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Kronenbergs
kermisplezier
De zondagkermis van Kronenberg op 5 september werd goed gevierd door een aantal kinderen uit het kerkdorp. Fotograaf Sten Jetten was aanwezig om foto’s te knippen.
Op de k
 ermis stonden onder andere een rodeostier en een WipeOut-obstakel. Ook konden kinderen hun talenten laten zien met basketballen. / Beeld: Sten Jetten

Inwoners bezorgd om leefbaarheid eigen omgeving
Drie inwoners spraken tijdens de raadsvergadering van dinsdag 7 september in, waarbij zij hun zorgen uitten
over de leefbaarheid van dorpen in de gemeente. De onderwerpen die aan bod kwamen waren het plaatsen
van windmolens bij natuurgebieden als de Babelsche Loop en Broekhuizermolenbeek, de overlast bij attractiepark Toverland en de communicatie rondom huisvesting van arbeidsmigranten in Sevenum.
De heer Hoeijmakers sprak namens
een groep inwoners en uitte zijn
verontrusting over de overweging
van de gemeente om windturbi
nes te plaatsen in en bij kwetsbare
natuurgebieden zoals Babelse Loop
en Broekhuizermolenbeek. “Door het
plaatsen van windturbines worden
natuurgebieden, die gekenschetst
zijn als zeer kwetsbaar, beschadigd.
Het landschap wordt onherstelbaar
aangetast.” Het gaat de inwoners
niet alleen om het plaatsen van de
windturbines, maar ook om de de
manier waarop de gemeente hier
naartoe werkt. “De communica
tie rondom het energielandschap is

onder de maat”, lichtte Hoeijmakers
toe. “Omwonenden en raadspar
tijen zijn niet volledig geïnformeerd.
Omwonenden moeten zelf initiatief
nemen voor een persoonlijk gesprek
met de gebiedsverkenner. Bovendien
lijkt het dat de uitkomst pas publiek
gemaakt wordt als besluiten op het
punt staan genomen te worden.”
De inwoners zijn van mening dat
de windturbines naast grote infra
structuren als snelwegen gepland
moeten worden. Vervolgens stelde
Hoeijmakers nog een aantal vragen
aan de gemeente en het College van
B&W over het sociaal-maatschap
pelijk belang voor de gemeente en

natuurgebieden en het betrekken
van omwonenden bij keuzes over dit
onderwerp.
De heer Houwen sprak in namens de
werkgroep Toverland van de dorps
raad Kronenberg, waarbij hij zijn
zorgen uitte over de leefbaarheid in
het woongebied. “Deze wordt door
diverse ontwikkelingen bedreigd.
Het oorspronkelijke doel was het
inventariseren van de situatie en het
voeren van gesprekken met de juiste
personen voor oplossingen”, aldus
Houwen. “Er hebben veel gesprek
ken plaatsgevonden met mensen van
Toverland en de gemeente, maar onze
stem wordt steeds minder gehoord.

Toverland wil naar een bezoekers
aantal van 3,7 miljoen per jaar. Dit is
ruim vier keer zoveel als in 2019 en zal
enorme consequenties hebben voor
de omgeving.” Hij riep de raad op om
de leefbaarheid met hoogste prioriteit
op de agenda te plaatsen. “We willen
één milieueffectrapportage voor alle
ontwikkelingen in het totale gebied.
Ook kunnen we geen bestemmings
plan voor twintig jaar accepteren zonder
dat er hele duidelijke afspraken zijn
gemaakt over de inhoud van de leef
baarheid en het beperken van overlast.”
Tot slot sprak de heer Van Dooren
namens een grote groep inwoners
van de Zeesweg en andere straten
in Sevenum over de huisvesting van
arbeidsmigranten in een bedrijfs- en
verblijfsgebouw in Sevenum. Dat deze
kwestie hen zeer aangrijpt, blijkt wel
uit dat er zich voorafgaand aan de

vergadering een grote groep inwo
ners had verzameld voor het gemeen
tehuis om Van Dooren te steunen en
folders uit te delen aan de raadsle
den, in de hoop gehoord te worden.
“Naast dat we ons zorgen maken over
de leefbaarheid van ons dorp, zijn we
pas ingelicht over de kwestie toen er
al een omgevingsvergunning ver
leend was. Er zou geen clustering van
arbeidsmigranten komen, waarom
gebeurt dit dan nu toch?” Van Dooren
vroeg zich af waarom dit zo snel moet
gebeuren en waarom de gemeente
economisch belang verkiest boven
het belang van de eigen burgers.
De bewoners willen een veilige omge
ving en meer transparantie, waarbij
het belang van de burgers op voor
hand wordt meegenomen.
Tekst: Floor Velthuizen
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Juichen tussen 70.000 Max-fans

Yvonne mocht twee dagen genieten van het
Formule 1-geweld in Zandvoort
Nederland stond even helemaal op
haar kop. In het weekend van
vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag
5 september was het één en al
oranje in Zandvoort, maar ook bij
veel Nederlanders thuis voor de
buis. De Formule 1 kwam eindelijk
terug naar Nederland en Yvonne
Huijs (28) uit Horst was erbij.
”Het was echt een gekkenhuis, iets
om nooit te vergeten”, zegt ze nog
met een volle glimlach. ”Ik was über
haupt al dankbaar dat ik erheen mocht
vanwege de loting.” Yvonne bezocht
de Grand Prix met haar ouders, haar
zusje en de vriend van haar zusje.
Ze wisten kaarten te scoren voor de
vrijdag (vrije trainingen) en de zater
dag (kwalificatie). ”Helaas niet voor de
zondag, de grote dag. Maar dat mocht
de pret echt niet drukken. We heb
ben de race in een speciaal racecafé in
Zandvoort gekeken. Daar was de sfeer
net zo goed als op het circuit zelf.”

Next level
Yvonne is al heel lang een Formule
1-fan. ”Al toen ik een kind was zat
ik met mijn ouders en zusje met
het middageten op de bank voor
de tv. Toen waren we voor Michael
Schumacher, nu uiteraard voor Max
Verstappen. Ik volg alles”, zegt ze

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

lachend. ”Het liefst zit ik tijdens de
kwalificatie op zaterdag voor de tv
en op zondag, dan heb ik altijd vrij.
Ik maak dan ook echt geen andere
plannen.” Het was dus bijna een
droom die uitkwam toen het gezin
naar Zandvoort kon afreizen. ”Ik ben
weleens bij de GP in Oostenrijk en in
Spa geweest, maar dit was echt ‘next
level’. Overal waar je keek was oranje
te zien: in de trein, dichtbij het circuit
en mensen kwamen zelfs met oranje
fietsen naar de GP.” Op sociale media
waren veel foto’s en filmpjes te zien

Oplage 19.800 exemplaren

077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.
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.

Yvonne en haar familie zaten bij de
Hans Ernstbocht en hadden prima zicht
op het circuit. ”We konden de rest van
de wedstrijden goed volgen op de tv-

en zong uit volle borst mee.”
De commotie om de GP in Zandvoort
heeft Yvonne ook uiteraard meegekre
gen. ”Ik begrijp het wel dat de evene
mentenindustrie boos is dat een GP
door mag gaan, maar festivals niet.
Zo’n GP is bijna hetzelfde als een festi
val: je hebt live entertainment, muziek
en er zijn ontzettend veel mensen.
Ik hoop dan ook dat de festivals snel
weer mogen, ik heb er namelijk ook
een paar op de planning staan.”
Tekst: Niels van Rens

Tienrayseweg 12 | 5864 CJ Meerlo
T (0478) 692803
jose@kookkelder-meerlo.nl

Redactie

Commercieel adviseurs

Kippenvel

schermen”, zegt de Horsterse. ”Op de
achtergrond was er ook iemand die de
wedstrijd aan elkaar praatte, niet Olav
Mol gelukkig. Hij maakt zoveel fou
ten”, zegt Yvonne lachend. Het hoog
tepunt van het weekend was toen
Verstappen ‘pole’ pakte. ”Eén groot
feest, echt waar. Iedereen was aan
het juichen. Een ander hoogtepunt
was het Wilhelmus, gezongen door
Davina Michelle, toen Verstappen zon
dags won. Helaas wel vanuit een café,
maar ook dan krijg je kippenvel hoor.
Iedereen ging er speciaal voor staan

José Janssen

www.hallohorstaandemaas.nl

077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

van enorme wachtrijen en druktes.
Yvonne vond het bij haar wel mee
vallen. ”Het was inderdaad wel druk.
Logisch ook als er 70.000 fans naar
Zandvoort reizen. Maar over het alge
meen viel het wel mee. We kwamen
zo door de controles heen en zaten al
best snel op onze plek.”

www.kookkelder-meerlo.nl
In de KOOKKELDER worden de volgende kookcursussen
gegeven, voor ’t seizoen: september 2021 t/m april 2022
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KOKEN voor 60+: BEGINNERS: 12 lessen
start: maandag 27 september van 13.00-15.00 uur.
BUITENLANDS 1: 6 lessen | start: di. 21 sept. 18.00 uur
SOEP+TOETJE: 3 lessen | start: di. 5 okt . 18.00 uur
TAPAS: 3 lessen | start: wo. 6 okt. 18.00 uur
OVENSCHOTELS: 3 lessen | start: wo. 12 jan. 18.00 uur
1PANSGERECHTEN: 3 lessen | start: do. 13 jan. 20.15 uur
BAKKEN: 3 lessen | start: wo. 12 jan.
BAKKEN: 6 lessen | start: wo. 29 sept. 20.15 uur
PASTA: 3 lessen | start: wo. 6 okt. 20.15 uur.
GROENTE: 3 lessen | start: wo: 2 feb. 20.15 uur
BEGINNERS: 12 lessen | start: do. 23 sept. 18.00 uur
GEVORDERDEN: 12 lessen | start: do. 30 sept. 18.00 uur
BUITENLANDS 2: 6 lessen | start: do. 23 sept. 20.15 uur
CHINEES/INDISCH: 6 lessen | start: do. 7 okt. 20.15 uur
BORRELHAPJES: 2 lessen | start: do. 3 feb. 20.15 uur
VIS: 3 lessen | start: do: 18 nov. 20.15 uur
KERSTCURSUS: 2 lessen | ma. 6 + di. 7 dec. 18.00 uur
KINDERFEESTJES woensdag/vrijdag/zaterdagmiddag
personen
PARTYKOKEN 8-24n/fa
milie/vrienden

Feestjes voor personeel/vrijgezelle
gezellig samen kokkerellen èn eten.

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
HORST RONDOM KRANESTRAAT
HORST RONDOM VENLOSEWEG

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE
Mail naar bezorgers@garcon.nl
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Horster politiek niet
blij met twijfelachtige
septemberkermis Horst
Burgemeester Ryan Palmen van de gemeente Horst aan de Maas
zei donderdag 2 september tegen dit blad dat de Horster
septemberkermis mogelijk wordt verplaatst of zelfs kans heeft
dat het evenement niet doorgaat, omdat er nog geen locatie is.
De politiek partijen van deze gemeente zijn niet blij met dit nieuws
en hopen op een alternatief.
De gemeente Horst aan de Maas is
op dit moment aan het kijken om
de septemberkermis van Horst op
een alternatieve locatie te laten
plaatsvinden. Het evenement vindt
plaats vanaf zaterdag 18 september.
Het kan niet in het centrum wor
den gevierd vanwege het afstand
houden door het coronavirus.
Een andere optie is om de kermis
naar een week later te verplaatsen.
Een optie was om de kermis op het
evenemententerrein te houden,
maar de Carbootsale houdt daar een
rommelmarkt.

Kermis moet doorgaan
Maarten Voesten (D66+GroenLinks)
vindt het van belang dat er alsnog
een kermis komt in Horst. ”Kermis is
belangrijk voor de burgers en met
name onze kinderen”, zegt hij.
”Dus inzet moet zijn dat de kermis
wel doorgaat. Uitstel in afwachting
van de ontwikkelingen van corona
en dan op basis van de mogelijk
heden besluiten hoe de kermis wel
door kan gaan, vinden wij ver
standig.” Ook Jan Wijnen van PvdA
vindt het belangrijk dat de kermis
doorgaat. ”Welk weekend, dat vind
ik niet belangrijk. Het moet wel
op een goede manier georgani
seerd worden, binnen de wettelijke
regels. In Venray is het ook op een
goede manier gelukt. Een kermis
moet niet ver buiten het dorp staan.
Wat ons betreft wordt dan ook geke
ken naar een mogelijkheid binnen
Horst. Liever wat kleiner van opzet
als op het evenemententerrein.”

Niet slim
De SP is niet blij met het nieuws.
”Dat is een staaltje van slecht
vooruit denken. Jammer dat de
gemeente zich niet verdiept heeft
in de septemberkermis. Men moet
altijd een aantal scenario’s paraat
hebben en hier is duidelijk geen
rekening gehouden met dat de
coronaperiode wel eens langer zou
kunnen duren.” De SP heeft twijfels
of de kermis überhaupt wel door
gaat. ”Je zou kunnen kijken naar
alternatieve locaties, maar of dat
op korte termijn nog kan, is twij
felachtig. Ook heeft de gemeente
contracten afgesloten met kermis
exploitanten, wat voor gevolgen
heeft dit als men de kermis naar
een weekend later verplaatst of
zelfs niet door laat gaan? Al met al
niet slim aangepakt.” Imke Emons
van Belang van Nederland vindt dat
de kermis moet doorgaan. ”De ker
misexploitanten zijn al genoeg de
dupe geweest de afgelopen peri
ode. Wederom zou ook de jeugd en
de horeca de dupe zijn van het niet
doorgaan van deze kermis. Kijk in
de winter wat we gaan doen met
alle belanghebbenden en neem

zeker de kermisexploitant, horeca
en jeugd (kinderraad) mee in de
beslissing.”

Draad kwijt
Het CDA begrijpt de moeilijke
beslissing van de burgemeester.
”Het is op dit moment simpel
weg lastig om iets te organiseren
wat vrij toegankelijk is”, zegt Loes
Wijnhoven van CDA. ”We begrij
pen dat de positie van onze lokale
horeca voorop staat.” Jeroen Brouns
van Essentie zegt de draad lang
zamerhand kwijt te raken in wat
wel en wat niet kan. ”Je ziet dat
gemeenten hier onderling anders
mee omgaan. Een goed alternatief
organiseren op een andere loca
tie lijkt niet mogelijk, begrijpen
we. Dus lijkt verplaatsen naar een
andere datum de enige mogelijk
heid. Als verplaatsen mogelijk is
dan is het daarmee voor ons als
Essentie ook opgelost. Echter wel in
overleg met de belanghebbenden,
met de horeca, de exploitanten en
het centrummanagement. Kom dan
tot een gezamenlijk gedragen
oplossing. Mocht dit niet mogelijk
zijn, dan is het wellicht ook een
kans om de wens van een aantal
partijen samen te brengen en een
grotere kermis eenmaal per jaar te
organiseren in het voorjaar.”

Ondernemer de dupe
Ook de VVD is niet blij met dit
nieuws, volgens de partij worden
ondernemers hierdoor de dupe.
”Het is in de praktijk niet zo gemak
kelijk om een kermis zomaar te
verplaatsen”, zegt Yvonne Douven.
”Datums staan al meerdere jaren
vast en de kermisexploitanten die
de attracties verzorgen, hebben
ieder weekend een vaste plaats
waar ze staan. Ook zijn er afspra
ken gemaakt als ze tweemaal in
Horst hun attracties plaatsen, dat
ze daarvoor omliggende dorpen
(waar voor de exploitanten minder
aan verdiend is) toch mee zullen
nemen. Het gaat hier wel om de
boterham die deze ondernemers
hieraan verdienen, afspraken die al
jaren lopen. Uiteraard kan altijd iets
gewijzigd worden, maar dan over
leg je dat eerst met alle betrokke
nen, de exploitanten waren verrast
om dit bericht uit de HALLO te ver
nemen.” De datums van kermissen
zijn al lang bekend, de VVD vraagt
zich daarom ook af waarom er nu
dan nog steeds geen duidelijkheid
is. ”Het is echter niet het eerste
jaar dat het wachten op vergunning
voor kermisactiviteiten zo lang op
zich laat wachten. Blijf communi
ceren met alle betrokkenen en leer
van het verleden.”
Tekst: Niels van Rens
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Kempen Creëert groeit en daarom zoeken wij
versterking in ons media team, iets voor jou?
Kansen zien is één, ze realiseren is twee. Jij loopt voor beide
warm. Je bent op zoek naar een dynamische salesrol bij een
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
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!

#kempencreëert
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Reindonk Energie doet mee
aan de eerste Open Energiedag
Dit jaar wordt voor het eerst de Open Energiedag georganiseerd:
op zaterdag 11 september kunnen geïnteresseerden op bezoek bij
een windturbine, zonnepark, warmte-installatie of andere duurzame energieprojecten door heel Nederland. Ook energie coöperatie Reindonk Energie, met toekomstige zonneweide ’t Veen in
Griendtsveen, opent die zaterdag de deuren voor het publiek.
Nederland gaat de komende jaren
steeds meer energie opwek
ken uit hernieuwbare bronnen,
zoals met windturbines, zonne
panelen, bodemwarmte, warm
tepompen of uit water. Tijdens de
Open Energiedag kan iedereen
zelf komen kijken en ervaren hoe
dat werkt. Op tientallen locaties
door heel Nederland zetten pro
ducenten de deuren open. Ook in
Griendtsveen kunnen bezoekers
terecht, op het terrein van de voor
malige voetbalvelden waar voor
het einde van het jaar een zonne
weide wordt gebouwd.
Zonneweide ‘t Veen wordt eind dit
jaar aangelegd op twee voormalige
voetbalvelden en is 100 procent
coöperatief ontwikkeld. De zon
neweide wordt als energietuin
aangelegd, met aandacht voor
ecologie en inpassing. Tegelijkertijd
is de zonneweide straks toeganke
lijk voor publiek en is er aandacht
voor educatie. Het is momen

OPENINGS
KORTING
*

Sirenes en zwaailichten
tijdens Kindervakantiewerk Melderslo
De 42e editie van Kindervakantiewerk Melderslo zit er weer op. Er zijn van maandag 30 augustus tot en met
vrijdag 3 september allerlei activiteiten georganiseerd die bij het thema ‘sirenes en zwaailichten’ pasten.
Er deden in totaal 145 kinderen mee.

teel mogelijk om als inwoner van
Horst aan de Maas participaties te
nemen in dit park. Koffie en thee
staat klaar, alle ruimte voor een
goed gesprek en een rondwande
ling. De inloopdag is op 11 sep
tember van 10.00 tot 15.00 uur aan
de Lavendelweg in Griendtsveen.
Aanmelden vooraf is niet nodig.

Onderdeel
De Open Energiedag is een initia
tief van De Nederlandse Vereniging
Duurzame Energie (NVDE), samen
met vijf brancheorganisaties: NWEA,
Holland Solar, EnergieSamen,
Vereniging Warmtepompen en
Branchevereniging Bodemenergie.
De Open Energiedag is onderdeel
van een bredere campagne waarbij
producenten van duurzame ener
gie laten zien hoe zij werken aan de
energie-opwek van de toekomst.
Meer informatie is te vinden op
www.daarkrijgjeenergievan.nl

De kinderen van groep 1 en 2 zijn
maandag 30 augustus per huif
kar naar speeltuin Roeffen Mart
geweest en hebben daar de hele
dag gespeeld. Tijdens dit uitje
kwam brandweerman Rinus
Henraath met de brandweerauto
naar de speeltuin. De kinderen
mochten een kijkje nemen in de
brandweerauto en er zelfs een
rondje in meerijden. Op dinsdag

31 augustus hebben de kinderen
van groep 1 en 2 hutjes gebouwd.
Daarna hebben ze nog brandweer
auto’s geknutseld en spelletjes
gedaan. De groepen 3 tot en met
8 waren woensdag 1 september aan
de beurt. Zij hebben op deze dag
hutten gebouwd met het thema
sirenes en zwaailichten. Op donder
dag 2 september stonden er heel
veel spellen op het programma

WE ZITTEN
WEER LEKKER
IN VENLO

voor de kinderen. Ook kwam Rinus
Henraath nog een keer langs met
de brandweerauto. De kinde
ren mochten nu zelf een brandje
blussen. Op de laatste dag van
Kindervakantiewerk hebben de kin
deren gezwommen bij zwembad de
Berkel in Horst. De organisatie kijkt
terug op een geslaagde week.

Montèl Caesar
Banktopper* Hoekbank.
Incl. binnenvering t.w.v. € 200.- en zwart
metalen sledepoten in stof van € 2349.- voor

1999.-

Woonboulevard Trefcenter

ROUND
TABLE
CADEAU

**

Voor de eerste 100 klanten

COMPLEET
VERNIEUWDE
WINKEL

Montèl Romero
3-zits. Zoals getoond in stof
excl. sierkussens € 1199.In leer vanaf € 1499.In stof vanaf € 899.NU MET 10% KORTING

809.-

Montèl Hampton
Hoekbank. Zoals getoond in stof
incl. 2 rugkussens in stof en 1 rugkussen
in leer excl. sierkussens € 3099.In stof vanaf € 2299.NU MET 10% KORTING**
Montèl Phillipe
3-zits. Zoals getoond
en in stof vanaf incl. 2 armkussens
en sledepoot excl. sierkussens € 1699.NU MET 10% KORTING

1529.-

2069.-

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

10%

Thema brandweer
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Gemeenteraad wil geen fietsverbod in het centrum van Horst
De gemeenteraad van Horst aan de Maas wil geen fietsverbod in het centrum van Horst. Dat melden de
partijen aan nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas nadat de resultaten van het onderzoek van TIP
HorstaandeMaas op donderdag 2 september bekend werden gemaakt.
hebben. Maximaal 10 kilometer per
uur geldt kennelijk niet voor ieder
een. Wat ons betreft blijft de fietser
welkom, echter wel als gast, een
gast die zich ook zodanig weet te
gedragen.” Ook D66+GroenLinks ziet
niets in een fietsverbod. ”Zelfs onge
wenst”, zegt Maart Voesten.
”Incidenteel (bij grote drukte en op
marktdagen) wel, het is de verant
woordelijkheid van iedereen om de
beschikbare ruimte zo goed mogelijk
met elkaar te delen.”

Uit dat onderzoek bleek dat veel
inwoners uit Horst aan de Maas zich
stoorden aan het fietsverkeer in het
centrum. Een mogelijke optie was
een fietsverbod, maar daar is de
gemeenteraad het niet mee eens.
”Na de herinrichting van het cen
trum is helaas de indruk ontstaan
dat er een zone is voor fietsers en
voor voetgangers”, zegt Jan Wijnen
(PvdA). ”Dit is natuurlijk niet zo.
De fietser is te gast in het centrum.
Wel verbaast het ons hoe deze gas
ten zich soms gedragen. Met hoge
snelheid tussen de voetgangers door
en denken dat ze ook nog voorrang

Campagne Venlo
Jeroen Brouns (Essentie): ”Juist de

fiets is bij uitstek een middel om
de winkels te bereiken in het cen
trum van Horst. Dat vinden we een
groot voordeel. Vaak ben je met de
fiets zelfs sneller dan met de auto
en bovendien is het een schoon
alternatief voor de auto. De erger
nis die veelal wordt genoemd zit
in gedrag van fietsers die te hard
rijden of naast elkaar rijden en
daarmee onvoldoende rekening
houden met andere weggebruikers.”
Brouns komt nog met een ander
idee. ”In Venlo is recent gestart
met de campagne Winkels open,
fietsers lopen. Wellicht kunnen we

hier iets van leren. Alleen samen
houden we het centrum prettig en
leefbaar.” Ook de SP ziet een fiets
verbod niet zitten. ”Wat doe je dan
met de snelle jongens/meisjes op de
scootmobiels? Of met de elektrische
steps? Of zo'n snelle puber op de
skates? Als zij je inhalen, dan schrik
je ook.” CDA en VVD zien een fiets
verbod ook echt niet zitten. ”Als je
snel een boodschap wil halen of ter
rasje wil pakken is het wel zo han
dig als je dit met de fiets kunt doen”,
zegt Yvonne Douven (VVD). ”Laten
we niet overbodige regels maken,
fiets verstandig en geef elkaar de
ruimte.” Imke Emons van Belang
van Nederland vindt ook dat er geen
verbod moet komen. ”Er moet vol
doende gelegenheid zijn om je fiets

goed te stallen zodat mensen die
slecht ter been zijn ruimte hebben op
de wandelpaden.”

Duidelijkheid
Het College van B&W van Horst aan
de Maas wil ook geen fietsverbod.
Wel ziet wethouder Eric Beurskens
kansen om meer duidelijkheid te cre
ëren. ”We hebben de campagne 'Ik
rijd 10' gehad die we mogelijk nog
een keer gaan herhalen”, zegt hij.
”Daarnaast willen we als college gaan
kijken hoe we om moeten gaan met
het toenemend aantal elektrische- en
snorfietsen dat door het centrum rijdt.
Mogelijk moeten daar extra maatre
gelen voor genomen worden.”
Tekst: Niels van Rens

Nieuwe partij in Horster gemeenteraad

Raadslid Imke Emons sluit zich aan bij Belang van Nederland
Imke Emons, raadslid in de gemeente Horst aan de Maas, sluit zich aan bij Belang van Nederland, de nieuwe
partij van de Kamerleden Wybren van Haga, Olaf Ephraim en Hans Smolders. In mei van dit jaar stapte ze uit
de VVD Horst aan de Maas vanwege het coronabeleid dat die partij hanteert.
Emons was vorig jaar één van de initi
atiefnemers van klappen voor de zorg.
Ook organiseerde ze de Heldenweek
om zorgmedewerkers en andere ‘coro
nahelden’ in het zonnetje te zetten.

”Maar nu voelen de landelijk opge
legde regels als een klap in ieders
gezicht”, zegt ze. ”Kijkend naar de niet
uit te leggen maatregelen en de com
plete willekeur daarbij, kon ik niet met

mijn geweten uitkomen voor de VVD,
een partij die de zorg met rücksichts
lose bezuinigingen compleet heeft
uitgehold.”
Bij Belang van Nederland krijgt Emons

de ruimte om de lokale afdeling op
te zetten en verder uit te bouwen.
”Ik wil dat ondernemers weer mogen
ondernemen en we weer trots mogen
zijn op ons mooie Nederland”, aldus
Emons, die zich onder meer wil inzet
ten op het verbeteren van de zorg en
het bestrijden van de enorme woning
nood.

Kamerlid Van Haga is blij met een
nieuwe BVNL-afdeling in Limburg:
”Wij zijn de snelst groeiende partij van
Nederland en het is fantastisch dat
we met Imke nu iemand hebben in
Limburg. Iemand die, door haar per
soonlijke situatie (zoontje is chronisch
ziek), bovendien grote affiniteit met
zorg heeft”, aldus Van Haga.

Sollicitatie inloopavonden
Maandag 20 September 18.00 – 20.00 uur
Woensdag 29 September 18.00 – 20.00 uur

Spuitbomen Agrifac

Luifel floriade terrein Venlo

Binnenlopen, kennis maken en solliciteren!
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en zie jij het zitten om aan
mooie projecten te werken?
Loop dan op een van de inloopdagen binnen.
Wij laten je onder genot van een kopje koffie kennis maken met
CLT Metal Service zodat je een goed beeld krijgt wat we doen
en of wij bij jou passen!

Podium Songfestival Wenen

Stadsluifel “De Diagonaal” Almere

Wij hebben op dit moment meerdere technisch functies te
vergeven:

Kanter
Buislaser operator
BBL Leerling

Capital C - Diamantbeurs Amsterdam

CLT Metal Service B.V. | Handelstraat 7 | 5961 PV HORST | www.cltmetalservice.com | 077 – 398 19 45

Zitbanken Nederlandse spoorwegen
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Unne tevreeje mings van wiênig weurd...
Vandaag nemen we samen afscheid van ôzze pap, trotse opa,
in de mooie leeftijd van 90 jaar

Wim Verhaegh
echtgenoot van

Lies Verhaegh - Gommans †
* Sevenum, 30 april 1931

† Venray, 3 september 2021
Lex en Marleen

Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden
Al je zorgen en verdriet behoren nu tot het verleden

Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede
dat hij ons gegeven heeft, hebben wij
afscheid moeten nemen van

Peter Huijs
Lottum, 20 mei 1962

Con en Marian
Pleun en Dirk
Coen en Joyce

zoon, broer en oom van
Mam en Pap † Huijs-Thielen
Gé Huijs
Stan Huijs en Thea Crooijmans, Ilya

Sjaak en Helmie
Jeltje en Jeroen
Janske
Bosschekampstraat 30, 5975 AT Sevenum
De uitvaartdienst was op woensdag 8 september in de
St-Fabianus en Sebastianuskerk te Sevenum, waarna we pap
bij mam te ruste hebben gelegd op het R.K. Kerkhof.
Een hartelijk woord van dank aan allen die pap met
liefdevolle zorg en aandacht de laatste jaren omringd hebben.

Horst, 31 augustus 2021

Familie Huijs | Familie Thielen
Correspondentieadres:
Konijnskampstraat 16
5973 NM Lottum
Op maandag 6 september hebben wij afscheid genomen
van Peter.
We zijn bijzonder dankbaar voor de goede zorgen
van woonbegeleidingscentrum Het Vlinderhuis en
hospice Doevenbos.

“ik heb un good laeve gehad”
Dankbetuiging

Dankbaar maar verdrietig, en omringd door allen die hem
lief waren, is rustig ingeslapen onze supervriend en trotse opa

’n Stukske Zaerum is nit mier..

Coen Rijs

Jan van de Ven

* Sevenum, 2 maart 1941

† Maasbree, 6 september 2021

levenspartner van

Riek Zeelen- Kusters
Bart en Leontien, Fer, Loek, Sef
Michel en Connie
Maasbree, 6 september 2021
Broekstraat 39, 5993 BA Maasbree
Op vrijdag 10 september nemen wij in besloten kring
afscheid van Coen.

Zoveel bloemen, zoveel kaarten,
zoveel warme woorden, zoveel belangstelling.
Het doet goed verdriet te kunnen en mogen delen.
Wij willen de Firma Dinnissen en de directe collega’s
speciaal bedanken voor hun betrokkenheid na het
overlijden van ôzze Jan.
Moeke van de Ven - Jakobs
Boers, zussen, schoonbroers en -zussen
Neven en nichten

Peet Steeghs Uitvaartzorg

Met een lach en een traan

Toch nog afscheid groep 8 van De Dobbelsteen
Het was tranen met tuiten huilen toen groep 8 van basisschool De
Dobbelsteen in Sevenum aan het eind van het schooljaar hoorde dat
hun eindfeest niet door kon gaan. Door meerdere coronabesmettingen moest het feest gecanceld worden. Vrijdag 3 september deden ze
het dunnetjes over en trok er een Cabrio-stoet door het centrum van
Sevenum.
Het was één grote verrassing voor
de inmiddels oud achtste klassers
van basisschool De Dobbelsteen:
een heuse Cabrio-stoet. ”In het
diepste geheim werden de
kinderen gelokt naar een locatie
waar uiteindelijk heel wat Cabrio’s
op hen stonden te wachten”,
zegt Marina Ebben-Jacobs, één
van de ouders van de kinderen
en initiatiefneemster. ”Ze waren
allemaal zo verrast, prachtig om te
zien.”

Tranen in de ogen
Het einde van het schooljaar was
in zicht voor de kinderen van groep
8 van De Dobbelsteen. ”Ze hadden
al geen fijn jaar achter de rug”, gaat
Marina verder. ”Er werd veel thuis
gewerkt en de kans op corona was
altijd aanwezig. Hoe pijnlijk was het
dan ook toen ze de laatste dag van
het schooljaar te horen kregen dat
het grote feest niet kon doorgaan.
Het hele jaar geen coronabesmetting
in de klas gehad en dan toch doet

het virus hen de das om. Zo zonde.
De directrice zei ook dat nog nooit
met tranen in haar ogen zo’n beslis
sing heeft moeten nemen.”
De domper was enorm voor de
kinderen, vooral ook omdat het
de laatste Dobbelsteners waren.
”De Dobbelsteen is nu gefuseerd
met basisschool De Horizon en
heet nu De Ezelsbrug. We noem
den de kinderen daarom ook de
laatste Dobbelsteners.” Marina kon
het moment nog goed herinneren.
”Mijn dochter zat op bed en was
haar laatste teksten van de musical
aan het oefenen. Totdat ik opeens
het ene na het andere berichtje
kreeg van coronabesmettingen.
Tja, dan zit er niets anders op.”
Maar de vreugde was enorm toen

vrijdag er toch een eindfeest kwam.
”We trommelden iedereen op: ken
nissen, ooms en tantes en opa’s
en oma’s. Het was één groot feest.
Met een tocht door het dorp ein
digde de stoet bij één van de kin
deren en in de achtertuin hebben
we feest gevierd. Zo zagen ze elkaar
toch nog één keer voordat ze naar
de middelbare school zouden gaan.
Het was een topafscheid!”

Ze waren allemaal
zo verrast

Binnenkijken bij...

Column

Berouw komt
na de zonde
Dat bleek afgelopen week
maar weer eens toen ik een
gedetineerde ging spreken
over de spullen die zijn vrouw
voor hem mee had genomen.
Als je op bezoek gaat bij iemand
die in PI Grave is gedetineerd,
dan mag je spullen, die zijn
toegestaan, meenemen.
Denk bijvoorbeeld aan boeken,
tijdschriften of kleding. Zo had
de vrouw kleding meegenomen
voor haar man die bij ons
verbleef. Spullen die worden
meegebracht, worden eerst
door onze visitatiemedewerkers
gecontroleerd. In de zoom van
een kledingstuk ontdekten onze
medewerkers 20 gram in folie
gewikkelde hasj. Toen ik de man
confronteerde met deze vondst
gaf hij aan van niets te weten.
Hij zei dat zijn vrouw en kind op
bezoek waren geweest, dat hij
buiten graag een joint rookte,
maar nu toch echt onschuldig
was. Hij wilde daarom afstand
doen van de drugs die door ons
gevonden was. Ik heb de man
verteld dat hij dan geen straf
zou krijgen en dat de drugs in
beslag zouden worden genomen.
Maar ook dat zijn vrouw voor de
duur van drie maanden niet meer
welkom was in PI Grave. De man
gaf aan dat dit niet zo erg was.
Hij hoefde immers toch nog maar
een paar maanden te zitten en
hij had nog altijd de mogelijkheid
om te videobellen met zijn vouw
en kind.
Toen ik hem echter vertelde dat
dit nog niet alles was, dat ik
ook tegen zijn vrouw aangifte
zou gaan doen van een misdrijf
wegens het invoeren van drugs
in een gevangenis, brak het
zweet bij de man uit. Hij begon
te stotteren en te knipperen
met zijn ogen. Hij vroeg of ik
alsjeblief een uitzondering zou
kunnen maken en de politie niet
zou willen bellen. Hij beloofde
echt beterschap namens zijn
vrouw. Toen ik aangaf dat dit niet
kon, schoten de tranen in zijn
ogen.
In dit geval ging het hier dus
duidelijk om een geval van
spijt. Spijt is over het algemeen
verstand dat te laat komt of te
wel berouw komt na de zonde!

Tekst: Niels van Rens
Carla Wijnhoven
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Samenwerking levert voordelen op voor verenigingen

Paardensportverenigingen Horst aan de Maas gaan
nauw samenwerken
Negen paardensportverenigingen uit de gemeente Horst aan de Maas
gaan hun krachten bundelen door nauw met elkaar samen te werken.
Er is gekozen voor een hechte samenwerking in plaats van een fusie,
zodat iedere vereniging zijn eigen faciliteiten behoudt, maar de leden
wel iets extra’s geboden kan worden. Zondag 5 september werd in de
rijhal in Lottum de samenwerkingsovereenkomst ‘Horse aan de
Maas’ ondertekend.
De verschillende paardensportver
enigingen uit de gemeente Horst
aan de Maas kwamen samen, toen
gemeente Horst aan de Maas hen
de vraag voorlegde of het misschien
beter zou zijn om de verenigingen
samen te voegen en gebruik te
laten maken van twee grote loca
ties. Kleine verenigingen hebben
namelijk maar tientallen leden,
terwijl grote verenigingen er meer
dan honderd hebben. De gemeente
vroeg zich af of deze kleinere ver
enigingen nog wel levensvatbaar
waren. Deze vraag leidde tot ver
schillende gesprekken tussen de
verenigingen waar uiteindelijk,
twee jaar later, een besluit over
werd genomen.

Niet fuseren
Ondanks dat alle verenigingen
enthousiast waren over een samen
werking, was een fusie geen optie.
”Dit idee werd direct van tafel
geveegd”, vertelt Jac Wagemans,
voorzitter van pony- en ruiterclub
Lottum. ”Alle verenigingen willen
samenwerken en elkaar helpen,
maar ook hun eigen accommodatie
behouden.” Guido Nabben, voorzit
ter van HV Bucephalus Sevenum,
voegt hieraan toe dat het bewaren
van een bepaalde zelfstandigheid
belangrijk is voor de verenigin
gen. ”Iedere vereniging heeft een
bepaalde functie in elk dorp, dat
moet je zien te behouden”, licht hij
toe. ”Natuurlijk zijn de verschillen
in uitrusting behoorlijk. Er zijn grote
en kleine maneges en op sommige
locaties zijn meer mogelijkheden.
Er zijn bijvoorbeeld verenigingen
die alleen een buitenrijbaan heb
ben, maar door te blijven bestaan
kan daar nog steeds op locatie

gereden worden en behouden zij
een stukje zelfstandigheid. Ik zeg
niet dat we met dit idee tien jaar
vooruit kunnen kijken, maar er is op
dit moment geen noodzaak om te
fuseren.”

Er is veel veranderd in
de paardenwereld

Voordelen
Een nauwe samenwerking levert
de verschillende verenigingen veel
voordelen op. Nabben geeft aan
dat het voor de leden aantrekkelijk
is als ze bepaalde zaken combine
ren. ”Met een samenwerking kun
nen we bijvoorbeeld opstartlessen
voor de jongste ruiters combineren.
Vaak zijn er per vereniging maar
één of twee beginnende ruitertjes,
die op deze manier samen in een
groepje geplaatst kunnen worden.
Door lesaanbod te combineren, kan
het instructieniveau aangepast wor
den op de verschillende deelnemers
en kunnen er homogene groepen
samengesteld worden. Ook kunnen
ruiters zo lessen volgen op andere
locaties, maar wel lid blijven van
hun eigen vereniging. Verder kun
nen we ons middels een samen
werking beter presenteren richting
scholen.”
Annelies Hesp-Classens, pen
ningmeester van Ruitersport
Wittenhorst, geeft aan dat de ver
enigingen met dezelfde problemen
kampen. ”Ledenaantallen lopen
terug en het wordt steeds moei
lijker om vrijwilligers te vinden
voor activiteiten. Met een samen

werking wordt het makkelijker om
dit soort problemen op te lossen.”
Wagemans geeft aan dat de kos
ten soms hoog oplopen. ”Er is veel
veranderd in de paardenwereld.
Grote verenigingen kunnen zich
meer permitteren qua onderhoud.
Hier kunnen kleine verenigingen
dan gebruik van maken,” geeft
Wagemans aan. ”Jonge leden kun
nen met deze samenwerking ook
een keer meedoen met een pony
kamp, omdat hier normaal te weinig
aanmeldingen voor zijn. Ook kun
nen wedstrijden gecombineerd
worden.”

Afhankelijk
Nicole Banens is voorzitter van PC/
RV de IJsvogel in Swolgen, deze
vereniging is één van de kleinste
verenigingen. Banens geeft aan dat
zij, vóór de samenwerking, soms al
afhankelijk waren van andere ver
enigingen. ”Wij zijn de enige vereni
ging die geen eigen accommodatie
heeft. Wij hebben ongeveer

zeventien rijdende leden, waar
van meerdere een eigen accom
modatie hebben en lid zijn om aan
wedstrijden deel te kunnen nemen.
We huren soms locaties van andere
verenigingen om onze leden toch
iets te kunnen bieden zoals lessen.
De samenwerking tussen alle ver
enigingen sluit hier goed bij aan.

Toekomst
De concrete toekomstplannen
moeten nog uitgewerkt worden.
De verenigingen komen maandag
11 oktober weer samen en tijdens
dit overleg zal geëvalueerd worden
op de ondertekening. Wagemans
geeft aan dat de eerste gezamen
lijke activiteiten in 2022 zullen
plaatsvinden. Hesp-Classens voegt
hieraan toe dat er wel al veel
ideeën zijn. ”We hebben het plan
om een groot ponykamp te orga
niseren in de zomer van 2022 voor
jeugdleden van alle verenigingen.
Ook zouden we graag grote, geza
menlijke wedstrijden organiseren.

Hier zijn veel vrijwilligers voor
nodig, als we de krachten bunde
len is dit gewoon mogelijk.”
De verenigingen zijn ervan over
tuigd dat door intensief onderling
contact de verenigingen versterkt
worden. ”We komen een paar keer
per jaar bij elkaar, waardoor de
contactlijnen heel kort zijn”, ver
telt Hesp-Classens. ”Ook vormen
we projectgroepen, waardoor het
makkelijker wordt om evenemen
ten te organiseren. We kijken uit
naar de samenwerking en mooie
dingen die we samen gaan berei
ken.”

We willen een groot
ponykamp organiseren
in 2022

Tekst: Floor Velthuizen

Vacature
P.I. Zuid-Oost, Ter Peel te Evertsoord
Wij zijn op zoek naar een

kapster

De locatie Ter Peel vormt samen met de locatie Roermond PI Zuid-Oost. Ter Peel is een inrichting voor
vrouwelijke gedetineerden. Heb jij een kapsalon of ben jij thuiskapster in de omgeving van Horst aan de
Maas, zou jij op frequente basis in een niet alledaagse maar zeer veelzijdige omgeving willen werken en heb
je geen moeite met het naleven van veiligheidsvoorschriften?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Voor meer informatie kun je contact opnemen via e-mail:
bureau.management.ondersteuning.pi.zuid-oost.terpeel@dji.minjus.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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Verdrietig, maar ook dankbaar voor de mooie herinneringen
en voor alles wat hij voor ons heeft betekend, is van ons
heengegaan, mijn lieve man, onze pap en opa

Harrie Jenniskens
Ik heb un moëi laeve gehad...

Mart Klaassen
echtgenoot van

Tiny Klaassen-Vullings †
Hij overleed in de leeftijd van 79 jaar.
Suzie en Wim
Lisan en Caspar
Chloé

Fleuren Hay

* 23 april 1933

† 6 september 2021

echtgenoot van Annie

Jenniskens-Duijkers

Wilbert en Cindy
Noor, Kjeld
Wevertweg 17, 5961 MA Horst

Willem en Natasja

‘’ ’t gût neet mier”

Bearke, Sam,
Billie, Tommie

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij
de strijd niet kunnen winnen.

Yvonne Vos

Tom Op de Laak

Tel. 077 - 302 11 40

Pap is thuis. Je kunt zondag 12 september tussen 17.30 en
18.30 uur persoonlijk afscheid van hem komen nemen.
Már ik haaj gaer nag efkès wille blieve

Lia Cornelissen
Horst, Lia Cornelissen
Wanssum, Bas Rothoff en Marieke van Hek
Venray, Pim en Sharona Rothoff-Vissers
Eva
Middelijk 52, 5961 EL Horst

Intens verdrietig, maar vol trots, bewondering,
respect en dankbaarheid voor alle mooie, fijne herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen van

Toon Peeters
Melderslo, 12 april 1941

Nijmegen, 5 september 2021

echtgenoot van

Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen

De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.

“Een ongemakkelijk stilte.”

Groot is het gemis
waardevol zijn de herinneringen

Met liefde en passie

† Maastricht, 5 september 2021
Liefde van

De rit door het levensverhaal van ôzze Pap, Opa, Opa-Opa
is maandag 13 september in Crematorium Boschhuizen in
besloten kring.

uit vaar t verzorging

Dankbaar voor alle jaren die wij met hem mochten beleven,
hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van

*Horst, 17 maart 1949

6 september 2021
Emmastraat 15, 5961 XT Horst

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

John en Ilonka
Koen, Siem

Wij nemen in besloten kring afscheid van Harrie
op zaterdag 11 september.

Veronique en Anthony
Quinty
Maud

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

Harrie en Karin

Lotte en Desmond
Livia
Renzo
Divano
Freek en Nellie

HAN-MARK
ARENDSE

Geschokt en met grote verslagenheid hebben we het trieste bericht
vernomen van het overlijden van onze broer

voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

GERRIE
VAN DEN

H OEF

Tom op de Laak

UITVAARTBEGELEIDING

We wensen Lia, Bas, Marieke, Pim, Sharona en kleine Eva
veel kracht en troost toe om dit zware verlies te dragen.

Uniek eigen Afscheidshuis

Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
T 06 - 19 08 28 14
www.gerrievandenhoef.nl

Non pluribus verbis, sicut silentium...
Geen woorden meer, alleen maar stilte
Familie op de Laak

Anny Peeters-Willemse
Ria en Twan Willems-Peeters
Daan
Luuk

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

www.yogacentrumlespoir.nl
Afteryoga NEXT. Yoga voor het eerste
jaar na de geboorte van je kindje.
0683032576/yogavooriedereen@live.nl

André en José Peeters-Willems
Jarno
Jesse en Adelisa

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.

Hortensia’s (veel srt. o.a. limelight,
little lime, annabel), rhodo,
vlinderstruik, azalea, taxus, viburnum,
buxusvervangers, vaste pl., grassen
enz. Open zaterdag van 9.30-16.30 uur.
Oude Heldenseweg (naast 13a )
Maasbree. Info: www.veld-tuinplanten.
nl of 06 40 32 71 08

Monique Peeters en Roel de Rijck
Fenne
Janne
Veulenseweg 4a
5809 EL Leunen
We nemen in besloten kring afscheid van pap op
zaterdag 11 september.

Voor de leukste webshop in
dameskleding & accessoires
WWW.BEHAPPYFASHION.NL
of kom privé shoppen in Sevenum, bel
of app 06 28 66 26 51
Walk & Body (Walking Bootcamp)
in Horst op woensdagavond 19.30 uur.
Info www.ageia.nl. Doe je mee ?

Appelen en pruimen
zelfplukken
P v. Lankveld
Tienraijseweg 2
5864 CJ Meerlo
06 53 13 01 32

Wij hebben div. vacatures: chauffeur
code 95, schoonmaker en operator, zie
www.bexbv.nl/vacatures.

Gratis af te halen mooie paardenmest
met lang en kort stro info
06 23 77 19 88 Hegelsom

Bel dag & nacht
0478-515221
www.briensveld.nl

Atelier De Stal start vanaf 6 september
weer met workshops , ook voor
groepen!
Interesse en info? www.atelier-destal.
nl of 06 12 69 79 35
Gevraagd hulp in de huishouding in
Horst.
3 uur/week. Mail naar ktjcx78@gmail.
com
Gevonden: Sleutelbol met
smiley / bloemetje. Gevonden op
Kerkstraat in Horst bij de kerk.
Voor info 06 51 43 34 30

0909 \ jongeren
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15-vragen aan

Karlijn Hellegers Horst
drogen als ik uit bad kom. Ik ga
ervan uit dat de meeste mensen dat
wel kennen, want het is daarna heel
koud. Mijn uitvinding heeft daar de
perfecte oplossing voor: een bad met
een grote föhn. De föhn zit in een
kap boven het bad en blaast warme
lucht, waardoor je sneller opdroogt.
Nu hoef je niet meer uit bad om
jezelf af te drogen.

Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Engeland. Mijn Engels is niet zo
goed en als het mijn moedertaal
was geweest, had ik met veel meer
mensen kunnen communiceren. Ik
heb een paar keer gehad dat bui
tenlandse mensen op vakantie, de
hockeyclub en werk met mij wilden
communiceren, alleen kon ik dan niet
antwoorden. Persoonlijk vind ik het
heel naar dat ik niet gepast kan rea
geren als die persoon goede inten
ties heeft. Ik probeer het op te lossen
met gebaren of woorden die ik wel
ken. Ook met reizen komt het later
goed van pas.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Karlijn Hellegers
17 jaar
Horst
Laborante school
Summa college
Eindhoven

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Een wereldrondreis maken. Ik vind
het heel leuk om allerlei dingen op
de wereld te ontdekken. De tante
van mijn moeder doet dat met haar
beroep ook veel en ik weet dat er
meerdere mensen zijn in mijn familie
die graag reizen.

Wat zou je nooit weggooien?
Dingen die bijzondere herinneringen
oproepen. Ik heb bijvoorbeeld bijzon

dere beeldjes van mijn vakanties die
ik bewaar of spullen van hockey die
mij dierbaar blijven.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Dat ik door moet leren voor school
en me er niet steeds tegen moet ver
zetten. Ik had heel vaak geen zin en
daardoor kwam er niks van. Doordat
mijn ouders me daarop aanspraken
en me dit advies gaven, ben ik heel
ver gekomen en kan ik nu sneller
beginnen met leren. Zo heb ik later
op de dag nog tijd over voor andere
dingen.

Wat zou de beste uitvinding zijn?
Ik vind het nooit fijn om me af te

De laatste keer dat ik een grote
beslissing moest nemen ging over
mijn vervolgopleiding. Ik was vaak
aan het twijfelen tussen verschil
lende dingen zoals gymdocent, labo
rante en stylist. Uiteindelijk heb ik
voor laborante gekozen, omdat daar
mijn kwaliteiten en interesses lig
gen. Ook hebben ze op dat gebied
een tekort aan personeel, wat goed
uitkomt. Tot nu toe heb ik geen spijt
van mijn keuze en ik hoop er iets
moois van te maken in de toekomst.

Ben je meestal te vroeg, precies
op tijd of te laat?
Het grappige is dat ik bijna nooit
precies op tijd ben. Normaal probeer
ik dat wel, omdat ik nooit de eerste
of laatste wil zijn. Soms ben ik wel
te laat, maar dat overkomt iedereen
wel eens. Ik probeer dan wel over
bodige dingen weg te laten zodat ik
minder tijd verlies. Ik fiets bijvoor
beeld zo snel als ik kan. Ik kan ’s
ochtends niet eten, want ik raak snel
gestrest. Dat is eigenlijk geen goede
gewoonte, maar daar kies ik nou
eenmaal voor. Op tijd zijn en afspra

Ben jij de enthousiaste ﬁetstechnicus
die ons team komt versterken?
Wat vragen wij van jou?
• Je bent in het bezit van een diploma ‘Fietstechnicus’ of voornemens de opleiding
ﬁetstechnicus te volgen;
• Je bent een enthousiaste ﬁetsenmaker met oog voor detail en sleutelt met passie;
• Je hebt ervaring met het repareren van verschillende typen ﬁetsen;
Wat bieden wij jou?
• Een contract voor 38 uur per week met 24 vakantiedagen;
• Pensioenregeling;
• Korting op ons gehele assortiment ﬁetsen en ﬁetsonderdelen.

ken nakomen is heel belangrijk voor
mij. Meestal ben ik te vroeg, omdat
ik me ’s ochtends nooit wil haas
ten. Mijn dag moet nooit met onrust
beginnen, dat is geen prettige start
van de dag.

Heb je een verborgen talent?
Eigenlijk is dit geen talent, maar
mensen die mij goed kennen weten
dat ik heel onhandig ben. Op de
basisschool waren we bijvoorbeeld
aan het voetballen in de zomer op
het schoolplein. Ik was met een paar
vriendinnen tegen een flesje aan het
schoppen en opeens stelde ik voor
om het flesje in de lucht te gooien
en er hard tegenaan te schoppen.
Het flesje viel in het kippenhok bij de
buren van de school. Jammer genoeg
moest ik toen gaan zeggen wat er
aan de hand was. De mensen waarbij
het flesje beland was konden er wel
om lachen en dat is iets wat ik nooit
meer ga vergeten.

Wat is je favoriete hobby?
Klarinet spelen. Ik zit nu al 4 jaar bij
de Koninklijke Harmonie van Horst
(KHH). Ik mocht toen meteen begin
nen met klarinet spelen, normaal
begin je met blokfluit. Ik hoefde dat
niet, omdat ik al muziek op school
had gehad. Inmiddels heb ik al mijn
A praktijk en theorie gehaald en
volgend jaar mag ik op voor mijn
B praktijk. Mijn B theorie heb ik al.
Als ik ze na volgend jaar allebei heb,
mag ik naar het grote orkest en daar
kijk ik heel erg naar uit.

Wat is je droombaan?
Werken bij de politie. Veel mensen
vinden dat ik daar niet stoer genoeg
voor ben. De meesten zeggen dat
ik een schattige uitstraling heb en
ze als crimineel zijnde niet bang
voor me zouden zijn. Zelf denk ik
daar anders over. Als agent moet je
meerdere vaardigheden bezitten en
ik heb die vaardigheden wel. Ik ben
graag fysiek bezig en ben bereid
dit af te wisselen met kantoorwerk.
Bovendien kan ik goed samenwer
ken. De opleiding die ik ga doen sluit
heel goed aan bij een baan als poli
tieagente.

Heb je een bijbaantje?

Zou je liever twee keer zo slim of
twee keer zo mooi zijn?
Voor mij is heel slim zijn en heel
mooi zijn niet belangrijk. Elk mens is
uniek en mag zijn zoals hij of zij wil.
Gewoon slim zijn en gemiddeld mooi
zijn is prima voor mij. Zelf zeg ik dat
je schoonheid uitstraalt. Je kunt mis
schien mooi zijn van buiten, maar
van binnen is veel belangrijker.

Wat zou je nooit meer overdoen?
Alle toetsen die ik op de basisschool
en middelbare school heb gemaakt.
Alle examens en toetsen zorgen voor
zoveel stress bij mij dat ik soms niet
eens kan slapen. Voornamelijk bij
Engels, omdat dat een vak is wat ik
heel graag zou willen leren en ook
omdat ik er veel tijd in stop.

Als je een topsporter zou zijn,
waar zou je dan heel goed in
willen zijn?
Hockey. Ik doe deze sport al sinds
mijn 7e en vind het nog steeds leuk.
Ik probeer het beste uit mezelf te
halen en merk dat ik vooruitga.
Helaas heb ik een blessure aan mijn
armen, waardoor ik veel dagelijkse
activiteiten niet normaal kan doen.

Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?
Mijn eindexamens. Op de basisschool
was de kans groot om over te gaan,
maar op de middelbare hangt het
van mijn cijfers af. Gelukkig heb ik
goede cijfers en doe ik mijn best op
school, maar de zekerheid om te sla
gen heb je nooit. Ik wilde heel graag
mijn familie trots maken, maar soms
stel ik te hoge eisen aan mezelf.
Het maakt mijn ouders niet uit met
wat voor punten ik slaag, als ik maar
slaag. Uiteindelijk ben ik geslaagd,
mocht ik naar een nieuwe school en
was ik van de stress af.

Ik werk al vier jaar bij Alaerds,
een groot komkommerbedrijf in

beukenhaag € 0,89
2.500 wintergroene
leibomen op voorraad
leiphotinia stam 180 cm
omtrek 120 x 120 cm
in pot € 119,99

BEKRO Horst
Installatietechniek

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

Heb je interesse?

Stuur dan snel je CV, met motivatiebrief per e-mail naar Marcel van der Stegen,
info@metropoolﬁetsen.nl

Hegelsom. Ik begon daar op mijn 13e
met sorteren en op mijn 16e mocht ik
beginnen in de kassen. Dit baantje is
tot nu toe nog steeds een groot suc
ces. Bij Alaerds heb ik nieuwe men
sen en vrienden leren kennen die ik
anders nooit had gekend. Ten slotte
heb ik veel geleerd over het werken
in de tuinbouw, wat ik heel interes
sant vind.

n Aanleg

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27
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Er moeten nieuwe verkiezingen komen
Het politieke drama in Nederland lijkt steeds erger te worden. De politieke partijen zijn het maar niet met elkaar eens en er zijn al maanden
gesprekken gaande voor een formatie. Komt het dan nog wel goed?
Inmiddels lijken bijna alle formatieopties van tafel
geveegd. D66 wil niet samenwerken met Chris
tenUnie, ChristenUnie wil niet samenwerken met
VVD en dan zijn er nog tientallen scenario's die niet
meer goedkomen. Vorige week kwamen er ideeën
vanuit politiek-links om dan maar GroenLinks en
PvdA samen te voegen en voor een minderheids
kabinet te gaan, maar dat was onbespreekbaar
volgens VVD. Zoveel opties liggen er nu niet meer
open. Is het dan niet slimmer om maar weer ver
kiezingen te houden?

De vraag is of de uitslag van nieuwe verkiezingen
anders is dan de uitslag van de eerste verkiezingen.
Dat zou dan betekenen dat we niet verder zijn geko
men. Daarnaast brengen verkiezingen heel wat kosten
met zich mee. Vrijwilligers moeten betaald worden,
verkiezingsprogramma's en -campagnes moeten in
elkaar gezet worden en ga zo maar door. In tijden van
corona hebben we het geld hard nodig. Het houden
van nieuwe verkiezingen kan er ook voor zorgen dat
er nog meer versnippering komt in het land.
Aan de andere kant lijken verkiezingen juist weer

goed want de politiek komt er toch niet uit. Wie weet
is de uitslag totaal anders en kan er een kabinet ge
vormd worden over rechts of juist links. Ook is er na
de verkiezingsuitslag enorm veel gebeurd op politiek
niveau. Zo hebben we de toeslagenaffaire gehad, de
perikelen rondom Pieter Omtzigt en heeft het CDA
steekjes laten vallen op regionaal niveau. Ook de ont
wikkelingen rondom het coronavirus hebben bij veel
mensen misschien andere standpunten ingenomen.
Er moeten nieuwe verkiezingen komen. Wat vindt u?

Bespreking poll week 35

Er moet meer geld naar handhaving
Vorige week is er een gewapende overval geweest op een apotheek in Horst, waarbij een politieagent een schot heeft moeten lossen op de dader.
Daarnaast heeft er een steekincident plaatsgevonden. Ook worden er in de gemeente Horst aan de Maas veel fietsen gestolen.
Om de veiligheid in gemeente Horst aan de
Maas te verbeteren, moet er meer geld beschik
baar worden gesteld voor handhaving. Dat vindt
Nel van Helden: “Vroeger zag je nog wel eens
agenten door het dorp lopen. Hoe anders is
dat nu: ik zie alleen politie als er wat loos is,
dus ja voor mij mag er meer blauw op straat.”
Dit maakt het onder andere mogelijk om meer

handhavers de straat op te sturen. Hierdoor kan de
veiligheid vergroot worden. Bewoners kunnen zich
veiliger voelen wanneer er meer blauw op straat is.
Ook kan het een preventief effect geven. Als men
sen immers politieagenten op straat zien, zullen zij
minder snel de wet overtreden. De meeste stem
mers op de poll vinden dat er meer geld moet naar
handhaving.

Alaerds Allegro B.V. is een modern glastuinbouwbedrijf
gelegen in Hegelsom. Op een oppervlakte van 73.600 m2
telen we 3 teelten komkommers per jaar op traditionele wijze.

Teamleider arbeid (fulltime)
(M/V)

Je houdt je bezig met alle voorkomende werkzaamheden in de
teelt van komkommers.
Je werkt met een leuke groep mensen van diverse nationaliteiten
en neemt met je collega’s de verantwoordelijkheid om de
samenwerking tot een succes te maken.
WIJ VRAGEN
Als medewerker glastuinbouw dien je affiniteit met de tuinbouw te
hebben. Ervaring in de glasgroententeelt is geen vereiste, maar wel
een pré. Wij leren het je graag. Verder ben je een teamplayer en
weet je van aanpakken. Bij voorkeur ben je fulltime beschikbaar en
heb je geen problemen met flexibele werktijden.
WIJ BIEDEN
• Een prettige werksfeer binnen een leuke groep mensen.
• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Glastuinbouw.
• Uitzicht op een vast contract bij goed functioneren.
INFORMATIE
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met
Chantal Alaerds-Simons.
Bij interesse kun je ook meteen een sollicitatiebrief met CV sturen
per post of per e-mail aan:
ALAERDS ALLEGRO B.V.
t.a.v. Mevr. C. Alaerds-Simons
Reysenbeckstraat 28, 5963 AZ Hegelsom
E info@alaerdsallegro.nl T 06-54764838

Sweet Lions cherrytomaten is een productie bedrijf van 130 000 m2
dat gespecialiseerd is in het telen, sorteren en klantgericht verpakken
van verschillende soorten cherrytomaten. Het bedrijf is gevestigd in
Horst aan de maas in het glastuinbouwgebied Californië.
In onze kas met cherrytomaten zoeken wij een gemotiveerde:

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

MEDEWERKER
GLASTUINBOUW

Aan de andere kant blijkt dat het inzetten van meer
handhavers niet altijd leidt tot minder criminali
teit. Daarnaast betekent meer geld naar handha
ving ook dat er bezuinigd moet worden op andere
zaken. Het geld kan immers ook ingezet worden om
ondernemers uit de gemeente Horst aan de Maas
te steunen die het zwaar hebben gehad tijdens de
coronaperiode.

Een zeer afwisselende functie waarin je meewerkt en medewerkers
begeleidt in de werkzaamheden zoals oogsten en gewasverzorging.
Interesse in deze vacature?
Kijk op www.sweetlions.nl/nl/medewerkers
Sweet Lions BV | Aartserfweg 6 | 5971 NR Grubbenvorst
T 077-3662828 | jordan@sweetlions.nl

bouw je
droomhuis
op dat vrijliggende stukje
grond in Horst A/D Maas
unieke bouwtitels beschikbaar van
1200m² met bijgebouw van 200m²
info: sales@agricollectief.com -0655464660

Nielsflits

Column

Snelcursus
klussen
Sinds een aantal weken ben
ik grootgrondbezitter.
Samen heb ik met mijn vriendin een huisje gekocht in
Hegelsom. We zijn ontzettend
blij dat we in deze tijd een
huis hebben gekocht,
want wie had dat gedacht?
Puur uit interesse installeer
den we de Funda-app en twee
weken later hadden we ineens
een huis. Het ging ontzet
tend snel, met een hoop geluk.
Het was het eerste huis waarop
we een bieding deden en met
een raak. Nu, inmiddels wat
weekjes verder, zijn we uiter
aard volop aan het klussen.
Voordat ik de Funda-app had
geïnstalleerd wist ik niets van
huizen, verbouwen en huisfi
nanciën af. Binnen twee maan
den tijd heb ik een snelcursus
klussen gekregen. Ik wist niet
hoe een hypotheek in elkaar
zat, hoe je überhaupt een huis
koopt en klussen, ho maar.
Je leert zo snel handig zijn in
dingen en je denkt goed na bij
iedere stap die je neemt.
Uiteraard een dikke dank
aan mijn vrienden, ouders
en schoonouders en anderen
die meehielpen. Een tip naar
iedereen die een zelfde soort
stap gaat maken: zorg voor
handige mensen in je team.
Gelukkig heb ik een handige
vader, we hebben hem inmid
dels benoemd tot aannemer.
Van hem heb ik ook heel veel
geleerd, bedankt!
Dan zitten we nu in de stuc-peri
ode. De stukadoors zijn bezig
om het huis helemaal strak
opgeleverd te krijgen en dan
nog ‘eventjes’ texen. Het zijn
soms niet de leukste klusjes,
maar wat ben ik van klussen
gaan houden. Ik vind het al jam
mer dat het alweer bijna voorbij
is. Wie weet ben ik wel ver
slaafd, vast niet met twee lin
kerhanden. Inmiddels is één van
mijn linkerhanden wel ietsie
rechtser geworden, dat scheelt
ook weer. Al met al ben ik ont
zettend trots en blij wat we tot
nu toe gerealiseerd hebben.
En dan in oktober: proost!

Klus ze,
Niels
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Diverse dorpen

Snoeien bomen

Op 13 september beginnen we met het snoeien van diverse bomen in Sevenum, Evertsoord
en Griendtsveen.
De werkzaamheden duren tot ongeveer 12

Meer informatie

november en vinden plaats tussen 8.00 en 16.00

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact

uur. We maken gebruik van een hoogwerker en

opnemen met Openbare Werken via telefoon-

soms is het noodzakelijk om de weg tijdelijk af te

nummer (077) 477 9777.

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

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

sluiten. Bij de hoofdwegen zetten we verkeersregelaars in, zodat het verkeer toch kan doorrijden.

U kunt uiteraard ook een mail sturen naar

Wij vragen uw begrip voor het ongemak.

gemeente@horstaandemaas.nl.

14 september 2021

Commissie bezwaren en
klachten

Word jij kinderraadslid voor
jouw dorp?
Binnenkort is het zover. Op 22 september hebben de kinderen het voor het zeggen in de raadzaal. Dan vergadert de kinderraad van Horst aan de Maas voor de eerste keer. Zit er nog niemand uit jouw dorp in de kinderraad en wil je ook meedoen? Meld je aan vóór 16 september.
Vóór de schoolvakantie vroegen we aan

komen uit Sevenum, Grubbenvorst, America,

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op

de jeugd van 10 t/m 14 jaar wie zijn of

Melderslo, Lottum, Horst en Meterik. Woon jij

dinsdag 14 september 2021 bij elkaar voor een hoorzitting.

haar dorp wil vertegenwoordigen in de

in één van de andere dorpen van Horst aan de

kinderraad van Horst aan de Maas. Inmiddels

Maas en wil jij de dorp vertegenwoordigen in

hebben zich al 19 kinderraadsleden en

de kinderraad? Je kunt je nog tot 16 september

een kinderburgemeester aangemeld.

aanmelden. Stuur een e-mail naar

De commissie brengt advies uit over te

Hiermee gaan we aan de slag en op

kinderraad@horstaandemaas.nl en laat ons

nemen besluiten op bezwaarschriften.

woensdag 22 september worden de

weten waarom je in de kinderraad wilt.

Hoorzitting om 19.00 uur

De hoorzitting vindt plaats in het

kinderburgemeester en de kinderraadsleden

Bezwaar tegen de afwijzing van het verzoek

gemeentehuis van Horst (ingang via

geïnstalleerd.

Kijk op www.horstaandemaas.nl/kinderraad

om de last onder dwangsom in te trekken

hoofdingang).

De kinderen die zich aangemeld hebben

voor meer informatie over de kinderraad.

inzake perceel aan de Horsterdijk in Lottum.

Voor meer informatie kunt u contact

Hoorzitting om 18.30 uur

onder dwangsom Venloseweg in Horst.

Bezwaar tegen beëindiging van een
budgetsubsidie per 1 januari 2022.

opnemen met de secretaris van de
Hoorzitting om 19.30 uur

commissie, mevr. A. Schatorje-Linders,

Bezwaar tegen het opleggen van de last

tel. (077) 477 9777.

Bekendmakingen

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.officielebekendmakingen.nl
Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide

Limburgse gastvrijheid

Komt u een bezoekje
brengen op onze stand?
Op zondag 12 september zijn alle inwoners van Horst aan de Maas welkom op
Grandorse. Op deze dag worden er naast het WK tweespannen diverse activiteiten
georganiseerd. Eén van de activiteiten is Walk Grandorse. Een belevingswandeltocht
waarbij u als inwoner verder kennis kunt maken met een stukje van deze unieke en

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

toeristische zone in Horst aan de Maas.
Toeristisch gebied de Peelbergen

het toeristisch gebied de Peelbergen.

Op zondag wordt ook het LEF foodfestival

Evertsoord

Melderslo

• Maasduinenweg 1 (verleggen inrit)

• St. Odastraat 54 (verbouwen woning)

Grubbenvorst

• Massenweg 9, Onkelweg 14 en 16,

• Kapelaan Slotsstraat ongenummerd

Blaktweg 18 (bestemmingsplan)

georganiseerd. Op dit festival kunt u

Deelname en toegang is gratis voor beide

genieten van de Limburgse gastvrijheid

activiteiten. Uiteraard kunt u deze twee

en de heerlijke regionale lekkernijen die

events combineren. Meer informatie vindt

daaraan verbonden zijn.

u op de website van Grandorse, ook kunt u

• Aartserfweg 6 (laaddocks)

zich daar aanmelden: www.grandorse.nl/

Hegelsom

walk-grandorse/

• Hagelkruisweg 20 (verbouwen ruimte)

• Dr. Droesenweg 7 (plaatsen hagelnetten)

Horst

Sevenum

• Industriestraat 19 (plaatsen antenne)

• Boekweitstraat 15 (brandveilig gebruik)

• Melatenweg 21 (plaatsen poort)

• Tarwestraat ongenummerd kavel 2 (nieuwe

Ook gemeente Horst aan de Maas staat
met een stand (kraam) op dit festival. Graag
gaan we daar met u het gesprek aan over

Hopelijk tot zondag!

(twee-onder-een kap-woning en 4 rij-

• Gussekuulke 12 (bouwen woning)

woningen)

Meterik
• Rector de Fauwestraat ongenummerd
(bestemmingsplan)

• Kabroeksebeek tussen Meterik en Horst

Wij feliciteren…

De afgelopen week bracht burgemeester Ryan Palmen een bezoek aan 2 huwelijksjubilea.
Beide echtparen vierden hun 60-jarig huwelijk. In America bezocht hij het echtpaar
Holtackers-Philipsen en in Horst het echtpaar Oudenhoven-Baltussen.
De jubilarissen ontvingen namens de gemeente Horst aan de Maas een boeket bloemen en het

woning)
• Luttelseweg 14 (ontwerp bestemmingsplan)

(fietspad met brug)
• Rubensplein 1 (overkapping)

Swolgen

• Nijverheidsstraat 11 (opstarten activiteiten)

• Molenstraat 31 (ontwerpbesluit

• Station Horst-Sevenum (ontheffing
geluidshinder)

wijzigingsplan)
• Molenstraat 39 (gebruiksvergunning)

Lottum

Horst aan de Maas

• Ulsheggerweg ongenummerd

• Regeling beheer en toezicht Basisregistratie

(bestemmingsplan)

personen gemeente Horst aan de Maas

gebruikelijke cadeau. De foto’s vindt u op onze website www.horstaandemaas.nl.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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CDA Horst aan de Maas

Weer aan de slag

De zomervakantie is voorbij. Dus we gaan weer aan de slag.
De afgelopen tijd zijn veel mensen in Horst aan de Maas vrij
geweest en hebben de accu weer opgeladen. Er even tussenuit in
het buitenland, eigen land of lekker in de eigen gemeente.
Sommigen lieten de motor lopen of startten hem juist op. Ook een
manier om de accu op te laden natuurlijk.
De accu opladen in Horst aan de
Maas is prima te doen. Al wan
delend en fietsend door onze
gemeente ervaar je dat alle zes
tien kernen veel te bieden heb
ben: gezellige terrassen, ijssalons,

D66+GroenLinks Horst aan de Maas

prachtige natuur, pretparken,
restaurants en nog veel meer.
Ook veel toeristen wisten de weg
naar onze gemeente te vinden.
Hierdoor was er weer reuring en
gezelligheid in de kernen. Horeca-

veel klussers thuis. Horst aan de
Maas was dus volop in beweging,
zelfs in vakantietijd.
Ook als gemeenteraad gaan we
weer aan de slag. Voel je vrij om
aan te sluiten bij onze
raadsvergaderingen op dinsdag
avond en denk met ons mee.
Zo kunnen we weer samen aan de
slag.

Marian Gubbels

1.000 nieuwe, vooral betaalbare, woningen

Het College van B&W is onlangs met het plan gekomen om de komende vijf jaar 1.000 nieuwe, vooral
betaalbare, woningen te gaan bouwen in onze gemeente. Een plan waar we voor de volle 100 procent
achter staan.
Het zal een hele opgave zijn om het
aantal te gaan halen. Een nog grotere
opgave zal het zijn om de wonin
gen betaalbaar te houden. Van al die
woningen moet 30 procent sociale
huurwoningen zijn die in combina
tie met huursubsidie bedoeld zijn
voor mensen met een smalle beurs.
40 procent van de woningen zul

en winkelpersoneel kon volop aan
de slag.
Er waren meer mensen die juist in
deze vakantietijd aan de slag gin
gen. Zo kregen de nieuwe bewo
ners van het Stationskwartier op
30 juli hun sleutel en moesten de
handen uit de mouwen. Ook op
veel andere plekken werd er volop
doorgewerkt: in het gemeentehuis
drukte alom en ook op het gebied
van wonen werd goed doorgepakt:
door aannemers, maar ook door

len koopwoningen zijn. Het zal een
uitdaging zijn om te zorgen dat de
groep mensen die niet kunnen en
willen huren een betaalbare koop
woning kunnen krijgen. Initiatieven
zoals Bouwen in Eigen Beheer, zoals
in Hegelsom, tiny houses en andere
initiatieven zoals in Grubbenvorst
onlangs juichen wij toe en moeten

we actief ondersteunen.
Blijft over de 30 procent particuliere
huursector. Vooral hier zal betaal
bare huur ook een grote uitdaging
zijn. Beleggers die woningen bou
wen en vervolgens tegen hoge
huren wegzetten, moeten we geen
plaats bieden in onze gemeente.
Zelfbewoningsplicht lijkt hier een

goede oplossing en zien we steeds
meer in den lande als voorwaarde.
Een goede zaak. Dan is de initiatief
nemer/koper verplicht ook zelf in dat
huis te gaan wonen en daarmee is
dat huis (voorlopig) geen beleggings
object.
De vraag bij dit alles is ook of we dit
plan helemaal aan de markt moe
ten overlaten. We zullen de markt
hard nodig hebben, dat is zeker.
We zullen het als raad dan aan moe
ten durven om scherpe kaders en

afspraken te maken met die markt.
Alleen zo halen we het aantal van
1.000 woningen, die zeker ook
betaalbaar zijn voor onze inwoners.
D66+GroenLinks is bereid zijn ver
antwoording te nemen om duidelijk
afspraken te maken, voor al onze
inwoners die op zoek zijn naar een
betaalbare woning.

Thijs Lenssen

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

ADVERTENTIE
Erfrechtspecialist Marco Driesprong geeft woensdag 15 september een lezing in CC de Wingerd

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

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

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

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

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

www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 100

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

Het is daarom verstandig om bij leven samen een volmacht
vast te laten leggen in een levenstestament. Is dat niet het
geval, dan zal het er in de praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld door ziekte wilsonbekwaam
is geworden ineens voor alledaagse zaken bij de rechter om
toestemming moet vragen.”
De kosten van een testament wegen niet op tegenover de
lasten die anders voor rekening van nabestaanden en partners komen”, zegt Marco Driesprong tot slot. “Laat staan het
onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens je
niemand toe.”
Lezing op locatie
Woensdag 15 september om 19:30 uur geeft Marco Driesprong een lezing over de noodzaak van een testament en
levenstestament. U kunt deze lezing kosteloos bijwonen door
u in te schrijven op www.erfrechtplan.nl of te bellen naar
085 - 8000 100.
Door de nieuwe anderhalve meter maatschappij zijn er maar
een beperkt aantal stoelen beschikbaar. Daarom is aanmelden noodzakelijk. We houden uiteraard strikt rekening met
de RIVM richtlijnen.
Blijft u liever thuis? Geef u dan op voor onze online lezingen.
Deze worden dagelijks gehouden op verschillende tijdstippen. U bepaalt zelf wanneer u de lezing volgt via uw eigen
computer, tablet of smartphone.

Locatie:
Datum:
Aanvang:
Inschrijven kan via:

CC de Wingerd
Maasbreeseweg 2
5975 BN Sevenum
woensdag 15 september 2021
19:30 uur
www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 100
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Geplukt

Carla Driessen Broekhuizenvorst
Ze is gek op haar gezin, is sportief en heeft een passie voor het onderwijzen van kinderen. Deze week wordt Carla Driessen (52) uit
Broekhuizenvorst geplukt.

veel en heeft ze al zeventien keer de
Nijmeegse Vierdaagse uitgelopen.
”Het is jammer dat het de afgelopen
twee jaar niet door kon gaan. Volgend
jaar moet het toch echt weer gaan
gebeuren, ik heb het echt gemist. Het
hoort gewoon bij mijn vakantie.” Ze
traint voor de Vierdaagse door in april
te starten met één keer per week 20
á 25 kilometer te wandelen. Ze merkt
dat het door de jaren heen steeds
makkelijker wordt. ”Ik heb hem altijd
uitgelopen. Het is één keer voorge
komen dat hij werd afgelast, in 2006,
toen het veel te warm was, maar ver
der is het altijd doorgegaan.”
Naast wandelen houdt Carla ook van
volleybal. Ze doet dit al vanaf haar 17e
en speelt momenteel bij Olsredlem
in Melderslo, waar ze ook vrijwillig
ster is. ”Ik train doordeweeks, maar
de zaterdag is echt mijn volleybaldag.
Dan speel ik een wedstrijd en ben ik
coach van een meisjes A-team, met
allemaal meiden van 15 en 16 jaar.
Het grappige is dat ik veel van deze
meiden vroeger ook getraind heb toen
ze rond de 5 jaar waren. Ik train ze nu
niet meer, maar doe nu het coachgedeelte.”

Vakantie

Carla is geboren en getogen in
Broekhuizenvorst en groeide op in
een hecht gezin, ze had vier zus
sen. ”Ik heb een hele fijne jeugd
gehad, mijn ouders hadden een
eigen tuindersbedrijf voor tomaten
en komkommers. Dit betekende
natuurlijk wel dat mijn zussen en
ik, soms met lichte tegenzin, mee
moesten helpen in het bedrijf”,
lacht ze. ”Het fijne aan een eigen
bedrijf was natuurlijk dat er altijd
iemand thuis was voor ons, maar
tegelijkertijd werd er wel zes
dagen per week hard gewerkt.”
Haar ouders zijn inmiddels 86 en
87 jaar en wonen nog altijd in
Broekhuizenvorst.

ren. ”Ik heb in Sittard en Maastricht
de bibliotheekacademie afgerond.
Ik wilde per se op een jeugdafdeling
in een bibliotheek werken, kinderen
aan het lezen krijgen is namelijk echt
wel mijn passie.” Ze kreeg uiteindelijk
een baan aangeboden in Rotterdam.
”Ik dacht echt, help, wat moet ik in
hemelsnaam in Rotterdam?”, vertelt ze.
Omdat de banen niet voor het oprapen
lagen, besloot Carla naar Rotterdam
te verhuizen. Hier werkte ze twee jaar
lang op de jeugdafdeling in de Centrale
Bibliotheek in Rotterdam om ervaring
op te doen. ”Dit vond ik echt geweldig,
het was een groot warenhuis met zes
verdiepingen. Een echt walhalla.”

Bibliotheekacademie

Haar man Eric kent ze al sinds de mid
delbare school. ”We waren klasge
noten van elkaar. We zaten allebei in

Nadat ze haar vwo-diploma
had gehaald, ging Carla stude

Jeugdliefde

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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vwo 5, maar ik bleef zitten en hij ging
over. Toch verloren we elkaar niet uit
het oog en dat is ook nooit meer ver
anderd. Toen ik naar Rotterdam ver
huisde, bleef Eric hier. Ik wist toen ook
dat ik uiteindelijk weer terug zou wil
len verhuizen.”
Na twee jaar gewerkt te hebben
in Rotterdam vond Carla een baan
bij een bibliotheek in Nijmegen.
”Toen verhuisde ik terug naar mijn
ouders in Broekhuizenvorst, omdat
die afstand goed te doen was. Ik heb
het in Nijmegen heel erg naar mijn
zin gehad, ik kwam in een achter
standswijk te werken. Hier kwamen
veel mensen met verschillende cultu
rele achtergronden en ik vond het een
leuke uitdaging hen aan het lezen te
krijgen. Daar ligt ook echt mijn hart.”
Carla en Eric kochten in 1996 hun eer
ste huis in Broekhuizenvorst en toen
Carla in 2000 zwanger raakte van haar
eerste kind, vond ze een baan bij de
bibliotheek in Venray. Venray en Horst
zijn inmiddels gefuseerd tot BiblioNu.
Ze is ook nog in Horst vestigingshoofd
geweest.

me nog elke dag hoeveel geluk ik heb
gehad met deze kans en hoeveel ple
zier het me geeft.”

Hobby’s
Naast haar werk heeft Carla nog ver
schillende hobby’s. ”Dit komt natuur
lijk niet als een verrassing, maar ik
vind lezen echt heerlijk. Dan kom
ik zo tot rust.” Verder wandelt Carla

Tekst en beeld: Floor Velthuizen

BouwPartner Wijnen is een zelfstandige, regionale bouwmaterialenhandel met levering zowel aan professionele afnemers als
aan particulieren. Per direct zijn wij op zoek naar een:

MAGAZIJNMEDEWERKER
M/V | FULLTIME

Je weet van aanpakken en hebt een proactieve werkhouding.
Je werkt gestructureerd en overzichtelijk. Tevens ben je representatief,
communicatief vaardig en klantgericht.

Passie
Carla heeft tweeënhalf jaar gele
den de overstap gemaakt naar het
onderwijs. ”Ik zat hier al langer aan
te denken, omdat het geweldig is
om kinderen iets te kunnen bijbren
gen. Ik vond een baan voor 24 uur als
onderwijsassistente bij de groepen 1,
2 en 3 op basisschool De Doolgaard in
Horst. Hiernaast werk ik nog steeds
vier uurtjes bij de bibliotheek, omdat
het te moeilijk is die passie los te
laten”, lacht ze. ”Ik begeleid zowel
zwakkere leerlingen als leerlingen
met een ontwikkelingsvoorsprong.
We werken veel in kleine groepjes om
op de behoeftes van kinderen in te
spelen. Je ziet ook zo snel resultaat,
dat is echt het leuke eraan. Ik besef

Carla is net terug van vakantie. ”Ik ben
nu net twee weken met mijn man in
Oostenrijk op vakantie geweest. Het is
het derde jaar dat de kinderen niet
meer meegaan, het is een stuk rusti
ger”, vertelt ze lachend. ”Ik kan best
goed loslaten, iedere fase heeft zijn
leuke dingen. Ik geniet gewoon van
alle momenten die we samen heb
ben.”

JOUW WERKZAAMHEDEN:
•
•
•
•
•

Klanten helpen bij het laden
Klaarzetten van bestellingen
Leveranciers helpen bij het laden en lossen
Bediening van cementmortelcentrale
Opruimwerkzaamheden / kluswerkzaamheden

WAT BIEDEN WIJ:
• Uitdagende baan voor meerdere
dagen in de week
• Salaris en arbeidsvoorwaarden
volgens de Hibin CAO
• Prettige werksfeer in een
vooruitstrevend bedrijf

Spreekt deze vacature je aan en is deze functie echt iets voor jou?
Mail dan je motivatie en cv naar Rob Wijnen rob.wijnen@bouwpartnerwijnen.nl

BouwPartner Wijnen
Venloseweg 21
5993 PH Maasbree
T: 077-4651259
E: info@bouwpartnerwijnen.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures stellen wij niet op prijs.
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Carlo Vermeulen uit Griendtsveen doet mee aan
WK tweespannen in Kronenberg
ik maar moest rijden. Dit deed ik en
De Grandorse in Kronenberg staat van woensdag 8 tot en met zondag 12 september in het teken van de tweevanuit daar is mijn liefde voor de sport
spansport. Hier vindt namelijk het WK tweespannen plaats en het is de eerste keer dat dit WK in Nederland
wordt georganiseerd. Carlo Vermeulen uit Griendtsveen heeft zichzelf weten te kwalificeren en is 1 van de 100 ontstaan.”
deelnemers uit maar liefst 21 landen.
Ervaring

Carlo groeide op met paarden en de
sport. ”Mijn vader kocht een Fries
paard en ging met de koets rijden,

zo kon ons hele gezin ervan genie
ten. Op deze manier is het eigenlijk
begonnen. Hij schreef zich in voor een

Last van
ernstig
overgewicht?

wedstrijdje en hij kon de routes van
de wedstrijd maar niet onthouden.
Omdat mij dat wel lukte, zei hij dat

Gratis voorlichting

16 september
18.30 - 20.00 uur

19 oktober
18.30 - 20.00 uur

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

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

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

”Ik train ze iets lichter dan thuis, om
ze fris te houden. Ze moeten natuur
lijk wel genoeg beweging krijgen,
omdat ze thuis de hele dag in de wei
lopen.”
Ondanks dat Carlo op 10 minuten
Dit wordt het zesde WK voor Carlo,
afstand van het wedstrijdterrein
aan ervaring heeft hij geen gebrek.
”Ik ben de langst rijdende deelnemer woont en dus een ‘thuiswedstrijd’
speelt, kiest hij er toch voor om de
die meedoet. Ik rij al sinds mijn 14e
hele week op het terrein te slapen.
en ik had 30 jaar geleden, in 1991,
”Dit is wel echt een onderdeel van
mijn eerste WK. Het is niet gelukt
mijn voorbereiding. Zo verlies ik mijn
om me elke keer te kwalificeren, ik
heb bijvoorbeeld ook andere paarden focus niet en ben ik er continu mee
gehad en ik heb een keer een ongeluk bezig. Ik heb hiernaast een hecht
team hou mijn clubje nu ook klein
gehad met mijn houtzaag, waardoor
en probeer niet te veel energie van
ik nu het bovenste gedeelte van mijn
mezelf te vragen.”
vingers mis.” Carlo heeft de paarden
meegenomen waar hij al jaren mee
rijdt: Barry, Vincent en Jasper. ”Je mag Verwachtingen
maximaal drie paarden meenemen,
Carlo vindt het moeilijk om een
dan heb je één reservepaard. Die mag inschatting te maken van zijn presta
je op een ander onderdeel inzetten.”
ties het aankomend WK. ”Dressuur is
De wedstrijd bestaat uit drie onder
overleven voor mij, dat is niet mijn
delen. De paarden worden op woens onderdeel. Ik verwacht niet dat ik
bij de eerste 50 eindig hierbij. Bij de
dag gekeurd op fitheid en het correct
marathon en vaardigheden kan ik, als
draven. Vervolgens wordt op donder
ik geen fouten maak, wel top 15 rij
dag en vrijdag begonnen met dres
suur. Op zaterdag is er marathon, dan den. Dit ligt wel echt aan de moeilijk
wordt er in het bos en door hinder
heidsgraad van het parcours. Ik hoop
dan dat het zo moeilijk mogelijk is,
nissen gereden. Op zondag vindt de
vaardigheid plaats. Dan wordt er door daar kan ik op scoren.
De hoogste plaats die Carlo op een
een kegelparcours gereden. Carlo’s
lievelingsonderdelen zijn marathon en WK tweespannen heeft weten te
behalen is de achtste plaats. ”Dit was
vaardigheid. ”Dat gaat bij mij vanzelf
op het WK in Amerika in 1993, dat was
en ligt me gewoon het beste”, licht
echt heel erg bijzonder. Ik verwacht
hij toe.
niet dat me dat dit jaar zo maar lukt.
Op dat WK deden er ook maar vijftig
Voorbereiding
deelnemers mee, nu zijn dat er dus
Voor de wedstrijden bereidt hij zich
twee keer zoveel. Ik ben blij als ik
niet op een speciale manier voor.
richting de twintigste plek kan gaan.
”Ik heb normaal, als je de coronape
Ik moet gewoon mijn slag slaan bij de
riode niet meetelt, vijf tot zes wed
marathon.”
strijden in een jaar. Dan train ik dus
al veel”, vertelt hij. Tijdens een aantal Zenuwachtig is hij nog niet. ”Dat komt
nog wel, maar die gezonde spanning
van deze wedstrijden wordt er geob
is ook wel goed. Anders kan ik niet
serveerd en dan worden de deel
presteren, ik heb een bepaalde druk
nemers voor het WK geselecteerd.
nodig. Dit geeft me de focus die ik
Carlo heeft hard moeten werken om
nodig heb.”
gekwalificeerd te worden, hij kreeg
namelijk een week voor een belang
rijke wedstrijd corona. ”Ik had geluk
Familie
dat dit geen observatiewedstrijd
Het mooiste van de mensport vindt
was, maar ik heb hierdoor niet goed
Carlo de omgang met mens en dier.
kunnen oefenen. Vier weken later
”Elke dag is anders, het kost veel tijd
was de observatiewedstrijd, maar
en energie, maar je krijgt er zo veel
dat was dus mijn eerste wedstrijd.
voor terug. Bij springsport en dres
Die viel ontzettend tegen, omdat ik
suursport wordt er erg gefocust op
geen ritme had. Ik behaalde de 11e
geld. Mensport is meer een fami
plaats van de 26. Dit was een flinke
liesport, je doet dit samen en daar
domper.” Tijdens de tweede observa door is de sfeer anders. Het is wel
tiewedstrijd, een internationale men competitief, maar op een eerlijke
manier waarbij je het elkaar gunt en
wedstrijd in Valkenswaard, lag het
je onderling veel contact hebt. Het is
niveau heel hoog. Carlo wist hier de
hier ook echt supergezellig.”
derde plek te behalen op het onder
Carlo is niet de enige in zijn familie
deel marathon, waardoor hij zichzelf
die gek is op de sport. ”Het is gewel
toch wist te plaatsen voor het WK.
Carlo en zijn paarden trainen vier
dig dat mijn hele familie erachter
keer per week anderhalf uur lang.
staat. Ik heb drie kinderen en de mid
De paarden staan op het terrein van
delste, Niels, gaat sinds dit jaar mee
zijn vader, die in Sevenum woont.
achterop. Hij helpt mij ook heel veel
”Vanuit daar kan ik ook lekker met
met trainen.” De persoon achterop
ze naar het bos.” Aan paardrijden
helpt in de marathon mee door de
zelf doet hij niet. ”Voor het ‘onder de
wagen in balans te houden, weg te
man rijden’ moet je echt heel goed
duwen van palen en door de tijd bij
kunnen rijden, het moet een meer
te houden. ”Toen ik begon, ging mijn
vader altijd achterop. Ook mijn zus is
waarde hebben. Ik kan dat niet goed
genoeg. Daarom kunnen ze beter voor een tijd achterop gegaan en tot vorig
jaar ging mijn vrouw mee achterop.
de koets gereden worden, zo leren
Het is dus echt een familiehobby.”
ze meer dan wanneer ik erop ga zit
ten.” Op het wedstrijdterrein staan
de paarden de hele dag op stal, maar
ze mogen wel elke dag even trainen.
Tekst en beeld: Floor Velthuizen
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VC Trivia beleeft spannende
wedstrijden in Steenwijk

Veel animo

Jeu Pouwels winnaar
3 Dorpen Tocht 2021
Jeu Pouwels uit Grubbenvorst heeft donderdag 2 september de
3 Dorpen Tocht 2021 gewonnen. Er was dit jaar veel animo voor de
jeu de boules wedstrijd door het mooie weer.

Er gingen in Horst 66 deelnemers
van start voor de eerste wedstrijd.
Hierna ging men naar Grubbenvorst
voor de volgende wedstrijd en in
Velden werd de laatste wedstrijd
gespeeld.
Tussen de bedrijven door werd
er ook voor de inwendige mens
gezorgd. In Velden werd er door
n
de beste van ieder dorp de
e
finale gespeeld. Winnaar werd

Jeu Pouwels uit Grubbenvorst,
Bert Seuren uit Horst werd tweede
en de derde plaats ging naar
Herman Middelink uit Velden.
Alle deelnemers kunnen terug
kijken op een zeer geslaagde en
gezellige dag.

Tekst: Jan Hofmans,
Jeu de Boulesclub Horst

Onze loodgieter Thei gaat over een jaar met pensioen, om hem op te volgen zijn we op zoek naar een

Loodgieter

De dames van volleybalclub VC Trivia vertrokken zaterdagmorgen 4 september richting Steenwijk om een
toernooi te spelen met zestien teams. De ideale manier om aan teambuilding te werken en te wennen aan
elkaar in het veld, na bijna een jaar trainen zonder wedstrijden. Er werd een trouwe supporter van de dames
in het zonnetje gezet. De opa van Teuntje van Rengs, die met zijn 75 jaar nog altijd stad en land afreist om zijn
kleindochter aan te moedigen, heeft zijn eigen inspeelshirt ontvangen.

De eerste uitdaging van de dag was
een wedstrijd tegen HSC Hierden die
uitkomen in de promotieklasse, een
klasse hoger dan VC Trivia. De dames
van VC Trivia hadden zichtbaar nog de
lange reis in de benen, want ze werden
al snel overbluft door de tegenstander.
Het spel van Trivia oogde rommelig,
25-14 was de stand. Na een donder
speech van de coach herpakte het
team zich in de tweede set en werd het
25-23. Verloren, maar wel met vertrou
wen in de richting van de tweede wed
strijd van de dag tegen Emmen ’95,
uitkomend in de regio divisie.

Met wisselingen op diverse posities
ging VC Trivia vol bravoure de strijd
aan met een veel beter geklasseerd
team. VC Trivia veegde letterlijk vrij
wel elke harde aanval van de grond
en kon met rake klappen aan het net
het verschil maken. Dit leidde tot een
heel spannende set die in het voor
deel van VC Trivia werd gewonnen
met 26-24. De tweede set was net zo
spannend, waarin VC Trivia lange tijd
de leiding had. In de eindsprint liet
de tegenstander zien, beter met de
druk om te gaan, 23-25.
De laatste poulewedstrijd was

tegen Joure uit Friesland. VC Trivia
walste in rap tempo over dit team
heen. De druk werd er voortdu
rend opgehouden, met name door
Evie Linskens, die zowel in de eerste
als de tweede set een serviceserie
van tien punten wist neer te zet
ten. De laatste wedstrijd van de dag
wisselden hoogte- en dieptepunten
elkaar af en uiteindelijk lukte het niet
om de twee setpoints in voordeel te
beslissen.

Tekst: Volleybalclub VC Trivia
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‘Het mocht weer’

Jeugdafdelingen AVV America
en RKSV Meterik gaan meer
samenwerken

Wittenhorst boekt ruime zege in eerste
thuiswedstrijd van het seizoen
Voetbalclub Wittenhorst speelde zondag 5 september de eerste wedstrijd van het seizoen. Het team wist thuis
met 3-0 te winnen van Geusselt Sport uit Maastricht.

De jeugdafdelingen van voetbalclubs AVV America en RKSV
Meterik gaan voortaan verder als een Samenwerkende Jeugd
Opleiding (SJO). De reden voor deze samenwerking is dat dit het
beste past bij de manier waarop het jeugdvoetbal in de twee dorpen in de afgelopen seizoenen georganiseerd is geweest.
Een bijkomend voordeel voor AVV
America en RKSV Meterik is dat de
organisatie achter het jeugdvoetbal
makkelijker te coördineren is, aan
gezien een SJO binnen de KNVB als
een ‘entiteit’ wordt gezien waar
mee de jeugdafdeling vanuit een
eigen sportlink kan gaan werken.
Dit is zichtbaar op voetbal.nl

Jeugdleden
Met de oprichting van SJO AmericaMeterik verandert er voor de
jeugdleden en jeugdteams nage
noeg niets. Jeugdleden blijven lid
van de moederverenigingen AVV
America of RKSV Meterik en spelen
in één van de SJO America-Meterik
teams. De teams blijven trainen en
wedstrijden spelen op de sportpar
ken in America en Meterik, wed
strijden blijven gespeeld worden
in het sky-blauwe/zwarte tenue
waarin de ST-teams al een aantal
seizoenen spelen.

Wijzigingen
Met de oprichting van de SJO
America-Meterik is het bestuur en
de organisatie van het jeugdvoet
bal geëvalueerd en geherstructu
reerd. Een belangrijke wijziging is
dat de clubs gaan werken met een
dagelijks bestuur dat een aantal
uitvoerende commissies aanstuurt
die het jeugdvoetbal en activitei
ten rondom het voetballen organi
seert. Een andere wijziging in deze
structuur is dat de clubs voor elke
functie een verantwoordelijk aan
spreekpunt gaan krijgen die de SJO
America-Meterik vertegenwoor
digt. Tot dit seizoen werkten ze
bijvoorbeeld met twee wedstrijd
secretarissen en ook met twee
jeugdcoördinatoren per leeftijdsca
tegorie, iets wat vanaf dit seizoen
dus veranderd is.

Het was weer even wennen. Een eer
ste bindende wedstrijd spelen in deze
coronatijd. Het mocht weer. Veel sup
porters omzoomden het zonovergoten
sportpark. Men wilde kennis komen
maken met de nieuwe trainer en
veelal nieuwe selectie. Deze bestond
uit enkele oudgedienden aangevuld
met veel jeugd. De grote vraag was
hoe deze spelers het voor elkaar zou
den krijgen. Gezien de prestaties in
het verleden hoefden we ons daar niet
zo druk om te maken.
Vanaf het begin liet de thuisclub zien

dat de aanval de beste verdediging is.
Nick Driessen wilde met een poeier de
doelman verrassen. Dit leidde tot een
corner. De wedstrijd bleef eigenlijk in
het voordeel van Wittenhorst voort
kabbelen. In de 36e minuut konden
de oranjemannen verdiend op voor
sprong komen. Joep Verkennis maakte
het doelpunt: 1-0. Eén minuut later
stonden de Maastrichtenaren met een
man minder in het veld. Een grove
charge kon de scheidsrechter niet
onbestraft laten. Vlak voor de pauze
strafte Joep Verkennis een fout in de

achterhoede resoluut af en zo werd
de voorsprong verdubbeld: 2-0. Na de
pauze liet Wittenhorst weer enkele
mooie aanvallen volgen. Met een cor
ner werd in de 57e minuut de derde
treffer door Nick Driessen fraai bin
nengekopt: 3-0. De wedstrijd was
gespeeld. Wittenhorst verzuimde de
eindstand nog wat ruimer te laten
vallen. Een redelijk goede wedstrijd
waarmee de ploeg verder kan.
Tekst: Piet Nabben, RKSV Wittenhorst

Sporting ST verliest eerste
bekerwedstrijd van SV Ysselsteyn
De eerste bekerwedstrijd stond zondag 5 september weer op de agenda. Voetbalclub Sporting ST nam het op
tegen derdeklasser SV Ysselsteyn en verloor deze thuiswedstrijd met 0-5.
Na slecht uitverdedigen strafte
Ysselsteyn dit onmiddellijk af en
maakte 0-1. Het waren de gasten die
een overwicht hadden. Na een scrim
mage voor de goal dacht keeper
Sjoerd de bal vast te hebben, maar liet

de bal achter los. Zo kon Ysselsteyn de
0-2 maken. Na de rust veranderde er
niet veel aan het spel. Ysselsteyn was
de betere ploeg en Sporting kwam
niet echt goed uit de verf. Ysselsteyn
liep verder uit naar een gemakkelijke

overwinning: 0-5.
Aanstaande zaterdag mogen de man
nen van Sporting het weer proberen.
Ze gaan op bezoek in Vlierden.
Tekst: Marc Reijnders, Sporting ST
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en storingsdienst);
18 september
18 september
2021
2021
Affiniteit
Affiniteit
met machines
met machines
en logistiek
en logistiek
binnen binnenzaterdagzaterdag
•
van 09:00van
tot09:00
11:00tot
uur.
11:00 uur.
een productie
een productie
omgeving;
omgeving;
De•motivatie
De motivatie
om te ontwikkelen
om te ontwikkelen
tot zelf- tot zelfmanier
deze manier
kan je in
kangesprek
je in gesprek
komen met
komen
onze
met onze
standig medewerker
standig medewerker
binnen een
binnen
team.
een team. Op deze Op
medewerkers
medewerkers
en zien en
watzien
het wat
werkhet
inhoudt.
werk inhoudt.
Je bentJe bent
van hartevan
welkom!
harte welkom!

WAT BIEDEN
WAT BIEDEN
WĲ ALS
WĲ
WERKGEVER
ALS WERKGEVER

Voor vragen
Voorover
vragen
de open
over de
dagopen
kun dag
je contact
kun je opnemen
contact opnemen
met Hugo
met
Buitelaar
Hugo Buitelaar
per mailper
hugo@ontwikkelwijzer.nl
mail hugo@ontwikkelwijzer.nl
Een stabiele
Een dienstbetrekking
stabiele dienstbetrekking
binnen een
binnen
gezond
een gezond
147
bel970
06 00.
147 970 00.
bedrĳf met
bedrĳf
passende
met passende
arbeidsvoorwaarden
arbeidsvoorwaarden
waar
waarof bel 06of
zowel fulltime
zowel als
fulltime
parttime
als parttime
mogelĳkheden
mogelĳkheden
Meer Informatie
Meer Informatie
over de organisatie
over de organisatie
kun je vinden
kun jeop
vinden op
bespreekbaar
bespreekbaar
zĳn.
zĳn.
www.bvb-substrates.nl
www.bvb-substrates.nl
en www.kekkila-bvb.com.
en www.kekkila-bvb.com.

CALIFORNISCHEWEG
CALIFORNISCHEWEG
10B -5971NV
10B -5971NV
GRUBBENVORST
GRUBBENVORST
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Dertien fondsen en doelen

Collecte in Grubbenvorst
Stichting ”Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte” organiseert in
september, net als alle dorpen in Horst aan de Maas, één gezamenlijke collecte in Grubbenvorst voor dertien landelijke fondsen voor
goede doelen.
De goede doelen die deelne
men aan deze collecte zijn KWF
Kankerbestrijding, Hartstichting,
Longfonds, Nierstichting,
Prinses Beatrix Spierfonds,
Nederlandse Rode Kruis,
Reuma Nederland, Nederlandse
Brandwondenstichting, Maag Lever
Darm stichting, Fonds Gehandicapten
Sport, De Zonnebloem, Nationaal
Fonds Kinderhulp, Alzheimer
Nederland en Handicap NL.
Eén week voor de collecte ontvan
gen alle bewoners de envelop. In
deze envelop zit een brief met aan
vullende informatie en een formu

lier. Op dit formulier kan aangegeven
worden hoeveel er gedoneerd wordt
aan welke organisatie. Indien er
niets aangegeven wordt dan wordt
bedrag evenredig verdeeld over de
dertien goede doelen.
In de week van maandag 20 tot en
met zaterdag 25 september worden
de ingevulde formulieren en donatie
door de collectant bij de bewoners
opgehaald. Vanaf dit jaar staat er op
iedere collecte-emmer een QR-code.
Heeft de donateur geen geld in huis,
dan kan hij toch doneren via zijn
mobiele telefoon.

Help HALLO
verbeteren

Drie previews

Kukeleku trapt theater
seizoen af met previewavond
Kukeleku opent op donderdag 23 september om 20.15 uur het
nieuwe theaterseizoen in ‘t Gasthoês in Horst. Tijdens de previewavond wordt het theaterprogramma voor het seizoen 2021-2022
bekendgemaakt. De bezoeker kan kijken naar drie previews.
De drie optredens komen van
artiesten die in het komend thea
terseizoen te gast zijn in Horst. Op
deze avond treden ‘Op Sterk Water’,
‘Janneke de Bijl’ en ‘Maartje & Kine’
op. Op Sterk Water is een impro
cabaretgroep. In hun show komen
spel, muziek en publieksinterac
ties voor. Janneke de Bijl is lid van
Comedytrain, won in 2017 de jury-

en publieksprijs van Cameretten en
werd door de Volkskrant uitgeroe
pen tot één van de comedytalenten
van 2019. Maartje & Kine zijn bekend
met optredens bij Oerol, Lowlands,
Concert at Sea, Uitmarkt en Zwarte
Cross. Ook zijn ze te horen in de
radioprogramma’s bij Giel Beelen en
bij Gijs 2.0 op Radio 2.

Lokale KBO’s zetten
fietsroutes in het kader van
‘Beleef de dag’ uit
Elk jaar organiseren de KBO’s, de gemeente Horst aan de Maas en
Sport aan de Maas samen een fietstocht voor ouderen onder de
naam ‘Beleef de dag’. Tijdens de voorbereiding voor deze tocht, die
in september zou plaatsvinden, waren alle ontwikkelingen
rondom het coronavirus nog onzeker. Daarom is er in dat stadium
besloten om het dit jaar niet door te laten gaan. De organisatie
heeft een nieuw initiatief opgezet om toch in beweging te komen.
De gemeente, Sport aan de Maas
en de lokale KBO’s vinden het
belangrijk dat mensen geprikkeld
worden om te blijven bewegen
en fietsen. Met de groei van het
aantal E-bikes zie je steeds meer
groepjes mensen hun fietstochtje
maken. Om ze te stimuleren eens
een ander rondje te fietsen, is
aan de lokale KBO’s gevraagd een
fietsroute rondom hun dorp aan
te leveren. Op deze wijze komen
ze eens op een andere plek en
leren ze ook de gemeente wat
beter kennen. Er zijn fietsroutes
verzameld vanuit de KBO’s Horst,
Hegelsom, Sevenum, Kronenberg,
Griendtsveen en Grubbenvorst.
De fietsroutes zijn verzameld en
gebundeld tot een boekje en wor

en maak kans op een cadeaukaart t.w.v. 50 euro!

Beste inwoner van Horst aan de Maas,

Ter afronding van mijn MBA opleiding, doe ik momenteel
onderzoek naar de toekomst van lokaal nieuws over onze
gemeente en HALLO Horst aan de Maas in het bijzonder.
Mijn onderzoek heeft als doel een advies voor de toekomst
van Kempen Media te generen.
Omdat het mij enorm zou helpen, wil ik u graag een aantal

Scan
en vul
nu in!

vragen stellen over dit onderwerp middels een enquête.
Het invullen van deze vragenlijst duurt slechts vijf minuten.
Er zijn geen goede of foute antwoorden. De antwoorden
worden op basis van volledige anonimiteit verwerkt.
EP: Tummers, Jansen Noy en Jumbo Phicoop hebben ieder een cadeaukaart
ter waarde van 50 euro beschikbaar gesteld om te verloten onder de deelnemers
van dit onderzoek.

Tummers

den verspreid onder de KBO-leden.

daar word ik vrolijk van

Wereld Alzheimer Dag
In dezelfde periode dat ‘Beleef de
dag’ zou plaats vinden is het ook
Wereld Alzheimer Dag.
Dit vindt plaats op dinsdag 21 sep
tember. Dit jaar staat de dag in
het teken van ‘De vele gezichten
van dementie’. Rondom deze dag
zullen er diverse activiteiten wor
den georganiseerd in Horst aan de
Maas. Ook tijdens deze Beleef de
dag-editie wil de organisatie hier
aandacht aan geven met wat infor
matie in het boekje.
Voor meer informatie, kijk dan op
www.sportaandemaas.nl of op de
Facebookpagina van Sport aan de
Maas.

Reageren kan tot uiterlijk 27 september. Scan de QR code of ga naar
www.kempencreeert.nl/onderzoek Alvast super bedankt voor de bijdrage
aan mijn onderzoek.
Met vriendelijke groet,
Wouter Hermans

#kempencreëert
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Tuinconcert in Lottum
Muzikant Gé Titulaer organiseert zondag 26 september een openluchtconcert in zijn achtertuin in Lottum. Het concert werd vorig jaar al gepland en
kan nu, dankzij de versoepelde coronamaatregelen, plaatsvinden.
Tijdens dit concert, dat duurt van
14.00 tot 17.00 uur, treden verschillende
artiesten op. Er wordt, onder professi
onele begeleiding, zowel solistisch als
samen gezongen. Gé Titulaer verzorgt

een optreden met zijn band. Ook treedt
a-capellagroep Signatune (voorheen
Quintella) op. De entree is gratis.
Kijk voor meer informatie op
www.getitulaer.com

Weer Kleedjesmarkt in Sevenum
In Sevenum vindt op zondag 12 september opnieuw een Kleedjesmarkt
plaats. Dit jaar niet huis-aan-huis, maar verdeeld over drie speeltuinen.
De Kleedjesmarkt vindt plaats
in speeltuin het Luttel, achter de
speeltuin bij de Blokhut en langs
de speeltuin aan het Kruidenpad/
Van Vlattenstraat. De markt wordt
gehouden van 10.00 tot 15.00 uur.

Tijdens de Kleedjesmarkt zijn aller
lei tweedehands spulletjes te vinden.
Voor meer informatie, kijk dan op de
Facebookpagina van de Kleedjesmarkt
of op de website van de tweede
handse markt van Sevenum.

Kinderen Onder de Wieken doen
mee aan Wecycle-actie
Overal in Nederland liggen afgedankte elektrische apparaten, ook wel
e-waste genoemd. De kinderen van Basisschool Onder de Wieken uit Meterik
gaan hun (groot)ouders nu een handje helpen, want al die bewaarsmoezen
kunnen echt niet meer. De school doet mee met de jaarlijkse inzamelactie
voor kleine apparaten van Wecycle. Dat levert deze organisatie grondstoffen op en een beloning voor de school.
De school ontvangt lesmateriaal in de
vorm van een luisterverhaal, die de
kinderen op weg helpt om thuis te gaan
recyclen. De inzamelactie is onderdeel
van een landelijke Wecycle campagne,
waar basisscholen verspreid over heel
Nederland aan deelnemen om de inza
meling en recycling van afgedankte
elektrische apparaten te stimuleren.
De jaarlijkse inzamelactie wordt voor
het negende jaar georganiseerd. Jan
Vlak, van Stichting OPEN, de organisa
tie achter Wecycle: ”Wij vinden het heel
belangrijk om kinderen samen met hun
ouders en grootouders te laten ontdek
ken dat zij heel makkelijk een bijdrage
kunnen leveren aan de circulaire eco
nomie. Mensen bewaren oude appara
ten soms tegen beter weten in. Bij veel
huishoudens staat een doos met kapotte
of onbruikbare kabels en snoeren.
Apparaten die je eens heel veel plezier
bezorgden, maar nu niet meer, worden
niet meer gebruikt. De inzamelactie met
scholen is een mooie extra manier voor
mensen om hun afgedankte appara
ten in te leveren, zodat de grondstoffen
gerecycled kunnen worden”.

Zoals bij voorgaande edities van de inza
melactie doneert Wecycle voor iedere
deelnemende school een bedrag aan
Stichting Jarige Job. Jarige Job bezorgt
verjaardagsboxen bij jarige kinderen
uit minderbedeelde gezinnen. De ver
jaardagsbox met daarin onder andere
cadeaus, traktaties en een taartmix
zorgt voor een verjaardag, thuis en op
school.
Stichting Organisatie Producenten
verantwoordelijkheid E-waste Nederland
(OPEN) is, namens alle producenten van
elektrische apparaten in Nederland,
verantwoordelijk voor de inzameling
en recycling van e-waste. Ons doel is
om de wettelijke inzameldoelstelling
van 65% te behalen én e-waste circu
lair te maken. Dit doen we samen met
onze inzamel-, sorteer- en recyclepart
ners. Onder de naam Wecycle voeren
we campagnes om de inzameling en
recycling van e-waste te stimuleren.
Consumenten en professionals kunnen
hun e-waste gratis inleveren bij een van
onze 13.000 Wecycle-inleverpunten door
het hele land.

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

Puzzel

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij
TVI Computers 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 12 september
(12.00 uur) binnen zijn. De winnaar wordt volgende week bekendgemaakt op
deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!
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4 Letters
BOON
BREM
FLOX
TULP
5 Letters
DILLE
FICUS
HAVER
HULST
KRIEK
KROOT
LELIE
MOREL
TARWE
6 Letters
ACACIA
AUGURK
DAHLIA
FRESIA
KERVEL
KLIMOP
LUPINE
NARCIS
RAFFIA
SERING
SJALOT
TOMAAT
VENKEL
WITLOF
WORTEL
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7 Letters
ANEMOON
BEGONIA
CAMELIA
KALEBAS
KLAPBES
PAPAVER
POMPOEN
PRIMULA
WINGERD
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De overgebleven letters vormen de oplossing:

De oplossing van de puzzel in de Hallo van
2 september 2021 was:

8 Letters
ABRIKOOS
CLEMATIS
GENTIAAN
LIGUSTER
OLEANDER
RABARBER
REINETTE
SELDERIE
ZEEKRAAL
9 Letters
EIERPLANT
HONDSDRAF
TAMARINDE
VALERIAAN

En de winnaar is: Riek Hoeijmakers-Pingen.
Van Harte Gefeliciteerd met de cadeaubon van € 50,te besteden bij Actuelle Haarmode in Horst!
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Religie

Medische zorg

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

Hegelsom
zondag

19.00

Heilige mis

09.30

Huisartsenpost

Horst (Lambertus)
zaterdag
maandag
dinsdag

woensdag
donderdag
vrijdag

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

Kronenberg
zaterdag

Apotheek Maasdorpen

Heilige mis

Heilige mis

Grubbenvorst
zaterdag

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

10.30

Heilige mis

11.00

Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

18.00
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

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

19.15

Meerlo

Gebiedsteams

Swolgen

Gemeente Horst aan de Maas

zondag
Heilige mis
09.00
donderdag
Heilige mis
09.00
		

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

zondag
Heilige mis
10.30
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

zaterdag
zondag
maandag

Spoedgevallendienst

Sevenum

dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zondag
woensdag

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst

10.00

Tandarts

10 t/m 12 september
Tandartspraktijk De Brier
Leunseweg 53b, Venray
0478 58 72 73

13 t/m 16 september
Martens
Gebr. van Doornelaan 3, Horst
077 398 62 27

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

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas
06 55 40 80 23
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Tummers

JOUW LOKALE ELEKTRONICAEN WITGOEDSPECIALIST!
Wij zijn jouw lokale elektronica- en witgoedspecialist, 7 dagen per week geopend
en met 8 winkels in de regio is er altijd wel een winkel bij jou in de buurt. Onze
deskundige medewerkers adviseren je graag bij jouw aankoop. Zowel in onze
winkels, webshop en telefonisch staan we voor je klaar.

Daar word ik vrolijk van!
Frank

RE
TU
CA
VA

WIJ BLIJVEN GROEIEN EN ZOEKEN LEUKE
BEZORGERS & BIJRIJDERS!
• 4 Daagse werkweek met een fulltime salaris
• Veel doorgroei mogelijkheden
• Geen ervaring nodig, we leiden je zelf op tot monteur
ls
aal a
• Bijrijders hebben geen rijbewijs nodig
e
d
i
Ook ntje!
a
bijba

WWW.WERKENBIJEPTUMMERS.NL

Lol met je collega’s!

ch in
Lun

stijl!

Leu

k ex

tra

tje

NIEUWE
MEGAS
TORE

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

