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Horst aan de Maas

Rundje um ut Hundje
Het was een iets nattere editie dan voorheen, maar dat maakte Rundje um ut Hundje er dit jaar niet minder op. Honderden sporters deden mee aan het jaarlijks hardloopevenement in het centrum van Horst. Laura Douven (Sevenum) was de snelste bij de 350 meter en Michel Freriks (Horst) wist de snelste tijd neer te zetten bij de 1.000 meter. Degenen
die ook de snelste tijd hadden waren Pepijn Bouwman uit Horst (1.150 meter), Martijn Jansen uit Venlo (2.500 meter), Nick van den Eng uit Helmond (5.000 meter) en Rens Smeets
uit Nijmegen (10.000 meter). / Beeld: Sten Jetten

Besluit doet enorm veel pijn bij de politicus

CDA wil niet meer verder met Han Geurts als wethouder
CDA Horst aan de Maas heeft besloten om wethouder Han Geurts aan de kant te zetten als kandidaat
wethouder. De CDA-fractie draagt Elbert Joosten uit Meterik voor als kandidaat wethouder voor een
mogelijk nieuw college. De beslissing van de partij doet Geurts veel pijn, laat hij weten.
Han Geurts vernam het nieuws
via een mededeling van het CDA.
“Ik was op vakantie in Amerika en
kreeg een webcall”, zegt Geurts.
“Ik zou tijdens mijn vakantie bereikbaar blijven vanwege de coalitieonderhandelingen. Tijdens deze webcall
werd aan mij medegedeeld dat de
zittende raadsleden het vertrouwen
in mij hadden opgezegd. Dit kwam
voor mij als donderslag bij heldere
hemel.” Het CDA heeft Geurts nooit
eerder gesproken over dit besluit.
“Het doet mij dan ook enorm veel

pijn dat deze beslissing is genomen
zonder dat we vooraf hierover hebben gepraat. We kunnen toch altijd
in gesprek?” Waarom ze het vertrouwen in Geurts hebben opgezegd en
waarom ze niet met hem in gesprek
zijn gegaan, wilde de partij niet verduidelijken. Roy Knelissen, bestuurslid
CDA Horst aan de Maas, geeft aan dat
hij deze mededeling liever persoonlijk aan Geurts had willen vertellen.
“Wij wisten niet dat hij in Amerika op
vakantie was”, zegt het bestuurslid.
“We hadden de keuze om het hem

na zijn vakantie te vertellen met het
risico dat hij het via via zou vernemen, of het via een videocall te doen.
Dan heeft toch de laatste manier onze
voorkeur. Ik realiseer mij ook dat dit
niet de beste weg is. Het is in ieder
geval nooit de bedoeling geweest om
Han hierin te beschadigen, want we
hebben altijd goed met hem samengewerkt.” Geurts zegt dat het CDA aan
hem heeft gevraagd of hij zelf wilde
terugtreden. “Daar werk ik natuurlijk
niet aan mee”, zegt hij. “Dat zou voor
mij als kiezersbedrog voelen en het

CDA heeft zelf deze beslissing genomen, dan moet ze haar eigen wonden
likken.”
Aan de gemeentelijke organisatie
heeft Geurts laten weten dat hij ze
bedankt voor het open en eerlijke
contact en dat hij wethouder blijft
totdat het nieuwe college geïnstalleerd wordt. “Langs deze weg wil ik
al die verenigingen, stichtingen en
hun vele vrijwilligers bedanken voor
de fijne samenwerking. Jullie werk
en inzet voor onze gemeente heeft
mij de afgelopen vier jaar veel energie geven en dat zal ik gaan missen.”

Nieuwe uitdaging
Geurts kijkt positief terug op zijn

periode als wethouder. “De afgelopen vier jaar heb ik me ingezet
voor deze mooie gemeente. Ik heb
me altijd verbonden gevoeld met
Horst aan de Maas en wil iets betekenen voor onze eigen leefomgeving. Ik heb dat de afgelopen vier
jaar als wethouder kunnen doen.
Ik ben trots op Horst aan de Maas, op
de aanpakkersmentaliteit en op de
samenwerking in de gemeenschap.
Ik heb gewerkt aan mooie projecten, zoals ’t Gasthoês, en we hebben
flinke stappen gezet in de verduurzaming van accommodaties, leefbaarheid, sport en cultuur.
Lees verder op pagina 05
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Pieter Simons brengt poëziebundel uit over
muzikale carrière
De 76-jarige Pieter Simons uit Grubbenvorst heeft het grootste gedeelte van zijn leven een carrière gehad in
het maken van muziek en het schrijven van teksten. Het kriebelde al een tijdje om van al deze teksten een
poëziebundel te maken, maar corona gooide roet in het eten tijdens het proces. Op zaterdag 9 april was het
dan eindelijk zo ver, toen verscheen ‘Mijn Dichtboek Open’ en presenteerde Simons de bundel in boekhandel
Koops in Venlo.
Al vanaf zijn middelbareschooltijd had
Pieter Simons een passie voor het
maken van muziek. “Ik heb in verschillende muziekgroepen gezeten
en ondanks dat ik mijn diploma als
socioloog heb behaald, ben ik fulltime in de muziekwereld terechtgekomen”, vertelt hij. “Het was toen en
is nog altijd mijn passie.” De muziek
die Simons maakt, is te kwalificeren als folk- en countrymuziek in de
breedste zin van het woord. In de
teksten van zijn muziek haalt Simons
zaken aan die betrekking hebben op
de maatschappij, wat er in het leven
gebeurt en hoe hij het leven ziet.
“Dit alles met een dosis humor”, geeft
hij aan. “Niet alleen schreef ik in het
Nederlands, maar ook in het dialect.”
Vanuit zijn omgeving kreeg Simons
steeds vaker de opmerking dat hij
hele goede teksten schreef, maar dat
mensen deze moeilijk konden vinden.
“De enthousiaste reacties vanuit mijn
omgeving inspireerden me ze te bundelen in een mooi boek”, legt hij uit.
“Mensen om me heen vonden echt
dat ik er iets mee moest doen, want
poëzie hoort in een boek.”
Daarom begon Simons in 2020 met

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

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres

het schrijven en bundelen van de
voornaamste muziekteksten die hij
de afgelopen 25 tot 30 jaar heeft
geschreven, maar dit ging niet zonder slag of stoot. “Door corona werd
alles telkens vertraagd in de uitgave
en het bleek moeilijk om dit snel af
te ronden.” Door het karakter van het
boek, dat veel uitgekozen afbeeldingen bevat, was er namelijk veel mailverkeer met onder andere de uitgever
nodig. “We konden fysiek niet afspreken, daardoor duurde dit langer”, legt
Simons uit. “Daarnaast wilde ik het
boekje graag aan vrienden en bekenden presenteren, maar de coronaregels maakten samenkomen moeilijk.”
Tijdens het proces kreeg hij hulp van
zijn vrouw en dochter. “Mijn dochter
heeft het voorwoord geschreven en
mijn vrouw hielp mee met het ontwerp en het redigeren. We hebben
het dus echt samen gedaan”, vertelt
hij trots. “Daarnaast heeft een goede
vriend van me, Dirk Huizinga, ervoor
gezorgd dat bij elk lied een passende
afbeelding kwam. Hij is namelijk
beeldend kunstenaar en fotograaf.”
Simons koos voor de naam ‘Mijn
Dichtboek Open’, omdat hij dit een

HALLO in
Lissabon

toepasselijke titel vond met een dubbele betekenis. “Het betekent dat ik
een dicht boek (mijn carrière) weer
openmaak en mensen een kijkje geef
hierin. Tegelijkertijd gebruik ik het
woord dichtboek, omdat de muziekteksten poëzie zijn.”

Presentatie
In totaal heeft Simons er ongeveer
anderhalf jaar over gedaan om de
bundel af te maken. Hij is ontzettend
blij met het eindresultaat en presenteerde ‘Mijn Dichtboek Open’ zaterdag
9 april bij boekhandel Koops in Venlo.
“Ik heb hierbij een kleine presentatie gehouden, samen met mijn vrouw
en dochter. Daar waren veertig mensen aanwezig en zij waren allemaal
hartstikke enthousiast. Hierna heb
ik met mijn band SIMONS een aantal
liedjes met teksten uit mijn dichtboek
gespeeld. Er is toen een aantal gesigneerde exemplaren verkocht en de
mensen die dit gelezen hebben, zijn
heel erg blij ermee. De positieve reacties zijn geweldig.”

Tekst: Floor Velthuizen

HALLO op reis

De HALLO is weer mee
op vakantie gegaan.
Zo nam Monique Litjens
de HALLO mee richting
Lissabon in Portugal.
“Onze oudste zoon Daan
(rechts op de foto) woont
en werkt daar”, zegt
Monique. “Wij (Stephan,
Loek en ik) hebben daar
heerlijk genoten van de
zon, gezelligheid en de
prachtige omgeving.
We hebben de HALLO de
hele week meegesjouwd
omdat we elke keer
vergaten een foto te
maken. Op de laatste
avond is het gelukt.”

Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)

Problemen met
uw kunstgebit?

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

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

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

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

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01
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SamenUitBus brengt ouderen
weer samen na corona
Toen de belangrijkste coronaregels ingetrokken werden, was dit voor veel organisaties weer het moment om
hun activiteiten op te pakken. Zo ook voor de SamenUitBus, een stichting die senioren in de gelegenheid stelt
om samen met leeftijdsgenoten op stap te gaan door ritten en uitstapjes te organiseren. Sinds de bus weer
rijdt, is de bezetting nagenoeg maximaal. Het is dankbaar werk, stelt buschauffeur Geert van de Munckhof,
vrijwilliger van de stichting.

T
E
G
D
U
B
BBQ

4x vlees
3x saus
5x salade
Kruidenboter en stokbrood
Borden en bestek

De SamenUitBus reed op dinsdag
26 april naar de markt in het centrum van Horst. Ouderen die zich van
tevoren aanmelden, kunnen gebruikmaken van deze service, waarbij ze
thuis opgehaald en weer afgezet worden. De bus gaat een aantal keer per
week de weg op. Niet alleen wordt
er gewinkeld in Horst, er worden ook
uitstapjes georganiseerd naar andere
plaatsen en bezienswaardigheden
in de regio. Zo werd er donderdag
28 april een breifabriek bezocht en
rijdt de bus ook regelmatig naar het
tuincentrum. De organisatie van de
stichting wil met de SamenUitBus een
bijdrage leveren aan de eenzaamheidsproblematiek onder ouderen.
Door ritten en uitstapjes te organiseren, worden ouderen op laagdrempelige wijze met elkaar in contact
gebracht, stelt de stichting.

Ondersteunen
Geert van de Munckhof werkt al tien
jaar op vrijwillige basis als buschauffeur voor de SamenUitBus. Hij haalt
aan het begin van zijn rit alle mensen
aan huis op en zet ze aan het einde
van de dag ook allemaal één voor één
weer thuis af. “Het is fijn om ouderen

op deze manier te kunnen ondersteunen”, geeft hij aan. “Een groot deel
van de gebruikers van de bus kan zelf
niet meer de weg op en hierdoor zijn
ze afhankelijk van anderen. Mensen
willen niet altijd hun familie vragen
en een taxi is erg duur. Door onze
service kunnen we ouderen toch
de mogelijkheid bieden even eruit
te gaan.” Tijdens de coronaperiode
waren er langere periodes dat de bus
stilstond. Dit was erg lastig, vertellen verschillende gebruikers van de
bus. “We maken er normaal gesproken bijna elke week gebruik van”,
vertelt één van de dames. “Als dat
dan wegvalt, voel je je erg eenzaam
en verdrietig. Het is toch een opvulling van je dag. Je leert er veel mensen kennen.” Dat kan Geert beamen.
“Het gaat voornamelijk om het sociale
aspect. Zo is er ook iemand die niet
meer met de SamenUitBus gaat, maar
wel iedere maandag een kopje koffie
komt drinken met de mensen die wel
nog gebruikmaken van de bus. Dat
doet ze puur voor de gezelligheid. Het
is mooi om te zien dat er vriendschappen ontstaan. Het grootste gedeelte
van onze gebruikers bestaat namelijk uit alleenstaande, oudere dames.

Zij vinden het leuk om met elkaar op
te trekken. Voor sommige nieuwe
gebruikers is dit een drempel, maar
zij hoeven niet bang te zijn.” Dit stelt
ook een andere dame, die meerdere
malen per week meegaat met de bus.
“Ik vond het op het begin wel spannend, maar het is hartstikke gezellig”,
zegt ze. “Ik ga dan ook geregeld mee,
je leert de dames allemaal kennen en
dat schept een band.”

Tuincentra
De bezoekjes aan tuincentra zijn volgens Geert favoriet onder de busgebruikers. “De bus zit dan altijd snel
vol”, lacht hij. “Je merkt dit ook op
zondagen, veel mensen zijn echt op
zoek naar een dagbesteding en op
zondag rijden we vaak wat verder
weg en wordt er echt een uitstapje
gemaakt. Dat wordt gewaardeerd,
want deze uitstapjes zitten bijna
altijd vol.” Het maakt Geert dan ook
niet uit als hij een keer langer onderweg is dan gepland. “Ik doe dit werk
met veel plezier en ben daar dus niet
moeilijk in. Het mooiste is om deze
mensen een fijne dag te bezorgen.”
Tekst: Floor Velthuizen

Meerlo en Horst onderzocht

Hennep en gestolen fietsen aangetroffen
na controle interventieteam
Het ACT! Interventieteam heeft op dinsdag 10 mei samen met de politie en handhaving twee controles
gehouden in Horst aan de Maas. In Meerlo werden hennepplanten gevonden en in Horst zijn gestolen fietsen
aangetroffen.
Er werd gecontroleerd op de
Monseigneur Jenneskensstraat in
Meerlo. Tijdens deze controle hebben
ze hennepplanten en twee grote zakken met gedroogde henneptoppen
gevonden. Er is één persoon aangehouden. Alle goederen zijn in beslag

genomen. Daarnaast constateerde
het interventieteam ook gasfraude
op dit adres. Enexis gaat hier verder mee aan de slag. De gemeente
bekijkt de mogelijkheid tot het sluiten van het perceel op basis van het
Damoclesbeleid. Bij een controle in

€14,00
p.p.

Horst zijn alle opslagboxen gecontroleerd aan de Kranestraat. Tijdens
deze controle zijn twee gestolen fietsen aangetroffen. De fietsen zijn in
beslaggenomen door de politie.

Sweet Lions
cherrytomaten
is een productieis
bedrijf
130 000 m2
dat gespecialiseerd
in het telen,
Sweet
Lions cherrytomaten
eenvan
productie
bedrijf
van 130 000ism2
sorteren en klantgericht verpakken van verschillende soorten cherrytomaten. Het bedrijf is gevestigd in
dat gespecialiseerd
is
in
het
telen,
sorteren
en
klantgericht
verpakken
Horst aan de maas in het glastuinbouwgebied Californië.

van verschillende soorten cherrytomaten. Het bedrijf is gevestigd in
In onze
met in
cherrytomaten
zoeken wij een gemotiveerde:
Horst aan
de kas
maas
het glastuinbouwgebied
Californië.

Teamleider arbeid (fulltime)

In onze kas met cherrytomaten zoeken wij een gemotiveerde:

Teamleider arbeid (fulltime)

Een zeer afwisselende functie waarin je meewerkt en medewerkers begeleidt in de
werkzaamheden zoals oogsten en gewasverzorging.
Interesse
in deze vacature?
op www.sweetlions.nl
bij
Een zeer
afwisselende
functieKijk
waarin
je meewerkt enwerken
medewerkers
begeleidt in de werkzaamheden zoals oogsten en gewasverzorging.

Interesse in deze

Sweet Lions BV
Aartserfweg 6
vacature?
op www.sweetlions.nl
5971 Kijk
NR Grubbenvorst
tel: 077-3662828
Jordan@sweetlions.nl
Sweet Lions BV

Aartserfweg 6
5971 NR Grubbenvorst
tel: 077-3662828
Jordan@sweetlions.nl

werken bij
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“Denk aan mij en ik ben er...”
Wat se gehad hes,
naeme ze dich nit mier aaf
- Gerrit

Ria

Ria Christiaens - Janssen

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

* 13 oktober 1954
Samen hebben wij Gerrit in zijn laatste dagen bijgestaan en
is hij in ons bijzijn heengegaan. Met een gevoel van trots,
dankbaarheid en liefde hebben wij afscheid genomen van

Gerrit Engelen
13 maart 1946

Sevenum

5 mei 2022

Toos Engelen - Vorstermans
stoere pap, schoonvader en trotse opa van
Silvester en Ria
Nienke en Jelle
Fenne en Mark
Marit en Daan
Geert en Katja
Bob en Imca
Gijs

Horst

† 6 mei 2022

allerliefste van

Hay Christiaens

Naar wens van Gerrit hebben wij in besloten kring afscheid van
hem genomen op dinsdag 10 mei.
Een speciaal woord van dank aan huisarts Hillary de Vos,
team Buurtzorg en afdeling Hematologie van Radboudumc
voor de fijne begeleiding en liefdevolle verzorging.

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

lieve mam, schoonmoeder en trotse oma van
Mark en Jill
Finn, Day
Roy en Rochelle
Reshem, Romee
Op donderdag 12 mei 2022 nemen wij in besloten kring
afscheid van Ria.
Correspondentieadres: Venloseweg 51, 5961 JB Horst.

Groot is de leegte en het verdriet,
mooi zijn de herinneringen die je achterliet.
Wij hebben afscheid genomen van mijn zus,
onze schoonzus en tante

van Ulftstraat 15, 5975 XW Sevenum

Samen onderweg naar een mooie herinnering

Ria Christiaens-Janssen
We zullen haar betrokkenheid en liefde erg gaan missen.

&
Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

Wij wensen Hay, Mark en Jill, Roy en Rochelle, Reshem, Romee,
Finn en Day veel sterkte toe en we zullen er zijn voor jullie.
Familie Janssen
Familie Christiaens
uit vaar t verzorging

Time to say goodbye...

Drees Hesen
5 Horst, 12 januari 1935

c Venlo, 3 mei 2022

echtgenoot van

Thea Hesen-Craenmehr
lieve pap en trotse opa van
Gert en Susan
Niels
Stan
Jacqueline en Jan
Evelien en Dick, Floor
Janneke 1 en Rob, 2 Gradje
Paul en Ellen
Correspondentieadres: Langstraat 11, 5963 NT Hegelsom
De afscheidsdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden
op maandag 9 mei.
Een speciaal woord van dank aan het Groene Kruis
Thuiszorg team Hegelsom en dokter Verbeek van
Het Zorghoes.

Dankbetuiging
Hartelijk dank voor het meeleven na het overlijden van
mijn zorgzame vrouw, onze lieve moeder, oma en superoma

Een speciaal woord van dank voor uw bijdrage
aan het longfonds.
Fam. Martens en tante Toos.

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Uw aanwezigheid, warme woorden, kaarten
en bloemen hebben ons goed gedaan.
Huub Joosten, kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

0478-515221
Briensveld.nl

Dankbetuiging

Hartelijk dank voor uw warme belangstelling, de vele kaarten
en gulle giften aan Stichting A.L.S en KiKa na het overlijden van

Jo Jeurninck
Het doet goed te weten er niet alleen voor te staan maar
verdriet te kunnen delen.
Jet Jeurninck - Custers
Sandra en Roel
Roger en José, Sophie, David

Dankbetuiging

Mia Martens - Geurts

Met liefde en passie

Truus Joosten-Verboeket

Molenveldweg 33
5975 AH Sevenum
Via deze weg willen we iedereen bedanken voor uw
medeleven, aanwezigheid, lieve woorden, bloemen en kaarten
die we hebben mogen ontvangen naar aanleiding van het
overlijden van ös mam, oma, schoonmoeder en zus.

Yvonne Vos

Voor aardbeienplanten,
groenteplanten, o.a. Komkommertomaten enzv. -fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys Langstraat 64
Horst-Hegelsom tel.: 077 398 35 52

Heerlijke Verse Asperges,
ook geschild! Verhaeg Asperges
Kranestraat 38 Horst. Open: MA-VR
10-12u en 13-17u. ZA 9-17u. ZO op
afspraak. Tel 077 398 65 90

Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.

Gezocht Zundapp met
voetversnellingen voor liefhebber.
Wie heeft er nog iets staan?
Bel 06 22 78 41 98

Gezin in Sevenum zoekt voor 1x4
uur per week hulp aan huis. Graag
contact via bbrouwer1976@gmail.com

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

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Trap bekleden met tapijt veel keuze.
Bel 06 16 37 45 14 voor een gratis
prijsopgave bij u thuis dmv stalen.
Woningstoffeerderij vd Broek.
TUINMAN/HOVENIER bied zich aan,
voor als U een goed onderhouden tuin
wilt, maar het zelf niet kunt of wilt
doen! Bel of app: 06 53 21 25 33
Wij zoeken iemand die ons 3 uur
per week helpt met poetsen.
Graag bellen naar 06 22 18 54 83
Vrijstaande bungalow per direct
beschikbaar voor de verhuur in het
buitengebied van Sevenum.
Inlichtingen 06 53 35 20 74.
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2.500 happy stones in een jaar tijd

Vervolg voorpagina

Swolgense stenen reizen de hele wereld over
Elly Heijnen uit Swolgen tekent en verstopt al een jaar happy stones. Deze creatieveling kwam vorig jaar in
aanraking met de paaseieren voor kinderen en volwassenen en heeft haar eigen Facebookpagina. Van de
stenen heeft ze er inmiddels 2.500 gemaakt.

code. Op de achterkant van de steen
zet ik ook altijd een mooie tekst waarvan mensen vrolijk worden.”

Facebookpagina
Elke dag wandelt Elly met haar honden door de natuur. Dat kan natuurlijk niet zonder happy stones mee te
nemen. “Ik heb een speciaal heuptasje
gekocht waarin de steentjes makkelijk
opgeborgen kunnen worden. Op ieder
paadje verstop ik een steentje.”
Onlangs kwam ze tijdens het wandelen stenenzoekers tegen die ze kende.
Zo postte een familie een foto op haar
Facebookpagina dat ze stenen hadden
gevonden van Elly. Daarop waren ook
honden te zien. “Diezelfde honden zag
ik in het bos in de verte lopen. Ik heb
hen aangesproken en ze vonden het
geweldig wat ik deed. Het gezin was
hier op vakantie en waren op zoektocht naar mijn steentjes. Dat is prachtig om te horen.”

Creativiteit

Een happy stone is eigenlijk een soort
paasei. Iemand verft of tekent een
figuur op een steen en verstopt deze
later in de natuur om weer gevonden te worden door verzamelaars.
Deze hobby is ontstaan in het begin
van de coronaperiode en nu zijn er op
diverse plekken wereldwijd beschilderde stenen in de natuur te vinden. Elly Heijnen vernam vorig jaar
van de happy stones. “Ik kreeg een
appje van mijn schoondochter over de
happy stones”, vertelt ze. “Of dat iets
voor mij was. Altijd al ben ik creatief
geweest. Samen met mijn kleinkinderen tekende ik altijd veel dieren.”

Verslaafd
Nadat Elly een aantal stenen had
beschilderd, verstopte ze de happy
stones bij een ‘kabouterboom’ in
Swolgen. “Een uur erna waren ze allemaal weg”, zegt ze lachend. “Dat ging
snel. Daarna ben ik er steeds meer
gaan maken en op allerlei plekken
gaan verstoppen. Binnen no-time zijn
ze telkens verdwenen.” Inmiddels
maakt Elly zo’n vijftig tot zeventig stenen per week. “Je mag wel zeggen dat
ik verslaafd ben. Als ik een weekendje
weg ben, neem ik mijn stiften mee.
Ik kan niet zonder.” Via een bedrijf
uit de regio krijgt ze soms stenen

en anders vindt ze ze in de natuur.
“Zelf maak ik ook stenen. Dan giet ik
gips of beton in een mal en zo kun
je snel veel stenen maken.” Voor de
happy stones zijn ook speciale stiften
nodig. “Niet alle stiften zijn geschikt.
De tekeningen moeten natuurlijk
wel op de stenen blijven in weer en
wind. Daarnaast gaat er uiteraard een
beschermlaag van epoxy eroverheen.”
Op de stenen tekent Elly voornamelijk dieren. “Op de achterkant zet ik de
naam van mijn Facebookpagina waar
mensen mij kunnen volgen. De pagina
heet HSS 5866 en staat voor Happy
Stones Swolgen en 5866 is mijn post-

Het meest trots is Elly op de happy
stones waarop ze vogels heeft getekend. “Dat zijn vaak de mooiste”, zegt
ze. Ze laat een aantal voorbeelden
zien van happy stones die ze heeft
opgestald in haar tuin. “Sommige
stenen lenen zich ook echt voor een
bepaalde tekening. Zo leek er een
steen heel erg op een dier in een
auto. Maar niet altijd weet ik meteen wat ik ga schilderen. Op andere
Facebookpagina’s van happy stones
staan tal van voorbeelden en op internet staan ontelbare foto’s en tekeningen. Daar haal ik ook mijn creativiteit
uit.”

Tekst en beeld: Niels van Rens

Oh, zit dat zo!

Herstel box 3 heffing
Box 3 blĳft de gemoederen bezighouden. Na de uitspraak van de Hoge Raad over de onrechtmatigheid van deze belasting is de wetgever
aan zet. Niet alleen moet het verleden worden hersteld, daarnaast komt er een Noodwet voor de korte termĳn en defi nitieve aanpak
van de belasting op vermogen die wordt verwacht in 2025. In dit artikel richt ik mĳ op de Herstelwet, die gaat gelden voor de periode
2017 tot 2022.
op herstel. Voor de jaren vóór
2021 zal vaak wél een definitieve
aanslag zijn opgelegd (maar dat
hoeft niet).

Deze Herstelwet gaat (in elk
geval) gelden voor aanslagen
die nog niet definitief vast staan.
Dat wil zeggen als er nog geen
definitieve aanslag is opgelegd.
Voor 2021 en 2022 zijn er nog
geen definitieve aanslagen opgelegd en heeft iedereen dus recht

Is er wel een definitieve aanslag,
dan volgt ook herstel als hiertegen tijdig (binnen zes weken)
bezwaar is gemaakt. Er was wel
politieke druk om ook iedereen
die géén bezwaar had gemaakt
herstel te bieden, maar daar
hangt een fors financieel plaatje
aan. Er loopt nu een procedure
bij de Hoge Raad om ook in de
situatie dat niet tijdig bezwaar is
gemaakt toch rechtsherstel te krijgen en die wacht de regering af
alvorens een definitief standpunt
in te nemen.
Het rechtsherstel vindt plaats in
de vorm van de forfaitaire spaar-
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variant. Waar de oorspronkelijke
heffing uitging van een standaardverdeling van het vermogen
over sparen en beleggen, wordt
in de herstelvariant uitgegaan
van de werkelijke verdeling tussen spaargeld, vorderingen en
beleggingen (effecten en onroerend goed).

Is het dan klaar? Nou nee, de
verwachting is dat er over de
Herstelwet ook wel weer juridische procedures gaan komen
en dan hebben we het nog niet
gehad over de Noodwet en
het nieuwe stelsel vanaf 2025.
Voorlopig zijn we er dus nog
niet vanaf.

Belastingplichtigen met alleen
spaargeld gaan er zondermeer op
vooruit, maar heb je ook beleggingen, dan zou je ook hoger
kunnen uitkomen. Bijbetalen
hoef je echter nooit. De bedoeling is dat de Belastingdienst
het allemaal automatisch regelt
en hoef je dus zelf niks te
doen. Vanaf augustus begint de
Belastingdienst met corrigeren,
voordat alles klaar is zal nog wel
even duren.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu

CDA wil niet
meer verder
met Han
Geurts als
wethouder
Ik ben enorm trots op alle verenigingen en stichtingen in
onze gemeenschap. Ik ben altijd
ambassadeur voor hen en hun
werk geweest en heb me zo
opgesteld.” Geurts blijft wethouder totdat het nieuwe college is
geïnstalleerd. Daarna moet hij op
zoek naar een nieuwe uitdaging.
“Wat dat zal zijn, weet ik nog
niet. Als de ene deur dicht gaat,
gaan er andere deuren open.
Eerst moet ik dit verwerken,
want deze onverwachte beslissing heeft mij echt pijn gedaan.
Mijn vertrouwen in de mens is
weg. Gelukkig heb ik veel positieve reacties ontvangen van
andere mensen die mij steunen
de komende tijd. Uiteindelijk
doe je het daar voor. Helaas kan
ik niets voor hen terug doen als
wethouder.”

Nieuwe kandidaat
De CDA-fractie Horst aan de
Maas draagt Elbert Joosten voor
als wethouder in een nieuw te
vormen college in Horst aan
de Maas. Elbert Joosten is geen
onbekende binnen de politiek
in Horst aan de Maas. Hij heeft
eerder voor het CDA Horst aan de
Maas in de periode 2006-2014 als
raadslid en fractievoorzitter zitting gehad in de gemeenteraad.
Elbert Joosten (61) is gehuwd en
heeft drie kinderen. Hij woont in
Meterik en is nu nog werkzaam
in het bedrijfsleven. Joosten:
“Het lijkt me fantastisch om de
samenleving te mogen dienen als wethouder namens het
CDA. De samenleving vraagt om
samenwerken en daadkracht om
de grote uitdagingen als woningbouw, een dienstverlenende
organisatie en een solidaire
samenleving aan te kunnen.
Ik heb er veel zin in om daar mijn
bijdrage aan te gaan leveren.”

Tegels
Vorige week werd bekend dat
CDA-wethouder Rudy Tegels zich
niet beschikbaar stelt als wethouder. Op maandag 14 maart werd
er een onafhankelijk onderzoek
naar hem aangekondigd, onder
meer omdat hij een liefdesrelatie
met een vrouwelijke ambtenaar
niet gemeld had aan burgemeester Ryan Palmen. Omdat er nog
geen conclusie uit het onderzoek
gekomen is en de coalitieonderhandelingen om duidelijkheid
vragen, heeft Tegels besloten zich
niet beschikbaar te stellen voor
een rol als wethouder. Door dit
besluit van Tegels moest het CDA
op zoek naar een nieuwe leider.
Volgens bestuurslid Knelissen is
Elbert Joosten de juiste persoon
op de juiste plek hiervoor.
Tekst: Niels van Rens
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Ons team was compleet
Jij maakte het completer
Ons team was oké
Je maakte het een beetje beter
Ons team was al mooi
Jij maakte het echt prachtig
Ons team was al sterk
Jij maakte het pas krachtig

Ós pap en mam,
opa en oma

Hein en Mien
van Houtum

Zonder jou zijn wij compleet
maar nooit meer completer

ziên 12 mei 50 jaor getrouwd.

Alles kump good…
en zoeë nit, dan tog

Zonder jou zijn wij oké
maar nooit meer net dat beetje beter

Proficiat ván ów kiênder
en kleinkiênder

Veel te vroeg hebben wij in liefde los moeten laten

Zonder jou is ons team mooi
maar nooit meer echt zo prachtig

Yvonne van de Weijer -Kersten

Zonder jou zijn wij nog wel sterk
maar nooit meer echt zó krachtig

in de leeftijd van 50 jaar

Bedankt
Voor alle felicitaties,
kaarten en attenties bij ons
50-jarig huwelijk.

liefste van

Weg uit ons midden maar nooit uit ons hart.
Heel erg verdrietig zijn wij door het verlies
van onze lieve collega

lieve trotse mam van

Yvonne van de Weijer

Familie Kersten | Familie van de Weijer

We verliezen in haar een fijne, warme en hartelijke
persoonlijkheid. Dankbaar zijn we dat we haar gekend hebben.
Wat zullen wij haar missen!

Geboren
30 april 2022

We wensen Mark, Evie en Giel en de verdere familie heel veel
kracht en sterkte met dit grote verlies.

in ‘t Zandt
Zoon van Bart en Myrthe
Broertje van Thuur en Rein
Wervelstraat 15
5961 VC Horst

Mark van de Weijer
Evie, Giel

Sevenum, 8 mei 2022
van Vlattenstraat 105, 5975 SE Sevenum
We zijn voor het laatst samen met Yvonne op zaterdag 14 mei
om 14.30 uur in Aerdehof, Grote Blerickse Bergenweg 24 in
Venlo-Blerick.

Je collega’s van Short Stay Venlo

Bloemen zijn maar voor even, een bijdrage aan Stichting
Melanoom is voor het leven. Hiervoor zijn collectebussen
aanwezig in Aerdehof.
Een heel groot dankjewel aan alle lieve mensen die er de
afgelopen tijd voor Yvonne en ons zijn geweest.

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van
het droevige bericht dat onze gewaardeerde collega

Yvonne van de Weijer
Lieve Yvonne,
Dîn laege plek
det deut zón piên.
Mar in os hart
zul-se altiêd beej os ziên.
Mark, Evie en Giel, weej ziên d’r vör oow.
Marco en Wendy, Thomas en Nicole, Peter en Erna,
Michel en Henriëtte, Martien en Veronique,
Fred en Ingrid, Annemie

Is overleden op de veel te jonge leeftijd van 50 jaar.
Meer dan 32 jaar heeft Yvonne zich met hart en ziel ingezet
voor onze patiënten. De Short Stay afdeling in Venlo was haar
tweede thuis. We zullen haar betrokkenheid en bevlogenheid
als verpleegkundige enorm missen.
Wij wensen onze collega Mark, de kinderen Evie en Giel
en allen die Yvonne dierbaar waren heel veel sterkte
met dit grote verlies.
IJsbrand Schouten en Nastasja Cornelissen-Kolorz
Raad van Bestuur VieCuri Medisch Centrum

Ger en Anny
Lenders-Haenraets

Fons

Geboren

Gies

2 mei 2022
Zoon van
Bart Kleeven en Josien Weijs
Broertje van Thuur
Hoogstraat 2
5872 AD Broekhuizen

Geboren

Tijn

5 mei 2022
Zoon van
Rik Miltenburg
& Fieke Beurskens
Nieuwe Baan 33
5865 AM Tienray

Geboren

Ive

Onze families zijn nooit meer compleet...

Lieve Yvonne
Op wilskracht 50 geworden, samen gevierd met een lach en een traan.
Gestraald tot het laatste moment.

JAN CLABBERS
& MELANIE KOLL

Bedankt voor alles!
We gaan je enorm missen...
Chrit, Marianne, Bram, Lieke, Mees, Joris, Stephanie,
John, Miranda, Ise, Jelle,
Frank, Anja, Guus, Tom, Lotte
Pap en Mam vd Weijer,
Anja, Hugo, Lisanne, Syb, Jorin,
Bea, Frank, Brian, Kim, Dirk, Demi

WIJ GAAN TROUWEN
Op 20 mei 2022 bent u van harte welkom op
onze receptie van 19.00 tot 20.00 uur aan de
Kranestraat 67 te Horst.

06 mei 2022
Dochter en zusje van
Mark, Carla en Jorn
van Hooff- van de Pasch
Clapvaeren 6
5961 LM Horst

Gezocht opgeruimd en betrouwbaar
persoon die ons huis in Horst wekelijks
komt schoonmaken. Interesse gewekt?
Bel of app 06 23 14 03 44.
Door verhuizing gratis af te halen
oefen-piano in Horst.
Tel. 06 43 68 63 51

1205 \ nieuws
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Juul Heldens vertelt over zijn leven als voetbalmakelaar

Grubbenvorstenaar te zien in NPO-docu
Voetbalmakelaars
Grubbenvorstenaar Juul Heldens is te zien in de NPO-documentaire
Voetbalmakelaars. De 28-jarige zaakwaarnemer wordt door de NPO
gevolgd. Het leven als een voetbalmakelaar klinkt heel goed, maar
is niet altijd rozengeur en maneschijn.
Praten met voetballers als Lasse
Schöne, Siem de Jong en Jurrien
Timber is voor velen jongens
een echte voetbaldroom. Voor
Juul Heldens uit Grubbenvorst is
het dagelijkse koek, hij doet niet
anders. Hij is voetbalmakelaar voor
topclubs als Ajax, PSV, Feyenoord
en AZ. Naast Juul, worden ook Len
Koeman en Aron Klaassen gevolgd
in de docu. Len is de zoon van
Erwin Koeman en Aron is de broer
van Ajax-speler Davy Klaassen. Dat
Juul voor deze documentaire is uitgekozen, vind hij leuk. “Dat geeft
je uiteraard wel een boost, maar
onze situaties zijn veel anders”,
zegt de Grubbenvorstenaar. “Ik heb
zelf voor deze baan moeten knokken. Dat is zeker niet gemakkelijk
in deze wereld.”

Talenten zoeken
Voetbalmakerlaar zijn is geen 9-to5-job, legt Juul uit. “Heel zeker niet,
je bent eigenlijk 24 uur per dag
bezig, je moet altijd alert zijn.” Een
voetbalmakelaar is onder andere
op zoek naar dat ene talent. “Dat
doe ik samen met een team van
onder andere scouts. Zo bezoek ik
veel wedstrijden, let ik op tijdens
de wedstrijd en ben ik veel aan
het netwerken. Ik ben in heel veel
verschillende stadions geweest
in allerlei landen, maar dat betekent niet dat ik daar op de tribune
kan juichen voor een team. Je bent
immers wel aan het werk.” Juul
werkt voor een groot makelaarskantoor, Forza Sports Group. Naast
het zoeken van talenten begeleidt
hij de spelers ook.

In de weer

Ik ben in heel veel
verschillende stadions
geweest in allerlei
landen, maar dat
betekent niet dat ik
daar op de tribune
kan juichen voor een
team

Zo’n hele docu schieten is niet
zomaar gedaan. “Ze hebben mij
een half jaar gevolgd”, zegt Juul.
“In dit werk kan ik niet over alles
even open zijn, we praten toch
vaak over de salarissen van spelers en dat blijft geheim. Het is dan
soms ook lastig, maar je moet je
inhouden.” Zelf krijgt Juul ook een
commissie als hij een speler van
de ene naar de andere club weet
te loodsen. “Ik word zeker niet

Bestemmingsplan vastgesteld

Hegelsom krijgt honderd
nieuwe woningen erbij

De gehele gemeenteraad van Horst aan de Maas stemde tijdens de
raadsvergadering van dinsdag 10 mei in met het vaststellen van
het bestemmingsplan Oude Holstraat in Hegelsom. Dit betekent
dat er een woonwijk gerealiseerd wordt op het PETC+-terrein,
waar circa honderd woningen gebouwd worden. Het plan geeft
invulling aan het Masterplan Wonen, waarin de gemeente bezig is
om duizend woningen te vergunnen voor 2025.
De fracties stemden unaniem in
met het voorstel en reageerden
enthousiast. Zo zei Kay Thijssen
(Essentie) dat de partij blij werd
van het type woningen in het
plan. “Er is 30 procent sociale huur,
20 procent vrije sector en 50 procent koop. Het mooie aan dit plan
is dat er rekening gehouden wordt
met de toekomst, want 55 procent
van de woningen wordt namelijk
levensloopbestendig gebouwd.
Door deze extra woningen gaat het
inwoneraantal in Hegelsom stijgen, dit heeft positieve gevolgen
voor de school en andere accommodaties.” Wel benoemde Thijssen
een aandachtspunt. “Er komt veel
groen terug in het plan, maar
we zien nog geen speelvoorzieningen. Dat is iets om mee te
nemen.” PvdA Horst aan de Maas

was het hiermee eens en gaf ook
aan speelgelegenheid voor kinderen te missen. Wethouder Eric
Beurskens reageerde hierop dat
er zeker wel rekening gehouden
wordt met speelvoorzieningen.
“In het bestemmingsplan staan
op diverse plekken groenvoorzieningen en in de toelichting wordt
aangegeven dat er op die bestemming ook speelvoorzieningen
mogen komen”, legde hij uit. “In de
nadere uitwerking van deze wijk
zullen deze er ook komen, maar
ze moeten passen bij de bewoners. We kijken namelijk eerst wat
voor soort inwoners er komen met
welke leeftijdsgroep kinderen. Hier
passen we de speelplek op aan.”

Tekst: Floor Velthuizen

slecht betaald, maar je moet er
ook veel voor doen. Je bent continu in de weer met netwerken,
mijn mobiel staat altijd aan en ik
ben veel onderweg. Ik woon met
mijn vriendin in Grubbenvorst,
dus voor haar is dat ook niet altijd
gemakkelijk. Onlangs vloog ik nog
richting Brazilië om te kijken of
daar talenten op de velden rond-

liepen. Dat is geweldig om te doen
en vergeet je nooit meer. Ik ben
in São Paulo en in Rio de Janeiro
geweest. In São Paulo was er een
groot U20-toernooi waar mijn collega’s een paar jaar geleden ook
David Neres aan het werk hebben
gezien. Vervolgens hebben we de
deal met onze partner gerealiseerd
naar Ajax.”

De docuserie ‘Next Gen:
Voetbalmakelaars’ is te zien op
YouTube en komt 30 juni op tv.
Hierin volgt PowNed-verslaggever
Jeroen Holtrop jonge zaakwaarnemers die er alles aan doen om te
slagen in de voetballerij.

Tekst: Niels van Rens
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

CDA ontslaat Han Geurts op grove wijze
Het CDA heeft het vertrouwen opgezegd in wethouder Han Geurts. In plaats van de Horster wethouder hebben ze Elbert Joosten naar voren
geschoven als kandidaat. Deze beslissing kwam als donderslag bij heldere hemel voor Geurts omdat hij nooit iets hierover had vernomen en dit
besluit mede werd gedeeld tijdens een videocall op zijn vakantie.
toen hij insprak. Hij had graag van tevoren met de
partij in gesprek gegaan over dit besluit.
De manier waarop het CDA dit heeft aangepakt is
niet netjes. Als je iemand ontslaat ga je daar zorgvuldig mee om en laat je dit niet weten via een
videocall en al helemaal niet tijdens een vakantie.
Een gesprek van tevoren was op z’n minst op de
plaats geweest. Toch zegt het CDA niets te weten
van de vakantie van Geurts. Als dit klopt, hadden

Geheel onverwachts kwam dit besluit dus voor
Geurts. Volgens hem had hij dit aan zijn partij
laten weten, maar het bestuur van het CDA zegt
van niets te weten. Toen ze de beslissing hadden genomen om niet meer verder te gaan met
de wethouder konden de partijleden niet meer
terug, zeggen ze. Dan maar via een videocall.
Geurts was ontstemd en dit liet hij ook blijken
tijdens de raadsvergadering van dinsdag 10 mei

ze na dit besluit geen weg terug. Daarnaast was
het besluit unaniem en hadden alle zittende raadsleden meer vertrouwen in Elbert Joosten dan Han
Geurts, het besluit was dus toch niet meer terug te
draaien.

CDA ontslaat Han Geurts op grove wijze.
Wat vindt u?

Ingezonden brief

Wraak van het Hundje?
Enkele jaren stond het mooie hondje op de het Lambertusplein en was erg geliefd, maar ineens moest hij
weg. Er waren verzonnen argumenten.
dan zeshonderd Horstenaren mochten niet baten. Dus werd hij vervangen door een creatief springbeestje
(natuurlijk plassend?). Maar het oude
Hundje werd niet vergeten. Onlangs
nog een hele discussie op Facebook:

Het brons was versleten (??), het was
geen kunst (=goede kopie van een 19
eeuws beeld), er waren er meer van
(= gebruikelijk bij goede bronzen), en
vooral: een reu plast niet zittend (zou
onnatuurlijk zijn). Protesten van meer

waar was hij gebleven? Afgelopen
zaterdag was het sportevenement
Rundje um ut Hundje. Je gelooft het
niet: na een stralende dag in een
droge periode ineens een woeste
regenbui met bliksem en donder. Nam

ons Hundje wraak? Hij zou immers
mogelijk een plekje krijgen bij het
gerenoveerde Gasthoês, dat nu in het
parcours is opgenomen? En nu zit hij
waarschijnlijk in een donker depot, of
nog erger…
Mevrouw P.J van der Beele
Gasthuisstraat, Horst

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die
elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.
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AB Werkt biedt méér dan alleen een baan en
salaris. Persoonlijke aandacht en voldoende
opleidingsmogelijkheden, tijdelijke én vaste
banen! Kijk maar eens hieronder.

Teeltmedewerker (fulltime)

Regio Kessel | Vac. Nr. P053959

Lijkt het je wat om in een kas of lekker buiten aan de slag
te gaan? Als onderdeel van een klein en enthousiast team
is in deze functie elke dag anders.

Hekwerk monteur (fulltime)

Regio Venray | Vac. Nr. P053602
In deze functie werk je veel in de buitenlucht. Je komt op veel
plekken in de regio om hekwerken en toegangspoorten te
installeren. Zie jij dit zitten?

Operator ijsfabriek (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P053406

Zorg jij graag voor verkoeling deze zomer? Als operator geef je
leiding aan productiemedewerkers van icesticks.

Productiemedewerker food (fulltime)
Regio Meijel | Vac. Nr. P052803

Wil je werken in een groeiende organisatie en sta je voor
eigenaarschap, verantwoordelijkheid, inbreng en motivatie?
Pak je kans!

Groenvoorziener of (startend) hovenier (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P052775

Werk je komende zomer graag buiten? In deze functie
ga je aan de slag met aanleg/onderhoud van groen.
Ook zonder ervaring ben je welkom!

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

DoorFloor

Column

Trein

Een vriendin van me zat een
tijdje terug in een trein die een
persoon aanreed. Ze zei dat
iedereen in die trein vooral
bezig was met zijn eigen pech,
die deze aanrijding ‘veroorzaakte’. Niemand leek zich iets
af te vragen over de persoon die
tot even daarvoor nog vol in
leven was, maar toch besloten
had er een einde aan te maken.
Wat was zijn of haar verhaal en
had dit voorval voorkomen
kunnen worden?
Ik liep afgelopen dinsdagavond,
na even getwijfeld te hebben of
ik er wel of niet de puf voor had,
toch nog maar even een rondje.
Vaak wandel ik over een afgelegen
stuk, waar ook een spoorwegovergang ligt. Daar aangekomen gingen de spoorwegbomen omlaag,
terwijl er een persoon aan kwam
lopen. Hij bevond zich recht tegenover mij, het spoor lag tussen
ons in. De persoon was in zichzelf gekeerd, liep op en neer langs
de overgang en hield in de gaten
wanneer de trein kwam.
Als vrouw zijnde kom je dan in
een bepaald dilemma. Je maakt je
zorgen om andermans veiligheid,
maar ook om die van jou. Ik kende
de persoon in kwestie niet en er
was verder niemand. Toch besloot
ik naar hem te zwaaien en zijn
aandacht te trekken. Hij reageerde en de trein reed ons voorbij. Toen de spoorwegbomen weer
omhooggingen, benaderde ik deze
persoon en vroeg of het wel goed
ging. Het bleek niet goed te gaan
en samen besloten we dat het
verstandig was om 112 te bellen.
We liepen een eindje en voerden een gesprek met elkaar totdat de politie er was. De persoon
bedankte me en we spraken met
de politie.
Ondanks dat ik rustig gebleven ben,
draaide mijn hoofd overuren toen ik
thuiskwam en viel deze gebeurtenis
me zwaar. Wat als ik toch thuis was
gebleven? Kunnen kleine beslissingen, die betekenisloos lijken, grote
gevolgen hebben? Of zou er iemand
anders zijn geweest, die net als ik
twijfelde om wel of niet te wandelen, die wel was gegaan als ik thuis
was gebleven?
Praten over gedachten aan zelfdoding kan bij 113 Zelfmoordpreventie.
Bel 08 00 01 13 voor een gesprek.
U kunt ook chatten op 113.nl

AB Werkt Horst | ab-werkt.nl
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Vragenlijsten

17 mei 2022

Raadsavond en presentatie
concept coalitieakkoord

Hoe heeft u het graag?
Laat het ons weten!
Goede dienstverlening, wat is dat voor u? Dat horen we graag.

Op dinsdag 17 mei om 20.00 uur is de eerste raadsavond in

Daarom zijn er vragenlijsten waarop u kunt reageren. Dat kan

de nieuwe vergaderopzet van de gemeenteraad. Aanslui-

als inwoner van de gemeente Horst aan de Maas. En als onder-

tend wordt het concept coalitieakkoord gepresenteerd door

nemer of vereniging in onze gemeente. Ga naar www.horstaan-

informateur T. Camps.

demaas.nl/vragenlijst of scan de QR code. Invullen is anoniem
en duurt 3 minuten. Alvast hartelijk dank daarvoor!

Meer informatie
Meer informatie leest u op de website horstaandemaas.nl/raad.

Ook schriftelijke formuliertjes

aanslag, brieven, e-mails en website. U

De openbare vergadering is in de raadzaal van het gemeentehuis. U kunt de vergadering

Er zijn ook schriftelijke formuliertjes.

kunt één of meer vragenlijsten kiezen om

ook live volgen via horstaandemaas.nl/raad en de facebookpagina van de gemeenteraad

Die sturen we de komende weken mee

op te antwoorden.

(RaadHadM).

met sommige brieven. Krijgt u zo’n

17 mei 2022

Commissie bezwaren en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 17 mei

vragenlijst? U helpt ons enorm als u die

Waarom deze vragen?

invult en terugstuurt met de antwoorden-

We geven graag dienstverlening die u

velop. Dat kan ook met de QR code op

tevreden maakt. Wat gaat goed en wat

de brief.

kan beter? En vooral: hóe kan het beter?
Om daarachter te komen, vragen we dat

Wat kunt u verwachten?

aan u. Uw reactie is daarom erg belang-

Er zijn verschillende vragenlijsten. Die

rijk. Doe daarom mee. Nogmaals onze

gaan bijvoorbeeld over onze belasting-

dank!

2022 bij elkaar voor een hoorzitting.
Hoorzitting om 19.00 uur

De commissie brengt advies uit over te nemen

Bezwaarschrift gericht tegen het besluit om af te

besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting

zien van handhaving voor het stoken van twee

vindt plaats in het gemeentehuis van Horst

Bekendmakingen

houtkachels op de locatie Nieuwstraat in Horst.

(ingang via hoofdingang).

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

Hoorzitting om 19.30 uur

Meer informatie

Twee bezwaarschriften gericht tegen het

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

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

intrekken van last onder dwangsommen op 2

met de secretaris van de commissie,

omgevingsvergunningen

adressen aan de Grimmelsweg in Lottum.

mevr. A. Schatorje, tel. (077) 477 9777.

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

vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

-wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van
(ontwerp)-bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar
www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van

Mei 2022

Inzameling klein chemisch
afval
Maandag 16 mei 2022

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

Melderslo

• Roathweg ong. (verlengen beslistermijn)

• Konijnenweg 8 (realiseren pré-mantelzorg-

09.00 - 10.55 uur

Broekhuizenvorst

Kerkstraat, nabij Koetshuis

Griendtsveen

11.00 - 12.00 uur

Broekhuizen

Naesenhof

• Helenaveenseweg 54 (herbestemmen

13.00 - 16.00 uur

Melderslo

Lochtstraat, nabij Kerk

woning)
Meterik

klooster/realiseren appartementen)

• Americaanseweg 99 (aanleggen inrit)

Hegelsom
Dinsdag 17 mei 2022

• Kannegietweg 11 (realiseren bedrijfsge-

• Hillenweg 10 (oprichten bijgebouw)

09.00 - 12.00 uur

Grubbenvorst

parkeerterrein langs ’t Haeren, Irenestraat 20

13.00 - 16.00 uur

Lottum

Markt

bouw)

• Langstraat ong. (bouwen 6 starterswoningen)

Sevenum

Horst
Woensdag 18 mei 2022

• Helenaveenseweg 20 (vervangen dakcon-

• Engelerveld 11a (plaatsen pré-mantelzorg-

09.00 - 12.00 uur

Hegelsom

Past. Debijestraat, nabij gemeenschapshuis

13.00 - 16.00 uur

Meterik

St. Jansstraat, nabij kerk

Donderdag 19 mei 2022
09.00 - 12.00 uur

Horst

Wilhelminaplein

13.00 - 14.00 uur

Griendtsveen

Helenaveenseweg, nabij kerk

14.15 - 16.00 uur

America

Past. Jeukenstraat/Nusseleinstraat nabij kerk

woning)

09.00 - 09.55 uur

Evertsoord

Paterstraat, parkeerplaats bij sportveld

10.00 - 12.00 uur

Kronenberg

Parkeerplaats hoek Meerweg/Peelstraat/de Hees

13.00 - 16.00 uur

Sevenum

Luttelseweg, bij brandweerkazerne/gemeentewerf

Maandag 23 mei 2022

structie)
• Snelkensstraat 4 (ontwerp bestemmings-

• Hamweg ong. (slopen schuurtje)

plan)

• Linnenstraat 20 (noodopvang vluchtelingen)

Swolgen

• Industriestraat 19 (buiten behandeling laten

• Legert 6 (dempen sloot/aanleg inrit/plaatsen

aanvraag antennemast)

Vrijdag 20 mei 2022

• Kannegietweg 13 (realiseren bedrijfswoning)

poort)

• Venloseweg 98a/Lambertusplein

• Broekhuizerweg 26 (plaatsen mantelzorg-

(Koningsvogelschieten)

woning)

Kronenberg

Tienray

• De Hees ong. (ontwerp bestemmingsplan)

• Trambaan 34 en 38 (aanbouwen buitenber-

• Kievitweg 2 (slopen oude/bouwen nieuwe
stallingsruimte)

gingen)
Horst aan de Maas

Lottum

• Vertrokken naar onbekende bestemming:

• Grimmelsweg 5 (oprichten bijgebouw)

• Stationsstraat 127c, Hegelsom

• Molenkampweg (herinrichten Molenbeek)

• van Myrlaerstraat 4, Meerlo

09.00 - 11.00 uur

Meerlo

Julianastraat (tussenberm)

• Horsterdijk 97 (ontwerp bestemmingsplan)

• Maasstraat 12, Broekhuizenvorst

11.00 - 13.00 uur

Swolgen

Mgr. Aertsstraat (parkeerplaats)

Meerlo

• Americaanseweg 107b, Meterik

14.00 - 16.00 uur

Tienray

Zwanenweg

• De Cocq van Haeftenstraat (kermis)

• Herenbosweg 25, Melderslo

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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Ingezonden brief

Petje af voor Theo van Gasteren
Wanneer je dan voor iemand je petje mag, nee, moet afnemen dan is het voor Theo van Gasteren.
Hij werd, na negentien jaar runnen
van de Wingerd, door een broekie
wethouder gewoon buiten gesmeten
op basis van klachten van verenigingen. De wethouder beloofde vertrouwelijkheid aan de klagers.

Wanneer een uitbater na negentien
jaar, ja, negentien jaar, buiten wordt
geschopt, dan moeten er toch ernstige redenen zijn die niet onder de
pet kunnen worden gehouden. Dat
zou je toch denken? Maar die ern-

stige redenen zullen er wel niet zijn.
Wat er wel zal zijn (geweest), zijn
een aantal betweterige dorpelingen,
die het weer beter wisten en mogelijk een link hadden naar de wethouder. Een wethouder die zich voor het

karretje liet spannen en een persoon
die wordt uitgekotst om ‘vertrouwelijke redenen’, van wie een stuk
levenswerk (van negentien jaar)
wordt afgenomen.
Ik zou zeggen: met de billen bloot,
wethouder Geurts. Laat de vertrouwelijke klagers nu maar eens open-

lijk uitleggen waarom de Wingerd
op zijn gat ligt. En Theo… ik vind het
knap dat je ondanks alles toch nog je
hulp aanbiedt.

Twan Boonen
De Soom, Grubbenvorst

Ingezonden brief

Balanceren op de dunne draad van Horster integriteit
December 2010. De Limburger plaatst een artikel over de CDA-Godfathers, “De Horster Maffia”.
Omschrijving: “Als een hechte maffia-familie steken ze elkaar de helpende hand toe.”
Ging het zo in Horst. Het artikel gaf geen gebrek aan integriteit aan, maar wel dat een hecht
clubje elkaar de bal toespeelde.
Geen helder signaal van integriteit. Wel om over na te denken.
Van Dale zegt over integriteit:
“Onkreukbaarheid, onomkoopbaarheid.” Gewoon eerlijk dus.
Zonder eigen belang. Wringt de
schoen daar? Voor ieder wat zaken
om na te denken.

Wethouder zegt dat hij binnen
budget bleef bij ‘t Gasthoês, maar
als hij weet dat het gebouw niet
af is? Oneerlijk of stom. Wat als
de uitbater van de Wingerd wordt
weggestuurd, er geen plan was,
noch visie en van het beheer een
rommeltje is gemaakt tegen hoge
kosten voor de gemeenschap en
de wethouder weigert uitleg te
geven. Niet integer, onkundig,
of gewoon stom? Uitzoeken dus.

En als een wethouder schermt
met kaders of richtlijnen voor
besluiten, terwijl hij ze niet wil
benoemen en ze er niet zijn?
Niet integer, oneerlijk of onkundig? En als de regels van de structuur visie, het weinige waar een
inwoner wat houvast aan heeft,
op slinkse wijze wordt gepasseerd? Niet integer, oneerlijk of
stom? En als we alle onderzoeken
betreffende (oud-)leden binnen

het college onderzoeken? Risico
voor integriteit, onhandig of stom?
En als een raadslid meestemt over
migrantenhuisvesting waar familie belang bij heeft? Niet integer,
onhandig of stom? En datzelfde bij
twee raadsleden die meestemmen
over de visie veehouderij, waar
direct eigen belang mee gemoeid
is? Niet integer, onhandig of stom?
En stemt straks een raadslid mee
over een eigen bestemmingsplan? Eenmaal, voor zover ik weet,
stemde iemand in verband met
familiebelang niet mee, maar bij

de visie veehouderij zweeg hij stil.
Integriteit en eerlijkheid: er is
nog veel te winnen in Horst aan
de Maas. Voorkom toekomstige
Horster Maffia verhalen. Nu weer
een stevig onderzoek onder leiding van een collegelid. Laat dat
toch eens onafhankelijk uitvoeren.
Beslotenheid is de doodsteek voor
eerlijkheid, de grootste bedreiging
voor integriteit.

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.

ADVERTENTIE
Erfrechtspecialist Marco Driesprong geeft donderdag 2 juni een lezing in Partycentrum De Leste Geulde

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen
HORST - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling
van een nalatenschap wanneer één van de twee partners
overlijdt. De meeste vijftigplussers denken dat de afwikkeling van een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is.
Maar niets is minder waar, stelt erfrechtspecialist Marco
Driesprong van Erfrechtplan. Volgens hem kan een goed testament veel familieleed én geld besparen.

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Marco
Driesprong uit dat bij het ontbreken van een testament, het
overlijden van een partner tot een financieel drama voor de
achterblijvers kan leiden. “De nog levende partner heeft weliswaar een grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder moet de erfbelasting over de erfdelen van de kinderen al
wel direct afrekenen.

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch
kan het leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los van alle verdriet en rouw, door het ontbreken van
een testament op een regelrecht drama uitlopen. Door wetswijzigingen in de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk
hoe het erfrecht nu wettelijk is geregeld. “Met een testament
weet men vooraf al precies waar ze aan toe zijn wanneer een
dierbare wegvalt”, zegt Marco Driesprong.

Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de
blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het merendeel bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting
betalen?”

“Bij verhalen over testamenten en erfenissen wordt vaak gedacht dat het iets is voor vermogende mensen”, gaat Marco
Driesprong verder. “Binnen de generatie vijftigplussers heeft
misschien niet iedereen een kapitaal op de bank opgebouwd.
Een groot deel heeft wel een eigen huis dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook dat is vermogen waarover erfbelasting verschuldigd kan zijn.”
In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden, de overblijvende ouder en de kinderen samen erven. De langstlevende is eigenaar van alle eigendommen en de kinderen zijn
weliswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in handen. Ze
krijgen een soort tegoedbon op de overblijvende ouder.

www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 101

Marco Driesprong kent meerdere voorbeelden van mensen
die hierdoor in financiële problemen zijn gekomen. “Onnodig
familieleed, dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen
door het opstellen van een testament. Maar je moet het wel
even doen.”
Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris voor veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Marco
Driesprong ook. “Mensen vrezen vaak dat het handenvol geld
kost of dat de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of praten over een testament is ook niet de leukste bezigheid die je
kunt bedenken, dus schuiven ze het opstellen van een testament voor zich uit. Soms té ver.”
Erfrechtplan heeft in samenwerking met een groot aantal notariskantoren een laagdrempelige service ontwikkeld, waarbij
op heel persoonlijke wijze een testament kan worden opgesteld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk en relatief laag. “Onze erfrechtspecialist komt bij de mensen thuis
om de wensen en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit
naar een concept-testament in begrijpelijke taal.
De erfrechtspecialist gaat samen met de klant naar de notaris
om het definitieve testament te laten bezegelen. We verlagen
niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen ook. ”
Naast een testament kan ook een levenstestament familiedrama’s voorkomen, legt Marco Driesprong uit. “
“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan
is het niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen.

Het is daarom verstandig om bij leven samen een volmacht
vast te laten leggen in een levenstestament. Is dat niet het
geval, dan zal het er in de praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld door ziekte wilsonbekwaam
is geworden ineens voor alledaagse zaken bij de rechter om
toestemming moet vragen.”
De kosten van een testament wegen niet op tegenover de
lasten die anders voor rekening van nabestaanden en partners komen”, zegt Marco Driesprong tot slot. “Laat staan het
onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens je
niemand toe.”
Lezing op locatie
Donderdag 2 juni om 19:30 uur geeft Marco Driesprong
een lezing over de noodzaak van een testament en levenstestament. U kunt deze lezing kosteloos bijwonen door u
in te schrijven op www.erfrechtplan.nl of te bellen naar
085 - 8000 101.
Blijft u liever thuis? Geef u dan op voor onze online lezingen.
Deze worden dagelijks gehouden op verschillende tijdstippen. U bepaalt zelf wanneer u de lezing volgt via uw eigen
computer, tablet of smartphone.

Locatie:
Datum:
Aanvang:
Inschrijven kan via:

Partycentrum De Leste Geulde
Noordsingel 75
5961 XW Horst
donderdag 2 juni 2022
19:30 uur
www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 101
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Geplukt

Marianne van ‘t Hof Sevenum
Ze is van jongs af aan al gek op boeken en alles wat hiermee te maken heeft en maakte hier dan ook haar
werk van. Na een carrière in de boekenwereld van bijna vijftig jaar, ging ze vorige week verdiend met
pensioen. Deze week wordt de 66-jarige Marianne van ‘t Hof uit Sevenum geplukt.

dels ook zeven kleinkinderen.”
Er werd nog meer verhuisd, want Hans
kwam in Utrecht te werken. Daarom
verhuisde het gezin naar Wijk bij
Duurstede. Daar hadden ze het fijn,
maar vervolgens kreeg Hans een baan
aangeboden in Venlo. “We hadden er
niet zo’n moeite mee om te verhuizen,
dus besloten we er gewoon voor te
gaan”, geeft Marianne aan. Hans nam
het aanbod aan en daarop verhuisde
het gezin in 1996 naar Sevenum.
Hier zijn ze altijd blijven wonen.

Eigen filiaal

Marianne komt oorspronkelijk niet
uit Sevenum, ze werd namelijk
geboren in Gouda. Haar ouders
hadden hier een boekhandel en
drukkerij. Ze groeide op tussen de
boeken en was dan ook gek op
lezen. “Wij thuis allemaal”, lacht
ze. “Mijn twee zussen en ik waren
ook altijd aan het lezen. Het was
altijd gezellig thuis.”

Verhuizingen
Toen Marianne de middelbare
school in Gouda afrondde, was
het voor haar dan ook niet moei-

lijk om te bedenken wat ze hierna
wilde doen. “We verhuisden toen
naar Alphen aan den Rijn omdat mijn
ouders daar een nieuwe boekenzaak
hadden gekocht. Hier ging ik werken vanaf mijn 17e.” Omdat er in deze
winkel ook speelgoed werd verkocht,
volgde Marianne tijdens haar werk
één avond per week de speelgoedopleiding in Den Haag. Ook volgde ze
hierna nog in Amsterdam de boekhandelsopleiding, dit deed ze in de
avonduren. Tijdens de speelgoedopleiding leerde ze haar man Hans
kennen. “We kregen verkering en

verhuisden samen naar Noordwijk.
Na een tijd verhuisden we weer terug
naar Alphen aan den Rijn, omdat het
de bedoeling was dat we de zaak
van mijn ouders over zouden nemen.
Mijn ouders konden de zaak echter nog niet loslaten, dus daarom
verhuisden we weer terug naar
Noordwijk.” In Alphen aan den Rijn
kregen Marianne en Hans twee zoons
en de derde en de vierde werden in
Noordwijk geboren. “Allemaal jongens”, lacht ze. “Gelukkig ben ik niet
meer de enige vrouw, want ik heb vier
geweldige schoondochters en inmid-

In Noordwijk was Marianne bibliotheekmoeder en altijd met boeken
bezig. In Wijk Bij Duurstede werkte
ze als vrijwilligster bij de openbare
bibliotheek en de schoolbibliotheek.
“Toen we in Sevenum terechtkwamen, werd ik leesmoeder op de basisschool en ben ik na anderhalf jaar bij
Willems Lezen & Schrijven in Horst
terechtgekomen, waar ik bedrijfsleidster was.” In 2005 werd Willems aan
Bruna verkocht, waar Marianne ook
bedrijfsleidster van werd. De winkel
liep goed, dus toen Bruna boekhandel
De Gouden Leeuw in Panningen kocht
met als doel hier een franchise in te
plaatsen, werd Marianne gevraagd om
de mensen daar wegwijs te maken.
“Toen ik daar bezig was, besefte ik
me dat ik hier zó graag aan de slag
zou willen”, geeft Marianne aan.
“Er moest van alles gebeuren en mijn
vingers jeukten. Ik wilde allerlei dingen aanpakken. In Horst liep het goed,
dat was klaar en hier moest echt iets
gedaan worden.” Toen Hans thuis
kwam te zitten, lonkte het zelfstandig ondernemerschap voor het stel.
“In 2007 was het dan ook een feit:
Bruna Panningen van ‘t Hof. Dit ging
razendsnel heel goed, want met heel
veel enthousiasme kom je heel ver.”
Marianne genoot volop van haar werk,
waarbij ze ook samenwerkte met de
bibliotheek van Panningen.
Toen Bruna wilde verbouwen, zagen
Marianne en Hans dit niet zitten.
Hierop stapten ze over naar Libris
Blz. Dit beviel goed, maar toen deze
overeenkomst en het huurcontract
afliepen, twijfelde Marianne. “Ik was
toen 63. Hans vond het ook wel mooi
geweest. Toch wilde ik wel blijven
werken, want ik had nog geen pensioen. Verderop zat de Primera, waar de
achterkant niet van ingevuld was. Na
een aantal gesprekken, kwamen we
op het idee om de volledige boekenafdeling van Blz. naar de Primera te

verhuizen. Ik verhuisde ook mee, want
ze vonden het fijn om er iemand bij te
hebben met zoveel boekenkennis. “

Pensioen
Met heel veel plezier werkte Marianne
de afgelopen drie jaar bij Primera.
Zaterdag 30 april ging Marianne
met pensioen en op deze dag organiseerde Hans als verrassing een
afscheidsfeestje in de winkel voor
haar. Tijdens deze dag zorgden de
eigenaren van Primera voor hapjes en
drankjes. “Dit was niet normaal”, blikt
ze terug. “Ik werd aan het eind van de
mijn laatste dag verrast door familie,
vrienden, klanten en vertegenwoordigers. Het was bizar, ik had niets in de
gaten en schoot helemaal vol. Ik heb
wel veertien bossen bloemen gekregen, flessen wijn en allemaal chocola.
Het was overweldigend.”
Haar eerste pensioenweek is Marianne
goed bevallen. “Ik heb het nog
behoorlijk druk gehad”, lacht ze.
“Ik ben aan het opruimen en heb
boodschappen gedaan, maar ook
kwamen de kleinkinderen logeren en
aan het eind van het weekend was ik
kapot. We hebben zo veel gedaan.”
Marianne kijkt ernaar uit om lekker te gaan lezen. “Ik ben gisteren
wel nog even mee geweest met de
inkoop van nieuwe boeken voor de
Primera en kan niet wachten tot ik
aan deze stapel kan beginnen”, lacht
ze terwijl ze naar de stapel boeken
wijst die voor haar op tafel ligt. Er is
in ieder geval genoeg te lezen, want
Marianne en Hans hebben meer dan
duizend boeken in huis. “Een favoriet
boek heb ik niet”, vertelt ze, terwijl
ze verschillende boeken pakt uit de
grote boekenkast, die prominent in
de woonkamer staat. “Ik vind zoveel
mooi en lees dan ook alle genres.
Lezen is grenzeloos, je maakt kennis
met verschillende culturen en je ontwikkelt zo je empathische vermogen.
Dat vind ik zo mooi eraan.”
Om het pensioen te vieren, gaat
Marianne over twee weken op vakantie met Hans. “We gaan met een
camper naar Frankrijk, omdat dat echt
een droom is van mijn man”, legt ze
uit. “We kijken er ontzettend naar uit.
Lekker lezen en fietsen. Verder heb ik
nog niet zo veel gepland, ik zie wel
hoe het allemaal loopt. Dat komt wel
goed.”

Tekst: Floor Velthuizen

AgXeed zoekt handige collega’s met technisch inzicht
Assemblage medewerker robotica

Logistiek medewerker robotica

Jouw verantwoordelijkheden:
Assembleren van mechatronische
machines en halffabricaten,
elektrische en hydraulische
installaties. Kwaliteitscontrole
uitvoeren, verbeteren van de
productie omgeving.

Jouw verantwoordelijkheden:
Verpakken, picken en packen van
producten, administratief en fysiek
inboeken van goederen. Uitvoeren
diverse magazijn- en expeditietaken,
voorraadbeheer en magazijnmeester.

Voor beide functies zoeken wij:
Iemand met LBO/VMBO werken denkniveau die zelfstandig
gestructureerd kan werken in
teamverband met passie voor
machines en een gezonde dosis
humor.

Zie jij het zitten om mee te werken in deze gepassioneerde omgeving samen met ons inspirerende team?
Solliciteer dan direct bij AgXeed! Contactpersoon Rienk Landstra. +31 6 534 18 413 / www.agxeed.com / info@agxeed.com

More information

We provide AUTONOMY
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15-vragen aan

Tatiana Janssen Tienray
Introvert of extravert?
Ik denk wel extravert. Ik hou wel
van gezelschap. Alleen zijn kan soms
fijn zijn, maar gezelschap is beter.
Daarnaast ben ik echt niet verlegen.
Ik hou van vrienden maken en ik
geef vaak mijn mening, waardoor ik
nooit iets doe wat ik niet wil.

Wat is het laatste cijfer dat je op
school hebt gekregen?
Een V voor levensbeschouwing.
Een ‘V’ betekent voldoende. Dat cijfer vond ik prima, want volgens mij
geeft de docente geen hoger cijfer
dan een voldoende. Daarbij telde hij
toch niet zo vaak mee.

Wat is je droombaan?
Mijn droombaan is om later binnenhuisarchitect of interieur designer te
worden. Ik wil dat al best lang. Het
lijkt mij hartstikke leuk om te doen,
omdat ik graag ontwerp en bezig
ben. Ik ben gewoon een persoon die
graag met de handen werkt.

Zou je liever twee keer zo slim of
twee keer zo mooi zijn?
Twee keer zo slim, want dan bereik
je later ook meer in je leven. Je kan
dan een betere baan krijgen waardoor je een hoger salaris ontvangt.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Tatiana Janssen
12 jaar
Tienray
Dendron College

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?

knuffelen en spelen en de meeste
katten rennen gelijk weg als je
er naartoe loopt. Ik heb jammer
genoeg geen hond. Ik wil die wel
heel graag, maar mijn vader wil er
geen. In de toekomst wil ik heel
graag een Border Collie.

Ik denk 21 jaar, want dan kan en
mag je alles doen. Dan mag je bijvoorbeeld autorijden en daardoor
kan je ook zonder ouders naar concerten gaan. Daarnaast kan je een
eigen huis kopen.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?

Heb je een bijnaam?

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?

Mensen noemen mij vaak ‘Tatania’,
dat vind ik wel een leuke bijnaam.

Hond of kat?
Hond, want daar kan je lekker mee

Op de vrijdagavond turn ik altijd
twee uur lang en op de zaterdagavond spreek ik af of logeer ik met
vriendinnen.

Dat mijn vrienden eerlijk zijn en
dat ik hen kan vertrouwen. Wat mij
betreft heb je dat zeker nodig in een
vriendschap.

Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is 100 procent
zeker turnen. Ik turn iedere week,
want ik vind het gewoon superleuk
om te doen. De vrijheid die je met
turnen hebt, maakt de sport leuk.
Je kan zelf kiezen wat je wil oefenen en welk toestel je wil gebruiken. Mijn turngroepje is eigenlijk een
vriendinnengroepje. We zijn met zijn
vieren en het is altijd gezellig.

Dag of nacht?
Nacht, want dan zijn de feestjes
altijd leuker en gezelliger. De lampjes zijn dan zo mooi en dat geeft
gewoon zo’n fijn gevoel.

Wat is je favoriete game?
Ik game best vaak op de PlayStation
4. Meestal speel ik dan samen met

vrienden Fortnite, Minecraft of Grand
Turismo. Fortnite en Minecraft zijn
mijn lievelingsgames. Bij Fortnite
moet je mensen neerschieten en
proberen om als laatste over te
blijven. Bij Minecraft kun je dingen
bouwen en in ‘survival’ moet je proberen te overleven.

Waar ben je verslaafd aan?
Ik ben megaverslaafd aan TikTok.
Ik kijk er echt veel te veel naar. Dat
is eigenlijk helemaal niet zo goed,
maar ik ben er gewoon te verslaafd
aan geraakt. TikTok is zo leuk, omdat
je er korte filmpjes kan bekijken.
Je hoeft dan geen filmpje van een
kwartier te kijken, want het langste
wat zo’n TikTok-filmpje kan zijn is
3 minuten. Daarnaast kan je je vriendinnen zien dansen of andere dingen
doen.

Festival of discotheek?
Festival, want het duurt langer en er
zijn heel veel mensen om je heen.
Daarnaast zijn er dan ook live artiesten. Dat lijkt mij veel leuker, omdat
je die mensen kent van hun muziek.
Het is wel vet om ze dan ook in het
echt te zien optreden. Daarbij kun je
dan je eigen muziekstijl uitkiezen.
Een dj draait meestal meerdere stijlen, dan kan je niet goed meezingen.

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik denk of rondreizen door de wereld
of naar een heel groot concert gaan
en dan ook nog de artiesten die
hebben opgetreden, ontmoeten.
Qua concert zou het mij echt leuk lijken om naar Olivia Rodrigo te gaan.
Ze heeft zo’n leuke liedjes en ik ken
ze bijna allemaal uit mijn hoofd.
Pinkpop lijkt me ook wel vet, omdat
er dan allemaal bekende mensen
komen. Qua landen lijkt het mij cool
om naar Griekenland, Amerika of
Curaçao te gaan. Ik ben daar nog
nooit geweest, maar ik ben geïnteresseerd in de culturen.

Tekst: Maartje Swinkels

Hoi

Column

Hooikoorts
Het zonnetje schijnt, de lucht is
blauw, bomen en planten staan
in volle bloei; de lente is er al
eventjes, en het begint steeds
meer op de zomer te lijken met
deze temperaturen. Dit is je
waarschijnlijk allemaal niet
ontgaan, en al zeker niet als
Moeder Natuur je even heeft
helpen herinneren door je op te
zadelen met een flinke loopneus, niesbuien en traanogen.
Als je nu niet weet waar ik het
over heb, dan kan ik alleen maar
zeggen dat je een enorm privilege hebt. Want de mensen die
net zoals ik de lente en zomer met
hooikoorts doorbrengen, zullen dit
vast herkennen.
Eigenlijk is het helemaal niet
eerlijk. Zijn we net van het verkoudheidsseizoen in de winter af,
staat de volgende kwaaltjes-veroorzaker weer om de hoek. En dit
keer helpt een paar dagen in bed
liggen en flink wat thee drinken
niet; hooikoortsklachten blijven
net zolang de pollen in de lucht
zweven. Natuurlijk zijn er verschillende soorten hooikoorts, maar
helaas valt het alsnog niet te ontwijken. Je kunt bijvoorbeeld ver
van bomen uit de buurt proberen
te blijven, maar één windvlaag en
de pollen waaien alsnog recht je
neus in.
Nu helpt de droogte ook niet mee,
en alle Nederlanders die driftig
met tuinsproeiers aan de gang zijn
kunnen ons helaas ook niet helpen,
dus worden neussprays, pillen en
alle andere middelen weer massaal in huis gehaald. Het is maar
goed dat hooikoorts niet besmettelijk is, anders zaten we nu weer
in een lockdown. En mocht je nou
helemaal klaar zijn met dat zieke
gevoel, maar jezelf niet compleet
willen drogeren met hooikoortspillen en neusspray, hier zijn misschien nog wat andere methodes
en tips om Moeder Natuur en haar
pollen te slim af te zijn: ‘s ochtends
en ‘s avonds je huis luchten in
plaats van overdag, een pot honing
bij de lokale imker halen en iedere
ochtend een theelepel ervan innemen, je rug laten intapen bij de
fysiotherapeut en natuurlijk de
welbekende pissebedmethode,
maar die laat ik open voor de echte
durfallen onder ons… succes!

Iris
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Meterik behaalt zwaar
bevochten overwinning op
Kessel
De voetbalheren van Meterik wonnen zondag 8 mei de thuiswedstrijd tegen Kessel met 3-1. Meterik had zijn vizier op scherp staan
en hield met het nodige geluk de gevaarlijke Kessel voorhoede in
bedwang.
In de eerste helft was Kessel sterker en creëerde de meeste kansen. Gelukkig voor de groen-witten
stond hun vizier niet op scherp of
stond keeper Luuk Haenen in de
weg. Meterik liet zich met name
in de beginfase fysiek aftroeven
en had nog te weinig rust in haar
spel. Kessel kroop uit haar schulp
en werd sporadisch gevaarlijk met
prima combinatievoetbal. Piet
Steeghs scoorde na een klein half
uur zeer beheerst de 1-0. Kessel
bleef gevaarlijk en de gelijkmaker leek een kwestie van tijd te
zijn, maar een perfecte voorzet
van Willem Kruik werd jammerlijk naast gekopt. Vervolgens zette
Giel Vullings het wedstrijdbeeld
helemaal op de kop door attent te

reageren op een dieptepas van Piet
Steeghs en bekroonde zijn prima
spel met de 2-0. Kessel kreeg nog
twee goede kansen, maar onder
aanvoering van Luuk Haenen bleef
de nul staan.
Na de thee nam Meterik het initiatief, joeg de bal af en liet Kessel
veel minder in zijn spel komen.
Piet Steeghs beloonde zijn team
voor deze dadendrang met de 3-0.
Hij verzilverde heel beheerst een
prachtige pass van Gijs van Rengs.
Giel Jacobs van Kessel mocht in
de slotfase nog de zeer verdiende
3-1 scoren, maar verder gaven de
groen-witten niets meer weg.

Tekst: RKSV Meterik

Medailleoogst voor Dennis
Brouwers op NK Masters
De Nederlandse Kampioenschappen voor Masters werden vrijdag
6 tot en met zondag 8 mei in Eindhoven georganiseerd. Namens
HZPC Horst kwam Dennis Brouwers uit Blerick hier aan de start.
De zwemmer behaalde zes keer goud, twee keer zilver en
Nederlands masterrecord in de klasse 40-44 jaar.

Inpak medewerker m/v
Wil jij lekker logistiek aan de slag? Is het voor jou een uitdaging om de producten zo compact
mogelijk te verpakken? Kijk dan snel verder…
Wat wij bieden
• Een uitstekend logistiek systeem waardoor er logisch en prettig gewerkt wordt.
• Een gezellige en informele werksfeer in een hecht en enthousiast team.
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO veterinaire sector.
• Een werkweek van 25-35 uur op werkdagen in onderling overleg af te stemmen.
• Personeelskorting op het volledige assortiment en in de dierenkliniek.
Wat kun en wil je?
• Goed samenwerken en samen dagelijks dat wat moet voor elkaar krijgen.
• Orderpicken en verpakken van bestellingen.
• Fysiek stevig doorpakken met bestellingen tot maximaal 30 kg.
• Zorgvuldig en consequent werken.
• Lekker logistiek aan de slag gaan.

Vakantie en invalkracht
inpak medewerker m/v
Wil jij lekker logistiek aan de slag in je vakantie? Is het voor jou een uitdaging om de
producten zo compact mogelijk te verpakken? Kijk dan snel verder…
Wat wij bieden
• Een uitstekend digitaal logistiek systeem waardoor er logisch en prettig gewerkt wordt.
• Een gezellige en informele werksfeer in een hecht en enthousiast team.
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO veterinaire sector.
• Een wisselende werkweek van tenminste 20 uur. Dit is in onderling overleg en ruim van
tevoren af te stemmen.
• Personeelskorting op het volledige assortiment en in de dierenkliniek.
Wat kun en wil je?
• Goed samenwerken en samen dagelijks dat wat moet voor elkaar krijgen.
• Orderpicken en verpakken van bestellingen.
• Fysiek stevig doorpakken met bestellingen tot 30 kg.
• Zorgvuldig en consequent werken.
• Lekker logistiek aan de slag gaan.

Wat ga je doen?
Als inpak medewerker bij Dierapotheker.nl in Horst aan de Maas ga je binnen een hecht
teamverband de dagelijkse bestellingen van 220 gram tot 30 kg inpakken. We beginnen
iedere werkdag om 8 uur en we zorgen er met zijn allen voor dat iedere werkdag om
20.30 uur de PostNL vrachtwagen weg rijdt met de gevulde rolcontainers van die dag.
Zo maken we iedere dag de diereigenaren en hun dieren in Nederland en België blij.

Na twee jaar nauwelijks wedstrijden te hebben gezwommen door
de gevolgen van het coronavirus,
was het voor Dennis Brouwers
eindelijk weer zo ver. Dennis
startte zijn toernooi op vrijdag
6 mei met een gouden medaille
op de 400 meter vrijeslag en de
100 meter rugslag. Op vrijdagmiddag behaalde hij daar zilver op de
200 meter schoolslag en zilver op
de 200 meter wisselslag bij.
Op zaterdagochtend 7 mei stond de
400 meter wisselslag op het pro-

gramma. Ook hierop behaalde hij
een gouden medaille. In de middagsessie voegde hij hier nog goud
op de 50 meter rugslag en goud
op de 200 meter vrijeslag aan toe.
Als afsluiter won hij op zondag 8
mei een gouden medaille op zijn
favoriete afstand, de 200 meter
rugslag. Op de 200 meter rugslag verbeterde hij tevens het
Nederlands masterrecord.

Tekst: Zwemvereniging HZPC

Wie zijn wij?
In 2006 is Dierapotheker.nl opgericht als webshop van Dierenartsenpraktijk Horst.
Gestart in de gang in de dierenkliniek en inmiddels fors uitgegroeid naar een prachtig pand
in Horst aan de Maas (Noord Limburg) en onderdeel van de grootste Europese veterinaire
samenwerkingsgroep IVC Evidensia.
Het assortiment bestaat uit o.a. veterinaire voeding, vrij verkrijgbare diergeneesmiddelen en
supplementen voor de Nederlandse en Belgische diereigenaren. Met ons hechte team van
klantenservice, logistiek en e-commerce collega’s verzorgen wij vanuit Horst de bestellingen
van A tot Z. Deze betrokkenheid wordt gezien door onze klanten, zij waarderen ons met een
4.8/5 op basis van ruim 37.000 Trustpilot reviews.
Lijkt dit je wat?
Solliciteer dan! Je doet dit door je cv te sturen naar Mieke Besouw, personeel@daphorst.com.
Tot snel!
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Spanning in competitie

Alweer de nul

Hegelsom pakt belangrijke
3-punter tegen Meijel
VV Hegelsom speelde zondag 8 mei een wedstrijd tegen RKMSV
Meijel. De rood-witten van trainer Ron Spruit versloegen Meijel
met 1-0.
Beide ploegen startten de wedstrijd na het eerste fluitsignaal enigszins onrustig. Er werd
veel balverlies geleden en de
Hegelsommers leken niet helemaal
in hun spel te komen. Er gebeurde
in de eerste helft dan ook niet veel.
Hoogtepunten waren de vele gele
kaarten, wat aangaf dat er met
de felheid in ieder geval niets mis
was.
In de tweede helft probeerde het
elftal van trainer Ron Spruit iets
meer haar stempel op de wedstrijd te drukken. Dit resulteerde in
een aantal kansen: Denny Bongers
schoot langs na een slimme
rebound op een schot van Marc
van Rens (50e minuut) en in de 62e
minuut wist Bram Clabbers de bal
helaas niet genoeg te drukken, het
schot ging ruim over.
De ban werd gebroken in de 67e
minuut toen Denny de bal van-

uit links hard voorzette en Guido
Kauffeld kon binnenwerken: 1-0.
Wat volgde was een periode van
Hegelsomse druk op de helft van
Meijel. Er werden meer kansen
gecreëerd, maar er kon geen vervolg op de 1-0 gevonden worden.
In de slotfase werden de mannen van Meijel nog iets dominanter. Ze zaten kort op de bal (soms
iets té kort, resulterende in een
tweede geel en dus rood) en creëerden kansen. In de 92e minuut
mocht het team zelfs nog een keer
aanleggen voor een vrije trap op
een prima afstand van keeper
Sjors Witt. Er werd rakelings naast
geschoten. Daarmee was de wedstrijd ten einde. De Hegelsomse
defensie hield alweer de nul en het
eindresultaat was prima.

Tekst: VV Hegelsom

SV Melderslo pakt punt tegen
koploper

Wittenhorst 1 eist derde positie in eerste
klasse op
Wittenhorst 1 heeft zondag 8 mei de derde positie in de eerste klasse opgeëist na een overwinning op bezoek
bij BSV Limburgia/Kamerland uit Brunssum. Het team won met 0-1.
Waar de concurrenten Chevremont,
Venlosche Boys, Geldrop én Deurne
punten verspeelden, maakte de
ploeg van trainer Sjoerd van der
Coelen hier dankbaar gebruik van.
Met nog vijf wedstrijden voor de
boeg is de achterstand op nummer
twee Chevremont slechts twee punten, waar de onderlinge verschillen
tot aan Deurne op de zesde plek,
ook miniem zijn.
Vanaf het eerste fluitsignaal waren
de oranjehemden de betere ploeg.
Hoewel beide ploegen geen grote
kansen wisten te creëren, hadden
de Horstenaren de wedstrijd onder
controle. Een aantal keer dreigden
de bezoekers gevaar te stichten voor
het vijandelijke doel, ware het niet
dat de laatste pass niet aankwam.
Na rust probeerde de thuisploeg,
onder leiding van Jan van Dijk, uit

een ander vaatje te tappen en ging
men één op één spelen. De speelwijze van de ploeg uit Horst werd
als het ware gekopieerd. In de 68e
minuut kwam daar de goal van
Horster kant. Een corner van aanvaller Joost van Rensch werd bij de
tweede paal binnengetikt door middenvelder Nick Driessen, die andermaal liet zien over een neusje voor
de goal te beschikken.

Onder druk
Vervolgens veranderde het spelbeeld. Wittenhorst kwam zowaar
onder druk te staan, maar ook dit
keer gaf de ploeg van aanvoerder
Bart Zanders geen duimbreedte toe.
Het lukte de gastheren niet om kansen te creëren. De ploeg van coach
Van der Coelen verzuimde vervolgens om de score te verdubbelen.

Enkele counters kwamen niet helemaal uit de verf. Na dik negentig
minuten blies de scheidsrechter op
zijn fluitje en Wittenhorst heroverde
de derde plaats en wist dit seizoen als eerste ploeg te winnen op
bezoek bij BSV Limburgia. Dit zorgde
voor de twaalfde overwinning van
het heren team uit Horst.

Venlosche Boys
De complete top-zes speelt op
donderdag 12 mei tegen elkaar.
Wittenhorst 1 speelt dan een uitwedstrijd tegen Venlosche Boys 1
om 20.00 uur. De eerstvolgende
thuiswedstrijd van het eerste team
is op zondag 15 mei om 14.30 uur
tegen RKSV Heeze 1.

Tekst: RKsv Wittenhorst

KeepersXperience XL bij Sparta’18
De KeepersXperience XL bij voetbalclub Sparta’18 in Sevenum komt er aan. Vrijdag 27 mei, de dag na
Hemelvaartsdag, vindt het evenement plaats.

De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden zondag 8 mei een
wedstrijd tegen koploper VIOS 1 uit Ottersum. VIOS stond voor
aanvang van de wedstrijd één punt boven SV Melderslo, dat de
tweede plek op de ranglijst invult. Na de wedstrijd op sportpark De
Merel in Melderslo bleef dat onveranderd. Bij een eindstand van
9-9 werden de punten namelijk gedeeld.
SV Melderslo kende in deze wedstrijd wat opstartproblemen en liet
het enorm felle VIOS in de beginfase het voortouw nemen. Het was
dan ook de uitploeg die op een 0-2
voorsprong wist te komen, maar
SV Melderslo kwam snel terug tot
2-2. Toch waren de Melderslose
korfbalsters in de eerste helft niet
volledig opgewassen tegen vechtmachine VIOS. Bij rust keek het
team dan ook tegen een 4-6 achterstand aan. Na rust breidde VIOS
de achterstand in eerste instantie
uit naar 4-8, maar daarna zakte het
spel van de uitploeg een beetje
in. SV Melderslo schakelde echter een tandje bij en kwam steeds
beter in de wedstrijd. De aanvallen
van VIOS werden door sterk ver-

dedigend spel kort gehouden en
aanvallend werd er beter gezocht
naar de beste kansen. Langzaam
maar zeker werd de achterstand
verkleind. Enkele minuten voor tijd
scoorde SV Melderslo de gelijkmaker. Een gemiste strafworp aan de
kant van VIOS even daarna voorkwam dat de punten alsnog mee
naar Ottersum gingen. Bij een
stand van 9-9 floot de scheidsrechter af. Een verdiend en belangrijk
punt voor SV Melderslo in de strijd
om promotie. De bovenste twee
ploegen promoveren namelijk naar
de Topklasse, dus SV Melderslo ligt
nog altijd op koers.

Tekst: SV Melderslo

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

De KeeepersXperience is een
keepersactiviteit met trainingen
en spelvormen, maar dan gedurende een hele dag. Een viertal
thema’s staan deze dag centraal.
De keepers/sters zullen technisch,
fysiek en mentaal getraind worden op deze thema’s. Elk thema
wordt afgesloten met een spelvorm. Voor de 13e keer gaat de

organisatie, van ongeveer 09.30
uur tot aan de uitreiking van de
certificaten vanaf 16.30 uur, intensief en actief aan de slag. Elke
jeugdkeeper is welkom ongeacht
zijn niveau of klasse; elke keeper wordt in de groep ingedeeld
waar hij die dag op een plezierige manier een leerzame dag zal
beleven. Elke deelnemer wordt

getrakteerd op een trainingsshirt,
lunch en op een demo van een
regionale topkeeper. Aan het eind
van de dag ontvangt iedereen een
gadget en certificaat en worden
de prijzen uitgereikt, waaronder
de felbegeerde bokaal ‘Keeper van
de DAG’.
Voor meer informatie, kijk dan op
www.challenge-arena.nl

Inschrijving Parkhotel HTC Open
Het kan dit jaar weer: zonder beperkingen een tennistoernooi spelen. Reden voor de Horster tennisvereniging HTC om van zondag 26 juni tot en met zondag 3 juli het Parkhotel HTC Open te organiseren.
Deelname staat dit jaar ook open
voor beginnende spelers. Thema

van de Parkhotel HTC Open is
‘beachparty’. Wie zich inschrijft vóór

15 mei ontvangt vier gratis consumptiebonnen.
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HC Horst Heren 1 boekt succes in
belangrijke wedstrijd
HC Horst heren 1 speelde zondag 8 mei een wedstrijd tegen Don Quishoot, studentenhockeyteam uit
Eindhoven. Het was een belangrijke wedstrijd voor de spelers van Horst aangezien er met winst de
voorsprong op de concurrentie kon worden vergoot en er een plek voor promotie kon worden verstevigd. Horst won met 2-0.
Horst stond voor deze wedstrijd nog
op de tweede plek. Don Quishoot
volgde echter op drie punten van
Horst wat betekende dat het een zes
punten wedstrijd was. Het strijdplan van de coach was daarom ook:
“Het is vandaag eten of gegeten
worden”. Met deze woorden in het
achterhoofd begonnen de mannen
van Horst met goede moed aan de
wedstrijd.
Deze moed werd na 5 minuten spelen meteen al beloond met het eerste doelpunt. Door een tip-in tegen
de plank was het Horst dat de score
opende. Het stond 1-0. Aan weerszijde van het veld ontstonden vervolgens nog kansen, maar deze
konden door beide teams niet

worden verzilverd. Na het fluitsignaal van het eerste kwart kon Horst
tevreden terugkijken op het spel dat
aan het publiek was laten zien.
Het vervolg in het tweede kwart
was echter van minder niveau, wat
leidde tot een kwart waarin Horst in
de verdediging moest. Echte kansen
kwamen er niet, dus kon er met een
1-0 voorsprong de rust in worden
gegaan. Het derde kwart werd hetzelfde begonnen als het eerste, wat
betekende dat met een mooie tip-in
een 2-0 score op het bord stond. Het
spel van Don Quishoot werd aan het
einde van de wedstrijd opportunistischer om punten voor de tweede
plek toch nog mee naar huis te kunnen nemen. De laatste minuten van

Per direct zijn wij op zoek naar een
gemotiveerde en zelfstandige

de wedstrijd werd de keeper nog
gewisseld zodat er met elf veldspelers gespeeld kon worden. Horst
hield, ondanks de schijnende zon,
het hoofd koel en kon na het laatste
fluitsignaal drie punten bij het totaal
optellen en de concurrentie op achterstand zien verdwijnen.
Komende week zullen de Horster
mannen uit naar Liberty in Dongen
moeten, die maar op drie punten
achterstand staan. Als het spel van
afgelopen week wordt doorgezet en
de Horst trein doordendert kan promotie naar de tweede klasse binnen
handbereik komen.
Tekst: HC Horst

Interieurverzorgster
voor schoonmaak-/poetswerkzaamheden van
onze kantoren, kantine en sanitaire ruimten.
Het betreft een functie voor ca. 6 uur per week,
verdeeld over 2 dagen.
Sollicitaties richten aan
Taco Agro B.V. Donkstraat 6a 5964 AJ Meterik
Tel: 077-3976666 / info@tacobedrijven.nl

Wij zijn Lek/Habo, gevestigd in Bodegraven met een serviceteam in
Horst. Als onderdeel van de Lek/Habo Groep zijn wij actief in de energieen installatietechniek. Wij verkopen verbrandingsmotoren (WKK’s) met
vermogens tussen de 100 kW en 3350 kW! Hieraan verlenen we de volledige
service en onderhoud. Kijk voor een overzicht van onze mooie projecten op
onze website www.lekhabo.nl

Doelpuntloze tweede helft

SVOC te goed voor Sporting ST
De wedstrijd van SVOC tegen Sporting ST stond zondag 8 mei op de planning. Sporting ST wist de wedstrijd
niet te winnen, SVOC trok aan het langste eind en het werd 3-0.
Na een paar minuten lag de bal al in
het net bij Sporting ST, 1-0 voor SVOC.
In minuut 33 kwam SVOC er weer via
de rechterflank door waardoor de bal
goed afgemaakt werd en er al 2-0 op
het scorebord verscheen. Tijd voor
wat thee en wat rust voor de spelers, de spelers van Sporting kwamen totaal anders het veld op dan
de eerste helft waardoor SVOC nog
verrast werd door enkele kansen van
Sporting. In minuut 55 viel, helaas

voor de spelers van Sporting, de 3-0
binnen. Maar Sporting gaf de hoop
niet op en bleef aanvallen en kansen creëren wat ervoor zorgde dat
de bal een aantal keer goed gekeerd
werd door de keeper of het aluminium. De tweede helft was mooi om
te zien, waar beide teams fel waren
wat resulteerde in mooie en harde
duels. Maar ook een aantal terechte,
maar ook wellicht minder terechte,
gele kaarten. De wedstrijd werd nog

in het slot gegooid door een merkwaardig moment waarbij de scheidsrechter de grensrechter van Sporting
wegstuurde, wat zorgde voor verontwaardigde blikken en boze
reacties. Uiteindelijk werd de wedstrijd afgefloten met een 3-0 stand.
Aanstaande donderdag komt SVS bij
Sporting op bezoek en mag SVOC op
bezoek in Sambeek.
Tekst: Sporting ST

Adver torial

Ervaring met personenwagens, vrachtauto’s of
landbouwmechanisatie. Wil je eens wat anders, wat groters…
100 kW tot wel 3350 kW motoren. Wij zoeken:

SERVICEMONTEURS
Wat ga jij doen:

Als servicemonteur werk je aan onze grote verbrandingsmotoren die staan
bij o.a. tuinders, rioolwaterzuiveringen, zwembaden, ziekenhuizen en
energiebedrijven. Je werkzaamheden en omgeving zijn zeer afwissend.
Soms een week revisie op één locatie dan weer een dag vier storingen bij
vier verschillende klanten. Van het echte ‘ouderwetse’ sleutelwerk tot het
oplossen van storingen via de modernste motormanagement-systemen,
met de momentsleutel of de laptop… geen dag is het zelfde!

Wat is herkenbaar voor je:

• (V)MBO opleiding/niveau richting Motorvoertuigen,
Landbouwmechanisatie of Elektrotechniek of technisch vergelijkbaar,
• en/of je hebt affiniteit met motoren en techniek,
• je houdt van een technische uitdaging, je bent leergierig en
oplossingsgericht,
• geen 8-tot-17 mentaliteit omdat je de klus wilt afmaken en dat duurt wel
eens iets langer,
• woont bij voorkeur in een straal van 35 km rondom Horst.

Wat maakt de functie zo leuk:

Het verhaal van Marcel de Klein
De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zĳn eigen verhaal. Neem het verhaal van Marcel
de Klein. Marcel is sinds 1996 werkzaam bĳ NLW Groep en vanaf begin dit jaar gedetacheerd bĳ
Waterschap Limburg als medewerker Areaalbeheer in de regio Maasduinen. We treffen Marcel in het
buitengebied van Oirlo waar hĳ samen met collega Geraldine het onderhoud van boerenstuwen uitvoert.
Marcel: ‘Ik vind het fijn om bĳ het Waterschap te werken, zĳ bieden me zelfstandigheid en laten me vrĳ in
de uitvoering van mĳn werkzaamheden. Ook laat mĳn leidinggevende weten dat hĳ tevreden is over mĳn
werk en inzet. Dat vind ik erg belangrĳk.’ Marcel wordt vanuit NLW ondersteund door jobcoach AnneMarie Peeters. Nieuwsgierig? Lees het hele verhaal op www.nlw.nl. / Tekst en beeld: NLW Groep

•
•
•
•
•

technisch uitdagend, je bent nooit uitgeleerd,
zelfstandigheid en vrijheid, om je werk zo goed mogelijk uit te voeren,
je hebt je eigen servicebus, laptop, smartphone en technisch gereedschap,
diverse opleidingsmogelijkheden, jouw ontwikkeling is onze ontwikkeling,
uiteraard zijn de arbeidsvoorwaarden goed geregeld!

Wat wil je nog weten:

Informeer vrijblijvend naar een meeloop dag
om kennis te maken met de wereld van de
grote vermogens!
Bel naar 0172 61 93 42 en vraag naar Eelko Kitselaar
of mail naar werkenbij@lekhabo.nl
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SV Melderslo laat dure punten
liggen om de strijd bovenin
tegen Hapse Boys
Na een weekje rust stond voor Melderslo de wedstrijd uit in
Haps op het programma tegen de plaatselijke vereniging:
Hapse Boys. In de eerste twaalf wedstrijden wist Hapse Boys
één punt te pakken, in de laatste zes wedstrijden daarentegen al elf punten. Melderslo wist niet te winnen en moest de
punten delen in een 2-2 eindstand op zondag 8 mei.
De intenties van Melderslo
werden vanaf het eerste fluitsignaal duidelijk: druk vooruit
zetten. Na 9 minuten kwam
Melderslo op een 0-1 voorsprong. Martijn Kallen kopte de
bal via een corner van Luc van
Kuijck goed binnen. 2 minuten
later was het echter alweer 1-1,
scheidsrechter Timmers floot
voor een overtreding in de 16.
Met dit cadeautje wist de spits
van Hapse Boys wel raad. Na
33 minuten kwam de spits van
Hapse Boys uit het niets één op
één met Dick van de Lisdonk,
de keeper kwam echter met
een fantastische redding als
winnaar uit de strijd.

Tweede helft
In minuut 52 kreeg Melderslo
een dot van een kans. Bart
Verheijen kon de bal helaas
net niet de goede richting in
sturen na een goede actie van
Stan van de Pas. 2 minuten
later ontsnapte de rechtsbuiten van Hapse Boys. Dick van
de Lisdonk had wederom een
goede reflex waardoor het 1-1
bleef. Na 65 minuten hield Dick
van de Lisdonk voor de derde
keer Melderslo op de been met
een uitstekende redding. 5

minuten later was het 2-1 voor
Hapse Boys, een mooi afstandsschot belandde in de linkerbovenhoek. In minuut 84 kwam
Melderslo op gelijke hoogte,
Gijs van de Lisdonk scoorde een
echte spitsengoal met het hoofd
op aangeven van Luc van Kuijck.
In de blessuretijd werd Bart
Verheijen neergelegd in de 16,
de scheidsrechter zag dit niet,
tot onbegrip van iedereen in
het veld en langs de kant. In de
allerlaatste minuut slingerde
Luc van Kuijck de bal nog één
keer het strafschopgebied in,
Gijs Coenders knikte de bal de
juiste richting op, alleen deze
belandde helaas tegen de paal.
Enkele seconden later floot de
scheidsrechter van dienst af
voor het einde van de wedstrijd.

Discoavond voor basisschoolleerlingen
Er wordt op vrijdag 20 mei een discoavond voor de jeugd uit de laatste twee klassen van de basisschool georganiseerd. Deze discoavond vindt plaats in BreakOut in Horst.
Barbara Derix en Cay Kleeven, ouders
uit Horst, benaderden Sjoerd Cox van
OJC Niks. “Kunnen we niks opzetten voor de jeugd”, vroegen ze aan
Cox. “Met een flinke portie gedeeld
enthousiasme zijn we op zoek gegaan
naar gelijkgestemden en die hebben we reeds een aantal gevonden”,
gaat Cox verder. Op vrijdag 20 mei

van 19.00 tot 22.00 uur is de eerste
discoavond voor jeugd uit de laatste twee klassen van de basisschool
bij BreakOut in Horst. Iedereen in die
leeftijdscategorie is uitgenodigd om te
komen feesten. Tijdens het feest kunnen de kinderen nieuwe mensen leren
kennen en dansen op muziek die ze
zelf mee uitkiezen.

Vrijwilligers
Cay wil samen met andere enthousiaste ouders iets opzetten voor de
leeftijdscategorie 12 tot 15 jaar in het
gebouw van OJC Niks. Hij heeft al een
enkeling weten te verzamelen. Voor
meer informatie, mail dan naar niksvoordejeugd@gmail.com

Vogelvereniging Ons Genoegen zet
twaalf jubilarissen in het zonnetje
Vogelvereniging Ons Genoegen heeft zaterdag 30 april na ruim twee jaar weer een promotieavond gehad in
doelhuis De Schutroe in Horst. Naast het feit dat de vereniging dit jaar zeventig jaar bestaat, stond de avond
in het teken van de huldiging van de jubilarissen.

Dure punten
Door het 2-2 gelijkspel liet
Melderslo dure punten liggen
in Haps voor het kampioenschap. Aangezien Boekel Sport
en Groesbeekse Boys beiden
hebben gewonnen blijft het
ontzettend spannend bovenin.

Tekst: SV Melderslo

Door de gevolgen van het coronavirus is de huldiging al twee keer
verzet. Daardoor zijn er dit jaar maar
liefst twaalf jubilarissen, uiteenlopend
van 50 tot 25 jaar lid. J. Geenen en G.
Souren van districtsbestuur Limburg

hebben de betreffende leden gehuldigd.
J. Jakobs is 60 jaar lid en daarop volgend zijn Fr. Schattevoet, Fr. Zanders
en P. Renders alle drie 40 jaar lid, M.
Verstraaten is 50 jaar lid, G. van de

Lisdonk 25 jaar lid, H. Hoeymakers,
W. Slots en P. Verdellen alle drie 40
jaar lid, P. Wijnands en C. van KuijckPeeters beide 50 jaar lid en is T.
Keijsers 25 jaar lid. Zij werden allen
gehuldigd.

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
HORST RONDOM AMERICAANSEWEG
HORST RONDOM INDUSTRIETERREIN
SEVENUM RONDOM KLASSENWEG
BROEKHUIZENVORST
RONDOM OOIJENSEWEGG
MEERLO RONDOM HOOFDSTRAAT

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl

Volleybalmeiden B1 Set Up kampioen
Eind 2021 werden de meiden van Set Up MB1 uit Meerlo al kampioen wegens een door corona gestaakt
seizoen. Toch voelde dit voor de dames niet als echt kampioen zijn. Nu in 2022, na een volledig seizoen
gespeeld te mogen hebben, werden ze dan toch opnieuw kampioen.
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Evenement voor kinderen

Verwonderwandeling in
America
De Verwonderwandeling wordt op zaterdag 14 mei georganiseerd.
Alle kinderen tussen 4 en 12 jaar zijn welkom. Dit evenement vindt
plaats in America.
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Mystic Drums 2.0 in ‘t Gasthoês
De slagwerkgroepen van De Peelklank Ysselsteyn en Concordia Meterik sloegen in 2018 de handen ineen met
een dubbele voorstelling. Destijds vormde de kleine zaal van De Schouwburg in Venray het decor. Nu, vier jaar
later, is er een nieuwe versie, en wel op zaterdagavond 14 mei in de grote zaal van ‘t Gasthoês in Horst.
De twee korpsen zijn samen goed voor
een veertigtal slagwerkers. Zij worden ondersteund door een combo van

gitaren, toetsen en blazers en zang van
Suzan Spreeuwenberg en Guus Jacobs.
De jeugdige inbreng op deze afwisse-

lende theateravond wordt verzorgd door
de jeugdopleiding JES en JUMP. Kaarten
zijn te bestellen via www.gasthoes.nl

Houthuizermolen geopend op Nationale Molendag
Op Nationale Molendag 2022 zijn honderden molens open voor bezoek. Ook de Houthuizermolen in Lottum
heet bezoekers op zaterdag 14 en zondag 15 mei van harte welkom.
De deuren staan op beide dagen van
13.00 tot 17.00 uur open voor bezichti-

De Verwonderwandeling is een
wandeling voor schatzoekers en
wonderzoekers. Je gaat van de
gebaande paden af in de Heere
Peel in America, een plek vol
natuur en kunst, waar schatten
te vinden zijn. Na de wandeling
maak je een kunstwerk van wat je
gezien en beleefd hebt. De start
van de Verwonderwandeling is om
13.00 uur bij Aan De Drift, Lorbaan
9A in America. Er is slechts plek
voor twaalf deelnemers. Daarom
vraagt de organisatie om je uiter-

Leiding
De Verwonderwandeling staat
onder leiding van Liesbeth
Sterrenburg, kunstenaar uit
Deurne. Liesbeth is één van de
deelnemers aan Drrifft, een gratis
toegankelijke kunstmanifestatie in
de Heere Peel. Leden van kunstenaarsvereniging Zeen tonen hier
tot en met 30 oktober hun werk in
de buitenlucht.

Diverse ambachten
in Rozenhof Lottum

In de Rozenhof in Lottum zijn op zondag 15 mei diverse ambachten
te zien, omringd met saxofonische muziek. Onder andere een
houtsnijder, een spinster, een imker en een mandenvlechter zijn te
bewonderen vanaf 12.00 uur in de Rozenhof.
klaar. Hier zijn kosten aan verbonden. Opgeven kan tot dinsdag 24
mei via info@rozendorplottum.nl
De Rozenhof is dagelijks geopend
van 10.00 tot 17.00 uur.

Presentatie in Horst

Debuutalbum Marion Steeghs
Zangeres en liedschrijver Marion Steeghs uit America presenteert
op 4 juni haar debuutalbum ‘Nachtvogel’. Als voorproefje zijn
sinds vrijdag 22 april al de nummers ‘Kikkerkoel’ en ‘Stille Vlinder’
te horen op onder meer Spotify en YouTube.
Steeghs begon in de zomer van 2021
samen met pianist Egbert Derix met
het schrijven aan de liedjes voor
haar dialectalbum. Ook Geert van
den Munckhof leverde daarin zijn
aandeel. Derix en Van den Munckhof
zijn afkomstig uit Horst. Ook de
andere muzikanten die medewerking verleenden aan ‘Nachtvogel’

toegang is gratis.

lijk op 13 mei aan te melden via
hallo@liesbethsterrenburg.nl

Ook activiteit met Hemelvaartsdag

Ook met Hemelvaartsdag op donderdag 26 mei is er wat te doen
in de Rozenhof. In de ochtend om
06.00 vindt er Dauwtrappen plaats.
Bij terugkomst staat er een ontbijt

ging van de molen en een bezoek aan
de permanente tentoonstelling. De

hebben allemaal Limburgse wortels.
Steeghs presenteert ‘Nachtvogel’,
dat enkele liedjes bevat over plekken in Horst aan de Maas, op zaterdag 4 juni om 16.00 uur met een
miniconcert bij muziekcafé Anja
van de Smid in Horst. Twee dagen
later volgen de officiële release van
album en cd.

Last van
ernstig
overgewicht?
Met een operatie en onze
begeleiding pakt u het aan!
De Nederlandse Obesitas Kliniek
in Venlo organiseert online
informatiebijeenkomsten over de
behandeling van obesitas (ernstig
overgewicht). Tijdens een zoomsessie
krijgt u informatie over het leefstijltraject

19 mei
18.30 - 20.00 uur

23 juni
15.30 - 17.00 uur
Scan de
QR code

en de operatie. Na aanmelding volgt
een bevestiging met een uitgebreide
instructie. De bijeenkomsten zijn bedoeld
voor mensen met obesitas, hun naasten
en anderen belangstellenden. We hopen
u binnenkort online te ontmoeten!

Kijk op obesitaskliniek.nl/agenda voor onze gratis
voorlichting. U kunt zich hier ook direct aanmelden.
Voor vragen kunt u ons bereiken via
077 - 30 30 360 of info-venlo@obesitaskliniek.nl

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

Klimplanten • Hangplanten • Kuipplanten • Terrasplanten
Ruim 180 soorten • Verder vele soorten op stam.
20 soorten tuinkruiden, aardbeien en potgrond.

DE GROOTSTE KEUZE
GERANIUMS EN SURFINIA

Dagelijks van 9.00-18.00 uur tussen 12.30-13.00 gesloten
Zondags van 10.00-16.00 uur • Vrijdags gesloten!

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

Gratis voorlichting

Molengatweg 4, Horst
Tel. 06-54306964

WWW.COXPLANTENKWEKERIJ.NL
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Concert van St. Hubertus in Hegelsom
De lange coronaperiode heeft ook haar weerslag gehad op Muziekvereniging St. Hubertus uit Hegelsom, maar
inmiddels is het orkest alweer een hele tijd aan het repeteren. Op zaterdag 20 mei vindt namelijk het
Donateursconcert plaats.
begint om 19.00 uur en vindt plaats in
café Debije in Hegelsom.

zowel de jeugdfanfare als het grote
fanfareorkest op. Ook vindt op deze
avond de trekking van de jaarlijkse
Donateursloterij plaats. Het concert

Muziekvereniging St. Hubertus wil
dan graag weer eens aan een groter
publiek tonen wat het in haar mars
heeft. Op dit Donateursconcert treden

2022-w19

Puzzel

Puzzelwedstrijd

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik

loeiers
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v
Nu
en
en kuipplant

Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld
door Albert Heĳn Horst!
Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-centrum.nl,
of doe deze in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement
(t.a.v. Marion van Issum), Steenstraat 2, Horst. Vergeet niet uw naam, tel.nr.
en mailadres te vermelden. Oplossingen moeten vóór zondag 15 mei 2022
(12.00 uur) binnen zĳn. De winnaar wordt donderdag 19 mei 2022 bekendgemaakt
op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!
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St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

15
16
17

Kwaliteit heeft een naam

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

Bij mooi weer elke zondag van
14.00 tot 16.00 live muziek op ons terras.
7 dagen in de week geopend.
Voor openingstijden zie onze website.
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl

OVERLAST
DOOR
VOGELS?

TRAAS BELLEN:
0478-850138
WWW.TRAASBUILDINGCARE.NL

Mooi
Natuurlijk

Horizontaal 1. Lunchpauze. Slappeling. Fijngemaakt eten. Soort koekje 2. Afslagplaats. Aanspraak.
Mohammedaanse god. Amerikaanse staat. Klepper 3. Verharde huid. Verenigde Naties. Slaapziekte.
Plantenwereld. Later. Muziekinstrument 4. Namelijk. Brandje. Uniformstof. Bolvormig. Vis. Naaldboom
5. Beproefd. Roem. Landscheiding. Deel van gebit. Zeer gewild 6. Nederlandse gulden. Stedelijk. Transformator.
Koppel. Genieting 7. Toegankelijk. Rekensom. Behoeftige toestand. Soort luis. Waterkering 8. Krijgsgewoel.
Buidel beertje. Boomwol. Zeer moe. Persoonlijk vnw. 9. Dienstbode. Scheepstouw. Werelddeel. Kortschrift.
Behoeftige 10. Boom. Nagerecht. Prijzend. Met alle geweld. Hoofdsieraad 11. Voeg. Stiekem. Uniform. Bewijs.
Uitgestorven dier 12. In hoge mate. Huilebalk. Rookproduct. Flauw. Troef negen 13. Tropische ziekte.
Opspringend vochtdeeltje. Stellig. Kluns. Opstandig 14. Hollandse gravin. Rookproduct. Vel. Tafelgast.
Deel van mes. Militaire Politie 15. Kampeergerei. Gegraven water. Behaagzieke. Uniek. Voormiddag. Walkant
16. Inleiding. Bewusteloosheid. Lichaamsdeel. Straks. Sterke drank- 17. Gretigheid. Week. Aanvoerster. Aanhouding.
Verticaal 1. Houten stok. Naar onze mening. Spijskaart. Sober 2. Opslagbewijs. Muziekplaat. Gerecht. Nummer
3. Half deel. Rij. Amerikaanse stad 4. Handeling. Letsel. Moeras. Brandgang 5. Gezwind. Test. Indisch kledingstuk.
Zeilschip 6. Reservoir. Caf,buffet. Reusachtige zaak 7. Evenaar. Gewicht. Spaanse uitroep. Aan het genoemde.
Als eerder 8. Russische rivier. Eentonig. Tocht. Darm uitmonding 9. Feestmaal. Vaartuig. Melaatsheid.
Compagnon 10. Snotjongen. Oude munt. Snavel. Eer 11. Getal. Inbraak. Muziekstuk. Tabel
12. Mohammedaanse titel. Dwarsmast. Zwijn. Ruiterzitting 13. Esdoorn. Ongeveer. Edelman 14. Gesloten rijtuig.
Sier. Thans. Plant 15. Idee. Teelt. Schuldig. Slot 16. Wiel. Ver beneden. Leersoort. Al 17. Als boven. Boom.
Bijbelse figuur. Blaasinstrument 18. Viskorf. Legerleiding. Slaginstrument. Keurgroep 19. Lengtemaat. Korting.
Verlaagde toon. Vogelproduct. Afrikaan 20. Rugtas. Sterke drank. Moeder 21. Soort papegaai. Landbouwwerktuig.
Zware hamer. Vat met hengsel 22. Vochtig. Vogel. Werelds. Drinkgerei 23. Collegeloper. Koningszetel.
Verdieping 24. Persoonlijk vnw. Inkeer. Vorm. Landbouwproduct 25. Rendier. Getal. Zandheuvel. Plantenziekte

De oplossing van de puzzel in HALLO Horst aan de Maas van 5 mei 2022 was:

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

En de winnaar is: Helmi van den Munckhof uit Horst.
Van Harte Gefeliciteerd met een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door HEMA Horst!
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Religie

Apotheek

America

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

Zondag 15 mei

Apotheek Maasdorpen

11.00

Broekhuizenvorst
Zaterdag 14 mei

19.15

Horst (Lambertus)
Zondag 15 mei
Maandag 16 mei
Dinsdag 17 mei
+ aanbidding
Woensdag 18 mei
Donderdag 19 mei
Vrijdag 20 mei

Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

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

18.30
18.30
18.30

Donderdag 19 mei (Vormsel)

Meerlo

Zondag 15 mei
Donderdag 19 mei
- rozenkrans
- biddende moeders

19.00

10.30
09.00
08.30
09.30

Melderslo

Bij de vierhonderd jaar oude Sint Goarkapel in Meerlo verrijst weer een waterput. Enkele dorpsgenoten
hebben zich daar de afgelopen tijd voor ingezet. Op dit moment wordt de 140 centimeter brede put gemetseld.

Huisartsenpost

11.00
18.30
09.00

Kronenberg

Gebiedsteams

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

Gemeente Horst aan de Maas

Zaterdag 14 mei

Meterik

Zaterdag 14 mei

17.30

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

17.30

Tandarts

Spoedgevallendienst

Sevenum

Zaterdag 14 mei
Zondag 15 mei
+ uitstelling
Maandag 16 mei
Dinsdag 17 mei
Woensdag 18 mei (Vormsel)
Donderdag 19 mei
Vrijdag 20 mei

Swolgen

Dinsdag 17 mei
- rozenkrans

Tienray

Zaterdag 14 mei
Woensdag 18 mei
+ rozenkrans

18.00
09.30
14.00
18.30
18.30
19.00
18.30
18.30

13 t/m 15 mei

19.00
18.40

Verloskundige zorg

kerkdienst

“Met de realisering van de put herleeft weer een stukje historie”, legt
initiatiefnemer Jan Poels uit. “Bij de
kapel heeft altijd een put gestaan.
Door vandalisme is de put vernield en
op zeker moment gedempt. Het was
een droom dat de put weer terug zou
komen.”
De Sint Goarkapel ligt in een bosschage op de grens van Meerlo en
Wanssum op Meerloos grondgebied,
vlak langs het Pieterpad. Het kleine
godshuis is in 1662 door de Heeren
van Meerlo gebouwd en later in eigendom gekomen van de familie Kessels
van boerderij De Beijenbrugge.

Tandartsenpraktijk The
Gasthuisstraat 12, Horst
077 398 28 71

16 t/m 19 mei
Tandartspraktijk De Brier
Leunseweg 53b, Venray
0478 58 72 73

Danure Verloskundigen

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

18.00
19.00
18.30

De Schuilplaats
zondag

Put herrijst bij Sint Goarkapel
in Meerlo

Medische zorg

Tijden Heilige Missen
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Brand, ongeval of misdrijf
112

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas

Geen spoed, wel politie?

06 55 40 80 23

0900 88 44

Poels de oude stenen al schoongemaakt, maar door corona is het hele
proces vertraagd. Inmiddels heeft Jan
Peters de ruim twee meter diepe put
vakkundig gemetseld. De put heeft
qua binnenwerk een diameter van
90 centimeter en buitenwerks van
140 meter.
Op woensdag 6 juli is de jaarlijkse
patroondag van de heilige Goar.
De zondag erna, dit jaar op zondag
10 juli, wordt een openlucht eucharistieviering gehouden. De heren hopen
dat de put dan volledig hersteld is.
Tijdens de openluchtmis zal de put
opnieuw ingezegend worden.

27e editie van Hemelrit tijdens
Hemelvaart in Kronenberg

Alarmnummer

10.00

De kapel is op dit moment eigendom
van de parochie Joannes de Doper.
Links van de kapel heeft in het verre
verleden altijd een put gestaan.
Het verhaal gaat dat het water uit
deze put heilzaam zou zijn tegen
koorts. Jan Poels las de verhalen van
vroeger en vond het van belang om
zich in te zetten voor een nieuwe put
bij de kapel. De afgelopen weken hebben enkele Meerlonaren hard gewerkt
om deze droom al gedeeltelijk te realiseren. De oude stenen zijn afkomstig
van de oude boerderij op de Keuter
van de familie Heiligers. Twee jaar
geleden hebben Jan Peters en Jan

In Kronenberg vindt op donderdag 26 mei 2022 op Hemelvaartsdag de 27e editie plaats van de Hemelrit. Het is
een tweewieler oldtimer evenement dat start in het centrum van Kronenberg. De tocht voor klassieke bromfietsen, motoren en scooters wordt in groepsverband verreden en is een circa 90 kilometer lange rit door de
kop van Noord-Limburg en een stuk Noord-Brabant.

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.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

6

9

8
8

4

4

3

6

1
5

1
8

1
6

7
8

5

7

Oplossing vorige week:
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De bromfietsen en rolaandrijvers vertrekken om 10.30 uur. Ieder in een
eigen groep met afgestemde snelheid. De motoren en scooters starten

om 11.00 uur, die een iets langere
route volgen. De inschrijving voor
deelname aan de Hemelrit is mogelijk
vanaf 09.30 uur bij café Ummenthum,

nabij het kerkplein in Kronenberg.
Een verzekering en helm zijn verplicht.
Voor meer informatie kun je terecht op
de Facebookpagina Hemelrit.
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1199,-

749,-

ASUS LAPTOP
X515EA-EJ1775W

649,-

• 15,6 inch • Full HD • 512 GB • Intel Core i5 • 16 GB Werkgeheugen

A
SAMSUNG WASMACHINE
WW90T936ASH/S2

799,€100,- CASHBACK

• 9KG vulgewicht • EcoBubble • QuickDrive • AI Control • Ai Wash
* Prijs na €100,- cashback, cashback geldig t/m 3-7-2022

219,-

129,MELITTA KOFFIEZETAPPARAAT
EPOUR

€20,- CASHBACK

• Winnaar Red Dot Award 2020 • 360° draaiende wateruitloop • Antikalkfilter
* Prijs na €20,- cashback, cashback geldig t/m 30-6-2022

139,-

INVENTUM FRITEUSE
GF500HLDB

89,-

• Inhoud: 5 liter • Regelbare temp. tot 200°C • 8 Automatische standen

SHOP OOK ONLINE OP WWW.EPTUMMERS.NL
EP:Tummers

Hoofdstraat 25, Host
T. 077-3983021

