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Kasteel Huys ter Horst komt met
spokentocht over de Gekke Graaf
Kasteel Huys ter Horst in Horst wordt op zaterdag 30 en zondag 31 oktober omgetoverd tot Kasteel ter
Horror. Dan organiseren de vrijwilligers van het kasteel een heuse spokentocht door de ruïne en het
omliggende terrein.

SPAAR MEE!
spaar voor

hoge
korting

bestek
Roestvrij edelstaal
18/10
LE

Twee dagen lang wil Kasteel Huys
ter Horst iedereen de stuipen op het
lijf jagen en ze meenemen op een
tocht vol angstaanjagende taferelen
waar er tevens iets vreemds aan de
hand is met de tijd. “We houden het
wel lekker ‘creepy’”, zegt Suzanne
Coppers, één van de organisatoren
van Kasteel ter Horror. “We heb
ben een ideale locatie om iedereen
eens flink bang te maken. Het kas
teel dient daarvoor als beste plek.

We hebben meerdere kleine ruimtes
waarbij we makkelijk schrikeffecten
kunnen toevoegen.”

Bossen
Het idee van een spokentocht
bestond al langer onder de vrijwilli
gers van Kasteel Huys ter Horst, zegt
Suzanne. “Vorig jaar wilden we ook
al zoiets doen, maar toen kwam het
coronavirus. We konden het toen niet
door laten gaan en hebben het idee

opgeschoven naar dit jaar. De bedoe
ling is om dit evenement te laten
groeien en daarom hebben we er
dit jaar voor gekozen om het nog
wat ‘kleiner’ aan te pakken.” Kleiner
betekent niet een kort tochtje grie
zelen. De organisatie heeft beslo
ten om de Kasteelse Bossen erbij te
betrekken waardoor de spokentocht
door het bos heen gaat.
Lees verder op pagina 07
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Kasteel ter Horror
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In première in ‘t Gasthoês

Arie Stas maakte documentaire over verdwenen
grafkelder
De grafkelder van de adellijke familie Van Wittenhorst werd begin 2019,
na ruim een jaar van onderzoek, gevonden in de Lambertuskerk in Horst.
De vondst is een belangrijke toevoeging aan de geschiedenis van de
gemeente Horst aan de Maas. Horster filmmaker Arie Stas legde de
zoektocht naar de grafkamer vast en maakte de documentaire
‘De verdwenen grafkelder’, die vrijdag 24 september in première gaat in
‘t Gasthoês in Horst.

Geschrokken

verhaal van de familie Van Wittenhorst
en welke overblijfselen hier nog
van terug te zien zijn in Horst. ”Er is
natuurlijk nog een kasteelruïne en in de
kerk hangen nog altijd de klokken die
geschonken zijn door de familie. Er is
nog genoeg terug te zien.”
In de documentaire werden
verschillende nieuwe details ontdekt.
”We kwamen er zelfs achter dat de
eerste bewoner van de grafkelder,
Johan van Wittenhorst, een voorvader
is van koning Willem-Alexander. Dat is
een leuk detail dat nu terugkomt.”
Tijdens het filmen schrok Stas ervan
hoe respectloos er om is gegaan met
de grafkelder. ”Waarschijnlijk is er bij
de bouw van de nieuwe kerk na de
oorlog ontzettend veel puin bovenop de
kisten gesmeten. Dit heeft veel kapot
gemaakt, je schrikt dan enorm als je
dat zo aantreft. Zo hoort er niet met
zo’n stukje belangrijke geschiedenis om
te worden gegaan.”

De documentaire vertelt, naast de
zoektocht naar de grafkelder, ook het

Doel

Geboren en getogen Horstenaar Arie
Stas heeft altijd al interesse gehad in
de geschiedenis van Horst. ”Ik heb al
eens eerder een film gemaakt over de
Lambertuskerk in Horst. Tijdens het
filmen vertelde de toenmalige deken,
Alexander de Graaf Woutering, dat er
ergens in de kerk de grafkelder van de
familie Van Wittenhorst zou moeten
liggen. Niemand wist de locatie en het
was zijn grote ambitie om de kelder te
vinden en te openen.” Het intrigeerde
Stas dat er nooit eerder diepgaand
onderzoek naar was gedaan. De deken
en hij nodigden archeoloog Xavier
van Dijk uit en ze besloten samen
met een werkgroep op zoek te gaan
naar de grafkelder. Stas was zelf ook
onderdeel van deze werkgroep en
legde de belangrijke momenten van
het onderzoek vast op film om hier een
documentaire van te maken.

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

Oplage 19.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs

Het doel van de film is volgens Stas het
verstrekken van informatie over een
stuk lokale geschiedenis. ”Ik vond het
boeiend om een relatie te leggen tussen
de lokale geschiedenis van Horst en
de regio en de nationale geschiedenis
van Nederland. Een belangrijk stuk
van de film gaat over de familie van
Wittenhorst en de Tachtigjarige Oorlog,

Veel ondernemers laten de aangifte
van hun Besloten Vennootschap
doen door een belastingadviseur.
Die maakt meestal gebruik van commerciële software om de aangifte te
verwerken en dus was het maar een
kleine groep die daadwerkelijk werd
getroffen. Desondanks was er een
kleine politieke rel, want betalen
voor het ‘mogen’ doen van de verplichte belastingaangifte, dat voelt
niet goed.

Handelstraat 17, 5961 PV Horst

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

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

De verkorte versie van ‘De verdwenen
grafkelder’ werd tijdens de Limburgse
Filmdagen geselecteerd voor het
NOVA Filmgala, dat van vrijdag 26
tot en met zondag 28 november in
Zeist plaatsvindt. De documentaire
gaat vrijdagavond 24 september
in première in ‘t Gasthoês in Horst.
De toegang tot de film is gratis.

Ik kies met name
lokale en regionale
onderwerpen waar
nog niet veel over
vastgelegd is op film
Tekst en beeld: Floor Velthuizen

Misschien kun u het nog herinneren, het was destĳds een klein relletje. Belastingaangifte doen voor een Besloten Vennootschap kon ineens
enkel nog met een zogenaamde eHerkenning.

Bezoek- en correspondentieadres

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.

Première

Toegangskaarten zijn te bestellen via
deverdwenengrafkelder@gmail.com

Betalen voor je belastingaangifte

Bezorgklachten www.garcon.nl

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.

is een makkelijke manier om informatie
over te dragen.”

Oh, zit dat zo!

077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

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.

waarbij zij ook betrokken zijn geweest,
in hun rol als strijdheren.” Stas heeft
veel affiniteit met de regio. Hij heeft
vanaf 2015 verschillende documentaires
gemaakt over zaken in de gemeente
Horst aan de Maas. Naast dat hij veel
plezier heeft in het filmen, vindt hij
het belangrijk dat hij een bepaalde
meerwaarde realiseert met zijn films.
Hij hoopt mensen te boeien en te
informeren. ”Ik kies met name lokale en
regionale onderwerpen waar nog niet
veel over vastgelegd is op film. Een film

De eHerkenning is vergelijkbaar met
de alom bekende DigiD, maar specifiek bedoeld voor ondernemers en
cruciaal, het is een commercieel product en dus niet gratis. Kortom om
als ondernemer een door de overheid verplichte aangifte te kunnen doen moet eerst geld worden
betaald voor de aanschaf van een
commercieel product.

Zoals dat typisch in Nederland gaat
werd er een oplossing gezocht in een
compensatieregeling. Als ondernemer kun je nu maximaal twee keer
een compensatie krijgen voor de
kosten van de eHerkenning. Voor de
periode september 2020 tot augustus 2021 (inmiddels voorbij) en voor
de periode augustus 2021 tot juli
2022. De compensatie is 24,20 euro
per keer. Daarvoor moet de ondernemer zelf een aanvraag doen bij het

RVO (Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland). De kosten voor eHerkenning zijn momenteel ook enkele
tientjes per jaar.
Ook typisch, nu de rel een beetje
is uitgedoofd wordt de eHerkenning gewoon verder uitgerold door
de Belastingdienst. Vanaf 2020 is
eHerkenning verplicht voor het (zelf)
doen van aangifte Loonheffingen en
per 2022 is het de enige manier om
te kunnen inloggen op de ondernemersportal van de Belastingdienst.
Zij kunnen (of moeten) daar onder
meer btw-aangiften doen of bijvoorbeeld een bankrekeningnummer
voor teruggaaf doorgeven.
Het komt er dus op neer dat iedere
ondernemer uiteindelijk wel wordt
verplicht eHerkenning aan te schaffen. En de politiek? Die hoor je hier
niet meer over. Die hebben weer een
andere waan van de dag. Dat is jam-

mer want de fundamentele vraag
blijft of je belastingplichtigen mag
verplichten kosten te maken voor het
voldoen aan hun wettelijke aangifteplicht. Wat is er mis met een gratis
DigiD voor ondernemers, zoals ook
de DigiD voor particulieren gratis is?
Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu
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Brons voor Team NL op WK
Na de dressuurdagen en de spec
taculaire marathon van zaterdag,
kwam het zondag aan op precisie in
het moeilijke vaardigheidsparcours.
Ambassadeur Stan van Eijk moest
improviseren omdat zijn beste paard
uitviel door een blessure. Hij haalde er
vandaag het maximale uit. Met slechts
één afgeworpen balletje in het laat
ste onderdeel hielp hij het oranjeteam
aan brons. Individueel eindigde Stan
op een zesde plaats. Theo Timmerman
was de beste Nederlander en werd
vijfde.

Hongaren op kop
De Hongaar Martin Hölle was een
klasse apart op het WK. Hij had in de
dressuur en de marathon een grote
voorsprong opgebouwd. In de staart
van het vaardigheidsparcours maakte
hij een paar foutjes, maar die straf
punten kon hij zich gemakkelijk per
mitteren. Voor de derde keer op rij
werd hij wereldkampioen. “Mijn paar
den hebben het gedaan,” zegt hij
stralend. “Het is ongelooflijk dat ik
nu voor de derde keer op rij wereld
kampioen ben. Ik ben mijn paarden

en mijn hele team heel dankbaar.”
Het zilver was voor de Fransman
Franck Grimonprez en het brons voor
de Duitse Anna Sandmann. Hongarije
prolongeerde in het landenklassement
de landentitel. Dat kwam niet alleen
door de prestaties van Hölle maar ook
door de geweldige marathon en win
nende vaardigheidsproef van György
Fekete. De Duitsers wonnen zilver en
Nederland het brons.

WK vierspannen
De afgelopen dagen was er op

Grandorse in Kronenberg nog meer te
beleven dan paardensport. Er was een
Foodplein LEF Proeverij met streek
producten, diverse stands, een onder
nemerscongres voor MKB Limburg,
een programma voor ouderen én een
Wereldkampioenschap Bixie voor de
allerkleinsten. Zo was er voor ieder
wat wils. Voorzitter Nico Rijnbende
kijkt terug op een prachtig evene
ment. “Voor mij is dit WK en alles er
omheen in één woord fantastisch.
Alle dagen hebben we hier enthou
siaste mensen gezien. De wisselwer

king tussen de sport en het publiek is
geweldig om te beleven.” De voorzit
ter is dankbaar voor de inzet van alle
vrijwilligers en de ondersteuning door
de sponsoren, Limburg Paardensport,
VWS, provincie Limburg en Gemeente
Horst aan de Maas. Rijnbende: “Wat ik
nog heel graag zou willen in de toe
komst is een WK voor de vierspannen,
met gelijktijdig eventing en spring
wedstrijden. Want dat kan op deze
locatie.”
Beeld: Sten Jetten

Chris en Sjors geven tweede
editie Horster kinderboek uit

SP verzoekt minister
raadsvoorstel voor te dragen
aan de Kroon ter vernietiging

Chris Winkelmolen en Sjors Driessen uit Horst brengen een tweede editie uit van het boek De avonture ván de
Vleegende Pannekook & de Á-gebrande Kroket. Het boek wordt op vrijdag 24 september in ‘t Gasthoês in
Horst gepresenteerd.

De SP-fractie van de gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft
een brief geschreven naar de minister van Binnenlandse Zaken
met het verzoek het raadsbesluit van 20 april over het paraplubestemmingsplan 2021 voor te dragen aan de Kroon ter vernietiging.
Dat doet de fractie omdat zij van mening is dat de fractievoorzitter
van de VVD, Yvonne Douven, deelgenomen heeft aan de stemming
over het raadsvoorstel, terwijl zij een persoonlijk belang heeft bij
de huisvesting van arbeidsmigranten.
De fractie heeft, nadat zij volgens
de procedureaanbevelingen van
de VNG eerst aan de burgemees
ter en vervolgens aan het college
van Gedeputeerde Staten (GS) van
Limburg gevraagd heeft een der
gelijk verzoek in te dienen, een
brief geschreven aan de minister,
mevrouw Ollongren.

Gedragscode
In haar brief bestrijdt de SP-fractie
de opvattingen van burgemees
ter Palmen en het college van GS
over het wel of niet voordragen
van het raadsbesluit ter vernieti
ging. Palmen en het college zijn
van mening dat er geen wettelijke
gronden zijn die zo’n verzoek aan de
Kroon rechtvaardigen. De SP-fractie
Bij het eerste boek stelde schrijver
Chris Winkelmolen zichzelf een dead
line: vóór de eerste verjaardag van
zijn kleinkind zou het boek er zijn.
Dat lukte hem, maar inmiddels is er
een tweede kleinkind bijgekomen.
“Dan moet er maar een tweede boek
komen. Ik heb zelf vier kinderen, dus
met een beetje pech of geluk ben ik
nog wel even bezig met schrijven”,
zegt Chris met een knipoog. “Maar het
moet wel leuk blijven. Dat Sjors en ik
dit boek hebben gemaakt, doen we
omdat we daar lol in hebben en dat is
het belangrijkste.”

Alleen Horster versie
Het boek is een vervolg op het eerste
boek en wordt ditmaal niet gedrukt in
het Nederlands, alleen in het Horster
dialect. “De vorige keer zeiden mijn
kinderen dat als ik er een Nederlandse
versie aan toe zou voegen, deze veel
meer verkocht zou worden. Wat bleek,
de dialectversie ging als warme
broodjes over de toonbank. Heb ik
toch nog gelijk gekregen.” Om de
kinderen die niet zo goed dialect ver
staan toch nog op weg te helpen, heb
ben Chris en Sjors een extra element
toegevoegd aan het boek. “Bij elke

bladzijde hebben we een QR-code
geplaatst. Aan de andere kant van
deze code lees ik het verhaal via een
geluidsfragment voor, dan kan ieder
een goed meelezen. Want sommige
Horster woorden zijn lastig te begrij
pen.”

S.M.O.S.
‘De avonture ván de Vleegende
Pannekook & de Á-gebrande Kroket’
heeft hetzelfde idee als het eerste
boek: leuke, speelse kinderverhalen.
Wel is er naast de personages de vlie
gende pannenkoek, de aangebrande
kroket, de Boze Meneer en de koning
een nieuw personage bij gekomen.
“De S.M.O.S.”, zegt Chris. “Dat staat
voor de Snelle Mej Onzichtbare
Schildpad.” De koning komt er, zoals
in het eerste boek, weer iedere keer
niet goed vanaf. Het personage is
gebaseerd op onze koning. Ik heb daar
niet zoveel mee en dat is ook wel te
merken.” Tijdens de boekpresentatie
van het eerste boek nodigden Chris
en Sjors koning Willem-Alexander nog
uit. “Hij is niet op komen dagen”, zegt
Chris. “Ook hebben we hem nog een
exemplaar opgestuurd. Als hij wil, wil
len wij het boek best signeren, maar

dan moet hij wel onze kant opkomen.
Ook dit jaar krijgt hij uiteraard een uit
nodiging.”

Trots
Dat Chris en Sjors een perfect team
zijn, weten ze inmiddels wel. “We zijn
stukken beter op elkaar ingespeeld”,
zegt Sjors. “Ook qua tekenen gaat het
stukken makkelijker. Zo hoef ik nu niet
allemaal personages te verzinnen om
te tekenen. Dat scheelt veel tijd, maar
ik doe het met heel veel plezier. Chris
bemoeit zich ook niet met mijn teke
ningen.” “Daar heb ik ook geen ver
stand van”, vervolgt Chris. “Ik bemoei
me met mijn eigen teksten, wat Sjors
maakt, dat moet hij zelf weten. Als ik
dan nu het boek doorblader, kijk ik
met ontzettend veel trots naar wat we
samen gemaakt hebben en dat telt.”
Het boek ‘De avonture ván de
Vleegende Pannekook & de
Á-gebrande Kroket’ wordt op vrij
dag 24 september gepresenteerd in
‘t Gasthoês in Horst. De boekpresenta
tie begint om 19.00 uur en burgemees
ter Ryan Palmen krijgt net zoals bij de
vorige editie het eerste exemplaar.
Tekst en beeld: Niels van Rens

wijst op de wettelijke regelingen
en de door de gemeente Horst aan
de Maas opgestelde gedragscode
voor leden van het College van B&W
en gemeenteraadsleden. “In de
gedragscode van de gemeente Horst
aan de Maas staat expliciet dat een
lid van de volksvertegenwoordiging
niet deelneemt aan de stemming
over een aangelegenheid die hem
rechtstreeks of middellijk persoonlijk
aangaat”, zegt de SP. “In het geval
van VVD-fractievoorzitter Douven
is er sprake van zo’n aangelegen
heid die haar (middellijk) persoonlijk
aangaat. Haar man huisvest immers
arbeidsmigranten en daarover
gaat het paraplubestemmingsplan.
Daarom zou de ‘Kroon’ het besluit
moeten vernietigen.”

Raadslid Imke Emons roept
burgemeester op statement
te maken tegen de Coronapas
Belang van Nederland Horst aan de Maas, de nieuwe partij in de
gemeenteraad, is niet te spreken over versoepelingen, waarbij de
horeca dubbel gepakt dreigt te worden. Daarom roept raadslid
Imke Emons burgemeester Ryan Palmen op om een statement te
maken tegen de Coronapas.
Naast het feit dat de horeca na
00.00 uur gesloten moet blijven,
wordt er met het verplichten van
de coronacheck-app controle een
extra drempel ingebouwd volgens
Emons. In onder meer de horeca,
theaters en concertzalen is een
coronatoegangsbewijs verplicht
vanaf 25 september vanaf de leef
tijd van 13 jaar. “Het is een got
spe dat deze al zo zwaar getroffen
sectoren in de greep blijven van
onnavolgbaar kabinetsbeleid”, zegt
Emons. “Waarom moet de cultuur
sector bijvoorbeeld dicht blijven als

voetbal en andere sectoren volle
dig open kunnen? Bovendien had
het kabinet ons beloofd nooit en te
nimmer met zulke maatregelen te
komen. Het zal goed zijn als onze
burgervader, die ook voorzitter van
de VNG is, zich achter de getrof
fen sectoren schaart en richting
het kabinet met een duidelijk ‘tot
hier en niet verder’ aangaande de
Coronapas een duidelijk statement
maakt. Helemaal goed zal het zijn
als hij daarbij ook pleit om volledig
terug te gaan naar normaal.”
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Manne van Staal fietsen ruim 8.500 euro bij elkaar
voor het Daniël den Hoed Fonds
Rien van Engelenburg uit Horst heeft vrijdag 3, zaterdag 4 en
zondag 5 september meegedaan met Tour for Life samen met zijn
teamgenoot Henk Adams. Samen vormden ze het team Manne van
Staal. Een avontuur waarmee ze ruim 8.500 euro bij elkaar gefietst
hebben voor het Daniël den Hoed Fonds ten behoeve van
kankeronderzoek.
De fietstocht die vanuit XonruptLongmer ging naar Valkenburg op
de Cauberg. Om 06.00 uur al aan
het ontbijt en erna op de fiets en
rond 21.30 uur op zijn laatst weer
naar bed, lange dagen op de fiets
voor de twee mannen. De route
van ruim 500 kilometer en met
meer dan 5.000 hoogtemeters is
verdeeld over drie etappes. De eerste
etappe was meteen de langste met
185 kilometer en 1.550 hoogtemeters.
Deze dag kwamen Rien en Henk
samen goed door. De tweede etappe
moest Rien helaas afstappen na

ruim 80 kilometer fietsen, omdat
hij steeds meer last kreeg van zijn
achillespees. Hierdoor moest Henk
alleen verder, maar reed de tweede
etappe met een lengte van ruim
180 kilometer en 2.400 hoogtemeters
goed uit. Op de camping werd helaas
duidelijk dat Rien de derde etappe
ook niet volledig zou kunnen fietsen
en sloot daarom bij checkpoint 2 aan
bij Henk. Samen reden ze de laatste
ruim 20 kilometer samen naar de
Cauberg waar familie hen stond op te
wachten.

CDA tegen verbod bestrijding spreeuwen
Provincie Limburg heeft de ontheffingen voor fruittelers ingetrokken om spreeuwen en andere vogels te
vangen of af te schieten. CDA-Statenlid Johan Geraats vindt dat de fruittelers hierdoor worden benadeeld
omdat ze oogstschade oplopen die ze niet vergoed krijgen. De gemeente Horst aan de Maas kent veel telers
die last hebben van de vogels.
Het CDA wil dat in het lopende
oogstseizoen fruittelers alsnog
vogels zouden mogen verjagen,
afschieten of vangen. Totdat er een
goede oplossing is gevonden voor
de schade die vogels toebrengen
aan de teelt van bessen en ander
klein fruit. De bessentelers, LLTB en
Faunabeheereenheid Limburg heb
ben bij de provincie bezwaar gemaakt
tegen het intrekkingsbesluit.

Gedeputeerde Staten (GS) antwoor
den op de CDA-vragen dat ze geen
ontheffingen aan fruittelers meer
mogen verlenen omdat dit volgens
de natuurwet en regelgeving niet
is toegestaan. Vogelbescherming
Nederland en Stichting Fauna4Life/
Animal Right hebben met succes
bezwaar gemaakt tegen de onthef
fingen. De twee dierenorganisa
ties vinden dat er geen spreeuwen

mogen worden gedood omdat er
alternatieve methodes zijn. Ook is
het niet meer toegestaan om vang
kooien te gebruiken om de spreeu
wen te verplaatsen.

Verantwoordelijkheid
GS melden dat bescherming van
gewassen tegen schade door die
ren de verantwoordelijkheid is van
de grondgebruiker. Er zijn volgens

GS voldoende preventieve maatre
gelen om schade te voorkomen of
te beperken. Zoals het afdekken van
de bessenstruiken met netten, het
inzetten van vogelafweerpistolen,
het plaatsen van vlaggen, roofvo
gelvliegers of opblaaspoppen en het
laten klinken van afschrikwekkende
geluiden. De provincie gaf in 2019 en
2020 nog subsidie om deze preven
tieve maatregelen te kunnen uitvoe
ren. Deze subsidieregeling is gestopt
omdat Raad van State oordeelde dat
vogelschade aan bessen niet voor
een tegemoetkoming in aanmerking
mag komen. Omdat de teler zelf een

risico-inschatting moet maken tus
sen de oogstopbrengst en mogelijke
schade en dit niet mag afwentelen
op de overheid.
In een gesprek met de bessente
lers, LLTB en Faunabeheereenheid
Limburg is afgesproken dat de bes
sentelers duidelijk gaan maken
waarom maatregelen, zoals het
gebruik van netten, niet mogelijk
zijn. Ook kunnen telers de schade
laten taxeren op kosten van de pro
vincie.

Heel Limburg Bakt!
Laat zien welke (thuis)bakkerskwaliteiten jij in huis hebt
en bak een échte Limburgse vlaai…
Ja, ook jij kunt bakken!
Gebruik de code LEKKERBAKKEN
voor €4,- korting per brievenbusvlaai en ga lekker aan de slag!
Heerlijk, snel en ambachtelijk

www.artvlaai.nl

Tom Koster eerste kinderburgemeester
van Horst aan de Maas
Tom Koster uit Horst wordt op woensdag 22 september geïnstalleerd als de eerste kinderburgemeester van
Horst aan de Maas. Dinsdag 14 september maakte de nieuwe kinderburgemeester al kennis met
burgemeester Ryan Palmen. Tom Koster is 11 jaar en zit in groep 8 van basisschool De Doolgaard in Horst.
De eerste kinderraadsvergadering is woensdag live te zien via het Facebookanaal van de gemeenteraad en
duurt van 15.00 tot 17.00 uur.
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Brief aan burgemeester

Tren start verkeers
veiligheidscampagne
in Kronenberg
Op de kruising van de Blaktdijk en de Americaanseweg in Kronenberg
zijn in het verleden al meerdere ongelukken gebeurd. De 7-jarige Tren
Schuurmans vond de situatie onveilig en schreef hier een brief over aan
de burgemeester. Als gevolg hiervan is er woensdag 8 september een
campagne vanuit het project Veilig op Weg van start gegaan.

Help HALLO
verbeteren
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

Tren heeft eerder al gemerkt dat
de kruising van de Blaktdijk en de
Americaanseweg, waar hij naast
woont, niet veilig was. “We rijden
zelf vaak over deze kruising en ik zag
vaak dat mensen hier veel te hard
reden. Er zijn ook al vaker ongelukken
gebeurd. Ik heb zelf ook wel eens een
ongeluk zien gebeuren tussen een
auto en een motor”, vertelt hij. “Ik ben
daar toen echt van geschrokken, het
was hier op de kruising gewoon veel
te gevaarlijk. Ik vond dat dit anders
moest en daarom heb ik een brief
geschreven aan de burgemeester.”
In zijn brief uit Tren zijn ongerustheid
en vraagt hij de burgemeester om
iets aan de onveilige situatie te doen.
Naast het schrijven van een brief,
hield Tren ook nog een enquête onder
de bewoners van de Blaktwijk om
erachter te komen wat zij wilden
veranderen aan deze kruising.
“Bijna iedereen zei dat er te hard werd
gereden en dat het belangrijk was dat
er niet harder dan 60 kilometer per
uur zou worden gereden op de weg.”

het project Veilig op Weg een
verkeersveiligheidscampagne
gestart. Tren mocht borden
ontwerpen die geplaats werden bij
de kruising. De vier sandwichborden
werden woensdag 8 september
onthuld door Tren en wethouder
Eric Beurskens. Tijdens de
onthulling heeft Tren ook zijn
enquêteresultaten overhandigd
aan Beurskens. “Ik ben wel echt
trots op de borden. Ik merk nu al
dat ze helpen en dat er minder
hard gereden wordt. Gisteravond
zag ik dat het heel druk was op de
kruising, op zo’n moment ben ik
superblij dat de borden er staan en
dat het nu veiliger is.”

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
daar word ik vrolijk van
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,

Ik ben wel echt trots op
de borden. Ik merk nu
al dat ze helpen en dat
er minder hard gereden
wordt

Wouter Hermans

#kempencreëert

Verkeersveiligheidscampagne
Als reactie op Trens brief werd
er door de gemeente vanuit

Scan
en vul
nu in!

vragen stellen over dit onderwerp middels een enquête.

Tekst en beeld: Floor Velthuizen
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Geboren

‘n Actief leven is afgesloten

Jenna

28 augustus 2021
Dochter van
Peter Pülmanns en
Maud van Lipzig
Deken Creemersstraat 26
5961 JP Horst

Geboren

Stijn

12 september 2021
Zoon van
Roel Tax & Daniëlle Beurskens
Broertje van Jens
Clapvaeren 4
5961 LM Horst

Geboren

Beau

10 september 2021
Dochter van
Chris en Jaimy van Iperen
zusje van Neil
Horsterdijk 6
5973 PN Lottum

Bedankt voor alle felicitaties
en de vele kaarten die wij
ontvangen hebben voor ons
60 jarig huwelijk.
Het was voor ons een
onvergetelijke dag!

Jac en Mia
Jakobs-Reintjes
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
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.
Derix, voor het schuren beitsen en
lakken van uw tafel of stoelen
J. Derikx. 06 10 95 42 20
www.yogacentrumlespoir.nl
Afteryoga NEXT. Yoga voor het eerste
jaar na de geboorte van je kindje.
06 83 03 25 76/yogavooriedereen@
live.nl

Intens verdrietig hebben wij in liefde
afscheid moeten nemen van mijn grote liefde,
ôzze geweldige pap en trotse opa,
die zo genoot van het leven

Hij stond nog volop in ’t leven maar heeft het los moeten laten.
Intens verdrietig moeten wij afscheid nemen van onze lieve
broer, schoonbroer en oom

Ôzze Chrit

Chrit ván de Gortmeule
echtgenoot van

Chrit Hoeijmakers
Chrit ván de Gortmeule

20 april 1944

13 september 2021

Wat zal het stil zijn zonder hem...
54 jaar in liefde verbonden met

Ans Hoeijmakers-Jeucken

Ans Jeucken
We zullen ôzze [Oëme] Chrit heel erg gaan missen!
Wij wensen zijn gezin heel veel sterkte om samen
dit veel te vroege afscheid ’n plaats te kunnen geven.
Broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
en hun gezinnen
Fam. Hoeijmakers van de Gortmeule

Monique en Rob
Yvonne en Alex
Isa en Rik
Finn
Jan van Eechoudstraat 10
5961 CC Horst
Wij vieren het leven van Chrit in zijn wei bij de Gortmeule,
de plek waar hij is geboren en opgegroeid. Dit besloten
samenzijn vindt plaats op zaterdag 18 september.
Chrit is thuis. Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid
van hem te nemen op donderdag 16 september van
15.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur.

Bedroefd om het overlijden van ons werkgroep lid en vriend
van de Dassenwerkgroep Venray-Horst.

Chrit Hoeijmakers
Bedroefd maar ook vooral dankbaar
voor de tijd die we samen aan onze natuurhobby
hebben mogen besteden.
Wij wensen Ans en familie sterkte in deze moeilijke dagen
en het verwerken van het verlies.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar alle mensen
die met zoveel toewijding voor Chrit hebben gezorgd.
Het is mogelijk om de afscheidsbijeenkomst via livestream
vanaf 12.30 uur te volgen.
Voer daarvoor deze link in op uw PC of laptop:
https://vimeo.com/event/1283289/2afcb838cb

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van
het overlijden van ons bestuurslid

Chrit Hoeijmakers
Chrit heeft zich zeer vele jaren ingezet voor de renovatie
en de instandhouding van het Oude Kerkhof van Horst.
Wij hebben Chrit leren kennen als een betrokken en deskundige
bestuurder, vrijwilliger en mens.
Wij wensen Ans, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe
om dit grote verlies te dragen.
Bestuur en Vrijwilligers van stichting Oud Kerkhof Horst

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

Viooltjes in vele kleuren, ook
mini-viooltjes, potgrond en cucumissiervruchtjes.
Hay Cox Molengatweg 4 Horst.
Tel. 06 54 30 69 64. Vrijdags gesloten.

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

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

Met pensioen en altijd al gitaar
willen leren spelen? Kijk dan
op www.gitaarleshorst.nl //
06 52 38 16 45

Moeite met wis- of scheikunde?
Ik leg de lesstof graag op ’n
begrijpelijke manier aan je uit.
Bel gerust 06 23 07 12 46

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen van
harte bedanken voor alle blijken van medeleven die
wij hebben ontvangen na het overlijden van mijn lieve man,
onze pap, schoonvader en opa.

Jan Smits
De betrokkenheid van zoveel mensen geeft ons troost en kracht.
Wies Smits-Soberjé, kinderen en kleinkinderen.

Wij hebben div. vacatures: chauffeur
code 95, schoonmaker en operator, zie
www.bexbv.nl/vacatures.
Garagesale 25 september 11-14 uur.
Wijk in de Riet en de Middelijk in
Horst.
Gezocht poetshulp voor 2 tot 3 uur
per twee weken in Horst centrum.
tel. 077 354 24 26 of 06 24 72 54 09
Optidee: boek een party bij u thuis
of persoonlijk advies: 06 48 55 07 30.
www.optidee.nl/peggy-wismans
Dahlia’s
Vele soorten nieuwe dahlia’s te
bezichtigen. Dahlia tuin is iedere dag
open van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Ook is de mogelijkheid er om dahlia
knollen te bestellen.
Lei Vergeldt, Over de Beek 1B, Tienray
06 53 76 79 14

bob noten
uitvaartbegeleiding

&
Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

24-uur
bereikbaar

eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl
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Ôzze pap,
Wát hádde geej nog gaer mit Gerry wille gaon fietse...
Op maandag 6 september 2021
overleed in de leeftijd van 87 jaar

Jan Heijligers
echtgenoot van

Toos Heijligers - Cox †
vriend van

Gerry Jaspers
pap, opa en superopa van
Wim en Mieke
Casper
Jeroen
Ber en Doortje
Sjoerd
Noud en Aniek
Karin en Bert
Britt en Twan
Bo en Bo, Bibi
Henk en Christel
Niels
Isa
Familie Heijligers
Familie Cox
Familie Jaspers - van Thiel
Prinses Margrietstraat 7
5961 BK Horst
Gezien de huidige maatregelen hebben wij op
11 september in besloten kring afscheid genomen.
Voor uw steun en medeleven, in welke vorm dan ook,
danken wij u hartelijk.

Burgemeester Palmen brengt bezoek
aan Franciscus kapelletje
Op uitnodiging van de initiatiefnemers bezocht burgemeester Palmen het onlangs gerealiseerde kapelletje
voor dieren aan de Kleefsedijk in Sevenum. Met de bouw van het Franciscus kapelletje, genoemd naar
Fransiscus van Assisi, beschermheilige van dieren, is een jarenlange droom van Ans van der Beele uit
Sevenum uitgekomen. Samen met de andere leden van de werkgroep wil zij aandacht vragen voor de
natuur en de dieren. Het kapelletje is gebouwd in het natuurgebied aan de Kleefsedijk 4 in Sevenum.

Vervolg voorpagina

Kasteel Huys ter Horst komt met
spokentocht over de Gekke Graaf

‘Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
Met het goede dat je doet’
We hebben afscheid moeten nemen van

Hendrik Hazeu
Hij overleed op 93-jarige leeftijd. Hij was van 2006 tot 2014
gemeenteraadslid voor de SP Horst aan de Maas. In zijn laatste
jaar was hij het oudste raadslid van Limburg.
Hij kwam op voor de belangen van ouderen
en mensen met een beperking.
We wensen zijn familie heel veel sterkte toe.
Fractie en bestuur SP Horst aan de Maas
Hans – Mariet – Michael – Paul – Sonja – Wilma
“Dat geeft wel een extra spannend
effect”, zegt Suzanne. “Wie vindt het
nu niet spannend om in het donker
door een dichtbegroeid bos te lopen?”

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

Gekke Graaf
De organisatie van Kasteel ter Horror
wil met de spokentocht een verhaal
vertellen. “We willen niet de zoveel
ste spokentocht organiseren”, legt
Suzanne uit. “Tijdens Kasteel ter
Horror wordt het verhaal verteld van
de Gekke Graaf. Deze graaf, genaamd
Frans Clemens von Fürstenberg,
heeft echt geleefd in het kasteel en
was de laatste bewoner. Hij gedroeg

zich destijds vreemd, vandaar zijn
bijnaam. De rest van het verhaal is
natuurlijk verzonnen.” De organisa
tie speelt ook met tijd. “Ik wil nog
niet alles verklappen”, zegt Suzanne.
“Maar het zal een soort historische
reis worden.”
Momenteel is de organisatie volop
bezig met het verzamelen van vrij
willigers, materialen en het knutselen
van kostuums. “Dat kost veel tijd en
werk, maar het is zo leuk om te doen.
Iedereen is enthousiast. Onlangs had
den we een bijeenkomst voor alle
vrijwilligers die mee wilden doen,
er waren zo’n zestig aanmeldingen.

Dan weet je wel dat dit leeft, ieder
een vindt een spokentocht leuk.”

Onlangs hadden we
een bijeenkomst voor
alle vrijwilligers die
mee wilden doen, er
waren zo’n zestig
aanmeldingen.

Tekst: Niels van Rens
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15-vragen aan

Lynn van Houtum Horst
kunde, want ik ben er niet zo goed
in en daarom vind ik het niet leuk.
Ik snap er vaak niks van. Het leukste
vak op school is beeldende vakken of
gym, want daar mag je doen wat je
wil en mag je gewoon kletsen.

Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Ik ben meestal te laat of precies op
tijd. Ik ben bijna nooit te vroeg, want
ik stel eigenlijk altijd alles uit. Dat is
een slechte eigenschap van mij.

Column

Hoe heb je je beste vriend/vriendin
ontmoet?

Spiritualiteit. Zelf zou ik nooit
bedacht hebben of geloven dat
er kracht zou kunnen zitten in
stenen. Maar een belangrijk
persoon heeft haar wijsheid op
mij overgedragen en heeft me
laten zien wat voor werkingen
kristallen kunnen hebben.

Ik heb mijn beste vriendin op de basis
school leren kennen en we zijn nu nog
steeds heel vaak bij elkaar. We spre
ken nu nog steeds bijna elke dag af.

Wat is je favoriete hobby?
Ik korfbal al sinds ik zes jaar ben en
ik doe het nu nog steeds met veel
plezier.

Wat is je droombaan?
Het lijkt me heel leuk om later iets
met kinderen of dieren te doen.
Bij een dierenopvangcentrum of de
kinderopvang werken is echt iets voor
mij.

Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Het liefst spreek ik vrijdag en zater
dag af met vrienden en vriendinnen.
Gezellig met de hele groep bij elkaar
zitten en kletsen en lachen doe ik
graag.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Lynn van Houtum
14 jaar
Horst
Dendron College

Wat voor reis zou je ooit nog willen
maken?
Ik wil ooit nog graag een wereldreis
gaan maken met mijn beste vriendin

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
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 2 st!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hor

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

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

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

Hond of kat?
nen. Ik wil nog een keer heel graag
naar Aruba of Bonaire, dat lijken me
mooie landen. Daar zou ik dan graag
willen gaan snorkelen en veel dui
ken. Het lijkt me daar heel mooi om al
die gekleurde vissen en dieren onder
water in het echt te zien.

Ik zou eerder een hond willen dan een
kat. Ik vind het allebei leuke dieren,
maar ik als ik zou moeten kiezen vind
ik honden leuker. Ik wil later ook heel
graag een hond.

Wat zou je nog willen doen in je
leven?

Ik zou liever twee keer zo slim zijn,
wat dan hoef ik niet meer zoveel te
leren voor toetsen.

Ik zou nog heel graag een keer met
een luchtballon en lange vlucht wil
len maken. Het uitzicht vanuit de lucht
lijkt me fantastisch mooi om te zien.

Wat zou je opnieuw willen beleven?
Afgelopen vakantie ben ik in Frankrijk
gaan paragliden. Dat was heel gaaf.
Dat zou ik zo nog een keer willen
doen.

Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Mij lijkt het leuk om in Amerika te
wonen, want je ziet altijd in films dat
ze daar zo’n leuke scholen hebben,
maar ik denk dat ik liever in Italië
of Frankrijk zou willen gaan wonen.
Ik vind het allebei mooie landen en
ze hebben er heel lekker eten. Als ik
er nu zou wonen zou ik niet zo heel
ver weg wonen van mijn vrienden
en familie. Vanuit Amerika zou ik dan
heel ver moeten vliegen wanneer ik
dan naar Nederland wil.

Wat is je leukste en wat is je stomste vak op school?
Ik vind het stomste vak op school wis

Hoi

Zou je liever twee keer zo slim zijn
of twee keer zo mooi?

Wie kent jou het beste?
Ik denk dat of mijn beste vriendinnen
mij het beste kennen of mijn moeder
mij het beste kent.

Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Zoals ik al eerder zei zit ik op korfbal
en dat vind ik heel leuk. Alleen korf
bal is geen echte internationale sport.
Dat zou dus dan wel jammer zijn, want
dan kun je bijvoorbeeld niet meedoen
aan de Olympische Spelen.

Als je een dier was, wat zou dat
dan zijn?
Ik denk dat ik een leeuw zou wil
len zijn, omdat ik dat een heel mooi
en krachtig dier vind. Ik zou ook wel
een vlinder willen zijn, omdat ik dat
hele mooie en schattige dieren vind.
Als vlinder kun je gewoon rustig
rondvliegen en hoef je niet zo veel te
doen. Vlinders leven jammer genoeg
niet zo lang.

Tekst: Teun van Zon

Kristallen

Wierrook, edelstenen, kristallen,
kruiden en kaarsen. Het klinkt
als voodoo, het klinkt als
hekserijen het klonk eerst als
onzin. Tot iemand me heeft
laten zien dat dit geen onzin
was. Met mijn rijexamen kreeg
ik een aantal kristallen mee.
De kristallen zouden me rust
bieden, zelfvertrouwen geven
en positieve energie met zich
meebrengen. Ik word snel
zenuwachtig van belangrijke
toetsen, dus mijn rijexamen klonk
niet als iets om me geen zorgen
om te hoeven maken. Toch geloof
ik dat de kristallen hun werk
deden want voor het eerst was ik
niet zenuwachtig voor een toets,
maar had ik er zin in. We zijn ook
samen naar een winkel geweest
in Panningen waar ze edelstenen
en tarotkaarten verkopen. Ik ben
voor het rek gaan staan met de
kristallen en heb er op gevoel een
aantal uitgekozen, om vervolgens
in een boekje op te zoeken
waar de kristallen voor dienden.
De werkingen bleken erg aan te
sluiten bij waar ik naar op zoek
was.
Na deze ervaringen stond ik
steeds meer open en had ik meer
interesse in kristallen, edelstenen
en hun werking. Een kaars
aansteken met kruiden eromheen
die samen een werking vormen.
Doordat het kaarsvet op de kruiden
druppelt, werken de kruiden
samen. De kruiden worden samen
uitgekozen om naar een bepaald
doel toe te werken, zoals geluk.
Kristallen kunnen ook voor een
positieve kracht zorgen. Kristallen
absorberen niet alleen, ze kunnen
energie ook transformeren.
Elke steen heeft een andere
trilling en zo ook weer een andere
werking. Ze creëren harmonie waar
dat niet is. Op deze manier kunnen
stenen dus heel helend werken en
inzicht geven wanneer je hiervoor
open staat.

Mirthe
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ARCO breidt uit en bouwt pand aan Horsterweg
ARCO Solutions gaat een nieuw pand bouwen aan de Horsterweg in Grubbenvorst. Ralph Wijnands, eigenaar van het bedrijf, zegt dat het bedrijf in
de afgelopen jaren gegroeid is en een nieuw pand nodig is voor personeel, maar ook om nieuwe ontwikkelingen te creëren.
De schop is in de grond gegaan, de
eerste stappen voor het nieuwe pand
van ARCO zijn gezet. 1 juni 2022 moet
het gebouw klaar zijn. “En meteen
op 1 juli hebben we onze verhui
zing van de Venrayseweg naar de
Horsterweg”, zegt Wijnands. “ARCO is
de afgelopen jaren flink gegroeid en
we zien in dat we een nieuw pand
nodig hebben. Niet alleen vanwege
ruimtegebrek, maar ook ons team
groeit. Er komt een speciaal innova
tiecentrum in het pand en daarmee
willen we onze positie in de toekomst
versterken.” Volgens Wijnands is het
bedrijf ook flink gegroeid op internati
onaal niveau. “Onze producten worden
steeds meer geprofessionaliseerd, dat
heeft weer uitwerkingen op de inter
nationale markt. Daar zijn we heel blij
mee.”

Na herseninfarct

De heer Zanders kan na jaren eindelijk weer fietsen
De heer Zanders uit Grubbenvorst kan eindelijk weer fietsen in zijn gemeente Horst aan de Maas. Door een herseninfarct kon hij zijn evenwicht niet
meer bewaren op zijn elektrische fiets. In een samenwerking tussen de Hersenstichting, sociale onderneming Tworby en rijwielspeciaalzaak Ger
Kellenaers in Lottum kan de heer Zanders weer fietsen met een aangepaste driewieler.
“Ze hebben in totaal 20 kilometer
gefietst. Iets wat ze in de afgelopen
jaren nooit hadden gedaan. Dat is
ongelofelijk, zoiets heb ik nog nooit
gehoord.”

Natuur in
De fiets van de heer Zanders is
behouden en achterin zijn er twee
zijwieltjes geplaatst waardoor hij zijn
evenwicht kan blijven houden. Van
de fiets afstappen hoeft niet meer.
Bij een rood stoplicht kan hij gewoon
blijven zitten. “Het is prachtig om te
zien dat meneer Zanders er zo blij
mee is”, zegt Valks. “Bewegen is
ook nog eens goed voor iemand op
zijn leeftijd. Zijn fiets stond namelijk
achter slot en grendel en met deze
verbetering kan hij samen met zijn
vrouw van de natuur gaan genieten.”

Door de herseninfarct van de heer
Zanders was het bijna onmogelijk om
weer te kunnen fietsen. Evenwicht
houden is een pre op een fiets en

dat lukte de heer Zanders niet. Zijn
dochter gaf hem op bij een actie via
Facebook zodat zijn elektrische fiets
werd omgebouwd tot driewieler.

Voetreflexologie geeft energie.

ZELF STAPPEN ZETTEN
OM JE BETER TE VOELEN?
• o.a. bij lichamelijke en psychische stress •
darmklachten • hoofdpijn • overgang •
• zwangerschap • herstel na Corona •
*vergoeding via aanvullende zorgverzekering mogelijk

Kogelstraat 66 / 5963 AP Hegelsom / 06 - 15 49 09 26
sandrapoels.nl

Woensdag 8 september werd deze
fiets aan hem overhandigd. “Daarna
is het stel meteen gaan fietsen”,
vertelt Maarten Valks van Tworby.

Het is prachtig om
te zien dat meneer
Zanders er zo blij mee is

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

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

Binnenkijken bij...

Column

Yes, we mogen
naar school
We mogen naar school. Corona
en de daarmee samenhangende
scholensluiting heeft het
onderwijs flink opgeschud.
We switchten voortdurend van
les in de klas naar online
onderwijs en terug of naar een
combinatie van beide. Lange
tijd was het dus helemaal niet
zo vanzelfsprekend om naar
school te gaan.
Zo kreeg de school als vanzelf
ook een andere status, een her
waardering die ook nu nog goed
voelbaar is. We móeten niet naar
school, nee we mógen. School is
overduidelijk zoveel meer dan de
plek waar je lesstof aangeboden
krijgt. Het is het brandpunt van het
sociale leven van jonge mensen.
Dat wisten we natuurlijk allemaal
wel, maar zo duidelijk zichtbaar als
in coronatijd werd het niet eerder.
En dat brengt weer andere vibes.
Op social media ontvingen we
berichten dat leerlingen staan te
popelen om weer te beginnen.
De sfeer in de school is ontspan
nen en we starten rustig op met
veel aandacht voor activiteiten,
sociale interactie en mentorles
sen. Ook het docententeam van
Dendron trapt af met een middagje
gezellig samenzijn met sport en
spel en aandacht voor elkaar.
De meeste kinderen gaan op
12-jarige leeftijd van de basis
school naar de brugklas van het
voortgezet onderwijs. Dat zijn er
jaarlijks zo’n 180.000 en dat vinden
we allemaal volkomen normaal.
Zo is het onderwijs in Nederland
immers ingericht. Toch zijn er ook
kids die veel eerder toe zijn aan
zo’n stap of juist later. Of er zijn
er die juist behoefte hebben aan
een geleidelijke instroom, waar
bij ze steeds meer vakken in het
voortgezet onderwijs gaan vol
gen. Ook die mogelijkheid is er in
Horst aan de Maas. Brugklassers
en leerlingen die bij SOOOOL10-14
in groep 7 of 8 instappen zijn de
echte starters. Voor hen is alles
nieuw. Enthousiast verkennen ze
het speelveld. Spannend is het
voor de meesten ook. En dat niet
alleen voor leerlingen, maar ook
voor ouders. Je kind ineens van
de basisschool naar het Dendron
zien gaan, is ook voor ouders even
wennen. Veel succes allemaal de
komende tijd.
Dorien Stals
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Poll

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

Coronapas dwingt nietgevaccineerde tot vaccinatie
Demissionair premier Mark Rutte kwam dinsdag 14 september tijdens de persconferentie met het idee van een Coronapas. Alleen met dit bewijs,
een vaccinatie, onlangs hersteld van corona of een 24-uurs testbewijs, mag je bijvoorbeeld een drankje doen op het terras. Neemt dat niet de
vrijheid van niet-gevaccineerden weg?
Je laten vaccineren of niet, het is een keuze die
zelf moet maken. Er is altijd gepleit voor een
vrijheid van deze keuze, dus niets is verplicht.
Met de Coronapas lijkt het wel of het kabinet
niet-gevaccineerden aanstuurt om alsnog een
vaccinatie te nemen. Gaat dit niet in tegen de
vrijheid van meningsuiting? Voor een hore
cabezoekje kun je ook je laten testen, maar
omdat iedere keer te doen, dat is wel een

rompslomp. Zo’n coronapas dwingt je bijna tot een
vaccinatie.
Aan de andere kant is het gewoon een vrije keus.
Je moet je maar aanpassen aan dit beleid, of je
wilt of niet. Daarnaast is deze pas misschien wel
de laatste, nodige stap naar een gevaccineerd en
vrij Nederland. De stap is weer wat minder groot
om een vaccinatie te nemen. Zoals ook in de pers
conferentie werd gezegd: vaccineren doe je om

solidair te zijn naar je landgenoten. Je beschermt
elkaar. De vraag is, wat weegt er zwaarder: veilig
heid of je vrijheid van meningsuiting?

Coronapas dwingt niet-gevaccineerde tot vaccinatie.
Wat vindt u?

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?
slimmer om maar weer verkiezingen te houden?
De meeste stemmers op de poll vinden dat er
nieuwe verkiezingen moeten komen. De politiek
lijkt er niet uit te komen en wie weet is de uitslag
na nieuwe verkiezingen totaal anders en kan er een
kabinet gevormd worden over rechts of juist links.
Hiernaast is er veel gebeurd op politiek niveau zoals
de toeslagenaffaire.
Winnie Robles is het hier niet mee eens.
“Met nieuwe verkiezingen gaat het weer minstens

een half jaar duren, verder is de kans dat het alleen
maar moeilijker wordt heel groot. D66, GroenLinks,
PvdA en CDA gaan verliezen. BBB, Volt, Ja21 en
PVV gaan winnen, gok ik. Ik vind dat VVD het moet
gaan doen, samen met één of meer partijen waar
deze partij mee op één lijn zit en een (minderheid)
regering mee kan vormen.”

Wij zoeken een:

Strategisch adviseur
met ervaring in communicatie
voor minimaal 36 uur in de week
Positieve gezondheid, business development, talentontwikkeling of omgevingsmanagement:
de markt is continu in ontwikkeling en vraagt adviseurs die weten wat er speelt op
verschillende vlakken. Heb jij hart voor de zorg, voel jij je thuis in de MKB sector of heb
je affiniteit met overheidsorganisaties? En heb je daarnaast kennis van communicatie en
een betrokken, coöperatieve houding? Dan bieden wij je een uitdagende functie met veel
verantwoordelijkheid!
WIE ben jij:
•Een strategische denker
•Een procesbegeleider
•Adviseur met een open mind en
eigen mening
•Iemand die oplossingen ziet en kansen pakt
•Een no nonsens en hands-on collega

Meer WIE, WAT, WAAR
en WAAROM Viduro?
Bekijk viduro.nl/vacature

WAT vragen wij:
•Werkervaring in de zorg, MKB en/of
overheidssector
•Kennis op het gebied van communicatie
•Minimaal HBO werk- en denkniveau
•In het bezit van rijbewijs B en eigen vervoer

Bel voor aanvullende informatie gerust met
Peter Deriks: 06 10 58 28 37
(maandag t/m vrijdagochtend).

HOE kom je in aanmerking:
Stuur jouw motivatiebrief met CV uiterlijk
10 oktober 2021 naar: vacature@viduro.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze
advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Column

Woningstress

Bespreking poll week 36

Inmiddels lijken bijna alle formatieopties van
tafel geveegd. D66 wil niet samenwerken met
ChristenUnie, ChristenUnie wil niet samenwerken
met VVD en dan zijn er nog tientallen scenario’s
die niet meer goedkomen. Eerder kwamen
er ideeën vanuit politiek-links om dan maar
GroenLinks en PvdA samen te voegen en voor
een minderheidskabinet te gaan, maar dat was
onbespreekbaar volgens VVD. Zoveel opties
liggen er nu niet meer open. Is het dan niet

Door Floor

|

Nieuwenbergweg 7a
5961 NR Horst
0478 57 11 00
info@viduro.nl
www.viduro.nl

Afgelopen week had ik een
interview met Turki, een jongeman die heeft moeten vluchten
voor zijn leven. Hij is namelijk
geboren in Syrië en kon daar,
wegens de gevaarlijke situatie,
niet blijven.
Vluchten voor je leven, iets wat het
overgrote deel van de in Nederland
opgegroeide bevolking alleen maar
in films voorbij heeft zien komen.
Maar toch is het al dan niet opne
men van asielzoekers een van de
onderwerpen waar de Nederlandse
bevolking de meest uitgesproken
mening over heeft. Deze mening
is, wanneer deze hardop uitgespro
ken wordt, vaak niet positief. Het
lijkt alsof de mensen met een posi
tieve mening deze niet vaak uit
spreken, terwijl de mensen met de
negatieve mening juist het hardst
roepen.
De discussie over asielzoekers en
statushouders raakt mij. ‘Stuur ze
alsjeblieft terug naar hun eigen
land en gun onze Nederlandse kin
deren een huis’, is zomaar één van
de vele reacties op berichtgeving
die gaat over woonmogelijkheden
voor statushouders in de gemeente
Horst aan de Maas. Ik weet zelf
ook wel dat de woningmarkt in
Nederland helemaal klote is, maar
ik zou mezelf nooit boven iemand
anders zetten en vinden dat ik
meer recht heb op een woning dan
een ander mens. De woningnood
in Nederland is een complex pro
bleem dat echt niet opgelost wordt
door het weren van vluchtelin
gen. Het is niet ook niet zo dat de
gemeente volgepropt wordt met
statushouders wanneer er door de
hele gemeente ongeveer 75 status
houders gehuisvest moeten wor
den. Al zou het wel zo zijn, ik heb
zelf in elk geval een miljoen keer
liever dat ik hier in Nederland wat
langer op een huis moet wachten
dan dat een statushouder hier weg
moet en in doodsangst moet leven
in zijn geboorteland.
Je wordt niet zomaar statushou
der. Er wordt niet zomaar een ver
blijfsvergunning uitgekeerd, dan
moet je leven echt in gevaar zijn
wanneer je terug zou gaan naar
je geboorteland. Ik denk dat het
belangrijk is dat we dat allemaal
beseffen.
Laten we allemaal gewoon wat lie
ver zijn voor elkaar.
Floor
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Contact en
openingstijden
Moet u iets regelen aan de balie?
Maak dan eerst een afspraak.
Dat kan via de website of bel ons.

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

Informatieavond 28 september 2021

Herinrichting Gasthuisstraat
Op dinsdag 28 september organiseert de gemeente Horst aan de Maas een informatieavond
over de geplande herinrichting van de Gasthuisstraat. De bijeenkomst vindt plaats in ’t
Gasthoês en begint om 19.30 uur.
Herinrichting

Agenda

Het onderwerp is de geplande

Tijdens deze avond wordt het voorlopig ont-

reconstructie van de Gasthuisstraat tussen

werp gepresenteerd. Tevens wordt ingegaan

de Kranestraat en de Stationsstraat.

op de speciﬁeke werkzaamheden en de

Met het vervangen van het riool en het

planning van het werk. Het is een interactieve

Raadsvergadering

afkoppelen van het hemelwater krijgt de

bijeenkomst waar we samen in gesprek gaan.

veel aandacht is voor verkeersveiligheid en

Hebt u vragen hierover dan kunt u een mail

Op dinsdag 21 september vergadert de gemeenteraad.

leefbaarheid.

sturen naar gemeente@horstaandemaas.nl

21 september 2021

straat een geheel nieuwe inrichting waarbij

De vergadering is in de raadzaal maar de publieke tribune is

o.v.v. herinrichting Gasthuisstraat.

nog niet beschikbaar.
Publiek

bestemmingsplan internationale

Vanaf juli vergadert de gemeenteraad

werknemers, zonneparken in het gebied

weer in de raadzaal. Bij de indeling

Californië, toewijzingsregels voor

van de raadzaal is rekening gehouden

woonwagenstandplaatsen en garantstelling

met de vereiste afstand tussen de

voor maatschappelijke organisaties.

aanwezigen. Dit betekent dat de publieke
tribune ook gebruikt wordt door de

Kijk voor een volledige agenda op

vergaderdeelnemers waardoor er helaas

horstaandemaas.nl/raad.

geen ruimte is voor publiek. Voor de
komende vergaderingen geldt daarom dat

Meer informatie

publiek de raadsvergadering digitaal kan

U kunt de digitale raadsvergadering live

volgen.

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

Agenda

(RaadHadM). De vergadering begint om

Op de agenda van de besluitvormende

20.00 uur.

vergadering staan o.a. paraplu-

Bekendmakingen

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

Gemeente kiest voor ecologisch bermbeheer

Maaien bermen

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

Elke lente en zomer genieten we in Horst aan de Maas van bloemrijke bermen.

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

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

De gemeente wil ook de biodiversiteit vergroten. Dit betekent dat er meer verschillende planten, insecten en dieren in onze gemeente komen. Zo blijft de natuur beter in
evenwicht. We gaan daarom onze bermen anders beheren. Dit noemen we ecologisch
bermbeheer.

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

Wat is ecologisch bermbeheer?

vogels en muizen. De bermen zijn ook

Ecologisch bermbeheer betekent dat we

belangrijk als ‘verhuisroutes’ voor dieren

minder maaien en het maaisel weghalen.

en insecten tussen gebieden. En: een

America

Meerlo

Dit betekent niet dat de bermen straks

bloeiende berm is kleurrijk en mooi om te

• Nieuwe Peeldijk 7 (bouwen loods)

• De IJsvogel ongenummerd (verlenging

allemaal een wildernis zijn. We zorgen

zien. Zo helpen we de natuur een handje!

Evertsoord

dat uitzichtpunten veilig zijn en dat het

proceduretermijn)

• Patersstraat 4 (realiseren kofﬁecafé)

• Gussekuulke (bouwen woning)
Melderslo

gras niet over de weg groeit. U leest op

Gevaarlijke berm? Meld het bij de

Grubbenvorst

horstaandemaas.nl/bermen-maaien hoe

gemeente

• Kloosterstraat 33a (verbouw woning tot

we dit doen.

Vindt u een berm gevaarlijk? Meld dit bij

• Herenbosweg 25b (verlenging beslistermijn )
Sevenum

praktijk)

de gemeente. Bijvoorbeeld als planten

Horst

te hoog groeien en u niet goed uit kunt

• Stationsstraat 80 (activiteitenbesluit)

Een afwisselende berm met veel bloemen

kijken. Maai niet zelf een berm bij uw huis

• Venrayseweg 130 (veranderen bedrijfshal)

levert veel op. Insecten vinden er eten en

of grond. U maait dan niet per ongeluk bij-

• Akkerweg 3, 3a, 3b (bouwen 3 woningen)

• Markt 12 (evenement Birthday weekend)

zijn nuttig voor de natuur. In het langere

zondere soorten weg. En u zorgt zo voor

• Americaanseweg 43 (verbouwen/uitbreiden

Swolgen

gras schuilen kleine dieren als egels,

meer natuur in uw eigen buurt.

Wat levert het op?

• Tarwestraat ongenummerd (verlenging
proceduretermijn)

• Donkstraat 15a (verlengen beslistermijn)

Openbare Werken)

Horst aan de Maas

• Speeltuin Merelplein (melding Nationale

• Vertrokken naar onbekende bestemming:

Burendag)

Wij feliciteren…
De afgelopen week bracht burgemeester Ryan Palmen een bezoek aan

• Gasthuisstraat 27 (evenement Ideale kermis)

• Herenbosweg 25 Melderslo

Kronenberg

• Erik de Rodeweg 5 Sevenum

• Americaanseweg 5 (verbouwen/uitbreiden

• Herstraat 11 Horst
• Donkerhofsteeg 11d Tienray

woning)

mevrouw Chrisitaens–Loenen uit Melderslo ter gelegenheid van haar 101e verjaardag.

Lottum

De foto vindt u op onze website www.horstaandemaas.nl.

• Grubbenvorsterweg 34a (melding tuinfeest)

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

• Steeg 38 (bouwen bijgebouw)

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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Belang van Nederland Horst aan de Maas

BVNL voor het belang van Horst aan de Maas

Belang van Nederland Horst aan de Maas gaat voor de inwoner
van Horst aan de Maas. Voor de ondernemers, ouderen,
werkenden, hulpbehoevenden, jongeren dus iedereen die ons nodig
heeft.
We kijken naar de behoeften van
onze inwoners, de ondernemers
die het afgelopen anderhalf
jaar zijn gegijzeld door de
coronamaatregelen, de jeugd
die thuis heeft gezeten en die in
onze gemeente geen uitlaatklep
hebben en psychisch onder druk

SP Horst aan de Maas

staan. De jongvolwassenen die
op zichzelf willen gaan wonen
maar waar geen woningen voor
beschikbaar zijn en daarom als
enige uitweg de vlucht naar de
stad zien. Beleid dat regelt dat je
een windturbine in je tuin krijgt,
wie wil dit nou? De communicatie

Onderwerpen van heel verschillende
aard, maar toch hebben ze één ding
gemeen: het gemeentebestuur voert
geen goede gesprekken met haar
inwoners over de ontwikkelingen in
hun buurt. En dat terwijl de SP daar
in de gemeenteraad en daarbuiten
al jarenlang aandacht voor vraagt.

VVD Horst aan de Maas

te doen, alleen zo kunnen wij
knokken voor een eerlijk beleid
voor alle burgers. Samen staan we
sterk!

Imke Emons

Communicatie met inwoners dramatisch slecht

Inwoners uit Sevenum, Kronenberg en Evertsoord lieten zich tijdens de raadsvergadering van dinsdag
7 september duidelijk horen. Zij zien een aantal ontwikkelingen op zich afkomen waar ze niet blij mee zijn.
Het gaat dan om de uitbreiding van Toverland met de daarbij behorende verkeersbewegingen, de uitbreiding van industrieterrein Greenport en huisvesting van arbeidsmigranten.
Bewoners van de Nieuwstraat in
Horst hebben zich bij ons gemeld,
nadat er ‘plots’ een laadpaal voor
elektrische auto’s in hun straat
geplaatst werd waardoor minstens
twee ‘normale’ parkeerplaatsen ver
loren gaan. En dat terwijl daar al een
tekort aan parkeerplaatsen bestond.

vanuit de gemeente naar de
burgers toe loopt niet altijd soepel
en we hebben de afgelopen jaren
tal van voorbeelden gezien waar
burgers en ondernemers, door
communicatieproblemen, zich in
de kou voelden staan. Dit moet
absoluut verbeterd worden.
De gemeenteraadsverkiezingen
komen er weer aan en zijn juist
voor de inwoners van Horst aan
de Maas de gelegenheid om ons
de kans te geven hier wat mee

Er zijn hele avonden over gepraat,
trajecten doorlopen, maar er ver
andert niets. Dit gemeentebestuur
luistert niet naar haar inwoners die
hun leefomgeving onherkenbaar zien
veranderen, verschuilt zich achter
juridische regels en gaat dan weer
gewoon verder. De gewone man en

vrouw in Horst aan de Maas in het
ongewisse achterlatend.
De SP vindt het een schande dat niet
alle inwoners van Horst aan de Maas
gelijkwaardig behandeld worden.
Gelijkwaardige behandeling bij een
omgevingsdialoog, of het nu gaat om
laadpalen, uitbreiding van bedrijvig
heid, of de plannen voor huisves
ting, zou heel gewoon moeten zijn.
Volgens de SP moet het gemeen
tebestuur handelen naar wat zij
steeds belooft, dat ze leert van wat

er misgaat, om dat de volgende keer
dan ook écht beter te doen. Iedere
inwoner heeft evenveel recht op een
gezonde leefomgeving. Daarbij zou
het niets uit moeten maken of je
een vriendje bent van de wethouder
of zijn partij, of dat je kritisch bent.
En dat verschil is er nu wel.

meer aandacht dat het positieve?
Ergert heel Horst aan de Maas zich
dan aan de fietsers? Nee, lang niet
iedereen dus. Er zijn ook inwoners
positief of meningloos op dit thema.
Waarom lezen we hier dan zo wei
nig over of is dat de rol van media en
sensatie?
Zelf ben ik van mening dat ergernis
en onvrede te maken hebben met de
kijk op het leven. Bekijk je het leven
negatief dan zie je veelal problemen,
bekijk je het leven positief dan zie je

uitdagingen. Positieve mensen heb
ben ook wel eens negatieve gedach
ten, maar laten deze niet groeien
en bepalend zijn. Luister eens naar
het lied ‘Mooi’ van Marco Borsato.
Hij legt dit perfect uit. Wees positief.
Gewoon. Doen.

Sonja van Giersbergen

Mens erger je niet

Afgelopen week las ik het artikel ‘Horst aan de Maas ergert zich aan
fietsers in centrum Horst’ in dit weekblad. Heel Horst aan de Maas?
Dat kan niet, want ik erger me hier niet aan. En navraag bij vrienden
en bekenden leerde dat het daar ook niet het geval was. Ik dacht
meteen aan het bordspel Mens erger je niet.
Sinds ik raadslid ben en mensen me
aanspreken merk ik dat men tegen
woordig snel geërgerd is. Iedereen
denkt meteen over alles een mening
te moeten hebben en deze ook dui
delijk kenbaar te moeten maken,
ongeacht of je hier iemand bewust

mee kwetst of zwart maakt.
Mensen ergeren zich aan veel the
ma’s. Nu dus aan die fietsers. Ik heb
te doen met mensen die zich veel
ergeren: het kost namelijk ber
gen energie. Ergernis is een keuze.
Waarom krijgt het negatieve altijd

Yvonne Douven

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.

OPEN DAG
op Landgoed en Natuurbegraafplaats Weverslo
26 september tussen 11:00 en 16:00 uur
● Beleef de mogelijkheden voor een afscheidsceremonie
● Ontdek de prachtige natuur tijdens een rondleiding
● Kom alles te weten over natuurbegraven
Meer informatie over de open dag vindt u op www.weverslo.nl of social media
Natuurbegraafplaats Weverslo • Janslust 11 Heide, in de Peel tussen Deurne en Venray • 0478 - 515721
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Geplukt

Huub Geuijen America
Echt tuindersbloed stroomt door de aderen van de 65-jarige Huub Geuijen. Nadat hij van het ondernemersleven geproefd had in een functie
elders, besloot hij om er zelf voor te gaan. Deze week wordt Huub Geuijen uit America geplukt.

dat heb je meer in eigen handen.”
Inmiddels heeft hij het bedrijf in
America verkocht, maar loopt hij nog
wel dagelijks de kas in. “Gewoon om
even te kijken. Ik woon bij de kassen,
dus dan is de drempel ook stukken
lager.”

Peelmuseum
Nu Huub sinds 2015 met pensioen is,
heeft hij stukken meer vrije tijd over.
“Ik heb het eigenlijk net zo druk als
voorheen”, lacht hij. “Ik steek veel
uren in het Peelmuseum in America.
Momenteel zijn we flink bezig met
een uitbreiding, dus daar gaat veel
tijd in zitten. Mijn interesses liggen
vooral in de geschiedenis van de Peel.
Twee eeuwen terug was hier niets dan
de Peel, een ondoordringbaar moeras
en na de turfwinning zijn de dorpen
als America, Griendtsveen, Evertsoord
en Helenaveen gesticht. Iets wat ik
nog steeds bijzonder vind.” Naast vrij
williger bij het Peelmuseum zet Huub
zich ook in voor stichting Brood op de
Plank en zit hij in het bestuur van de
Dorpsraad van America. “Een bezig
bijtje dus”, zegt hij met een glimlach.
“Maar ik doe het graag. Ik kan niet
stilzitten. Misschien een half uur
tje een boek lezen is te doen, maar
daarna moet ik al snel een nieuw kar
weitje hebben.”

Hartstikke blij is Huub met zijn tuin
en huis aan de Nieuwe Peeldijk in
America. “Dit is één van de eerste
energie-neutrale woningen van
de gemeente Horst aan de Maas”,
zegt hij. “Daar ben ik best trots op.
Ook op mijn tuin en overkapping,
allebei helemaal zelf gemaakt.
Ik hou ervan om lekker te klussen
en te ‘knommelen’.” Zo is Huub
regelmatig op pad met zijn zoge
noemde ‘klusbus’. “Mijn kinderen
wonen allemaal uit. Mijn tweede
zoon is bezig met de bouw van
een nieuwe woning en daar help ik
veel in mee. Prachtig om dat soort
dingen op te zetten en te zien
groeien tot een echte woning.”
Dat Huub handig is, heeft hij onder
andere te danken aan zijn werk

geschiedenis. “In de loop der jaren
leer je veel. Na een tijdje krijg je van
alles onder de knie en krijg je plezier
in klussen. Vooral nu ik met pensioen
ben, dan heb je toch tijd over voor
andere dingen, zoals je kinderen mee
helpen.”

Eigen keet
Huub groeide op in Roggel in middenLimburg. Hij woonde daar een
flinke tijd. Het gezin waar Huub in
opgroeide, was een echt boerengezin,
zegt hij. “We hielpen altijd mijn vader
mee. Hij was, zoals we dat nu zeggen,
een keuterboertje.” In die tijd leerde
Huub al het vak ondernemen van
zijn vader, maar dat hij uiteindelijk
een eigen bedrijf zou starten, zag
hij niet per se voor zich. “Ik vond

het boerenleven wel heerlijk”,
zegt de Americaan. “Maar in mijn
pubertijd vond ik het ook mooi om
uit te gaan. Ik had leuke vrienden en
regelmatig gingen we op stap. We
hadden ook onze eigen keet waarbij
we plaatjes draaiden. De nieuwste
apparatuur hadden we gekocht,
dat had wel wat speciaals.” Maar er
moest ook gestudeerd worden. Huub
volgde de lagere landbouwschool
in Panningen en daarna de
middelbare tuinbouwschool in Venlo.
Hij kwam terecht in een functie als
bedrijfsverzorger in de tuinbouw.
“Makkelijk gezegd is dat je dan voor
een tijdje een bedrijf overnam als
de eigenaar met vakantie was, of
gewoon afwezig was. Dan runde je
het hele bedrijf.”

Paprika’s en tomaten
Na een tijdje zag Huub daar wel brood
in. “Het werk ging mij goed af, dus
waarom zou ik niet ook mijn eigen
bedrijf starten?” In Horst startte Huub
een eigen glastuinbouwbedrijf op.
“Dat was even wennen, ook voor
mijn vrouw en kinderen. Vooral toen
we vier jaar later verhuisden naar
America. Mijn kinderen hadden in
Horst wat opgebouwd en moesten
weer verhuizen. Inmiddels zijn ze alle
maal op hun plekje terechtgekomen.
Onze zonen wonen allebei in America
en onze dochter woont in Bennekom.”
Huub verbouwde paprika’s in Horst
en in America tomaten en later aard
beien. “Tomaten verbouwen vond ik
het mooiste”, zegt hij. “Je kunt het
gewas stukken makkelijker sturen,

Opa Huub
Natuurlijk steekt Huub ook veel tijd in
zijn vrouw. “Ook een hobby”, zegt hij
met een knipoog. “We hebben elkaar
ontmoet tijdens het uitgaan. Zij komt
van Meijel en ik uit Roggel. Via via
hebben we elkaar leren kennen en
we zijn intussen al meer dan 45 jaar
samen.” Samen hebben ze drie kinde
ren en drie kleinkinderen. “Ik kan dan
wel allemaal plannen hebben zoals
bijvoorbeeld de tuin opknappen of iets
leuks bouwen, maar als de kleinkinde
ren op bezoek komen, dan laat ik deze
klusjes allemaal vallen. Dan komt opa
Huub om de hoek kijken. Ik vind het
fantastisch om tijd met hen door te
brengen.”

Tekst en beeld: Niels van Rens

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

beuken-,89
haag € 0
2.500 wintergroene
leibomen op voorraad
Bloeiende planten,
rs, in p
te
vas planten, heesteten
ot, stam 180 cm
bomen, haagplan . leirek 12
enz
0x120 cm

leiphotinia
€ 119,99

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl
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Fred Bisschop op weg naar Champions League van petanque
Fred Bisschop uit Griendtsveen speelt op zaterdag 18 en zondag
19 september tijdens de Duitse Kampioenschappen Petanque in Berlijn.
Hij plaatste zich onlangs voor dit grote Duitse toernooi. Aan de HALLO
vertelt hij hoe hij zich voor dit toernooi plaatste en wat zijn
verwachtingen zijn.
Adver torial

VERHUISBERICHT

Opening van de nieuwe
Jansen-Noy Junior Store
De kids afdeling van Jansen-Noy gaat verhuizen!
Vanaf donderdag 16 september shoppen de kids op een gloednieuwe locatie: Pastoor Vullinghsplein 48 (voorheen Durlinger) in
Sevenum. Dit wordt groots gevierd tijdens het openingsweekend
van 17, 18 & 19 september!
Vrijdag 17 september om 9.30 uur
een feestelijke aftrap met diverse
activiteiten. Kom gezellig langs
met de kids om te shoppen, snoepen én dansen in de silent disco.
Maak kans op leuke prijzen en doe
mee aan een t-shirt ontwerpwedstrijd en wie weet wordt jij een
echte fashiondesigner! Het winnende ontwerp zal verkocht worden
in onze winkel. Hoe gaaf is dat!
Naast de vertrouwde merken zijn er
ook diverse nieuwe merken te vinden zoals Quincy Mae, Ammehoela,
Scotch & Soda, Common Heroes
en Frankie & Liberty. Lekker veel

ruimte en een groot aanbod van
maatje 50 t/m 176. Onze Fashion
Guides verwelkomen je graag in de
nieuwe winkel!

Pastoor Vullinghsplein 48
Sevenum (voorheen Durlinger)
077 467 29 29
www.jansen-noy.nl

Het toernooi in Berlijn is niet niks,
zegt Fred. ”Het is echt een groot
toernooi. De beste petanquespelers
van Duitsland hebben zich hiervoor
geplaatst. Ik speel voor de Duitse
bond, dus vandaar dat ik mee mag
doen als Nederlander.” In totaal doen
64 teams mee aan het toernooi. Fred
heeft zich geplaatst samen met zijn
Duitse vrienden Johannes Stürznickel
en Franz George Kunze. Eerder deed
hij al mee aan het toernooi. ”Toen
hebben we het oké gedaan, dit jaar
gaan we voor de winst.”

Hobbysport

Sinds 2004 is Litjens Metaalbewerking, dè partner voor totaaloplossingen
in precisieplaatwerk en constructie voor de industrie. Samen met ruim
40 collega’s leveren we altijd hoogwaardige kwaliteit aan onze klanten.
De sleutel tot dit succes is dat we optimaal samenwerken binnen onze teams.
Daarmee halen we het beste uit iedereen!
We groeien en blijven ons ontwikkelen. Daarom zoeken we een:

Laser Operator
40 uur per week - m/v

Wat zijn je werkzaamheden?
Als laser operator ben jij voornamelijk
bezig met het instellen (programmeren),
afstellen van de lasersnijmachine, het
verwerken van laser gesneden producten
en het verzendklaar maken van orders.
• Je wilt bijdragen aan het succes van
Litjens metaalbewerking
• Het beladen, instellen (programmeren),
afstellen en ontladen van de
lasersnijmachine
• Ondersteuning aan de kantbanken
• Het verzendklaar maken van plaatwerk
onderdelen voor klanten en interne
afdelingen.
Wat verwachten we van jou?
• Je wilt bijdragen aan het succes van
Litjens metaalbewerking
• Flexibele instelling en een no nonsens
mentaliteit
• Je werkt in teamverband

Wat mag je van ons verwachten?
Bij Litjens metaalbewerking werk je in
een veilige, schone en goed verzorgde
werkomgeving. Je werkt samen met
gemotiveerde collega’s aan moderne
machines. Jouw rol is essentieel om de
juiste kwaliteit aan onze klanten te leveren.
Daarbij ontvang je een marktconforme
beloning en werk je met de modernste
technieken. Voldoende om je te blijven
ontwikkelen!
Zie jij hierin een uitdaging?
Stuur je CV naar
info@litjensmetaalbewerking.nl
Heb je vragen?
Bel ons op 077308 2216,
vraag naar Chrit Hegger of Marc Koolen

www.litjensmetaalbewerking.nl

Zomaar de winst pakken tijdens dit
grote toernooi is niet gemakkelijk,
vertelt Fred. ”Ik hoop dat we in de
A-poule worden ingedeeld. Daarvoor
moet je in de eerste wedstrijden zo
goed mogelijk presteren. Dat we in

deze poule worden ingedeeld ver
wacht ik wel, maar daarna wordt het
moeilijk.” Als de heren in de achtste
finales komen, is Fred al tevreden.
”We doen mee aan dit toernooi omdat
we het leuk vinden. Maar als we er
staan, willen we ook winnen natuur
lijk.” Rijk worden ze niet bij winst.
”Nee, dit is puur hobbysport. Ik speel
dan wel petanque op Eredivisieniveau, maar dat betekent niet dat
ik veel geld binnenhengel. Met een
leuke waardebon zijn we altijd tevre
den.” Blij zullen de heren zeker zijn
als ze winnen. ”Ik denk dat we dan als
blije kinderen over het veld gaan ren
nen. Het is echt wel een toernooi waar
je al lang naar toe werkt. Een soort
Champions League van petanque.”

Team

rijk volgens Fred. ”Iedereen heeft zijn
eigen kwaliteit. Zo ben ik diegene
die de ballen wegstoot van de tegen
stander, een plaatser noemen we
dat. Daarnaast pep ik de groep altijd
op. Als het even niet zo goed gaat,
dan bewaar ik de rust en push ik mijn
maten vertrouwen toe.” Petanque is
niet alleen een behendigheidssport,
maar is psychisch dus ook niet gemak
kelijk. ”Je moet altijd zeker van jezelf
zijn”, zegt de sporter uit Griendtsveen.
”Anders gaan verkeerde gedachtes in
je koppie zitten.”
Momenteel is Fred flink bezig met
oefenen. ”Zo heb ik wekelijks meer
dere toernooien en bereid ik mij zo
zo goed mogelijk voor. Ik heb er heel
veel zin in en ben benieuwd waar we
eindigen.”
Tekst: Niels van Rens

Het teamgevoel is ontzettend belang

SV Melderslo start met onnodig verlies
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 12 september hun eerste competitiewedstrijd
tegen promovendus MKV 1 uit Milheeze. De wedstrijd werd gespeeld op sportpark ‘t Rooi in Milheeze.
Het lukte SV Melderslo niet om de punten mee naar huis te nemen. De wedstrijd werd met 13-12 verloren.
SV Melderslo begon niet goed aan
de wedstrijd. Waar MKV furieus uit
de startblokken kwam, ontbrak
aan de Melderslose zijde scherpte
en felheid. De thuisploeg keek dan
ook al snel tegen een achterstand
aan, die MKV uit wist te breiden
tot vier doelpunten verschil. Nog
voor rust werd het gat wat ver
kleind. Bij een stand van 8-6 gingen

de ploegen de kleedkamers in. Na
rust was het opnieuw MKV dat het
initiatief nam en erg zuiver was in
de afronding. Hoewel SV Melderslo
steeds beter in de wedstrijd kwam,
moest de ploeg daardoor opnieuw
een gat van vier doelpunten zien
te dichten. Aangezien kans na
kans werd gemist, bleek dit een
lastige opgave. Toch kwamen de

Melderslose korfbalsters tot twee
keer toe op gelijke hoogte met MKV
(10-10 en 12-12). Na een zenuwslo
pende slotfase was het het team uit
Milheeze dat aan het langste eind
trok. Bij een stand van 13-12 floot de
scheidsrechter af.

Tekst: SV Melderslo

SV Melderslo verliest nipt van Blerick
De voetbalmannen van SV Melderslo speelden zondag 12 september tegen Blerick. Melderslo verloor van
Blerick in deze tweede bekerwedstrijd met 1-0.
Bij Melderslo was aanvoerder Bart
Verheijen nog niet fit en Martijn
Kallen begon op de bank. Het
basisteam was vrij jong maar na
5 minuten kregen ze de eerste
kans via Luc. Na 12 minuten deed
Blerick iets terug middels een mooie
omhaal. Beide ploegen hadden
moeite om de bal lang in bezit te

houden. Teun kreeg een kans om
op doel te schieten, dit schot werd
een euroknaller. Ruststand was 0-0.
De tweede helft kon Teun na slimme
ingooi van Tom gevaarlijk wor
den. Beide teams creëerden wei
nig kansen. In minuut 78 kreeg Tom
een goede kopkans Blerick kreeg
de bal niet weg. De wedstrijd leek

te eindigen in 0-0 maar in de 90e
minuut kreeg Blerick een vrije trap.
Deze vrije trap viel binnen. Er restte
nog alleen de blessuretijd waarin
Melderslo nog één kans kreeg, deze
ging helaas net over. Joreno werd uit
geroepen tot man of the match.
Tekst: SV Melderslo
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Oxalis mist te veel kansen
in tweede helft en verliest
eerste competitiewedstrijd
Korfbalvereniging SV Oxalis speelde op zondag 12 september haar
eerste competitiewedstrijd tegen ODIO uit Millingen aan de Rijn.
De wedstrijd werd verloren.
Het was Oxalis dat de score opende
met een afstandsschot. Vervolgens
ging het gelijk op tussen de beide
partijen. In het begin van de eer
ste helft wisten de dames van
Oxalis de voorsprong te behouden.
ODIO bleek gedurende de eerste
helft echter trefzekerder en ging
met een voorsprong van 5-8 de
rust in. Tijdens de rust gaf trainer/
coach Johnny Vervoort aan dat de
wedstrijd nog niet verloren was
en er maar een klein verschil was.

Tekst: SV Oxalis

Sporting ST verliest tweede
bekerwedstrijd van Vlierden
De mannen van Sporting ST speelden zaterdag 11 september de
tweede bekerwedstrijd tegen SPV uit Vlierden. Het betrof een
uitwedstrijd en deze werd gewonnen door SPV met 4-1.
Op en neer
In de rust werden alle wissels
aan de kant van Sporting ingezet.
Met vier nieuwe krachten werd
er goed stand gehouden. In de
74e minuut wist SPV door een
bal achter de laatste linie echter
het netje achter Sjoerd Peeters te
bollen, 4-1. Aan het einde van de
wedstrijd begon het spel steeds
meer op en neer te gaan. In de
laatste 5 minuten kreeg Sven
Beurskens nog een grote kans.
Het publiek was al aan het klappen,
maar na een mooi schot over de
keeper ging de bal voorlangs.
Eindstand 4-1.

Tekst: Sporting ST

Wittenhorst kon niet stunten
tegen Venlose Boys
Wittenhorst 1 speelde op zondag 12 september een uitwedstrijd
tegen Venlose Boys 1. De mannen uit Horst verloren deze voetbalwedstrijd met 3-1.
In de eerste helft kwam Wittenhorst
nog aardig voor de dag. Het kon
goed meekomen en zelfs brutaal
de leiding pakken. In de 10e minuut
kwam de bal na een snelle aanval
en een fout in de voeten van Giel
Beurskens. Hij bedacht zich niet en
schoot de bal in het lege doel, 0-1.
De thuisploeg stond erbij en keek
ernaar. Wittenhorst was hierdoor
gesterkt en wist de inhaalrace van
de Boys nog vrij aardig te pareren.
Echter rond het halfuur kon Ruben
Peulen uit een corner hard bin
nenschieten, 1-1. Voor de pauze
had Joost van Rensch de voor
sprong kunnen laten aantekenen.
Hij was echter niet accuraat genoeg.
Rust dus 1-1.

De dames van VC Trivia waren vrijdagavond 10 september te gast in Panningen voor een volleybalwedstrijd.
Daar werd met zorgvuldig service en side-out spel korte metten gemaakt met de tegenstander. 0-4 was de
uitslag met setstanden van 10-25, 14-25, 18-25, 08-25. Ook werd er een dag later gespeeld tegen Hovoc Horst,
deze werd ook gewonnen.

Oxalis moest de bal sneller rond
laten gaan en de kansen afmaken.
Oxalis begon feller aan de tweede
helft en wist mooie kansen te cre
ëren. Toch lukte het niet om deze
kansen af te maken. Daarentegen
wist ODIO hun score steeds verder
uit te breiden. Zo kwam er uitein
delijk een einduitslag van 8-14 op
het scorebord.

Snelle goals

De wedstrijd begon stroef. In de 1e
minuut kwam vierde klasser SPV
op voorsprong door een kopbal die
na een corner bij de eerste paal
werd binnen geknikt. Gelukkig
liet Sporting het er niet bij zitten
en werd de gelijkmaker in de 6e
minuut binnen geschoten door Rik
Miltenburg. Helaas konden de man
nen uit Swolgen en Tienray deze
lijn niet voortzetten en werden in
de 10e en 24e minuut de 2-1 en
3-1 gemaakt. Daarna werd het een
eentonige wedstrijd. SPV met het
balbezit, maar door de prima orga
nisatie van Sporting wisten ze er
niet door te komen. Hier en daar
een kansje voor beide ploegen
maar verder niet veel noemens
waardigs.

Trivia wint twee wedstrijden achtereen

Na de pauze een feller spelend
Boys-team dat beter in de wed
strijd kwam, daarentegen liepen
de Horstenaren meer achter de
feiten aan. Het was dan ook niet
zo vreemd de Venlonaren in de
62e minuut op voorsprong kwamen
door Bob Hoveling, 2-1. De inbreng
van spits Jeroen Verkennis leverde
ook niet het gewenste resultaat op.
In de laatste seconde zette Venlose
Boys het verschil nog op twee
doelpunten en hiermee het daad
werkelijke kwaliteitsverschil.

Tekst: Piet Nabben,
RKsv Wittenhorst

Het kleine dipje in de derde set was
het gevolg van de wissels die coach
Guus Wilbers doorvoerde; even
moest de afstemming gezocht wor
den. Duidelijk werd dat de 11-koppige
selectie aan elkaar gewaagd is en al
snel op dezelfde voet verder ging.
Een dag later stond de streekderby
van het seizoen op de agenda; een
wedstrijd tegen de dames van Hovoc.
Voorafgaande aan deze oefenwedstrijd,
werd aandacht geschonken aan een
andere trouwe supporter van VC Trivia.

De 93-jarige opa van Josi en Evie
Linskens uit America is vrijwel iedere
thuiswedstrijd op de tribune te vinden.
Bijzonder is het voor hem dat sinds dit
seizoen twee van zijn kleindochters
uitkomen voor het eerste damesteam.
Josi Linskens, diagonaal speler is dit
seizoen nieuw bij de dames.

Herpakken
De wedstrijd tegen Hovoc verliep in
de eerste set erg rommelig. De dames
liepen al snel tegen een achterstand

van 10 punten op. Bij een stand van
19-9 in het voordeel van Hovoc volgde
een tweede time-out. Na dit moment
herpakte het team zich en wist zich
terug te spelen in de set en uiteindelijk
betekende dit ook het kantelpunt in de
wedstrijd. De eerste set werd weliswaar
nog verloren op 2 punten verschil, maar
de drie daaropvolgende sets waren
overtuigend voor VC Trivia. Het team
liet een gedreven indruk achter.
Tekst: VC Trivia
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Kinderen organiseren STip
Festival in Swolgen
De opening van KindCentrum STip wordt op vrijdag 24 september
gevierd. Dan wordt er een festival georganiseerd.
Het festival bevindt zich op
Molenstraat 39 in Swolgen en duurt
van 17.00 tot 19.00 uur. Op deze
avond kunnen bezoekers muziek
luisteren, genieten van optreden

en kunnen ze een hapje halen bij
de catering. De avond wordt geor
ganiseerd door de kinderen van
groep 7 en 8.

KBO-ANWB AutoMaatje bin
nenkort in Sevenum van start
Het project KBO-ANWB AutoMaatje gaat vrijdag 1 oktober van
start in Sevenum met een feestelijke rit. AutoMaatje is een vervoersservice waarbij vrijwilligers in Sevenum met hun eigen auto
minder mobiele plaatsgenoten vervoeren.

Hetty en Toon in het zonnetje gezet
bij KBO Sevenum
Op een algemene ledenvergadering van KBO Sevenum op vrijdag 10 september namen Hetty Verbeek en
Toon Fortuin afscheid als bestuurslid van de KBO Sevenum. Voor hun vele verdiensten voor de vereniging
ontvingen zij uit handen van Martin Wijnhoven, voorzitter van de kring Horst-Venray, de zilveren KBOspeld en een grote bos bloemen van burgemeester Ryan Palmen. / Beeld: Sef Bovee en Piet Oomen

Uitgerust weer
aan de slag?
Ben je zo vlak na je vakantie op zoek naar vast of tijdelijk werk of ben je toe aan een nieuwe uitdaging?
Wij kijken mee naar jouw wensen. Wat past bij jou, wat heb je nodig en welke bedrijven passen
daarbij? Kortom, waar haal jij het beste uit jezelf. Samen steken we graag de handen uit de mouwen.
Het liefst vandaag nog!

• Heftruckchauffeurs
• Productiemedewerkers
• Operators (in agro en food)
• Technische medewerkers
• Machinisten en chauffeurs

• Dierverzorgers veehouderij
• Tuinbouwmedewerkers enleidinggevenden
• ..nog veel meer!

Check alle vacatures op ab-werkt.nl

Mail naar horst@ab-werkt.nl of bel/whatsapp
recruiter Sabrina op 06 - 55 41 51 70

INLOOPDAG
woensdag 22 sept.
Kom gerust even langs!

AB Werkt | Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst | ab-werkt.nl

KBO-ANWB AutoMaatje Sevenum
is een samenwerking tussen
gemeente Horst aan de Maas,
de ANWB en de KBO-afdeling
Sevenum. Minder mobiele per
sonen zonder eigen vervoer, die
geen gebruik kunnen maken van
bestaande regelingen of openbaar
vervoer, kunnen een beroep doen
op KBO-ANBW AutoMaatje. Er kan
een rit gemaakt gemaakt worden
naar bestemmingen zoals de huis

arts, het ziekenhuis of het gemeen
tehuis.
Wie gebruik wil maken van deze
dienst, kan uiterlijk twee werk
dagen van tevoren van maandag
tot en met vrijdag tussen 09.00 en
12.00 uur bellen naar 06 19 55 61
75. Dit nummer is te bereiken vanaf
woensdag 27 september. De coör
dinator koppelt vervolgens de deel
nemer aan een van de beschikbare
vrijwillige chauffeurs.

Sinds 2004 is Litjens Metaalbewerking, dè partner voor totaaloplossingen
in precisieplaatwerk en constructie voor de industrie. Samen met ruim
40 collega’s leveren we altijd hoogwaardige kwaliteit aan onze klanten.
De sleutel tot dit succes is dat we optimaal samenwerken binnen onze teams.
Daarmee halen we het beste uit iedereen!
We groeien en blijven ons ontwikkelen. Daarom zoeken we een:

CNC 3D Kanter
40 uur per week - m/v

Wat zijn je werkzaamheden?
Zelfstandig werk je aan de hand van
werkopdrachten voor veelal dunne plaatwerkdelen aan de kantbank. Het betreft
zowel enkel producten als kleine series
van precisieonderdelen met nauwe
toleranties. Je ben verantwoordelijk voor
het in-en omstellen, programmeren en het
bedienen van de kantbank aan de hand
van tekeningen. Daarnaast controleer je de
onderdelen op maatvoering en kwaliteit.
Wat verwachten we van jou?
• Je wilt bijdragen aan het succes
van Litjens Metaalbewerking
• Je hebt ervaring met 3D kanten
en/of wil jezelf hier in ontwikkelen
• Je bent communicatief vaardig
• Je bent flexibel
• Je bent nauwkeurig en kwaliteitsbewust
• Je werkt zelfstandig

Wat mag je van ons verwachten?
Bij Litjens Metaalbewerking werk je in
een veilige, schone en goed verzorgde
werkomgeving. Je werkt samen met
gemotiveerde collega’s aan moderne
machines. Jouw rol is essentieel om
de juiste kwaliteit aan onze klanten te
leveren.
Daarbij ontvang je een marktconforme
beloning en werk je met de modernste
technieken. Voldoende om je te blijven
ontwikkelen!
Zie jij hierin een uitdaging?
Stuur je CV naar
info@litjensmetaalbewerking.nl
Heb je vragen?
Bel ons op 077-308 2216, vraag naar
Chrit Hegger of Marc Koolen

www.litjensmetaalbewerking.nl
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Ken & Robbie lanceren single in kader
van Wereld Alzheimer Dag
De uit Grubbenvorst en Venlo afkomstige artiesten Ken & Robbie brengen in het kader van Wereld Alzheimer
Dag op dinsdag 21 september hun single ‘Wie de Wind auk Weijt’ uit.

01
17

Speciale bomenroute
IVN de Maasdorpen organiseert zaterdag 18 september een fietsexcursie langs historische en monumentale bomen. Dit gebeurt in
het kader van het IVN Bomenfestival Limburg.
De fietsroute voert langs verschil
lende soorten bomen in De Schaak,
America en Meterik. Het is een
tocht van 20 kilometer en duurt
ongeveer 3,5 uur. Volgens de orga
nisatie is een monumentale boom
een een boom van 80 jaar of ouder,
die beeldbepalend is in de omge
ving en die een culturele betekenis

heeft. De gidsen die de deelne
mers over deze bomen gaan vertel
len zijn Sjoerd Mol en Piet Hoebers.
Deelnemers komen op locatie die
normaal gesproken niet bereikbaar
zijn voor publiek. De verzamel
plek is het Zoemhukske in Horst.
Voor meer informatie, kijk dan op
de website van de IVN.

Optreden Matiz in De Wingerd
Wereldmuziekgroep Matiz geeft op zondag 19 september een
optreden. Dat gebeurt in zaal De Wingerd in Sevenum.

Het nummer laat de invloed van deze
ziekte zien op de band tussen demen
terende en zijn/haar naasten en fami
lie. “Zes jaar geleden heeft mijn oma
de diagnose dementie gekregen en
vrij snel daarna vertelde zij haar wens
dat ze zo graag zou willen dat ik een
lied zou schrijven voor als zij er niet
meer is”, legt Robbie uit. “Nu, zes jaar
later, is ze in vergevorderd stadium

dementie en vergeten wie ik ben.
Dat gegeven hebben wij onder woor
den gebracht in dit lied.” “Voor mij is
het nummer een verwerkingsproces
van ervaringen die ik heb opgedaan
tijdens de eerste coronagolf,” gaat
Ken verder. “Ik was werkzaam op een
spoedcorona-afdeling voor mensen
met dementie en heb met eigen ogen
gezien hoe snel deze ouderen ach

teruit gingen doordat fysiek contact
met familie noodgedwongen verbro
ken werd en enkel online plaatsvond.
Beelden die indruk hebben gemaakt”,
aldus Ken. Met dit nummer willen
Ken & Robbie in aanloop naar Wereld
Alzheimer Dag aandacht vragen voor
deze ziekte en mensen troost bieden.

Fruitdag in De Locht
In openluchtmuseum De Locht in Melderslo wordt op zondag 19 september de Fruitdag gehouden. Leden van
het Dionysus-gilde zijn dan aanwezig.
Deze leden laten onder andere zien
hoe appelstroop wordt gemaakt.
Tevens is er een demonstratie van
verschillende appel- en perensoor
ten. Kinderen kunnen deze zondag

appels schillen, snijden, aanrijgen en
mee naar huis nemen om te dro
gen. Ook kunnen ze deelnemen
aan een workshop tasjes stempe
len met fruitvormen. In de wafeltent

zijn verse stroopwafels verkrijgbaar.
Openluchtmuseum De Locht is dinsdag
tot en met zondag geopend van 10.00
tot 17.00 uur. Bijzondere activiteiten
vinden plaats van 12.30 tot 16.00 uur.

De groep bestaat uit acht muzi
kanten met dubbel zoveel instru
menten. De één straatmuzikant,
de ander heeft het conservatorium
doorlopen. Volgens de organisa

tie is het een verbond van genres,
achtergronden, verhalen en leeftij
den. De aanvang van het optreden
is 16.00 uur.

Gezamenlijke collecte in Horst
De gezamenlijke collectie in Horst komt weer aan de deur op
maandag 20, dinsdag 21 en woensdag 22 september om de enveloppen op te halen van de gezamenlijke collecte in Horst.
Er wordt gecollecteerd voor vijf
tien goede doelen. Naast de
bekende organisaties zoals het
KWF, Amnesty, Alzheimer, de
Nierstichting, Hartstichting en het
Rode Kruis kan ook geld gege
ven worden aan minder bekende
goede doelen zoals het CBF,
Epilepsiefonds, HandicapNL, long
fonds, maagleverdarm, kinderhulp,
brandwondenstichting en de spier-

en reumafondsen.
Door de krachten te bundelen,
wordt met minder inspanning
meer resultaat behaald. In Horst
hoeft een inwoner maar één
keer per jaar de deur te openen
voor een collecte. Het is geble
ken dat het houden van een col
lecte nog steeds de moeite waard
is, er wordt in Horst meer dan
40.000 euro opgehaald.

Adver torial

rock
opera

eve

Storm is coming...

Hoe een sterk betrokkenheidsgevoel
zorgt voor kwaliteit
Wat zo bĳzonder is aan de NLW-medewerkers? Dat ze buitengewoon betrokken zĳn bĳ het gehele productieproces. Ze willen het allemaal zo goed mogelĳk doen en ze controleren elkaars werk. Rolt er weer een goed product
van de band? Dan zĳn ze ongelooflĳk trots. En dát is precies de kracht van NLW Groep. Wĳ sturen aan op het
betrokkenheids- en saamhorigheidsgevoel onder onze medewerkers. En dat heeft positieve effecten op de
kwaliteit van de productie. Het woord ‘klant’ komt eigenlĳk niet voor in ons woordenboek. Wĳ noemen onze
opdrachtgevers liever ‘partners’, omdat we écht willen samenwerken. Sterker nog: wĳ worden een (tĳdelĳk)
onderdeel van het partnerbedrĳf. Nieuwsgierig? Lees het hele verhaal op www.nlw.nl. / Tekst en beeld: NLW Groep

10 okt/ 19.30 uur

/ Schouwburg Venray
schunck.nl
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Puzzel

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij Keurslagerij
Crist Coppens!

Sinds 2004 is Litjens Metaalbewerking, dè partner voor totaaloplossingen
in precisieplaatwerk en constructie voor de industrie. Samen met ruim
40 collega’s leveren we altijd hoogwaardige kwaliteit aan onze klanten.
De sleutel tot dit succes is dat we optimaal samenwerken binnen onze teams.
Daarmee halen we het beste uit iedereen!

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
19 september (12.00 uur) binnen zijn. De winnaar wordt volgende week b
 ekend
gemaakt op deze pagina.
Veel succes en puzzelplezier gewenst!

We groeien en blijven ons ontwikkelen. Daarom zoeken we een:

Constructie
bankwerker-lasser
40 uur per week - m/v

Wat zijn je werkzaamheden?
Als constructiebankwerker-lasser ben je
voornamelijk bezig met het samenstellen,
lassen en na-bewerken van producten
uit staal, RVS of aluminium. Zelfstandig
kunnen werken vind je belangrijk en je
bent een vakman in hart en nieren.

Wat mag je van ons verwachten?
Bij Litjens Metaalbewerking werk je in
een veilige, schone en goed verzorgde
werkomgeving. Je werkt samen met
gemotiveerde collega’s. Jouw rol is
essentieel om de juiste kwaliteit aan onze
klanten te leveren.

Wat verwachten we van jou?
• Afgeronde MBO opleiding
• Heeft relevante werkervaring als
samensteller van plaatwerk,
Tig en Mig-Mag.
• Technisch en ruimtelijk inzicht & leest
met gemak technische tekeningen
• Flexibele instelling en een no nonsens
mentaliteit
• Werkt zelfstandig en gestructureerd
• Je wilt bijdragen aan het succes van
Litjens Metaalbewerking

Daarbij ontvang je een marktconforme
beloning en werk je met de modernste
technieken. Voldoende om je te blijven
ontwikkelen!
Zie jij hierin een uitdaging?
Stuur je CV naar
info@litjensmetaalbewerking.nl
Heb je vragen?
Bel ons op 077-308 2216, vraag naar
Marc Koolen of Robert Derks

www.litjensmetaalbewerking.nl

Wij zijn op zoek naar zowel nationale als internationale chauffeurs.

Internationale
chauffeurs m/v
Voor het vervoer van groente, fruit, planten en stukgoed naar
Duitsland zijn wij op zoek naar chauffeurs met een CE rijbewijs.

Nationale
chauffeurs m/v
Voor het lossen van retourvrachten en voor groepage
transport binnen Nederland en België zijn wij op zoek naar
chauffeurs met een CE rijbewijs.
Functie-eisen:
• Goede communicatieve
vaardigheden in de
Nederlandse en Duitse taal
• CE rijbewijs
• Geen negen tot vijf mentaliteit
• ADR is een pre

Wij bieden:
• Leuke baan in een stabiel
familiebedrijf
• Goede arbeidsvoorwaarden
via CAO- Beroepsgoederenvervoer

Solliciteren per e-mail via m.sanders@cuppenlogistics.nl
Venrayseweg 143 5961 NS Horst • www.cuppenlogistics.nl

Horizontaal
1. Drukkende temperatuur 6. Afzegging 13. Russische vorstin 19. Plek 21. Klein 22. Kijkplaatje
24. Eetlust 25. Moeder 27. Krachtstation 29. Sleephaak 32. Bevestiging 33. Zangstem 35. Fraai 36. Gravure
38. Groente 39. Woonboot 40. Vrij op naam 41. Bloedvat 43. Ontvangstbewijs 45. Rein 47. Tengel 48.Zeer warm
49. Spaans riet 51. Rondrit 53. Golfterm 54. Twijg 55. Lectuur 56. Filmprijs 58. Deelteken 60.Jongen 62. Soort gedicht
64. Bijbelse plaats 65. Tafelgast 67. Keurig 68. Oosterse titel 69. Enttakje 70. Onderwijs 71. Glooiend 72. Boom
73. Getijde 75. Vast rantsoen 76. Lidwoord 78. Trek 79. Vrucht 81. Was getekend 82. Opstandig 84. Borstbeeld
86. Schijn 89. Windjack 91. Sprookjesfiguur 92. Erg 93. Deel van de mond 95. Landbouwgerei 97. Sinaasappelsap
99. Doopvader 100. Zoogdier 101. Deel van automotor 103. Emmertje 105. Bijbelse figuur 106. Boom
107. Naam van Paus 108. Zwemvogel 109. Spinnenweb 111. Teken 113. Vleessap 114. Eerwaarde heer
115. Gespierd 117. Overloping 119. Numero 120. Verfverdunner 121. Waterdoorlatend 123. Bezittelijk vnw.
124. Spijskaart 126. Tafelgaste 127. Hoofdkussen 128. Genaamd.
Verticaal
1. Zonder meer 2. Trekdier 3. Enzovoort 4. Grondsoort 5. Zangstem 7. Rij 8. Nederlands dichter 9. Oude maat
10. Hetzelfde 11. Kleur 12. Huidbedekking 14. Begin 15. Rijstdrank 16. Elasticiteit 17. Persoonlijk vnw. 18. Plant
20. Gebreide stof 23. Maanstand 26. Onafgebroken 28. Gezicht 30. Vogelproduct 31. Knaagdier 32. Knoert
34. Klef 37. Lieveling 38. Dans 40. Grondsoort 42. Wedstrijd 44. Tijdstip 46. Stop 47. Niet goed snik
48.Jeugdcentrum 50. Drinkebroer 52. Hardloper 54. Dwars mast 55. Meubelwas 57. Serie 59. Partijgenoot
61. Aaskever 62. Strook 63. Toonbank 64. Melkklier 66. Rijksluchtvaartschool 69. Kledingstuk 74. Genegen
75. Aangeschoten 77. Windrichting 78. Landbewerker 80. Bloem 81. In wat 83. Riviertje 84. Valies
85. Ondernemingsraad 87. Een en ander 88. Afsluiting 90. Hard geluid 92. Vaartuig 94. Deel van de Bijbel
96. Maal 98. Bijbelse danseres 99. Met alle geweld 100. Stadswal 101. Muziekinstrument 102. Aardvrucht
104. Regelmaat 107. Plezier 108. En andere 110. Aanwijzend vnw. 112. Ontkenning 115. Verlaagde toon
116. Reeds 118. Een zekere 120. Platina 122. Kosten koper 123. Motorschip 125. Verenigde Naties.

De oplossing van de puzzel in HALLO Horst aan de Maas van 9 september 2021 was:
‘Met de neus in de boter vallen’. En de winnaar is: Ivo Thielen.
Van Harte Gefeliciteerd met de cadeaubon van € 50,- te besteden bij TVI Computers!

Sudoku

2

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
Kijk voor de oplossing
volgende week in
de HALLO.
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Religie
America
zondag

Medische zorg
Heilige mis

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag

woensdag
donderdag
vrijdag

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

11.00

19.15

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Apotheek

Apotheek Maasdorpen
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

(alleen na telefonische afspraak)

Melderslo

Gebiedsteams

Lottum
zondag

Heilige mis

09.00

donderdag
Heilige mis
09.00
		
zaterdag
Heilige mis
17.30
		

Meterik

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

Swolgen

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

zaterdag
Heilige mis
19.00
		
zondag
Heilige mis
10.30
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
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

18.00
19.00

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst

10.00

Na ruim 57 jaar op de bühne zet de Horster band Predilection er muzikaal een punt achter. Niet alleen corona,
maar ook gezondheidsredenen liggen hier aan ten grondslag.

Venlo

Meerlo

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Na 57 jaar op de bühne: Predilection
stopt er mee

Huisartsenpost
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

Kronenberg

Gemeente Horst aan de Maas

Tandarts

Spoedgevallendienst

17 t/m 19 september

Predilection begon in 1965 met Jac
Hanssen, Bert van Heesch, Bert van
Elswijk, Leo Janssen en Tom op de
Laak. Via talentenjachten en de Radio
Luxemburg Record Beatshow kreeg de
band meer en meer bekendheid. Het
spelen van ‘sixties’ nummers werd
ondersteund door een lichtshow, voor
die tijd een unicum.

Jongerenkoor
Het waren roerige maar ook schit

terende jaren, zeggen de leden.
“Door militaire dienst kwam daar
begin jaren 70 een einde aan.
Wel werd nog in weekend het jon
gerenkoor in America muzikaal
begeleid. Toen in 1991 de beroemde
Beatnights werden georganiseerd was
Predilection weer present.” In 2003
kwamen Dave Edwards en Mees
Nunumete de band versterken en vele
optredens verder vierde Predilection
in 2015 haar 50-jarig bestaan. Vanaf

20 t/m 23 september
2J Tandartspraktijk
Veestraat 5, Grubbenvorst
077 366 20 65

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

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

Brand, ongeval of misdrijf
112

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Ben jij die horeca kanjer met een vlotte babbel die met onze gasten een leuk praatje of grapje kan
maken en ben je niet te bang om je handen uit de mouwen te steken? Beschik je daarnaast over
horeca ervaring en ben je flexibel? Dan zoeken wij jou om ons team te versterken!
Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een enthousiaste:

Medewerk(st)er
Sociaal Cultureel Centrum de Wingerd Sevenum
(m/v - parttime 10-20 uur per week)
Je ondersteund de beheerder van
Sociaal Cultureel Centrum De Wingerd in alle
voorkomende werkzaamheden. Jij bent de
gastheer/-vrouw achter de bar, je verzorgt
lunches en koffietafels, richt de zalen in voor
de betreffende activiteiten.
Daarnaast zorg je ervoor dat de zalen,
het café en de sanitaire voorzieningen
toonbaar zijn voor de gasten.
Dit ben jij:
Je vindt het leuk om het mensen naar de zin te
maken en bent klantgericht ingesteld. Ook kun je
goed zelfstandig, alsook in teamverband werken.
Je bent flexibel ingesteld en je vindt werken in
het weekend, de avonduren en vakanties geen
probleem. Daarnaast:
• Heb je al werkervaring in de horeca
• Ben je een aanpakker: jij laat je niet gek maken
door drukte
• Kun je goed communiceren en beheers je de

Horst aan de Maas
06 55 40 80 23

die tijd speelt gitarist en zanger Huub
Dijckmanns ook mee.
Memorabel volgens de groep is
het bezoek aan Liverpool met een
live optreden in de beroemde
Cavern Club. De band geeft nog één
unplugged optreden bij Omroep
Horst aan de Maas in het programma
Beat Westcoast & Hits van Jan
Droesen. Dit optreden vindt plaats in
‘t Gasthoês in Horst, de exacte datum
maakt de band later bekend.

Tand ID Meerlo
Raadhuisplein 24, Meerlo
0478 69 24 65

Alarmnummer

Priesternoodnummer

19

Nederlandse taal goed
• Ben je enthousiast en vriendelijk
• Beschik je over Sociale Hygiëne (of wilt dit op
korte termijn halen)
Wie zijn wij:
De Wingerd is een sociaal cultureel centrum
gelegen in hartje Sevenum. Vele verenigingen
hebben hier hun standplaats en organiseren
wekelijks activiteiten voor hun leden.
Wij bieden:
Een leuke, verantwoordelijke en afwisselende
functie, een tijdelijk contract en salaris afgestemd
op de horeca CAO.
Contactpersoon
Ben jij de persoon die wij zoeken?
Richt je sollicitatie met CV dan aan Leon Hoex
via email; info@wingerdsevenum.nl
of loop een keer binnen.

De Wingerd | Maasbreeseweg 2 | 5975 BN SEVENUM

Jij maakt ‘m super

LEERLING ADVISEUR m/v
SUPERKEUKENS HORST
Net klaar met school of wil je wat anders gaan doen? Kom bij ons
werken als adviseur/adviseuse. Voor onze winkel in Horst zoeken
wij aankomende talenten! Geen ervaring = geen probleem!
Je krijgt bij ons een interne opleiding.

37

Wij zoeken iemand

• Die leergierig is.
uur per week
• Die zelfverzekerd is.
• Die klantgericht is.
• Die geen bezwaar heeft met werken op koopavonden en weekenden.

Wij bieden

• Een markt conform salaris en lucratieve bonusregeling.
• Veel doorgroeimogelijkheden in een groeiend bedrijf.
• Trainingen en cursussen.
• Toeslagen op koopzondagen.
• Reiskostenvergoeding en pensioenregeling.
• De leukste borrels en uitjes met team Superkeukens Limburg.

Informatie en sollicitatie:

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rob Lamers per mail.
Ben je geïnteresseerd? Dan ontvangen wij graag jouw motivatie met CV binnen
30 dagen na plaatsing via e-mailadres: sollicitatie@superkeukenslimburg.nl

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,3

HORST

Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)
T. 077-3982234

ROERMOND

Burghoffweg 13
(Gevestigd tegenover Retailpark)
T. 0475-691548

Elke zondag geopend

