de drie punten.
Melderslo won met 0-2.
Ten opzichte van donderdag 24
maart kwam Bart Theeuwen terug
in de basiself, dit ging ten koste
van Jelle Seuren, die voor het eerst
dit seizoen op de bank plaats nam.
De eerste echte kans van de wed
strijd was voor Excellent in de 11e
minuut. Dick van de Lisdonk zat
niet goed bij een corner, Martijn
Kallen lette echter scherp op waar
door het 0-0 bleef. De 0-0 duurde
niet lang en in de 16e minuut kwam
Melderslo op een 0-1 stand. Teun
Peeters gaf een schitterende bal op
Bart Verheijen, die dit fantastisch
afmaakte met zijn linkerbeen. Na
41 minuten maakte Bart Verheijen
bijna zijn tweede van de wedstrijd
na een corner van Luc van Kuijck, de
verdediger van Excellent lette goed
op en verwerkte de kopbal opnieuw
tot corner.
Na de rust kwamen dezelfde elf
spelers uit het kleedlokaal bij

Melderslo. In minuut 51 kreeg
Excellent een grote kans, de bal
ging rakelings langs. Na 57 minuten
stuitte Luc van Kuijck na een actie
op de keeper. 1 minuut later scoorde
Bart Verheijen met een geplaatst
schot de 2-0 na een solo van Davey
Ewalds. Weer een paar minuten
later schoot Luc van Kuijck over na
een mooie pass van Bart Verheijen.
Na 78 minuten had de keeper van
Excellent goed antwoord op een
mooie vrije trap van Luc van Kuijck.
In de 80e minuut kon de keeper
wederom antwoord geven op een
goed schot van Luc van Kuijck.
In minuut 94 zette Excellent voor
de laatste keer aan, opzoek naar de
aansluitingstreffer. Tom Verlinden
wilde koste wat kost de nul houden
en kopte de bal net voor de spits
weg.

AB Werkt biedt méér dan alleen een baan en
salaris. Persoonlijke aandacht en voldoende
opleidingsmogelijkheden, tijdelijke én vaste
banen! Kijk maar eens hieronder.

Productiemedewerker ijsfabriek
(fulltime, t/m augustus)
Regio Horst | Vac. Nr. P053405

Zorg jij voor verkoeling deze zomer? Voor een gezellig
familiebedrijf zoeken we mensen die helpen in het
productieproces van bekende icesticks.

Verkoopmedewerker (parttime)
Regio Venlo | Vac. Nr. P051928
Wil jij werken bij één van de bekendste marktkramen van kaas
in de omgeving? Dit is je kans! Wij zoeken verkoopmedewerkers
voor woensdagen en vrijdagen.

Operator (fulltime)

Regio Venray | Vac. Nr. P052168
Voor een innovatief bedrijf dat mengvoeders produceert en
verkoopt aan veehouders zijn wij op zoek naar een operator. Wil
jij werken in een gedreven organisatie met passie voor dieren?

Groenvoorziener of (startend) hovenier (fulltime)

Regio Horst | Vac. Nr. P052775

Ben jij een buitenmens met groene vingers? Ga lekker
buiten aan de slag met aanleg/onderhoud van tuinen of
algemeen onderhoud. Minder ervaren? Geen probleem!

Interesse? Contact recruiter Lian via
horst@ab-werkt.nl of 06 – 55 41 51 70

AB Werkt Horst | ab-werkt.nl

De hockeyheren uit Horst speelden zondag 27 maart tegen HOCO uit Oisterwijk. Deze thuiswedstrijd werd
gewonnen met 4-2.
Na een zinderende bekerwedstrijd
voor de vijfde ronde van de SilverCup
thuis tegen tweedeklasser Nuenen
H1 (1-0), waardoor de Horster hoc
keymannen bij de laatste 32 van de
SilverCup zitten, mocht de Heren 1 van
Horst voor de derde wedstrijd van de
tweede seizoenshelft aantreden tegen
HOCO.
Al snel was het Max die de tweede
strafcorner van de wedstrijd kon ver
zilveren tot de openingsgoal: 1-0.
Vervolgens werd er een aantal mooie
combinaties leidend tot gevaarlijke
kansen gecreëerd, maar het was uit
eindelijk wederom Max die een door
gekaatste bal knap tot de 2-0 wist te
verwerken. Het overwicht van Horst

werd vervolgens benadrukt door
wederom een strafcorner van Max
(3-0), die hiermee zijn hattrick binnen
het eerste kwart behaalde.
In het tweede kwart speelde HOCO
offensiever en het werd een gelijk
opgaand steekspel met kansen over
en weer. Echter werd er niet meer
gescoord en gingen beide teams met
een 3-0 tussenstand de rust in.
Met het vertrouwen in de stand in de
tweede helft in het voordeel van Horst
verder te versterken, ging het derde
kwart van start. Na een strafcorner en
verschillende kansen van HOCO, was
het de keeper van Horst die zijn dienst
bewees. Vervolgens veroorzaakte
HOCO een snelle counter van Horst

door een foutpass op het middenveld.
Deze counter werd na goed voorbe
reidend werk van Daan koelbloedig
afgemaakt door Max, met zijn vierde
van de wedstrijd: 4-0. HOCO vocht zich
terug in de wedstrijd door de 4-1 bin
nen te tikken.
In het laatste kwart werden veel kans
rijke pogingen gedaan door Horst op
het doel van HOCO, echter was het
HOCO dat zich niet gewonnen gaf en
het laatste doelpunt van de wedstrijd
mocht maken uit een strafcorner in
de laatste minuut. Desondanks trok
ken de Horster hockeymannen aan het
langste eind en was de eindstand 4-2.
Tekst: HC Horst

Dominante start

Hegelsom morst twee dure punten
in Arcen
In speelronde 15 stond zondag 27 maart de wedstrijd in en tegen Arcen op het programma voor voetbalvereniging VV Hegelsom. Het team uit Arcen blijkt altijd een lastige tegenstander voor de rood-witten (thuis 1-1)
dus het beloofde een interessante wedstrijd te worden. Hegelsom speelde gelijk met 0-0.

Tekst: SV Melderslo

Op zoek
naar werk?

Inloopdag donderdag 7 april: 10-16 uur
Maak kennis met onze nieuwe recruiter
Lian, én bespreek vacatures!

HC Horst verstevigt koppositie door winst

Hegelsom startte dominant aan de
wedstrijd. De groen-witten uit Arcen
zakten echter flink in waardoor een
succesvolle aanval toch lastig bleek.
De eerste helft is, buiten een blessure
van Bram Cox en een drinkpauze, voor
de neutrale toeschouwer dan ook niet
erg spectaculair. In de laatste minuten
voor de eerste helft liet Arcen dan toch
iets van zich horen. Met een bekeken
schot zou keeper Sjors Witt kansloos
zijn geweest, ware het niet dat de paal
in de weg zat.
De tweede helft startte voor beide
partijen sterk. De groen-witten gin
gen goed van start als de spits in een
1-op-1 situatie met keeper Sjors Witt
gezet werd. Onder druk van de aan

snellende Will Spreeuwenberg schoot
hij echter ruim over. Arcen werd wat
grimmiger, wat ook resulteerde in een
aantal gele kaarten. Hegelsom werd in
dit stadium steeds dominanter, maar
ze kreeg de bal maar niet in het net.
Na een goede combinatie van Benji en
Marc (onvoldoende kracht achter de
kopbal) volgde dan in de 71e minuut
één van de belangrijkste momenten
uit de wedstrijd. Bart Spreeuwenberg
wist uit een vrije trap de bal achter de
keeper te werken: goal. Helaas voor
de mannen van trainer Ron Spruit
concludeerde de grensrechter dat dit
gebeurde vanuit een buitenspelposi
tie, waardoor de scheidsrechter niets
anders kon dan het doelpunt afkeuren.

In het vervolg van de wedstrijd speelde
Hegelsom meer tegen de tijd dan
tegen Arcen. Er werd veel met lange
ballen gewerkt, wat ook zeker nog
leidde tot een aantal kansen, maar ze
wilden er niet in.
Uiteindelijk bleef de brilstand op het
scorebord staan. Een pittige wedstrijd
voor Hegelsom, wat maar weer eens
bevestigt dat Arcen een lastige ploeg
is om tegen te spelen. Uiteindelijk
viel echter niemand anders dan de
rood-witten zelf aan te rekenen dat
ze niet effectiever met de kansen
omgegaan zijn.

Tekst: VV Hegelsom

Veel kaarten

Meterik wint verdiend van TSC’04
en Reuver
Meterik en TSC speelden op donderdag 24 maart een tot de laatste minuut spannende wedstrijd.
Scheidsrechter Thijssen floot een goede wedstrijd maar moest daarvoor een zevental gele kaarten en
één rode kaart trekken om alles in goede banen te leiden. TSC won het kaartenfestival met 3-5.
Meterik won de thuiswedstrijd met 3-1.
In de eerste helft was Meterik
meer aan de bal en Bjorn scoorde
na een fraaie aanval in de 20e
minuut de 1-0 voor Meterik. TSC
werd één keer gevaarlijk via een
counter maar keeper Luuk Haenen
hield de nul vast. Vlak voor rust
kreeg TSC een vrij trap op wel 30
meter van de goal. De muur moest
op 11,15 meter afstand. TSC maakte
dankbaar gebruik van de geboden
ruimte en schoot de 1-1 loeihard
binnen.
Na de thee bleef TSC op de coun
ter loeren, maar Meterik gaf geen
krimp. In de slotfase kreeg Meterik
loon naar werken. Rens bekroonde
een prima invalbeurt met twee

assists waaruit Bart de 2-1 en Giel
de 3-1 scoorden.

Op bezoek in Reuver
Op zondag 27 maart speelden
Reuver en Meterik een span
ningsloze wedstrijd in Reuver. Het
waren de beide doelmannen die
met name in de eerste helft het
verschil maakten. Uiteindelijk won
Meterik zeer verdiend met 1-4.
In de eerste helft golfde het spel
continu op en neer en kregen
beide teams kansen om te scoren.
Aanvallend was Piet Steeghs zeer
belangrijk en betrokken bij alle
vier de doelpunten. Na een kwar
tier schoot Leon op de paal, Piet

reageerde alert en schoot de 0-1
binnen. Uit een indraaiende corner
van Piet scoorde Jordi van Rens
even later de 0-2. Vlak voor rust
soleerde Piet door de Reuver ver
dediging, gaf een pass op Bjorn en
deze scoorde beheerst de 0-3.
Na de thee speelde Meterik veel
op balbezit. Reuver bleef voor een
beter resultaat knokken en kreeg
na een uur loon naar werken en
scoorde de 1-3. Verder gaf Meterik
weinig meer weg. Piet scoorde in
de slotminuut na een prima aanval
toch nog de 1-4.

Tekst: RKSV Meterik
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Veel kampioenen

Hosema turnt goede
wedstrijden
De turnsters van Hosema Horst reisden af naar Oirsbeek in het
weekend van zaterdag 26 en zondag 27 maart voor de teamwedstrijden van supplement E en G en niveau 4 en 6. Aan de hand van
deze wedstrijden konden de turnsters zich ook plaatsen voor de
individuele (toestel)finale. Ook werden er dit weekend de poule
kampioenen bekendgemaakt voor de middenbouw niveaus en
supplement E en G.

EuroTree Horst BV is een moderne
boomkwekerij in Melderslo met 30 vaste
medewerkers en 15 oproepkrachten. Op 80
ha vollegrond, 4 ha kas en 5 ha containerveld
kweken wij met dit hechte team een breed
sortiment sierplanten. Om onze groeiambities
te realiseren, en ons team nog gezelliger te
maken, zijn wij op zoek naar enthousiaste
medewerkers voor onze containerteelt.

Ben je bekend met de boomkwekerij en/of heb je leidinggevende ervaring of ambities?
Bekijk dan eens onze vacature voor:

Meewerkend voorman containerteelt
Ben jij de boomkweker die wij zoeken met:

De dames hebben in zes verschil
lende wedstrijden goed hun best
gedaan en dat werd beloond op
meerdere vlakken. Er werden indi
vidueel mooie prestaties gele
verd, maar ook in teamverband.
De turnsters lieten zien op de vier
onderdelen balk, brug, vloer en
sprong waar ze hard voor getraind
hadden. Op zaterdag om 08.30
uur in alle vroegte turnde team 1
van niveau 6 (Laura, Ize, Fay, Jans,
Rosalie en Janne) een stabiele
wedstrijd. De dames werden eer
ste. Op de andere wedstrijdvloer
kwamen op dat moment Sannah,
Nine, Pleun, Irenée en Jill in actie
(Supplement E team 1) en zij gin
gen er met de bronzen medaille van
door. Aansluitend in de volgende
wedstrijd turnden in Supplement E
team 2 (Lara, Saskia, Marit en Ilse)

zich naar een mooie tweede plaats.
‘s Middags stond niveau 6 team 2
(Jenna, Lisa, Suze, Fajah en Didi)
klaar. Deze dames deden het ook
heel goed en gingen er met de gou
den medaille vandoor. Daarnaast
werden deze dames ook nog in de
gehele poule eerste en dus poule
kampioen.
Op zondag 27 maart in alle
vroegte ging in niveau 4 (Renske,
Lise, Indy, Aniek, Bente en Tara)
er met een derde prijs vandoor.
‘s Middags in de laatste wedstrijd
werden in Supplement G (Kelsey,
Suze, Sofie en Dieuwertje)
vierde. Sofie Trienekens mocht
een zilveren medaille in ont
vangst nemen voor haar indivi
duele prestatie in deze wedstrijd.
Tekst: Hosema Horst

Slordig en doorzichtig

Wittenhorst te licht
bevonden
RKsv Wittenhorst speelde zondag 27 maart een wedstrijd tegen
Susteren. Het eerste team was niet opgewassen tegen haar tegenstander en verloor met 3-0.
De wedstrijd tegen Susteren ver
liep totaal niet wat er verwacht kon
worden. Een streep door de reke
ning was het feit dat Giel en Joep
Beurskens geen hele wedstrijd kon
den spelen en dit was voor Sjoerd
van der Coelen een hele gepuzzel.
Susteren wist van deze handicap
zeker in het begin gretig gebruik
te maken. Het speelde vlotjes en
wist makkelijk in de gevarenzone te
komen. Ravi Arts wist in deze fase
een behoorlijke kans te onderschep
pen en tot de 32e minuut hield hij
het doel schoon. Een discutabele
situatie ging hieraan vooraf. De
achterhoede van Wittenhorst bleef
staan zonder dat het fluitje ging, 1-0.
Snel hierna kreeg Jeroen Verkennis

een kans, echter er kwam voor de
rust geen wijziging in de stand.

Verdiende zege
Na de pauze een iets attenter
Wittenhorst. Enkele kansen werden
afgedwongen. Het spel van
Wittenhorst was te slordig en te
doorzichtig. Daarentegen waren
de gastheren veel overtuigender
en daardoor scoorden ze nog twee
keer, de nummer drie in de laatste
seconde. Het was een meer dan
verdiende zege voor Susteren.
Al met al een slechte wedstrijd
voor de oranjemannen.
Tekst: Piet Nabben,
RKsv Wittenhorst

• goede communicatieve vaardigheden en
leidinggevende kwaliteiten;
• een aanpakkersmentaliteit en gezellige
persoonlijkheid;
• hoog verantwoordelijkheidsgevoel met
een proactieve houding;
• een relevante MBO- of HBO-opleiding;
• kennis van en aﬀiniteit met
boomkwekerijproducten en -machines;
• ambitie om binnen 3 jaar leiding te
geven aan circa 10-20 gemotiveerde
medewerkers.

m/v

Over de functie:
• planning van operationele
werkzaamheden in overleg met
bedrijfsleider;
• aansturing en coaching van medewerkers;
• inbreng en uitvoering van optimalisatie in
de containerteelt;
• implementatie van mechanisatie en
automatisering;
• middels meewerken doorgroeien naar de
uiteindelijke functie.

Word jij enthousiast van werken met planten en heb je ervaring met werken in de
boomkwekerij, of wil jij jezelf graag ontwikkelen binnen een modern bedrijf met stevige
groeiambities? Wij hebben een nieuwe vacature voor:

Allround medewerker containerteelt
Ben jij de allrounder die wij zoeken met:
• een zelfstandige werkhouding en de
bereidheid om te werken als aansturende
in kleine teams (2-4 personen);
• een sociaal karakter en gevoel
voor humor;
• een relevante MBO-opleiding of
werkervaring;
• ambitie om jezelf verder te ontwikkelen
op teelt- en aansturingsniveau;
• een gedrevenheid om zaken van A tot Z
op te pakken en af te ronden;
• aﬀiniteit met boomkwekerijproducten in
een breed assortiment is een pre.

m/v

Over de functie:
•
•
•
•

afwisselende teeltwerkzaamheden;
orders verzamelen;
logistieke werkzaamheden;
aansturing van kleine teams
(2-4 personen) middels meewerken.

Wij bieden:
• uitdagende functies met veel afwisseling en ruimte voor eigen inbreng;
• mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen tot het niveau dat bij jou past;
• goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris bij een gezond en
groeiend bedrijf;
• een baan met vaste werktijden waarbij overwerken uitzonderlijk is;
• een prettige werksfeer en veel gezelligheid die je het beste ervaart door er zelf bij te zijn.

Heb jij interesse in een van deze functies?
Is één van deze functies jou op het lijf geschreven? Of kun jij met de juiste begeleiding
doorgroeien in één van deze functies? Mail dan jouw sollicitatiebrief en C.V. naar
admin@eurotree.nl. Voor meer informatie over deze vacatures kun je contact opnemen
met Wilbert Christiaens (06 22 44 32 78).
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Sporting ST had lang man
meer en won in de laatste
minuten van VVV 03

Vijfde set nodig

Sporting ST speelde op zondag 27 maart een wedstrijd tegen VVV 03.
De wedstrijd eindigde in een uitslag van 2-4. De wedstrijd was in Venlo.

De thuiswedstrijd tegen Hyundai Peter Janssen Stravoc DS 2 stond op zaterdagavond 26 maart op het programma voor Set Up DS1 uit Meerlo. De dames uit Stramproy stonden vijfde op de ranglijst dus dit zou een hele
uitdaging worden. Set Up won de wedstrijd uiteindelijk met 3-2.

De nummer negen tegen de num
mer twaalf op de ranglijst, er
moesten punten gepakt worden.
Sporting had last van een blessure
golf en had daardoor zes spelers
van het tweede elftal opgenomen
in de selectie. De eerste 10 minuten
begonnen rustig en het spel werd
op het middenveld gespeeld. Maar
dit veranderde toen er gele kaar
ten vielen. Kleine overtredingen
werden beboet met een gele kaart.
Die resulteerde in de 31e minuut
dan ook tot de tweede gele kaart
voor een speler van VVV 03. Tien
tegen elf met nog 60 minuten op de
klok. Toch kreeg Sporting het voor
elkaar om achter te komen. Een
vrije trap glipte door de handen van
de keeper, wat ervoor zorgde dat
de thuisploeg op 1-0 voor kwam.
Gelukkig had Sporting de overhand
en creëerde zo meer kansen. Dit
resulteerde dan ook op de gelijk

Mooi
Natuurlijk

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

maker van Jimmy Janssen in de 41e
minuut. In de tweede helft was er
meer dynamiek in de wedstrijd wat
aan beide kanten voor meer kansen
zorgde. Niet alleen kansen, maar
ook gele kaarten. In de 46e minuut
kreeg Sporting een corner en wist
Jur Janssen de bal in het doel te
koppen. 1-2 voor de bezoekers.
Sporting verzaakte het om de kan
sen af te maken om die voorstand
uit te breidden. In de 75e minuut
kreeg VVV 03 een penalty door een
overtreding die werd gemaakt ver
buiten het 16 metergebied: 2-2.
Gelukkig maar dat 5 minuten na
de penalty, Micha Cox de gelijkma
ker binnen kon tikken. 6 minuten
later was het Jannes Engels die de
eindstand op 2-4 bracht. Drie punten
voor Sporting en op naar de vol
gende tegenstander: Belfeldia.
Tekst: Sporting ST

OVERLAST
DOOR
SPINNEN?
TRAAS BELLEN:
0478-850138

Sikes champignons is
een onderdeel van de Sikes Group.
Sikes Group is een innoverend
bedrijf en in verschillende
takken actief.

Weekendhulp/
vakantiemedewerker
m/v

Ben je op zoek naar een
leuke baan voor op zaterdag
of een vakantiebaan
dan zijn wij op zoek naar jou!
Heb je interesse neem dan contact
op met Gerard Sikes 06 29 50 19 29

Pedagogisch conciërge – 0,8 fte
oud je van ‘leven in de tent’ en gedij je
goed in een continu veranderende
situatie? Ben jij sociaal, krijg je energie van
omgang met jeugd en kun jij het goede
gesprek aangaan met onze leerlingen?
Neem je graag het initiatief?
Dan zoeken we jou!

www.werkenbijlvo.nl

Aangezien de Nevobo dit seizoen
heeft besloten dat er geen kampi
oenen en degradanten worden aan
gewezen, moet deze wedstrijd en
komende wedstrijden worden gezien
als voorbereiding op het nieuwe sei
zoen. Zaterdag werden de dames
wederom geholpen door Imke, Kim
en Amy.
De eerste set begon Set Up goed, met
een met een 4-1 voorsprong. Daarna
ging het gelijk op naar 8-9 en 12-14.
Stravoc liep daarna uit naar 12-17. Via
een sterke service werd de achter
stand teruggebracht naar 17-19 en
20-22. En de achterstand werd hele
maal weggepoetst 23-23. De Meerlose

dames konden dit niet doordrukken
en verloren de set met 23-25. In de
tweede set ging het weer gelijk op:
4-5. Stravoc sloeg een gaatje van 7-12.
Opnieuw via een sterke service werd
het 10-12 en zelfs 12-12. Set up liet het
helemaal lopen na eerst helemaal
teruggekomen te zijn werd het 13-21
en deze set werd uiteindelijk kansloos
met 16-25 verloren.
De derde set werd goed begonnen van
7-5 en 14-7. Set up speelde een dege
lijke set en stond continu op een ruime
voorsprong en via 19-9 en 22-9 werd de
set dik verdiend gewonnen met 25-11.
De vierde set ging wederom gelijk
opgaand: 4-4 en 10-10. Stravoc liep een

viertal puntjes uit naar 10-14 en zelfs
14-17. De dames herpakten zich en
kwamen terug tot 14-17 via 16-19 werd
het 17-21. Ze kwamen terug tot 20-22.
Een sterke slotfase van Set Up bracht
de setwinst met 25-23.
Hierdoor kwam de vijfde set. Na een
2-5 achterstand kwam de time-out van
Set Up. Het werd 7-7 en Set Up was
terug in de wedstrijd. Bij de kantwissel
was het 7-8. Het werd 14-11 en de winst
was dichtbij. Die werd met het eerste
wedstrijdpunt ook gepakt met 15-11.
Daarmee was de eerste overwinning
van 2022 een feit.
Tekst: VC Set Up

SV Melderslo overklast DAKOS, maar
staat met lege handen
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 27 maart tegen DAKOS 1 uit Someren. De wedstrijd werd
gespeeld in sporthal De Kruisweide in Sevenum. SV Melderslo won de wedstrijd met 25-12.
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Set Up weet spannende wedstrijd nipt te
winnen

Van tevoren was al duidelijk dat er
niets meer op het spel stond. Voor
DAKOS stond de vierde plaats al vast
en doordat koploper en kampioens
favoriet De Peelkorf verzaakte te win
nen, was SV Melderslo daarnaast al
voor de wedstrijd zeker van een derde
plaats. Dat betekende helaas ook dat
play offs tegen degradatie niet meer
voorkomen konden worden. Toch gaf
SV Melderslo alles en wist de ploeg
met 25-12 te winnen.
SV Melderslo begon goed aan de wed
strijd en kwam direct op voorsprong.

Toch ging het daarna in eerste instan
tie nog redelijk gelijk tegen elkaar op.
Er werd om en om gescoord. Vlak voor
rust had SV Melderslo wel een klein
gaatje geslagen. Bij een stand van 11-8
gingen de ploegen de kleedkamers
in. Na rust wist DAKOS nog op 11-9 te
komen, maar daarna zette SV Melderslo
een sprint in waar DAKOS geen ant
woord op had. De thuisploeg scoorde
zeven keer achter elkaar en bij een
stand van 18-9 was de wedstrijd dan in
principe ook al halverwege de tweede
helft gespeeld. SV Melderslo was echter

nog niet klaar met scoren en wist de
korf nog een aantal keer te vinden voor
het eindsignaal. Uiteindelijk werd met
25-12 gewonnen. Een mooie overwin
ning, maar gezien het verlies van De
Peelkorf wel met een zure bijsmaak.
In plaats van rechtstreeks klassenbe
houd, moet SV Melderslo zich nu nog
op gaan maken voor twee play offs
tegen Oxalis, waarin wordt bepaald wie
er handhaaft in de Hoofdklasse van het
dameskorfbal.
Tekst: SV Melderslo

Kapsters van salons in Horst
genomineerd voor Coiffure Award 2022
De genomineerden voor de Coiffure Award 2022 zijn bekend. Onder de genomineerden van Dames Zeeland,
Noord-Brabant en Limburg bevinden zich Francis Schroembges van FRANCIS in Horst en Kristy Mooren van
Salon13 in Hegelsom.
De Coiffure Award is een wedstrijd
op basis van haarmodefotografie
voor kappers in heel Nederland. De
genomineerden van de dertigste
editie zijn inmiddels bekend. De jubi
leumeditie van het bekende gala en
de uitreiking vinden op zondagavond
15 mei in Studio21 in Hilversum
plaats.

Jury
De jurering van de inzendingen vond
in drie fases plaats. De persjury,
bestaande uit 21 redacteuren, jour
nalisten en beauty editors van toon
aangevende bladen, beoordeelde als
allereerste de inzendingen. Zij kozen
de genomineerden en winnaar voor
de Pers Award. Als tweede beoor

deelde een 14-koppige Nederlandse
vakjury, bestaande uit haar- en beauty
specialisten, de inzendingen. Voor
de Schwarzkopf Hair Color Technician
vond een aparte jurering plaats. Tot
slot namen tien Britse topkappers de
taak van de laatste jury ronde op zich.

Gezamenlijke collecte in Melderslo
Net als voorgaande jaren vindt ook dit jaar weer een gezamenlijke collecte plaats in Melderslo voor de landelijke goede doelen. De doelen waar dit jaar voor gecollecteerd wordt zijn Alzheimer Nederland,
Brandwondenstichting, Diabetesfonds, Hartstichting, Het Nederlandse Rode Kruis, KWF Kankerbestrijding,
Longfonds, Maag- lever- darmstichting, Nierstichting, Prinses Beatrix Spierfonds en Reumafonds.
De brieven voor de collecte worden
tussen maandag 4 en zaterdag 9 april
huis aan huis bezorgd. Er is een brief
bijgevoegd waarin beschreven staat
hoe alles in zijn werk gaat.
In de week daaropvolgend, tussen

maandag 11 en donderdag 14 april,
worden deze brieven door één van de
collectanten opgehaald. Vervolgens
zorgt de werkgroep in samenwerking
met de dorpsraad ervoor dat iedere
bijdrage op de juiste plek terechtkomt.

Mocht u in deze periode niet thuis zijn
en toch uw bijdrage willen doen, dan
kan de envelop ingeleverd worden
bij de dorpsraad ter attentie van Theo
Hagens, Broekhuizerdijk 14.
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Feest in Sevenum

Kwart van mannenkoor viert
jubileum
Bij het jubilarissenfeest van het mannenkoor van Sevenum
wordt een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet. Dit
gebeurt op zaterdag 2 april in Lo Solé in Sevenum.
Het mannenkoor van Sevenum
bestaat al meer dan zestig jaar.
Door de coronapandemie zijn
de activiteiten twee jaar stil
gelegd. Nu het een en ander
weer mogelijk is, hebben ‘Die
Sevensanghers’ de draad weer
opgepakt. In die drie jaar zijn
er diverse jubilarissen die hun
feest niet hebben kunnen vie
ren. Daarom pakt het bestuur
van Die Sevensanghers nu
wat ruimer uit en viert het het
feest niet, zoals gebruikelijk
op het feest van de H. Cecilia
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Twee keer volle winst in een week
voor VC Trivia
Volleybalclub Trivia speelde in één week tijd twee wedstrijden. Op maandagavond 21 maart werd een knappe
0-4 uitoverwinning geboekt op de dames van VC Havoc uit Haps. Zaterdag 26 maart mocht VC Trivia
wederom aan de bak, ditmaal thuis tegen Hajraa uit Eindhoven. Opnieuw werd er met 4-0 gewonnen.

(22 november) maar nu op
zaterdag 2 april. Alle jubilarissen
van 2020, 2021 en 2022 worden
hier in het zonnetje gezet. Het
toeval wil dat dus een kwart van
het koor een jubileum te vieren
heeft. Het gaat om de 25-jarige
jubilarissen Kees Janssen, Hay
Peeters, Jan Stappers en Ger
Wolfhagen. Diegene die het het
40-jarig jubileum vieren zijn Ad
van der Hulst, Wiel Janssen en
Sjraar Saris. Het 50-jarig jubi
leum wordt gevierd door Hans
Benders en Jan Rijs.

Sportieve maand april

Kalender van Horster
Sportmaand wordt gevuld
De Horster sportmaand vindt in april plaats. Met onder andere
de kleurplatenactie, jeugdloopclinic en de Ommetjeswandelcompetitie komen jong en oud, met en zonder beperking
in actie om samen voor gezond en fit te gaan.
Bij bijna alle supermarkten in
de gemeente Horst aan de Maas
kan vanaf vrijdag 1 april een
kleurplaat opgehaald worden.
Dit is niet zomaar een kleur
wedstrijd, maar het gaat erom
dat kinderen deze naar iemand
brengen waarvan zij vinden dat
hij of zij deze kleurplaat ver
dient. Hierbij is er kans op prij
zen. Hoe het allemaal precies
werkt, is terug te vinden op de
kleurplaat en op de website van
Sport aan de Maas.

Jeugdloopclinics
Dit jaar zijn er twee gratis jeugd
loopclinics (basis- en voortgezet
onderwijs) ter voorbereiding op
de hardloopwedstrijd Rundje um
ut Hundje. Stuur een mail naar
clinicjeugdlopen@rundjeumu
thundje.nl om je aan te melden.

Ommetjes-kampioen
Sport aan de Maas organiseert
tijdens de Horster Sportmaand

een wandelcompetitie waaraan
iedereen uit de gemeente Horst
aan de Maas deel kan nemen.
Het doel is dat zoveel mogelijk
mensen dagelijks een ommetje
van minimaal twintig minuten
maken. “Een wandeling maken is
goed voor je fysieke en mentale
gezondheid. Het verbetert zelfs
je creativiteit”, vertelt Manon
Smulders, regisseur meedoen
door bewegen. “Daarnaast
hebben wij hier een competitieelement aangehangen. De drie
grootste fanatiekelingen
belonen we met een mooie
prijs.” Download de app en
gebruik vanaf 1 april de code
NRNWB om deel te nemen aan
de HADM-groep.
Kijk voor meer informatie
over de Horster Sportmaand
of het aansluiten bij de
Ommetjes-competitie op
www.sportaandemaas.nl of
neem contact op via
info@sportaandemaas.nl

Hajraa is ondanks de vrije val op de
ranglijst, wel een tegenstander om
rekening mee te houden en dat was
te merken. De eerste set begon uiterst
moeizaam aan Trivia zijde. Nadat tot
drie keer toe een perfecte servicepass
niet afgemaakt werd, was duide
lijk dat VC Trivia als team alles moest
geven. Uiteindelijke lukte het om
in de eindfase van de set de beslis
sende punten binnen te slaan: 25-22.
De tweede set ging van meet af aan
gelijk op. VC Trivia wist in tegenstel
ling tot de weken ervoor geen gat te
slaan met haar servicedruk, waardoor
de set aan het eind beslist moest wor

den. Bij een 24-22 tussenstand leek er
geen vuilte aan de lucht, maar toch
kwam Hajraa terug en wist twee set
points weg te spelen en kwam daarna
zelf op setpoint: 25-26. VC Trivia her
pakte zich goed na de time-out en
wist het hoofd koel te houden, met
28-26 als gevolg.

Publiek grote winnaar
Hajraa stond weliswaar met 0-2 in sets
achter, in het spelbeeld veranderde er
niets. De gasten vochten voor wat ze
waard waren. Er werden met tijd en
wijle spectaculaire rally’s gespeeld,
zelfs een waarna enkele spelers van

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

Kukeleku biedt haar publiek op vrijdag 1 en zaterdag 2 april twee verschillende voorstellingen in ’t Gasthoês
in Horst. Vrijdag spelen de heren van Op Sterk Water hun improvisatievoorstelling ‘Maakt Alles Beter’ en op
zaterdag is het de beurt aan wetenschapsjournalist Diederik Jekel met het therapeutische theatercollege
‘Orde in de Chaos’.
Op Sterk Water was dit seizoen al
twee keer kort te gast in Horst: tij
dens de previewavond van dit sei
zoen en tijdens het initiatief ‘Theater
Kapsalon’, waarmee de cultuursector
protesteerde tegen de coronamaatre
gelen. Met hun improvisatiecabaret
hebben de heren grote tournees met
thematische voorstellingen gedaan,

maar ook kleine schoolprojecten.
Diederik Jekel legt op onnavolgbare
wijze bètawetenschappen uit op radio,
televisie, internet en in een boek. Hij
behaalde zijn master in vastestof
fysica. In oktober 2010 kreeg hij de
kans om in De Wereld Draait Door over
wetenschap te praten en sindsdien is
hij fulltime wetenschapsjournalist. Hij

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

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

Tekst: VC Trivia

Improvisatiecabaret en wetenschap
in ‘t Gasthoês

Problemen met
uw kunstgebit?
Professionele
asbestverwijdering

Hajraa verslagen op de grond bleven
liggen, toen Trivia aanvoerder met
veel spelinzicht het punt scoorde. Met
andere woorden, het publiek was de
grote winnaar, want ook in de derde
set moest VC Trivia een setpoint weg
werken om de wedstrijd in de derde
set al te beslissen: 27-25. In de vierde
set lukte het VC Trivia wel om een
ruime voorsprong te pakken. Josi en
Evie Linskens waren duidelijk de uit
blinkers aan Trivia zijde. De set werd
met 25-19 gewonnen met voor de
derde keer op rij een 4-0 als gevolg.

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

geeft presentaties over wetenschap
en communicatie aan kinderen, vol
wassenen, industriëlen,
wetenschappers en managers. Orde in
de Chaos is het eerste therapeutische
theatercollege.
Beide voorstellingen beginnen om
20.15 uur, tickets zijn te verkrijgen via
de website van ’t Gasthoês.
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Kasteeltuinen Arcen

Studenten Yuverta
presenteren examenwerk
Het nieuwe tuinseizoen van Kasteeltuinen Arcen wordt afgetrapt met examenwerken van de studenten van de opleiding
Bloem, groen en styling van school Yuverta in Hegelsom. Zij
presenteren hun eindwerk op locatie bij Kasteeltuinen Arcen.
De eindwerken zijn van vrijdag 1 tot en met zondag 3 april te
bewonderen in en rondom de Rittertenten van Kasteeltuinen
Arcen.

Studenten van Yuverta pre
senteren verschillende arran
gementen, gebaseerd op de
thema’s: vier het leven, kleur en
kunststromingen. Het examen
start met het houden van een
klantgesprek. Op basis daarvan
maken de studenten een ont
werp en gaan ze aan de slag met
de daadwerkelijk uitvoering. Tot

slot presenteren ze hun werk
aan de examinatoren, om het
vervolgens te exposeren aan het
grote publiek. Naast de crea
ties die worden tentoongesteld,
worden er op zaterdag demon
straties gegeven door enkele
studenten.
Kijk voor meer informatie op
www.kasteeltuinen.nl

Kwaliteit heeft een naam

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

Vijf Horster deelnemers achter zich gelaten

Liz door naar Limburgse finale
Voorleeskampioen
Zes voorleeskampioenen hebben op woensdag 23 maart in een bomvolle theaterzaal in ‘t Gasthoês in Horst
gestreden voor de titel Regionale Voorleeskampioen van de Nationale Voorleeswedstrijd. Liz van basisschool
Megelsheim uit Meerlo ging door naar de finale.

Er deden kandidaten mee uit de
gemeenten Horst aan de Maas, Venray,
Gennep en Bergen. Tussen de grappige,
spannende en mooie voorleesmomen

ten door zorgde Bennie van Gister voor
de nodige ontspanning. Jara van basis
school de Brink uit Ottersum en Liz van
basisschool Megelsheim uit Meerlo

mogen door naar de Limburgse finale
op donderdag 21 april in Roermond.
Simon, Tren, Tamar en Joris eindigden
op een tweede plaats.

Attractiepark Toverland zoekt deelnemers
voor 24-uurs achtbaanmarathon
Achtbaan Troy, de snelste, langste en hoogste houten achtbaan van de Benelux, bestaat op vrijdag 1 juli
vijftien jaar. Om dit te vieren organiseert Toverland van vrijdag 1 tot en met zondag 3 juli de Troyback
Days met bijzondere activiteiten, foodspecials en exclusieve merchandise. Het hoogtepunt is de Troy
Coaster Challenge op zaterdag 2 en zondag 3 juli, waarvoor het attractiepark twaalf deelnemers zoekt
die maar liefst 24 uur lang in Troy gaan voor het goede doel Stichting Durf Te Vragen.
Om zoveel mogelijk geld op te
halen voor Stichting Durf Te Vragen,
worden er diverse acties georgani
seerd. Zo kunnen de bezoekers van
Toverland 25 minuten deelnemen
aan de Troy Coaster Challenge door
een zitje naast één van de kandida
ten te kopen. Ook zullen er bijzon
dere objecten, zoals onderdelen
van de houten achtbaan, geveild
worden. “Met de opbrengst van de
Troy Coaster Challenge hopen wij
dat Stichting Durf Te Vragen nog
meer jongeren kan helpen, zodat
zij zo onbezorgd mogelijk in het
leven kunnen staan”, vertelt Tessa

Maessen, communicatiespecialist.
De Troy Coaster Challenge vindt
plaats op zaterdag 2 en zondag
3 juli 2022. Om te checken of de
deelnemers zijn opgewassen tegen
24 uur in Troy, wordt op vrijdag 13
mei een testavond georganiseerd.
Hierbij zal een eerste selectie kan
didaten twee uur lang ritjes maken
in de houten achtbaan. Daarna
worden de definitieve deelnemers
bekendgemaakt. Challengers die
nen minimaal 18 jaar oud te zijn.
Inschrijven is mogelijk tot en met
zondag 10 april via toverland.com/
troybackdays.

Psychische problemen
Stichting Durf Te Vragen zet zich
in om jongeren te helpen met
het herkennen en erkennen van
psychische problemen zoals
angst, depressie of eetproble
men. De stichting is opgericht door
YouTubers Dylan Haegens en Marit
Brugman, die beiden ervarings
deskundige zijn. Met de stichting
willen zij een brug slaan tus
sen professionele hulp en jonge
ren met psychische problemen.
Meer informatie is te vinden via
stichtingdtv.nl.

Rust van belang

Lammetjes op komst in de Mariapeel
De rode wandelroute in de Mariapeel in Evertsoord wordt een aantal weken afgesloten. De 41 hoogzwangere geiten van de kudde Nederlandse Landgeiten kunnen namelijk elk moment moeder worden.
De kudde Nederlandse Landgeiten
graast al enkele tientallen jaren
in de Peel, ooit mede bedoeld om
dit ras niet te laten uitsterven. Nu
worden de kuddes met bokken en
geiten vooral als beheermethode
ingezet om de gebieden open te
houden van begroeiing. Eens per
twee jaar komt er een geselec

teerde bok van het stamboek op
visite, ongeveer vijf maanden later
worden er dan lammetjes verwacht.
In de periode rond de geboorte is
rust voor moeder en kind van groot
belang. Daarom wordt de rode
wandelroute die langs de geiten
stal loopt tijdelijk afgesloten. De
route zal niet toegankelijk zijn in de

periode van maandag 28 maart tot
en met half mei. Wanneer precies
de rode route weer open gaat, is
afhankelijk van hoe de lammertijd
verloopt. De groene wandelroute in
de Mariapeel is wel gewoon toe
gankelijk.
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Attractiepark Toverland
presenteert nieuw festival

Nieuwe KERNgezond-activiteit
in Melderslo

Toverland wordt op zaterdag 21 mei omgetoverd tot een festivalparadijs. Dan organiseert het park namelijk haar allereerste
festival: Toverland LIVE!. Op de Main Stage treden onder andere
Maan, Rolf Sanchez en Kris Kross Amsterdam op.

De leerlingen van groep 6 van basisschool De Brink in Melderslo gingen op dinsdagochtend 22 maart samen met
cliënten van Dichterbij een nieuwe KERNgezond-activiteit aan. De activiteit stond in het teken van smaak.

Tijdens Toverland LIVE! bieden alle
vier de outdoor themagebieden
elk een geheel eigen beleving.
Entreegebied Port Laguna is het
middelpunt van het festival,
waar de Main Stage staat. In de
Magische Vallei zorgt Rewind
voor een mix van hits van toen
en nu. Ithaka wordt gebruikt
als loungeplek. Het station van
achtbaan Fēnix wordt tot slot

omgetoverd tot een club, waar de
beats van DJ La Fuente te horen zijn
en er night rides in Fēnix mogelijk
zijn.
Toverland LIVE! vindt plaats van
19.00 tot 00.00 uur. Het festival is
toegankelijk voor personen vanaf
16 jaar. Wie wil blijven slapen, kan
hiervoor terecht op het ‘Pop-Up
Festival Camp’ van Toverland.

Tweedehands kinderkledingen speelgoedbeurs in
Sevenum
Mamaloe Sevenum organiseert op zondag 3 april een grote tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs met voorjaars- en
zomerkleding. De beurs vindt plaats op De Schatberg in Sevenum.
Tijdens de georganiseerde beurs,
die plaatsvindt van 10.00 tot
12.00 uur, is een ruime keuze in
eersteklas tweedehands (merk)
kinderkleding te vinden. Er is
kleding vanaf maatje 74 tot aan
tienermaten beschikbaar. Ook
zijn er speelgoed, spellen en

kinderboeken te verkrijgen.
De beurs wordt gehouden op
De Schatberg, Middenpeelweg 5
in Sevenum.
Kijk voor meer informatie op
www.mamaloesevenum.nl of op
de Facebook- of Instagrampagina
van Mamaloe Sevenum.

25-jarig jubileum voor VPTZ
Noordelijk Noord Limburg
VPTZ Noordelijk Noord Limburg viert haar 25-jarig jubileum. Dat
doet de organisatie met meerdere activiteiten in regio NoordLimburg. Zo is er een activiteit in ‘t Gasthoês in Horst.

De cliënten van Dichterbij verdeel
den zich net als de kinderen over drie
groepen, want er stonden ook drie
onderdelen op het programma. Samen
maakten ze een gezonde heksenkaas,
die werd gegeten op een toastje van
komkommer. Daarnaast speelden de

kinderen een suikerquiz, waarbij ze
in groepjes moesten raden hoeveel
suikerklontjes er in sommige dage
lijkse producten zit zoals een pakje jus
d’orange, een ontbijtkoek of in vruch
tenhagel. De kinderen schrokken soms
van hoeveel suiker er in sommige

producten zit. Als laatste onderdeel
gingen ze de zon in om een Ren-JeRot-Quiz te spelen.
Ondanks dat het voor het eerst was
dat de kinderen en de cliënten van
Dichterbij weer samen waren, was het
gezellig en klikte het weer goed.

Tweedehands kinderkledingen speelgoedbeurs in Sevenum
Op De Schatberg in Sevenum vindt op zondag 3 april een grote tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs plaats. De markt wordt georganiseerd door Mamaloe Sevenum.
Op de beurs is voorjaars- en
zomerkleding te koop. “Je vindt bij
ons een ruime keuze in eerste klas
tweedehands (merk) kinderkleding

vanaf maatje 74 tot tienermaten”,
zegt de organisatie. ”Ook voor
speelgoed, spellen en kinderboeken
bent u bij ons aan het juiste adres.”

Voor meer informatie, kijk dan op
www.mamaloesevenum.nl of op de
Facebookpagina en Instagram van
Mamaloe Sevenum.

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

#kempencreeert
ookdrukwerk
Dit jubileumjaar staat in het teken
van om gaan met sterven bij men
sen met een niet-westerse ach
tergrond. “Om ons jubileum te
vieren hebben we allereerst op
vrijdag 13 mei een bijeenkomst in
het wijkcentrum Brukske in Venray
met als gastspreker Daniëlle
Laumen en daarna een bezoek
aan de Marokkaanse Moskee
voor alle vrijwilligers van VPTZ
Venlo, Peel en Maas en Noordelijk
Noord Limburg”, zegt de organi
satie. Vrijdag 7 oktober viert VPTZ

Noordelijk Noord Limburg offici
eel haar jubileum in ‘t Gasthoês
in Horst waar Sander de Hosson
(longarts in Assen) een presentatie
houdt over palliatieve zorg bij isla
mieten. Gouverneur Emile Roemer
heeft onder voorbehoud toegezegd
om te komen waar de organisatie
erg blij mee is. Op vrijdag 9 decem
ber wordt het jaar afgesloten met
een kerstviering bij MFC de Buun in
Well voor de vrijwilligers met hun
partners. Voor meer informatie, kijk
dan www.vptznoordlimburg.nl

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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Expositie Langs Geborduurde
Wegen in De Kantfabriek
Ien Rappoldt houdt een expositie in museum De Kantfabriek in Horst.
De titel, Langs Geborduurde Wegen, verwijst naar haar belangstelling
voor de textielkunst van de Chinese Miao, die steeds weer naar andere
wegen, altijd geplaveid met de meest geraffineerde borduursels, leiden.

Puzzel

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld
door Albert Heijn 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 03 april 2022
(12.00 uur) binnen zijn. De winnaar wordt donderdag 07 april 2022 bekendgemaakt op deze pagina. Veel succes
en puzzelplezier gewenst!

Alle letters van het alfabet krijgen een cijfer van 1 t/m 26. Getracht moet worden de letters bij de
bijbehorende cijfers te vinden met behulp van de reeds ingevulde letters in het diagram. Uiteindelijk zal
er er een compleet ingevuld kruiswoordraadsel ontstaan.

De Miao volken bestaan uit verschil
lende bevolkingsgroepen in ZuidoostChina. Hun borduurkunst is van een
ongekend niveau en Ien Rappoldt
bezoekt hen al meer dan twintig jaar
om hun technieken, steken en patro
nen te bestuderen. Ze oefent bij de
dorpsvrouwen bepaalde technieken
tot ze die zelf kan toepassen. Eenmaal
thuis vertaalt ze het geleerde in les
materiaal, want een van haar pri
oriteiten was en is nog steeds het
doorgeven van dit cultureel erfgoed.
Al in een vroegtijdig stadium erkende
ze het belang van het behoud ervan

en legde datgene vast wat de Miao
zelf niet deden. Inmiddels zijn er veel
lesboekjes verschenen, naast antro
pologisch/cultuurhistorisch getinte
boeken.
De in twee decennia opgebouwde
collectie is van zondag 3 april tot en
met zondag 25 september in museum
De Kantfabriek te zien. Daaronder
bevinden zich kledingstukken die voor
musea en galeries nauwelijks meer
te vinden zijn. Naast verschillende
oude kostuums zijn er babydraagzak
ken, schoenen, sieraden, manden en
andere gebruiksvoorwerpen.

Mart van Dijk Boomkwekerijen BV is een boomkwekerij gevestigd in het NoordLimburgse Swolgen. Hier worden solitairplanten, heesters, haagplanten en rozen
gekweekt op een areaal van ruim 35 ha. vollegrondsteelt en ruim 11 ha. containerteelt.
De kwekerij groeit en daardoor ook de teams. Hierdoor is er behoefte aan:

Wat ga je doen:
In het vollegrondsteam sta je met je voeten in het zand en ben je onder andere
bezig met:
Het aanplanten van de nieuwe productie;
De verzorging van de verschillende planten;
Werken met moderne machines;
Het rooien en aflever klaar maken van onze producten.
In het containerteam werk je met de planten in pot en zorg je onder andere voor:
Het oppotten van de nieuwe teelt met moderne oppotmachines;
Gewasverzorging zoals snoeien en aanbinden;
De eventuele aansturing van een kleine groep medewerkers tijdens
werkzaamheden;
Het aflever klaar maken van onze producten.
Interesse?
Kijk voor meer informatie over de functie op onze website of neem contact op met
Hans de Swart via 0478 69 12 81 of stuur een e-mail naar hans@martvandijk.nl, of
kom langs voor een kop koffie en een
rondje op de kwekerij om kennis te maken
met Mart van Dijk Boomkwekerijen.

Mart van Dijk Boomkwekerijen BV, Swolgen, www.martvandijk.nl

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

En de winnaar is:
Yvonne Linders uit Horst.
Van Harte Gefeliciteerd met de
Horster Cadeaubon Asteblif t.w.v.
€ 25,- beschikbaar gesteld door
Intermakelaars in Horst!
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Apotheek

America

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

Zondag 3 april

Apotheek Maasdorpen

11.00

Broekhuizenvorst
Zaterdag 2 april

19.15

Horst (Lambertus)
Zondag 3 april
Maandag 4 april
Dinsdag 5 april
+ aanbidding
Woensdag 6 april
Donderdag 7 april
Vrijdag 8 april

(alleen na telefonische afspraak)

Zondag 3 april
Donderdag 7 april
- rozenkr.
- Biddende moeders

10.30
09.00
08.30
09.30

Melderslo

Gebiedsteams

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

Gemeente Horst aan de Maas

Zaterdag 2 april

Meterik

Zaterdag 2 april

17.30

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

19.00

Tandarts

Spoedgevallendienst

Sevenum

Zaterdag 2 april
Zondag 3 april
+ aanbidding
Maandag 4 april
Dinsdag 5 april
Donderdag 7 april
Vrijdag 8 april

01 t/m 03 april

18.00
09.30

Mondzorg Westsingel
Westsingel 102, 5961 DD Horst
077 777 70 55

18.30
18.30
18.30
18.30

Swolgen

Dinsdag 5 april
- rozenkrans

04 t/m 07 april

Zaterdag 2 april
Woensdag 6 april

kerkdienst

opr
oep
krac afw ht
erki
ng

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

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

18.00
19.00

De Schuilplaats

spelletjes en informatie te vinden op
de binnenburcht en in de Heerenzaal.
Het terrein van Kasteel Huys ter Horst
is niet overal goed begaanbaar. Op
sommige plekken zijn er ongelijke
loopoppervlaktes, trappen en treden.

Tand Totaal Vallen
Oostsingel 6, 5802 AN Venray
0478 58 66 05

19.00
18.40

Tienray

kasteel die vertellen over de dage
lijkse gang van zaken in en rond het
kasteel. Tijdens de rondgang zijn er
QR-codes te scannen die meer infor
matie geven over het kasteel van
toen. Voor de kinderen zijn er diverse

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

09.00

Meerlo

Bezoekers kunnen van 12.30 tot 15.30
uur langskomen voor een rondgang
door kasteelruïne Huys ter Horst.
Tijdens deze rondgang door de oude
fundamenten treffen bezoekers bewo
ners en personeel aan van het oude

Venlo

18.30
18.30
18.30

Zondag 3 april

Kasteel Huys ter Horst opent op zondag 3 april haar deuren weer voor publiek. Met het wegvallen van de coronamaatregelen kan het kasteel weer als vanouds worden bezocht. Voor dit jaar staan er weer zeven openstellingen op de agenda. Zondag 3 april zal de eerste editie van ‘Kasteel bewoond’ plaatvinden.

Huisartsenpost

11.00
18.30
09.00

Lottum

zondag

Kasteel Huys ter Horst weer geopend
voor publiek

Medische zorg

Tijden Heilige Missen

10.00

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Priesternoodnummer

Onze drukkerij zoekt
versterking. Iets voor jou?

Geen spoed, wel politie?

Horst aan de Maas

0900 88 44

06 55 40 80 23

Wat ga je doen?

Puzzel

In onze drukkerij is niets zo belangrijk als de afwerking.
In deze functie ga je onder andere aan de slag met het sealen,

Sudoku

aftellen en inpakken van ons drukwerk. Jij maakt onze opdrachten
netjes verzendklaar, zodat onze klanten kunnen genieten

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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van mooie producten.
Wie ben je?

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Jij wordt blij van grafische producties. Oog voor detail ontbreekt
jou niet. Je komt ons team versterken als oproepkracht en je bent
van maandag tot en met vrijdag beschikbaar tijdens kantooruren.
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Oplossing vorige week:
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Hoe solliciteer je?
Stuur een mail naar vacature@kempencreeert.nl en voeg daar
je cv en motivatie bij. Heb je vragen over deze vacature?
Bel met Eric via 077 396 13 50, hij kan je er alles over vertellen!

#kempencreëert
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Geplukt

Hennie van Rens Hegelsom
Hij is geboren en getogen in Hegelsom en voelt een enorme binding met zijn dorp. Naast zijn vrouw José, heeft hij nog twee andere grote liefdes:
klussen en carnaval. Deze week wordt Hennie van Rens (69) uit Hegelsom geplukt

Hennie van Rens woont al zijn
hele leven aan de Hillenweg in
Hegelsom. Hij werd namelijk slechts
enkele meters verderop van zijn
huidige woning geboren: zijn ouders
hadden een tuindersbedrijf in het
pand tegenover zijn huidige woning.
“Mijn moeder kwam uit de buurt
van Enschede en zij en mijn vader
hebben elkaar leren kennen toen
mijn vader in de bossen in Duitsland
aan het werk was”, vertelt hij.
“’s Zomers werkte hij in het tuin
dersbedrijf, maar in de winter kapte
hij bomen in Duitsland. Toen hij in
Duitsland werkte kreeg hij onderdak
van de oudste zus van mijn moeder.
Daar hebben ze elkaar leren kennen
en zo is mijn moeder in Hegelsom
terechtgekomen.” Toen zijn vader in
1965 met hartklachten kampte, lie
ten zijn ouders een woning bouwen
tegenover het tuindersbedrijf. Hier
woont Hennie nog steeds, inmiddels
samen met zijn vrouw José.

Liefde op het eerste gezicht
Zijn vrouw José komt uit Horst
en Hennie leerde haar al op zijn
17e kennen op een feestje. José
was toen 16. “Vanaf toen waren we
onafscheidelijk”, blikt Hennie terug.
“Tegenwoordig gaat veel via dating
sites, maar bij ons was het ouder
wets. Het was liefde op het eerste
gezicht. We zijn inmiddels al meer

dan vijftig jaar samen en hebben nog
altijd heel veel plezier.”
Zijn moeder heeft nog een tijdje
samen met Hennie en José in het huis
gewoond. “Mijn vader is al gestor
ven in 1968 en mijn moeder is toen
nog een paar jaar in dit huis blijven
wonen”, vertelt Hennie. “José en ik
trouwden in 1976 en anderhalf jaar
later verhuisde mijn moeder naar
een bejaardenwoning in Hegelsom”,
vertelt hij. Hij besloot hierna om de
woning te verbouwen. “We hebben
samen alles gesloopt en veel aange
bouwd. Dat was heerlijk om te doen,
het is gewoon echt mijn ding”, lacht
Hennie. Samen kregen José en Hennie
drie kinderen: Ellen, Monique en
Willem.

Handig
Het werken in de bouw is iets wat
Hennie altijd heeft getrokken. Nadat hij
de lagere school afrondde, ging hij de
LTS doen. Hierna volgde hij wat part
time lessen en de aannemerscursus in
Venlo en Roermond. “Na de LTS startte
ik als timmerman in Horst, hier heb ik
vijf jaar gewerkt. Daarna heb ik nog
een schriftelijke cursus bouwkundig
opzichter-tekenaar gedaan”, vertelt hij.
“Deze heb ik niet afgemaakt, omdat ik
toen nog op de aannemerscursus zat en
ook bezig was met het verbouwen van
dit huis.” Op zijn 23e behaalde Hennie
zijn aannemersdiploma en vond hij een

baan als uitvoerder voor een aanne
mersbedrijf in Horst in 1974. “Hier heb
ik 39,5 jaar met ontzettend veel ple
zier gewerkt”, blikt hij terug. “Als dat
bedrijf niet failliet was gegaan, dan
had ik daar gewerkt tot mijn pensioen.”
Door het faillissement kwam Hennie op
60-jarige leeftijd nog in de WW terecht.
“Hierna ben ik nog een jaar als uit
voerder aan de slag gegaan voor een
project in Venray, maar daarna was het
goed geweest. Ik kreeg in die peri
ode vijf stents en toen ben ik gestopt
met werken.” Op zijn 65e ging Hennie
met vroegpensioen en dit was volgens
hemzelf de beste beslissing die hij kon
nemen.

Energie
Ondanks dat Hennie al een tijd met
pensioen is, zit hij nooit stil. Samen met
José runt hij namelijk een vakantie
woning, Pardoes, die gelegen is naast
hun woning. “Dit hebben we sinds 2012
en toen was het vooral José haar ding.
Vanaf het moment dat ik gestopt ben
met werken, doen we het samen.”
Volgens hem is het prachtig om dit te
doen. “Je kunt je niet voorstellen hoe
mooi het is om mensen te ontvangen
die op vakantie zijn. Op deze manier
kijk je met een andere blik naar de
omgeving waar je in woont. Onze regio
is zo mooi en er is ontzettend veel te
doen. Dat is onvoorstelbaar. Ik haal er
veel energie uit.”

Dat Hennie gek is op klussen, was
ideaal voor zijn kinderen toen zij het
huis uitgingen. “Ellen woont in een
verbouwd huis in Hegelsom uit 1956.
We hebben het huis helemaal gestript,
opgeknapt en er is een stuk aange
bouwd. Bouwen is hobby, hè”, lacht
Hennie. Monique woont in dezelfde
straat in Hegelsom en ook daar heeft
Hennie flink helpen verbouwen.
“Ze woonde eerst in een huisje van net
na de oorlog, dat geheel gesloopt is en
daar is een nieuwe woning gebouwd.”
Voor zijn zoon Willem heeft hij een
studio gebouwd achter in zijn tuin.
“De berging heb ik omgebouwd tot
studio waar Willem en zijn vriendin nu
tijdelijk verblijven.”
Omdat zijn kinderen zo dichtbij wonen,
ziet Hennie ze veel en komen ze vaak
samen. Hij is inmiddels ook opa van
zeven kleinkinderen, waarvan de jong
ste een half jaar is en de oudste 8.
“Iedere donderdag passen we op alle
kleinkinderen. Dat is heel leuk om te
doen, maar ook wel intensief. Het zijn
drukke dagen, maar we vermaken ons
altijd. Met mooi weer gaan we lekker
naar buiten, de natuur in. Er is hier ook
plaats genoeg.”

Vrijwilligerswerk
In zijn vrije tijd zet Hennie zich in voor
voetbalclub VV Hegelsom, waar hij in
het weekend vaker te vinden is. “Ik heb
tot mijn 32e gevoetbald, daarna ben ik

Agrarische sloopwerkzaamheden

gestopt. Toch bleef ik het leuk vinden
om op de club te komen om bijvoor
beeld een wedstrijd te kijken in het
weekend. Ik ben daar nu beheerder van
gebouwen en terreinen. Dat bestuurs
werk vind ik erg leuk om te doen.” Ook
zit Hennie in het bestuur van Slapen
in Limburg, een vereniging voor kleine
toeristische ondernemingen.
Nadat Hennie stopte met voetballen,
heeft hij een aantal jaar getennist.
Toen hij hiermee stopte, heeft hij twaalf
jaar lang gespind. “Dit heb ik tot mijn
67e gedaan”, vertelt Hennie. “Ik hou
echt van sporten en lekker bewegen.
Daarnaast is het gewoon heel goed
voor je. Door het spinnen kwam ik er
ook achter dat die stents nodig waren.
Tijdens het pieken, waarop je op 92
procent fietst, kreeg ik last van mijn
onderarmen. Dit gebeurde drie keer in
een paar weken tijd en ik besloot dit
na te laten kijken. Toen ik weer bij de
huisarts naar buiten liep, had ik al een
afspraak gepland staan met de car
dioloog. Er werd met onderzoek niets
gevonden, maar aan de hand van mijn
verhaal werd toch besloten te kathe
teriseren. Er bleek een vernauwing te
zitten en om de zaak te openen, waren
er vijf stents nodig. Gelukkig is alles tot
nu toe helemaal goed.”

Carnaval
Naast de passie die Hennie voor de
bouw heeft, is er iets anders waar
zijn hart sneller van gaat kloppen.
“Carnaval”, lacht hij. “Dat is mijn
tweede ding. In 1976 zijn José en ik,
toen we getrouwd waren, ook direct
bij de carnavalsvereniging gegaan.
Eerst zat ik bij de raad van elf en in
1981 ben ik prins geweest.” Vanaf het
moment dat hij lid was van de carna
valsvereniging, trad Hennie op tijdens
zittingsavonden. “Ik heb diverse jaren
in het bestuur gezeten en vanuit de
oud-prinsen heb ik elf jaar lang in de
prinsencommissie gezeten. Van 1997
tot 2011 hebben we met zeven oudprinsen en -vorsten opgetreden als
‘Ladies in Blue’. De laatste jaren deden
we dit wel alleen nog op de senio
renmiddag. Daarna zijn we met drie
oud-prinsen nog acht jaar doorgegaan
als ‘Opgestoekt’, met eigen teksten en
sketches. Ieder jaar kwamen we met
een nieuw programma. Een aantal jaar
geleden zijn we gestopt, leeftijd gaat
dan een rol spelen. Ik ben 69, het is
goed geweest. Tijd voor de jeugd om
op te staan.”
Tekst en beeld: Floor Velthuizen

* Huisinstallaties

Wij maken er werk van!

* Verbouwen
* Zonnepanelen

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

ELEKTROTECHNIEK

* Industrie
* Utiliteit
* Panelenbouw

Reindonckweg 12, Kronenberg
Tel: 077 - 374 3825 | E-mail: info@sijberssupport.nl

