
 De ‘nieuwe’ Gasthuisstraat is zo goed als klaar. De werkzaamheden, waarbij de bekende weg in Horst werd omgeturnd naar fietsstraat, bevinden zich in de afrondende fase. Op 
maandag 19 september van het afgelopen jaar werd de straat afgesloten wegens de start van de werkzaamheden. Er werd daarbij gemikt op afronding van het project in het 
voorjaar van 2023. Dat lijkt geen onoverkomelijk streven.   
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 Buurtcirkel zorgt voor sociaal vangnet
    ‘Kijk wat ieders wensen zijn en wat je voor elkaar kunt betekenen’
    Iedere inwoner van Horst aan de Maas met een ondersteuningsvraag, in welke vorm dan ook, kan terecht bij Buurtcirkel. Bijvoorbeeld wanneer je het gevoel hebt soms een sociaal 
vangnet te missen, maar ook als je juist iets wil betekenen voor de mensen uit jouw regio. Iedere twee weken komt de Buurtcirkel van Horst aan de Maas bij elkaar in De Loods in Horst, 
om elkaar een luisterend oor én handvaten te bieden.

    Hoewel z’n gezondheid het al weken 
laat afweten en hij als gevolg daar-
van inmiddels meer dan tien kilo is 
afgevallen, heeft Gert toch de moeite 
genomen om in zijn auto te stap-
pen voor de Buurtcirkel van dinsdag 
28 februari. Daar vertelt hij zijn aan-
grijpende verhaal en uit hij zijn zor-
gen. De andere deelnemers bieden 
hem een luisterend oor én er wordt 
gekeken of ze het leven van Gert iets 
kunnen vergemakkelijken. Door te 
zorgen dat hij niet alleen naar de spe-
cialist hoeft volgende week, of door 
hem simpelweg een hart onder de 
riem te steken. En dat is precies wat 
Buurtcirkel wil bereiken, vertelt cirkel-

coach Josephine van Els. “We kijken 
op individueel niveau naar wat deze 
groep voor elkaar kan betekenen. Dat 
begint door erover te praten. Gooi in 
de groep wat er speelt. Soms geef ik 
een zetje in de goede richting, maar 
vaak worden er constructieve hulp 
geboden.”

    Alledaagse dingen
    Het is ‘naoberschap’ in z’n puurte 
vorm: een sociale verhouding creëren 
binnen een gemeenschap, door hen 
bij te staan met raad en daad. “Iedere 
inwoner van Horst aan de Maas is van 
harte welkom om hier z’n hulpvraag 
neer te leggen”, legt Emma de Vries 

als projectleider namens de gemeente 
uit. “Hoe groter een groep, hoe gro-
ter het sociale vangnet dat we weten 
te realiseren. Daar streven we naar.” 
De hulp die geboden wordt door de 
deelnemers onderling gaat vaak om 
alledaagse dingen. Een keer bood-
schappen doen, samen een wande-
ling maken, hulp bij het snoeien van 
de tuin of gewoon eens samen een 
kopje koffi e drinken. Ook Peter heeft 
er veel baat bij, geeft hij tijdens de 
bijeenkomst aan. “Soms zou ik willen 
dat ik een toverstokje had, om dingen 
mee op te lossen. Daar ontbreekt het 
helaas aan, maar ik heb gelukkig ook 
veel steun aan wandelingen of kop-

jes koffi e met anderen die ik ken van 
Buurtcirkel. Dat doet een mens goed.”

    Sociale karakter
    “Het is vooral prettig dat ik m’n ver-
haal kan doen tijdens dit uurtje. 
Eigenlijk gaat het best goed met me, 
maar toch ben ik bij iedere bijeen-
komst. Ook om te kijken of ik één van 
de anderen kan helpen”, benadrukt 
ook Astrid het sociale karakter van de 
bijeenkomsten. En hoewel Josephine 
soms een zetje in de juiste rich-
ting moet geven, is dat precies waar 
het om draait, geeft ze aan. “Het is 
belangrijk om in verbinding te blij-
ven met elkaar. Vooral door te praten. 

Luister naar elkaars wensen en pro-
beer te ondersteunen daar waar dat 
mogelijk is. Dat is waar Buurtcirkel aan 
bij probeert te dragen. Iedereen die 
denkt baat te hebben bij deze handva-
ten, raad ik aan om eens een kijkje te 
komen nemen.” Buurtcirkel Horst aan 
de Maas komt iedere twee weken op 
dinsdagmiddag bij elkaar in De Loods. 
Voor meer informatie of een aanmel-
ding kan contact worden opgenomen 
met buurtcirkelcoach Josephine van Els 
door een mail te sturen naar jvanels@
metggz.nl of te bellen naar 06 – 21 12 
37 71.

    Tekst: Jelle van Hees   
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 Vraag naar jongerenwerkers in gemeente stijgt
    Er is in Horst aan de Maas steeds meer behoefte aan de inzet van 
jongerenwerkers in het kader van voorlichting, coaching, preventie 
en hulpvragen. Middelbare scholen geven aan dat er vraag is naar 
hun aanwezigheid, maar ook buiten school wordt er steeds vaker een 
beroep op de jongerenwerkers gedaan. Caroline Keizer en Daan 
Vissers, jongerenwerkers bij Synthese, merken deze toenemende 
zorgvraag ook op. “Het is goed dat er meer om hulp wordt gevraagd 
en dit taboe steeds meer doorbroken wordt, maar soms schrik je van 
de ernst van de situatie”, aldus Caroline.

    Als jongerenwerkers houden Caroline 
en Daan zich bezig met een breed 
scala aan werkzaamheden. Zo bie-
den ze coaching en ondersteuning 
aan jongeren(initiatieven), geven ze 
gastlessen op scholen en zijn ze regel-
matig te vinden in sozen en op straat. 
Ook houden ze zich bezig met hulp-
programma’s als Join Us en Less Fear. 
Daarnaast hebben Caroline en Daan 
spreekuren op de middelbare school. 
“Jongeren kunnen vrijblijvend bij ons 
binnenlopen als ze ergens mee zitten”, 
legt Caroline uit. “Hier bespreken we 
verschillende thema’s zoals pesten, 
eenzaamheid of niet lekker in je vel 
zitten. Doordat we op een laagdrem-
pelige manier het gesprek aangaan, 
kunnen we hulp en ondersteuning 
bieden. Soms worden ze doorver-
wezen naar een externe partij, maar 
we kijken ook wat we samen met de 
jongeren kunnen doen.” Tijdens hun 
werk bieden ze vooral een luisterend 
oor, geeft Daan aan. “Door goed te 

luisteren, kunnen we inspelen op 
de behoefte”, zegt hij. “Middelbare 
scholen vinden het erg fi jn dat we 
er zijn.”

Meer vragen
    De afgelopen tijd merken Caroline 
en Daan een toename in hulpvragen 
onder jongeren. “Wat ons opvalt, is 
dat de vragen die de laatste maan-
den binnenkomen, soms best heftig 
zijn”, geeft Caroline aan. “Jongeren 
uiten steeds meer dat ze depressieve 
klachten ervaren. Ze weten niet goed 
waar ze terecht kunnen en dat is vrij 
zorgelijk. Het is goed dat ze ons weten 
te vinden en wij ze kunnen helpen, 
maar het zegt wel wat over de alge-
mene mentale gezondheid.” 

H     Corona heeft deze 
problemen wel meer 
zichtbaar gemaakt

    De oorzaak van deze toename ligt 
volgens Daan niet per se aan corona. 
“Corona heeft deze problemen echter 
wel meer zichtbaar gemaakt”, geeft 
hij aan. “Het taboe is veel minder 
geworden. Tijdens de coronaperi-
ode werd veel gesproken over dat de 
impact op jongeren het meest hef-
tig was, waardoor de drempel lager 
is geworden voor jongeren om toe te 
geven dat het minder goed gaat. Het 
thema is bespreekbaarder geworden.” 

Ondanks dat het goed is dat dit thema 
meer besproken wordt, benadrukt 
Caroline het zorgelijke aan de situatie. 
“Overal in de jeugdzorg zijn wachtlijs-
ten”, zegt ze. “Jongeren moeten op tijd 
de juiste hulp krijgen en daar bevindt 
zich nog een uitdaging.” Omdat Daan 
en Caroline in het preventieve vak zit-
ten, kunnen zij niet alle hulp bieden 
die er gevraagd wordt. “Dit is aan de 
jeugdzorg”, zegt Daan. “We probe-
ren toch zo veel mogelijk te doen en 
contact te houden met iemand die 
ons om hulp vraagt”, voegt Caroline 
toe. “Hierdoor kan je de wachttijd een 
beetje overbruggen of voorkomen dat 
jongeren naar de hulpverlening moe-
ten. Soms hebben we zelfs de jonge-
ren aan de hand mee moeten nemen 
naar de huisarts, omdat ze dit zelf een 
moeilijke stap vinden.”

Veel aanmeldingen
    De meest besproken onderwerpen 
waar Caroline en Daan als jongeren-
werkers mee te maken hebben, zijn 

klachten van depressiviteit, eenzaam-
heid, sociale vaardigheden en ang-
sten. “We geven ook groepstrainingen. 
Less Fear is een voorbeeld hiervan, 
waarbij we aan de slag gaan met 
zaken als faalangst en sociale ang-
sten”, zegt Caroline. Dat de behoefte 
hieraan groot is, bleek wel uit het 
feit dat er enorm veel aanmeldingen 
binnenkwamen voor deze trainin-
gen. “Onze inbox stroomde vol”, zegt 
Caroline. 

H     De vraag naar 
voorlichting is enorm 
toegenomen

    “Dat is een enorm signaal. We hadden 
plek voor maximaal dertien jongeren, 
maar dit was veel te weinig. Daarom 
starten we in het najaar hoogstwaar-
schijnlijk met een nieuwe groep.” Ook 
voor andere trainingen die Synthese 
aan jongeren aanbiedt, ligt het aantal 

aanmeldingen veel hoger dan voor-
heen. Daarnaast zijn er extra voor-
lichtingen over allerlei verschillende 
thema’s op middelbare scholen inge-
pland. “De vraag hiernaar is gewoon 
enorm toegenomen”, stelt Daan.

Extra subsidie
    Door de toenemende vraag aan zorg 
en ondersteuning van inwoners, heeft 
de gemeente besloten om de subsidie 
aan Synthese te verhogen voor 2023 
met een bedrag van 120.000 euro. 
Een groot gedeelte hiervan gaat naar 
jeugdwerk. De komende tijd gaan 
Caroline en Daan onderzoeken waar 
de focus op moet komen te liggen en 
waar de vraag ligt. “Het geeft ons de 
mogelijkheid om nieuwe projecten 
te starten”, stelt Daan. “Het is fi jn dat 
daar ruimte voor is, want het overkoe-
pelende doel van al deze projecten is 
natuurlijk het versterken van de men-
tale gezondheid van jongeren.”

    Tekst en beeld: Floor Velthuizen   

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

Oplage 20.000 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
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Bezoek uitsluitend tussen 9.00 en 
12.00 uur en op afspraak

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 16.00 uur

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van  rechten aangeleverd 
te worden. Eventuele verplichte naamsvermelding van de 
foto graaf of auteur dient bij aan levering expliciet te worden 
 gemeld. Bij verzuim komen kosten voor  rekening van de 
aanbieder.

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de 
elektronische versie van HALLO Venray.

Kempen Media BV behoudt zich ten aanzien van de 
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor 
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het 
databankrecht.

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

Colofon

Grensoverschrijdend gedrag
Na alle media-aandacht rondom het thema grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, treden werkgevers die te maken krijgen met 
meldingen van ongewenst gedrag, steeds strenger op. Dat is natuurlijk een goede zaak, maar voor werkgevers is het van belang om niet 
overhaast sancties op te leggen.

Een tijd geleden publiceerde 
Nieuwsuur een artikel over werk-
gevers die, na een melding van 
grensoverschrijdend gedrag door 
een werknemer, direct overgaan 

tot schorsing of ontslag op staande 
voet van de beschuldigde mede-
werker, zonder zelf eerst de feiten 
te onderzoeken of de beklaagde te 
horen. Naast het feit dat deze ingrij-
pende beslissingen van werkgevers 
grote impact kunnen hebben op de 
beklaagden, lopen werkgevers zelf 
ook risico’s.

Op iedere werkgever rust een wet-
telijke zorgplicht ten aanzien van de 
arbeidsomstandigheden. Werkgevers 
zijn verantwoordelijk voor een vei-
lige werkomgeving voor personeel. 
Dat houdt in dat zij zich actief moe-
ten inspannen om seksuele intimi-
datie en agressie op het werk te 
voorkomen en te beperken.

Als je als werkgever te maken krijgt 
met een melding van ongewenst 
gedrag, dan is het niet alleen van 
belang om een luisterend oor te 

bieden aan de werknemer die de 
melding maakt, maar is het ook ver-
standig om de melding te bespreken 
met de beschuldigde medewerker. 
Zo geef je ook de beklaagde de kans 
om zijn kant van het verhaal te doen.

Het risico bestaat dat de feiten toch 
genuanceerder liggen dan de klacht 
doet vermoeden; of dat de melding 
zelfs volledig onterecht is gemaakt. 
Indien je als werkgever in dat geval 
zonder voldoende onderzoek of 
zonder het toepassen van hoor- en 
wederhoor al sancties hebt opgelegd 
zoals een schorsing of ontslag op 
staande voet, dan is het kwaad vaak 
al geschied. De beschuldigde werk-
nemer komt dan zelden nog terug 
op de werkvloer en als werkgever 
loop je het risico dat je in een moge-
lijk door de ontslagen of geschorste 
werknemer aangespannen proce-
dure bij de rechtbank de deksel op 

de neus krijgt. Krijg je als werkge-
ver te maken met een melding van 
ongewenst gedrag op de werkvloer, 
of word je als werknemer zelf gecon-
fronteerd met grensoverschrijdend 
gedrag? Neem dan contact op.

Door: Jasper Verhagen

Oh, zit dat zo!

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 73 | www.putt.nl 

jasper.verhagen@putt.nl
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Realisatie in voorjaar 2024

Onderzoek naar mogelijk strandpaviljoen aan de 
Maas in Grubbenvorst 
Op dit moment wordt de mogelijkheid onderzocht of een strandpaviljoen op het strandje aan de Maas in 
Grubbenvorst haalbaar is. Een initiatiefgroep heeft al een aantal verkennende gesprekken gevoerd met de 
gemeente en Rijkswaterstaat. De uitkomst van deze gesprekken is door alle partijen als positief ervaren en 
daarom wordt het tijd voor de initiatiefgroep om de volgende stap te zetten. Onderdeel hiervan is het op zoek 
gaan naar potentiële ondernemers die het paviljoen zouden willen exploiteren. Wim Seegers, lid van de 
initiatiefgroep, legt de plannen uit.

In 2022 vond een eerste bijeenkomst 
plaats omtrent het potentiële strand-
paviljoen met enkele inwoners uit 
Grubbenvorst uit verschillende organi-
saties. “Er leefde in het dorp al lang de 
behoefte om de band tussen de Maas 
en het dorp te versterken. Een strand-
paviljoen kan hier de perfecte bijdrage 
aan leveren. Daarnaast stimuleert 
een paviljoen ook de Maasrecreatie 
voor de inwoners en bezoekers van 
Grubbenvorst”, legt Wim de eerste 
ideeën omtrent het project uit. “Op 

basis van deze eerste bijeenkomst 
is vervolgens de initiatiefgroep ont-
staan die er samen de schouders 
onder wil zetten.” En niet alleen de 
initiatiefgroep is enthousiast, want 
het plan wordt breed gedragen in de 
regio. “In het verleden heeft ‘Gewoën 
Grubbevors’ al een aantal recreatieve 
voorzieningen aangebracht op het 
strandje en zij ziet goede kansen om 
met het paviljoen de verblijfsfunctie 
te versterken en verbreden. Ook de 
dorpsraad van Grubbenvorst ziet de 

realisatie van een paviljoen als een 
welkome versterking van de recreatie 
in Grubbenvorst.”

Het idee
De initiatiefnemers hebben al een 
aantal ideeën voor de invulling van 
het paviljoen op papier staan, maar 
er is ook nog ruimte om na te denken 
over extra concepten. “Het lijkt ons 
een goed idee om een paviljoen te 
creëren met horecafunctie met daar-
naast de mogelijkheid om als basis 

te fungeren voor wateractiviteiten of 
wandelingen over de maasoeverpa-
den.

	HPaviljoen moet 
bereikbaar zijn vanaf 
het veer

Daarnaast lijkt ons een educatieve 
functie met informatie over de Maas 
zoals hoogwater, flora, fauna en de 
Maas in oorlogstijd een interessant 
idee”, vertelt Wim over de invulling. 
Verder zijn er ook wat eisen die zeker 
gehonoreerd moeten worden betreft 
het paviljoen. “Belangrijk is dat het 
paviljoen demontabel is. Bij hoogwa-
ter moet het dan ook binnen 24 uur 

verwijderd kunnen worden. Daarnaast 
moet het paviljoen via een goed toe-
gankelijk pad bereikbaar zijn vanaf het 
veer.” Nu het plan dus steeds concre-
tere vormen begint aan te nemen, is 
de initiatiefgroep opzoek naar onder-
nemers die het paviljoen zouden 
willen exploiteren. Geïnteresseerden 
kunnen een bericht sturen naar 
strandpaviljoengrubbenvorst@gmail.
com om zo in contact te komen met 
de initiatiefnemers en de mogelijkhe-
den te bespreken. “Ons streven is om 
in het voorjaar van 2024 het strandpa-
viljoen te realiseren en alle inwoners 
en bezoekers van Grubbenvorst te 
kunnen ontvangen”, vertelt Wim over 
de termijn van het project.

Productiebedrijven openen 
deuren voor publiek 
Drie productiebedrijven in de gemeente Horst aan de Maas zetten zondag 2 april hun deuren open voor het 
grote publiek tijdens de Dag van de Maakindustrie. Elke nieuwsgierige inwoner kan deze dag een kijkje 
nemen achter deuren van bedrijven die normaalgesproken gesloten blijven. 

Bezoekers krijgen aan de hand van 
een rondleiding een beeld van het 
maken van onder meer metaalpro-
ducten- en constructies bij CLT Metal 
Service in Horst en interieurdelen van 
auto’s en vrachtwagens bij VDL Parree 
in Sevenum. Tevens is het snij- en 
verpakkingsproces van voorverpakte 
groenten en fruit te zien bij Hessing 
in Sevenum. Tijdens de open bedrij-

vendag laten de bedrijven zien dat zij 
voor tal van opdrachtgevers in diverse 
sectoren werkzaam zijn en vanuit 
Horst aan de Maas producten leve-
ren die heel Europa in gaan. De Dag 
van de Maakindustrie is een regionaal 
initiatief en vindt voor de vierde keer 
plaats. In totaal zijn zestien openge-
stelde bedrijven te bezoeken in de 
gemeenten Horst aan de Maas (3), 

Venray (6), Venlo (6) en Beesel (1). De 
bedrijven zijn toegankelijk voor jong 
en oud en allemaal gratis te bezoeken. 
Een blik werpen op alle deelnemende 
bedrijven en vooraf aanmelden voor 
een rondleiding kan via de website 
www.dagvandemaakindustrie.nl Je 
kunt per bedrijf zien of aanmelden 
verplicht is, of wenselijk en niet ver-
plicht.

Gemeente haalt prullenbakken in natuur- en 
wandelgebieden weg
De gemeente gaat de prullenbakken in natuur- en wandelgebieden in Horst aan de Maas weghalen. Bij de 
in- en uitgang van een gebied blijft nog wel een prullenbak staan. Ook in recreatiegebieden blijven de 
prullenbakken aanwezig. Horst aan de Maas sluit hiermee aan bij hoe het in natuurgebieden van 
Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap en Natuurmonumenten gaat. 

Als eerste worden prullenbak-
ken weggehaald of verplaatst in de 
Kasteelse Bossen in Horst. Ze blijven 
wel staan bij het strandbad en de 
visvijver. Het doel van het wegha-
len van de prullenbakken is volgens 

de gemeente dat mensen hun eigen 
afval mee naar huis nemen of bij de 
in- of uitgang van het natuur- of wan-
delgebied in de prullenbak gooien. 
Dit om zwerfafval in de natuur te 
verminderen. Om te kijken of het 

plan werkt, gaat de gemeente twee 
keer per week inspecties houden en 
waar nodig zwerfafval opruimen. 
De prullenbakken die de gemeente 
weghaalt, worden op een andere 
plek in de gemeente geplaatst, zoals 

in nieuwbouwwijken. Ook wil de 
gemeente zorgen dat alle prullen-
bakken goed zichtbaar zijn. Sommige 
prullenbakken krijgen daarom een 
betere, meer zichtbare plek.

Gele prullenbakken
Verder zijn er binnenkort geen gele 
hondenpoepprullenbakken meer. 
Deze gele prullenbakken wor-
den groen gemaakt, net zoals de 

meeste andere prullenbakken in de 
gemeente. Ze worden dus niet weg-
gegooid. De kosten hiervoor betaalt 
de gemeente uit de Landelijke 
Zwerfafvalvergoeding 2022. De 
Zwerfafvalvergoeding, wordt jaar-
lijks door producenten en impor-
teurs van verpakte producten via 
het Afvalfonds Verpakkingen aan 
gemeenten beschikbaar gesteld.



 4    0203    familie \   

24 uur
bereikbaar

Anita Seuren
uitvaartzorg
06 -10 87 07 06

U I T VA A R T Z O R G

HAN-MARK
ARENDSE

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

T 0478 - 760012

Samen onderweg naar een mooie herinnering

Yvonne Vos
uitvaartverzorging

Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Dag en nacht bereikbaar | 077-3661314 | www.bobnoten.nl

uitvaartbegeleidingob notenb

samen zorgen voor een passend afscheid
www.mollenvangernoordlimburg.nl

“de laatste hoop”

Enige en algemene kennisgeving 
Op 68-jarige leeftijd is overleden

Albert Aarts
5 14 augustus 1954     Horst     † 21 februari 2023

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

0478 533 226 / 06 2361 1350
www.petraduijkers.nl

Petra Duijkers
uitvaartverzorging
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 Guus van den Munckhof
    Ze zijn het cement van de samenleving: de duizenden verenigings- en clubmensen, die zich het hele jaar door 
belangeloos inzetten. Veelal opereren ze op de achtergrond. Vaak zijn ze onzichtbaar, maar altijd onmisbaar. 
HALLO Horst aan de Maas richt de pijlen op deze vrijwilligers, waarvan iedere club, stichting en vereniging 
er eigenlijk te weinig heeft. Wie zijn deze mensen en waarom zetten ze zich belangeloos in? Deze week vertelt 
Guus van den Munckhof (24), als vrijwilliger actief bij volleybalvereniging Hovoc, over zijn taken en drijfve-
ren.

    Als klein jongetje van 8 jaar oud vond 
Guus al snel de weg richting de vol-
leybalvereniging. Met een moeder 
die altijd heeft gevolleybald en een 
vader die in het gemeenteteam de 
ballen over het net sloeg, zat het vol-
leyen echt in de familie. Desondanks 
besloot Guus in zijn jonge jaren eerst 
een andere balsport uit te proberen. 
“Ik ben eerst gaan voetballen. Maar ik 
bleek net zoveel talent te hebben als 
Pietertje, van de welbekende recla-
mes. Ik zat voornamelijk met mijn 
broek te spelen en was altijd druk 
bezig met het tellen van het gras”, 
vertelt Guus over zijn ervaringen op 
het voetbalveld. “Toen er vervolgens 
een keer een volleybalclinic werd 
gegeven op mijn basisschool, besloot 
ik het gras te laten voor wat het was 
en koers te zetten richting de sport-
hal.” De rest is geschiedenis, want 
Guus is nog altijd een fervent volley-
baller. Na alle jeugdteams te hebben 
doorlopen, is hij nu een van de erva-
ren rotten van ‘Heren 2’. “Het team 
is een goede mix van prestatie en 
plezier. Er zit veel ambitie in, maar de 
derde helft wordt ook nooit overgesla-
gen”, vertelt Guus met enthousiasme 
over zijn eigen team.

    Sponsorcommissie
    Dat Guus al jaren onderdeel mag uit-
maken van de volleybalfamilie die 

Hovoc heet, heeft hem er drie jaar 
geleden toe gezet om nog wat extra’s 
voor de club te gaan doen. “Ik vind 
het belangrijk om wat terug te doen 
voor de club, in welke vorm dan ook.” 
Dit begon al in de jeugd, toen Guus de 
trainingen voor de jongste volleybalta-
lenten verzorgde, maar dat beviel hem 
niet zo goed. “Trainen geven gaf me 
toch niet helemaal de voldoening die 
ik zocht, maar ik wilde wel graag wat 
voor de vereniging betekenen. Dus 
toen ik hoorde dat een teamgenoot bij 
de sponsorcommissie zat, had ik daar 
wel oren naar.” 

H     Heel tof om dat samen 
met deze kleine 
commissie voor elkaar 
te boksen

    Guus sloot zich vervolgens aan bij de 
commissie en samen met de andere 
commissieleden hebben ze de afge-
lopen jaren al enkele mooie projec-
ten neergezet. “We hebben een heel 
nieuw pakkettensysteem opgesteld 
voor sponsoren. Ze kunnen kiezen uit 
zes verschillende pakketten, van brons 
tot platina, die elk een andere grote 
van sponsoring bevatten. Hierdoor 
hebben we meer duidelijkheid ver-
schaft in en voor onze sponsors.” Ook 

heeft Guus samen met de sponsor-
commissie de reclameborden in de 
sporthal vervangen door reclamedoe-
ken, die makkelijker te vervangen zijn 
én beter bestand zijn tegen de bal-
len die er zo nu en dan nog wel eens 
tegenaan geslagen worden. Maar het 
meest trots is hij toch wel op het bin-
nenhalen van een nieuwe hoofdspon-
sor. “Midden in de coronatijd hebben 
we het voor elkaar gekregen om een 
nieuwe hoofdsponsor te werven. Heel 
tof om dat samen met deze kleine 
commissie voor elkaar te boksen.”

    PR-commissie
    Guus’ inzet voor de sponsorcommis-
sie in combinatie met zijn toenma-
lige studie en huidige werkervaring 
als content marketeer bij een mar-
ketingbureau, resulteerde twee jaar 
geleden in een tweede vrijwilligers-
rol bij de club. “Ik heb best wel wat 
ervaring in sociale media, vandaar 
dat ze bij mij uitkwamen voor een rol 
bij de PR-commissie.” Naast sponso-
ren werven binnen de sponsorcom-
missie, stortte Guus zich vanaf dat 
moment ook op de communicatie van 
Hovoc naar buiten toe. “Binnen de 
PR-commissie ben ik veel bezig met 
social media en de website van Hovoc, 
zoals wekelijks zorgen voor wedstrijd-
verslagen en de uitslagen van alle 
teams. Zaken als social media en het 

schrijven van teksten komen ook veel 
terug in mijn werk en ik vind het erg 
leuk om ermee bezig te zijn. Sinds een 
aantal weken mag Guus zich nu zelfs 
voorzitter van de PR-commissie noe-
men. Als kartrekker van de commis-
sie regelt hij voortaan het contact met 
het bestuur en de andere commissies, 
en ontfermt hij zich onder andere over 
de notulen. Het mag duidelijk zijn dat 
Guus zich fanatiek inzet en op zijn 
plek is binnen de club, maar er blijven 
stiekem ook altijd dromen. “Wie weet 
zit er ooit een functie in het bestuur 
van de club in, dat zou in de toe-
komst misschien een mooie stap zijn. 
Maar momenteel hebben we al een 
heel goed en jong bestuur dat goed 
op z’n plek zit, dus voorlopig blijf ik 
me focussen op mijn taken binnen de 
commissies.”

    Nieuwe aanwas
    Het jonge bestuur is geen uitzonde-
ring binnen de vrijwilligers bij Hovoc. 
“De laatste jaren heeft de focus bin-
nen de club gelegen op het werven 
van jeugdleden voor de verschillende 
vrijwilligersrollen. En dat is aardig 
gelukt, want alle commissies zijn vrij 
jong. Met mijn 24 jaar ben ik in beide 
commissies één van de oudste leden.” 
Waar het binnen de vrijwilligersgroep 

goed gaat wat betreft de jonge aan-
was, loopt deze net als bij menig ver-
eniging voor jeugdleden terug, vooral 
bij de jongens. Dit is dan ook één van 
de grootste uitdagingen binnen de 
club voor de komende jaren”, vertelt 
Guus. Maar kijkend naar de vrijwil-
ligers is Guus er vooral trots op dat 
dit zo goed gaat bij Hovoc. “Bij som-
mige andere sportverenigingen zie je 
dat ze veel moeite hebben met het 
werven van vrijwilligers, zeker bin-
nen de jongere garde. Het is mooi om 
te zien dat hier iedereen zijn steentje 
bijdraagt. Alle teams rouleren mee 
in de bardiensten en als er een keer 
een scheidsrechter of trainer nodig is, 
staan veel leden klaar om elkaar uit 
de brand te helpen.” Dit gevoel van 
saamhorigheid zorgt ervoor dat Guus 
maar al te blij is dat hij bij deze club 
mag spelen én zijn bijdrage kan leve-
ren op organisatorisch niveau.

    Tekst en beeld: Casper Keijsers

    Een onmisbare vrijwilliger binnen uw 
vereniging of stichting opgeven voor 
deze rubriek? Stuur een e-mail naar 
redactie@hallohorstaandemaas.nl 
onder vermelding van ‘Vrijwillig in de 
spotlights’.

 Volleybalvereniging Hovoc   Vrijwillig in de spotlights
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 Emma Jenneskens Meerlo
    Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt in 
de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben gevolgd 
en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering Emma Jenneskens (23) uit Meerlo 
en momenteel wonend in Commerce, gelegen in Texas, Amerika.

    Dat Emma al een half jaar in 
Commerce, een kleine studenten-
stad vlakbij Dallas in Texas, te vinden 
is, heeft voornamelijk een sportieve 
oorzaak. “Het volleyballen heeft me 
hier gebracht”, legt de van oorsprong 
Meerlose Emma uit. Volleyballen doet 
ze namelijk al van jongs af aan. Tot 
haar 16e gewoon in Meerlo, maar 
daarna vertrok ze naar Peelpush in 
Meijel, waar het damesteam in de 
Nederlandse Eredivisie speelt. “Hier 
speelde ik tot vorig jaar. Nadat ik 
mijn bachelor geneeskunde afrondde, 
wilde ik even iets anders doen voordat 
ik aan mijn coschappen zou begin-
nen.” Via oud-teamgenoten en vrien-
dinnen wist Emma al dat er speciale 
buitenlandse beurzen waren om te 
volleyballen en studeren. “Ik dacht: 
‘laat ik het gewoon doen’ toen ik 
benaderd werd door een Nederlands 
bedrijf dat de bemiddeling regelde”, 
vertelt Emma. Al snel werd ze veelvul-
dig benaderd door verschillende scho-
len door heel Amerika. “Het was leuk 
om met de coaches van deze scholen 
te FaceTimen en me te laten infor-
meren over de mogelijkheden. Het is 
dan van belang om te doen waar je je 
goed bij voelt en te luisteren naar wat 

je zelf wilt. Ook wilde ik graag op het 
hoogste niveau volleyballen. Samen 
met de klik tussen coaches en andere 
meiden in het team, was dit iets dat 
voor mij het zwaarst woog.” Dit zorgde 
ervoor dat de keuze uiteindelijk viel 
op Texas A&M University in het stadje 
Commerce.

Andere sportbeleving
    In augustus pakte Emma haar koffers 
en vloog ze naar haar nieuwe thuis-
basis. Het was even wennen, geeft ze 
aan. “Vooral de mensen en het eten 
zijn hier heel anders dan in Meerlo”, 
vertelt ze lachend.

H     Hier is school en 
volleybal volledig op 
elkaar afgestemd

    “Er is zó veel fastfood hier. Ook de 
sportbeleving is totaal anders. Er zit 
hier veel tijd, geld en energie in de 
sport. In Nederland ging ik naar school 
en ik deed aan volleybal, dit was vol-
ledig apart van elkaar. Als ik ‘s avonds 
een wedstrijd had in Sneek, moest ik 
er zelf voor zorgen dat ik de dag erna 

weer op de universiteit in Maastricht 
was. Dat was mijn eigen verantwoor-
delijkheid. “In Amerika is dat wel even 
anders. “Hier is school en volleybal 
volledig op elkaar afgestemd”, legt 
Emma uit. “We hebben wel eens wed-
strijden gehad in New Orleans op een 
dinsdag en donderdag. Hier worden 
we naartoe gevlogen en we slapen 
dan in een hotel, je bent gewoon een 
week weg.” Emma geeft aan dat hier 
op school rekening mee wordt gehou-
den. Alle atleten hebben namelijk een 
coördinator die doorgeeft aan docen-
ten wanneer de leerlingen wedstrij-
den hebben. “Van tevoren worden 
er afspraken gemaakt op het gebied 
van toetsen en als we ergens naartoe 
reizen, worden er gewoon studie-uren 
ingepland. Ik vond school in Nederland 
leuker, maar ik vind wel dat de com-
binatie van studie en sport hier beter 
geregeld is.”

    Training
    Dit alles zorgt ervoor dat Emma tijdens 
het volleybalseizoen wel 20 uur per 
week traint. “Er is een herfst- en lente-
seizoen. Momenteel moet het nieuwe 
seizoen nog beginnen, maar omdat er 
voor het lenteseizoen wat toernooien 

georganiseerd zijn, wordt het vanaf 
volgende week weer drukker”, legt ze 
uit. “Momenteel doe ik drie keer per 
week krachttraining en heb ik twee 
keer per week volleybaltraining. Zodra 
de drukkere fase aanbreekt, train ik 
elke ochtend en doe ik elke middag 
krachttraining.”
    Omdat het seizoen nog moet begin-
nen, heeft Emma de afgelopen peri-
ode iets meer vrije tijd gehad. Vaak 
spreekt ze dan af met vrienden. 
“Iedereen woont op school of in de 
buurt, dus ‘s avonds eten we vaak 
samen. Er is altijd wel iets te doen.” 
Toch heeft Emma nog minder gezien 
dan ze wilde. 

H     We hebben het goed 
voor elkaar op dat 
gebied in Nederland

    Dit komt voornamelijk door het gebrek 
aan openbaar vervoer (OV). “Het is 
lastig dat ik geen auto heb, want er 
bestaat hier gewoon geen OV. Als 
je naar Dallas wilt, moet je met de 
auto. Anders kom je er niet. Ik ben 
het openbaar vervoer in Nederland 
weer gaan waarderen”, lacht ze. “We 
hebben het goed voor elkaar op dat 
gebied in Nederland.”
    Iets anders dat Emma weer opnieuw 
heeft leren waarderen tijdens haar 
tijd in de Verenigde Staten, is het 
Nederlandse eten. “Er wordt hier zo 
ontzettend veel fastfood gegeten”, 
vertelt ze. “Zelfs door topsporters. 
Als we weg zijn voor een toernooi of 
wedstrijd, moeten de coaches voor 
ons eten zorgen vanaf het moment 
dat we de bus instappen. Er wordt dan 
bijna alleen maar bij fastfood-restau-
rants gegeten. Amerikanen vinden dat 
niet gek, maar ik word er niet geluk-
kig van.” Emma stond dan ook niet te 
springen toen ze een keer om 10.00 
uur de bus instapte en haar coach 
klaarstond met een McDonalds-ontbijt. 
“Dat vond ik echt lastig”, geeft ze aan. 
“Ik hou echt van gezond eten. Op het 
begin is het leuk, maar na verloop van 
tijd ben je er wel klaar mee.”

AVG’tje
    Toen Emma dus tijdens kerst haar 
familie in Nederland kwam bezoe-
ken, kon ze dan ook enorm genieten 
van een simpel Hollands gerecht als 
aardappels, vlees en groenten (AVG). 
“Ik raakte ook echt snel weer een 
paar kilo’s kwijt in de maand dat ik 

hier was”, vertelt ze. “Het was ook 
gewoon fi jn om weer even bij mijn 
ouders te zijn en mijn vriendinnen te 
zien, hen had ik echt gemist. Ook was 
het fi jn dat ik niet na hoefde te denken 
met praten. Lekker dialect, want dat 
spreek ik met mijn familie en vrien-
den. In Amerika zijn mijn beste vrien-
dinnen internationals. Ze komen uit 
Brazilië en Mexico, dus daar spreek 
ik altijd Engels. Het is dan best even 
wennen om na een maand weer van 
Nederlands naar Engels te switchen en 
andersom.”

Toekomst
    Over 2,5 maanden eindigt het avon-
tuur in Texas voor Emma. Wat ze 
daarna wil gaan doen, weet ze nog 
niet precies. “Ik wil wel graag nog 
door Amerika reizen, voor ik terugkom 
naar Nederland. Ik wil New York zien 
en aan het eind van het semester ga 
ik naar San Francisco. Daar speelt een 
vriendin en oud-teamgenootje van 
mij, die hetzelfde doet als wat ik hier 
doe.”
    Later dit jaar, in september, begin-
nen Emma’s coschappen. “Dan is het 
studentenleven wel een beetje voorbij 
en krijg ik het superdruk. Het vrijblij-
vende van student zijn is er dan wel 
vanaf. Ik stop dan ook met volleybal 
en ga in Maastricht op kamers wonen. 
Het is gek om te stoppen met iets dat 
ik zolang zoveel heb gedaan, maar 
aan de andere kant is het ook goed 
geweest. Ik heb er straks gewoon 
geen tijd meer voor. Dat is oké en daar 
heb ik vrede mee.”
    Toch kijkt Emma uit naar deze periode. 
“Ik wil echt graag dokter worden en 
dit hoort er gewoon bij.” De reislust is 
er echter nog niet vanaf, want Emma 
zou ook graag nog een stage in het 
buitenland doen. “Maar dit weet ik 
nog niet zeker, het is maar net hoe de 
wind waait. De ene dag denk ik ‘ik wil 
in Nederland wonen’ en de volgende 
dag word ik meer aangetrokken tot 
het buitenland. Mijn toekomst ligt nog 
helemaal open en ik zie het wel met 
de tijd en de kansen die ik nog krijg in 
mijn leven.”

    Tekst: Floor Velthuizen

    Zelf de gemeentegrenzen verlaten 
voor de liefde, het avontuur, of om 
welke reden dan ook? We tekenen 
jouw verhaal graag op voor onze 
rubriek ‘Uit’. Wil je jouw verhaal delen 
of iemand aandragen? Stuur een 
e-mail naar redactie@hallohorstaan-
demaas.nl onder vermelding van ‘Uit 
Horst aan de Maas’.   

Horst aan de MaasUit
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 Wolf duikt in regio Horst aan de Maas steeds vaker op in straatbeeld
    Afgelopen zomer werd er een wolf gespot in Swolgen. Jaren geleden werd er ook al eentje waargenomen in de 
omgeving van Melderslo en Broekhuizen. Het lijkt erop dat het dier steeds vaker in de nabijheid van mensen 
opdoemt. Deze week nog in het nabijgelegen Egchel en Kessel. Dat roept de vraag op: wat moet je doen als je 
oog in oog komt te staan met zo’n vierpotig roofdier?

    “Allereerst is het belangrijk om te 
weten dat wolven in principe men-
senschuw zijn”, valt te lezen op de 
site van ‘BIJ12’, uitvoeringsorganisa-
tie voor de gezamenlijke provincies. 
“Dat betekent niet dat ze meteen weg 
zullen rennen wanneer ze mensen 

zien, maar opzoeken zal in de meeste 
gevallen ook niet gebeuren.” Maar wat 
nu als u toch oog in oog met een wolf 
komt te staan? “Dan is het belangrijk 
te beseffen dat deze wolf niet zo men-
senschuw is als wolven van nature 
zijn”, legt Femke van Veen, woon-

achtig in Horst en geïnteresseerde in 
de wolf, uit. “Blijf in eerste instantie 
vooral rustig en keer nooit met uw 
rug naar de wolf. Neem vervolgens 
langzaam afstand door achteruit te 
lopen. Ren of fi ets nooit hard weg, dit 
triggert het jachtinstinct. Een wolf kan 
ongeveer 60 kilometer per uur en kan 
u dus met gemak bijhouden. Mocht de 
wolf echt dichtbij komen, probeer dan 
harde geluiden en grote gebaren te 
maken. Dit kan de wolf afschrikken”, 
legt Femke beknopt de juiste hande-
lingen bij een confrontatie uit.

    Wolf en hond
    Echter, de kans op zo’n ontmoeting 
is klein, geeft Femke aan. Wolven en 
honden zijn verre familie van elkaar 
en dit kan interesse in elkaar opwek-
ken, zeker bij de hond. “Omdat wij 
onze honden opvoeden als sociale die-
ren en doordat wij hen leren om met 
soortgenoten te spelen, zien zij het 
gevaar vaak niet. De wolf kan de hond 
als indringer in zijn territorium zien en 
de hond willen wegjagen. Wolven zijn 
in eerste instantie confl ictvermijdende 
dieren, omdat confl icten risico’s ople-
veren. De kans dat een wolf, u en uw 
hond zal opzoeken, is erg klein wan-
neer u uw hond aangelijnd houdt.”

    Preventieve maatregelen
    Wolven zijn voor mensen dus niet per 
se een groot gevaar, maar ze kunnen 
zich wel vergrijpen aan landbouwdie-
ren zoals kippen en schapen. Gelukkig 
zijn er preventieve maatregelen die 
de kans op een wolvenaanval op deze 
dieren sterk kan verkleinen. “Visuele 
middelen zoals fl adderlinten wer-
ken vaak tijdelijk en zijn een goede 
maatregel op korte termijn. De wolven 
raken echter gewend aan deze linten. 
Voor de lange termijn helpt een afras-
tering beter”, legt ‘BIJ12’ uit over ver-
schillende preventieve maatregelen. 
Hoewel een afrastering goed helpt, 
zijn wolven handige dieren en kunnen 
ze er nogal eens overheen, onderdoor 
of zelfs doorheen manoeuvreren. Al 
dient hierbij wel gezegd te worden dat 
wolven niet zo snel voor de springop-
tie zullen kiezen. In plaats daarvan 
zullen ze veel sneller onder de raste-
ring door proberen te kruipen. Daarom 
is de toevoeging van stroom geen 
overbodige luxe. “Wolven zijn gevoe-
lig voor elektriciteit en zullen daarom 
niet meer snel in de buurt komen als 
ze een fl inke schok gekregen hebben”, 
vertelt Femke.

    Monitoring
    De wolf is een bedreigde diersoort. Dit 
betekent dan ook dat ze niet gedood 
of gevangen mogen worden. Wat 
ons wél kan helpen tegen het gevaar 
van de wolf is een goede monitoring. 

“Mocht u een wolf tegenkomen, meld 
dit dan altijd op www.wolveninneder-
land.nl waar zich het wolvenmeldpunt 
bevindt. Hierdoor kunnen zij goed in 
kaart blijven brengen waar en hoeveel 
wolven zich in Nederland bevinden”, 
vertelt Femke. “Daarnaast is het ook 
belangrijk om realistisch te blijven en 
geen overdreven of foutieve verha-
len de wereld in te helpen. En ga de 
wolf ook niet opzoeken of achtervol-
gen met een auto. Het dier wordt door 
het opjagen onvoorspelbaarder. Een 
kat in het nauw maakt rare sprongen, 
maar een wolf des te meer”, adviseert 
Femke. ‘BIJ12’ voegt daar nog het vol-
gende aan toe: “Pas wanneer wolven 
geen natuurlijke schuwheid voor men-
sen meer bezitten en positief gecon-
ditioneerd zijn op mensen om daar 
voedsel te verkrijgen, vormen ze een 
echte bedreiging.”

Toekomst
    Volgens BIJ12 is het belangrijk om te 
accepteren dat de wolf nu eenmaal 
in Nederland aanwezig is. De nieuwe 
generaties wolven zullen minder men-
senschuw worden, dus de confronta-
ties tussen mens en wolf zullen gaan 
toenemen, vertelt Femke. Gezonde 
wolven die niet worden geprovoceerd 
of gevoed, vormen geen bedreiging 
voor mens en zullen vooral uit zelfbe-
scherming handelen.

    Tekst: Casper Keijsers   

 Komst windmolens 
stapje dichterbij in Horst 
aan de Maas
    Uit de eerste resultaten van een milieutechnische analyse, uitge-
voerd door adviesbureau Arcadis, blijkt dat er twee potentiële 
opties zijn voor windmolens in Horst aan de Maas: de gebieden 
Witveld en Hoogheide. De gemeente hoopt nog deze zomer enkele 
knopen door te hakken over de eventuele komst van de windturbi-
nes.

    Dat de optie om windmolens te 
plaatsen in Horst aan de Maas 
wordt bekeken, komt niet als ver-
rassing. Het past binnen het door 
de gemeente gestelde doel om in 
2030 voor minimaal dertig procent 
energieneutraal te zijn. Een streven 
dat werd vastgelegd in KODE, het 
document van gemeente Horst aan 
de Maas waarin de kaders voor de 
komende jaren zijn vastgesteld aan-
gaande opwekking van duurzame 
elektriciteit.

    Streep door Klaver 11
    Om de haalbaarheid van dat stre-
ven te toetsen nam de gemeente 
adviesbureau Arcadis in de arm, dat 
zich in een verkennend onderzoek 
focuste op drie potentiële locaties 
voor windmolens in Horst aan de 
Maas: Witveld, Hoogheide en Klaver 
11. Uit de eerste resultaten blijkt 
dat het op laatgenoemde locatie, 
aan de westzijde van de A73, echter 
onmogelijk is om windmolens te 
plaatsen. “Daar bevinden zich teveel 
ruimtelijke belemmeringen”, verdui-
delijkt wethouder Thijs Kuipers. De 
gebieden Witveld, bij Grubbenvorst, 
en Hoogheide, gelegen tussen 
Lottum en Melderslo, blijken met 
een beetje passen en meten wél 
geschikt. Om de gestelde doelen te 
halen zullen beide locaties benut 
moeten worden. Bij zowel Witveld 
als Hoogheide is de oppervlakte te 
gering om het gewenste resultaat 
op één plek te realiseren.

    Verkenningsfase
    “We zitten nu in de verkennings-
fase. Het defi nitieve plan moet 
nog gemaakt worden”, benadrukt 
Kuipers om aan te geven dat er nog 
niets beklonken is. De komende 
tijd wordt gebruikt om te overleg-
gen met bewoners en bedrijven die 
vallen binnen de twee locaties. Op 
die wijze wordt de sociale haal-
baarheid van het plan getoetst. “De 
omgeving moet uiteindelijk mee 
gaan profi teren van de windmo-
lens. Bijvoorbeeld via coöperatief 
eigenaarschap”, verduidelijkt de 

wethouder. “We willen een eer-
lijke verdeling van de lusten en de 
lasten. Als er te weinig draagvlak 
blijkt voor een samenwerking, dan 
gaat er een streep door het plan. In 
gebied Witveld zijn de eerste stap-
pen op dat gebied al gezet. Dat is 
enorm belangrijk voor het uiteinde-
lijke draagvlak.”

    Zonnepark
    Uiteindelijk wil gemeente Horst aan 
de Maas in 2050 volledig energie-
neutraal zijn, zo werd vastgesteld in 
KODE. Dat moet gebeuren in fases, 
waarvan dertig procent in 2030 de 
eerste tussenstap is. Om het uit-
eindelijke doel te halen, wordt er 
door de gemeente niet enkel geke-
ken naar opwekking van energie 
uit wind. Ook de zon speelt een 
belangrijke rol in de plannen. In dat 
kader loopt er een onderzoek naar 
een zonnepark van enkele hon-
derden hectares op een locatie in 
America. “Dat onderzoek bevindt 
zich nog in een pril stadium. We 
verwachten met windenergie op 
kortere termijn een slag te kunnen 
slaan”, legt Kuipers uit.

    Aantallen
    Uit het onderzoek van Arcadis 
blijkt dat er bij Witveld ruimte is 
voor maximaal vier molens. Bij 
Hoogheide zijn dat er zes. Over de 
hoogte, en daarmee ook het maxi-
male opwekkingsvermogen, is in 
dit stadium nog geen duidelijk-
heid. Net als over het uiteindelijke 
aantal molens. “De exacte getallen 
staan nog niet vast. In dat stadium 
bevinden we ons nog niet”, aldus 
Kuipers. Wel blijkt uit het onderzoek 
dat bij een maximale invulling de 
geluidsnormen op een aantal plek-
ken worden overschreden.
    Tijdens de raadsvergadering op 
dinsdagavond 11 juli buigt de 
gemeenteraad zich over dit onder-
werp en volgt er een principebesluit 
over de kwestie.

    Tekst: Jelle van Hees   
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En weer is het raak 
Afgelopen week werden we weer geconfronteerd met een ongeval op 
de provinciale weg N554, de weg die van Tienray naar Meerlo gaat. De 
veiligheid van deze weg is al jaren een discussie. 

Als CDA Horst aan de Maas hebben 
we de afgelopen jaren hard gestre-
den om de veiligheid van deze weg 
te verbeteren. Gelukkig is de weg nu 
wel in het bezit van onze gemeente. 
Wel vreemd om te lezen in De 
Limburger van afgelopen week dat 
er nog aan tafel moet worden geze-

ten met de dorpsraden van Tienray 
en Meerlo. Wat mij betreft had dit al 
lang gebeurd kunnen zijn. Waarom 
wachten met gesprekken? We wisten 
immers dat deze overname er al lang 
aan zat te komen. Beide dorpsraden 
hebben goede en veilige ideeën om 
deze weg beter en veiliger te maken 

voor de weggebruikers die hier elke 
dag gebruik van maken. Het lijkt ons 
dan ook goed dat de gemeente zo 
snel mogelijk met de dorpsraden en 
inwoners van beide dorpen aan tafel 
gaat zitten om te kijken hoe deze 
ideeën en wensen zo goed moge-
lijk in te passen zijn. De ongevallen 
die in korte tijd zijn gebeurd, heb-
ben niet tot groot persoonlijk letsel 
gezorgd. Hier moeten we ook niet 
op zitten te wachten tot dit wel een 

keer gebeurd. Voor CDA is verkeers-
veiligheid één van de speerpunten 
die wij erg belangrijk vinden voor 
onze inwoners van onze gemeente. 
We roepen het college dan ook op 
om met dit project slagvaardig aan 
de slag te gaan zodat de N554 voor 
al onze inwoners, maar vooral voor 
Tienray en Meerlo, weer een veilig 
gevoel geeft. 

Eduard Maas

CDA Horst aan de Maas

Menstruatiearmoede
Uit onderzoek van Plan International blijkt dat één op de tien meisjes 
en vrouwen in Nederland geen geld heeft voor menstruatieproducten. 
Door de zogeheten menstruatiearmoede kiezen deze (jonge) vrouwen 
er soms noodgedwongen voor om thuis te blijven van werk, vrienden 
of school. 

Dit heeft niet alleen een negatieve 
invloed op hun opleiding en inko-
men, maar ook op hun functione-
ren in de samenleving. Wij vinden 
dat schrijnend. Dat zou niet nodig 
moeten zijn. Ongesteld worden is 

geen keuze, dat gebeurt gewoon. 
Wij vinden dat menstruatieproduc-
ten beschikbaar moeten zijn voor 
iedere vrouw die dat nodig heeft. 
Hygiëne zou geen luxe moeten zijn. 
Daarom willen wij als PvdA Horst aan 

de Maas iets doen aan menstruatie-
armoede. Wij zetten ons in om in elk 
gemeenschapshuis, jongerencentrum 
en openbaar gebouw een mandje op 
het toilet te zetten met menstruatie-
producten. Er komt een kaartje bij om 
uit te leggen dat de producten gratis 
mee te nemen zijn en als je structu-
reel tekort komt kun je aankloppen 
bij de daarvoor aangewezen adres-
sen. Denk hierbij aan het MUP (men-
struatie uitgifte punt) in Horst. Ook 

voor vrouwen uit de vijftien kleine 
kernen moet het mogelijk zijn om 
eenvoudig aan menstruatieproducten 
te komen. Bijna alle gemeenschaps-
huizen hebben al toegezegd mee te 
willen werken. Een goede zaak. Op 
8 maart, internationale vrouwendag, 
zullen wij deze mandjes gaan uitde-
len bij de locaties.

Marjolein Selen
 

PvdA Horst aan de Maas

Provincie Limburg gaat ook over gemeentelijke thema’s
Beheer van maaspark Ooijen-Wanssum, de discutabele gronddeal van 
Californië BV, Greenport BV, de vergunning voor een mestverwerker 
in America, natuurbeleid, de verkeersveiligheid op provinciale wegen 
– de N-weg tussen Meerlo Tienray is inmiddels van de gemeente – en 
de financiering van station Horst-Sevenum: het zijn allemaal thema’s 
waarbij we afgelopen jaren soms dagelijks contact hebben gehad met 
onze collega’s van de Limburgse Provinciale Staten, zoals Marlou 
Jenneskens van D66 en Kathleen Mertens van GroenLinks.

Het zijn thema’s waar ik wakker over 
kan liggen, juist omdat je als raads-

lid vaak niet veel over deze zaken 
te zeggen hebt, maar waarmee je 

wel direct geconfronteerd wordt. 
Ook omdat er veel inwoners zijn die 
hier vragen over hebben. Gelukkig 
worden deze zorgen dan door de 
statenleden in de provincie gedeeld. 
We helpen elkaar door het uitwis-
selen van informatie, met moties of 
vragen. Wat betreft Ooijen-Wanssum 
hebben wij richting provincie Limburg 
de wens uitgesproken voor een aan-
eengesloten natuurgebied met een 

type natuurbeheer. Vorig jaar heeft 
de provincie daarmee ingestemd. Het 
boek Ooijen-Wanssum is niet dicht. 
We blijven als Horst aan de Maas 
afhankelijk van de provincie, omdat 
zij de eigenaar is van een groot deel 
van het Maaspark.

Eveline Baas

D66-GroenLinks HadM

Zorg goed voor onze ouderen
Verzorgingshuizen, vroeger ook wel bejaardenhuizen genoemd, zijn 
de afgelopen jaren massaal wegbezuinigd. Anders gezegd: het verzor-
gingshuis is de ontbrekende schakel in de oververhitte woonketen. 

Een vijfde van de ouderen zou het 
liefst in een verzorgingshuis oude 
stijl wonen, zelfs liever dan thuis 
blijven wonen waar zij soms teveel 
van mantelzorgers moeten vragen. 
Ouderen zien zich vooral zitten in 
een verzorgingshuis door de zorg 
zoals deze vroeger werd gegeven, 
de 24-uursalarmknop, en de gezel-

ligheid. Ouderen willen veiligheid, 
dat er hulp is wanneer dit echt nodig 
is. De financiering van de verzor-
gingshuizen is afgeschaft, maar dat 
wil niet zeggen dat ook de behoefte 
van de ouderen eraan verdwenen is. 
Naast dat het van groot belang is dat 
we goed zorgen voor onze oude-
ren, die Horst aan de Maas hebben 

opgebouwd, bevorderen verzorgings-
huizen ook de doorstroom op de 
woningmarkt. Onze jeugd heeft zo 
weer een kans op een woning en kan 
zijn toekomst in Horst aan de Maas 
voortzetten. Vaak klinken in de poli-
tiek verwijten aan ouderen omdat zij 
in hun grote woning willen blijven 
wonen. Los van het feit dat zij daar-
toe het volste recht hebben, is het 
een goedkoop verwijt. Want hoe kun 
je ouderen verwijten dat ze niet ver-
huizen als er geen alternatieven zijn? 

Als we hier niet op in gaan zetten, 
verdwijnt de jeugd naar de steden 
en zal onze mooie gemeente meer 
en meer vergrijzen. Als we de door-
stroming willen bevorderen, zullen 
we ons moeten richten op de gehele 
woonketen. Het verzorgingshuis is 
absoluut de ontbrekende schakel 
die nooit wegbezuinigd had mogen 
worden.  

Imke Emons

BVNL Horst aan de Maas

Verkeersveiligheid een blijvende zorg
Het is belangrijk dat iedere verkeersdeelnemer zich op elk moment 
bewust is van de gevaren op de weg en zijn gedrag hierop aanpast. 
Als voormalig politieambtenaar en voorzitter van een afdeling van 
Veilig Verkeer Nederland, durf ik te stellen dat dit een mooi verhaal is, 
maar dat dit in werkelijkheid weinig hout snijdt. 

Kinderen hebben bijvoorbeeld vaak 
andere gedachten of een andere 
focus als zij deelnemen aan het ver-
keer. Maar bent u altijd bewust bezig 
met de verkeerssituaties? Gelukkig 
hebben we meestal te maken met 
‘normale’ verkeersdeelnemers. 
Echter iedereen wordt ook wel eens 

geconfronteerd met zogenaamde 
‘verkeershufters’, die zich nergens 
iets van aantrekken. Bewoners 
rondom diverse wegen zien dagelijks 
onveilige situaties en klagen terecht 
hierover bij de gemeente. De door-
gaande weg van Horst naar Wanssum 
en de Lorbaan, tussen America en 

Veulen, zijn slechts een paar voor-
beelden. Ook uit de informatie die 
verkregen is uit interviews rondom 
de Centrumvisie Sevenum blijkt dat 
de verkeersstromen, met zwaar ver-
keer en openbaar vervoer, regelma-
tig voor onveilige situaties zorgen. 
Met de nieuwe woonwijken en aan-
sluitingen op het bestaande wegen-
net, wordt het probleem alleen nog 
groter. Het lokale verkeer- en ver-
voersplan van de gemeente Horst 
aan de Maas is zwaar verouderd en 
verdient daarom snel te worden aan-

gepast naar deze tijd. Naast gedrags-
beïnvloeding is het daarom nog veel 
belangrijker dat wegen doelmatig 
worden ingericht naar de wenselijke 
situatie. Verkeersveiligheid is een 
blijvende zorg en is nooit “af”. De 
VVD Horst aan de Maas zal dan ook 
aandacht blijven vragen voor de ver-
keersveiligheid in onze gemeente.

Peter Lalieu
 

VVD Horst aan de Maas
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Raadsvergadering
Op dinsdag 7 maart komt de gemeenteraad bij elkaar voor een besluitvormende raadsverga-
dering.

Raadsavond
Tijdens de raadsavond komen o.a. aan 
de orde diverse bestemmingsplannen, de 
centrumvisie Sevenum en het woonwagen-
beleid. Kijk voor een volledige agenda op 
horstaandemaas.nl/gemeenteraad.

Meer informatie
De openbare vergadering is in de raadzaal 
van het gemeentehuis en begint om 20.00 

uur. U kunt de vergadering ook live volgen 
via horstaandemaas.nl/gemeenteraad en 
de facebookpagina van de gemeenteraad 
(RaadHadM).

Openingstijden gemeentehuis
Maandag: 8.00 tot 20.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 8.00 tot 17.00 uur

Openingstijden gemeentewerf
Maandag t/m vrijdag
Ochtend: 7.30-12.00 uur
Middag: 12.30-16.00 uur

Contact en
openingstijden
Moet u iets regelen aan de balie?
Maak dan eerst een afspraak.
Dat kan via de website of bel ons op 
nummer 077 477 9777.

Hegelsom
• Past. Debijestraat 6 (Maatwerkvoorschrift 

geluid)
Grubbenvorst
• Centrum en omgeving (evenement 

Wandelvierdaagse)
• Last onder dwangsom: Burg van 

Leentstraat 48 te Grubbenvorst
• Kapelaan Slotstraat ong (GBV00 C 2796) 

(bouwen van 10 woningen)
Hegelsom
• Past. Debijestraat (evenement Oranjefeest)
• Past. Debijestraat 6 (maatwerkvoorschrift 

geluid)
• Lottumseweg 47 (realiseren garage/

berging)
Horst
•  Gasthuisstraat 30 (evenement Qmusic The 

Party Fout)
• Wittenhorststraat 18 (bouwen van garage/

berging)
• Kerkstraat 2g (uitbreiding winkelruimte)
• Poort van Horst 2 tm 7 (aanpassen van de 

gevel)

Kronenberg
• De Hees 79-93 (duiker)
Meerlo
• Last onder dwangsom: Stendert 3 te 

Meerlo
Melderslo
• Evenemententerrein Peeldijkje / 

Herenbosweg (evenement Carbootsale) 
• Gussekuulke 34 (bouwen van nieuwe 

woning)
• Herenbosweg 7 (gebruik agrarische 

bedrijfswoning als plattelandswoning)
• Broekhuizerdijk 48 

(ontwerpbestemmingsplan)
Meterik
• Last onder dwangsom: Kempweg 14 te 

Meterik
Tienray
• Zwanenweg 7 (plaatsen van een pre-

mantelzorgwoning)

Vertrokken naar onbekende bestemming 
Horst aan de Maas
• Gasthuisstraat 19
• Kuilveld 1

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

Dinsdag 7 maart: derde editie Grote G-debat
Het Grote G-debat is inmiddels een begrip in 
Horst aan de Maas. Op dinsdag 7 maart gaan 
inwoners met een verstandelijke beperking 
weer in gesprek met de gemeenteraad. Kom 
kijken in de raadzaal of volg het G-debat live via 
facebook.

Wat houdt mensen met een verstandelijke 
beperking bezig?
In 2019 vond het eerste G-debat plaats in 
de raadzaal van Horst aan de Maas. Op 
initiatief van Jeroen Gommans werden 10 
inwoners met een verstandelijke beperking 
geworven, die graag bereid waren om de 
raadsleden te vertellen wat hun bezig 
houdt in Horst aan de Maas. En inmiddels 
zien we dat een aantal gemeenten in de 
regio ons voorbeeld overgenomen heeft en 
ook een G-debat organiseert.

Thema’s
Voorzitter van het Grote G-debat is Jeroen 
Gommans. Samen met Ryan Palmen 

stelt hij verschillende thema’s aan de 
orde die de deelnemers aan het debat 
zelf aanleverden. Samen met een aantal 
raadsleden bespreken de deelnemers wat 
goed gaat in Horst aan de Maas en wat 
volgens hun beter kan.

Derde Grote G-debat
Het derde Grote G-debat vindt plaats op 
dinsdag 7 maart 2023 van 19 tot 20 uur 
in de raadzaal van het gemeentehuis in 
Horst. Iedereen is van harte welkom om 
het debat vanaf de publieke tribune te 
volgen. Maar de bijeenkomst wordt ook live 
uitgezonden via de facebookpagina van de 
gemeenteraad (raadHadM).

Verkiezingen provinciale staten 
en waterschap op 15 maart 2023
Op 15 maart zijn de provinciale en waterschapsverkiezingen. Door te stemmen kiest u uw eigen 
vertegenwoordigers, die vervolgens uw stem kunnen laten horen. Zo heeft u invloed op wie uw pro-
vincie en waterschap bestuurt. U krijgt tussen 6 en 11 maart de kandidatenlijsten in de brievenbus.

Vervangende stempas aanvragen (uiterlijk 10 
maart)
Heeft u op 25 februari 2023 nog geen stempas 
ontvangen of bent u uw stempas kwijt, dan 
kunt u digitaal, met behulp van uw DigiD, een 
vervangende stempas aanvragen via onze 
website. U kunt het formulier (J8) hiervoor ook 
van onze website halen en uiterlijk vrijdag 10 
maart 2023 ingevuld mailen naar: 
gemeente@horstaandemaas.nl.

Kunt u niet stemmen vanwege ziekte, vakantie 
of werk?
U kunt iemand anders machtigen om namens 
u te stemmen. Diegene brengt uw stem dan 
tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uit. Een 
kiezer mag niet meer dan twee volmachten 
aannemen. U kunt op twee manieren een 
volmacht regelen:
- Onderhandse machtiging van een andere 
kiezer uit de gemeente Horst aan de Maas: U 
kunt een andere kiezer uit de gemeente Horst 
aan de Maas onderhands machtigen, door het 
gedeelte op de achterzijde van de stempas in 
te vullen. U en degene die u machtigt, onderte-
kenen allebei de volmacht. Geef een kopie van 
het legitimatiebewijs mee aan degene die u 
machtigt. Wilt u toch zelf gaan stemmen? Dan 
kunt u de volmacht intrekken. Vraagt dan uw 
stempas terug aan de gemachtigde.
- Schriftelijke volmacht aan een andere 
Limburgse kiezer: U kunt een andere kiezer 
uit de provincie Limburg/Waterschap Limburg
schriftelijk machtigen, bijvoorbeeld als u tijde-
lijk in het buitenland bent. U vraagt dit aan via 

onze website, met behulp van uw DigiD. Heeft 
u geen DigiD? Dan kunt u het formulier (L8) 
ook van onze website halen of toegestuurd 
krijgen. U moet het verzoek uiterlijk vrijdag 10 
maart 2023 indienen. Degene die namens u 
mag stemmen, krijgt dan een volmachtbewijs 
per post toegestuurd. U kunt deze volmacht 
niet meer intrekken of alsnog zelf gaan stem-
men.

Wilt stemmen in een andere Limburgse
gemeente?
Vraag dan tijdig een ‘kiezerspas’ aan. Dat 
kan via onze website met behulp van DigiD. 
Heeft u geen DigiD? Dan kunt u het formulier 
(L8) ook van onze website halen of toege-
stuurd krijgen. Het ingevulde formulier moet 
uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 door ons zijn 
ontvangen. U kunt nog tot uiterlijk dinsdag 
14 maart 2023, 12.00 uur persoonlijk aan 
onze balie een verzoek doen. Neem uw geldig 
identiteitsbewijs en uw stempas mee. Maak 
hiervoor een afspraak via onze website, of bel 
077- 4779777.

Stemmen vanuit het buitenland
Het is bij deze verkiezingen niet mogelijk om 
vanuit het buitenland te stemmen. U kunt 
iemand anders machtigen om namens u te 
stemmen.

Meer informatie
Meer informatie over de verkiezingen vindt u 
op www.horstaandemaas.nl/verkiezingen of 
bij Team KCC/Burgerzaken (077-477 97 77).

Commissie bezwaren en klachten 
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 7 maart 2023 bij 
elkaar voor een tweetal hoorzittingen.

Hoorzitting om 18.30 uur
Bezwaar tegen een invorderingsbeschikking.

Hoorzitting om 19.00 uur
Bezwaar tegen gedeeltelijk openbaar maken 
van gegevens in het kader van een Woo-
verzoek

De commissie brengt advies uit over te nemen 
besluiten op bezwaarschriften. De hoorzit-
tingen vinden plaats in het gemeentehuis van 
Horst (ingang via hoofdingang).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de secretaris van de commissie, mevr. A. 
Schatorje, tel. 077 - 477 97 77.
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Vrijwilligersdag met verschillende activiteiten
Dichterbij en Van Dorp slaan de handen in elkaar 
voor NL Doet 
Het Oranje Fonds organiseert op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart, samen met duizenden sociaalmaatschap-
pelijke organisaties in het land, weer NL Doet. Dit is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ook de 
bewoners van Dichterbij in Horst en medewerkers van Van Dorp gaan aan de slag op deze vrijwilligersdag.

Dat doen zij niet alleen, want zij zet-
ten samen met leerlingen van het 
Dendron College, buurtbewoners en 
andere vrijwilligers de bewoners van 
De Zorggroep Hof te Berkel en wijk 
de Risselt in het zonnetje. De dag 
bestaat uit verschillende activiteiten. 
In de ochtend worden er plantenpotjes 
beschilderd, versierd en voorzien van 
een kaartje. Tussen de middag wordt 
er samen met zijn allen gepauzeerd. 

In de middag worden de plantjes 
eerst verpot en vervolgens bezorgd 
bij De Zorggroep, locatie Hof te Berkel. 
Beide partijen willen de bewoners 
een handgeschilderd bloempotje met 
gelukswens aanbieden als presentje. 
Zij hopen dat dit presentje voor blije 
gezichten gaat zorgen.

Kijkje nemen
Wilt u een kijkje komen nemen of 

zelf de handen uit de mouwen ste-
ken tijdens deze dag, dan kan dit. Het 
versieren van de plantjes vindt plaats 
bij de Twinkeling in Horst, Westsingel 
200. Het programma begint om 10.30 
uur en vanaf 14.30 uur worden de 
plantjes bezorgd. Heeft u vragen, dan 
kunt u terecht bij Linda Hermans via 
L.hermans-janssen@dichterbij.nl
 

   

Ruzie tussen man en vrouw in Sevenum escaleert 
tot steekpartij
De politie heeft dinsdagmiddag 28 maart een man aangehouden vanwege een steekincident in Sevenum. Dit 
incident vond maandagavond 27 maart plaats in een woning.

Een woordgever van de politie geeft 
aan dat het vermoedelijk gaat om een 
ruzie in de relationele sfeer, waar-

bij een vrouw het slachtoffer was. In 
verband met het onderzoek doet de 
politie verder geen uitspraken over de 

situatie. Het is niet bekend hoe het nu 
met de vrouw gaat.

Kinderraadslid Niels 
Beelen 
Niels is met zijn 12 jaar één van de oudere leden van de kinderraad 
deze jaargang. Als leerling van groep 8 op Openbare Basischool de 
Weisterbeek, zet hij zich in voor het thema ‘Groen en Milieu’. “Over 
de kinderraad was ik direct enthousiast toen iemand op school 
kwam uitleggen wat het was. Het leek me leuk om mee te beslissen 
en andere kinderen te leren kennen.” Ook het gekozen thema sluit 
naadloos aan op het gedachtegoed van Niels, die in zijn vrije tijd 
graag tekent en daarnaast ook zwemt bij HZPC. “Troep zou veel 
beter opgeruimd moeten worden, ook in het centrum. Ik stoor me 
vooral aan blikjes drinken en sigaretten. Het zou al helpen als 
mensen het gewoon tijdelijk in hun broekzak stoppen. Meer groen 
zou ik ook toejuichen. Plant niet alleen je achtertuin vol, maar ook 
de voortuin.” Beeld: Pieternel Clabbers Fotografie

Even voorstellen

   

Kinderraadslid Rins 
Versleijen
De 10-jarige Rins Versleijen uit Horst zit in groep 7 van Openbare 
Basisschool Weisterbeek. In de kinderraad houdt hij zich bezig 
met het thema ‘Groen en Milieu’. Een bewuste keuze, zo blijkt. “Ik 
ben in de kinderraad gekomen omdat ik wil voorkomen dat men-
sen afval op de grond gooien. Het is een uitdaging om na te denken 
over hoe we dat gedrag kunnen veranderen”, vertelt Rins. 
Wanneer Rins niet bezig is met het bedrijven van politiek, is hij 
graag buiten met zijn vrienden om te voetballen. Ook dat is een 
plek waar het schoon hoort te zijn, zo geeft hij aan. “Het is mijn 
doel om te te veranderen dat mensen niet langer afval zomaar in 
de natuur gooien.” Beeld: Pieternel Clabbers Fotografie

Even voorstellen
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De stemgerechtigde leeftijd moet 
vervangen worden door een 
politieke kennistest 

Over een kleine twee weken is het weer zo ver: de Provinciale Statenverkiezingen. Op woensdag 15 maart worden alle volwassen Nederlandse 
burgers weer geacht aan hun burgerplicht te voldoen en een stem uit te brengen op de door hen best bevonden kandidaat. Maar zou dit stemrecht 
niet enkel beschikbaar moeten zijn voor de mensen die er ook echt verstand van hebben?

Waarom mag iemand van 40 jaar oud, die geen 
enkel idee heeft wat de politieke standpunten van 
de kandidaten zijn, wel stemmen, terwijl iemand 
van 17 jaar oud, die al weken alle debatten en 
partijprogramma’s volgt, geen stem mag uitbren-
gen? Je kunt eigenlijk pas een juiste stem uitbren-
gen, wanneer je weet waar alle partijen voor staan. 
Zouden we daarom, in plaats van een stemgerech-
tigde leeftijd, niet een kleine politieke kennistest 

moeten afnemen in het stemhokje, waarbij alleen 
de mensen met een voldoende score een stem 
mogen uitbrengen. Op deze manier worden er 
enkel bewuste keuzes gemaakt in het stemhokje.
Aan de andere kant bepaalt de overheid natuur-
lijk over ons allemaal, of je nu geïnteresseerd bent 
in de politiek of niet. De overheid maakt keuzes 
voor het hele land, dus dan zou ook het hele land 
het recht moeten hebben om te mogen stemmen, 

ongeacht politieke kennis. Daarnaast kan een poli-
tieke kennistest fraudegevoelig zijn. Wat nu als ik ’s 
morgens ga stemmen en de vragen doorgeef aan 
een vriend die pas ’s middags gaat stemmen?
De stemgerechtigde leeftijd moet vervangen wor-
den door een politieke kennistest. Wat vindt u?

   

Pollbespreking
Meer medicatie bij benzinepomp is een goed idee
Het kabinet wil een flink aantal medicijnen makkelijker verkrijgbaar maken. Een wijziging in de regelgeving zou ervoor moeten zorgen dat onder 
andere zware pijnstillers, melatonine en maagzuurremmers binnenkort ook te koop zijn in supermarkten en tankstations. Apothekers waarschu-
wen echter voor de gevaren die het met zich meebrengt, wanneer je slaapmedicatie tegelijk af kunt rekenen met een volle tank. Hebben zij een 
punt, of is het makkelijker beschikbaar maken van bepaalde medicatie wél een goed idee?

Voor Rob Coumans is het klip en klaar: hij vindt het 
een slecht plan. “Er gaat al genoeg mis met voor-
geschreven medicatie en overmatig of verkeerd 
gebruik van geneesmiddelen die verkrijgbaar zijn 
via de huidige kanalen”, schrijft hij. “De drempel 
nog lager maken zonder enig ‘kundig’ advies, is 
onnodig en onverantwoord.” Ook Erik Verdellen is 
geen voorstander van het plan, al brengt hij het 
een tikkeltje sarcastischer. “Natuurlijk, want jezelf 
volpompen met pillen is heel goed voor je gezond-

heid”, schrijft hij.
Edwin de Jong ziet op zijn beurt een ander pro-
bleem ontstaan wanneer medicatie beschikbaar 
wordt aan de benzinepomp. “Welja, nog langer 
wachten in de rij om af te rekenen na het tan-
ken. Het lijkt nu al bijna een supermarkt met al die 
mensen die broodjes en sigaretten willen afreke-
nen zonder te tanken”, schrijft hij in zijn reactie. Jan 
Litjens vindt dat álle medicatie weer beschikbaar 
moet worden via het tankstation. “Alcohol mag ook 

terug bij de bezinepomp, want ook dat is een goed 
medicijn. Ik vind het dus een goed idee.” Het is niet 
de mate van verkrijgbaarheid, maar de prijs waar 
iets aan gedaan zou moeten worden, stelt Rob van 
den Berg. “Als je medicatie nou écht gemakkelijker 
verkrijgbaar zou willen maken, dan deed de over-
heid iets aan de prijs hiervan en niet aan de locatie 
waar het te koop is.”

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

Op een oude 
fiets
Kijk, je kan het milieubewust 
noemen, je kan het een gebrek 
aan geld noemen of je kan het 
verwend noemen omdat ik de 
hem nagenoeg altijd van mijn 
ouders kan lenen, maar ik heb 
dus geen auto. Jullie mogen 
raden welke reden voor mij 
geldt. Eén tip, de eerste twee 
zijn het niet. Enfin, geen blin-
kend staal bij mij op de oprit. Ik 
heb überhaupt geen oprit. Maar 
wat ik wél heb, is een gang, met 
daarin mijn trouwe tweewieler. 

Bij binnenkomst valt hij meteen op 
als oudste van de drie fietsen. Hij 
heeft wat meegemaakt, hoor. Het 
verhaal gaat zelfs dat mijn vader 
op deze specifieke fiets mijn moe-
der vroeger vaker dan eens naar 
huis heeft gebracht. Het is inmid-
dels 08.00 uur, hoogste tijd om op 
pad te gaan. Het regent. Ach ja, 
mijn fiets en ik hebben voor hetere 
vuren gestaan. Ik spring op mijn 
zadel en zet koers richting werk. Op 
de iets te slappe achterband en de 
iets te zware versnelling begin ik 
te stoempen alsof ik in de laatste 
etappe van de Tour de France mijn 
gele trui moet verdedigen met in 
mijn rug een hijgend peloton. In 
werkelijkheid word ik ingehaald 
door een oud vrouwtje op een 
elektrische fiets. Terwijl de wind 
door mijn kapotte jasbeschermer 
jaagt en ik met alle macht de slag 
in mijn voorwiel de baas probeer 
te blijven, nader ik een T-splitsing. 
Ik zie in mijn ooghoek van rechts 
een auto aankomen. Ik bedenk me, 
als ik iets minder in snelheid, kan 
de auto mooi doorrijden. De auto 
vertraagt ook. ‘Wat krijgen we nu, 
hij heeft toch voorrang?’ Ik vertraag 
meer. De auto vertraagt ook meer. 
We komen beide bijna tot stilstand. 
In een ware surplace stand-off, lijk 
ik de strijd te gaan verliezen. Op 
het moment dat mijn voet dan toch 
het natte asfalt toucheert, komt 
daar het handje van de automobi-
list wat vrij vertaald neerkomt op: 
‘wat ben ik een fijne chauffeur, laat 
ik deze fietser voor laten’. In de 
stromende regen bestijg ik weer 
mijn tweewieler. Uit beleefdheid 
zwaai ik terug, maar in mijn hoofd 
denk ik dingen die niet gepast zijn 
om op te schrijven. Eens kijken hoe 
duur zo’n elektrische tweedehands 
auto is.

Casper Keijsers

Caspers Comeback

Poll

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

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

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM

Op het Mäöleveld in Sevenum zal een deel van het nieuwe woonplan 
ingericht worden voor CPO-ontwikkeling. Momenteel zijn we met drie 
jonge stellen en zijn we op zoek naar kandidaten die willen aansluiten.

Lijkt het jou wat om met ons gezamenlijk je (eerste) woning te bouwen? 
Kom dan naar de info avond op woensdag 15 maart om 20.00 uur.

Opgeven?
Opgeven kan door een mail te sturen naar  cpo.sevenum@hotmail.com 
met daarin je NAW-gegevens. Zodra jij je hebt aangemeld zal het 
CPO contact met je opnemen. Er zijn een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar, aanmelden is verplicht en kan t/m 12 maart.

Info avond woensdag 15 maart om 20.00 uur

CPO in Sevenum
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 Ron van den Beuken Horst
    Een in de Meterik geboren virtuoos, die uitgroeide tot een wereldbekende dj. Met miljoenen streams op 
Spotify en honderden shows in binnen- en buitenland heeft Ron naam gemaakt in de dancemuziek. Hij zag de 
hele wereld als dj, maar stiekem woont hij het liefst als een zelfbenoemd kluizenaar met zijn gezinnetje in 
Horst, waar hij in zijn eigen studio nog altijd veel muziek produceert. Deze week wordt Ron van den Beuken 
(52) geplukt.

    De muziek werd hem bij huize Van 
den Beuken met de paplepel ingego-
ten. Met een vader bij de fanfare en 
een moeder die in een koor te bewon-
deren was, kwamen ook Ron en zijn 
twee broers van jongs af aan in aan-
raking met muziek. “Bij de fanfare, 
blokfl uitles, trompetles: ik maakte al 
vroeg kennis met heel veel verschil-
lende muziek. Al vrij snel ging ik ook 
experimenteren met bandrecorders, 
waarmee ik meerstemmigheid kon 
creëren”, vertelt Ron over zijn jonge 
muzikale jaren. Het mag dan ook niet 

als verrassing komen dat Ron zijn 
muzikaliteit verder wilde ontplooien 
aan het conservatorium in Maastricht. 
In die tijd was hij ook al bezig met 
kleine projecten, maar naar eigenzeg-
gen niets benoemingswaardig. Met 
de verwachting dat zijn muziekcarri-
ère bij een hobby zou blijven, begon 
Ron naast zijn vakken aan het conser-
vatorium ook nog met een opleiding 
rechten aan de universiteit. Na drie 
jaar zwoegen in de collegebanken 
stopte hij echter met zijn rechtenstu-
die. “Ik scoorde mijn eerste hit en kon 

een contract tekenen bij plantenlabel 
‘BMG’. Dit was voor mij hét moment 
om volledig voor de muziek te gaan.”

    Eerste hit
    Deze eerste hit, in de jaren 90, zorgde 
voor een stroomversnelling in Rons 
carrière. Samen met onder andere 
jeugdvriend John van Dongen pro-
duceerden ze een danceversie van 
Anouks hit ‘Nobody’s wife’. “Terwijl de 
meeste radiostations Anouk afspeel-
den, koos Bart de Graaff van radio-
zender BNN voor onze plaat. Een 
geluk voor ons dat Bart altijd tegen 
de keer in ging”, vertelt Ron over de 
extra impuls die hun nummer hierdoor 
kreeg. 

H     Doe jij maar alsof je Ron 
van den Beuken bent

    Dat Ron zijn muzikale talenten daarna 
niet onopgemerkt zijn gebleven, 

blijkt wel uit het feit dat eind jaren 90 
‘Spinnin’ Records’ op de deur klopte. 
Tegenwoordig het grootste plantenla-
bel op het gebied van dancemuziek, 
maar destijds werd Ron één van de 
eerste producers van Spinnin’ Records. 
De hits volgden zich daarna snel op, 
maar Ron was niet iemand die stond 
te springen om ook achter de draai-
tafel in clubs plaats te nemen. John 
vond dat daarentegen wel leuk, dus 
bedacht Ron een slimme oplossing. 
“Ik zei tegen John: ‘doe jij maar alsof 
je Ron van den Beuken bent. Dan kun 
jij lekker gaan draaien en dan delen 
we de opbrengst’”, vertelt Ron over de 
wisseltruc die de eerste jaren onopge-
merkt bleef bij het grote publiek.

    De wereld rond
    Uiteindelijk was deze wisseltruc niet 
meer houdbaar en ging ook Ron vanaf 
2004 zelf achter de draaitafel staan in 
clubs over heel de wereld, maar het 
bleef en blijft nog altijd spannend. 
“Over twee weken sta ik in een club 
in Polen en daar ben ik nu al zenuw-
achtig voor.” Ondanks die zenuwen 
heeft Ron inmiddels nagenoeg overal 
ter wereld gedraaid. Van Zuid-Afrika 
tot Hongkong en van Zuid-Amerika tot 
Europa, overal heeft Ron de clubs op 
de kop gezet. Alhoewel, niet overal 
ging men los zoals we dat in Europa 
kennen.

H     Het liefst doe ik 
projecten niet onder 
mijn eigen naam

    “In het begin van deze eeuw ben ik 
een aantal keer in China geweest. 
Daar zitten ze gewoon te dobbelen 
en te luisteren, terwijl ik keiharde 
dancemuziek aan het draaien was. 
Ik dacht echt: ‘wat gebeurt hier?’” 
Tegenwoordig is dit cultuurverschil wel 
wat afgenomen en dansen ze er ook in 
China op los, maar in zijn eerste jaren 
als dj was dit wel een opmerkelijk 
fenomeen. Tegenwoordig is het toeren 
een stuk minder geworden en daar is 
Ron niet rouwig om. “Het liefst doe ik 
projecten niet onder mijn eigen naam, 
zodat ik niet meer zoveel zelf hoef te 
draaien. Gewoon op de achtergrond de 
muziek maken vind ik het leukst.”

    Kinderliedje
    Maar dat muziek produceren niet 
zonder slag of stoot gaat, blijkt wel 
uit een anekdote over het nummer 
‘Tibet’, één van Rons nummers die een 
hit werd in Polen. “Voor dat nummer 
had ik een stukje gebruikt van een 
of andere kinderliedje. Ik dacht daar 
horen we nooit wat van. Toen kwam 

het nummer uit en hadden we ineens 
de band ‘Het goede doel’ aan de lijn 
hangen. Bleek dat willekeurige kinder-
liedje ooit door hen geproduceerd te 
zijn. We besloten daarom dat kinder-
liedje zelf na te maken, dan mochten 
we het immers wel gebruiken. We 
lieten een groep kinderen komen om 
te zingen en we bootsen het liedje 
volledig na. Bleek het nog niet genoeg 
te zijn. Uiteindelijk konden wij én ‘Het 
goede doel’ ook wel weer lachen om 
de heisa die we maakten om een sim-
pel kinderliedje. Uiteindelijk hebben 
we een mooie deal met elkaar geslo-
ten en mochten we het toch gebrui-
ken.”

    Familie
    Muziek produceren vindt Ron het 
allerleukste om te doen, maar toch 
was het tijdens het draaien toen hij 
zijn vrouw, Brechtje, heeft leren ken-
nen. “In 2005 stond ik in het voor-
programma van een band en toen 
zag ik een heel mooie dame voor het 
podium voorbijlopen, Brechtje.” 

H     Ik gaf haar mijn 
nummer en twee weken 
later nam ze weer 
contact met me op

    Ron zag haar dus meteen zitten, maar 
Brechtje was juist niet zo onder de 
indruk. “Met een afkeurend hand-
gebaar gaf ze te kennen dat ze mijn 
muziek niks vond, ze kwam juist voor 
de band na mij. Ondanks dat heb ik 
haar later toch nog even aangespro-
ken. Ik gaf haar mijn nummer en 
twee weken later nam ze weer con-
tact met me op. De rest is geschiede-
nis.” Inmiddels is Brechtje wél onder 
de indruk van Rons muziektalent, zijn 
ze getrouwd en wonen ze samen met 
hun twee kinderen Guus (14) en Cato 
(8) in het buitengebied van Horst. 
Maar ook zijn twee oudere kinderen 
uit een eerder huwelijk komen nog 
graag over de vloer. Zeker als vaders 
de potten en pannen uit de kast haalt. 
“De kinderen vinden het altijd gewel-
dig als ik voor ze kook, naast muziek 
één van mijn andere grote hobby’s.”

    Toekomst
    Inmiddels draait Ron niet meer zoveel 
in clubs, maar het reizen is hem des-
tijds wel heel goed bevallen. “Ik zou 
heel graag nog de wereld rondreizen 
met mijn gezin, om samen alle cul-
turen en landen te ontdekken en aan 
mijn kinderen te kunnen laten zien.” 
Daarnaast heeft Ron stiekem ook nog 
wat dromen op muziekgebied. “Het 
lijkt me geweldig om nog één heel 
grote hit te scoren, niet om het geld, 
maar puur om te laten zien dat ik het 
nog steeds in me heb. Dat lijkt me 
echt lachen!” En die ene grote hit gaat 
al snel verschijnen als we Ron moeten 
geloven. “Deze zomer gaat er iets heel 
moois aankomen”, sluit Ron enthou-
siast af.

    Tekst en beeld: Casper Keijsers
        

Geplukt

boeiboorden / platte daken
terrasoverkappingen / lood- en zinkwerk

Voor informatie, een vrijblijvende offerte of een gratis dakinspectie:
dakwerkenlimburg.nl

06 38 64 67 61  /  INFO@DAKWERKENLIMBURG.NL
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Voetbal 1e klasse C
Wittenhorst vecht zich naar gelijkspel 
Wittenhorst ging zondag 26 februari op bezoek bij EFC, de nummer drie op de ranglijst. In Eersel wisten de 
Horstenaren zich na een 2-0 achterstand terug te knokken tot een 2-2 gelijkspel. 

De thuisclub begon de wedstrijd voort-
varend. Joni Hooijen was er aan de 
kant van EFC als de kippen bij om een 
lage voorzet binnen te schieten: 0-1. 
Twee minuten later vloog een vrije 
trap van Niels Krekels ais een gra-
naat in het doel. Zo stond Wittenhorst 
na amper een kwartier spelen voor 
een moeilijke opgave. Een aanzetje 
tot herstel kwam via de voeten van 
Dion van Horne. Hij nam de bal in een 
goede positie aan, maar zijn schot 
ging naast. In de 27e minuut leidde 
het Horster overwicht tot een vrije 
trap. Een karweitje voor Nick Driessen. 
Via zijn voet vloog de bal snoeihard 
tegen de touwen: 1-2. EFC kwam in de 

slotfase van de eerste helft vervolgens 
nog een keer goed weg en ontsnapte 
daarmee aan een op dat moment ver-
diende gelijkmaker. 

Na de thee was het eerst een stiftje 
van Willem Heijnen dat net over ging 
en meer had verdiend. Een uitgele-
zen kans na een goede aanval leidde 
evenmin tot een doelpunt. Wittenhorst 
moest ook in deze fase blijven oplet-
ten voor het fysieke geweld van 
EFC. Deze ploeg schoot uit alle stan-
den, soms met enig gevaar. Terwijl 
Wittenhorst de lakens uit bleef delen, 
viel de gelijkmaker die eigenlijk niet 
uit kon blijven. Bij een snelle aan-

val over rechts was Joost van Rensch 
het eindstation. Hij wist zijn directe 
tegenstander uit te schakelen en, nog 
belangrijker, ook de doelman: 2-2.

In de slotfase was EFC met een 
vrije trap nog dichtbij een driepun-
ter. Doelman Ravi Arts behoedde 
Wittenhorst voor een achterstand door 
met een knappe redding de bal uit de 
kruising te ranselen. Het bleef mede 
daardoor voor beide partijen bij een 
aanvaardbare 2-2 eindstand. 

Tekst: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst

   

Voetbal 4e klasse F
Meterik behaalt onbedreigde 
overwinning op Stormvogels 
Meterik speelde zondag 26 februari in eigen huis tegen Stormvogels. Nadat de groenwitten in de tumultueuze 
beginfase op 1-0 waren gekomen, hadden ze geen kind meer aan de ploeg uit Siebengewald. Uiteindelijk werd 
het 2-0 voor de thuisploeg.

Vanaf de aftrap koos Meterik de aan-
val. Al na een paar minuten zocht 
Bjorn Cuppen goed de ruimte. Hij 
scoorde beheerst de 1-0. Stormvogels 
eiste op bijzondere wijze, binnen en 
buiten de lijn, dat de goal werd afge-
keurd vanwege een overtreding op 
één van hun spelers. Scheidsrechter 
Habraken had echter geen overtreding 
geconstateerd en gaf zijn goedkeuring 
aan de treffer. 
Na een tijdelijke afkoelingsperiode na 
de openingstreffer, werd de wedstrijd 
vervolgd. Meterik was heer en mees-
ter in een verder sportieve wedstrijd. 

De groenwitten vielen naar hartenlust 
aan en kregen voldoende mogelijk-
heden om een grote overwinning te 
behalen. Cas Janssen schoot rakelings 
voorlangs en Bjorn Cuppen schoot in 
kansrijke positie in de handen van de 
keeper. Rens Aerts was diverse keren 
ongrijpbaar voor de Siebengewaldse 
verdediging, maar ook zijn vizier stond 
niet op scherp. Uiteindelijk was het 
Jordi van Rens die na een aanval over 
diverse schijven met een intikker de 
langverwachte 2-0 scoorde. Ook na 
de thee wist Stormvogels geen vuist 
te maken en bij Meterik ontbrak de 

nauwkeurigheid om de tegenstander 
met een grotere nederlaag naar huis 
te sturen. In de slotfase schoot Giel 
Vullings nog over na een gave voorzet 
van Rens Aerts. Meterik-keeper Luuk 
Haenen voorkwam in de slotminuut 
met zijn enige vereiste redding in deze 
wedstrijd de eretreffer voor de man-
nen uit Siebengewald, waarmee de 
eindstand op 2-0 bleef steken.

Tekst: RKSV Meterik

   

Voetbal 3e klasse C
Nederlaag in slotseconde voor Hegelsom 
In de spannende 3e klasse C trad Hegelsom zondag 26 februari thuis aan tegen RKSVO. In dit zespuntenduel 
bleek de thuisploeg niet in staat de opgebouwde 2-1 voorsprong over de streep te trekken. 

In het eerste kwartier deden beide 
ploegen weinig voor elkaar onder. 
Grote kansen deden zich dan ook niet 
voor. Na 21 minuten zeilde een voor-
zet van Denny Bongers, gedragen door 
de wind, voorbij de tweede paal. Daar 
stond Bram Clabbers klaar om de bal 
in één keer op de slof te nemen en de 
1-0 aan te tekenen. De vreugde aan 
Hegelsomse zijde was van korte duur: 
praktisch vanuit de aftrap scoorde 
RKSVO de gelijkmaker: 1-1. Op slag van 
rust schoot Niek van der Sterren nog 
op de lat, waardoor de teams met een 

gelijke stand gingen rusten.
Na rust wist Marc van Rens een lange 
pass van achteruit goed te contro-
leren. Belaagd door twee verdedi-
gers, belandde de bal in de kluts bij 
Guido Kauffeld, die gemakkelijk de 2-1 
mocht binnenwerken. Hierna nam de 
druk van RKSVO toe. Nogmaals bleek 
dat de gasten enkele technisch zeer 
behendige spelers in de voorste linies 
hadden lopen. Toch was de grootste 
kans voor Hegelsom: na een snelle 
counter stuitte Denny Bongers op de 
keeper van RKSVO.

Hegelsom kreeg het steeds moeilij-
ker. In de 83e minuut kwamen de 
Ospelnaren dan ook op gelijke hoogte 
middels een goed geplaatst schot 
in de hoek. Dit was niet onverdiend, 
maar RKSVO ging er zelfs nog met de 
volle buit vandoor toen de bal werd 
binnen gewerkt na een scrimmage in 
letterlijk de allerlaatste seconde van 
de wedstrijd.

Tekst: VV Hegelsom

Bloedeloze 0-0 Melderslo 
Melderslo moest het op de eerste zondag na carnaval in eigen huis 
opnemen tegen Blerick. De vele toeschouwers konden alleen genie-
ten van de winterzon, want het spel was van beide kanten niet best. 
De wedstrijd eindigde dan ook in een bloedeloze 0-0. 

Pas na 35 minuten kon de eerste 
kleine kans van de wedstrijd wor-
den genoteerd, toen Teun Peeters 
na een vrije trap van Luc van Kuijck 
voorlangs kopte. Gescoord werd 
er niet, wel waren er tal van over-
tredingen van beide kanten. In de 
tweede helft veranderde er niets 
aan het spelbeeld: veel balverlies, 
veel duels, weinig voetbal. In de 
65e minuut deed zich weer een 
kans voor, maar Bart Theeuwen 
schoot de bal van een meter of 

twintig snoeihard en rakelings over. 
Melderslo toonde in de tweede 
helft wel meer passie en wilskracht 
dan in de eerste helft. Als er al een 
ploeg op zoek ging naar de voor-
sprong, dan was het de thuisclub. 
Het ontbrak echter aan kansen 
en creativiteit, waardoor 0-0 een 
logische uitslag was na het laatste 
fluitsignaal. 

Tekst: SV Melderslo

   

Jeu de Boulesclub Horst wint 
Regiocompetitie 
Jeu de Boulesclub Horst is er opnieuw in geslaagd het kampioen-
schap te behalen in de Regiocompetitie. Aan deze door de Venlose 
Petanque Club georganiseerde competitie namen teams deel uit 
Venlo, Baarlo, Grubbenvorst, Horst en Maasbree. 

In totaal moesten 99 wedstrijden 
worden gespeeld. Bij wedstrijd 98 
was nog niets beslist. In de laat-
ste twee wedstrijden moest dus de 
beslissing vallen. Het ging uitein-
delijk tussen het team van Venlo 1 

en Horst. Omdat Venlo 1 zijn wed-
strijd verloor en Horst wél wist te 
winnen, werd Horst kampioen met 
één gewonnen wedstijd meer dan 
Venlo 1.

   

Pupke afdelingskampioen

Het eerste team van badmintonclub 
’t Pupke uit Sevenum is afdelings-
kampioen geworden van de com-
petitie 2022-2023. Volgend seizoen 
maakt het team zijn opwachting in 
de 6e divisie. Het kampioensteam 

bestaat uit Jill, Sharon, Ivo en Jarno, 
wisselspeler Ronald en hun trouwe 
coach Crit. Na afloop van de laatste 
thuiswedstrijd was er een druk-
bezochte receptie voor het eerste 
team van ’t Pupke.

Hortensia’s (limelight, annabelle, 
boeren enz.) Rhodo, azalea, groenbl. 
heesters ook op stam , vlinderstruik, 
vaste pl., grassen, bodembedekkers. 
info: www.veld-tuinplanten.nl Open 
za. 9.30-16.30 uur, of vrij. na afspr: 
0640327108. Oude Heldenseweg 
(naast 13a) Maasbree

Wij zoeken huishoudelijke hulp mn 
schoonmaken+strijken een keer per 
week 4 uur zelfstandig werkend bui-
tengebied Melderslo 06 52695289”

Trap bekleden met tapijt,bel 
0616374514 we komen bij u thuis met 
stalen Woningstoffeerderij vd Broek

VOORJAARSWORKSHOP gezellig en je 
gaat met een prachtige creatie naar 
huis. 13-3 / 30-3 div data. Bouquetterie 
‘t Hofje info 0774642017

Te koop kleine pakjes hooi 04785 
15008
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#evertsoordtoday
‘In het geval van jonge wolven heeft het maken van geluid het tegen-
overgestelde effect: in plaats van ze af te schrikken, trekt het hun 
aandacht. Wees daarom oplettend en waakzaam.’

Kunstenares Agata Siwek laat dagelijks 
haar scherpe, nieuwsgierige en onder-
zoekende blik over de uitgestrekte 
vlaktes van Evertsoord glijden. Middels 
een pentekening neemt ze de lezer 
van HALLO Horst aan de Maas mee 
naar wat haar deze week is opgeval-

len. Onder #Evertsoordtoday is eerder 
werk van Agata, dat binnenkort ook 
wordt gebundeld in boekvorm, te vin-
den op social media. 

Beeld: Agata Siwek

Gratis hulp bij 
belastingaangifte 
Belastingaangifte doen kan best lastig zijn. Hulp van een expert die 
met je meekijkt is dan fijn. Die hulp is op drie dagen in maart ver-
krijgbaar in de Bibliotheek Horst in ’t Gasthoês. Je hoeft daarvoor 
geen bibliotheeklid te zijn. 

Op woensdag 15, donderdag 16 en 
woensdag 22 maart is er van 13.00 
tot 16.00 uur een ervaren vrijwil-
liger aanwezig. Kan de vrijwilli-
ger niet verder helpen, dan wordt 
de klant doorverwezen naar een 
betrouwbare partner of de belas-
tingdienst. De hulp is gratis. Wel 
graag vooraf aanmelden via www.
biblionu.nl of bellen naar 0478 
581970. 
Om het invullen tot een succes te 
maken, dient een aantal officiële 
papieren meegenomen te worden 
naar het spreekuur, zoals jaaropga-
ven, WOZ-waarde van de woning 
en dergelijke. Bij de informatiebalie 
van de bibliotheek is een overzicht 
verkrijgbaar. De lijst is ook te vinden 
op de website van BiblioNu. Om in 
te loggen bij de belastingdienst zijn 
noodzakelijk: burgerservicenum-

mer (BSN), DiGiD met bijbehorende 
gebruikersnaam én wachtwoord, 
en een mobiele telefoon waarop de 
sms-controlecode kan worden ont-
vangen. Zonder deze gegevens kan 
de klant niet worden geholpen. 
Wie zelf aangifte wil doen, kan 
hiervoor gebruikmaken van de 
faciliteiten in de Bibliotheek. Er 
zijn computers beschikbaar om 
zelfstandig aan de slag te gaan. 
Bibliotheekmedewerkers kunnen op 
weekdagen tussen 14.00 en 17.00 
uur en op zaterdag tussen 10.00 en 
13.00 uur algemene hulp verlenen 
bij problemen, bijvoorbeeld als de 
computer niet goed werkt. Voor 
specifieke hulp bij de aangifte kan 
men terecht bij het belastingspreek-
uur.

   

Voorjaarsconcert Koninklijke 
Harmonie van Horst en 
Harmonie EMM Budel 
De Koninklijke Harmonie van Horst en Harmonie Eendracht Maakt 
Macht Budel verzorgen op zondag 12 maart een uitwisselingscon-
cert. In de theaterzaal van ‘t Gasthoês brengen beide muziekgezel-
schappen een zeer gevarieerd programma ten gehore. 

Voor beide orkesten is deze uit-
wisseling een mooie kans om 
zich voor te bereiden op respec-
tievelijk het Peeltoernooi en de 
Open Nederlandse Harmonie 
Kampioenschappen, die later dit 
jaar zullen plaatsvinden. Harmonie 
EMM Budel, die onder leiding staat 

van Wout Claessens, opent het con-
cert. Daarna is het de beurt aan de 
Koninklijke Harmonie Horst onder 
leiding van Geert Mooren. Het con-
cert begint om 14.30 uur en is gratis 
toegankelijk.

   

De Maashave deelnemer aan 
Sing Challenge Festival 
Shantygroep De Maashave neemt in het weekeinde van zaterdag 18 
en zondag 19 maart deel aan het Sing Challenge Festival in 
Sevenum. Behalve De Maashave doen nog 23 andere koren mee met 
een uiteenlopend repertoire. 

Tijdens het festival staat het plezier 
in het zingen voorop. De Maashave 
rekent op veel fans en hoopt hen zo 
enthousiast te maken dat ze de ran-
gen van de shantygroep of die van 
een ander koor komen versterken. 

Gastheer van het Sing Challenge 
Festival is vakantiepark De 
Schatberg, Midden Peelweg 5 te 
Sevenum. Het festival begint zowel 
op zaterdag als op zondag om 11.00 
uur. De toegang is gratis.

Agro America BV verwerkt al jarenlang biomassa tot waardevolle 
eindproducten. Hoofdzakelijk word mest verwerkt van regionale 
landbouwbedrijven, deze wordt door Agro America met 
scheidings- en fi ltratietechnieken verwerkt. 

Wij zijn op zoek naar:

(FINANCIEEL) 
ADMINISTRATIEF 
MEDEWERKER
In deze functie draag je zorg voor een juiste, volledige en tijdige 
registratie van alle fi nanciële transacties van de verschillende 
entiteiten. Je houdt je bezig met de volgende werkzaamheden:

• Controleren en boeken van transportdocumenten;
• Controleren, voorbereiden en insturen van lab analyses;
• Verwerken van transportorders naar facturatie;
• Voorbereiden en invoeren van de facturen;

Wie ben jij?
• Je beschikt over minimaal MBO werk- en denkniveau;
• Je hebt al ervaring opgedaan op een fi nanciële afdeling;
• Bij voorkeur ken je de agro-business;
• Je bent proactief en kunt zelfstandige werken.

Wij bieden een aanstelling met uitzicht op een vast contract, 
goede secundaire arbeidsvoorwaarden, mogelijkheid om 
intern door te groeien en een goed salaris.

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op met: Henk Willems, tel. 06 2721 3717 
of mail naar: info@agroamerica.nl

Agro America BV Hoebertweg 15, 5966 ND America
info@agroamerica.nl  077 464 15 25 agroamerica.nl

Binnenkijken bij

Bruis- en 
zuigtabletten
De laatste tijd is het druk op 
mijn werk. Het vinden van een 
goede balans tussen werk en 
privé is een uitdaging. Tijd 
nemen om te sporten en te 
ontspannen schiet er, bij deze 
jonge knar van 60+, te vaak bij 
in. Terwijl ik bezig ben met de 
voorbereiding van de lezing 
van Machteld Huber over ‘de 
laatste 1.000 dagen’ vraag ik me 
opeens af: ‘de laatste 1.000 
dagen werken. Hoe doe ik dat 
goed?’ Het roept vragen op als: 
‘wat geeft betekenis en zin aan 
mijn werk?’ en ‘wat kost energie 
en wat geeft energie?’.

De uitdaging in mijn werk is men-
sen en organisaties aan elkaar 
verbinden en elkaar te versterken. 
Samen aan de slag om (kwets-
bare) inwoners te ondersteunen en 
samen de goede dingen te doen. 
Als dit lukt, dan heb ik het gevoel 
met de juiste dingen bezig te zijn. 
Maar de praktijk is weerbarstiger. 
Ik merk soms (onuitgesproken) 
weerstand, verborgen agenda’s en 
andere belangen die meespelen. 
Veel praten zonder concrete resul-
taten. Dat kost mij energie, samen 
bereik je immers zoveel meer. Het 
zijn voor mij de spreekwoordelijke 
‘zuigtabletten’.

Het gevoel van zinvol bezig zijn 
krijg ik vooral wanneer er mooie 
verbindingen ontstaan, waarbij 
we op een constructieve manier 
samenwerken aan eenzelfde doel. 
Dat geldt ook wanneer er gesprek-
ken plaatsvinden tussen mensen 
waarin persoonlijke ervaringen 
worden gedeeld. Er ontstaat dan 
verbinding en verdieping. Een mooi 
voorbeeld is de rouwgroep die ik 
samen met een toffe vrijwilliger 
begeleid. Het met elkaar in gesprek 
gaan over verdriet, eenzaamheid 
en zaken die echt van betekenis 
zijn in iemands leven. Mooi om te 
zien hoe de verbinding ontstaat als 
er vertrouwen is. Delen is helen. 
Ook al is het begeleiden intensief, 
het geeft mij energie. Het gevoel 
dat ik een kleine bijdrage kan leve-
ren aan iets waardevols. Dit zijn 
voor mij de ‘bruistabletten’.

Tijdens de ‘laatste 1000 dagen wer-
ken’ wil ik me vooral richten op de 
‘bruistabletten’ én op voldoende 
beweging. Om zo vitaal en brui-
send de eindstreep te halen.

Anja Damhuis, Synthese
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Apotheek
Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2, Meerlo
0478 53 00 80
apotheekmaasdorpen.nl 
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 tot 17.30 uur 
zaterdag 10.00 tot 12.00 uur

Huisartsenpost
Venlo
(alleen na telefonische afspraak) 
Prof. Gelissensingel 20, Venlo 
0900 88 18
cohesie.org
spoedpostnoordlimburg.nl 
ma t/m vr 17.00 tot 08.00 uur 
Gedurende het hele weekend
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen
08.00 tot 08.00 uur

Gebiedsteam
Hulp nodig bij werk, inkomen 
of zorg?
Vraag een gesprek aan
Gemeente Horst aan de Maas
077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Tandarts
Spoedgevallendienst
Tandartsenpost Eindhoven
Aalsterweg 108
5615 CJ  Eindhoven
040 311 19 15
tandartsenposteindhoven.nl

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

Alarmnummer
Brand, ongeval of misdrijf
112
Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Tijden Heilige Missen

America
Zondag 5 maart 11.00uur

Broekhuizenvorst
Zaterdag 4 maart 19.15uur

Horst
Zondag 5 maart 11.00uur
Maandag 6 maart 18.30uur
Dinsdag 7 maart 09.00uur
Woensdag 8 maart 18.30uur                                          
Donderdag 9 maart 18.30uur
Vrijdag  10 maart 18.30uur

Lottum
Zondag 5 maart 09.30uur

Meerlo
Zondag 5 maart 11.00uur
Donderdag  maart 09.00uur
 - biddende moeders 09.30uur

Melderslo
Zaterdag 4 maart 17.30uur

Meterik
Zaterdag 4 maart 19.00uur

Sevenum
Zaterdag 4 maart 18.00uur
Zondag 5 maart 09.30uur
 + uitstelling 14.00uur
Maandag 6 maart 18.30uur
Dinsdag 7 maart 18.30uur
Donderdag 9 maart 18.30uur
Vrijdag  10 maart 18.30uur

Swolgen
Dinsdag 7 maart 19.00uur

Tienray
Zaterdag 4 maart 18.00uur
Woensdag 8 maart 19.00uur

Priesternoodnummer
06 55 40 80 23

Religie Medische zorg Puzzel

Puzzelwedstrijd

Horizontaal
1. Bijzondere beloning. Kaarlinnen. Zonder geld. Vervoermiddel 2. Ovalen vat. Gevat. Precies. Leswa gen. 
Blaasvocht  3. Oud paard. Oude Testament. Koolsoort. Gesteente. Zwervend. Drinkbeker 4. Koude lekker-
nij. Waterspoeling.Gemaal. Kale plek. Wijze leidsman. Gril 5. Deel van oor. Vleessap. Inwendig orgaan. Opera 
van Verdi. Afmeting 6. Bijbelse figuur. Koper gestolen goed. Indiaans sym bool. Amerikaanse stad. Landgoed  
7. Gesleten plek. Zorg. Eirond. Sportman. Wintervoertuig  8. Rechtsgeding. Verbodsbepaling. Vleesproduct. 
Alleenspeelster. Laatstleden 9. Beenbedekking. Vorderaar. Boksterm. Boerderij. Stilte 10. Onder andere. Warboel. 
Griekse plaats. Afvoer. Perceel grond 11. Val. Beschermende kleding. Beroep. Kloek gebouwd. Romeins keizer 
12. Graansoort. Driepoot. Beddengoed. Leefregel. Waterplant 13. Oefenmeester. Kunststuk. Mannelijk dier. Oude 
wijnmaat. Logeergast 14. Gebogen been. Bijbelse figuur. Rekening. Greppel. Herrie. Aldus 15. Profeet. Gedress
eerd. Gezicht. Steenslag. Daar. Vuurverschijnsel 16. Edelman. Halsketting. Deel van het leger. Kansspel. Een zekere
17. Houtsoort. Flink. Dwaas. Deskundige.

Verticaal
1. Opeengepakt drijfijs. Politieke partij. Eetwaar. Molentrechter 2. Sterk smakend. Muziekinstrument. Slijpsteen. 
Lidwoord 3. Echter. Vogel. Oosterling 4. Rare gast. Drukte. Vragenspel. Zoals 5. Afgod. Eénjarig dier. Erbarmen. 
Erfelijkheidsdrager 6. Delfstof. Edelmetaal. Uitgelezen 7. Vent. Oude maat. Noorse god. Deel van de keel. Ons 
inziens 8. Vioolbouwer. Ambtsgewaad. Spetter. Zuivelproduct 9. Vuilnishoop. Oude munt. Klein deeltje. Onderwijs   
10. Ambacht. Zangspel. Pienter. Aanwijzend vnw. 11. Kijkplaatje. Gemodder. Vluchtige stof. Toegankelijk
12. Rekensom. Vanaf. Afdelingshoofd. Harde wind 13. Verdieping. Gedweeheid. Klein zwembroekje 14. Gereed. 
Mestvocht. Neon. Dooier 15. Griekse letter. Kaartenboek. Uitbouw. Mannelijk 16. Verslavend middel. Kleur. Met  
alle geweld. Streek 17. Uitgesloten aansprakelijkheid.Voegwoord. Waardeloze rommel. Plezier achteraf\
18. Luchtig weefsel. Drentse plaats. Plaats. Rechtsterm 19. Heilige. Nauwe doorgang. Naam van Paus. Bolgewas. 
Sober 20. Tegen. Deel van ei. Hint 21. Bejaard. Windrichting. Geslacht. Grote kledingmaat 22. Walvis. Steenmassa. 
Manier. Bijbelse figuur 23. Hoeveelheid. Kwaal. Soort roos 24. Plus. Niet veel. Reeks. Luchtstreek 25. Vogelstok. 
Verharde huid. Vrij. Tabaksgebruiker.

De oplossing van de puzzel in de HALLO van 23 februari 2023 was:

En de winnaar is: Kim Jakobs. Van harte gefeliciteerd met een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld 
door Lommen Tweewielers in Horst.

Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door 
FRANCIS in Horst!
Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-
centrum.nl, of doe deze in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): 
Centrummanagement (t.a.v. Marion van Issum), Steenstraat 2, Horst. 
Vergeet niet uw naam, tel.nr. en mailadres te vermelden. 
Oplossingen moeten vóór zondag 5 maart 2023  (12.00 uur) binnen zijn. 
De winnaar wordt donderdag 16 maart 2023 bekendgemaakt op deze 
pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!
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De oplossing van de puzzel in de HALLO van 23 februari 2023 was:

Sudoku
Plaats de cijfers 1 t/m 9 elk één keer in alle rijen en kolommen en in 
elk vierkantje van de vakken van 3x3.

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Oplossing vorige week:
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oplossing 90
puzzel 91

Blauwe bessen planten te koop 
€10,00 per pot Af te halen op afspraak 
Hay Aerts 06-53176260 Pluk in het 
nieuwe seizoen je eigen gezond fruit 
Volle productie gegarandeerd 2 tot 4 kg 
Geteeld in stevige pot -waait niet om! 
Direct uit productieveld!!”

Voor het schoonmaken van de pro-

ductiemachines zijn we op zoek naar 
een schoonmaker. Hoofdzakelijk met 
hoge druk. Het is relatief zwaar werk. 
maandagavond, woensdagavond, vrij-
dagavond en zaterdag overdag. www.
bexbv.nl 077-4628128”

Optidee: persoonlijk advies, demo of 
bestelling: www.optidee.nl/peggy-wis-

mans 0648550730 fb: Opti-Duur

Heeft u ook moeite met het invullen 
van de belastingpapieren? BSH is 
laagdrempelig en geschikt voor elke 
kleine beurs. 
Hulp nodig, neem contact op met 
tel. 077-3984788 of belastingservice.
horst@gmail.com
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 Muzikale voorstelling ‘Raas en de Basketbal’ in 
Gasthoês in Horst
    In ’t Gasthoês in Horst wordt zondag 26 maart de muzikale voorstelling ‘Raas en de Basketbal’ vertoond. Om 
zoveel mogelijk kinderen de gelegenheid te geven deze voorstelling te bezoeken, is ze gratis toegankelijk voor 
kinderen tot en met 10 jaar. 

    ‘Raas en de Basketbal’ is een muzikaal 
verhaal, vergelijkbaar met ‘Peter en de 
Wolf’. Dit luisterverhaal, oorspronkelijk 
opgenomen als podcast in de corona-
periode, is door kamerorkest Heritage 
Sinfonietta omgevormd tot een the-
atervoorstelling waarin acteur Abbie 
Chalgoum als verteller de kinderen 
meeneemt in het verhaal. Het verhaal 
gaat over de jongen Rasj, die door de 
mensen in zijn omgeving Raas wordt 
genoemd omdat hij zo supersnel is. 
Basketballen is zijn lust en zijn leven, 
en hij is supertrots op zijn nieuwe bas-
ketbal. Totdat hij hem per ongeluk de 

tram in stuitert en hem kwijt raakt. 
Raas gaat er als een speer achteraan, 
zou hij zijn basketbal nog terug kun-
nen krijgen?

    Heritage Sinfonietta wil met bijzon-
dere muzikale projecten een breed 
publiek bereiken en er voor iedereen 
in Limburg zijn. Het heeft voor deze 
voorstelling een lespakket geïntrodu-
ceerd dat door de vakdocenten muziek 
op de Horster basisscholen wordt 
opgepakt. Dit lespakket bestaat uit 
diverse laagdrempelige opdrachten, 
onder meer om kennis te maken met 

de diverse instrumenten die te horen 
zijn tijdens de voorstelling. Kinderen 
kunnen na afl oop van de voorstel-
ling de instrumenten die ze gehoord 
hebben uitproberen tijdens de instru-
mentenproeftuin die wordt aangebo-
den door de Koninklijke Harmonie van 
Horst.

    De voorstelling op 26 maart begint om 
15.00 uur. Kaarten zijn te reserveren 
via de website. Het gratis kaartje voor 
kinderen tot en met 10 jaar is even-
eens te reserveren via de website.

       

    Weekend van 18 en 19 maart
    Sing Challenge Festival op De Schatberg 
    Op vakantiepark De Schatberg in Sevenum vindt zaterdag 18 en zondag 19 maart de dertiende editie van het 
Sing Challenge Festival plaats. Dit jaar doen een twintigtal mee, waarvan 12 uit Noord-Limburg.

    Zoals alle voorgaande festivals is de 
Schatberg in Sevenum ook in 2023 
plaats van handeling. Middels de zelf 
opgerichte Stichting Sing Challenge 
staat ook in 2023 Shantygroep de 

Maashave garant voor een zo soepel 
mogelijke uitvoering van het festival. 
Het doel van de Stichting, het organi-
seren van activiteiten die het zingen in 
brede zin promoten, komt met dit fes-

tival duidelijk aan de orde. Bezoekers 
kunnen onder meer genieten van pop, 
shanty, rock, smartlap, dameszang, 
mannenzang, barbershop, theater en 
folk.   

Acu-Balance

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

 Hooikoorts, Vermoeidheid, Stress
 Herstel na Ziekte, Overgansklachten, 

Pijnklachten, Blessures, Afvallen

TeeltmanagerTeeltmanager
Vacature

Bij Botany bundelen we krachten om de land- en tuinbouwsector verder te brengen. 

We zetten onze kennis op het gebied van plantfysiologie, plantgezondheid en teelttechniek 

in om het maximale uit onderzoeken te halen. Een plek waar kennis, ontwikkeling en 

onderzoek samenkomen.

Als teeltmanager ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie en uitvoering 

van de teeltsturing in diverse proeven (van groenten tot potplanten) voor klanten. 

Heb jij groene vingers en passie voor nieuwe teelttechnieken en -strategieën? 

Meer informatie

Bekijk de vacature op www.botanygroup.nl/teeltmanager. 

Botany BV | Meterik | +31 (0)6 26 46 28 87 | administration@botany.nl

Bij Botany bundelen we krachten om de land- en tuinbouwsector verder te brengen. 

Comé bv verwerkt champignons tot half conserven 
in grootverpakking voor de verwerkende industrie. 
Comé bv behoort tot de Scelta Mushrooms groep. 

Door de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar:

Voorman Productie
(m/v - fulltime)

Het doel van de functie 
Een uitdagende baan met een moderne geautomatiseerde productielijn 
welke is voorzien van de nieuwste technieken waar eigen initiatief en 
flexibiliteit in hoge mate op prijs gesteld wordt. Daar waar nodig kunnen 
cursussen gevolgd worden. Een vast dienst verband hoort ook tot de 
mogelijkheid. Het salaris (incl. ploegentoeslag) en de arbeidsvoorwaarden 
zijn evenredig aan de zwaarte van de geboden functie.

Het profiel
Je beschikt over een mbo-opleiding en denkniveau. Na een 
inwerkperiode zul je zelfstandig kunnen werken met de productielijn. 
Tevens draag je zorg voor de productieregistratie aan de hand van 
het digitale registratie systeem. Het aansturen van de productie 
medewerkers ( totaal 3) behoort ook tot de taken. Werkzaamheden 
vinden plaats in 2 ploegendienst van maandag t/m vrijdag.

Orderpicker
(m/v - fulltime)

Het doel van de functie
Als order Picker ben je verantwoordelijk voor het verzendklaar maken 
van ons eindproduct. Tevens draag je zorg voor orde en netheid 
in ons opslag magazijn. De werkzaamheden vinden plaats in een 
geconditioneerde ruimte van circa 5 graden . Werkzaamheden dienen 
uitgevoerd te worden in dagdienst/verschoven dagdienst. Eventueel 
ploegendienst is bespreekbaar.

Het profiel
Je beschikt over een mbo-opleiding en denkniveau. Na een 
inwerkperiode zul je zelfstandig orders gaan picken en dit geheel 
zelfstandig verzendklaar maken. Je bent in het bezit van een geldig 
heftruck certificaat en hebt een ruime ervaring in het besturen van een 
heftruck.

Aanbod:
Een uitdagende en afwisselende baan binnen een kleine organisatie. 
Toekomstige doorgroeimogelijkheden naar bedrijfsleider. Het salaris en de 
arbeidsvoorwaarden zijn evenredig aan de zwaarte van de geboden functie. 

Geïnteresseerd in deze functie? 
Stuur dan een korte motivatiebrief of e-mail met je cv aan Comé bv 
Transportstraat 8, 5961 PW Horst, t.a.v. Marc Spreuwenberg of mail 
naar marc@comebv.nl Je kunt ook telefonisch contact opnemen 
via 06 - 55 93 17 17.

Crist Coppens

077 398 37 94 www.coppens.keurslager.nl 
Verstand van lekker eten!Verstand van lekker eten!

Alleen dinsdag 7 maart 2023

4 gepaneerde schnitzels
halve prijs


