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Horst aan de Maas

Langs Geborduurde
Wegen
Ien Rappoldt hield zondag 3 april 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. 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 babydraagzakken, schoenen, sieraden, manden en andere gebruiksvoorwerpen. / Beeld: Sten Jetten

JUMBO KIES & MIX
GOURMET
6 bakjes met sticker ‘kies en mix’
Vlees, vis, vega of groente

4+2

JUMBO
BABKA BROOD

GRATIS*

Verpakking 400 gram

499

Vrijdag 15 april
Zaterdag 16 april
Zondag 17 april (1e paasdag)
Maandag 18 april (2e paasdag)

07.30 - 20.30 uur
07.30 - 19.00 uur
GESLOTEN
09.00 - 18.00 uur

*

* 4+2 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 6 producten. Geldig van wo 6 t/m di 19 april 2022

PHICOOP, Sevenum,

*4+2 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 6 producten.
Geldig van wo 6 t/m di 19 april 2022
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Liz gaat met Juf Braaksel voor titel Limburgse
Voorleeskampioen
Liz van Boeijen is er helemaal klaar voor. Haar boek ligt klaar, ze heeft
haar stukje goed voorbereid en reist donderdag 21 april met goede
moed af naar Roermond. De 10-jarige Meerlose staat namelijk in de
Limburgse finale Voorleeskampioen en gaat strijden voor een plekje in
de landelijke finale.
Vol vertrouwen en vooral met een
‘big smile’ vertelt Liz aan tafel over alle
geluksmomentjes die ze heeft meege
maakt tijdens de voorleeswedstrijden
van de Nationale Voorleeswedstrijd.
Voorleeskampioen word je niet zomaar,
daar komt veel meer bij kijken dan
‘even’ een stukje uit een boek voorle
zen. “Je moet op allerlei dingen letten”,
legt Liz uit. “Het belangrijkste is dat de
emoties in je stukje goed overkomen.
Als er iemand in het boek schreeuwt,
schreeuw je als voorlezer keihard.”
Ook moet je je goed inlezen in de
personen die in het boek voorkomen.
“Zo zit er in mijn boek een vrouw die
Juf Braaksel heet”, zegt Liz. “Bij haar
zet ik een heksenstemmetje op, want
ze is niet heel lief.”

nooit met dit soort dingen en is groep
8 altijd beter.” Van de groepen 7 en 8
van basisschool Megelsheim deden
meer dan twintig kinderen mee met
de voorleesaudities. Drie daarvan
mochten door naar de finaleronde
van school en uiteindelijk mocht er
één naar ‘t Gasthoês in Horst om
Megelsheim te representeren. “En dat
was ik”, zegt Liz trots. Eenmaal in
‘t Gasthoês was Liz ontzettend zenuw
achtig. “De concurrentie was enorm”,
zegt ze. “Door corona kon mijn klas
alles online volgen via de stream.
Toen werd ik uitgeroepen tot winnaar
en ben ik meteen terug naar school
gegaan, het was een megafeest.
Iedereen was aan het gillen en we
deden allemaal dansjes.”

Zenuwen
Liz zit op basisschool Megelsheim in
Meerlo. Op school zijn ze heel trots
op haar. “Mijn meester is er heel veel
mee bezig”, zegt ze. “Het is echt leuk.
Al mijn klasgenootjes staan ook ach
ter me.” Een speciaal feitje voor de
statistieken licht Liz toe. “We heb
ben eindelijk gewonnen van groep
8. In de afgelopen jaren wint groep 7

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

Het belangrijkste is dat
de emoties in je stukje
goed overkomen

Focus
Daarna volgde de regionale ronde.
Ook dit evenement vond plaats in
‘t Gasthoês en daar representeerde
Liz de gemeente Horst aan de Maas.
“Toen was ik echt zenuwachtig”, zegt
ze. “Ik durfde bijna niet, zo erg was
het.” Eenmaal in de voorleesstoel, zat
Liz op haar plek en vergat ze alles om
haar heen. “Ik zat helemaal in mijn

Nu staat Liz de Limburgse ronde te
wachten om daarna wellicht door te
stromen naar de landelijke ronde.
“Ik heb een nieuw boek moeten kie

Inmiddels heeft Liz al heel wat boe
ken uit en bewaart ze ze allemaal.
“Misschien heb ik binnenkort een
grote boekenplank nodig.”
Donderdag 21 april is de Limburgse
finale Voorleeskampioen in Roermond.
De winnaar gaat door naar de lande
lijke finale en deze vindt plaats op
woensdag 25 mei in TivoliVredenburg
in Utrecht.
Tekst en beeld: Niels van Rens

Schriftelĳkheidsvereiste

Een hoger bod na een mondeling akkoord?
De woning is verkocht, de champagne ontkurkt, maar de koopovereenkomst moet nog getekend worden. Nog voordat de handtekeningen
staan, belt een andere kĳker met een veel hoger bod. Sinds 2003 moet de koop van een woning schriftelĳk worden aangegaan indien de koper
een particulier is. Dit wordt ook wel het ‘schriftelĳkheidsvereiste’ genoemd.

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.

Oefenen en oefenen

zen”, vertelt Liz. “Papa heeft mij hier
mee geholpen en ik ga voorlezen uit
‘Juf Braaksel en de mysterieuze ver
dwijning’. Op school heb ik het stukje
voorgelezen en daarna kon iedereen
tips en tops doorgeven. Dit stukje
oefen ik drie keer per dag op school
en ‘s avonds lees ik ook veel.” Liz is
dus een echte boekenwurm, ze heeft
op haar kamer speciale uitrusting lig
gen om te lezen. “Ik heb zo’n lampje
waarmee je ‘s avonds fijn kunt lezen.”

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.

boek”, vertelt ze. “Het ging echt goed.
Opnieuw werd ik uitgeroepen tot win
naar en het was weer een groot feest.
De hele klas was nu aanwezig en
iedereen was aan het gillen. Ik had dit
echt niet verwacht.”

Zolang de koopovereenkomst niet op
schrift is gesteld en niet door beide
partijen is ondertekend, is de koop
niet bindend. De Hoge Raad heeft
beslist dat een verkoper zich hier
ook op kan beroepen.

Als er een hoger bod komt is de
makelaar verplicht om de verkoper op de hoogte te stellen van het
nieuwe bod van de nieuwe gegadigde. Hierbij informeren we de
verkoper dat in juridisch opzicht
de particuliere verkoper niet aan
de mondelinge overeenstemming
is gebonden en het de particuliere
verkoper vrijstaat met de nieuwe
bieder in onderhandeling te treden.
We bespreken met de verkoper de
mogelijkheden op welke wijze op
dat bod van de nieuwe gegadigde
kan worden gereageerd.

2. Verkoper kan ook besluiten om
te melden aan de eerste ‘koper’
dat er een bod is uitgebracht door
een nieuwe gegadigde. Over de
hoogte en de voorwaarden van
het bod van de tweede koper
worden aan de eerste ‘koper’
geen mededelingen gedaan.
Vervolgens krijgen de eerste
‘koper’ en de nieuwe gegadigde
de gelegenheid om een nieuw
(uiterst) bod uit te brengen binnen een nader te bepalen termijn.
Daarna beslist verkoper welk bod
hij accepteert.

1. Verkoper kan zijn handtekening
zetten onder de koopovereenkomst
met de eerste ‘koper’ en gaat niet
in op het bod van de nieuwe gegadigde. Je aan je woord houden luidt
een goed Nederlands gezegde.

3. Verkoper neemt afscheid van de
eerste ‘koper’ en verkoper treedt
met de nieuwe gegadigde in
onderhandeling dan wel accepteert het bod van de nieuwe
gegadigde.

Het schriftelijkheidsvereiste heeft
er voor gezorgd dat kopers in deze
overspannen markt toch nog enige
bedenktijd hebben, die afkoelingsperiode is hartstikke goed. Waar
in de wetgeving niet goed over na
gedacht is, is dat ook verkopers
onder de koop uit kunnen.

Door: Dennis Holthuijsen,
Register Makelaar Taxateur o.z.,
bestuurslid NVM Limburg

www.intermakelaars.com
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Weer gala voor eindexamenleerlingen
Voor de eindexamenleerlingen is het eindelijk weer zover. Het galafeest van Yuverta vmbo Horst vindt
op donderdag 14 april plaats. In een stoet naar café Breurs in Sevenum zwaaien de eindexamenleerlingen hun ouders uit voor hun galafeest.
Door corona is het gala, dat door
eindexamenleerlingen wordt geor
ganiseerd, de afgelopen twee jaar
niet door kunnen gaan. Nu vrijwel
alle coronamaatregelen zijn ver
vallen, kan de middelbare school

periode weer afgesloten worden met
een galafeest. Op donderdag 14 april
vertrekt de galastoet om 19.00 uur
vanuit de Horsterweg, ter hoogte
van nummer 42. Volgens traditie zul
len de leerlingen zich ook dit jaar

weer in bijzondere voertuigen laten
vervoeren. Zo’n honderd leerlingen
rijden samen richting café Breurs in
Sevenum, waar het gala plaatsvindt.
Iedereen is welkom om de leerlingen
uit te zwaaien.

Aardenhof voelt zich in de
steek gelaten door gemeente
Bij zorgboerderij Aardenhof in Sevenum heersen grote zorgen. Sinds 2022 biedt de zorgboerderij zorg aan
middels een persoonsgebonden budget, maar ontvangt het weinig tot geen steun van de gemeente hierin.
Eigenaresse Anneke Geurts geeft aan dat de gemeente liever stuurt richting gecontracteerde (grotere) zorgaanbieders, waardoor het voortbestaan van kleine zorgaanbieders zoals Aardenhof bedreigt raakt.
Anneke Geurts, eigenaresse van zorg
boerderij Aardenhof, geeft aan meer
dere gesprekken te hebben gehad
met gemeente Horst aan de Maas.
“Sinds 2016 heeft de gemeente de
aanbesteding uitbesteed aan Sociaal
Domein. Wij hebben als zorgboerderij
altijd meegedaan met deze aanbeste
ding. Afgelopen jaar was er voor het
eerst een ‘ranking’: de besten zou
den overblijven. Ik heb toen een fout
gemaakt in de offerte. We voldoen aan
alle eisen, maar ik heb een formulier
verkeerd ingevuld. Toen was het klaar.”
Na de deadline kreeg Geurts te horen
dat haar aanbesteding niet volledig
was en Aardenhof niet meegenomen
zou worden. Ze kreeg de optie dit aan
te vechten in Den Haag, maar dat was
volgens haar geen optie. “Dat kost dui
zenden euro’s”, legt ze uit. “Het geeft
volgens de advocaat geen garanties
en daarom heb ik ook besloten om dit
niet aan te vechten.” Geurts voerde
vervolgens verschillende gesprekken
met wethouder Roy Bouten, die het
volgens haar ook verschrikkelijk vond
dat het zo is gelopen. “Hij kon alleen
niets voor mij doen, maar dat is toch
te gek voor woorden? Hij geeft aan
zich niet te kunnen mengen in deze
wetten, omdat de aanbesteding uit
besteed wordt. Hier wordt de lokale
ondernemer alleen niet mee geholpen.
De hele aanbesteding is in het leven
geroepen om de kleine ondernemer
een kans te geven, maar die kans krijg
je niet. Kleine zorgaanbieders moeten
maar gaan samenwerken met grotere
zorgaanbieders om te kunnen blijven
bestaan. Zo verdwijnt uiteindelijk de
daadwerkelijke kleinschalige zorg vol
ledig.” De gemeente geeft in reac
tie aan dat de ondersteuning van de
inwoner met een hulpvraag volgens
haar altijd voorop staat. “Daarin is niets
gewijzigd. De gemeente heeft samen
met de zeven andere gemeenten uit
Noord-Limburg een uitgebreide aan
bestedingsprocedure gevolgd. Dat is
ook meermaals met de gemeenteraad
gedeeld en er zijn meerdere aanbie
dersbijeenkomsten georganiseerd
waar zorgverleners uitgebreid bij zijn
betrokken. Dat heeft per 1 januari 2022
inderdaad tot nieuwe contracten met
zorgaanbieders geleid. Helaas is een
aantal partijen, waaronder Aardenhof,
naar aanleiding van de aanbesteding
niet meer gecontracteerd. We heb
ben contracten afgesloten met grotere

regionale aanbieders én kleinere lokale
aanbieders: beiden kunnen op hun
manier de inwoners met een hulpvraag
ondersteunen.”

Samenwerking
Samenwerken met een grotere zorg
aanbieder ziet Geurts niet zitten.
“Ik ga voor kwaliteit op de werkvloer
en het gaat tegen mijn principe in
om een groter aantal cliënten in een
groep te zetten”, geeft ze aan. “Het
kleinschalige is juist wat Aardenhof
uniek maakt. Als we zo’n samenwer
king aangaan, moet de groep groter
worden en dat is niet wenselijk voor
onze cliënten. Hier komen zwaar
dere cliënten, die meer intensieve
zorg nodig hebben. We kijken per
groep hoeveel mensen we aankun
nen.” Geurts heeft het idee dat de
gemeente dit niet begrijpt. “Ik mis
het gevecht van de gemeente dat
kleinschalige zorg nodig is”, vertelt
ze. “Ik voel me uitgekotst. Alles moet
alleen maar groter en mijn hulpvra
gen worden niet beantwoord. Ik moet
vechten om kwalitatief goede zorg te
leveren, dat hoort niet.”

Persoonsgebonden budget
In 2022 mocht Geurts nog zorg blij
ven bieden via de gemeente, maar
dit zou afgebouwd moeten worden.
“Dit kan helemaal niet”, geeft ze aan.
“Dan ga ik namelijk failliet. Ik kan
mijn cliënten niet afbouwen van tien
naar bijvoorbeeld vier, ik heb namelijk
ook personeel die ik moet betalen.”
Om zich staande te kunnen houden,
besloot Geurts daarom om de zorg te
gaan aanbieden via persoonsgebon
den budget. “Sinds 1 januari hebben
we dus geen contract meer met de
gemeente, maar met de cliënt”, legt
ze uit. “De cliënt moet nu tegenwoor
dig een persoonsgebonden budget
(PGB) aanvragen. Dit is inmiddels
gelukt, maar de gemeente geeft liever
geen PGB uit. Zij heeft op deze manier
namelijk geen invloed meer op ons als
zorgaanbieder. De gemeente geeft aan
dat ze dan de kwaliteit niet kan waar
borgen, maar ik heb de gemeente hier
nog geen enkele keer gezien om de
kwaliteit te testen sinds 2016. Ze mag
me alles vragen over de kwaliteit
hier, maar het gebeurt gewoon niet.”
Volgens Geurts maakt de gemeente
het heel moeilijk voor de cliënt.
“Ze was er niet blij mee. Het is zelfs zo

complex gemaakt om een PGB aan te
vragen dat er een onafhankelijke cliën
tondersteuner aan te pas moet komen
dit traject te starten, terwijl het een
simpel traject is. Deze onafhankelijke
cliëntondersteuner wordt vervolgens
geheel betaald door de gemeente.
De burger wordt uiteindelijk omgeleid
en komt op een wachtlijst terecht van
een gecontracteerde zorgaanbieder,
waar in eerste instantie de keuze niet
lag. Er wordt niet per cliënt gekeken
wat passend is, dat vind ik echt erg.
Ik zou willen dat de gemeente cli
ëntgericht ging denken en meer zou
kijken wat er per persoon nodig is.”
De gemeente geeft in een reactie aan
dat de inwoner een keus heeft voor
een gecontracteerde aanbieder (via
zorg in natura) of PGB. “Bij een PGB
moeten wel aan voorwaarden worden
voldaan, zoals de PGB vaardigheid van
de budgethouder. Ook toetsen we de
kwaliteit van de zorgaanbieder. Tijdens
de aanbesteding en nu ook tijdens
de implementatie staat de kwaliteit
van zorg centraal. We erkennen dat
er, zoals altijd bij een wijziging, in het
begin voor zowel de gemeente als
zorgaanbieders een periode is van
wennen. Hierin gaat het soms soepel
en soms niet, maar nooit ten koste van
de zorgvraag van de inwoner.”
Geurts vreest voor de toekomst van
Aardenhof. “Op dit moment zien we
dat er nieuwe cliënten, die voorne
mens hadden om naar Aardenhof te
komen, elders door de gemeente op
wachtlijsten worden geplaatst, terwijl
er bij ons mogelijkheden genoeg zijn
om de zorg per direct op te starten.
Dit zijn vaak dementerende burgers
die dus op deze manier niet gehol
pen worden. Het wanbeleid van de
gemeente werkt dus niet alleen tegen
de PGB zorgaanbieder, maar zelfs
tegen de burger met een duidelijke
hulpvraag. Escalatie in thuissituaties
ligt zo ook op de loer. De kleinschalige
zorg gaat kapot zo.” Als er niets veran
dert, dan stopt Geurts ermee. “Ik hoop
dat de gemeente de keuze voor een
PGB toegankelijk maakt, in plaats van
te manipuleren naar gecontracteerde
zorg. Anders zijn wij voor het eind van
het jaar klaar en stoppen we ermee.
Wij leveren daadwerkelijk kleinscha
lige zorg met ons hart, anders liever
geen zorg meer.”
Tekst: Floor Velthuizen

WERKEN BIJ CLT
32-40 uur en flexibele werktijdenCLT
Hechte groep collega’s (± 30) in een platte
en plat proatende organisatie
Aantrekkelijk salaris, 40 vakantiedagen
en gratis Fitklub abonnement
Vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid

Voor onze locatie in Horst zoeken we:

Startende Kantbank Operator
(32/40 uur)

Ervaren Kantbank Operator
(32/40 uur)

Buislaser Operator
(32/40 uur)

Lees meer over werken bij CLT
www.cltmetalservice.nl

VR. 15 T/M MA. 18 APRIL

MEGA Outlet
tot 70% korting
Tuinmeubels, BBQs en potterie tegen outlet-prijzen!
In de rijhal van Equidrôme
elke
zondag
open

Wij zijn
geopend op
Goede Vrijda g
en tijdens de
Pa asda gen!

WWW.LEURS.NL

Straelseweg 370, Venlo

www.leurs.nl/vacatures

077-3216000
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Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Mam zuuj zegge:
“ut is zoëas ut is”

VAN ROY KASSEIEN Grashoek Antieke
Bouwmat. en Tuindeco.
Extra Open Dagen met Pasen!
Tel: 06 18 92 50 99

In bijzijn van ons allen heeft ons mam en oma het leven los
kunnen laten om op weg te gaan naar degenen die ze miste

Ons kleine team zoekt nieuwe
collega om mee te bedienen op
sfeervol terras. info@kaldenbroeck.nl

Annie Hermans - van Helden
* 13 oktober 1939

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

† 2 april 2022

Het is moeilijk te aanvaarden dat jij er niet meer bent
Altijd stond je voor ons klaar
Altijd hartelijk en warm
Mam, bedankt voor het goede voorbeeld
Donderdag 31 maart 2022 overleed
in de leeftijd van 80 jaar,

Gert Verstegen - Donders

echtgenote van

echtgenote van

Martin Hermans †

Gerrit Verstegen

mam en oma van

lieve mam en trotse oma van

Broekhuizenvorst, Geert † Maritha en Peter
Sanja †
Steff en Guusje

0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

GERRIE
VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

Berna en Peter
Robin en Jordi, Theo
Jordi en Nena

Meterik, Marcel en Jacquelien
Rens
Louka
Correspondentieadres:
Schadijkerweg 26
5964NB Meterik

Robert en Liesbeth
Anoek
Bram

Vrijdag 8 april is tussen 10.00 en 12.00 uur in MFC de Meulewiek
in Meterik een informele bijeenkomst om, onder het genot van
een kop koffie, herinneringen te delen met elkaar uit het leven
van Annie. Iedereen is welkom om binnen te lopen.

Familie Donders
Familie Verstegen

Mocht u persoonlijk van Annie afscheid willen nemen dan is daar
tijdens deze bijeenkomst in het MFC gelegenheid voor.
Aansluitend begeleidt het gezin mam, oma naar het crematorium
in Venray.

Geniet van vandaag,
gisteren is voorbij
en morgen is je nooit beloofd
In liefde losgelaten

Anja Wijns - Jacobs
* Tegelen, 12 februari 1954

† Panningen, 3 april 2022

Wim Wijns
uit vaar t verzorging

Yvonne Vos

Rian en Paul
Ward, Mees, Sofie

Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

Hanneke en René
Wout, Babs

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Wij nemen in besloten kring afscheid van Anja.
Correspondentieadres:
Markt 117 B2,
5981 AA Panningen

HAN-MARK
ARENDSE

Christa en Wim
Glenn en Karlijn
Stan en Steffy

Doctor van de Meerendonkstraat 4a
5961 HZ Horst
Woensdag 6 april 2022 hebben wij afscheid genomen van Gert.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers van
Hof te Berkel 17, voor de liefdevolle verzorging.

Als ik dood ben treur dan niet
Ik ben niet echt dood moet je weten
Het is mijn lichaam dat ik achterliet
Dood ben ik pas als je mij bent vergeten
Op dinsdag 29 maart 2022 overleed in de leeftijd van 76 jaar,
mijn lieve, eigenwijze, humoristische, sterke man

Jo Jeurninck
Jet Jeurninck - Custers
lieve pap en trotse opa van
Sandra en Roel
Roger en José, Sophie, David
Maandag 4 april 2022 hebben wij afscheid genomen van Jo.
Correspondentieadres:
Molenveldweg 33
5975 AH Sevenum

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

Verslagen hebben wij afgelopen week afscheid
moeten nemen van ons (bestuurs)lid en mede-crosser.

Tjeerd van Helden
Wij wensen Lieke, Elin, familie en naasten
veel sterkte in de aankomende tijd.

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Acc De Paradijsracers Melderslo

Wij willen via deze weg hartelijk dank zeggen voor de vele
steunbetuigingen die wij mochten ontvangen na het overlijden
van ozze pap, mijn partner, onze schoonvader en opa

Jac Nas
Uw belangstelling heeft ons goed gedaan.
Onze oprechte dank hiervoor.
Peter en Jeannine, Karin en Leon, Tony,
haar kinderen en alle kleinkinderen
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Partijen verschillen van mening

Informateur adviseert dezelfde coalitie
als vorige regeerperiode
Informateur Arie Stas heeft een informatieronde langs de partijen in Horst aan de Maas gedaan en zijn advies aan burgemeester Ryan Palmen
aangeboden. Stas adviseerde om met de oude samenstelling van de coalitie verder te gaan. Dit betreffen de partijen CDA, Essentie, D66/GroenLinks
en PvdA.
De informateur heeft in beeld
gebracht hoe de fracties in de
gemeenteraad het vervolg zien
van het formeren van een college
en heeft zijn advies gegeven over
vervolgstappen. Het advies van de
informateur is dat de oude coali
tiepartijen onder begeleiding van
een onafhankelijke informateur,
met elkaar in gesprek gaan. Samen
hebben zij 20 van de 27 zetels in
de gemeenteraad en daarmee het
meeste draagvlak in de gemeente
raad.
De informateur adviseert hen om te
onderzoeken of ze tot een akkoord
kunnen komen over een collegepro

gramma dat op hoofdlijnen is, maar
wel knopen doorhakt en helder is
over de belangrijkste punten waar
over de partijen van mening ver
schillen. Dit is op onderdelen van
de beleidsterreinen economie en
ruimte, zo blijkt uit de gesprekken.
Ook adviseert de informateur dat de
partijen in de coalitiebesprekingen
bijzondere aandacht geven aan de
gemeentelijke financiën, vanwege
de grote ambities en beperkte finan
ciële ruimte.

woordiger van de grootste partij, het
CDA, na overleg met de andere poli
tieke fracties in de gemeenteraad
van Horst aan de Maas. Zijn opdracht
was om op basis van verkiezingspro
gramma’s en gesprekken per fractie
te komen tot een duidelijk advies
waarin beargumenteerd wordt aan
gegeven welke fracties door zouden
moeten gaan met de coalitie-onder
handelingen. Uitgangspunt is een
stabiele coalitie met een raadsmeer
derheid.

Advies

Beëdiging

Arie Stas werd gevraagd als informa
teur door Han Geurts als vertegen

Woensdag 30 maart werden 25 van
de 27 raadsleden geïnstalleerd.

Jos Gubbels (D66/GroenLinks) was
niet aanwezig vanwege een posi
tieve coronatest en Rudy Tegels
is nog niet beëdigd vanwege het
lopende onderzoek naar hem. Hij
wil het onderzoek afwachten en
zich daarna, als alles positief uit
valt, gewoon aansluiten bij de raad.
Tijdens de installatie legden alle
raadsleden een eed af. Daarna werd
de gebruikelijke groepsfoto gemaakt
waar ook burgemeester Ryan
Palmen en raadsgriffie Ruud Poels
op staan.

Bestemmingsplan op eerstevolgende raadsvergadering geagendeerd

Woningen PETC+-terrein in Hegelsom gaan mogelijk
voor de zomer in verkoop
De vaststelling van het bestemmingsplan van de nieuwe woonwijk op het PETC+-terrein in Hegelsom staat op de eerstevolgende raadsvergadering
geagendeerd. Deze vindt plaats in mei. De verkoop start mogelijk voor de zomer.
Nadat het bestemmingsplan definitief
is vastgesteld, kan de initiatiefnemer
de infrastructurele activiteiten defini
tief gaan vastleggen. “Dat betekent
dat we de riolering en fundamen
ten van de wegen gaan maken”, zegt
Hertoghave. “Parallel daaraan wordt
door de architect de laatste hand
gelegd aan het ontwerp van de ver

schillende typen woningen. Naar aan
leiding van de omgevingsdialoog is
besloten om ook de vrijstaande kavels
door de architect te laten ontwerpen.
Zo kunnen we zorgen dat we optimaal
aansluiten bij de bestaande bebouwde
omgeving en er een goed steden
bouwkundig geheel ontstaat.”
Zodra de definitieve ontwerpen gereed

zijn, wordt de verkoopdocumenta
tie afgerond. Datzelfde geldt voor
de website, waarop dan meer infor
matie te vinden is over de verschil
lende typen woningen en kavels, zoals
impressies, woningaanzichten, platte
gronden, kavelafmetingen en verkoop
prijzen. “We hopen dan voor de zomer
met de verkoop te kunnen starten”,

zegt Hertoghave. “De verkoop wordt
gedaan door ons makelaarsteam,
waarbij wij zullen bewaken dat de
volgorde van inschrijving wordt geres
pecteerd. Zodra de verkoop start en de
website live is, ontvangen de geïnte
resseerden bericht van ons. Informatie
over het proces van verhuur volgt
enkele maanden later.”
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ALDI opent
tijdelijke
winkel in
Horst
ALDI opent op woensdagochtend 6 april de deuren
van haar tijdelijke vestiging aan de Hoofdstraat 16
in Horst. De huidige winkel
aan de Loevestraat 55-57 in
Horst sluit de deuren op
zaterdagavond 2 april om
18.00 uur. Op deze locatie
wordt een geheel nieuwe
ALDI gebouwd, die naar
verwachting eind dit jaar
de deuren opent. Tot die
tijd kunnen klanten hun
boodschappen doen in het
tijdelijke filiaal aan de
Hoofdstraat 16 in Horst.
De komende maanden wordt
hard gewerkt aan de bouw
van het nieuwe filiaal aan de
Loevestraat 55-57 in Horst.
De nieuwe winkel wordt
groter dan de huidige en zal
voorzien zijn van de meest
recente ANIKo (ALDI Nord
Instore Konzept) formule.
Bij de bouw worden regionale
leveranciers, installateurs
en aannemers betrokken.
Naar verwachting zal het
nieuwe ALDI-filiaal eind dit
jaar worden geopend.

Openingstijden
De openingstijden van ALDI
zijn van maandag tot en met
zaterdag van 08.00 tot 20.00
uur en zondag van 11.00 tot
17.00 uur.

Adver torial

Inloopbĳeenkomst voor omwonende

Nieuwbouw tijdelijke huisvesting Internationale
Werknemers aan de Mary Kingsleystraat te Venlo
Initiatiefnemer, vidaXL, heeft een plan gemaakt om aan de Mary Kingsleystraat te Venlo tĳdelĳke huisvesting
voor Internationale Werknemers te realiseren. Het betreft tĳdelĳke huisvesting voor Internationale Werknemers
welke hoofdzakelĳk werkzaam zĳn op het bedrĳventerrein Trade Port Noord.

De initiatiefnemer heeft gesproken met gemeente Venlo om te komen
tot dit plan. Omwonenden in de directe omgeving van het bouwplan,
bewoners aan de Sevenumseweg/Grubbenvorsterweg en van Buurtschap
Heierhoeve, zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst op woensdag 20 april
2022. Voor de omgeving bestaat de mogelijkheid om op 20 april tussen
19.30 en 21.00 uur gebruik te maken van een vrije inloop.
Doelstelling van deze vrije inloop is om belangstellende te informeren
en inzicht te geven in het voorgenomen bouwplan. De vrije inloop is
bedoeld om eventuele opmerkingen en/of aanbevelingen op het bouwplan te verzamelen.

Wat is het vervolg?
De initiatiefnemer verzamelt de inbreng en bekijkt hoe dit (mogelijk) te
verwerken is in de verdere uitwerking van het bouwplan. Het streven is
om medio mei de omgevingsvergunning aan te vragen. Gemeente Venlo
is het bevoegd gezag aangaande deze aanvraag. Op de aanvraag omgevingsvergunning kan formeel gereageerd worden.

Wilt u meer weten?
Indien u meer wilt weten over dit bouwplan, bent u van harte welkom
op de vrije inloop op 20 april tussen 19.30 en 21.00 uur.
Locatie kantoor vidaXL aan de Jan Tinbergenstraat te Sevenum
(Gemeente Horst aan de Maas) gelegen in het bedrijventerrein Trade
Port Noord.
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Geboren

Jort

31 maart 2022
Zoon van
Niels en Marieke
Peeters - Ermers
Meteriksveld 53
5964 AR Meterik

“ t is good gewest ”
Intens verdrietig, maar vol bewondering voor haar
optimisme en wilskracht tijdens een kansloze en
oneerlijke ziekte, hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn vrouw, moeder en schoonmoeder

Tony Hendrix-Hegger
* Horst, 13 september 1948

Geboren

Jidde

17 maart 2022
Zoon van
Dennis & Lisa
van den Bekerom - Lemmen
Broertje van Senn & Finn
Schansstraat 6, 5961 DC Horst
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
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

† Horst, 2 april 2022

echtgenote van

Joost Hendrix
Meerlo, René en Ellen Hendrix - Dijkmans
Correspondentieadres:
Tienraijseweg 14
5864 CJ Meerlo

en alle toebehoren zoals:
■ slangen ■ snelkoppelingen ■
■ sproeiers ■ kleppen ■ buizen ■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

Jeu van Enckevort
‘Jeu van Lemmen Hand’
echtgenoot van

Leen van Enckevort-Huijs
pap van Sven
Horst, 2 april 2022
Hackfoirtstraat 13
5975 XN Sevenum
Op donderdag 7 april hebben wij in besloten kring afscheid
genomen van Jeu.

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers en vrijwilligers
van Hof te Berkel te Horst, voor de liefdevolle verzorging.

Een woord van dank gaat uit naar huisarts Teun Gubbels en aan
alle medewerkers van Buurtzorg en van hospice Doevenbos
voor de uitmuntende zorg en begeleiding.

Verdrietig en stil zijn wij door het overlijden
van ons erelid

Wim Moorman

Bronboringen & Bronbemalingen

Hydrofoorgroepen

In liefde is in de leeftijd van 72 jaar van ons heengegaan

Meerlo, Joost Hendrix

BEKRO Horst

www.bekro.nl

Ik ben over een lange, hobbelige weg gegaan.
Nu is het eindpunt bereikt.

Met vul verdreet laote weej ów wiëte, dát weej afscheid
hebbe mótte neme ván ózze leve pap en schonvader,
ózze trotse en grappige opa en opa Wim

Wim was 66 jaar lid van de Koninklijke Harmonie van Horst,
waarvan lange tijd als saxofonist. In 2012 is Wim benoemd tot
erelid, vanwege zijn betrokkenheid en inzet voor de vereniging.

Wim Moorman

Wij wensen kinderen, kleinkinderen en familie veel sterkte toe
in deze moeilijke tijd.

Horst, 17 januari 1936

Horst, 2 april 2022

Bestuur, ereleden,
leden van verdienste,
leden, dirigenten
en Vrienden van de
Koninklijke Harmonie
van Horst

echtgenoot van

Mia Hawinkels († 2018)
Komende zaoterdág, 9 april, um 14.00 oor neme weej afscheid ván
Wim in de aula ván crematorium en oêtvaartcentrum Boschhuizen
in Venroij. Weej nuüje ów ván hárte oêt heejbeej ánwezig te ziên
en zöjje ’t moëj vinge ás geej dán ’n ónverpakte bloom mejbrengt.
Hôrs Marjo en Hans, Suus en Sven, Sem en Kaley
Hôrs Yvonne en Ger, Pim, Puk, Pien en Jeroen, Luus,
Hoeven Hannie en Hennie, Klaas en Kelly, Noud, Joop en Hasse
’n Groët waord ván dank án de meense ván ’t Molenveldhuis in Hôrs
vur de goje zörg vur ózze pap.
Correspondentieadres:
Fam. Thijssen, Kranestraat 4, 5961 GZ Horst

Dankbetuiging

Heel veel dank voor het medeleven, de warme woorden,
kaartjes en hartverwarmende berichtjes na het overlijden
van mijn man, pap en schoonvader

Theo Hendriks
Het heeft ons goed gedaan
Tiny, Harrie en Francis, Marleen en Kees, Peter

50 jarig huwelijk

Jan en Jo
Driessen - Jeucken
Op 14 april 2022 is het 50 jaar
geleden dat onze ouders,
schoonouders, opa en oma
elkaar het ja woord gaven.
Wij wensen jullie proficiat
met deze feestelijke dag!

Te koop gevraagd: ganzeneieren
tel.: 06 86 86 20 58
Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.
Optidee: voor persoonlijk advies,
party en/of bestelling: 06 48 55 07 30
en www.optidee.nl/peggy-wismans

Afvallen mbv hypnose: emotie-eten
Hypnotische maagband, snoepen
Suikerverslaving. Leon 06 10 93 02 35
HypnosePraktijkPhilips.nl Deurne
T.k gevraagd land en
tuinbouwmachines o.a ploeg frees
weisleep grondbak spitmachine kipper
mesttank schudder hark tractor enz
06 19 07 69 59

Os pap & mam, opa & oma

Sandra & Pieter
Jovanni
Dylan & Kaydee
Boy
Renske

Zijn op 7 april 50 jaar getrouwd!

Ingrid & Cindy
Anouar
Yasmina

Gefeliciteerd
Kristel & Bart, Sem & Raf
Bart & Renate, Luuk & Lieke

Chris & Margriet
Thijssen-Seuren

Via deze weg willen we u hartelijk bedanken voor uw medeleven,
aanwezigheid, lieve woorden en kaarten die wij hebben mogen
ontvangen na het overlijden van os mam

Door Vullings - Verhaegh
De gedachte dat haar verder lijden bespaard is gebleven,
en dat ze weer samen is met pap na 27 jaar,
geeft ons kracht om dit verlies te verwerken.
Sevenum, 2 April 2022
Peter en Gerty, Loek en May, Mariël en Frans, Eric en Inge Vullings
Klein- en achterkleinkinderen

Wil je mooi oud worden?
Schoonheid in Horst.
www.bijconstance.nl

Te koop: 6 opdek-paneel deuren.
120 jr. oud. Vuren, afm. 87x210cm.
Bel voor info: 077 463 12 81

0704 \ opinie
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Bezitters van tweede huis moeten deze verplicht
toewijzen aan Oekraïense vluchtelingen
In korte tijd zijn er door het hele land al duizenden opvangplekken gerealiseerd voor Oekraïense vluchtelingen. Mensen nemen Oekraïners in huis om
deze mensen een woonplek te bieden. Toch zijn er nog meer plekken nodig. In Nederland staan er 80.000 tot 100.000 woningen waarvan de eigenaren
al een huis bezitten, waarom worden eigenaren hiervan niet verplicht om deze tweede woning toe te wijzen aan Oekraïense vluchtelingen?
Bezitters van een tweede huis zouden mid
dels een verordening verplicht kunnen worden
hun huis beschikbaar te stellen voor Oekraïense
vluchtelingen. Deze manier van opvang werd
ook gebruikt na de oorlog. Het is eigenlijk te
gek voor woorden dat vluchtelingen momenteel
opgevangen worden in sporthallen en evene
mentenlocaties, terwijl er veel tweede woningen

van mensen leegstaan. Voor het toewijzen hiervan
kan de overheid een wet instellen. Zo kunnen er
meer Oekraïense vluchtelingen aan een fatsoen
lijke woning geholpen worden. Aan de andere kant
weten we niet hoelang Oekraïense vluchtelingen
hier blijven. Wat gebeurt er dan als een groot deel
van de Oekraïners die nu naar Nederland komen
niet meer terug kunnen gaan? Er is natuurlijk al een

woningnood in Nederland, veel mensen kunnen
geen woning vinden. Zij moeten op deze manier
nog langer wachten op een woning. Wat weegt
zwaarder?

Bezitters van tweede huis moeten deze verplicht toewijzen aan Oekraïense vluchtelingen. Wat vindt u?

Bespreking poll week 13

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. Volgens de stemmers op de poll moet er 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. 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

duurder wordt. Dit is nu al dagelijks te zien in de
winkels. De prijzen stijgen nog steeds. Liane van
Helden stelt voor om als Nederland zelf graan
te verbouwen om het probleem tegen te gaan.
John Alards is het met haar eens: “We moeten
meer zelfvoorzienend worden en niet afhankelijk
van andere landen. Ga zelf graan verbouwen.
Veel producten gaan twee à drie keer over de kop.”
Is het dan niet slimmer om ons meer te richten

op vleesvervangende producten? Dit hoeft niet te
betekenen dat er geen vlees gegeten 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, minder dierenleed, goed
voor het milieu en uiteindelijk worden er minder
bossen gekapt.

Ingezonden brief

De raad buitenspel?
De raad buitenspel? Lijkt onmogelijk, maar kan in de praktijk wel degelijk. Zie de warme sanering van
varkenshouderijen. Globale regels: de Rijksoverheid betaalt de restwaarde van de stallen.
De gemeente betaalt 25 euro per
vierkante meter stal voor de sloop
kosten. Die worden betaald uit een
gemeentelijk kwaliteitsfonds. Als
eindresultaat komt er in feite weer
de maagdelijke agrarische grond
tevoorschijn, met de waarde die het
ook had voordat de stallen gebouwd
werden. Natuurlijk moet de onder
nemer wel een bedrijf kunnen
voortzetten. Logisch zou zijn dat dit
een agrarische activiteit is. Dat was

voorheen de oorspronkelijke functie.
Om daarvoor een nieuwe vergunning
te verlenen betaalt de gemeente
bij deze saneringen alle kosten van
onderzoeken om tot een nieuwe ver
gunning te komen. De praktijk? De
wethouder spreekt bijvoorbeeld af,
tegen alle regels van de structuur
visie in, dat er een bedrijventerrein
mag worden ingericht. De grond
waarde stijgt dan van circa 7 euro
naar circa 100 euro per vierkante

meter. Voor 4 hectare circa 3,5 mil
joen extra. De raad kan ingrijpen
door het nieuwe bestemmingsplan
niet goed te keuren. Niets aan de
hand dus? Toch wel. In een over
eenkomst tussen de verantwoorde
lijk wethouder en de ondernemer
lijkt geregeld, dat als het bestem
mingsplan en de vergunningen er
niet komen, de gemeente voor het
waardeverschil in grondwaarde
moet opdraaien. Het is voor de raad

dus kiezen tussen het stuk laten
maken van het buitengebied door
de bestemmingsplan aanpassingen
of het slikken van miljoenen claims.
De raad op randje van buitenspel. De
vraag is of een wethouder of college
dergelijke verplichtingen aan mag
gaan. De wethouder schermde de
bal goed af en de raad had er geen
zicht op. Ongemerkt buitenspel.

Andries Brantsma
Reysenbeckstraat, Hegelsom

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

DoorFloor

Column

Zoektocht naar
de perfecte
vlees
vervanger
Ik ben gek op dieren. Breng mij
naar de kinderboerderij en mijn
humeur gaat meteen van 0 naar
100. Iedereen om me heen kent
me ook zo. Toch is het mij,
ondanks mijn bizarre dierenliefde, nooit gelukt om te stoppen met het eten van vlees.
Ik kon het gewoon niet.
Er zijn zo veel voordelen aan het
minderen van het eten van vlees.
Het is goed voor het milieu, we
besparen er een hoop energie
mee en dierenleed wordt op deze
manier beperkt. Toch worden
vegetariërs, en dan voorname
lijk veganisten, met een scheef
hoofd aangekeken en soms gezien
als een soort hippies of gekkies.
Hoe kan dit toch? Ik moet je eerlijk
zeggen dat ik tot voorheen zelf
precies hetzelfde was. Als fanatiek
krachtsporter haal ik mijn eiwitten
voornamelijk uit dierlijke bronnen
en eet ik zeker twee keer per dag
vlees.
Dit moet anders. Tegenwoordig
heb je zo veel goede, lekkere en
eiwitrijke vleesvervangers. In de
trant van zelfverbetering heb ik
mezelf het doel gesteld om ten
minste twee keer per week geen
vlees te eten. Ik ga de komende
tijd op een zoektocht naar de per
fecte vleesvervanger. Dit betekent
dat ik verschillende vega-produc
ten ga testen en beoordelen.
Zo gezegd, zo gedaan: daar stond
ik, als een verdwaalde kleuter
onzeker om me heen te kijken in
de supermarkt. Op jacht naar het
vegetarische schap, totaal niet op
mijn gemak. Ik ging uiteindelijk
voor de vegetarische ‘kipstukjes’.
Dit bleek geen succes, het voelde
een beetje of ik op mijn eigen
schoenzool aan het kauwen was.
Gelukkig heb je tegenwoordig de
wonderen van sociale media: een
beetje zoeken op Instagram en
ik vond een account dat eigenlijk
precies mijn geweldige idee uit
voerde: vleesvervangers testen en
een cijfer geven. Ik ben nu voorbe
reid en ga de volgende keer met
goede moed naar de supermarkt,
waar ik nu hopelijk wat zelfverze
kerder mijn vegetarisch gehakt uit
het schap vis.
Floor
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Commissie bezwaren
en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 12 april
2022 bij elkaar voor een hoorzitting.
Hoorzitting 18.30 uur

nadeelcompensatie vanwege het besluit ont-

Bezwaar tegen beschikking betreffende

trekking aan openbaar verkeer van Reindonker

aanpassing begunstigingstermijn Hulsweg in

Kleiweg in America.

Contact en
openingstijden

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

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

Swolgen.
De commissie brengt advies uit over te nemen
Hoorzitting 19.00 uur

besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting

Bezwaren (3) tegen de afwijzing van een

vindt plaats in het gemeentehuis van Horst

woonwagenstandplaats in de gemeente Horst

(ingang via hoofdingang).

aan de Maas.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
Hoorzitting 20.00 uur

met de secretaris van de commissie, mevr. A.

Bezwaar tegen afwijzen van het verzoek om

Schatorje, tel. (077) 477 9777.

Bekendmakingen
De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

9 april 2022

Compostdag

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

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

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

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

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

teruggeven. Tijdens de Compostdag op 9 april kunnen de inwoners van Horst aan de

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

Maas gratis compost afhalen bij Kurstjens Recycling.

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

Er mag per inwoner maximaal 1 m³ compost

Volg de instructies van de verkeersre-

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

per aanhanger geladen worden óf maximaal

gelaars. Op de locatie is de rijrichting

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

3 zakken: op = op! We vragen u zelf voor

aangegeven. Dek de aanhanger met com-

het transport te zorgen. U kunt de losse

post goed af. Lading in aanhangers moet

America

Hegelsom

compost met een aanhanger ophalen. De

namelijk goed vastzitten en/of niet weg

• Lorbaan 17 (bestemmingsplan)

• Past Debijestraat 6a (evenement)

gemeente zorgt voor het beladen daarvan.

kunnen waaien.

• Wouterstraat 30b (bouwen woning)

Horst

Let op! De locatie is dit jaar nieuw. De actie

Tip: Breng deze dag ook gratis uw

• Jacob Poelsweg 9 (mantelzorgwoning)

• Gebr. van Doornelaan 63 (bedrijfshal)

is van 12.00 – 16.00 uur aan Horsterweg 66

tuinafval en neem het als compost mee

• Nieuwe Peeldijk 11a

• Kerstraat 5 (plaatsen reclame)

in Grubbenvorst.

naar huis!

(plaatsen zonnepanelen)

Energietoeslag

Aanvragen via
horstaandemaas.nl

• Schoolstraat 8 (gebruikersvergunning)

• Peelheideweg nabij nr. 25 (evenement)

• Schoolstraat 47b (bouwen woning)

Broekhuizen

• van Douverenstraat 5a (appertementen )

• Hoogstraat 4 (uitbreiden pand)

• Witveldweg 92a (evenement)

• Horsterweg 16d (verblijfsrecreatie)

Meerlo

Griendtsveen

• Peschweg 1 (evenement)

• Turfstrooisel 4 (verbouwen/uitbreiden woning)

Melderslo

• Kanaalweg 6 (bouwen bijgebouw)

• Konijnenweg 8 (Pré-mantelzorgwoning)

Grubbenvorst

• Daniëlweg 50 (mantelzorgwoning)

• Merellaan 1 (verbouwen woning)

• Langevenseweg 5 (vervangende nieuwbouw

Energie is erg duur. De regering verlaagt daarom voor iedereen de energiebelasting.

• Witveldweg 33 (melding Activiteitenbesluit)

Mensen met een laag inkomen kunnen een eenmalige energietoeslag krijgen van € 800.

• Beatrixstraat 3 (uitbreiden woning)

Meterik

Dit gaat via de gemeente. Krijgt u een bijstandsuitkering van de gemeente? Dan heeft u

• Raaiend nabij viaduct A67 (kap 3 eiken)

• Dr. Lemmenstraat 14 (weigeren omgevings-

het geld rond 23 maart van de gemeente op uw rekening gekregen. Heeft u de toeslag niet

• Omgeving Grubbenvorst en Lottum

ontvangen en denkt u dat u in aanmerking komt? Dan kunt u vanaf 5 april via

woning)

vergunning inrit/uitweg)

(evenement)

www.horstaandemaas.nl/energietoeslag een aanvraag doen. Op de website leest u wie
er in aanmerking komt voor de eenmalige energietoeslag.
Hulp nodig?
•

Heeft u geen internet? Vraag om hulp aan familie, vrienden of een buur.

•

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? STAP helpt u graag én gratis. Stuur een mail naar
stap5961@gmail.com. Een vrijwilliger van STAP maakt dan een afspraak met u om samen de
aanvraag in te vullen.

•

Wilt u het aanvraagformulier op papier thuis ontvangen? Dan kunt u bellen met de gemeente
om de formulieren aan te vragen: (077) 477 9777.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777

kom!
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INFORMATIE VAN EN OVER

DE GEMEENTERAAD VAN HORST AAN DE MAAS

Nieuwe gezichten in de raad
Graag stellen we u voor aan de nieuwe raadsleden. In het raadsportaal
(horstaandemaas.nl/raad) ziet u een actueel overzicht van de raadsleden. De foto’s
van de raadsleden worden vergezeld van een korte introductietekst waarin de raadsleden iets vertellen over zichzelf en hun ambities.
De komende tijd gaan we de nieuwe raadsleden op diverse manieren extra onder jullie aandacht brengen.

Fotograﬁe: Maarten Dings

30 maart

Nieuwe raadsleden beëdigd

Afscheid raadsleden
Tijdens een speciale raadsvergadering op 22 maart namen de raadsleden die niet
terugkeren in de nieuwe gemeenteraad afscheid. Burgemeester Ryan Palmen had voor
iedereen een persoonlijk dankwoordje. De vertrekkende raadsleden Henk Weijs en

Op 16 maart koos Horst aan de Maas een nieuwe gemeenteraad. De leden van de

Loes Wijnhoven kregen een Koninklijke Onderscheiding voor hun jarenlange maat-

nieuwe raad werden op woensdag 30 maart tijdens een openbare raadsvergadering

schappelijke inzet. Op het YouTubekanaal van de gemeenteraad (RaadHadM) kunt u

ofﬁcieel beëdigd. Het was een feestelijke vergadering met veel publiek op de tribune

een Raadsﬂitz bekijken met een impressie van deze feestelijke raadsvergadering.

en zelfs in de publiekshal. Nadat burgemeester Ryan Palmen de aanwezige nieuwe
raadsleden had beëdigd, was het tijd voor een groepsfoto van het nieuwe gemeentebestuur van Horst aan de Maas.
Overigens, de samenstelling van de gemeenteraad wordt misschien binnenkort
alweer aangepast. De partijen zijn volop
in gesprek over de vorming van een nieuw
college. De kans is groot dat een of meer
raadsleden straks wethouder worden in
dat nieuwe college. En dat betekent dat
er weer nieuwe raadsleden in de raad
komen.
Bij de beëdiging van de nieuwe raadsleden op 30 maart zette burgemeester Ryan
Palmen een aantal feiten op een rijtje over de gemeenteraad die Horst aan de Maas de
komende vier jaar gaat besturen. Een aantal van deze feiten zetten we hier op een rijtje:
• Deze gemeenteraad bestaat uit 7 fracties. Dat is één fractie meer dan bij de start van de
vorige raad in 2018 (maar één minder dan bij het afscheid van de vorige raad).

Fotograﬁe: Maarten Dings

Een van de vertrekkende raadsleden was Sonja van Giersbergen. Zij was raadslid vanaf
november 2016 en werd ook door burgemeester Ryan Palmen in de bloemetjes gezet.

• We verwelkomen 13 nieuwe raadsleden.
• Het aantal vrouwen in de gemeenteraad is sinds 2010 toegenomen. In de huidige gemeenteraad zitten 11 dames. In 2010 was dit aantal nog 5, in 2014 7 en in 2018 werden er 9
vrouwen in de gemeenteraad benoemd.
• De gemiddelde leeftijd van de raadsleden is 46. De fractie met de jongste gemiddelde leef-

Introductie nieuwe gemeenteraad

tijd is BVNL: 36 jaar. Het oudste raadslid is 72 jaar (Jos Gubbels) en het jongste raadslid is

De nieuwe raad telt maar liefst 13 nieuwe raadsleden. Om de nieuwe raadsleden zo goed en snel

25 jaar (Kay Thijssen).

mogelijk te informeren over het raadswerk, kunnen ze deelnemen aan een introductieprogramma.

• Voor het eerst sinds 2010 constateren we dat het dorp Horst niet de meeste raadsleden levert.
Maar liefst 6 raadsleden komen deze keer uit Sevenum en dat is één raadslid meer dan Horst.

Een nieuwe ontwikkeling:
het duidingsdebat
De gemeenteraadsverkiezingen hebben voor een nieuwe zetelverhouding in de gemeenteraad gezorgd. Inmiddels zijn de partijen met elkaar in overleg over de vorming van een
nieuw college. De betrokken partijen streven naar de nodige openheid hierbij. Tijdens de
openbare raadsvergadering van 30 maart presenteerde informateur Arie Stas zijn eerste bevindingen. Tijdens het zogenaamde duidingsdebat bespraken de raadsleden vervolgens de
verkiezingsuitslag, het verslag en het advies van de informateur. U kunt het debat terugkijken via het raadsportaal (horstaandemaas.nl/raad).

adM

Gemeenteraad HadM @RaadH

...

ur A. Stas
stalleerd, overhandigt de informate
Nadat de nieuwe raadsleden zijn geïn
ar over
elka
met
raad
de
t
tteer
zitter. Nu deba
zijn verslag en advies aan onze voor
zijn.
op
trots
wij
r
raad waa
het advies. Een novum voor deze

Op dinsdag 5 april was de tweede introductiebijeenkomst in de raadzaal: de raadsleden werden
door de vakafdelingen geïnformeerd over de belangrijke dossiers en opgaven waar de gemeente de
komende jaren mee te maken krijgt. Deze introductiebijeenkomst krijgt een vervolg op 12 april.
Vanaf mei volgen er nog informatiebijeenkomsten over de vergaderstructuur, samenwerking met
college en gemeentelijke organisatie, planning en control en integriteit.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

grifﬁer@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

@RaadHadM
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Jongeren Bedrijvendag Horst aan de Maas

Jongeren maken twee pagina’s HALLO

Zestien jongeren brachten dinsdag 5 april een bezoek aan Kempen, de uitgever van HALLO. Het bezoek vond
plaats in het kader van de Jongeren Bedrijvendag. Daarbij maakten ruim 700 leerlingen van het Dendron
Collega, Yuverta Horst en Dynamiek Scholengroep kennis met verschillende beroepen.
Kempen ontving twee keer een
groep van acht kinderen. Na een
korte presentatie en een rondlei
ding langs de HALLO-redactie, de

communicatie-afdeling en de druk
kerij werden ze aan het werk gezet.
De jongeren interviewden elkaar en
schreven nieuwsartikelen, week

endverslagen en columns. De resul
taten zie je op pagina 14 en 15.
Tijdens de afsluitende quiz, waarin
hun kennis over logo’s en de kracht

van communicatie werd getest,
verdienden de winnende tweetal
len een prijs: De Kempen scheurka
lender.

Interviews
De jongeren stappen voor even in
de huid van een journalist: vragen

stellen en daarna publiceren in de
krant. Acht tweetallen gingen aan
de slag. Omdat journalisten vaak
met deadlines werken, kregen ze
slechts 20 minuten de tijd voor hun
productie. Maar ze slaagden met
vlag en wimpel. Zie hier de inter
views!

Mijn weekendverhaal

Proficiat Aniek!

Ik ben naar een verjaardag geweest. Het was een verjaardag van mijn
nicht. Dit was zaterdagmiddag. Bij hen is het altijd weer gezellig. Ik ging
met mijn gezin.
Samen met mijn nicht en mijn klei
nere nichtje zijn we naar de speeltuin
gegaan en hebben we een zandkas
teeltje gebouwd. Daarna speelden we
nog spelletjes op de Nintendo Witch.
Ook had ik als cadautje voor haar een

taart gebakken. Oftewel het was heel
gezellig. En nog gefeliciteerd Aniek!

Tekst: Vera Pouwels & Merel Peeters

Voor onze locatie in Grubbenvorst en onze nieuw te openen productielocatie in Wanssum komen wij
graag in contact met nieuwe medewerkers voor de functie;

Sneeuw in april

•
•
•
•

Vorige week vrijdag begon het met sneeuwen in Nederland. Heel Nederland
had er last van. En dat is erg vreemd, want de week daarvoor was het nog
erg lekker weer. Het was maar liefst 20 °C.

Productieplanner;
Backoffice medewerker expeditie;
Operator verpakking en menglijn;
Shovelmachinist;

•
•
•
•

Heftruckchauffeur;
Technisch onderhoudsmonteur;
Vrachtwagenchauffeur (C, CE);
BBL werken en leren (Techniek en logistiek).

Wij vragen
•
•
•

Een flexibele insteek ten aanzien van werktijden;
Affiniteit met machines en logistiek binnen een productie omgeving;
De motivatie om te ontwikkelen tot zelfstandig medewerker binnen een team.

Wat bieden wij als werkgever
Een stabiele dienstbetrekking binnen een gezond bedrijf met passende arbeidsvoorwaarden waar zowel
fulltime als parttime mogelijkheden bespreekbaar zijn.

OPEN BANENDAG
Omdat wij graag zoveel mogelijk talenten ontmoeten, zetten wij de deur van ons bedrijf open op
zaterdag 23 april 2022 van 9:00 tot 11:00 uur.
Op deze manier kan je in gesprek komen met onze medewerkers en zien wat het werk inhoudt. Je bent
van harte welkom!
Voor vragen over de opendag kun je contact op nemen met Hugo Buitelaar per mail
werving@ontwikkelwijzer.nl of bel 06 147 97 000.
Meer Informatie over de organisatie kun je vinden op www.bvb-substrates.nl en www.kekkilabvb.com/nl/
De koffie staat klaar bij
Kekkilä-BVB
Californischeweg 10B,
5971 NV Grubbenvorst

Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste leveranciers en producent van substraten. Met
eigen merken en als private label producent zijn wij expert als het gaat om het produceren en leveren van substraten voor alles wat groeit en bloeit, zowel voor consumenten
als voor professionele kwekers en telers. Wij hebben al meer dan 100 jaar ervaring en
leveren onze producten aan meer dan 80 landen. We werken met meer dan 500 mensen in
Nederland, Finland, Zweden, Duitsland, Estland en Spanje aan het optimaal beleveren van
onze klanten.

De temperatuur is heel erg
veranderd. Het meeste lag in de
Veluwe. In Limburg bleef het minder
lang liggen. Laten we hopen dat

het snel weer beter weer wordt.

Tekst: Xavi Beterams en Bodhi Raedts

Even ontspannen

Het Wereldpaviljoen opent
deuren voor Oekraïense families
Aanstaande zaterdag 9 april zijn Oekraïnse families welkom bij het
Wereldpaviljoen in Steyl. Families kunnen een middag ontspannen en
even de oorlog vergeten. Het adres is: Sint Michaëlstraat 6a.
De families kunnen er terecht van
13.00 tot 17.00 uur. De entree en het
openbaar vervoer zijn gratis. De actie
is opgezet naar aanleiding van de oor
log in Oekraïne. Nederland zet haar
deuren open voor vluchtelingen en

probeert hen met dit soort activitei
ten even te laten ontsnappen aan de
chaos in hun land.

Tekst: Rosa Kamp en Luna Akkermans

0704 \ jongeren
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Column
Jule Haug

Vera Pouwels

Bodhi Raedts

Emma Buurman

Wat was de leukste dag
in je leven?

Wat was de leukste dag
in je leven?

Wat was de leukste dag
in je leven?

Wat was de leukste dag
in je leven?

De dag dat ik een fotoshoot had in
Amsterdam en veel nieuwe men
sen leerde kennen.

Dat was de dag dat ik mijn familie
terugzag na een lange tijd. Dat was
heel gezellig!

De vakantie in Italië van deze
zomer. Het was goed weer en het
zwemmen was het leukst.

Naar Toverland met vrienden.
Ik ben toen voor het eerst in acht
banen geweest.

Wat zou je heel graag
willen leren?

Wat zou je graag willen leren?

Wat zou je heel graag
willen leren?

Wat zou je heel graag
willen leren?

Hoe je een eigen bedrijf begint.
Ik zou dit samen met iemand
anders willen doen.

Vloeiend Spaans leren spreken,
omdat het een mooi land en een
mooie taal is. Het wordt makkelij
ker om andere talen te leren.

Hoe ik veel geld kan verdienen
terwijl ik er niet veel voor hoef te
doen.

Nog een muziekinstrument leren
bespelen, bijvoorbeeld viool.
En beter worden in muziekinstru
menten bespelen die ik nu al speel.

Naar welk land zou je willen
gaan?

Naar welk land zou je willen
gaan?

Naar welk land zou je
willen gaan?

Italië, omdat ik daar vrienden heb
zitten waar ik altijd lol en plezier
mee heb.

Een keer naar de Malediven of
Griekenland. Daar heb je altijd
mooie blauwe zeeën en het is
altijd warm.

Amerika. Ik vind het een heel mooi
land vanwege de verschillende
landschappen.

Tekst: Valery van Els

Tekst: Merel Peeters

Tekst: Xavi Beterams

Naar welk land zou je willen
gaan?
Spanje. Het heeft een mooie
natuur, gastvrije mensen en het is
er lekker warm.
Tekst: Juno Keijsers

Rosa Kamp

Chelzea van Beckhoven

Jet van de Winkel

Jessie Bistervels

Wat was de leukste dag
in je leven?

Wat was de leukste dag
in je leven?

Wat was de leukste dag
in je leven?

Wat was de leukste dag
in je leven?

Toverland met vriendinnen.
Het was heel gezellig en leuk.

Met mijn twee beste vriendin
nen naar Walibi voor Halloween.
Het was grappig, maar niet eng.

De dag dat ik bij een turnwedstrijd
eerste werd, omdat ik daarvoor
nooit echt het podium gehaald had.

Dat was de dag dat ik van mijn
ouders eindelijk op paardrijden
mocht.

Wat zou je graag willen leren?

Wat zou je heel graag
willen leren?

Wat zou je heel graag
willen leren?

Ik zou met school en sport nog
meerdere dingen willen leren.

Frans of Italiaans, want het lijkt me
handig en leuk.

Naar welk land zou je
willen gaan?

Naar welk land zou je
willen gaan?

Amerika of Thailand lijkt me leuk,
omdat mij daar de omgeving heel
mooi lijkt.

Italië, want daar wil ik later wonen.
En ik ben er nog nooit geweest.

Wat zou je graag willen leren?
Ik wil iets in geschiedenis gaan
doen. Bijvoorbeeld een opgraving.

Naar welk land zou je willen?
Griekenland of Italië. En dan het
liefste naar Athene in Griekenland
of Rome, want het zijn mooie ste
den met historische gebouwen.

Iets creatiefs. Bijvoorbeeld een
video editen, een foto bewerken of
schilderen.

Naar welk land zou je willen?
Naar de Filipijnen. Daar ben ik twee
of drie keer geweest. Daar ben
ik geboren en een deel van mijn
familie woont daar.

Tekst: Luna Akkermans

Tekst: Gijs Gielen

Tekst: Jill Drissen

Verbieden!
De verkoop van sigaretten moet
niet verboden, maar wel veel
duurder gemaakt worden.
Want als het verboden wordt,
gaan mensen het illegaal kopen.
Als het duurder wordt gaan men
sen inzien dat het niet de moeite
waard is om er zoveel geld aan uit
te geven. Daarbij wordt het voor de
mensen die wel al roken makkelij
ker om te stoppen.
Juno Keijsers en Emma Buurman

Column

Goede punten
Goede punten halen is belangrijk,
maar als je soms slechte punten
haalt kan dat geen kwaad.
Je toekomst gaat niet veranderen door een paar slechte punten.
Maar dat moeten er niet te veel
worden, want dan kun je in de
problemen raken.
Door hogere punten krijg je wel
meer zelfvertrouwen. Dan heb je
het gevoel dat je ergens goed in
bent, dat is fijn. Enerzijds zijn we
het er dus wel mee eens dat goede
punten halen op school belangrijk is
voor je toekomst. Maar anderzijds is
het natuurlijk niet de bedoeling dat
je alleen maar onvoldoendes haalt.
Maar een paar onvoldoendes halen
kan geen kwaad.

Tekst: Lara van Helden
Lara van Helden en Jessie Bistervels

Mijn weekendverhaal

Jet scoort voor SV United
Jet had afgelopen zaterdag een voetbalwedstrijd gehad op sportpark
De Meulebèèk. Dit was een thuiswedstrijd tegen Maasduinen.
Jet speelde deze wedstrijden met haar
eigen team, de C3. Ze hadden met 6-0

toen het afgelopen was, maar was
trots op zichzelf, omdat ze gescoord
had uit een corner.

gewonnen en dit was echt een hele
leuke wedstrijd. Jet vond het jammer

Tekst: Jill Drissen en Jet van de Winkel

Jongeren Bedrijvendag

De leerlingen waren ingedeeld in
verschillende groepen en gingen

bedrijven bezoeken om te zien hoe
het bedrijf in elkaar zit. In elk bedrijf

werd een rondleiding gegeven en
verteld welke werkzaamheden er
zijn in het bedrijf. Ook kreeg je een
opdracht om een kijkje te nemen in
wat de medewerkers doen.
Tekst: Valery van Els en Jule Haug

Will Smith slaat Chris Rock na grap over vrouw
Tijdens de Oscar-uitreiking op 27 maart sloeg Will Smith presentator
Chris Rock tegen het hoofd. De reden hiervoor was dat Chris Rock een
grap maakte over het haar van de vrouw van Will Smith. Dit gebeurde
in het Dolby Theathre in Hollywood.
De klap ging meteen de hele wereld
rond. Een tijdje later heeft Will Smith
zijn excuses hiervoor aangeboden.

Nadat Smith de klap uitdeelde, gooide
hij nog enkele opmerkingen naar het
hoofd van Rock. De sfeer in de zaal

Ben jij op zoek naar een leuke afwisselende baan?
Westburg Packing is op zoek naar scholieren/
studenten die op zaterdag en in de vakanties ons
team willen komen versterken.
Samen met jouw collega’s zorg je voor het geautomatiseerd
verpakken van lekkere snacktomaten op verschillende
verpakkingsmachines.

Rondleiding bij verschillende bedrijven
Het Dendron College deed mee aan de Jongeren Bedrijvendag op dinsdag
5 april. De leerlingen vmbo 2 en havo/vwo 3 mochten een keuze maken
tussen verschillende richtingen zoals zorg, bouwkunde, horeca en
agrarisch.

BIJBAAN BIJ
WESTBURG PACKING

sloeg meteen om en dit was een grote
smet op wat een feestelijke avond zou
moeten worden.

Wat bieden wij jou
• Afwisselende werkzaamheden
• Doorgroeimogelijkheden
• Fijne werksfeer
• Goed salaris
Wie ben jij
• Minimaal 16 jaar
• Op zaterdag beschikbaar van 07.00 tot 16.00 uur
• Bereidheid om in de schoolvakanties te werken
• Enthousiast en gemotiveerd
Meer informatie: www.westburgbv.nl
Bij interesse/vragen kun je mailen naar
jimmy@westburgbv.nl

Kom werken bij
Westburg
Tekst: Chelzea van Beckhoven
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15-vragen aan

Alyssa Roeven
zelf ook heel erg leuk om mee bezig
te zijn.

Wat is je favoriete hobby?
Dansen, zingen met m’n zusje en
m’n zus, make up/schmink, shop
pen, acteren, muziek maken, liedjes
schrijven, met vrienden afspreken en
creatief bezig zijn.

Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt? En wat
is die herinnering?
‘Favoriete meester van de school’
van Kinderen voor Kinderen. We luis
terden dit liedje bij Nederlands met
onze leukste leraar van de school,
meneer Braun. Fabienne en ik heb
ben keihard Kinderen voor Kinderen
gezongen en dat vergeten we nooit
meer.

Wat zou de beste uitvinding zijn?
Dat alle films en series van de hele
wereld op één site staan. Want dan
hoef je ook niet overal een abon
nement af te sluiten en het is veel
handiger.

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

Naam
Leeftijd
School

Precies op tijd. Mijn moeder vroeg
mij vorige zomer om 22.00 uur thuis
te zijn en ik was altijd precies op de
minuut om 22.00 uur thuis.
Alyssa Roeven
16 jaar
Yuverta College

jaren van een avond in een taxi
rondrijden in New York met al die
mooie lampjes.

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?

Ik zou zo graag een rondreis in
Amerika willen maken. En dan als
eerst naar New York, ik droom al

Nep huilen, ja misschien een beetje
raar, maar ik wil actrice worden en
nep huilen hoort daarbij. Ik kan het

op dit moment niet maar probeer
het nog steeds iedere keer.

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd een bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Poeh dat vind ik moeilijk, aan de ene
kant zou ik zeggen het liefst jong dus
rond 5 of 6 jaar omdat je dan ner
gens over na hoeft te denken, maar
aan de andere kant 21 jaar, dan kun
je overal heen en van alles doen.

Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?

Routerijder oproepkracht gepensioneerd
Routerijder
oproepkracht gepensioneerd
Vind je het leuk om op de weg te zijn? Weet je van aanpakken? Solliciteer dan
Vind
leukrouterijder
om op de oproepkracht
weg te zijn? Weet
je van aanpakken?
Solliciteer
dan
naarjedehet
functie
(gepensioneerd)
bij Wijlhuizen
en kom
naar
de functieons
routerijder
oproepkracht
(gepensioneerd) bij Wijlhuizen en kom
als chauffeur
team in Venlo
versterken.
als chauffeur ons team in Venlo versterken.
Wat ga je doen?
Wat
ga je doen?
Als chauffeur
zorg jij er voor dat dagelijks al onze filialen, grossiers en eindklanten
Als
chauffeur zorg
jij er Je
voor
dat dagelijks
al onze
filialen,
grossiers en eindklanten
bevoorraad
worden.
bezorgt
artikelen
(truck
& traileronderdelen)
onder
bevoorraad
worden.
Je bezorgt
artikelen
(truck
traileronderdelen) onder
leiding van de
vestigingsleider
bij onze
klanten
in de &regio.
leiding van de vestigingsleider bij onze klanten in de regio.
Waar ga je werken?
Wijlhuizen
een toonaangevende leverancier van truck- & traileronderdelen.
Waar
ga je iswerken?
Klanten van
zijn vrije garages,
zelf reparerende
dealers
Wijlhuizen
is Wijlhuizen
een toonaangevende
leverancier
van truck- fleetowners,
& traileronderdelen.
en carrosseriebedrijven.
Je bent
in reparerende
onze vestigingfleetowners,
in Venlo.
Klanten
van Wijlhuizen zijn
vrije werkzaam
garages, zelf
dealers
en carrosseriebedrijven. Je bent werkzaam in onze vestiging in Venlo.
Wie zoeken wij?
Iemand
die: wij?
Wie
zoeken
 In bezit
Iemand
die: is van een rijbewijs B;
 InWeet
aanpakken;

bezitvan
is van
een rijbewijs B;
 Weet
Woonachtig
is in de regio Venlo

van aanpakken;
 Woonachtig is in de regio Venlo
Wat bieden wij?
 bieden
Een goedwij?
salaris;
Wat
 Een
Reiskostenvergoeding;

goed salaris;
 Zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Reiskostenvergoeding;

 Zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Geïnteresseerd? Stuur je CV & motivatie naar werkenbij@wijlhuizen.com
Geïnteresseerd? Stuur je CV & motivatie naar werkenbij@wijlhuizen.com

Shuffelen, sorry voor de mensen die
dat wel leuk vinden. Maar ik vind het
er echt belachelijk uit zien. Ook ik
heb hieraan meegedaan, maar zodra
ik het terug zie denk ik echt: wat heb
ik mezelf aangedaan.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat?
Een vriend van mij zegt altijd: ‘alles
komt goed’. Ik geloofde daar niet in,
maar iedere keer als ik hem belde
met een probleem zei hij: ‘alles komt
goed’, en de volgende dag was alles
goed. Soms vind ik het raar, maar
het werkt wel.

Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou
je dan kiezen?
Black Widow, ik vind haar zo ontzet
tend cool en vind haar fantastisch.
Ze is ook een erg groot voorbeeld voor
me. Ook als je kijkt naar haar verle
den, hoe ze dat ook weer goed oppak
ten en verder gaan met het leven.

Heb je een bijbaan? En wat voor
activiteiten doe je daar?
Nog niet, ik wil heel graag in een
kledingwinkel werken want, ik hou
heel erg van fashion.

Welk verhaal vertelt je familie
altijd over jou?
Stronteigenwijs, maar heel behulp
zaam en volwassen. Ik heb nog een
leuk verhaaltje. Mijn moeder ver
telde dat we bij oma waren en dat ik
toen vroeg om het zout, waarop oma
reageerde waarom? Ik reageerde
met: ‘omdat opa flauw doet’. Mijn
zusje en ik houden heel erg ontzet
tend erg van Frozen-liedjes en kun
nen ook alles meezingen. Dus eens
in de zoveel tijd als mama en haar
vriend niet thuis zijn, schreeuwen
we het hele thuis door met Frozenliedjes. Dus je leest het al, we heb
ben daar heel veel plezier mee.

Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
De middelbare schooltijd en dan het
liefst alleen het vierde jaar. In het
vierde jaar ben ik bevriend geraakt
met Fabienne Coesmans en dat
heeft heel mijn leven veranderd.
Ze betekent alles voor mij. Waarom
ik dat graag over zou willen doen is
omdat we dit jaar nou echt weer het
gewone leven terugkrijgen.

Wat staat er op je bucketlist?

Hoe zou je je eigen stijl omschrijven?

Naar de zonsondergang kijken in Texel
met m’n vrienden en natuurlijk veel
plezier en gezelligheid creëren. Ik zou
supergraag een Marvel-karakter wil
len worden. Ik hoop ooit de kans te
krijgen om in een film te mogen spe
len als een nieuw Marvel-karakter.

Mijn stijl is stoer, maar ook meisjes
achting en netjes. Fashion vind ik

Tekst: Daynah Wennekes

Hoi

Column

Diefstal
dieseltank op
de boerderij
Hey hoi leuk dat je dit leest!
Ik ben Daynah Wennekes, ik ben
16 jaar oud en ik woon in
America. Mijn hobby’s zijn
paardrijden en koken/bakken.
We wonen op de boerderij waar
we jongvee opfokken. Deze week
schrijf ik over wat er bij ons
thuis gebeurd is op het bedrijf
en dat vind ik best wel eng.
Laatst op een dinsdag, tussen
13.00 en 16.00 uur, is onze com
plete dieseltank met diesel erin
gestolen, wij schrokken er enorm
van. Op klaarlichte dag zijn ze het
erf op gereden. Mijn moeder heeft
ze waarschijnlijk gehoord. Ze was
bij de koeien toen ze een schuifge
luid hoorde. De dieseltank stond op
twee plastic pallets en ze hebben
één pallet meegenomen. Ze dacht
dat het geluid aan de andere kant
van de stal kwam. Ze had onze
hond bij zich en die rende weg.
Mama heeft haar toen geroepen
dus dat moeten de dieven ook
gehoord hebben. Achteraf gezien
ben ik heel blij dat ze niet is gaan
kijken, omdat er wel iets ergs had
kunnen gebeuren. Mama vindt het
heel moeilijk als er nu vreemde
auto’s het erf oprijden. Ze schrikt
dan erg en als ze naar buiten gaat
dan neemt ze alle honden mee.
Mijn bonusvader (Anton) had
toen gelijk aangifte gedaan bij de
politie, maar ik denk dat we hem
gewoon kwijt zijn. Natuurlijk hoop
ik dat de politie de dieseltank
toch terug vindt. Toen nog die
zelfde avond heeft Anton nog op
Facebook een bericht geplaatst dat
de tank gestolen is en nog die
zelfde avond is het veel gedeeld
en hebben mensen er op gerea
geerd. Tot mijn verbazing ook op
het werk vroegen mensen ernaar,
dus dan zie je de kracht van sociaal
media. Ik vind het fijn dat men
sen ernaar vragen. Ik denk dat
mensen elkaar echt willen helpen
omdat de prijzen nu echt heel duur
zijn. Maar om dingen van iemand
te stelen, dat vind ik geen oplos
sing en het bezorgt je ook angst.
Dus wees waakzaam want het kan
zo bij jou gebeuren. Als je toevallig
iets heb gezien bel dan:
06 55 82 12 76.

Daynah
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Melderslo wint topper tegen Groesbeekse Boys
Melderslo en Groesbeekse Boys stonden op zondag 3 april tegenover elkaar in een strijd om de top in de 3e
klasse-D. Beiden hebben ze 32 punten. Melderslo won de wedstrijd met 2-1.
Melderslo begon goed met veel bal
bezit en pressie. Dit resulteerde ook in
een doelpunt. In de 11e minuut schoot
Luc van Kuijck uit een vrije trap mooi
de bal in de linkerhoek. Melderslo
stopte veel energie in de wedstrijd,
maar creëerde echter niet veel kan
sen, hoewel Melderslo in de extra tijd
van de eerste helft nog een penalty
werd onthouden. Na rust werden

ook aan beide kanten niet heel veel
gevaarlijke kansen gecreëerd.
Een spelbeeld wat in de laatste
minuten van de wedstrijd drastisch
veranderde. Na een prachtige
actie van Luc van Kuijck maakte
Bart Verheijen de bevrijdende 2-0.
Groesbeekse Boys reageerde meteen
door een afvallende bal het doel van
Melderslo in te schieten, 2-1. Voor de

mannen uit Groesbeek kwam deze
aansluitingstreffer echter te laat om
iets van de drie punten van Melderslo
af te pakken. Met veel werklust, waar
Teun Peeters wederom een voorbeeld
was, pakte Melderslo drie belangrijke
punten.

Tekst: SV Melderslo

Horst Heren 1 haalt drie punten op in Vught
De hockeyheren van Horst 1 speelden zondag 3 april een wedstrijd tegen Vught. Horst ging er met de winst
vandoor en won met 0-3.
Na een kwart hockeyen zal iedere
supporter uit Vught, die even erover
nagedacht had om te komen aanmoe
digen, blij zijn dat hij thuis is geble
ven, want Horst gaf flink gas en zette
al snel een terechte 0-2 stand op het
scorebord. Het tweede kwart zag
er niet veel anders uit, behalve dat
Horst wat minder scherp was rond

de goal en de meegereisde suppor
ters maar eenmaal liet juichen. Waar
menig team er in de rust een telraam
bij zou pakken was dat bij Horst niet
het geval. Een goede eerste helft qua
score doortrekken is maar zelden aan
Horst besteed. Zo bleek ook vandaag,
het veldspel was goed, er werd heer
lijk hockey gespeeld, maar de doel

punten bleven uit. Verder dan een
paar kansen en leuke aanvallen kwam
Horst niet meer. Met een 0-3 keerde
Horst tevreden huiswaarts en kan
het zich gaan richten op de volgende
ronde in de beker.

op zondag 17 april en maandag 18 april opent
uitvaartverzorging Yvonne vos de deuren van
afscheidshuis Memento Mori. op beide dagen bent
u van 11.00 tot 16.00 uur van harte welkom om een
kijkje te komen nemen.

Locatie:
Afscheidshuis Memento Mori
Mgr. Schravenlaan 1, 5973 NH Lottum

uit vaar t verzorging

Yvonne
Vos
Met liefde en passie
Dag en nacht bereikbaar:

077 - 302 11 40

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Na ruim 40 jaar is het tijd voor iets anders!

Tekst: HC Horst

Geslaagde regiokampioenschappen
synchroonzwemmen voor HZPC
Na drie coronajaren wachten was het eindelijk weer zover: de regiokampioenschappen synchroonzwemmen
van regio zuid. Deze wedstrijd is voor veel zwemmers het moment waarvoor ze een heel jaar wekelijks hebben
getraind. Zaterdag 2 april kwamen de zwemmers van HZPC Horst in actie. Het resultaat: één keer brons
(techniek), drie keer zilver en één keer goud.

Daarom gaan we 15 mei stoppen
met het tuincentrum.

We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen.
Vanaf vandaag leegverkoop met ﬂinke kortingen.
Openingstijden:

Maandag:
Dinsdag t/m Vrijdag:
13.00 - 17.30 uur 10.00 - 12.00 uur
13.00 - 17.30 uur

Zaterdag:
9.00 - 16.30 uur

Tuincentrum de Panneschop

Grubbenvorsterweg 46 | 5973 NB Lottum | Tel. 077 366 19 08

D&S SERVICE

DYNAMO’S & STARTMOTOREN
NIEUW EN REPARATIE

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

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
2 leuke shetlander merries tegen
vriendenprijsje. Kind vriendelijk en
handtam. 06 16 62 13 50
Gezin in Sevenum zoekt voor 4 uur per
week huishoudelijke hulp. Contact
via bbrouwer1976@gmail.com
Gezocht poetshulp voor 4 uur per
week in Lottum. 077 366 40 01.

Verkoopmedewerker
(24 uur per week)
Wij zijn op zoek naar een enthousiast verkoper of
verkoopster die ons team in Horst wil komen versterken.

Om 08.30 uur vertrokken de zwem
mers naar Maastricht, waar ze begon
nen met een techniekwedstrijd.
De punten hiervan telden mee voor
het middagprogramma. Fenne Hendrix
behaalde met haar techniek een bron
zen medaille. Terwijl er techniek werd
gezwommen, bereidde de rest zich
voor op de uitvoeringenwedstrijd.
De glitterbadpakken mochten na al die
jaren weer uit de kast en ook werd de

gelatine weer in de haren gesmeerd.
HZPC kwam in actie met een Vrije
Combinatie (tien senioren), twee duet
ten (senioren en Age I) en een groeps
dans (Age II). Vier pittige uitvoeringen,
die ook door de jury werden gewaar
deerd. HZPC keerde terug naar Horst
met vier medailles, waarvan Britt
Verhaeg en Sofie Geurts goud behaal
den in hun categorie. Het synchroon
zwemteam van HZPC maakt zich nu op

voor de show ‘Hoe overleef ik… syn
chroonzwemmen?’. Tijdens deze show
zijn de dansen van zaterdag 2 april
te zien, maar zwemmen ook andere
zwemsters hun uitvoering. De show
vindt plaats op vrijdag 22 april (aan
vang 20.00 uur) en zaterdag 23 april
(aanvang 11.15 uur) in zwembad de
Berkel in Horst.
Tekst: HZPC Horst

Interesse?
Mail een korte motivatie en je CV door naar
personeelszaken@bakkerijbroekmans.nl
of bel naar 077 307 98 99

Sinds 1871

De lekkerste bakkerSinds
bij u1871
in de buurt
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Meterik wint van SVEB en verliest van Neerkant
Meterik won op donderdag 31 maart onder winterse omstandigheden de thuiswedstrijd tegen SVEB verdiend
met 2-1.
Meterik startte goed en was dicht bij
de openingstreffer, maar SVEB kreeg
door meer inzet een veldoverwicht
en Mike Vermazeren mocht uit een
vrije trap de 0-1 scoren. Pas na een
half uur pakte Meterik het initiatief en
scoorde de gelijkmaker. Dré Peeters
zag zijn ingeschoten penalty gekeerd
worden door SVEB-keeper, maar
kon in tweede instantie toch scoren.
In de tweede helft was Meterik heer
en meester. Jordi van Rens en Nick
van Berlo gaven na de wedstrijd aan
dat na een matig begin het initiatief
duidelijk bij Meterik lag, maar rela
tief weinig kansen creëerde door het

gladde veld. Jordi scoorde met een
bekeken afstandsschot in de slotfase
de 2-1. Na langer blessureleed begint
hij langzamerhand steeds meer zijn
draai te vinden en werd man van de
wedstrijd.
Op zondag 3 april verloor Meterik de
thuiswedstrijd tegen een overtuigend
Neerkant met 0-2. Door het gelijke
spel van Hegelsom, de nederlaag van
Kessel en op basis van hun vertoonde
spel zijn zij de kampioenskandidaat.
Neerkant was de bovenliggende partij
en zette met prima verzorgd voetbal
de thuisploeg constant onder druk.
Meterik kon zich maar moeilijk onder

de druk uitvoetballen. Na een half
uur beloonde Marijn van Heugten zijn
team met de verdiende 0-1. Na de
thee leek Neerkant al snel weer te
scoren maar met wat kunst- en vlieg
werk voorkwam Meterik een grotere
achterstand en mocht blijven hopen
op de gelijkmaker. Meterik kreeg
zowaar nog een drietal ‘kansjes’, maar
de finesse en slimheid ontbrak om
te scoren. In de laatste minuut liet
Neerkant zien hoe het wel moest:
Marijn van Heugten schoot de beslis
sende 0-2 binnen.
Tekst: RKSV Meterik

Hegelsom blijft voor tweede week op rij steken
op een gelijkspel
De mannen van voetbalclub VV Hegelsom traden zondag 3 april aan tegen Panningen, de nummer vijf van de
competitie. Hegelsom moest het deze zondag doen zonder doelman Sjors Witt, maar ook met Joep Rambags op
doel is het de rood-witten gelukt om voor de zesde wedstrijd op rij de nul te houden. De thuiswedstrijd eindigde in 0-0.
De wedstrijd begon met een licht
overwicht voor Hegelsom. Na zo’n
10 minuten spelen, was daar de eer
ste kans van de wedstrijd. Marc van
Rens kreeg de bal echter niet in het
doel. Toen er 35 minuten gespeeld
waren, was Jordi Janssen gevaar
lijk met een schot van afstand.
Echter kon Panningen er na dit schot
snel uitkomen met een counter.
Bart Spreeuwenberg kon het schot er
echter uit halen. Vlak voor rust kreeg
Hegelsom weer een corner en de
bal bleef hangen in het doelgebied.
De bal kwam voor de voeten van Will

Spreeuwenberg en hij kon de bal zo
in het doel van de uitploeg schuiven.
De scheids had in de aanloop naar het
doelpunt echter een handsbal gezien
waardoor het doelpunt werd afge
keurd. In de tweede helft bleef het
spel zich op het middenveld afspe
len. In de 60e minuut kwam Bram Cox
goed door aan de rechterkant alleen
was zijn voorzet net te scherp voor
Marc van Rens om de bal er in te kun
nen koppen. Grote kansen bleven uit
en ook invallers Bram Clabbers en
Benjamin Conteh konden het verschil
niet maken. Panningen drong nog wat

meer aan en dacht misschien wel iets
meer dan een punt mee te kunnen
nemen uit Hegelsom, maar dit was
buiten Bart Spreeuwenberg gerekend
die het ene na het andere schot kon
blokken. Een poging van Jordi Janssen
werd nog voor het doel van richting
veranderd, maar dit resulteerde in
een doeltrap voor Panningen. Zo bleef
de stand na 90 minuten precies het
zelfde als hoe die om 14.30 uur op het
scorebord stond. Volgende week gaat
Hegelsom op bezoek bij TSC’04.

Korfbalsters S.V. Lottum
F1 zaalkampioen
De Lottumse meiden van de F1 zijn met een 18-9 overwinning op het
uit Leunen afkomstige Oranje-Wit zaalkampioen van het seizoen
2021/2022 geworden. In alle wedstrijden van de zaalcompetitie wisten
zij in totaal maar liefst 97 keer te scoren. Voor deze knappe prestatie
kregen de trainsters en speelsters een welverdiende huldiging.

Twee kampioenen op één dag
bij VC Trivia
Twee jeugdteams van VC Trivia werden zondag 3 april kampioen.
Allereerst mocht team 4.1 in Melderslo aan de slag. Later op de middag
moest team 5.1 in Melderslo volleyen. Beiden werden kampioen.

Tekst: VV Hegelsom

Play-off wedstrijden voor klassebehoud
Oxalis 1
Oxalis 1 gaat zich opmaken voor twee play-offs tegen SV Melderslo 1. In deze twee beslissingswedstrijden wordt bepaald wie er handhaaft in de Hoofdklasse Zaal van het dameskorfbal. Zowel SV Oxalis als
SV Melderslo kwam punten tekort voor rechtstreeks klassebehoud.
De eerste wedstrijd wordt zon
dag 10 april om 17.00 uur gespeeld
in De Kruisweide in Sevenum. Op
donderdag 14 april om 20.00 uur

is de tweede wedstrijd, ook in De
Kruisweide. Het team uit Horst aan
de Maas dat de derby wint, zal zich
handhaven in de Hoofdklasse en het

verliezende team degradeert naar
de Overgangsklasse.
Tekst: SV Oxalis

VC Trivia zet zegereeks voort
De dames van VC Trivia wisten op zaterdag 2 april met veel overmacht de wedstrijd naar hun hand te zetten.
Ditmaal was Nuvo ’68 uit het Brabantse Nuenen het slachtoffer. VC Trivia won de uitwedstrijd met 0-4.
VC Trivia begon de uitwedstrijd erg
moeizaam. Nuvo ’68 kwam op een
4-2 voorsprong. Evie Linskens bracht
meteen orde op zaken door zes ser
viceballen achter elkaar te scoren,
waardoor de zwakke plekken van de
tegenstander meteen blootgegeven
werden. Alle rotaties die volgden
leverden minimaal drie servicepun
ten of meer op, waardoor VC Trivia
heer en meester was: 11-25.
Ook de tweede set begon erg moei
zaam. De dames van VC Trivia had
den zichtbaar moeite om de service
onder controle te krijgen en Nuvo
’68 pakte een ruime voorsprong van

10-5. Na een goede side-out kwam
Sanne Bergs aan service en die wist
met haar harde sprongservice zes
punten op rij te pakken. VC Trivia
stond weer op voorsprong en
Teuntje van Rengs deed er nog een
schepje bovenop met vijf service
punten. Geen vuiltje aan de lucht
met een 13-19 voorsprong. Aan het
einde van de set werd het spel aan
de zijde van Trivia meer rommelig,
het werd 18-25.
Met een 0-2 tussenstand begon
VC Trivia aan de derde set met twee
wissels. VC Trivia begon nu wel ster
ker aan de set, maar al snel kwam

de tegenstander weer op gelijke
hoogte. Het spelbeeld werd romme
lig en de Trivia-coach besloot bij een
11-13 tussenstand in te grijpen en
te wisselen. Met een andere spel
verdeler in het team veranderde de
aanvalslijnen en dit pakte goed uit.
VC Trivia pakte weer vier punten en
wist dit vol te houden tot aan het
einde van de set: 21-25. De vierde
set werd met 15-25 overtuigend
gewonnen en afgesloten met een
prachtige omloopbal van Lotte
Hesen.
Tekst: VC Trivia

Team 4.1 stond er goed voor, waardoor
de kans dat ze kampioen zouden wor
den groot was. Het publiek was in gro
ten getale naar Melderslo gekomen om
de meiden en coach aan te moedigen.
Maar Isa, Loes, Wiesje en Kris speelden
supernetjes hun eigen spel waardoor
beide wedstrijden met ruime punten
gewonnen werden. Daarna was team
5.1 aan de beurt. Aangezien de directe
concurrent ’s morgen in Sevenum twee
punten had laten liggen, kon team
5.1 kampioen worden als ze alles zou

den winnen. De gehele zaterdag was
er al aan teambuilding gedaan door het
maken van twee spandoeken, dus aan
de voorbereidingen kon het niet liggen.
Nu moest het dus op zondagmiddag
echt gaan gebeuren. Met de vele aan
wezige supporters en een enthousiaste
coach moest het goed gaan komen. Dat
gebeurde dan ook. Mirthe, Femke, Tess,
Frederique en Jans bleven goed bij de
les en wonnen allebei de wedstrijden.
Tekst: VC Trivia
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Jeugdcarnaval Hegelsom viert 5x11 jubileum
met Nederlands record reuzeomelet
Jeugdcarnaval Hegelsom blaast in april 5x11 kaarsjes uit en dat gaat ze
vieren met een feest op maandag 18 april. Op deze Tweede Paasdag gaat
Jeugdcarnaval Hegelsom voor de recordpoging ‘Grootste reuzenomelet
van Nederland’.
20 kilo uien, 20 kilo paprika, 20 kilo
champignons, 10 kilo spek, 5 liter
boter, een paar kilo zout, een pan van
3,5 meter doorsnede en 5x1100 eie
ren: alles stond eind november 2021 al
klaar toen het evenement op het aller
laatste moment vanwege coronamaa
tregelen moest worden afgelast. Op
maandag 18 april zal het dorpsfeest
met muziek, drank en heel veel eieren
alsnog plaatsvinden. Het reuzeomelet
zal worden gemaakt met Hegelsomse
eieren en andere verse streekproduc
ten. Prominenten uit de omgeving zul
len het omelet bakken en uitdelen aan
de aanwezige feestvierders.
Het evenement speelt zich af in het
centrum van het dorp, buiten bij Café
Debije in Hegelsom. Vanaf 13.11 uur
trekt er een optocht, aangevoerd door
de plaatselijke fanfare, door Hegelsom
om de eieren bij de Hegelsomse

pluimveebedrijven op te halen. Vanaf
14.11 uur begint de receptie waarbij
aanwezigen de gelegenheid heb
ben om de jubilerende organisatie
te feliciteren. Tegelijkertijd zal het
reuzeomelet gebakken en uitgedeeld
worden. Voor de kinderen is er op dat
moment een spellenmiddag. Na de
receptie wordt het nieuwe jeugdprin
senpak dan gepresenteerd en barst
het carnavalsfeest los.
Het evenement zal muzikaal wor
den opgeluisterd door carnavals
artiesten Pruuf Már, Goedzat, de
Moelbaereboys, C.V. Eate is Gruije,
DJ Gurde en Bjorn en Mieke. Verder
zullen ook de dansgardes van de
Hegelsomse carnavalsverenigingen
optredens weggeven. C.V. Eate is
Gruije is bekend van hun hit ‘Hap Hap
Hap’. Dit nummer kwam binnen in de
iTunes Top 200 op plek twee.

Scheidsrechters
in het zonnetje gezet
Piet Hanen, Chrit Joosten en Math van de Bekerom zijn tot Lid van
Verdienste benoemd door de KNVB. Dat gebeurde tijdens de algemene
ledenvergadering van scheidsrechtersvereniging Horst-Venray.
Namens de KNVB was Koos Aben aan
wezig om de verraste jubilarissen toe
te spreken en hen de bijbehorende
oorkonde en speld te overhandigen.
De onderscheiding Lid van Verdienste
is bedoeld voor mensen die dertig
jaar of langer één of meerdere func
ties uitoefenen binnen de KNVB en/
of bestuursfunctie(s) binnen een
vereniging. De drie waren vele jaren
actief als scheidsrechter: Math in de
zaal, Piet en Chrit op het veld. Sinds
hun afscheid zetten ze hun kennis en
ervaring in als coach, rapporteur en/
of commissielid. Jeu Verhaegh, Jan

Tielen en Henk Rijbroek ontvingen de
Gouden Scheidsrechtersspeld van de
KNVB. Deze onderscheiding is bedoeld
voor scheidsrechters die minimaal
twintig jaar en tot de dag van vandaag
actief zijn.
Tot slot zette Scheidsrechters
vereniging Horst-Venray zijn vrij
williger Peter van de Pasch in het
zonnetje. Verdeeld over twee peri
oden was hij twaalf jaar bestuurs
lid. 22 jaar zet(te) hij zich in voor de
commissies Sport & Ontspanning,
Evenementenborden en Kasteelloop.

Nieuwe voorzitter Harmonie
St. Joseph Grubbenvorst
Arno Engels is gekozen tot nieuwe voorzitter van de muziekvereniging
Harmonie St. Joseph Grubbenvorst. Op de algemene ledenvergadering
van dinsdag 29 maart ontving hij de voorzittershamer uit handen van
Roel Alsters, die de hamer maar liefst zestien jaar heeft gehanteerd.
Roel Alsters is drie termijnen (van
elk vijf jaar) voorzitter geweest van
Harmonie St. Joseph, vanwege de
coronatijd heeft hij de functie nog een
jaar extra uitgevoerd. Zestien jaar lang
heeft hij zich met veel enthousiasme
ingezet voor de harmonie. Nu zijn
functie is overgenomen, kan hij zich
nog meer toeleggen op het bespelen
van zijn trombone. De nieuwe voor
zitter is twee jaar geleden lid gewor
den van St. Joseph nadat hij met zijn
gezin in Grubbenvorst is gaan wonen.
Arno is hoornist, groeide op in Lottum
en woonde de laatste twintig jaar
in Zuid-Holland. Daar was hij enige
jaren voorzitter van Gouda’s Harmonie

De Pionier. Voor zijn werk doet hij
onder andere communicatie voor de
landelijke boomkwekerijsector. Samen
met secretaris Sophie Niessen en pen
ningmeester Piet Sanders vormt hij nu
het dagelijks bestuur van Harmonie
St. Joseph. De harmonie is opgericht
in 1902. Nu, 120 jaar later, is het nog
steeds een bloeiende vereniging
die bestaat uit een harmonie-orkest
(55 leden), een slagwerkensemble (12
leden) en jeugdorkest Bende van Jozef
(12 leerlingen). Daarnaast is in samen
werking met de twee basisscholen
in Grubbenvorst naschoolse muzie
kles gestart waaraan vijftien kinderen
meedoen.

Turnsters van Hosema behalen diploma
De jongste dames van Hosema, van de selectie-onderbouw, turnden op zaterdag 2 april hun allereerste
meetmoment. Hosema reisde af naar Venlo waar de meiden samen met de turnsters van Sparta Venlo &
Atalanta Maasbracht aan de jury en het grote publiek konden laten zien wat ze de afgelopen periode
geoefend hebben.
Met de oefenstof en de opzet
van het meetmoment kreeg elke
turnster een unieke en persoon
lijke sportervaring aangeboden.
De nadruk lag op de ontwikkeling
van de fundamentele bewegings

vaardigheden. Alle turnsters konden
op een ontspannen en niet presti
gieuze, alleen op winnen gerichte
manier aan de jury laten zien hoe
hard ze geoefend hadden. De dames
waren een beetje gespannen maar

hadden er ook héél veel zin in.
Ze hebben erg goed geturnd en
zijn allemaal met een welverdiend
diploma naar huis gegaan.
Tekst: Hosema Horst

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

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

Verkoeijen partyservice & slagerij | Horsterweg 1a | 5809 ER Leunen
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Wittenhorst weer in goede doen
De voetbalmannen van RKsv Wittenhorst speelden zondag 3 april een thuiswedstrijd tegen De Ster 1 uit Stein.
Wittenhorst won met 2-1.
Wittenhorst had wat goed te maken.
Iedereen was van mening dat het
vandaag wel eens zou lukken. De uit
nederlaag van 2-1 lag de spelers niet
goed op de maag. Met een goede
instelling werd er begonnen. De
eerste grote kans ontstond in de 4e
minuut, ware het niet dat de doelman
van De Ster met een goede reactie
het doelpunt voorkwam. In deze fase
vergat de thuisclub te scoren. Met
goede aanvallen kon een doelpunt
niet uitblijven. In de 10e en 11e minuut
hadden Giel Beurskens en Joost van

Rensch wederom een grote mogelijk
heid, maar de afronding bleef achter
wege.
De gevaarlijkste man bij de geel
zwarten, Giel Piereij, had Wittenhorst
even later pijn kunnen doen. Maar
ook deze kans werd niet benut. Het
bleef tenslotte bij deze 0-0 stand tot
de rust. Na de pauze was het weer
Wittenhorst dat een licht overwicht
had. Een succes leek in de 60e minuut
uit te komen. Na een overtreding op
Jeroen Verkennis mocht Joost van
Rensch aanleggen voor een vrije trap.

Aanvoerder Bart Zanders schampte de
bal met zijn hoofd en dit betekende de
verlossende 1-0.
De Ster liet nu zien dat het de zaken
anders ging aanpakken. Wittenhorst
had veel moeite om achterin de bal
vast te houden. Het was maar goed
dat Ravi Arts attent was op diverse
schoten. Rond het halfuur in de
tweede helft kon Jeroen de bal mees
ter maken en gaf deze aan de vrij
staande meelopende Joost van Rensch
en dit betekende de mooie 2-0. Het
leek een geruststellende voorsprong.

De fout die Wittenhorst maakte is
vaak dezelfde: de bal te onrustig
behandelen, geen geduld. Dit werd
direct afgestraft door Giel Piereij. Wat
hij nog nooit eerder deed: hij kopte de
bal in het doel voor de 2-1.
De wedstrijd leek weer opnieuw te
beginnen. Aan beide zijden ontston
den gevaarlijke uitbraken. Spanning
dus volop. Het laatste fluitje van de
goed leidende scheidsrechter maakte
een einde aan dit spannend gevecht.
Wittenhorst had de winst en de revan
che.
Tekst: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst

Succesvolle eerste dansshow van dansmarietjes
in ‘t Gasthoês
In ‘t Gasthoês in Horst vond zondagmiddag 3 april een show plaats van dansmarietjes uit Horst aan de Maas.
De dansshow vond voor de eerste keer plaats.

Om de dansmarietjes van de carna
valsverenigingen uit Horst aan de
Maas nog één keer de geoefende
dansen te laten zien aan vrienden
en bekenden, traden zo’n 220 dan
seressen tussen de 6 en 18 jaar op
om hun dansen te laten zien aan
het publiek. 8 verenigingen waren
met 26 groepen vertegenwoordigd.
Een samenwerking tussen de carna
valsverenigingen De Klotbultjes uit
Griendtsveen, De Plaggenhouwers
uit Grubbenvorst, D’n Dreumel uit
Horst, Dun Ezelskop uit Sevenum, De
Vöskes uit Meerlo, D’n Tuutekop uit
Hegelsom, D’n Bok uit Swolgen en
De Peg uit Lottum. Door het enorme
enthousiasme van de organisatie
en de deelnemers, is hiermee een
nieuwe traditie geboren, aldus de
organisatie.

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.
Dit jubileumjaar staat in het teken
van omgaan met sterven bij men
sen met een niet-westerse achter
grond. “Om ons jubileum te vieren
hebben we allereerst op vrijdag
13 mei een bijeenkomst in het wijk

centrum Brukske in Venray met als
gastspreker Marinus van den Berg,
geestelijke verzorger/pastor met
emeritaat. Hij heeft veel mensen
begeleid op het gebied van ster
ven, verlies en ziekte en heeft hier

verschillende boeken over geschre
ven. Daarna volgt er een bezoek aan
de Marokkaanse Moskee voor alle
vrijwilligers van VPTZ Venlo, Peel en
Maas en Noordelijk Noord Limburg”,
zegt de organisatie. Vrijdag 7 oktober
viert VPTZ Noordelijk Noord Limburg
officieel 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

Palmstokjes versieren in De Locht
In openluchtmuseum De Locht in Melderslo worden op zondag 10
april palmstokjes versierd. Het museum organiseert de activiteit
voor kinderen vanwege Palmpasen.
Een palmstok is een stok of hou
ten kruis versierd met buxus, fruit,

snoepgoed en een haantje in de top.
De haantjes van brooddeeg mogen

de kinderen zelf vormen en laten
bakken in het Bakhuuske. Het gaat
om een eeuwenoude traditie die
herinnert aan de intocht van Jezus in
Jeruzalem op de zondag vóór Pasen.
De smid is aan het werk en de groep

Vurdewind zorgt voor de muziek.
Het museum is open van dinsdag tot
en met zondag van 10.00 tot 17.00
uur.

Theater Kleinkunst speelt voorstellingen in ‘t Gasthoês
Theater Kleinkunst speelt op zaterdag 30 april en zondag 1 mei haar
voorstelling ‘Hoop’ in cultureel centrum ’t Gasthoês in Horst. ‘Hoop’
is een voorstelling die ontstaan, bedacht en gemaakt is tijdens de
coronapandemie.
Theater Kleinkunst is een theater
werkplaats die werkt met acteurs
met en zonder een verstandelijke

beperking. Zij maakt al bijna twintig
jaar artistiek verantwoorde produc
ties voor een breed publiek, volop

gebruikmakend van de authentieke
eigenschappen van haar acteurs.
Theater Kleinkunst is onderdeel van
zorgbedrijf Gewoon Doen. Sinds april
2021 is Gewoon Doen verhuisd naar
’t Gasthoês. De theaterclub is aan
de slag gegaan met het maken van
de voorstelling met het motto dat

er binnen de beperkingen evenveel
mogelijkheden zijn als daarbuiten.
‘Hoop’ wordt gespeeld op zaterdag
30 april om 20.00 uur en zondag 1
mei om 15.00 uur in de grote thea
terzaal van ’t Gasthoês in Horst.

Binnenkijken bij...

Column

Na regen
komt
zonneschijn
Alles wat een begin kent, kent
ook een einde. Afgelopen jaren
stonden dubbel en dwars in
het teken van het coronavirus.
Een periode met pieken en
dalen voor iedereen. De ene
keer met maximaal vier man
in de jongerenkeet, en de
andere keer dat ene
toegestane feestje meepakken
bij de plaatselijke kroeg net
nadat je een negatieve test
had afgelegd. Voor nu, is het
tijd om vooruit te kijken en
met de kop omhoog door te
gaan.
In de week vóór carnaval kan
ik mij nog goed herinneren
dat ik over straat liep en mijn
collega’s met een big smile
vertelde dat het heerlijk voelde.
Onderweg naar ‘t Gasthoês zag ik
evenementenposters, kasteleins,
tentenbouwers, drankleveranciers
en enthousiaste vrijwilligers
met een bouwhek in de hand
op straat. Ik kreeg het heerlijke
gevoel van we mogen weer met
z’n allen. Het heerlijke gevoel van
lekker doen wat jezelf wilt. En het
heerlijke gevoel wat ik krijg als
ik eindelijk weer het spontane
sociale contact mag ervaren.
Een kleine twee maanden later
zijn bijna alle maatregelen eraf en
lijkt het leven weer zoals vanouds.
Voor de jongeren een moment
om de koppen bij elkaar te steken
en van alles te organiseren bij
de acht jongerensozen die onze
gemeente rijk is. Lekker met je
vriend(inn)en groep een feestje
organiseren en de mensen om
je heen een lach op hun gezicht
bezorgen. Maar een soos is nog
veel meer dan alleen feestjes.
Het is een plek met nieuwe
sociale contacten en een plek
waar jongeren van alles kunnen
leren van leeftijdsgenoten. Na een
periode van twee jaar stilgestaan
te hebben, is het vrijwilligersleven
weer aangezwengeld en
belangrijker dan ooit.
En voor nu? Voorbereiden op een
Paasweekend met een heerlijk
koud biertje uit een plastic beker.
En dat in de tuin van OJC Walhalla
op het Prilpop Festival.

Daan Vissers
Synthese
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Meerlose dorpsquiz succesvol afgerond
In Meerlo vond zondagmiddag 3 april de slotopdracht plaats van de Meerlose dorpsquiz IQuizut. De zevende
editie van de dorpsquiz werd gewonnen door team ‘Per consumptie wijzer’.
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Jaarlijkse rommelmarkt
in Kronenberg
In gemeenschapshuis De Torrekoel in Kronenberg wordt een rommelmarkt gehouden. Dit evenement vindt plaats op zondag 10 april.
De Rommelmarkt duurt van 13.00
tot 16.00 uur. Er worden aller
hande spullen aangeboden zoals
speelgoed, huis- en tuinartikelen,
keukenspullen, kleding, elektro
nica, curiosa, boeken, glaswerk,

et cetera. De opbrengst van deze
rommelmarkt komt ten goede aan
het uniformen- en instrumenten
fonds van fanfare Monte Corona uit
Kronenberg.

Slagwerkgroep
geeft concert met collega’s
De slagwerkgroep van de Koninklijke Harmonie van Horst
verzorgt op zaterdag 9 april een concert samen met de drumband
van Velden en Percussiongroep Valuas uit Venlo. Het concert start
om 19.30 uur in ’t Gasthoês in Horst.
De slotopdracht vond in de open lucht
plaats, bij ‘de Speulplats’ in Meerlo.
Hier was denkvermogen, inzicht en
gezond verstand nodig om antwoord
te kunnen geven op de tel-, meet- en
weegvragen. Na het bespreken van
enkele highlights en anekdotes uit het
vragenboek, was het telwerk gereed
en kon de uitslag bekend worden

gemaakt en de prijzen worden uit
gereikt. Op de eerste plaats eindigde
het team ‘Per consumptie wijzer’ met
610 punten. Zij ontvingen een cheque
en de wisseltrofee. De tweede plaats
ging naar het team ‘Vin de Montagne’,
zij scoorden 595 punten. Team ‘Wet
‘t Nie’ behaalde met 576 punten de
derde plaats. Team ‘Alles gegokt’

had de meeste gebouwen goed bij
de geheime opdracht en team ‘de
Grobkes’ scoorde de meeste punten
bij de slotopdracht op zondagmiddag.
De organisatie kijkt terug op een
geslaagde quiz. Het volledige ant
woordenboek, de totale uitslag en
meer foto’s zijn binnenkort terug te
vinden op www.IQuizut.nl

Parcourswijziging van hardloop
evenement Rundje um ut Hundje
Het Horster hardloopevenement Rundje um ut Hundje wijzigt haar parcours. De organisatie voegt
het Gasthoêsplein toe aan het parcours en laat de deelnemers een rondje rennen door Hof te Berkel.
Het parcours verandert ten
opzichte van eerdere edities voor
70 procent, zegt voorzitter van het
organiserende comité Hans Hendrikx.
“We hebben ut Rundje twee jaar niet
kunnen organiseren vanwege de
coronapandemie. Daarom willen we
nu weer met nieuwe energie van start
gaan. Een wijziging in het parcours,
die naar ons idee nog meer beleving
oplevert, hoort daarbij.”
De ronde passeert in haar nieuwe
opzet ook ‘t Gasthoês en café
De Beurs. “Zij organiseren iets

leuks tijdens het evenement. Ook
De Zorggroep, verantwoordelijk voor
de zorg in Hof te Berkel, is enthousiast
en verwelkomt het rundje graag in de
straten van Hof te Berkel. Dat vinden
we belangrijk. Want uiteindelijk moet
het een feestje worden voor ons alle
maal”, aldus Hendrikx.
Het rondje start op het Lambertus
plein. Vervolgens wordt via het
Wilhelminaplein koers gezet naar
de Schoolstraat, Molenstraat
en Gasthuisstraat. Daarna ren
nen de lopers om de Librije, via

de Loevestraat weer over het
Lambertusplein naar de Kerkstraat
richting Hof te Berkel en het
Gasthoêsplein. Aan het einde van
de ronde komen de lopers via de
Kerkstraat en Steenstraat uit bij de
finish op het Wilhelminaplein.
Wedstrijd Rundje um ut Hundje vindt
plaats op zaterdag 7 mei. Naast de
jeugdafstanden staan de 2.500 meter,
de 5 en de 10 kilometer op het
programma. Aanmelden kan via
www.rundjeumuthundje.nl/inschrijven

Jubilarissen bij De Sevensanghers
Bij het jubilarissenfeest van het mannenkoor van Sevenum werd een aantal jubilarissen in het zonnetje
gezet. Dit gebeurde op zaterdag 2 april in Lo Solé in Sevenum. Diegene die 25 jaar bij het mannenkoor zaten
waren Ger Wolfhagen, Hay Peeters, Jan Stappers en Kees Jansen. De 40-jarige jubilarissen waren
Ad van der Hulst, Sjraar Saris en Wiel Janssen. Vijftig jaar bij de club waren Jan Rijs en Hans Benders.

De slagwerkgroep van de
Koninklijke Harmonie van Horst
bestaat uit ongeveer vijftien
muzikanten die niet alleen tradi
tionele concertwerken, maar ook
veel popmuziek ten gehore bren
gen. Ze staat onder leiding van
Hans Vloet. De groep werkt toe
naar Drums around the World Festival Edition in oktober. Dit is
een avondvullende show.
Collega’s uit Velden en Venlo reizen

naar de andere kant van de Maas
om een gevarieerd slagwerk
programma ten gehore te brengen.
De drumband maakt onderdeel uit
van de fanfare in Velden. Ze staat
onder leiding van Jelle Overheul.
Percussiongroep Valuas staat onder
leiding van Sjaak Vercoulen.
De toegang van het concert,
dat plaatsvindt op zaterdag 9 april
in ‘t Gasthoês, is gratis. Het concert
start om 19.30 uur.

boeiboorden / platte daken
terrasoverkappingen / lood- en zinkwerk
Voor informatie, een vrijblijvende offerte of een gratis dakinspectie:
dakwerkenlimburg.nl
06 38 64 67 61 / INFO@DAKWERKENLIMBURG.NL
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Rode Kruis doet mee

Gezamenlijke collecte
in Horst aan de Maas
De gezamenlijke collecte wordt weer gehouden in Horst aan de Maas.
Vrijwilligers komen aan de deur op maandag 11, dinsdag 12 en woensdag 13 april om de enveloppen op te halen. Deze enveloppen worden huis
aan huis bezorgd en op deze dagen door 250 collectanten weer
opgehaald.
Er wordt gecollecteerd voor veertien
nationale goede doelen, waaronder
het Rode Kruis. Zij zijn heel dankbaar
voor het vele werk dat de vrijwilligers
van de Gezamenlijke Collecte doen
om gelden bijeen te brengen. Met
de bij elkaar gebrachte gelden kan
het Rode Kruis in Horst aan de Maas

vrijwilligers opleiden en paraat
houden om hulp te verlenen bij
evenementen maar ook bij grote
ongevallen en rampen. Heel actueel
zijn de vrijwilligers nu, samen met
de gemeente, in Sporthal De Berkel
in Horst aan het werk met de opvang
van vluchtelingen uit Oekraïne.

Puzzel

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door
Dagje Horst aan de Maas!
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 10 april 2022
(12.00 uur) binnen zijn. De winnaar wordt donderdag 14 april 2022 bekendgemaakt
op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!
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Streekproducten te koop

Bijen- en natuurmarkt
bij imkers van Horst
De imkers van Horst en omstreken organiseren op zondag 10 april een
bijen- en natuurmarkt. Deze markt vindt plaats in en om het praktijkcentrum voor bijenteelt ‘t Zoemhukske in Horst.
Bezoekers kunnen kennismaken met
het leven en welzijn van honingbijen,
solitaire bijen, hommels en ander
belangrijker bestuivers van fruit en
bloemen. De markt start om 09.00
uur met de verkoop van bijen waarna
rond 10.00 uur bezoekers welkom
zijn op de natuurmarkt. Hier staan

diverse stands met streekproducten,
geitenkaas, planten, informatie over
natuur- en milieuorganisatie en er
zijn demonstraties van korfvlechten,
spinnen/textielbewerking en manden
vlechten. Voor kinderen zijn er diverse
activiteiten.

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
ja
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 25 st!
r
o
Ta Hamminga in samenwerking met
in H

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

Kwaliteit heeft een naam

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Horizontaal 1. Paardenk am. Circuit. Vrucht. Wegens 2. Alfabet. Mannetjeseend. Geur. Juist. Eénja rig dier
3. Dameskledingstuk. Noot. Dus. Geliefde van Julia. Autowerkplaats. Afspraakje 4. Slee. Binnenkomst. Jonge tak.
Griekse letter. Gezeur. Scheepstouw 5. Geluid van klok. Militaire school. Geheim agent. Bij elkaar. Voertuig
6. Stoot. Wintersporter. Plant. Stel vaatwerk. Muziekterm 7. Plan. Wettelijk. Elpenbeen. Zitting. Plak 8. Vaart.
Op grote afstand. Onderscheiden lid. Noodvoorraad. Regiment infanterie 9. Groente. Naam. Meeprater.
Behaagzieke. Slimmigheid 10. Bijbelse plaats. Volbloed. Alvorens. Plant. Getreiter 11. Aard hoogte. Gebied. Gaap.
Tikkeltje. Tijdvak 12. Omslagdoek. Bedevaartganger. Bouwval. Vertegenwoordiger. Rijksnormaalschool
13. Oplossing. Echter. Geringst. In plaats van. Indisch keukenkruid 14. Pulverig. Deel van kassa. Wortel.
Scheepstouw. Wederkerend vnw. Moeder 15. Rijstdrank. Harde steensoort. Zuiver. Romeins keizer. Bolgewas.
Tegen elk aannemelijk bod 16. Ontvangtoestel. Inmiddels. Interest. Zorgen. Tijdstip 17. Mossteppe. Rij. Boven lijfje.
Doodsbeen.

Verticaal 1. Korting. Bevel aan hond. Scheepsemmer. Leed 2. Kelner. Elk. Terug. Als onder 3. Plezier. Zeurder.
Vleesgerecht 4. Snaak. Bruine verfstof. Soort stekker. Deel van gezicht 5. Hoofdslagader. Vloeistofgeluid.
Vleesstokje. Aanbieding 6. Waterplas. Waadvogel. Zuil 7. Toespraak. Landbouwwerktuig. Enzovoort. Al. Noot
8. Gevat. Vreemde. Hoofddeksel. Made 9. Overjas. Mestvocht. Vlak. Vogelproduct 10. Waterplantje.
Sprookjesfiguur. Nauw sluitend. Ogenblik 11. Gehoororgaan. Vrije keus. Zeegod. Slot 12. Ontroering.
Veiligheidsraad. Plant. Grootst 13. Vechtjas. Gluurder. Inleiding 14. Tepel. All eens pel. Uitroep van pijn. Veerbalans
15. Armoedige woning. Reeks. Ruzie. Gewicht 16. Economische gemeenschap. Darmuitmonding.Afvoerbuis.
Familielid 17. Rekening-courant. Vetplant. Vermogende. Dooier 18. Aanspreektitel. Inleg. Gegevens.
Met alle geweld 19. Van een. Woonplaats. Vreemde munt. Natuurkundige term. Aantal schepen 20. Kleur.
Magertjes. Flessluiting 21. Ontkenning. Schriftelijk stuk. Neerslag. Liefkozen 22. Waarnemend. Drasland.
Haringnetten.Jodenkoek 23. Frans tafeltje. Vorderaar. Rekenkundige term 24. Persoonlijk vnw. Waffel. Stoombad.
Bericht 25. Eens. Pijnlijk ongemak. Rijkswaterstaat. Adreskaartje.
De oplossing van de puzzel in HALLO Horst aan de Maas van 31 maart 2022 was:

En de winnaar is: Piet Sijbers uit Lottum.
Van Harte Gefeliciteerd met een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door Albert Heijn in Horst!

Het jaar van de Molenaar
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

Alle molens in Nederland draaien op zaterdag 9 april tussen 11.00 en 12.00 uur, ook de molens in
Horst aan de Maas.
Op 9 april willen de molenaars die
aangesloten zijn bij het Gilde van
Vrijwillige Molenaars een record
poging doen om alle draaivaardige
molens in Nederland gelijktijdig te
laten draaien. Dit jaar viert het Gilde
het 50-jarig jubileum en heeft daarom

2022 uitgeroepen tot Jaar van de
Molenaar. Het Gilde is een vereniging
met 2.600 leden, waarvan ongeveer
1.500 molenaars, leden-in-opleiding,
molengidsen, jeugdleden en dona
teurs. Deze leden zijn actief op één
van de nog ongeveer 1.200 in ons

land bestaande en in bedrijf zijnde
historische molens. In de gemeente
Horst aan de Maas is iedereen op deze
dag welkom op de Houthuizermolen
in Lottum en op de molen Eendracht
maakt Macht in Meterik.

0704 \ service

Blauwborstwandeling
in de Mariapeel
IVN Geysteren-Venray organiseert op zondag 10 april de jaarlijkse
Blauwborstwandeling in de Mariapeel. Deze wandeling start om 07.00
uur op de Zwarte Plakweg in America. Deelname is gratis.
Eén van de eerste zangvogels die terug
komt uit Afrika is de blauwborst. Deze
insecteneter is vanaf maart/begin april
weer te vinden in moerassige gebie
den zoals de Peel. Naast de blauw

Religie

The River Zydeco Band op podium
SundayFolk &more in De Wingerd Sevenum
De River Zydeco Band speelt al ruim 25 jaar op podia in heel Europa. Zondag 10 april spelen ze een
concert op het muziekpodium van SundayFolk &more in de Wingerd in Sevenum.
Met de Zydeco-bezetting als basis
brengt de band een mix van ver
schillende stijlen. Het is een mix van
de uit de zuidelijke staten afkom

Vrijdag 15 april (Kruisweg)

Broekhuizen
Zondag 10 april

Griendtsveen
Zondag 10 april

Grubbenvorst
Zaterdag 9 april

Hegelsom

15.00

gespeeld, geschreven door de gita
rist/hammond speler.
Voor meer informatie, kijk dan op
www.riverzydecoband.com

Apotheek

Apotheek Maasdorpen

11.00

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

19.00

Huisartsenpost

10.30

stige Americana rootsmuziek met
invloeden uit de R&B, blues en
country.
Er worden nieuwe nummers

Adver torial

Medische zorg

America

Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

Zondag 10 april

09.30

Horst

Zaterdag 9 april
Zondag 10 april
Maandag 11 april
Dinsdag 12 april
+ aanbidding
Donderdag 14 april
Vrijdag 15 april (Kruisweg)
- kruisverering

Kronenberg
Zaterdag 9 april

Meerlo

18.00
11.00
18.30
09.00
18.30
15.00
18.30

19.15

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

Gebiedsteams

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

Gemeente Horst aan de Maas

Donderdag 14 april
- biddende moeders
Vrijdag 15 april (Kruisweg)

Meterik

19.00
09.30
15.00

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Tandarts

NLW Groep kleurt Fancom groen
Donderdag 31 maart is nieuwe Fancom werkkleding overhandigd aan de medewerkers van NLW die assemblagewerkzaamheden uitvoeren voor motoren en ventilatoren van Fancom. Met deze actie laat Fancom
zien dat NLW een belangrĳk verlengstuk van hun eigen productiefaciliteit is. Zó belangrĳk dat de medewerkers van NLW de eersten zĳn die werkkleding ontvangen waarop het nieuwe logo van Fancom prĳkt.
Voor de medewerkers van NLW betekent dit een nog grotere betrokkenheid bĳ de werkzaamheden die ze
uitvoeren. Assemblagemedewerker Leo Hoefdraad mocht namens NLW de kleding in ontvangst nemen.
Wim Berden, Assembly Manager bĳ Fancom: “Wĳ zĳn blĳ dat we op deze manier weer een nieuwe stap
hebben kunnen zetten in onze samenwerking”. Nieuwsgierig? Lees het hele verhaal op www.nlw.nl

Spoedgevallendienst

Vrijdag 15 april (Kruisweg)

Swolgen

Zondag 10 april
Dinsdag 12 april
- rozenkrans

Sevenum

Zaterdag 9 april
Zondag 10 april
+ uitstelling
Maandag 11 april
Dinsdag 12 april
Donderdag 14 april
Vrijdag 15 april (Kruisweg)
- Kruisverering

Tienray

Vrijdag 15 april (Kruisweg)
- Kruisverering

De Schuilplaats
zondag

borst komen er tijdens de wandeling
ook andere vogelsoorten aan bod. De
wandeling is niet geschikt voor minder
validen en wandelwagens. Goede wan
delschoenen worden geadviseerd.

kerkdienst

15.00

09.00
19.00
18.40

18.00
09.30
14.00
18.30
18.30
18.30
15.00
18.30

8 t/m 10 april
Tandunique Sevenum
Peperstraat 43, Sevenum
077 467 20 97

11 t/m 14 april
Veerle Gorter
Tuinstraat 9, Venray
0478 58 34 78

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

15.00
19.00

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

10.00

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

RUIM 20 VERSCHILLENDE KLEUREN
ROZEN ZIJN WEER VERKRIJGBAAR
OOK EEN RUIM ASSORTIMENT VAZEN
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Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Via de Tongerloseweg/Speulhofsbaan kunt u de Hazenkampweg bereiken

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas
06 55 40 80 23

19

20
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Geplukt

Loek Engels Sevenum
‘Kilomeaters, kilomeaters, kilomeaters’, het zal vast het lijflied (Rowwen Hèze) van Loek Engels (46) zijn.
Als fervent wandelaar legt hij heel wat meters af en ziet hij allerlei prachtige plekjes. Deze week wordt de
Sevenummer geplukt.

“Ik besloot te gaan voor de opleiding
Elektrotechniek op de universiteit in
Eindhoven. Ik hou van programmeren,
maar ook hardware vind ik interes
sant. De balans tussen praktijk en
theorie vind ik echt tof.” Na zijn studie
kwam Loek terecht bij Océ in Venlo
als software developer. Een aantal
jaar later vervolgde hij zijn carrière bij
Sioux Technologies in Eindhoven. Daar
werkt hij nog steeds. “Ik werk daar als
projectmanager. We maken hightech
multidisciplinaire systemen, cloud- en
applicatie software en artifical intelli
gence oplossingen.”

KnopenLopen

Jarenlang was volleybal de favo
riete sport van Loek. “Deze sport
beoefende ik op redelijk hoog
niveau”, zegt hij. “Maar na een
tijdje kreeg ik een blessure aan
mijn knieën, een operatie volgde.”
Daarna volgde squashen en spin
nen, maar niets kon uiteinde
lijk tippen aan het wandelen.
Deze sport was eigenlijk altijd al in
beeld geweest bij Loek. “Als kind
gingen we met het gezin veel
wandelen. Toen vond ik het niet
altijd leuk, maar nu heb ik er heel
veel plezier in gevonden. Ik kan
mij nog goed herinneren dat ik
op vakantie in de bergen met pap
veel wandelde. Dan ploeterden we
de berg op en eindigden we ergens
op een bankje met een stokbrood,
kaas en cola. Meer hadden we niet
nodig en daar genoten we ontzet
tend van.”

Schuupen
Nu zijn dat soort tochten voor Loek
een eitje. Hij loopt wekelijks meerdere
afstanden die variëren van 30 tot aan
50 kilometer. Daarnaast doet hij vaker
mee aan speciale tochten en dan
komen de afstanden makkelijk boven
de 100 kilometer. Eén van de belang
rijkste aspecten voor het wandelple
zier van Loek is het genieten van de
natuur. Die liefde is op jonge leeftijd al
ontstaan. “We speelden altijd buiten
in Sevenum”, zegt hij. “Dan bouwde
ik met mijn buurjongen hutten en
gingen we ‘schuupen’. Als ik thuis
kwam, was het altijd gezellig. Samen
met mijn zus vormden we met pap
en mam een rustig gezin. Ik had nooit
iets te klagen.” Na de Sint Josefschool
in Sevenum, reisde Loek elke dag af
naar het Boschveldcollege in Venray.
“We fietsen 16 kilometer heen en
16 kilometer terug. Deze ritjes waren

fantastisch. Met het groepje waarmee
ik fietste, hadden we altijd lol. Op de
middelbare school ging het mij vrij
gemakkelijk af. Tijdens een toetsweek
had ik een hele planning klaarliggen
en uiteindelijk kwam daar niet veel
van terecht. Dan was het de laatste
dag even flink aan de bak met koffie
en cola.”
Naarmate Loek ouder werd, kreeg hij
steeds meer interesse in computers.

Loek heeft een druk leventje.
“Werken, veel wandelen en natuurlijk
mijn grote hobby: mijn kinderen en
vriendin. Mieke heb ik leren kennen
op het Boschveldcollege en samen
hebben we twee kinderen: Teun en
Ciel. Het is fantastisch om met hen
dingen te ondernemen. Zoals je weet
ben ik een grote fan van wandelen
en dit deden we toen ze op de lagere
school zaten dan ook vaak samen op
routes van KnopenLopen. Je komt op
plekken waarvan je niet wist dat ze
bestonden. Daarnaast is het voor de
kinderen heel speels en neem je wat
lekkers mee voor onderweg. Ze ver
maken zich wel.” Met Teun heeft Loek
heel wat kilometers gelopen. “Samen
hebben we de Kennedymars gelopen
toen hij 12 was, dat vond ik zo stoer
van hem.”

Tocht door Amerika
Loek beschrijft het wandelen als
intensief, rustig, maar wel inspan
nend. “Je probeert iedere keer je
grenzen te verleggen, je wilt elke keer

een stukje verder. Als je 20 kilometer
hebt gelopen, kun je ook 40. Als dat te
doen is, kun je vast ook 80 kilometer
en ga zo maar door. Het is voor jezelf
het neerzetten van een prestatie.”
De Sevenummer wandelt vaak over
dag, maar de nachten zijn hem ook
niet vreemd. “Dat is weer een hele
andere ervaring”, zegt hij. “Als je dan
in het donker in een bos of op wan
delpaden loopt, zie en hoor je weer
allerlei andere dingen.” Een aantal jaar
geleden reisde Loek met zijn gezin
af naar Amerika. “Ik wilde aan mijn
kinderen laten zien hoe prachtig het
daar was.” In Yosemite National Park
stond een bord met John Muir Trail 211
miles. “Je raadt het al, het idee om
deze tocht te lopen was snel gebo
ren. Ook samen met een oud buur
jongen, natuurlijk. Het was een heel
avontuur, we hebben achttien dagen
gewandeld waarvan de laatste negen
dagen onbevoorraad en zonder mobiel
bereik. Mieke kon ons op afstand
alleen via de satelliet volgen.”
Onlangs is Loek gevraagd om
toe te treden tot het bestuur van
KnopenLopen. “Eigenlijk kon ik ook
geen nee zeggen. Samen met mijn
gezin heb ik al zoveel genoten en ple
zier beleefd aan de mooie paden en
diverse activiteiten van KnopenLopen.”
Genieten staat uiteindelijk centraal in
het leven en tijdens het wandelen bij
Loek. “Het zijn vaak die hele kleine
momentjes. Bijvoorbeeld na een heel
aantal kilometer een blik knak open
trekken en deze opwarmen. Of op het
eind een heerlijke bak koffie met een
gebakken ei. Van dat soort dingen
geniet ik het meest.”
Tekst en beeld: Niels van Rens

WE WANT YOU!

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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• HORECAMEDEWERKERS MUSEUMCAFÉ (8-36 uur)
• MEDEWERKER FACILITAIRE ZAKEN (24-36 uur)
• COMMERCIEEL MEDEWERKER FRONT OFFICE (18-30 uur)

Oplossing vorige week:

8
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3

Wij zoeken:

9

9

1
1

Oorlogsmuseum Overloon is op zoek naar versterking in de frontlinie en in de backoffice. Wil jij onderdeel worden van een enthousiast en toegewijd team, ben jij flexibel
inzetbaar, communicatief vaardig en gastgericht? Dan ben jij degene die wij zoeken!
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Reageren kan via m.vanderlinden@oorlogsmuseum.nl
Meer informatie: www.oorlogsmuseum.nl
Museumpark 1
5825 AM Overloon
oorlogsmuseum.nl

