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Horst aan de Maas

Joepie en de verloren
scepter
Kindervakantiewerk Joepie in Sevenum is weer gestart. Bijna vierhonderd kinderen uit Sevenum, Kronenberg en Evertsoord doen mee aan deze week vol spelletjes en plezier. De hele
week worden er activiteiten georganiseerd. Het thema van dit Joepie-jaar is Joepie en de verloren scepter. / Beeld: PR KVW Joepie

Communicatiefout was de oorzaak

Wijkbewoners In de Riet woest op gemeente na maaien
natuurgebied
Vrijwilligers en buurtbewoners van de wijk In de Riet in Horst zijn met stomheid geslagen nadat ze de door Communicatiefout
Wethouder Roy Bouten begrijpt heel
hen zelf ingezaaide natuurgebied volledig gemaaid aantroffen. In een brief aan de gemeente Horst aan de
goed dat het wijkcomité teleurgeMaas reageren ze woest op de ravage.
Toen buurtbewoners van In de
Riet bij het natuurgebied het
Kabroek aankwamen, troffen ze
een natuurgebied aan dat volledig
was platgewalst. “Ik kon mijn
ogen niet geloven toen ik daar
de situatie aantrof”, zegt een
woordvoerder van In de Riet. “Alles
was weggemaaid waar wij al jaren
mee bezig zijn om er iets moois van
te maken. Hoe moeten we dit onze
vrijwilligers vertellen? Door dit soort

gebeurtenissen wordt het steeds
moeilijker om vrijwilligers te vinden
voor zulke projecten.”

Teleurstelling
Het natuurgebied het Kabroek, dichtbij het stenen huisje, is gecreëerd
door bewoners van de wijk door het
zelf in te zaaien en zij onderhielden het ook altijd. “Sinds jaren zijn
we als wijkcomité in overleg met de
gemeente en andere instanties over

zaken die in de wijk spelen met als
doel er een mooie leefbare wijk van
te maken. In deze gesprekken zeggen deze instanties ons steeds hoe
belangrijk ons werk is. Zaken moeten
van onderaf worden opgebouwd en
communicatie is heel erg belangrijk.
Toch zakt ons regelmatig de moed in
de schoenen en stellen we onszelf
de vraag waar doen we het voor? Nu
was er weer een negatief hoogtepunt”, aldus het wijkcomité.

steld is. “We zijn op dit moment aan
het onderzoeken hoe dit fout heeft
kunnen gaan”, zegt hij. “Er heeft een
communicatiefout plaatsgevonden
tussen de gemeente en het buitenstaande bedrijf dat het gebied
gemaaid heeft. Door dit te onderzoeken willen we ervoor zorgen dat dit
niet nog een keer zal gebeuren. Het
is voor ons ook belangrijk dat het zo
snel mogelijk weer zo mooi wordt
als dat het was. Het is immers een
plek waar vrijwilligers trots op zijn en

waar zij, maar wij als gemeente ook,
veel waarde aan hechten. Het gebied
moet snel weer het pareltje worden
wat het was.” Bouten geeft aan dat
het van belang is dat dit soort afspraken goed vastgelegd worden, om te
voorkomen dat zoiets nog een keer
gebeurt. Inmiddels is er een gesprek
gepland met het wijkcomité en de
gemeente. “Wij betreuren als wijkcomité zeker dit gebeuren, maar het
is nu eenmaal gebeurd en we zullen
verder moeten”, aldus de woordvoerder van het wijkcomité.
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Vijfde tijdens de Sterkste Man van Nederland

Barts hobby vraagt om veel doorzettingsvermogen
en disclipline
Boomstammen boven je hoofd dragen, vrachtwagens trekken en honderden kilo’s deadliften. Je moet het
maar kunnen. De 26-jarige Bart Marcelissen uit Broekhuizenvorst stond zaterdagmiddag 14 augustus in de
finale van de Sterkste Man van Nederland in Kampen. Hij wist hier de vijfde plaats te behalen. Hier traint hij
al jaren voor en past hij zijn levensstijl op aan.

Boomstammen boven je hoofd dragen, vrachtwagens trekken en honderden kilo’s deadliften. Je moet het maar
kunnen. De 26-jarige Bart Marcelissen
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uit Broekhuizenvorst stond zaterdagmiddag 14 augustus in de finale van
de Sterkste Man van Nederland in
Kampen. Hij wist hier de vijfde plaats
te behalen. Hier traint hij al jaren voor
en past hij zijn levensstijl op aan.
Bart kijkt met een goed gevoel terug
op de finale van het NK Sterkste Man
van Nederland. “Ik heb een druk jaar
achter de rug”, vertelt Bart. “Mijn
vriendin en ik heb afgelopen jaar een
baby gekregen. Ik ben in 2019 gedeeld
vijfde geworden en had dit jaar het
doel om top vijf te halen. Dit is gelukt,
daar ben ik ook wel echt tevreden
mee.” Bart streed tegen elf andere
deelnemers om de titel, waarbij hij
op zes verschillende onderdelen zo
veel mogelijk gewicht moest tillen. Er
werden bijvoorbeeld boomstammen
opgetild en finalisten probeerden zo
snel mogelijk 20 meter af te leggen,

Dansen
in kleding
uit de
jaren 70
In Openluchtmuseum de
Locht in Melderslo werd op
zondag 22 augustus een
optreden gegeven door een
aantal leden van
Balletschool Horst. Het
optreden was speciaal in
kleding uit de jaren 70 en ze
dansten op de muziek van
deze tijd.

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

Beeld: Sten Jetten

terwijl zij een ijzeren frame van 420
kilo tilden.

Sterker dan leeftijdsgenoten
Bart doet ondertussen al vijf jaar mee
op dit hoge niveau. “Ik ben op mijn
16e begonnen met fitness. Ik werd
hier steeds serieuzer in en kwam er
ook achter dat ik een stuk sterker was
dan jongens waar ik mee trainde.”
Bart begon zich meer te interesseren
in de sport Strong Man en kon met
iemand mee naar Alex Moonen, die
vier keer Sterkste Man van Nederland
is geworden. “Ik kwam erachter dat
ik dit superleuk vond en ging dit één
keer per maand doen, naast het fitnessen. Zo ben ik er eigenlijk ingerold.
Sinds ik in Broekhuizenvorst woon
heb ik mijn eigen spullen in een loods
opgeslagen en train ik op mijn eigen
locatie. Hier komen ook jongens trai-

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

nen die ook geïnteresseerd zijn in de
sport.”

5.000 calorieën
Je geld verdienen met deze sport
komt niet veel voor. Daarom werkt
Bart hiernaast fulltime als lasser.
Naast zijn werk traint hij vijf keer per
week, waarvan hij drie keer in de
sportschool van zijn schoonvader aan
krachttraining doet en twee op zijn
eigen locatie traint op Sterkste Mangerichte onderdelen. Hij is ongeveer
8 uur per week bezig met sporten.
Omdat zijn verbranding zo hoog is
door alle zware trainingen en het
van belang is dat Bart op gewicht
blijft, eet hij ongeveer 5.000 calorieën per dag. “Voor mij is het eten
het moeilijkste, ik ben niet zo’n grote
eter. Met mijn wedstrijd woog ik
134 kilo. Dit zakt na afloop meestal
terug tot ongeveer 127 kilo, ondanks
dat ik het probeer vast te houden.”
Over het algemeen eet Bart wel heel
gezond. “Ik merk dat ik vroeger veel
meer gefocust was op mijn gewicht
en dat ik zo zwaar mogelijk wilde
wegen. Toen ging ik ook vaak naar de
McDonald’s. Dat doe ik nu niet meer,
daar voel ik me niet prettig bij. Ik eet
gezond, maar kies wel vaak voor calorierijkere voeding.” Aan al dat eten en
zwaar trainen zit wel een nadeel. “Het
is voor mij bijna onmogelijk om in normale kledingwinkels kleren te vinden
die mij past. Ik draag maat 3XL, maar
standaard T-shirts zitten vaak niet
goed, omdat deze maat rond mijn buik
lang en groot valt en bij mijn armen
juist weer te strak zit. Ook korte spijkerbroeken kopen is echt een ramp,”
vertelt Bart. “Ik vind gelukkig soms
wel kleding voor hem bij Primark,
dus dat is wel fijn”, lacht zijn vriendin
Imke.

Steun
Van zijn omgeving krijgt Bart veel
steun. Zijn vriendin Imke is ook altijd
veel bezig geweest met sport en deed
aan body fitness. “Ik ben er nu een

stuk minder mee bezig, ook omdat
we nu een kindje hebben, maar ik
weet er veel vanaf en ben er altijd bij
om Bart aan te moedigen,” vertelt ze.
Bart traint hiernaast ook met de vader
van Imke. “Hij heeft al veertig jaar
een eigen sportkelder, waar ongeveer
vijftig mensen sporten. Hij is zelf ook
nog heel fit.” Zijn ouders vinden het
ook heel leuk, ook al was zijn moeder
in het begin nogal huiverig wat betreft
zijn voeding en supplementen. “Mijn
ouders gaan altijd mee naar mijn wedstrijden en ze vinden het geweldig,”
licht Bart toe.

Zelfvertrouwen
Het leukste aan de sport vindt Bart de
variatie. “Je hebt zo veel verschillende
onderdelen die met elkaar gecombineerd worden, je kunt hier dan ook
snel progressie in boeken. Dat het zo
zwaar is, vind ik geweldig. Je gaat echt
helemaal kapot.” Barts sterkste punt
is zijn rug, hij kan 340 kilo deadliften.
Volgend jaar wil Bart weer meedoen
aan de Sterkste Man van Nederland.
“Ik ben nog relatief jong, dus ik kan
echt nog wel een aantal jaren mee.
Zo lang dat ik me goed voel en blessurevrij blijf, doe ik gewoon mee.” De
sport heeft Bart veel gebracht. “Ik heb
er een stuk meer zelfvertrouwen door
gekregen, en geloof meer in mezelf.
Ook heeft het me veel disclipline en
doorzettingsvermogen opgeleverd. Ik
was vroeger niet de braafste, maar de
sport heeft me heel veel gebracht en
positief bijgedragen aan mijn ontwikkeling.”
Bart organiseert zaterdag 28 augustus samen met twee vrienden de
wedstrijd Sterkste Man van Horst aan
de Maas. De wedstrijd is van 13.00
tot 17.00 uur en hier doen veertien
mannen aan mee. De wedstrijd vindt
plaats in de loods bij transportbedrijf
Van Leendert in Broekhuizenvorst
en hierbij is iedereen welkom om te
komen kijken.
Tekst en beeld: Floor Velthuizen
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Mogelijk stilgevallen luchtwassen

Honderden varkens
overleden in stal Melderslo

In een varkensstal aan de Broekhuizerdijk in Melderslo zijn dinsdag 24 augustus honderden varkens overleden. Dat bevestigt een
woordvoerder van Veiligheidsregio Limburg-Noord aan dit blad.
In de stal leefden 700 varkens,
waarvan zo’n 95 procent van de
dieren is overleden. Het zal dan
gaan om meer dan 650 dieren.
De oorzaak van de sterfte is volgens de woordvoerder nog niet
bekend. “Op radio en tv hoor ik
dat ze gestorven zijn door een
luchtwasser die zou zijn stilgeval-
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Loods Campagneweg in Meterik
volledig uitgebrand
Een loods aan de Campagneweg in Meterik is op donderdagnacht 19 augustus volledig uitgebrand. De brandweer kon de naastgelegen woning en een ander schuurtje redden. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

len, maar dat is bij mij nog niet
bekend.” De overlevende varkens
zijn naar een veilige plek gebracht
en gecontroleerd door een veearts.
De brandweer heeft meerdere
metingen verricht in de varkensstal
aan de Broekhuizerdijk. Er waren
op dat moment geen gevaarlijke
stoffen in de stal.

Smeulende spoorbiels op
station Horst-Sevenum
De brandweer heeft op het station Horst-Sevenum in Hegelsom
een spoorbiels gestopt met smeulen. Dat gebeurde op vrijdagavond 20 augustus omstreeks 18.20 uur.
De brandweer kreeg een melding
van brand en snelde zich naar de
parkeerplaats van het station. De
tankautospuit werd opgeroepen,
maar uiteindelijk viel de melding
mee en was het alleen een smeu-

lende biels. Met een straal water
werd het smeulen gestopt. De toedracht van de smeulende biels is
niet bekend. Het treinverkeer heeft
van dit incident geen hinder ondervonden.

De bewoners hebben zelf de woning
kunnen verlaten. Net voor 02.30 uur
kwam de melding van een brand in
een loods. Het betrof een uitslaande
brand. Al snel is opgeschaald naar
grote brand. Het gevaar bestond dat
de brand over zou slaan op de naast-

gelegen woning. Deze woning staat
zo’n 5 meter van de loods. Door de
hitte smolten de rolluiken van de
woning al. De brandweer heeft meteen ingezet op behoud van de woning
en nog een naastgelegen schuurtje. Dit is gelukt. De loods is volledig

uitgebrand. In de loods bevond zich
klein materiaal. De oorzaak van de
brand is niet bekend. Het team Brand
Onderzoek doet onderzoek naar de
oorzaak van de brand. Dankzij de blaffende hond van de eigenaar werden
de bewoners gewekt.

Véloklub Sèrum trapt al vijftig jaar door
Vijftig jaar geleden kwamen Sef Janssen, Piet Schlooz, Jan Nabben en Chris Sijbers bijeen om samen een stuk
te fietsen. Alleen fietsen vonden ze maar niks. Zo ontstond Véloklub Sèrum, de Sevenumse fietsclub. Voor dit
gouden jubileum kijkt de HALLO samen met voorzitter Sjaak van Enckevort en secretaris Peter Driessen
terug.

ren het in ieder geval nog binnen het
jubileumjaar te doen.” In de afgelopen jaren is er wel een boel veranderd. “Vroeger reden we allemaal met
landkaarten”, legt Peter uit. “In het
begin had je nog stalen bikes, daarna
werd het aluminium en tegenwoordig
rijdt iedereen op carbon.” Sjaak pakt
zijn telefoon erbij en laat de fietsapp
Strava zien. “Hiermee kun je routes
met elkaar delen en kun je zien wat
andere mensen rijden. Het maakt het
een stuk socialer met de mensen uit
het dorp. Als je kijkt naar oude foto’s,
vroeger droegen ze allemaal katoen
of wol. Tegenwoordig, als je nat wordt
van de regen, dan ben je tegen de tijd
dat je thuis bent weer droog. Al het
materiaal wordt steeds professioneler.
We hebben nu betere fietsen dan toen
Joop Zoetemelk de Tour won.”

Overstap

Elke woensdagmiddag en zondagochtend gaan de groepen van Véloklub
Sèrum op pad om een flink aantal kilometers te trappen. “Het is niet alleen
een Sevenumse fietsclub”, vertelt
voorzitter Sjaak van Enckevort. “We
hebben leden van Horst tot Helden
en Boekend. Ik denk dat meer dan de
helft buiten Sevenum komt. In totaal
hebben we 26 leden. Het zijn niet
meer de jongste leden, maar fietsen
kun je lang blijven doen. Het belangrijkste is ook het sociale gedeelte. We
gaan altijd ergens halverwege pauzeren om koffie te drinken, er wordt

gebabbeld en geouwehoerd.” Sinds
een aantal jaar bestaat de fietsclub
uit twee verschillende groepen. De
A-groep fietst wat sneller, de B-groep
rijdt kortere routes en vertrekt later.
“Ze zeiden dat er bij de Véloklub vroeger hard werd doorgefietst, daardoor werd de groep vaak ‘de Jagers’
genoemd”, vertelt secretaris Peter
Driessen, “maar tegenwoordig wordt
er niet meer zo gejaagd. Iemand die
nog niet zo lang fietst kan eerst bij de
B-groep meefietsen en we laten nooit
iemand achter. We noemen dat het
‘sust’: samen uit, samen thuis.”

Jubileumjaar
Dit jaar viert de fietsclub het 50-jarige
jubileum. Geen van de oprichters is
nog actief binnen de groep, sommigen zijn zelfs helaas al overleden. “Ger
Tiesen is de enige die al 50 jaar lid
is, hoewel hij later dat jaar er pas bij
kwam.” De leden wilden dit jaar uitpakken met een feestdag, maar vanwege de pandemie laat dat nog even
op zich wachten. “We hadden graag
in het voorjaar of in de zomer een
feestmiddag of -avond willen houden en als het kan doen we dat nog
in het najaar”, zegt Sjaak. “We probe-

Sjaak is al zo’n twintig jaar lid van de
vereniging en Peter al elf jaar. “Ik ben
bij de fietsclub gegaan omdat ik niet
meer kon hardlopen”, vertelt Sjaak.
“Ik liep wedstrijden en halve marathons, maar op een gegeven moment
was het niks anders dan blessures.
Wielrennen heeft me van jongs af aan
al geïnteresseerd, dus toen ik op zoek
ging naar iets anders kwam ik via
Piet Janssen bij de fietsclub terecht.
Achteraf ben ik blij dat ik de overstap heb gemaakt, want met fietsen
heb ik veel kunnen zien.” Ook Peter is
vanuit het hardlopen naar het fietsen
gegaan. “Er zijn er veel die om die
reden erbij zijn gekomen, want op een
gegeven moment lukt dat gewoon
niet meer. Je bent duursport gewend,
dus als je dan op zoek gaat naar iets
anders, kom je snel bij fietsen terecht.

Je kunt het tot op late leeftijd blijven
beoefenen. Blessures bij het fietsen
komen bijna niet voor, mits je niet te
veel contact met het asfalt hebt,” lacht
Peter.

Internationaal
Door de vele tochten zien ze veel
van de wereld. Eens per jaar gaat de
fietsclub op een internationale reis,
wat altijd een hoogtepunt is, vertelt
Sjaak. “We zijn op veel mooie plekken geweest: de Ardennen, Alpen,
Pyreneeën, Dolomieten, Mallorca,
Tenerife, enzovoorts. Dan kom je
ook meer aan klimmen toe.” Ook na
vijftig jaar is er nog steeds ruimte
voor veranderingen en groei. “In de
hele geschiedenis is er nog nooit een
vrouw lid geweest van de Véloklub,
maar dat willen we eigenlijk wel veranderen. Er zijn dames uit Sevenum
die lid zijn van de Horster fietsclub,
dat is waarschijnlijk omdat zij eerder verschillende groepen hadden.
Wij hebben heel lang maar één groep
gehad, waarbij we misschien te hard
fietsten voor de dames. Ik denk ook
dat we verjonging nodig hebben in de
club. Ik vind het belangrijk dat we de
continuïteit van de club kunnen waarborgen. Wij proberen gewoon zo lang
mogelijk door te blijven trappen.”

We zijn op veel mooie
plekken geweest

Tekst: Koen van Meijel
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Een goed mens, een levensgenieter,
mijn maatje door dik en dun,
Jo heeft ons te vroeg verlaten.

Met al haar levenslust en wilskracht heeft zij deze strijd
niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met haar
mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid
moeten nemen van mijn lieve vrouw, ôs mam en oma

Joke van Rens-Matheij
echtgenote van

Gert van Rens
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.
Gert
Johan a
Johan en Sonja
Marjon en Twan
Koen
Bram en Lisa
Horst, 18 augustus 2021
Correspondentieadres:
Campagneweg 23a, 5964 PH Meterik
Wij hebben in besloten kring afscheid genomen.


Sue

18 augustus 2021
Dochter van
Daan Schell en Roxanne Cox
Zusje van
Tommy en Lewis
van Elzenweg 9
5963 NB Hegelsom


Geboren

Sofie

21 augustus 2021
Dochter en zusje van
Nick, Nicole en Nienke Arts
Stoktstraat 54
5961 TN Horst

Geboren

Lien

18 augustus 2021
Dochter van
Roos en Frank
van der Sterren-Keijsers
Van Sonsveldstraat 33
5961 SJ Horst
Degene die ik lief heb, verlaat ik,
om degene die ik lief had terug te vinden…
Op zaterdag 21 augustus 2021 is op 73 jarige leeftijd overleden
os mam en oma

Mariet van Kuijck-de Swart
echtgenote van

Piet van Kuijck †

Geboren

Mees

15 augustus 2021
Zoon van
Anouk Jenneskens en
Max Smedts
Vondersestraat 37
5961 JR Horst

19 augustus 2021
Zoon en broertje van
Frank, Christianne
en Wiesje Verhaeg
Westerholtstraat 2c
5961 BJ Horst

Mees

22 augustus 2021
Zoontje van
Tom en Dorien
Claassens-Verbeek
Deken Creemersstraat 25
5961 JN Horst

Geboren

Nils

18 augustus 2021
Zoon en broertje van
Tom en Anne Zanders-Thijssen
Lenn & Jurre
Hillenweg 6
5963 PA Hegelsom

Geboren

Sven

3 augustus 2021
Zoon van
Ralf en Judith
Hoeijmakers-Custers
De Steegh 5A
5973 PZ Lottum

Beide op leeftijd,
Maar de ene staat nog
steeds zijn ‘zaag’mannetje.

80 jaar,
Der Anton aus Tirol

Wij zijn beretrots
op de geboorte van onze zoon



Geboren

Siem

Geboren

Jip

16 augustus 2021
Zoon van
Nick van Rens &
Maud Jacobs
Deken Creemersstraat 30
5961 JP Horst

Zaterdag 28 augustus a.s.
vieren onze (groot)ouders

Harrie Holtackers
& Nel Philipsen
hun 60-jarig huwelijksfeest
Wij vieren het feest
in besloten kring.
Kinderen en kleinkinderen
Zouavenstraat 3
5966 NN America

Marcel & Yvonne
Luc
Jill
Correspondentieadres:
Eikelenbosserdijk 3, 5962 NV Melderslo.
Mam is thuis, waar gelegenheid is om persoonlijk afscheid te
nemen dagelijks van 14.00-16.00 en 18.00-21.00 uur.
De afscheidsdienst zal vrijdag 27 augustus 2021 in besloten
kring plaatsvinden.

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen van harte bedanken
voor alle blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na
het overlijden van onze lieve mam, schoonmoeder en oma

Zus van de Riet-Verstappen
De betrokkenheid van zoveel mensen geeft ons troost en kracht.
Helmie en Jan, Frank en Marjelle
en de kleinkinderen en hun partners.

Eerder oneerlijk arbeid

Pand Lottum voor de tweede keer
doelwit illegale praktijken
Het pand aan de Horsterdijk in Lottum, waarin dinsdag 17 augustus een drugslab werd aangetroffen,
blijkt voor de tweede keer gebruikt te zijn voor illegale activiteiten. Twee jaar eerder werd al een inval
gedaan door de arbeidsinspectiedienst.
Uit eerdere informatie was naar
voren gekomen dat in het pand
mogelijk iets aan de hand zou
zijn. Politie en brandweer vielen
het pand binnen en troffen een
drugslab in aanbouw aan. Het
was bijna gereed om synthetische
drugs te produceren. Het is nog niet
bekend wie verantwoordelijk is voor
deze locatie. Eerder, in augustus
2019, werd al een inval gedaan
in het pand. Toen vestigde het
champignonbedrijf Fungo zich in het
pand. De Inspectie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW) viel destijds
binnen, samen met de politie. Toen
bleek het te gaan om oneerlijk
werk. Daarna is er nooit meer wat

vernomen van Fungo, wel staat het
bedrijf nog steeds geregistreerd bij
de KvK. Een SZW-woordvoerder wil
niet ingaan op de toenmalige inval.
“Wij doen geen verdere uitspraken
over zaken uit het verleden”, zegt
een woordvoerder. Ook de politie
eenheid Limburg wil hier geen
verdere uitspraken over doen.

Paddenstoelenhandel
De HALLO vroeg in 2019 Fungo
nog om een officiële reactie,
maar zij wilden destijds niet
meewerken. Het telefoonnummer
van het champignonsbedrijf is
nu niet meer bereikbaar. Fungo
is onderdeel van een bedrijf

dat gevestigd is in Maleisië,
genaamd Champ Fungi. Het bedrijf
maakt substraten en kweekt
champignons. De paddenstoelen
worden uiteindelijk verkocht aan
supermarkten en restaurants
in Zuidoost-Azië. Nadat de
inspectiedienst een inval had
gedaan in 2019 is het pand leeg
komen te staan en heeft het van
buiten een likje verf gekregen.
Daarna is het drugslab gecreëerd.
Makelaar Hoeijmakers makelaardij
uit Kessel is momenteel eigenaar
van het pand. Zij heeft desgevraagd
nog niet gereageerd op het voorval.
Tekst: Niels van Rens
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Roel Verheggen schrijft eigen kinderboekenreeks
Toen Roel Verheggen uit Lottum begin 2021 met alle coronamaatregelen meer tijd over had, besloot hij een
kinderboek te schrijven. Na verschillende positieve reacties en een uitgeverij die zijn boek ‘Griebel’ zelfs uit
wilde geven, besloot hij dit boek uit te breiden tot een boekenreeks, genaamd ‘De geheimen van Schatterdam’.
Momenteel werkt hij aan het vierde en laatste boek van de serie.

“Het is altijd al mijn droom geweest
om een kinderboek te schrijven”, vertelt Roel. “Het ging me zo makkelijk
af, ik heb het eerste boek binnen een
week geschreven.” Roel heeft als kind
al veel verhalen geschreven. “Ik heb
altijd al enorm veel fantasie gehad.
Hier wilde ik wat mee doen, maar ik
ben altijd zo druk.” In het dagelijks
leven is Roel namelijk onder andere
musicus en kindercoach. Toen het op
het gebied van muziek een stuk rustiger werd begin dit jaar, had hij eindelijk de tijd om zijn jeugddroom te
verwezenlijken.

Griebel
Het eerste boek uit Roels kinderboekenreeks heet ‘Griebel’. “Dit boek gaat
over Noa, een jongetje van 8 jaar,
dat heel erg bang is. Op een avond
verschijnt Griebel op zijn kamer, een
eng mannetje met een lange baard
en wild haar. Griebel maakt Noa nog
banger. Zijn opa heeft hem namelijk
verteld dat Griebel bange kinderen
kan ruiken en naar hun kamers komt
om ze nog banger te maken. Noa leert
gedurende het verhaal hoe hij zijn
angsten kan overwinnen.”
Naast Griebel komen er nog drie

andere boeken om de reeks compleet te maken. “In elk boek staat een
ander kind uit het clubje van Noa centraal. Zo gaat het tweede boek over
pestkop Mees, die heel eenzaam blijkt
te zijn,” vertelt Roel. Ieder boek heeft
een eigen thema dat centraal staat.

Doelgroep
Roel richt zich met deze boekenreeks
op kinderen van groep 6 tot en met
8, dus in de leeftijd van 8 tot 12 jaar.
“Deze leeftijdsklasse sprak me het
meeste aan. Ik had ook nog nooit
eerder een kinderboek geschreven,

alleen maar theaterscripts. Dit was
al zo lang een grote wens van me. Ik
vond zelf op die leeftijd sprookjes en
fantasie heel erg leuk, maar ik wilde
mijn verhalen ook een boodschap
geven waar kinderen en ouders iets
aan zouden hebben. De combinatie
van fantasie en werkelijkheid vond
ik erg interessant. Voor pubers is
dat fantasiegedeelte al minder
aantrekkelijk, dan moet je weer
op een ander niveau gaan denken.
Kinderen van 8 tot en met 12 jaar
zijn vrij kwetsbaar, ik denk dat dit
een goede leeftijd is om dit soort
onderwerpen bij aan te kaarten. Pure
dingen als bang zijn en eenzaamheid
kun je bespreekbaar maken bij deze
doelgroep.” Roel zou ook graag een
lesbrief erbij maken, zodat ze in de
klas gebruikt kunnen worden als
praatboek om bepaalde thema’s uit te
stippen.
Roel heeft de Pabo afgerond en aan
het Conservatorium gestudeerd, hij
is normaal gesproken veel bezig met
muziek. Tijdens de coronapandemie
was hier weinig in te doen, dus heeft
hij een opleiding tot kindercoach
gevolgd. Roel merkte dat veel
problemen en onzekerheden voor
kinderen niet bespreekbaar zijn. “We
leven in een prestatiemaatschappij.
Dit heeft een enorme invloed op
kinderen, ze worden bang om iets
fout te doen. Ik denk dat er nog te
weinig naar kinderen wordt geluisterd,
dit merk ik ook tijdens mijn werk
als kindercoach. Zwaar beladen
onderwerpen worden vaak te weinig
besproken, terwijl kinderen naar mijn
mening veel meer aankunnen dan we
denken. Ik wil dit soort onderwerpen
bespreekbaar maken met mijn boeken
en hoop kinderen en volwassenen
te kunnen helpen op een manier die
tegelijkertijd leerzaam, maar ook

vermakelijk is. Mijn boeken bevatten
namelijk ook veel humor.”
Het was voor Roel een enorme verrassing dat Clavis Uitgeverij zijn boeken
wilde uitgeven. “Ik wilde het eigenlijk
zelf gaan uitgeven en ik had het wel
opgestuurd naar een aantal uitgevers,
maar ik had niet per se een reactie
verwacht. Clavis Uitgeverij geeft vaker
boeken uit die zich richten op maatschappelijke doelen. Toen ik een mailtje kreeg waaruit bleek dat ze mijn
manuscript uit duizenden gekozen
hadden, sprong ik echt de hele kamer
door.”

Toekomstplannen
Op dit moment zijn de illustraties voor
Roels boek klaar en wordt het eerste
boek geredigeerd. Roel verwacht dat
Griebel aankomende winter te verkrijgen is. Concrete toekomstplannen
heeft hij nog niet. “Ik ben momenteel
nog met een cursus pubercoaching
bezig, dat is ook heel interessant, dus
het lijkt me ook leuk om iets voor
deze doelgroep te schrijven.” Roel
werkt ondertussen aan het laatste
boek van de serie. “Het laatste boek,
Zilverwind, bevat de grote ontknoping
van het overkoepelende plot. In dit
boek zal waarschijnlijk het autistische
spectrum aan bod komen, omdat dit
ook iets is waar nog te weinig begrip
en aandacht voor is.”
Het hele proces is Roel ontzettend
goed bevallen. “Ik had niet verwacht
dat dit allemaal zo makkelijk zou gaan,
ik heb van het proces genoten en ben
weinig problemen tegen gekomen. Dit
is niet het laatste wat ik zal schrijven.
Ik zou het iedereen aanraden, luister
naar je hart en doe wat jij denkt dat
het juiste is.”

Tekst en beeld: Floor Velthuizen

Word jij enthousiast als alles op rolletjes loopt? Vind jij het leuk om te werken in een jong en dynamisch
familiebedrijf? Wil jij groeien en jezelf ontwikkelen in een gezellig team? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Administratief medewerker (m/v)
Parttime of fulltime (in overleg bespreekbaar)

Wij zijn een familiebedrijf actief in de groen
compostering en dienstverlening en bouwen aan
een circulaire economie. Met ons team staan wij
dagelijks klaar om onze klanten te ontzorgen bij de
dienstverlening en verwerking van groenstromen.
Wij zijn op zoek naar een administratieve duizendpoot
voor op kantoor! Als administratief medewerker ben
je verantwoordelijk voor het registreren en verwerken
van alle in- en uitgaande vrachten van onze groenrecycling. Vervolgens dienen deze vrachten en
overige werkzaamheden verwerkt te worden in de
administratie. Afhankelijk van jouw kennis, ervaring
en interesse worden deze werkzaamheden uitgebreid
met bijvoorbeeld de personeelszaken, boekhouding,
assistent planning, etc.

Wat vragen we van je?
Je bent energiek en enthousiast en weet daarbij jouw
collega’s te ondersteunen en klanten te ontzorgen.
Je wordt er blij van als alles op rolletjes
loopt. Je kunt goed overzicht
houden en weet welke zaken
prioriteit hebben. Je kunt
makkelijk tussen de diverse
werkzaamheden schakelen
en je hebt affiniteit met
de verwerking van groene
stromen.

Daarnaast vragen we van je:
•
•
•
•
•
•

Zelfstandigheid en betrouwbaarheid;
Communicatief sterk;
Hands on mentaliteit;
Gestructureerde en accurate werkwijze;
Ervaring in een administratieve functie is een pré;
Kennis en ervaring in personeelszaken en/of
boekhouding is een pré.

Wat bieden wij?
Wij zijn een stabiele organisatie met veel ruimte voor
jouw persoonlijke ontwikkeling. Wij bieden je een
marktconform salaris afhankelijk van jouw leeftijd,
opleiding en ervaring. Daarnaast bieden wij jou
goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Het betreft
geen tijdelijke positie en de focus ligt op een
langdurige samenwerking.

Interesse?
Bij vragen kun je contact opnemen met
Marieke Heldens (077 366 14 44) óf
stuur direct je cv met motivatie naar
info@kurstjensbv.nl

Horsterweg 66 Grubbenvorst telefoon 077 366 14 44 info@kurstjensbv.nl www.kurstjensbv.nl

VIER JE
ZOMER IN
VENLO
LAAT JE VERRASSEN
DOOR VENLO, ARCEN
& STEYL
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Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Onze bijzondere broer en oom
heeft ons helaas moeten verlaten.

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

Mattie Alaerds

Optidee party: het kan weer! Word jij
gastvrouw/-heer: bel 06 48 55 07 30.
www.optidee.nl/peggy-wismans
KLAVERJASSEN. Wie wil het spelen of
leren. Op dinsdagavond in Horst.
Bel 06 51 31 76 57 Wout.
Asana Yoga Horst ,( Yin Yoga) nog
enkele plekken op dinsdag van 19.0020.00 uur.
kijk ook op www.asanayogahorst.nl of
tel. 06 46 32 00 39

*Melderslo 23-10-1960

Zoon en broer van

Ut is good zoë.....
Op woensdag 18 augustus 2021
overleed in de leeftijd van 83 jaar

Jan Smits

Wij zoeken hulp in de periode
dat onze geiten lammeren. Vanaf
20febr tot 20 april van 8 tot 12 uur.
Goede verdienste .Geen ervaring
vereist. Wel secuur werk. Interesse
martinvankempen49@gmail.com.

lieve man van

Wies Smits - Soberjé
trotse pap en trotse opa van

Te koop Stella Nantes electrische
driewieler fiets, 2018, slechts 580 km,
z.g.a.n., inl. 06-39239228.

† Gennep 18-08-2021

Melderso
Horst
Horst
Melderslo
Meerlo
Melderslo
Swolgens

Pap † en Mam †
Helma en Jan Nabben-Alaerds
Jo en Hay † Seroo-Alaerds - Jan Vullings
Ben en Sjan Alaerds-Cox
Dini en Piet Wagemans-Alaerds
Thé en Diny Alaerds-Briels
Ger en Willie Alaerds-Rongen

Oom van alle (achter)neven en nichten

John en Mariëlle
Anouk en Roel

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden

Peter en Angelique
Pleuni
Marit

Correspondentieadres:
Ben Alaerds
Pastoor Teeuwenstraat 7, 5962 CB Melderslo

Francien en Jac
Fleur
Guus
Familie Smits
Familie Soberjé
Bel dag & nacht
0478-515221
www.briensveld.nl

Wir in Hôrs, ut is good zoë.....
Op woensdag 18 augustus 2021
overleed in de leeftijd van 87 jaar

Albert Schweitzerstraat 18,
5961 HC Horst
Gezien de huidige maatregelen hebben wij op maandag
23 augustus afscheid genomen in besloten kring.
Een bijzonder woord van dank aan VieCuri Venlo,
afdeling Dialyse, en de medewerkers en vrijwilligers van
Hospice Doevenbos voor de liefdevolle verzorging.

Lies Paulissen - van Tuijl
“Lieske Lemmen”
echtgenote van

Martin Paulissen †
ôs heel bijzondere lieve moeke,
oma Hôrs en super-oma van
Victor

Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de belangstelling,
vele kaarten en prachtige bloemen die wij mochten ontvangen
na het overlijden van mijn man

HAN-MARK
ARENDSE

Jac Derks

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

GERRIE

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden,
het is voor ons een grote troost
om te weten hoeveel hij voor velen heeft betekend.
Kitty
Edwin en Martina
Marc en Marlie
Stan, Eefke

VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier

Grubbenvorst, augustus 2021

Uniek eigen Afscheidshuis

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

bob noten
uitvaartbegeleiding

Mia en Petro
Britt en Rob
Nelly en Henk
John en Angela, Esmee, Jayden, Rowan
Linda en Pepijn
Marlies en Herman
Pam en Gijs
Dana
Ward
Correspondentieadres:
Vlasvenstraat 19, 5962 AC Melderslo
Gezien de huidige maatregelen hebben wij op
dinsdag 24 augustus in besloten kring afscheid genomen.
Een bijzonder woord van dank aan alle mensen die de
afgelopen tijd liefdevol voor moeke gezorgd hebben.
Tevens willen wij u voor uw steun en medeleven,
in welke vorm dan ook, hartelijk bedanken.

24-uur
bereikbaar

uit vaar t verzorging

eigen afscheidscentra

Yvonne
Vos
Met liefde en passie

met 24-uurs kamers

Dag en nacht bereikbaar

begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

077 - 302 11 40

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Inloop Optidee producten: op
zaterdag 28 en zondag 29 augustus van
10.30-16.00 uur. Griendtsveenseweg
47 America. Tot ziens, Peggy Wismans,
Zelfstandig Optidee Adviseur.
Gevonden in Broekhuizen:
Fietsbanden
Wie heeft ons gehlpen met
losgelopen wiel? 077 398 37 73

Aangeboden: koppelstenen
getrommeld bont, gratis afhalen
Cuppen, 06 33 85 03 22
Venrayseweg 34”
Te Koop: div. soorten groente
en fruit o.a. snijbonen, snoep- en
soeptomaten, soeppompoenen enz.
Thijs Huys, Langstraat 64, HorstHegelsom, tel.: 077 398 35 52.
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Geplukt

Gea van den Beuken Sevenum
De leidraad van Gea is om vooral te genieten van de kleine dingen in het leven. Heel cliché, zegt ze, maar voor haar is het ontzettend belangrijk.
Naar haar zin heeft ze het op haar werk in het basisonderwijs. Deze week wordt Gea van den Beuken (44) uit Sevenum geplukt.

Ik houd van het Bourgondische leven
hier en de gastvrijheid van dit dorp
doet me een beetje denken aan
Suriname.”

Vakantietuin
Terwijl ze 36 weken zwanger was,
verhuisde Gea naar Sevenum. “Deze
kans kregen we niet meer. Het was
een mooi huis op een goede locatie.
We moesten nog wel veel klussen.
Je begrijpt dat het met vier jonge
kinderen om je heen in een klushuis
wel even aanpoten was.” Jaren later
zijn Gea en Rick nog steeds hartstikke
verliefd op hun huis en ook op elkaar.
“Rick heeft een fantastische tuin
aangelegd. Als je hier doorheen loopt,
heb je het gevoel dat je op vakantie
bent.” Tinten en knipoogjes naar
Suriname zijn in veelvoud terug te
vinden: palmbomen, bananenplanten,
schildpadden in een vijver en een
groot zwembad. “Achterin de tuin
lopen nog wat ganzen en kippen rond.
Dieren vinden we ook fantastisch.”

Werk

‘Kom straks maar achterom’,
schrijft Gea voorafgaand aan het
interview. ‘Schrik niet, want mijn
zus uit Marseille is met haar gezin
in Nederland, dus het is volle bak’.
En dat klopte. Een gezellige boel
was het in het huis van Gea. “Kom
maar door naar buiten, dan gaan
we in de frisse lucht zitten en hebben we wat rust.” Eén tot twee
keer per jaar komt de zus van Gea
over naar Sevenum om elkaar
weer te zien. “Dat is altijd gezellig
met haar gezin.”

Ommeslag
Gea groeide met haar zus niet op
in de gemeente Horst aan de Maas.

“Nee, in Brakel, een dorpje aan de
rand van Gelderland. Gezellig was het
daar, maar na een tijdje ben ik verhuisd.” Gea wilde juffrouw worden en
ging in het basisonderwijs werken na
de pabo te hebben afgerond. “Mooier
werk kun je niet vinden. Ik werk nu al
jaren op een Montessorischool en dat
is fantastisch. Ik probeer me altijd af
te vragen wat het kind van mij nodig
heeft om tot ontwikkeling te komen.
Je denkt vanuit kansen en gaat met ze
in gesprek over hun eigen leerproces,
in plaats van iets aan te bieden wat
je zelf denkt dat ze nodig hebben. Dat
gesprek is zo belangrijk.”
Na een tijdje gooide Gea haar leven
volledig om. “Ik kreeg de kans om

met een vriendin naar Suriname af te
reizen. Deze kans liet ik mij natuurlijk
niet ontgaan en kocht een vliegticket.” Gea verbleef daar ongeveer een
maand. “Tijdens een zware hike door
de jungle ben ik mezelf tegengekomen. Ik kreeg vragen als ‘wie ben ik?’
en ‘wat wil ik bereiken’. Ik heb tijdens
deze maand geleerd dat ik vooral
dicht bij mezelf moest blijven en niet
voor anderen moest veranderen. Het
was een fantastische tijd, want ik
heb heel veel mooie, nieuwe mensen
leren kennen.”

Verhuizing
Het moment was toch een keer daar
om naar huis te gaan. Gea vloog terug

In Gea’s dagelijks leven werkt ze op
de Montessorischool in Venray. “Daar
sta ik drie dagen voor de klas en één
dag ben ik ambulant. Dan vervul ik
directietaken. Ik ben bezig geweest
met een opleiding tot directrice.
Heel veel afwisseling dus en dat
vind ik heel fijn.” Naast deze drukke
baan is Gea medeorganisator van
Mamaloe Sevenum, een tweedehands
kinderkleding- en speelgoedbeurs.
naar het hectische Nederland. “Dat
We organiseren het met zijn drieën en
was wel een omschakeling hoor. Ik
vullen elkaar super aan. Een topteam
moest even wennen.” Niet veel later
dus.”
werd ze uitgenodigd voor een vrijgezellenfeest en daar ontmoette ze Rick, Om naast het drukke bestaan ook
tijd voor elkaar vrij te maken gaan
haar huidige partner. “Hij kwam uit
Meterik. Dat was vanuit Lelystad waar Rick en Gea gaan er soms tussenuit
voor een weekendje naar Maastricht.
ik toen woonde een stuk verder. Na
een tijdje werd het steeds serieuzer en “Onze favoriete stad”, zegt ze. “Samen
uiteindelijk besloten we om mijn kant genieten van alle kleine momenten.”
op te verhuizen.” Toch voelde Gea zich Weg uit Horst aan de Maas wil ze niet
meer. “Ik heb het hier fantastisch, ik
niet thuis Lelystad en ze was inmidben heel tevreden.”
dels zwanger van het vierde kind.
“Drie uur nadat we erachter waren
gekomen dat ik zwanger was, besloten we te verhuizen naar Horst aan
de Maas. “Ik heb altijd gezegd: ik wil
Tekst en beeld: Niels van Rens
ooit wonen aan de zee of in Limburg.

Receptioniste /
Ontbijtmedewerker(ster)
Bij voorkeur 2 personen voor elk 20 uur,
afwisselend doordeweeks/weekend.
Werkzaamheden: Ontvangen gasten, In- en Uitchecken van de
gasten, Ontbijt verzorgen en doordeweeks ook kamers poetsen.
In de weekenden en vakanties hebben we daar ook kamermeisjes
voor, dus die moeten aangestuurd worden.
Wij zijn op zoek naar 2 personen die elkaar afwisselen in deze
veelzijdige baan, die enthousiast zijn, gastvriendelijk, handig met de
computer (ivm in- en uitboeken gasten) en bij voorkeur de Duitse en
Engelse Taal beheersen.
Mocht je hier interesse in hebben of meer info willen,
mail of bel met Thera 06 22 99 95 23 / thera@hostelleriehorst.nl

Hostellerie Horst | Schoolstraat 21 | 5961 EE Horst
info@hostelleriehorst.nl | www.hostelleriehorst.nl

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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De kerk moet nieuwe locatie
worden voor woningen
Al enige tijd loopt het aantal kerkgangers terug, waardoor de kerk het financieel steeds moeilijker krijgt. Het bisdom Roermond is al vele jaren
bezig met de toekomst van de parochies in heel Limburg.
Horst aan de Maas is al langer bezig om de kerken een andere invulling te geven. Zo zijn er
ontwikkelingen gaande voor de kerk van Tienray
en heeft de Sint-Norbertuskerk in Horst al een
tijdje een andere invulling gekregen. Ook in Beringe wordt onderzocht op welke manier de kerk
in gebruik kan worden genomen door andere
partijen. In Meijel is de toren van de kerk open-

gesteld voor toerisme. In gemeente Roerdalen is er
zelfs interesse om de kerk van Melick om te bouwen
tot appartementen. Als er niets wordt gedaan dan
houdt op een gegeven moment de parochie op te
bestaan. Nu er een woningtekort is, zou de kerk een
mooie locatie zijn om er woningen van te maken.
Aan de andere kant is het zonde als de kerkgebouwen verdwijnen. Het gebouw hoort bij het katholie-

ke geloof en is cultureel erfgoed. Er gaat daarnaast
heel veel geschiedenis en schatten verloren. De
kerk wordt gezien als een herkenningspunt en voor
sommige mensen brengt de kerk rust doordat ze bij
pastoor kunnen biechten.
De kerk moet nieuwe locatie worden
voor woningen.

Bespreking poll week 33

Cameratoezicht nodig bij viaduct Kasteelse Bossen
Lotte Ambrosius opende in mei met wethouder Eric Beurskens van de gemeente Horst aan de Maas het mozaïeken viaduct aan de Kasteellaan in
Horst. In het afgelopen weekend heeft een onbekende het kunstwerk beklad met graffiti. Is er nu niet cameratoezicht nodig? Volgens de stemmers op de poll is dat niet nodig.
Het tunneltje was al jaren doelwit van vandalisme, graffiti en hangjeugd. Velen die ‘s nachts
onder het viaduct door fietsten voelden zich niet
veilig en daarom werd besloten om het tunneltje
op te fleuren. Nu is tunneltje beklad met graffiti
en moet dit weggehaald worden. Is cameratoezicht dan niet het enigste redmiddel? Volgens
Frank Kuijpers heeft dit geen zin: “Het eerste wat
ze volspuiten zijn de lenzen van de camera’s, dat

is pas een uitdaging”, zegt hij. Joep Geurts maakt
een scherpe opmerking over de verlichting in de
tunnel: “Ik denk dat de gemeente eerst moet zorgen dat alle lampen in de tunnel weer branden, er
brand nu maar één van.”
Peet VW stelt iets anders voor: “Ik zou hetzelfde
systeem toepassen als in Venlo. In het gemeentehuis een ‘meldkamer’. Dan kun je op ‘alle’ openbare
plekken (waar structureel overlast is) middels came-

rabeelden daadkrachtiger en sneller optreden.” Jan
van de Riet vindt het weggegooid geld. “Gaan we
dan ook camera’s hangen bij bushokjes en andere
donkere hoekjes en steegjes in Horst die beklad
worden?”
Al met al, een kwestie die heel zeker leeft. Aan de
gemeente de keus wat te doen met deze tunnel.

Ingezonden brief

Visie Biomassa, visieloos als bij de veehouderij?
Met ondernemers werd gesproken over een biomassaverbrandingsinstallatie in Horst-Noord.
Buurtbewoners roken vuur. De wethouder gaf uitleg. Dit mocht alleen met benodigde houtige massa van
lokale herkomst.
Zo’n bewering wordt later vaak vergeten of verdraaid. Maar er is hoop.
Na dit overleg stelden gewaarschuwde raadsleden die net als de
buurt ook van niets wisten, vragen over wat onder andere de visie
van het college was. Zoals bekend
worden deze kleine, zwaar gesubsidieerde biomassacentrales hoofdzakelijk gebruikt om de stook van
kassen niet duurder te laten worden
dan met het vrijwel gratis gas voor
die sector.
In de raadsinformatiebrief (RIB)
21-055 staat: ‘Hiervoor kan beleid

worden ontwikkeld’. Niet erg hoopvol. Wat wel kan gebeurt vaak niet
of, zoals bij de veehouderij, volslagen visieloos (zie visie veehouderij).
Dit mag ook blijken uit de raadsinformatiebrief van 19 juli. Net als de
visie veehouderij een leuke aanzet,
maar als visie prullenbak waardig.
Biomassa visie: heel helder, maar
met ontsnappingsclausules. Het uitgangspunt bij de Regionale Energie
Strategie (met goedkeuring van de
raad) zegt: ‘geen netto import van
biomassa voor vergisting en verbranding van buiten de regio’. De

RIB zegt ons: in de regio is nu al
twee keer zoveel verbranding capaciteit vergund dan er voor houtige
massa beschikbaar is: ‘Hieruit volgt
minimaal dat de gemeente geen
medewerking meer zal verlenen
aan toevoegen of uitbreiden van
bedrijfsmatige verbranding installaties van houtige biomassa binnen
wettelijke kaders’. Rechtlijnig, solide
en eenvoudig in de uitvoering. Er
worden dus geen aanvragen meer
in behandeling genomen. Helaas.
Natuurlijk zit er een Horster adder
onder het gras. Deze zit verscholen,

in een onopvallend zinnetje aan het
eind: ‘Horst zal geen medewerking
verlenen… Maar: Over twee initiatieven wordt een nader standpunt
ingenomen’. Eén daarvan is het
alternatief waar dit stuk mee begon.
Halen ook hier goede bestuurlijke
contacten helder beleid weer onderuit? Zo mooi op papier, zo hol en
onbetrouwbaar in de praktijk. Net
als de regionale mestverwerking.
Glasheldere zaken op papier, maar
direct weer troebel als er andere
belangen spelen.

Andries Brantsma
Reysenbeckstraat, Hegelsom

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

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

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

Nielsflits

Column

Centrum
van Horst
fietsvrij?
Als corona weer voorbij is
trekken we allemaal positieve
lessen uit deze crisis. Zo is voor
veel bedrijven gebleken dat het
thuiswerken effectief is en
staan we makkelijker en sneller
met elkaar in contact met
programma’s als Microsoft
Teams en Zoom.
Als ik een bezoekje breng aan Horst,
fiets ik altijd even door het centrum. Niet altijd omdat het sneller of
korter is, maar gewoon omdat het
gezellig is. Je begroet een bekende
en er is altijd weer wat leuks te
beleven. Beter dan door een saaie
woonwijk fietsen, toch? Sinds het
coronavirus heeft de gemeente
Horst aan de Maas toezicht gehouden op de in- en uitloop van de
bezoekers aan het centrum. Er zijn
tijden geweest dat het zo druk was
dat er eenrichtingsverkeer werd
ingesteld en er werden zelfs straten
en passages verboden voor fietsers.
Dat begrijp ik helemaal. We moeten 1,5 meter afstand houden en
daarom passen we ons allemaal een
beetje aan. Zo zijn fietsers bijvoorbeeld niet welkom tijdens de markt
of andere evenementen. Een heel
goede maatregelen wat mij betreft.
Zo houd je de veiligheid van de
bezoekers goed in de gaten en houd
je beter 1,5 meter. Nu de coronacrisis bijna voorbij is, ga ook ik mijn
lessen trekken uit deze leerzame
tijd. Ook ik werk voortaan veel met
Microsoft Teams en ben ik beter
gaan nadenken over mijn hygiëne.
Zo was ik stukken vaker mijn handen.
Iedere keer als ik dan door het centrum van Horst fiets, snap ik dan
ook niet waarom er geen fietsverbod is. Inmiddels zijn er diverse speciaal ingerichte fietsparkeerplaatsen
in het centrum en is het vaak nog
druk. Waarom pakt de gemeente
Horst aan de Maas niet gewoon
door en stelt het per 1 september een fietsverbod in het centrum
van Horst? Dan wandel je gewoon
eventjes van de ene naar de andere
kant met je fiets of rijd je even om.
Alleen maar gezonder en veiliger.
Hopelijk geven ze hier gehoor aan.
Want gezondheid en veiligheid willen we toch allemaal?
Fiets ze,
Niels
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Wij gaan groen

Steun voor mkbondernemers
bij energiebesparing

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

Contact en
openingstijden

In Horst aan de Maas werken we aan verduurzaming. Ons doel is een klimaatneutraal,

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

klimaatbestendig, circulair en natuur-inclusief Horst aan de Maas in 2050. We zitten daarvoor op de goede weg, maar er is nog een lange weg te gaan. Daarom informeren we graag
over de steun die ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) kunnen aanvragen voor
verduurzaming.
Wat houdt de steun in?

accountant of projectleider in te schakelen

Mkb-ondernemers die niet onder de

voor het inkooptraject van de maatregelen

Energiebesparingsplicht vallen kunnen sub-

en het regelen van ﬁnanciering. De overheid

sidie krijgen voor het laten opstellen van een

vergoedt tachtig procent van het advies en de

professioneel advies door een energieadviseur.

ondersteuning; twintig procent is voor rekening

Deze adviseur zoekt per bedrijf uit wat de beste

van de ondernemer.

manier is om energie te besparen en de CO2-

Aanvragen van de subsidie kan vanaf 1 oktober

uitstoot te beperken van zowel het bedrijfspand

2021 bij de Rijksdienst voor Ondernemend

als de bedrijfsvoering.

Nederland.
Op de website vindt u meer informatie over

Ook kunnen mkb-ondernemers subsidie

deze steun bij verduurzaming:

aanvragen voor ondersteuning bij het uitvoeren

www.rvo.nl/subsidie-en-ﬁnancieringswijzer/

van de maatregelen, bijvoorbeeld door een

svm

Bekendmakingen

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

Kloosterhof Horst

Tijdelijk geen glasbakken

(ontwerp)-bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar
www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van
uitgebreide omgevingsvergunningen verwijzen wij u naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
Als digitaal inzien niet tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u een afspraak maken voor het

Binnenkort zullen we de 5 bovengrondse glasbakken aan de
Kloosterhof in Horst weghalen. In de nieuwbouw van dit plan zullen
we nieuwe ondergrondse glasbakken plaatsen.

inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het
algemene telefoonnummer van de gemeente (077) 477 9777).

U kunt in Horst het (verpakkings)glas ook kwijt op de volgende locaties:

America

Meterik

• Kloosterstraat / Patronaat (Plus / Lidl)

• Nieuwe Peeldijk 36 (uitbreiden

• Kannegietweg 10 (melding

• Smidseplein (AH)

glastuinbouwbedrijf)

activiteitenbesluit)

Broekhuizen

Sevenum

• Kranestraat (parkeerplaats Mèrthal)

• Veerweg/Loswal (kermisactiviteiten KCB)

• Olieslagerstraat 30 (plaatsen dakkapel)

• Weltersweide / Vijverlaan

Grubbenvorst

• Staarterstraat ongenummerd (bouwen

• hoek Berkelstraat / van Douverenstraat

• Aartserfweg 6 (plaatsen 3 trafostations)

• Gebr. van Doornelaan (bij school)

Horst

• George Vancouverstraat 15 (stellingbouw)

• Melatenweg 17a (verbreden oprit)

• Romerweg 8 (melding activiteitenbesluit)

• Schoolstraat 2a (gevelreclame)

• Maasbreeseweg 1 (wijziging

• Loevestraat (tegenover Aldi)

Kijk op www.mijnafvalwijzer.nl of de Afvalwijzer-app voor de dichtstbijzijnde glasbakken.

woning)

• Loevestraat 55 (melding activiteitenbesluit)

• Gemeentebreed (onthefﬁng plaatsen

Jachthondenproef)
• Veld-Oostenrijk 13

World Cleanup Day 18 september!

driehoeksborden Maas Clean Up 2021)
• Nota Bodembeheer Limburg Noord 2020-

(evenement Aardbei Demo Dag)

Doe mee met de
grootste wereldwijde
opruimactie van het jaar

alcoholvergunning)
Horst aan de Maas

• Kasteelse Bossen (evenement

Lottum

2029 en PFAS-bodemkwaliteitskaart Regio

• Horsterdijk 65 (aanbrengen verharding)

Limburg Noord vastgesteld

Melderslo
• Broekhuizerdijk 14 (gezamenlijke collecte)

Opgeruimd staat netjes
Organiseer met uw club of vereniging een opruimactie waar iedereen aan mee kan doen.
Meld je aan
Vul het aanmeldformulier op onze website:
https://www.horstaandemaas.nl/doe-mee-aan-world-cleanup-day-op-zaterdag-18-september
We nemen zo snel mogelijk contact met u op en zullen u voorzien van alle informatie.
En actie!
De gemeente zorgt voor de materialen. Na aﬂoop krijgen alle vrijwilligers een kopje kofﬁe met een
stuk vlaai. Uiteraard brengen we uw opruimactie ook onder de aandacht.
Op maandag 20 september of dinsdag 21 september halen we de materialen én het afval weer op.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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D66+GroenLinks Gemeente is (als ze wil) de baas van het buitengebied, niet het bedrijfsleven
Het lijkt erop dat de gemeente (lees politiek) afgelopen tien jaar in
Horst aan de Maas de invloed op ons buitengebied beetje bij beetje
heeft weggeven en dat het bedrijfsleven vrij spel heeft. Of dit nou een
bewuste keuze is of niet, dit moet anders.
Wat D66+GroenLinks betreft moeten
we de grip terugpakken: we zijn dan
ook erg blij dat we de afdeling toezicht en handhaving gaan versterken,
mede dankzij inspanningen van onze
wethouder en het jarenlang aandringen van onze partij. De gemeente
bepaalt hoe het buitengebied wordt

ingericht, niet het bedrijfsleven.
Afgelopen jaren heb ik bij de ontwikkeling van bepaalde initiatieven
met inwoners in het buitengebied
gesproken die zich machteloos
voelen. Ze hebben het idee dat het
toch geen zin heeft wat ze zeggen omdat bedrijven het spel altijd

lijken te bepalen. De overheid lijkt
onzichtbaar. Dat is schijn, want als de
gemeente geen vergunning verstrekt
kan een bedrijf zich niet vestigen. De
gemeente kan ook boetes opleggen
als een bedrijf zich niet houdt aan de
regels die de raad opstelt. Keuzes.
In de gemeenteraad hoor ik soms
net iets te vaak een lofzang voor de
ondernemer, maar we zijn er voor
de inwoner. Het algemene belang.
Denk aan het Ooijen-Wanssum project, waardoor de maasdorpen met

hoogwater droge voeten houden.
Denk aan de lobby voor meer agenten. En de versterking van onze
afdeling handhaving. We kunnen als
gemeente de grip op het buitengebied versterken, als de politiek het
maar wil.

Eveline Baas

VVD Horst aan de Maas Vragen van oplettende inwoners
Horst aan de Maas heeft vele oplettende inwoners en dat is goed.
Samen zorgen we voor een goede gemeenschap. Zo benaderden ons
oplettende inwoners vorig jaar die twijfels hadden over blauwalg bij
de Kasteelse Bossen. Zelf wisten we ook niet hoe het zat, stelde vragen
hierover en verschaften de antwoorden van het College van B&W
duidelijkheid. Dankzij deze oplettende burgers zijn we allemaal goed
gewaarschuwd voor de gevolgen van blauwalg.
Jongeren die een huis willen bouwen of kopen benaderden ons met
de vraag waarom de starterslening
in Horst aan de Maas niet verhoogd
was, terwijl dit in Venray en Peel

en Maas wel al was gebeurd. “Geen
idee”, zei ik, maar ik zoek het uit. In
de nieuwe situatie kunnen ze maar
liefst 49.000 euro lenen (in plaats
van 30.000) en dat biedt meer moge-

lijkheden. Hierover hebben we dus
ook vragen gesteld.
Winkeliers uit Horst-centrum maken
zich zorgen over de parkeergelegenheden. Ze hebben gesprekken met
het college, de gemaakte afspraken worden echter niet nageleefd.
Waarom gebeurt dit zo (geen idee
meld ik weer)? Aangezien je afspraken moet nakomen hebben we
hierover ook vragen gesteld. Het
Jakobskruidkruid: een mooi geel
bloemetje wat veel schade ver-

oorzaakt aan paarden en koeien.
Oplettende burgers vragen of dit
kruid in onze gemeente nog wordt
gezaaid en of we op de hoogte zijn
van de grote schade die dit kruid kan
aanrichten. En je raadt het al, ook
hierover stellen we vragen. Blijf ons
vooral benaderen met alle vragen.
We zoeken de antwoorden. Gewoon.
Doen.

nieuwe uitdaging. Belangrijk voor
mij waren vooral mijn nieuwe collega’s. Prachtig om mensen te leren
kennen die in hun kern superactief
zijn en die hetzelfde DNA hebben.
Volksvertegenwoordigers die met
elkaar hun stinkende best doen om
te zorgen dat elke kern die aandacht
krijgt die het verdiend om zo het
algemeen belang te dienen. Echte
doeners en mensen waar je van op
aan kunt. Geen kleinere overheid/
meer individualisme of alles willen

regelen voor de inwoners. Nee, een
groep die vertrouwt in de kracht van
de samenleving en samen zaken
oppakt. Voor zowel de inwoner als
zeker ook de bedrijven.
Gewoon lekker bezig zijn met elkaar.
Prachtig om dit te mogen, te kunnen
en hopelijk te mogen blijven doen.

Yvonne Douven

CDA Horst aan de Maas Lekker bezig zijn met elkaar
De recente uitspraak van mijn collega Alex Janssen ‘Ik ben geen
politicus, maar zit in de politiek omdat dat het democratische middel
is om mensen te helpen’, herinnerde mij aan zeven jaar terug toen ik
werd gevraagd om bij het CDA te komen.
De politiek is niet mijn ding, waren
mijn eerste gedachten. Maar zoals
Servaas Huijs altijd zei: ‘Om nee
te zeggen tegen vrijwilligerswerk
moet je toch een verdomd goede
reden hebben’. Binnen Grubbenvorst
was ik al jaren actief als vrijwilliger. Geweldig werk om te doen.

Wellicht dus toch wel interessant
om samen met anderen niet alleen
Grubbenvorst proberen mooier en
beter te maken, maar ook die vijftien
andere kernen en dus de gemeente
Horst aan de Maas. Na een aantal
gesprekken met diverse mensen heb
ik volmondig ja gezegd tegen deze

John Jenniskens

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

Als ondersteuning bij noodgevallen, stress en spanning

Op 1 september openen
de deuren van

Eerste hulp
remedie Bach
Five Flower (10 ml)
Van € 9,40 voor

€ 7,05

Five Flower (30 ml)
Van € 16,90 voor

Nieuwsgierig? Kijk alvast op kruimel-baby.nl

€ 12,60
St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885

Jacob Merlostraat 10 | Horst
| 5964 AA Meterik | T 077 230 00 15
St. Jansstraat 5Edelstenen
Salon
Winkel
Etherische oliën
Boeken Bloesem remedies
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15-vragen aan

Marin Driessen Horst
enorm groot is geloof ik zeker dat er
op een andere plek wel leven moet
zijn. Of dit echt aliens zijn op de
manier hoe series en films ze afbeelden, dat weet ik niet, maar een vorm
van leven is zeker mogelijk.

Hoi

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
In februari 2020 ben ik op de
Huishoudbeurs gescout om model
te worden door Mariana Verkerk.
Aangezien zij echt al tientallen jaren
in de modellenwereld zit, was dit
natuurlijk een enorm compliment.
Op dat moment heb ik het aanbod
afgewezen. Ik heb er tot nu toe nog
geen spijt van gehad aangezien de
modellenwereld wel echt een harde
wereld is waar honderd procent
ervoor gaan een vereiste is.

Column

Spiegeltje,
spiegeltje aan
de wand
IJdeltuit, denk ik weleens bij
mezelf. Even kijken of mijn
haren goed zitten, mijn outfit
aan de laatste trends voldoet en
mijn make-up op z’n plek zit.
Maar toen, pats boem: corona.
Alles wat voorheen de normaalste
zaak van de wereld was, zoals naar
school gaan, afspreken met vrienden en boodschappen doen, werd
opeens bijna onmogelijk.
Mijn routine bestond voortaan uit
twee dingen: uit bed komen, joggingbroek en trui aantrekken en
geen ijdeltuit meer zijn.
Je hoort mensen vaker zeggen dat
de pandemie voor hun zowel positief als negatief heeft uitgepakt.
In het begin leek het allemaal niet
zoveel voor te stellen en waren we
er heilig van overtuigd dat corona
zo weer weg zou gaan. Nu zijn we
anderhalf jaar verder en nog steeds
is niet alles ‘normaal’. Natuurlijk
baal ik zelf ook van de mogelijkheden die ik de afgelopen anderhalf
jaar heb verloren, alhoewel ik het
positief probeer te bekijken.
Ik hoefde niet meer dagelijks naar
allerlei verplichtingen, waardoor
ik automatisch minder ging geven
over hoe ik eruitzag. Er zullen
geheid mensen zijn die er iedere
dag tiptop uit willen zien, zelfs als
ze nergens heen hoeven, maar
daar ben ik er niet een van.
Wat eraan contribueerde is dat
ik zeker niet de enige was die zo
dacht. Tijdens mijn online lessen
zaten er heel wat klasgenoten in
hun kloffie. Dat gaf me wel een
geruststellend gevoel en daardoor
wist ik dat ik er niet alleen voor
stond.
Naarmate de maatregelen langzaamaan werden versoepeld en
we weer meer mochten, sloeg de
paniek toe. Maandenlang had ik
dezelfde ‘mindset’ gehandhaafd en
nu moest ik die opeens veranderen. Dikke doei, dacht ik bij mezelf.
Weet je wat het is? Later zag ik
pas in dat mijn denkbeeld vóór de
pandemie het probleem was. Er
goed uitzien voor jezelf is iets heel
anders dan er goed uitzien voor de
buitenwereld. Dus zeg in het vervolg eerst tegen jezelf: ‘Spiegeltje,
spiegeltje aan de wand. Wie is de
mooiste van het land? Ik!’

Martha

Hoe zou je je eigen stijl
omschrijven?

Heb je een bijbaantje?

Marin Driessen
18 jaar
Horst
MBRT Fontys
Eindhoven

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?

geheel nieuwe taal te leren. Dit heb
ik al vaak gezegd maar het is er
nog nooit van gekomen. Spaans of
Italiaans vind ik mooie talen, maar
een taal met andere tekens en/of
symbolen lijkt mij ook erg vernieuwend.

Al sinds kleins af aan kom ik op veel
verschillende plekken binnen Europa.
Het lijkt mij daarom echt gaaf om
eens een keer buiten Europa te reizen. Japan en de Verenigde Staten
staan erg hoog op mijn lijstje. Dit
omdat de natuur daar veel biedt en
ook de steden zijn daar zo anders
dan wij hier gewend zijn.

Wat zou je nooit weggooien?

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?

Geloof jij in buitenaardse
wezens?

Ik zou het echt leuk vinden om een

Aangezien het universum echt

Toen ik een baby was heb ik van
mijn ouders een zilveren armbandje
gekregen waar mijn naam in gegraveerd staat. Ook al past het armbandje mij al lang niet meer, het zal
altijd een mooi iets blijven om te
bewaren voor later om naar terug te
kijken.

Jazeker. Ik werk ieder weekend bij
de rozenkwekerij Van Der Hulst in
Meterik. Nu in de vakantie en examenperiode heb ik natuurlijk meer
gewerkt dan alleen de weekenden.
Hier oogst ik meestal de verschillende rozensoorten. Het is altijd
gezellig met de collega’s die ik daar
heb. Ik werk er inmiddels al meer
dan vijf jaar.

Introvert of extravert?
Als dit zo’n twee jaar geleden aan
mij werd gevraagd zou ik introvert zeggen. Ik ben in mijn opzicht
de laatste twee jaar aanzienlijk
gegroeid in mijn sociale vaardigheden. Een extravert zou ik mijzelf
ook nog niet noemen, eerder er een
beetje tussenin op dit moment.

Festival of discotheek?
Ik zou dan voor de discotheek kiezen. De sfeer is er net wat gezelliger
en wat knusser. Ik ben in 2019 naar
Pinkpop geweest wat ook wel echt
een leuke ervaring was. Een festi-

Voor de leukste webshop in
dameskleding & accessoires
WWW.BEHAPPYFASHION.NL
of kom privé shoppen in Sevenum, bel
of app 06 28 66 26 51

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

Ik ben een paar jaar geleden gestopt
met volleybal. De voornaamste
reden was dat ik te weinig tijd had,
mede door school. Nog steeds vind
ik volleybal echt een heel leuke
sport en zou ik deze sport graag nog
willen doen.

Wat is je favoriete sociale media?
Mijn favoriete sociale media
was eerst altijd Instagram. Nu is
dat sowieso Snapchat. Als ik nu
naar mijn schermtijden kijk staat
Snapchat vrijwel altijd bovenaan.

De dag heeft voor mij de voorkeur
aangezien ik dan het productiefst
ben, ook al is een feestje meepakken tot in de late uurtjes ook zeker
geen probleem voor mij.

Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Vlinders vind ik echt heel mooi. Ik
ben ook meerdere keren naar vlindertuinen geweest en daar vliegen
de meest mooi gekleurde vlinders
rond. Ik zou dan een Morpho willen zijn. Dat is een grote tropische
blauwe vlinder.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Niet dat ik echt voor altijd zou willen
ruilen met iemand, maar als ik een
korte periode iemand anders kon zijn
zou ik Dua Lipa kiezen. Ze heeft echt
wel goede liedjes en ze staat altijd
wel in de top. Het lijkt mij echt gaaf
om eens mee te maken hoe zij leeft.

In welke situatie was je het meest
zenuwachtig?
Ik was het meest zenuwachtig voor
mijn eerste examen dat ik in mei
maakte. Dit was wiskunde. Omdat
je bij wiskunde nooit weet wat je
precies kunt verwachten vond ik dit
één van de spannendste examens.
Uiteindelijk heb ik hiervoor een
prima voldoende gehaald en ben ik
dus helemaal tevreden.
Tekst: Teun van Zon

* Huisinstallaties
* Verbouwen
* Zonnepanelen

Bent u op zoek voor u hondje tijdens
vakantie ziekenhuis bel 06 27 48 36 81
Nieuwe oogst APPELS PEREN EN
PRUIMEN. Te koop in onze automaat.
Fruitbedrijf Jenniskens
Crommentuynstraat 50 Meterik
tel 06 12 99 88 59

Als je een topsporter zou zijn,
waar zou je d an heel goed in
willen zijn?

Dag of nacht?

Mijn stijl is nogal verschillend en
daarom lastig te omschrijven. De ene
dag kan ik in een blazer met laarsjes lopen en de volgende dag in een
losse broek met sneakers. De afwisseling van de verschillende kleding die ik heb vind ik vooral leuk.
Over het algemeen kan ik mijn stijl
wel vergelijken met de stijl van de
meeste leeftijdsgenoten.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

val is wat massaler en de openlucht
zorgt voor een iets andere sfeer. Niet
per se ongezellig, maar iets minder
mijn ding.

ELEKTROTECHNIEK

* Industrie
* Utiliteit
* Panelenbouw

Reindonckweg 12, Kronenberg
Tel: 077 - 374 3825 | E-mail: info@sijberssupport.nl
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Fred Bisschop naar Berlijn voor kampioenschap
Op vier verschillende plaatsen in NordRheinWestfalen tw Krefeld, Niederzier, Mülheim a/d Rur en Paderborn
werden zaterdag 21 augustus de kwalificatiewedstrijden gehouden voor het Landskampioenschap Petanque
Veterans Triplette. Fred Bisschop uit Griendtsveen werd vierde.
Maar liefst 142 teams deden een
poging zich te plaatsen voor het
Landskampioenschap dat een
dag later in Keulen zou plaatsvinden. Onder hen Fred Bisschop uit
Griendtsveen, uitkomende voor
Geldern-Pont, samen met zijn Duitse
vrienden Johannes Stürznickel en

Franz George Kunze, beiden uitkomende voor Essen-Kettwig. Een
vierde plaats in Mülheim was ruim
voldoende voor deelname aan het
Landskampioenschap, dus ging hij
zondagmorgen om 07.00 uur de deur
uit richting Keulen. Een petanquedag eindige wederom met een vierde

plaats en aangezien de tien beste zich
plaatsen voor het Duitse kampioenschap dat op zaterdag 18 en zondag 19
september in Berlijn wordt gehouden,
kunnen de kamers gereserveerd worden en de koffers gepakt.
Tekst: Fred Bisschop

32e editie Jeugdvoetbaldagen in Horst
Voor de 32e keer vinden van maandag 30 augustus tot en met vrijdag 3 september de Jeugdvoetbaldagen
plaats op het sportpark van RKsv Wittenhorst in Horst.
Een kleine tweehonderd voetballers
zijn in de laatste week van de schoolvakantie in de leeftijd van 5,5 tot en
met 15 jaar vijf dagen bezig met allerlei verschillende vormen van voet-

bal. De onderdelen als verschillende
partijvormen, een penaltybokaal en
voetvolley komen aan bod. Aan de
voetbaldagen doen zowel kinderen uit
de gemeente Horst aan de Maas, als

de gemeente Venray mee. Het programma duurt dagelijks van 09.00 tot
16.30 uur. De voetbaldagen zijn de
gehele week voor iedereen te bezoeken.

Maasdorpencup dit jaar in Lottum
De Maasdorpencup vindt dit jaar plaats in Lottum. Het evenement wordt gehouden op dinsdag 24, woensdag
25 en zaterdag 28 augustus. De Maasdorpencup is een voetbaltoernooi met een lange historie. Samen met
zeven andere verenigingen gaat voetbalvereniging SV Lottum op eigen terrein strijden om deze cup.
De wedstrijden op dinsdag en woensdag beginnen om 18.45 uur en duren
30 minuten. Op zaterdag vinden de

OPENINGS
KORTING
*

twee keer 45 minuten. Het volledige wedstrijdschema is te vinden op
www.svlottum.nl

Team Manne van Staal en Horster Beer Brouwers hebben de
handen in één geslagen om een ‘Gójje Kloët’ te brouwen. Met dit
bier zamelen ze samen geld in voor het Daniël den Hoed fonds dat
onderzoek doet naar kanker. Team Manne van Staal doet van
vrijdag 3 tot en met zondag 5 september mee aan de fietstocht
Tour for Life voor dit goede doel.
Rien van Engelenburg van team
Manne van Staal uit Horst is één
van de bijna driehonderd fietsers
die van Xonrupt Longmer naar de
Cauberg in Valkenburg fietst. Sinds
vorig jaar spant Rien en z’n team
zich in om allerlei acties op touw te
zetten, waaronder de Gójje Kloët.
Erik en Jonna van Horster Beer
Brouwers hebben speciaal voor

deze gelegenheid een fris-fruitige
IPA ontwikkeld. Van elk verkocht
flesje gaat een deel naar het Daniel
den Hoed fonds. Vandaar dat voor
dit speciaalbier de naam ‘Gójje
Kloët’ is gekozen. Kijk voor deze
actie en andere acties van Team
Manne van Staal op
www.tourforlife.nl/manne-vanstaal

Hardloopcursus De Peelrunners
Lopersgroep De Peelrunners uit Horst start dinsdag 7 september
weer met haar jaarlijkse cursus voor beginners. De cursus bij
De Peelrunners wordt gedaan door gediplomeerde trainers.
De trainingen zijn elke dinsdag en
donderdag om 19.00 uur en duren
één tot anderhalf uur. Ze vinden
plaats op de atletiekbaan in
de Kasteelse Bossen in Horst.
De baan is te bereiken via de
ingang naar Boscafé Het Maasdal

WE ZITTEN
WEER LEKKER
IN VENLO

(Tienrayseweg 10/B).
Voor meer informatie of om
aan te melden, bel of mail dan
Joop Wijnhoven via 06 41 35 65 26
of joopwijnhoven@hotmail.com

Montèl Turner
Hoekbank. Zoals getoond in stof incl.
pocketvering en metalen poot zwart € 1799.In stof vanaf € 1599,NU MET 10% KORTING

1439.-

Woonboulevard Trefcenter

ROUND
TABLE
CADEAU

**

Voor de eerste 100 klanten

COMPLEET
VERNIEUWDE
WINKEL

Montèl Traffic
Banktopper* Hoekbank.
In stof incl. HR schuim en metalen
sledepoten van € 2699.- voor

2199.-

Montèl Phillipe
3-zits. Zoals getoond
en in stof vanaf incl. 2 armkussens
en sledepoot excl. sierkussen € 1699.NU MET 10% KORTING

1529.-

Montèl Mouro
Hoekbank. Zoals getoond in
stof excl. hoofdsteun € 2299.In leer vanaf € 3299.In stof vanaf € 2099.NU MET 10% KORTING

1889.-

*Banktopppers zijn uitgesloten van de actie, deze hebben al een vaste voordeelprijs.
**bij besteding vanaf € 1500.-

10%

finalewedstrijden plaats om de plekken één tot en met acht. Deze beginnen om 16.45 of 18.45 uur en duren

Een ‘Gójje Kloët’ voor het
goede doel
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Record aantal deelnemers WK tweespan
in Kronenberg

Gratis belevingswandeltocht
Walk Grandorse

De twintigste editie van het Wereldkampioenschap voor tweespan paarden staat woensdag 8 tot en met
zondag 12 september op de agenda in Kronenberg. 100 deelnemers uit 22 landen hebben zich ingeschreven
voor dit eerste WK op Nederlandse bodem. Naast de strijd om de individuele titels nemen achttien landenteams het tegen elkaar op om de medailles in de landenwedstrijd.

Alle inwoners van Horst aan de Maas en omgeving zijn zondag 12
september welkom op Grandorse in Kronenberg, waarin paardenliefhebbers, ondernemers en overheid samenwerken om de paardensport te faciliteren en te ontwikkelen. Daar vindt een gratis
belevingswandeltocht plaats voor jong en oud.
Walk Grandorse is een belevingswandeltocht langs acht verschillende oriëntatiepunten waar iets te
zien en te beleven is op het gebied
van de paardensport. Na de wandeling heb je verder kennis gemaakt
met de diverse kanten van de
paardensport. Zo kun je de stallen
bezoeken, leer je meer over paarden, kunnen de kinderen ponyrijden en zijn er diverse shows.
De wandelroute is circa 8 kilometer lang, maar is tussentijds in te

korten of er kan gebruikgemaakt
worden van een pendeldienst.
Op ieder punt wordt er informatie
gedeeld en op twee punten kun je
een hapje en een drankje bestellen. Er is een prijsvraag verbonden
aan Walk Grandorse, met kans op
prijzen.
Starten kan vanaf 10.00 tot 15.00
uur vanuit de centrale entree, onder
het Equiduct Grandorse.
Aanmelden kan via
info@Grandorse.nl

Feestweekend van schutterij
St. Jan Grubbenvorst
“Enige tijd geleden besloten we om
voor het maximum aantal deelnemers
te gaan,” vertelt Limburg 2021-voorzitter Nico Rijnbende. “We wilden de
onzekerheid wegnemen bij de deelnemers en hebben ingezet op het
maximale aantal deelnemers per
land dat reglementair is toegestaan,
namelijk negen. Dit hebben we met
name gedaan om zo veel mogelijk Nederlandse menners de kans
te geven deel te nemen aan een WK
in eigen land. We hebben afgelopen
maanden gemerkt dat de animo onder
de rijders zeer groot was en ze hebben
flink moeten strijden om geselecteerd
te worden.”

Onder de deelnemers bevindt zich
tweevoudig wereldkampioen Martin
Hölle uit Hongarije. Zowel in 2017 als
in 2019 wist hij het individuele goud
op te eisen. Met zijn teamgenoten
won hij tevens tijdens beide voorgaande edities goud en de Hongaren
vaardigen net als de Nederlanders
en de Duitsers negen deelnemers af.
Nederland won in 2019 zilver, terwijl
WK-ambassadeur Stan van Eijk individueel brons mee naar huis nam.
Gastheer van het WK Drebkau 2019
Sandro Koalick sleepte op eigen terrein zowel individueel zilver als team
brons in de wacht.
De wedstrijd begint op woensdag 8

september met de veterinaire keuring van de paarden, gevolgd door de
dressuur op donderdag 9 en vrijdag
10 september. Op zaterdag 11 september is de spectaculaire marathon
en op zondag 12 september wordt na
de vaardigheid bekend wie de individuele- en teammedailles in ontvangst mogen nemen. Naast de
sport is er voor ieder wat wils. Zo is
er een Foodplein met streekproducten, diverse stands, een basisscholenprogramma, een seniorendag, een
Businessdag en een WK Bixie voor de
allerkleinsten.
Voor meer informatie, kijk dan op
www.limburg2021.nl

Walk&Talk
bij BiblioNu
Horst
BiblioNu Horst organiseert op
dinsdag 7 september een
Walk&Talk over de werkwijze
van een (uitzend)bureau. Een
medewerker van Adecco neemt
de deelnemers van de
Walk&Talk mee in de tegenwoordige werkwijze van een
uitzendbureau en geeft inzicht
in hun sollicitatieprocedure.
Tijdens de koffiepauze voor werkzoekenden kunnen de deelnemers hun sollicitatie-ervaringen
delen, contacten leggen en suggesties krijgen en geven die
helpen in de zoektocht naar een
geschikte baan. De bijeenkomst is
van 09.30 tot 11.30 uur in de vestiging van BiblioNu in ‘t Gasthoes.
Deelname is gratis. In verband
met de 1,5 meter afstand kunnen er maximaal twaalf personen
deelnemen. Aanmelden kan via
de activiteitenbutton op www.
biblionu.nl

BLIJDSCHAP
“De vrucht van de Geest is liefde, BLIJDSCHAP…”

Schutterij St. Jan uit Grubbenvorst wil op zaterdag 28 augustus
weer het dorps- en verenigingsschieten organiseren op het schietterrein aan de Kromboschweg. Vanaf 14.00 uur kan er weer door
iedereen vanaf 15 jaar geschoten worden met de zware buks op de
geluidsarme kogelvangers.
De leden van de schutterij voorzien
deelnemers van duidelijke instructies tijdens de drietallen wedstrijd.
Iedereen wordt aangeraden om op
tijd aanwezig te zijn want tot 16.00
uur kunnen er kaarten worden
gekocht, zodat er op tijd begonnen kan worden met het afkavelen. Om de jeugd in de leeftijd
van 8 tot en met 14 jaar bekend te
maken met het Limburgse schutterswezen en ze de mogelijkheid te
geven om zelf te schieten, organi-

schuld en ellende. Maar als
je die man gelooft, word
je zo blij. Het dringt tot je
door, het jubelt in je. “Ik
ben vrij. Ik ben verlost van
mijn grote schuld. Ik krijg
een nieuw huis.”

seert de schutterij op deze middag
het jeugdschieten. Dit kan met de
windbuks. De winnaar staat een
prijs te wachten. Voor de allerkleinsten zal er een springkussen aanwezig zijn. Op zondag 29 augustus
zal er geen koningsvogelsschieten
plaatsvinden. In plaats daarvan
wordt er een besloten dag georganiseerd voor eigen (aspirant)leden
en partners, waarbij de jubilarissen
van 2020 en 2021 extra in het zonnetje worden gezet.

gelooft met je hart, ben je
vrij, eeuwig vrij. Dan heb Ik
een plaats voor jou in het
Huis van Mijn Vader. Daar
mag je eeuwig wonen. Wat
een BLIJDSCHAP.

Galaten 5:22

Stel je eens voor dat je een
heel grote schuld hebt. Er
is geen enkele kans dat
je die zelf kunt afbetalen.
Je wordt weldra uit je huis
gezet. Maar dan komt er
iemand aan je deur, die
zegt: “Ik heb gehoord dat
je in nood zit. Ik wil je helpen.” “Wat kan je dan voor
mij doen?” zeg je. “Ik wil
je schuld overnemen,” zegt
hij. Je vertelt hem hoe
groot je schuld is. Je verwacht dat hij schrikt, zo’n
enorm bedrag is het. Maar
hij schrikt helemaal niet. Hij
zegt: “Ik zal alles voor je

betalen. Je bent vrij van
schuld. Bovendien geef ik
je een prachtig nieuw huis.”

Wat doe je dan? Dat hangt
er van af. Als je deze man
niet gelooft, zeg je : “Hou
me niet voor de gek. Ik geloof niet in die sprookjes.”
Dan blijf je zitten met je

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

Dit is het wat Jezus Christus bij je wil doen. Je hebt
een enorm grote schuld bij
God, je Schepper. Je kunt
niets afbetalen. Straks kom
je voor de Rechter van hemel en aarde. Dan moet je
je rechtvaardige straf ondergaan. Maar nu komt Jezus bij je. Door middel van
dit Woord. Hij zegt: “Ik wil
je schuld betalen. Als je dit

Die blijdschap houdt niet
meer op. Als je Jezus afwijst zal je nooit weten wat
echte blijdschap is.

WWW.EVANGELISATIELIMBURG.NL HARTELIJK WELKOM in onze eredienst,
elke zondag om 10:00 uur - Tijdens de schoolvakanties is er een 2e dienst om
15:00 uur (Graag wel vooraf reserveren via de link op onze website)
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Voorleesuurtje bij BiblioNu

Puzzel

In de vestigingen van BiblioNu in Horst en Venray is er vanaf woensdag
25 augustus elke woensdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur een voorleesuur voor kinderen tot 7 jaar.

Puzzelwedstrijd

Het is een verrassing wat er elke week
wordt voorgelezen. Na afloop wordt
er geknutseld, muziek gemaakt of

bewogen. Ouders en grootouders zijn
ook welkom en deelname is gratis.
Aanmelden kan via www.biblionu.nl

Oude ambachten te zien
in De Locht
In Openluchtmuseum De Locht in Melderslo worden op zondag 29 augustus diverse traditionele ambachten gedemonstreerd.

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,te besteden bij Albert Heijn in Horst!
Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-centrum.nl,
of doe deze in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement
(t.a.v. Marion van Issum), Steenstraat 2, Horst. Vergeet niet uw naam, tel.nr.
en mailadres te vermelden. Oplossingen moeten vóór zondag 29 augustus
(12.00 uur) binnen zijn. De winnaar wordt volgende week bekendgemaakt op
deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!
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Vrijwilligers van De Locht laten
bezoekers zien hoe mensen vroeger
hun beroep uitoefenden en wat ze
zoal maakten. Bezoekers kunnen
een kijkje nemen in de smidse of
een bezoek brengen aan de bakker
of de koperslager. Deze en andere
vaklui vertellen dan over hun beroep.
In het aspergepaviljoen wordt
de veilingklok gedemonstreerd.

De wijzer van de klok loopt daarbij
van hogere naar lagere prijs. Het
gaat erom de wijzer van de klok door
een druk op de knop op het juiste
moment tot stilstand te brengen. Er is
ook een wisselexpositie te zien over
de roerige jaren 70 van de vorige
eeuw. De groep ‘Doe ma wa’ zorgt
ondertussen voor muziek.

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Adver torial

Henny en Gerrit
doen stapje terug
Na meer dan 30 jaar passie, liefde, energie en arbeid in onze zaak
gestoken te hebben, is het nu tijd voor meer rust. Henny en Gerrit
doen een stapje terug, en daarmee sluiten de deuren van de verswinkel.
We zijn dankbaar voor alle
mooie jaren, trouwe klanten en
fijne relaties. Nu de beslissing is
genomen dat Joep & Lieke met
het restaurant verder gaan geeft
dat de nodige rust. Het is tijd om
afscheid te nemen.

onder meer in de groentetuin.
Heel graag ontvangen we jullie nog
t/m 4 september in de winkel.
Tot ziens in ons restaurant!

Restaurant blijft open
Al bijna 10 jaar wordt de
Gastendonk samen met Lieke
en Joep gerund en is het bedrijf
verbreed met een prachtig
kleinschalig restaurant. Hier kan
men luxe dineren en een avond
lang genieten.
Henny en Gerrit blijven op
de achtergrond betrokken,

Smaakboerderij de Gastendonk
Gastendonkstraat 39
5961 JW Horst
gastendonk.nl

13
14
15
16
17

Horizontaal 1. Bijbelse danseres. In veiligheid. Bijbelse figuur. Drukte 2. Soort papegaai. Schrijflijn. Moedwil. Plan.
Geneesmiddel 3. Beendervulling. Lidwoord. Worm. Oefentijd. Sinds lang. Rustbank 4. Trekdier. Kleur. Vrucht. Vlug.
Gezamenlijke afdrukken. Metaal 5. Tafelrede. Ontkenning. Hijswerktuig. Raad eens. Geringschattend 6. Pad. Kerklied.
Tol pennetje. Buikloop. Spelleiding 7. Keurmeester. Verkorte handtekening. Biet. Volksfeest. Droogvloer 8. Bloem.
Voegwoord. Bijbelse figuur. Deel van de voet. Uitroep om aandacht 9. Steilte. Wondvocht. Diersoort. Hoofdslagader.
Pro 10. Aankomend. Groot mens. Stad. Niet dezelfde. Katholiek 11. Zeewier. Zwaar bepakt. Afvoerbuis. Plant. Regel
12. Fijngestampt eten. Italiaanse vrouw. Vaartuig. Geconcentreerde straal. Vochtig 13. Muziekgroep. Gemaal. Hulp.
Gravure. Fakkel 14. Deel van het oor. Afgaand. Deel van kachel. Holtedier. Griekse plaats. En andere 15. Drentse plaats.
Vak. Windjack. In het jaar. Openbaar vervoer. Hoofdvlees 16. Kooplust. Vrucht. Vragend vnw. Gekookt sap. Meelproduct
17. Roeiwedstrijd. Grote bijl. Luxe kerstbrood. Naar het genoemde.
Verticaal 1. Griekse wijn. Terwijl. Voorgebergte. Gereed 2. Oorlogsgod. Zout water. Knot wol. Neon 3. Made. Vleierij.
Onregelmatig 4. Drinkgelag. Best. Zwemvogel. Grootmoeder 5. Wijnsoort. Tepel. Griekse letter. Vis 6. Zoog diertje.
Bazig persoon. Uitgelezen 7. Geschrijf. Leraar. Godin. Inhoudsmaat. Dierengeluid 8. Keurgroep. Larve. Bevlieging.
Rekening 9. Bloemruiker. Karakter. Letsel. Geloof 10. Oprijlaan. Kraan. Opperkleed. Vis 11. Rijkszuivelschool. Oplettend.
Spoedig. Opspringend vochtdeeltje 12. Idioot. Dwarsmast. Bijbelse figuur. Rijzig 13. Verdieping. Militair. Graansoort
14. Tamelijk. Boven nul. Ter inzage. Korte jas 15. Teleurstellend. Regelmaat. Bits gezegde. Indien 16. Griekse letter.
Het wachthouden. Mondeling. Onbedekt 17. Te weten. Vogel naam. Reservoir. Restaurantbediende 18. Kreet om
hulp. Slee. Mondwater. Dans 19. Om te bedanken. Plant. Roem. Noot. Zitplaats 20. Foto. Rente. Golfterm 21. Akelig.
Darmuitmonding. Onzin. Wal 22. Noodsignaal. Gesleten plek. Elpenbeen. Flauwekul 23. Beschermeling. Stekel.
Spierziekte 24. Drietenige luiaard. Eindpunt. Voegwoord. Profeet 25. Houding. Tafelgast. Stel. Duivel.

De oplossing van de puzzel in HALLO Horst aan de Maas van 19 augustus 2021 was:

CHI NENG QIGONG
En de winnaar is: Nellie van den Bekerom uit Meterik. Van Harte Gefeliciteerd met de cadeaubon van € 50,te besteden bij Slijterij Weijs in Horst, welke beschikbaar is gesteld door Accountantskantoor Verstraelen!

Basiscursus Chi Neng Qigong
De uit 10 lessen bestaande cursus wordt gegeven door: Ton en Corry van de Pas
Kosten: € 165,00 inclusief instructiemap
Startdatum: woensdag 1 september 2021 van 19.30 tot 21.00 uur.
Aanmelden: info@chinenglimburg.nl vóór 29 augustus 2021
en
Startdatum: maandag 11 oktober 2021 van 9.00 tot 10.30 uur.
Aanmelden: info@chinenglimburg.nl vóór 8 oktober 2021

Locatie:
Meldersloseweg 121a, Melderslo tel. 077 - 3971100

www.chinenglimburg.nl

Chi Neng Qigong ongekend vertrouwen in jezelf, de ander en het geheel

Sudoku

7

Plaats de cijfers 1 tot en met 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.
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Heropening Repair Café
in Horst
Het Repair Café in Horst gaat zaterdag 25 september opnieuw
open, na een jaar dicht te zijn geweest vanwege corona. De heropening vindt plaats in de foyer van ‘t Gasthoês in Horst.
Tijdens deze herstart zijn technische specialisten en naaisters
aanwezig. Bezoekers kunnen apparaten die het niet meer doen meenemen, zodat hiernaar gekeken
kan worden. Ook kan er kleding
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Apotheek Maasdorpen
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10.30

Apotheek

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

Griendtsveen
zondag

vermaakt worden. Dit is geheel
gratis.
Het Repair Café vindt iedere vierde
zaterdag van de maand plaats van
10.00 tot 12.30 uur in ‘t Gasthoês.
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Professor Gelissensingel 20 Venlo
0900 88 18
cohesie.org
spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00-08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen
08.00-08.00 uur

Kansen zien is één, ze realiseren is twee. Jij loopt voor beide
warm. Je bent op zoek naar een dynamische salesrol bij een

Gebiedsteams

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

27 t/m 29 augustus
Tandheelkunde Venray
Buitenlust 27c, Venray
0478 82 02 21

30 augustus t/m 2 september
Tandartspraktijk Hamminga
Jan Poelsweg 1d, Ysselsteyn
0478 54 14 93

tof bedrijf, waar je jouw passie voor het vak de vrije loop kunt
laten. Je hebt affiniteit met de regio Noord-Limburg en je
denkt zowel in online als offline mogelijkheden.
Media Business Developer… dat is een hele mond vol.
Maar wat ga je nou eigenlijk doen?
Je gaat verkoopstrategieën voor nieuwe mediaconcepten
ontwikkelen. Met jouw frisse blik op het medialandschap ben
je zelf verantwoordelijk voor de sales én de uitvoering die
daarop volgt. Je hebt de lead in deze ontwikkeling en samen
met team Media zorg jij ervoor dat de concepten slagen.
Heb jij de opleiding commerciële economie óf een
vergelijkbare opleiding afgerond én ligt jouw hart bij new
business development? Dan is dit dé functie voor jou.
Ambitie en drive vinden wij belangrijker dan ervaring.
Laat ons dus vooral weten waarom jij geschikt bent voor

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

10.00

Kempen Creëert groeit en daarom zoeken wij
versterking in ons media team, iets voor jou?

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

deze functie!
Solliciteren doe je vóór vrijdag 17 september door een e-mail
met cv en motivatie te sturen naar vacature@kempencreeert.nl.
Wil je graag wat meer informatie over deze vacature
ontvangen? Bel met Mike op 077 396 13 50, hij kan je er alles
over vertellen!

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas
06 55 40 80 23

#kempencreëert
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Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

LENOVO 15’’ LAPTOP
IdeaPad 5 15ARE05
81YQ00LKMH

749,-

699,-

STARTER KIT

ASUS X409JA-EK025T

699,-

639,-

• Intel Core i5
• 8GB Werkgeheugen
• 512GB SSD

• AMD Ryzen 5
• 16GB Werkgeheugen
• 512GB SSD

DEVOLO MAGIC 2 WIFI
NEXT

ASUS 14’’ LAPTOP

199,-

159,-

• Powerline met Mesh WiFi
• Tot 2400 mbps via stroomnet
• 1x WiFi punt uit te breiden met losse
adapters

EPSON ECOTANK
PRINTER
ET-2714

VIEWSONIC 27’’ GAMING
MONITOR
VX2718-PC-MHD

232,-

209,-

• Full HD
• Curved
• Reactiesnelheid 1ms

199,-

169,-

• All-in-one
• Wi-Fi
• Nooit meer cartridges maar inkt bijvullen

LINKSYS ROUTER
MR7350

119,95

79,-

• Mesh Wi-Fi 6
• Dekking tot 150 m²
• Tot 1,8 Gbps draadloze snelheid

8 WINKELS IN LIMBURG ROERMOND WEERT PANNINGEN TEGELEN ECHT HEYTHUYSEN HORST SITTARD-GELEEN
@tummerselectro
@eptummers
Kijk voor de actuele openingstijden op onze site
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl

