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Speulbos Tienray
geopend
Het Speulbos in Tienray werd zaterdag 25 september officieel geopend. De middag begon met een inloopmoment met koffie en vlaai waarna om 14.00 uur de officiële opening startte.
Daarna was er een verhalenverteller aanwezig in het kabouterbos. Het Speulbos is een initiatief van een groepje kinderen uit Tienray. Samen zijn zij aan de slag gegaan en hebben
ze de speeltuin opgeknapt. / Beeld: Sten Jetten

Nog steeds geen duidelijkheid voor buurt Zeesweg over
gevolgen arbeidsmigranten
Een aantal bewoners van de Zeesweg, Klassenweg, Venloseweg en omgeving heeft onlangs overleg
gehad met de gemeente Horst aan de Maas over de ontwikkelingen van de komst van arbeidsmigranten
in Sevenum. 45 buurtgenoten spraken die avond met ambtenaren van de gemeente en de wethouders
Rudy Tegels en Roy Bouten. De buurt voert al sinds twee jaar overleg met enkele ambtenaren van
de gemeente en wethouder Tegels over de verkeersveiligheid en over de te realiseren groenstrook aan
de Zeesweg.
Aanleiding voor het ‘crisisoverleg’,
zoals één van de buurtbewoners
het verwoord, was een ‘verassing’
die op de buurt afkwam na een
informatieavond op 20 juli waar de
resultaten van de samenwerking
tussen de buurt en de gemeente
gepresenteerd werden.
“Tijdens deze presentatie,
waar behalve de buurt ook de
gemeente Horst aan de Maas en

Greenport Venlo vertegenwoor
digd waren, zijn enkele ‘details’
bewust niet genoemd, terwijl
daar wél naar is gevraagd en ze
een impact hebben op de buurt
en leefomgeving”, aldus de buurt.
Toen dit enkele dagen later bij
toeval boven water kwam, kwam
de buurt in een soort rollercoaster
terecht. Beetje bij beetje kwam
er volgens de buurt steeds meer

aan het licht zoals de uitbrei
ding van industrieterrein Klaver
7 buiten de afgesproken grenzen
en arbeidsmigrantenhuisvesting
op niet afgesproken plaatsen.
“Een maand geleden hebben we
bij de gemeente aangeklopt om
te vragen voor de belangen van
haar burgers op te komen, maar
we hebben sterk de indruk dat
de gemeente in de greep van

Greenport zit”, concludeert de
buurt. “De antwoorden die we tot
nu toe hebben gekregen vallen
in de categorie ‘weten we niet’,
‘dit wordt juridisch getoetst’ of
‘dat is in het verleden zo bepaald’.
Weinig inhoudelijke reacties dus.”

Spelregels
De burgers hebben een veertiental
spelregels genoemd in welk kader
ze willen werken. Tijdens het
overleg met de gemeente bleek
echter dat het op het nieuw te
ontwikkelen gebied Klaver 7 de
bedoeling is om bij de bedrijven
arbeidsmigranten te gaan huis
vesten. “Moeten wij dit eigenlijk

wel willen”, vraagt de buurt zich
af. “Moeten wij het willen dat in
een modern land mensen bij de
fabrieken wonen? Gaan we dan
niet terug in de tijd? Hoe moet
het met de sociale invulling van
hun vrije tijd? Maar ook vragen
we ons af hoe het met onze eigen
sociale leefomgeving gaat als
binnen enkele jaren één op de
vier inwoners van Horst aan de
Maas arbeidsmigrant is en van die
25 procent het grootste gedeelte
hier op Tradeport-Noord gehuis
vest is?”

Lees verder op pagina 07
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Werkzaamheden op station HorstSevenum

Wijk Hof te Berkel viert
Burendag

ProRail gaat de komende tijd aan de slag om station Horst-Sevenum te renoveren. De voorbereiding is al
bezig. Voor het weekend van zaterdag 2 en zondag 3 oktober staan grote werkzaamheden gepland.

Het wijkcomité van Wijk Hof te Berkel organiseerde zaterdag
25 september Burendag. Om 11.00 uur werd de Vlag ‘Wijk Hof te
Berkel’ onthuld. De onthulling werd gedaan door twee bijzondere
wijkbewoners: de kinderburgemeester Tom Koster van 11 jaar en de
oudste bewoner uit de wijk, de heer Jeu Vermazeren van 105 jaar.
Veel bewoners waren aanwezig om dit te zien.

Perron 1 wordt in dat weekend ver
nieuwd. Begin november staan de
overige werkzaamheden gepland.
Het derde spoor, aan de kant van de
Losweg en Industrieweg, wordt weg
gehaald. Dat gebeurt ook met de
bovenleiding. De stalen perrons wor
den verwijderd en vervangen door
gewone perrons. Het perron dat tussen

Colofon
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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
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

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

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
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de sporen ligt, wordt breder gemaakt.
Tenslotte wordt het meubilair, de
bewegwijzering en de verlichting op
het station vernieuwd. Het perron
naast spoor 2 wordt verbreed om de
veiligheid van de reiziger te vergro
ten. De vernieuwing van de boven
leiding is ook noodzakelijk omdat het
einde van de levensduur naderde.
Treinen kunnen straks sneller rijden
door een aanpassing. Vanaf het station
richting Deurne wordt de bocht flau
wer gemaakt waardoor de trein er dus
harder doorheen kan.

Parkeerplaatsen in gebruik
Van vrijdag 1 oktober 23.00 uur
tot maandag 4 oktober 05.00 uur

worden de twee overwegen gesloten
voor het verkeer. Dat gaat om de
overweg aan de Stationsstraat
en aan de Newtonweg in Blerick.
Dat is omdat de spoorstaven in de
overweg ook vernieuwd moeten
worden. ProRail gebruikt enkele
parkeerplaatsen als bouwterrein.
De parkeerplaats aan de Stationsstraat
is in dat weekend niet te gebruiken.
De parkeerplaats aan de Losweg
slechts ten dele. Na het weekend van
2 tot 4 oktober is ProRail nog niet klaar
in Horst-Sevenum. Van maandag 1 tot
woensdag 10 november worden ook
werkzaamheden verricht.

Het thema van de Burendag was
‘een mooiere en groenere wijk’.
In de wijk zijn vier grote bijenhotels
geplaatst en enkele kleinere model
len om de wilde bijen te helpen.
Er zijn verder vogelhuisjes, voeder
bakjes en vetbolletjes uitgedeeld,
speciaal voor de vogels. Enkele
bewoners gingen aan de slag met
‘tegel eruit, plant erin’. Dit leverde
mooie voortuintjes op. Ook kregen
bewoners een plant voor op het bal
kon of in de tuin en een handje met
bloembollen. Zo ziet de wijk er ook

in het voorjaar bloemrijk uit.
Een wandelroute door de wijk liet
zien waar de bijenhotels, de mini
bieb en de plantenbieb zich bevon
den. Verder was er aandacht voor
de beweegstraat en was de bin
nentuin van het zorgcomplex Hof
te Berkel open. Gedurende de dag
werd er gezongen door Shantygroep
de Maashave. Er wordt door de
organisatie, gezien de vele positieve
reacties, gesproken van een zeer
geslaagde burendag in Wijk Hof te
Berkel.

Beeld: Stefan Verkerk

Oh, zit dat zo!

Echtscheiding en pensioen: nieuwe wet in aantocht
Per 1 juli 2022 wordt de huidige Wet Verevening Pensioenrechten bĳ Scheiding (Wet VPS) vervangen door de Wet Pensioenverdeling bĳ
Scheiding (Wet PS). De nieuwe wet is van toepassing op alle echtscheidingen die op of na 1 juli 2022 worden ingeschreven en wĳkt sterk af van
de huidige wettelĳke regeling.
De nieuwe regeling heeft gevolgen
voor de hoogte van het ouderdomspensioen, de hoogte van het partnerpensioen en de ingangsdatum van
het ouderdomspensioen.
Nu is het zo dat het ouderdomspensioen, dat gedurende het huwelijk is opgebouwd, bij helfte wordt
verdeeld over de beide echtgenoten.
Het gaat in op het moment dat de
partner die het heeft opgebouwd, de
pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
Als de ex ouder is dan de pensioengerechtigde echtgenoot, dan moet hij/zij
wachten totdat de oudere ex-echtgenoot zijn/haar pensioen krijgt.
Bij overlijden van de andere echtgenoot vóór de pensioendatum komt
het volledige ouderdomspensioen ten
goede aan degene die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd.
Bij overlijden ontvangt de achterblijvende ex-partner 100% van het partnerpensioen.

Volgens de nieuwe regeling wordt
50% van het ouderdomspensioen en
50% van het partnerpensioen omgezet in een eigen aanspraak op ieders
naam. Het op eigen naam gestelde
pensioen gaat in op het moment dat
de ex-echtgenoot zelf pensioengerechtigd is. De oudere ex-echtgenoot
hoeft dan niet meer te wachten op
zijn/haar deel van het pensioen van
de ander.
Het gevolg van het feit dat ieder
een eigen aanspraak op naam krijgt,
is dat bij overlijden van de andere
echtgenoot vóór de pensioendatum
van de pensioengerechtigde, laatstgenoemde niet meer zijn/haar volledige ouderdomspensioen krijgt,
maar slechts de helft. De andere
helft staat immers op naam van de
ex-echtgenoot en als die overlijdt,
dan hoeft dat niet te worden uitbetaald. Het pensioenfonds is dan de
lachende derde!

Van de aanspraak op partnerpensioen komt straks nog maar 50%
ten goede aan de ex-echtgenoot en
niet meer 100%. Dat is een drastische verlaging.
Van de nieuwe hoofdregel kan
worden afgeweken. Binnen een
termijn van zes maanden na de
inschrijving van de echtscheiding
dient dit aan de pensioenuitvoerder bekend te worden gemaakt.
Deze termijn kan slechts éénmaal
worden verlengd. Nu hebben de
scheidende echtgenoten twee jaar
de tijd!
De nieuwe regeling heeft grote
gevolgen en vraagt om maatwerk.
Hebt u vragen of wilt u advies.
Neemt u dan contact op.

Marion van den Aker-Groffen,
familierecht- advocaat en
vFAS-scheidingsmediator

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 72 | www.putt.nl
vandenaker@putt.nl
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Motie niet aangenomen

Voltallige raad niet eens met visie coronapas
Imke Emons
Imke Emons (BVNL) diende tijdens de raadsvergadering van dinsdag 21 september een motie in. Ze riep de
raad op om zich uit te spreken tegen uitvoering van Testen voor Toegang middels de coronapas en daar
binnen de gemeente Horst aan de Maas niet op te handhaven. Alle andere raadsleden waren het hier niet
mee eens en de motie werd niet aangenomen.
Emons gaf aan dat BVNL van
mening is dat er met het gebruik
van de coronapas sprake is van
actieve discriminatie. Ze vond dat
de maatregel in strijd is met de
grondwet en het gewenst effect
mist. “Gevaccineerden en onge
vaccineerden zijn vrijwel even
besmettelijk”, zei Emons. Ook de

maatregel dat de horeca om mid
dernacht gesloten moet zijn en niet
de volledige capaciteit mag benut
ten is volgens haar onlogisch en
onuitvoerbaar. “Deze maatrege
len leiden tot indirecte vaccinatie
dwang, terwijl er geen bewijs is dat
hierdoor de besmettingen zullen
dalen. Laten we de handen ineen

Drie jaar een droom geweest

Jeffrey uit Tienray doneert
zijn haren aan stichting
Haarwensen
De 12-jarige Jeffrey Jenneskens uit Tienray heeft drie jaar lang
zijn haar laten groeien. Zijn lange haren, die inmiddels tot halverwege zijn rug kwamen, zijn dinsdag 21 september afgeknipt en
gedoneerd aan stichting Haarwensen.

slaan als Horst aan de Maas en niet
meedoen aan een tweedeling in de
maatschappij.”
De overige politieke partijen zijn
het desgevraagd unaniem eens dat
dit geen optie is. Loes Wijnhoven
(CDA) geeft aan dat de motie van
het CDA geen steun heeft gekregen,
omdat ze hierbij het landelijk beleid
volgen. Jan Wijnen (PvdA) voegt
hieraan toe dat deze motie oproept
tot burgerlijke ongehoorzaamheid
van de gemeente en dat de PvdA
deze niet steunt. Wijnen: “Wij den
ken dat de gemeente de horeca kan
helpen bij het controleren van de
coronapas, maar de verantwoorde
lijkheid blijft bij de ondernemers
liggen. Handhavers zullen wat ons
betreft checken of de coronapas
van bezoekers inderdaad gecontro
leerd worden.”

Het getuigt
van weinig
realisme

Maarten Voesten (D66+GroenLinks)
geeft aan dat de maatregelen nodig
zijn om de bevolking te bescher
men. “Corona heeft ons nog steeds
in zijn greep. Wij vinden vaccineren
noodzakelijk, dat kan ons helpen

en tot die tijd moeten we ons aan
de regels houden die door des
kundigen worden geadviseerd.”
Ook Yvonne Douven (VVD) vindt
het belangrijk dat het landelijk
beleid in acht genomen wordt.
Ze geeft Emons wel na dat haar
voorstel sympathiek is op de emo
tie. “Maar het getuigt van weinig
realisme”, voegt ze hieraan toe.
Wilma Kurvers (SP) benoemt ook
dat de motie van Emons feitelijke
onjuistheden bevat. “In stukken
van het RIVM zou volgens mevrouw
Emons staan dat gevaccineerden net
zo besmettelijk zijn als niet-gevacci
neerden. Dat klopt volgens ons niet.”

Populistisch
Kay Thijssen (Essentie) stelt ook
dat de landelijke regels opgelegd
worden, een eigen beleid maken
is niet aan de orde. “Het zou kun
nen om een oproep te doen om
regels, opgelegd vanuit Den Haag
niet te handhaven. Maar wat voor
signaal geef je dan af? Sterker nog,
er is al veel onduidelijkheid en
onbegrip over regels in de samen
leving. Het is dan niet helpend om
op gemeentelijk niveau zelf afwe
gingen te maken en andere regels
te maken. Populistisch en op basis
van emotie oproepen doen om niet
te handhaven, is niet de aard hoe
Essentie wil besturen. Als Essentie
zien we liever dat er constructief
met belangengroepen in gesprek
wordt gegaan, onder andere de
horeca, over wat wél mogelijk is en
waarin wij als lokale overheid kun
nen steunen.”

Emons is niet te spreken over
de reactie van de raadsleden.
“In plaats van medische discrimi
natie aan de hand van een QR-code
kan het kabinet beter haar geld
investeren in het opschalen van het
aantal ic-bedden en het verbeteren
en waarderen van de zorg”, zegt
ze. “VVD, CDA en D66 hebben hier
niets aan gedaan. Mensen die kie
zen voor vaccinatie, het vanwege
medische redenen niet mogen of
het niet willen, zijn voor mij gelijk
en gaan we niet anders behande
len of dwingen, want dat is wat
nu gedaan wordt. Waarom volgen
andere partijen zelf deze ‘medisch
opgelegde’ regels dan niet op als
zij er zoveel waarde aan hech
ten? Waarom dan uitspreken dat
wij als partij oproepen tot burger
lijke ongehoorzaamheid? Het is
erg hypocriet als je deze uitspra
ken doet terwijl foto’s in de media,
zoals de foto die is onlangs is
gemaakt tijdens een vergadering,
laten zien dat deze partijen er zich
ook niet aan houden. Foto’s van
raadsleden van Horst aan de Maas
die elkaar zitten te knuffelen op
de tribune ten tijde van de ander
halvemetermaatregel. Natuurlijk
zijn we voor knuffelen, maar het
gaat hier niet om wat wij vinden.
Wat is de waarde van jouw stem,
voor jouw partij en tegen de motie
als jij jezelf niet aan de opgelegde
landelijke regels door jouw partij
houdt?”

Tekst: Floor Velthuizen

UNIEK WONEN IN HET
MONUMENTALE ANNAPARK
Jeffrey kwam op 9-jarige leeftijd
op het idee om zijn haren te laten
groeien en aan het goede doel te
doneren zodra het lang genoeg
was. Hij zag dat andere meisjes
uit zijn klas dit deden en wilde
dit ook graag doen. Zijn moeder
Mariska heeft namelijk een aantal
jaar geleden borstkanker gehad en
moest pruiken dragen doordat ze
kaal werd door de behandelingen.
Dit had grote impact op Jeffrey en
hij besloot zijn (toen nog korte)
haar te laten groeien.

Meisje
Zijn kapper heeft Jeffrey de afge
lopen drie jaar alleen maar gezien
om puntjes te knippen, verder ging
er niets vanaf. Jeffrey werd nooit
gepest met zijn lange haren, zijn
klasgenoten hebben er nooit raar
van opgekeken. Ze wisten ook dat
zijn moeder kanker had gehad en

vonden het een passend idee van
Jeffrey. Wel werd hij af en toe voor
een meisje aangezien.
Jeffrey is blij dat het hem gelukt is
zijn haren te doneren. Volgens hem
was drie jaar toch best lang en hij
kreeg zijn lange blonde lokken
moeilijk in een knot. Ook douchen
werd steeds vervelender. Hij is dan
ook superblij met zijn nieuwe kap
sel en houdt het voorlopig even bij
een korte coupe. Jeffrey’s ouders
zijn apetrots: “We vinden het heel
bijzonder”, vertelt moeder Mariska.
“Hij is nog zo jong en om dan met
zo’n idee te komen en het ook nog
te realiseren, we zijn heel trots.”

8 ROYALE KOOPAPPARTEMENTEN
In paviljoen PIETER op het Annapark
worden 8 hoogwaardige koopapparte-

menten gerealiseerd. Naast een eigen
buitenruimte (tuin of balkon) krijgt het
gebouw een gezamenlijke tuin omzoomd
door statige linde- en kastanjebomen en

prachtige rhododendrons. Ieder appartement

krijgt een eigen inpandig berging en
eigen parkeerplaats.

BINNENKORT
IN VERKOOP

Houd de website in de gaten!

We vinden het heel
bijzonder en zijn trots
op hem

www.annapark.nl/wonen
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Zoals hij geleefd heeft is hij ook gestorven,
vol van wil maar niet meer de kracht hiertoe.
Erg verdrietig zijn wij om hem los te moeten laten
maar ook dankbaar voor alle mooie herinneringen
aan mijn lieve man, onze prachtige ‘Pap’,
fantastische schoonvader en lieve opa

Henk Jeuken
echtgenoot van

Truus Jeuken - Peeters
* Swolgen, 17 juli 1938

† Swolgen, 27 september 2021
Diana en Fred
Agnes en Mat
Justin en Lieke
Elsje

Schoolstraat 26, 5866 AX Swolgen
De H. Mis zal gehouden worden op zaterdag 2 oktober om
10.30 uur in de Lambertuskerk te Swolgen waarna we hem te
ruste leggen op het R.K. Kerkhof aldaar.
Een hartelijk woord van dank aan allen die Henk met liefdevolle zorg
en aandacht de laatste maanden omringd hebben.

Ongekend Talentendag op
‘t Gasthoêsplein
De Ongekend Talentendag vond op zondag 26 september plaats op ‘t Gasthoêsplein in Horst. Van 11.00 tot
16.00 uur vonden diverse activiteiten plaats voor mensen met een beperking om kennis te maken met het
beweeg- en vrijetijdsaanbod in de gemeente Horst aan de Maas. Er werden diverse demonstraties gegeven
van diverse g-sporten en mindervalidesporten. Daarnaast konden bezoekers met al hun vragen terecht bij
de professionals die aanwezig waren. / Beeld: Sten Jetten

Horster buurt De Pelslap en ‘t Veldje winnaar
prijsvraag Wonen Limburg
De buurt De Pelslap en ‘t Veldje in Horst heeft zaterdag 25 september de ‘Trots op mijn buurt 2021’
prijsvraag van Wonen Limburg gewonnen. De bestuurder van Wonen Limburg, Ger Peeters, overhandigde tijdens Burendag een cheque aan winnares Karlijn Weijs.

Waarom al dat vechten,
waarom al die pijn?
Je wilde hier niet weg,
je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk
en helemaal niet terecht.
Je wilde graag nog verder
maar verloor dit gevecht.

Jan Verbong
echtgenoot van

Dien Verbong-van Helden †
Ôzze Pap, Opa overleed in de leeftijd van 81 jaar.
Ittervoort,
Horst,

Jolanda en Michel
Geert en Maria
Nick
Stef

Grubbenvorst, 26 september 2021
Correspondentieadres: Van Goghstraat 31, 5961 AP Horst
Wij nodigen jullie uit om samen met ons door het leven te
gaan van ôzze Pap, Opa op zaterdag 2 oktober om 16.00 uur
in Crematorium Boschhuizen aan de Spurkterdijk 40,
5807 EE te Oostrum-Venray.
Pap, Opa is in Afscheidshuis ‘t Pastoeërsweike, Bosweg 5,
5866 AC te Swolgen, waar jullie donderdag 30 september tussen
18.00 en 20.30 uur persoonlijk afscheid van hem kunnen nemen.
Een speciaal woord van dank aan het team van La Providence
afdeling De Passage en de Vrijwilligers Terminale Zorg voor de
hele goede verzorging van Pap, Opa.

Kinderen spelen in deze Horster
buurt vaak op straat, omdat de
mogelijkheden om samen buiten te
spelen beperkt zijn hier. De buurt
bevat wel een groenstrook, maar
deze staat vol prikstruiken. De buurt
is gestart met het veiliger maken
van de omgeving. In overleg met de
gemeente Horst aan de Maas is er

straatmarkering aangebracht, zijn
er sandwichborden geplaatst met
‘bedankt dat je langzamer rijdt’,
heeft iedere bewoner een 15 kilo
meter sticker op de afvalcontainers
geplaatst en is er een bord aan het
begin van de straat geplaatst dat
luidt: ‘hier spelen kinderen’. Op deze
manier krijgen de spelende kinde

ren de aandacht van verkeersdeel
nemers.
De kinderen willen dat er op de
groenstrook een speeltuin komt.
Volgens Weijs zal een speeltuin het
spelen een stuk veiliger maken.
Wonen Limburg levert een bijdrage
aan dit initiatief.

SP komt met initiatiefvoorstel
onafhankelijk onderzoek ‘Kwestie Knops’
In de media zijn berichten verschenen over steun van ambtenaren van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken bij een privékwestie van staatssecretaris Knops. De privé-kwestie handelt over de koop van grond in
het kader van de Ruimte voor Ruimte-regeling in de gemeente Horst aan de Maas, waarbij Knops persoonlijk
voordeel heeft behaald. Naar aanleiding van de berichten heeft de SP vragen gesteld.
Daarbij zou ook sprake geweest zijn
van samenwerking met functionarissen
van de gemeente Horst aan de Maas en
de provincie Limburg. De afstemming
betrof de te verstrekken reacties op
vragen van de media. De SP wil weten
wie het initiatief heeft genomen in de
samenwerking tussen ambtenaren van
het ministerie en de functionarissen
van de gemeente en de provincie, wat
de reden was van die samenwerking,
waarom de gemeente meewerkte en
wat daarbij het doel was.
In een eerdere discussie in de gemeen
teraad vorig jaar stelde het College
van B&W dat er geen sprake was van
onreglementaire zaken bij de afwikke
ling van de grondtransitie (gewenste
aankoop van gronden, bouw van een
woning en eventuele compensatie).
De SP vraagt zich af waarom de onder
linge afstemming nodig was als alles

zo eenduidig was als door B&W toen
gesteld.

Juridische procedure
In september 2020 heeft de SP voor
gesteld onafhankelijk onderzoek te
laten doen naar de gang van zaken.
B&W heeft de gemeenteraad toen
dringend geadviseerd het voorstel
van de SP af te wijzen en de meer
derheid van de raad heeft dat advies
opgevolgd. De SP vraagt B&W of het
college het achteraf eens is met de
SP dat het beter was geweest dat
het onafhankelijk onderzoek toch
had plaatsgevonden. Daarbij sluit
de fractie aan op het besluit van de
heer Knops in mei van dit jaar om zijn
onschuld aan te tonen door een juri
dische procedure in te stellen, in welk
geval de redacties tot rectificatie te
dwingen.

Door de SP-fractie is in de discussies
rondom de kwestie Knops toentertijd
ook betoogd dat de geloofwaardig
heid van de heer Knops aan de orde
is, mede gezien vanuit zijn taak als
staatssecretaris om integriteitskwes
ties op de Nederlandse Antillen te
moeten aanpakken. Knops heeft zélf
ook gezegd dat hij minder geloof
waardig is als hij met beschuldigingen
van niet-integer handelen te maken
heeft.
Nu de ‘kwestie Knops’ opnieuw aan
de orde is en die steeds weer terug
komt in de media, heeft de SP-fractie
het initiatief genomen de gemeen
teraad opnieuw voor te stellen te
komen tot een onafhankelijk onder
zoek naar de ‘kwestie Knops’. Het ini
tiatiefvoorstel van de SP is in een
aparte brief aan de gemeenteraad
toegestuurd.
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Nieuw vliegtuigmonument wordt op
historische wijze onthuld in Mariaveen
Ter nagedachtenis aan 21 dodelijke slachtoffers van vijf vliegtuigcrashes tijdens de Tweede Wereldoorlog
wordt er op zaterdag 30 oktober een vliegtuigmonument onthuld in peelgebied Mariaveen in Evertsoord.
De onthulling zal groots gevierd worden met meerdere historische vliegtuigen.

Speciale gasten
De opening van het monument is er
geen waarbij de burgemeester ‘even’
een strikje doorknipt. “We gaan het
groots aanpakken”, vertelt Louk. “Het
zal een waardige en sfeervolle onthul
ling worden met de nodige militaire
eer. De familieleden van de slacht
offers uit het Verenigd Koninkrijk
komen dan hierheen, mits de coro
namaatregelen dat toestaan. Ook
zullen er andere hoogwaardigheids
bekleders uit de militaire en burger
maatschappij aanwezig zijn.” Tijdens
de ceremonie zal een combo van de
Koninklijke Harmonie Unie Sevenum
het Nederlands en het Engels volks
lied ten gehore brengen. Ook zullen
zij zangeres Emma Brown begeleiden
met enkele liederen.

Historische vliegtuigen

In de periode 1940-1945 stortten vijf
Britse vliegtuigen neer in natuurge
bied Mariaveen, op de grens tussen
Evertsoord en Helenaveen. Hierbij
verloren 21 jongemannen hun leven.
Piet Snellen uit Sevenum en Sjraar
Huijs uit Kronenberg hadden het plan
om zich te verdiepen in wat er des
tijds was gebeurd in het Mariaveen.
Ze vroegen zich af waarom de namen
van deze jongens waren vergeten
en de herinnering was verdwenen
in het moeras van de Peel. Drie jaar
lang zochten ze met hun metaalde
tectors in de Peel. Ze wisten uitein
delijk de locaties van de vijf crashes

op te sporen. Dat deden ze niet
alleen. De heren kregen hulp van
de Planehunters, specialisten op het
gebied van onderzoek van crash
plaatsen. Met name de inzet van Joop
Hendrix en Sjaak de Veth.

Geen nee tegen zeggen
Ze zochten contact op met de nog in
leven zijnde getuigen van de crash
uit Helenaveen. Nadat alle gege
vens waren verwerkt in rapporten,
namen ze ook contact op met fami
lieleden van de omgekomen beman
ningen. Geen van hen kon vertellen
wat er met hen destijds was gebeurd.

RUST
In deze periode hebben velen van ons enkele weken
vakantie achter de rug. Wat
kun je naar een periode van
rust verlangen! Even weg
om tot rust te komen. Vooral wanneer je een lange periode druk bent geweest of
een moeilijke tijd hebt door
gemaakt, heb je rust nodig.
We moeten van tijd tot tijd
de accu opladen. Je hoofd
leeg maken. Op adem komen. We onderschatten en
vergeten vaak het belang
van rust.
Ieder mens heeft regelmatig behoefte aan rust.
De boog kan niet altijd

gespannen staan. Mensen
die altijd blijven doorgaan
en zichzelf geen rust gunnen, raken burnout. Niet
voor niets heeft God ons
de slaap en ook één dag
in de week gegeven om
tot rust te komen. We noemen die dag de rustdag of
de zondag. Het is een dag
om tot rust te komen van
ons dagelijks werk en tijd
aan God te besteden. Wanneer we alle dagen van de
week 24/7 zouden werken,
is dat niet goed voor onze
gezondheid.

Piet en Sjraar wilden duidelijkheid
verschaffen voor de nabestaanden,
dat was hun drijfveer. Piet overleed
afgelopen januari en daarom nam
Louk Severens uit Sevenum zijn deel
van de realisatie van het monument
van hem over. “Piet heeft dat aan mij
gevraagd”, zegt Louk. “Daar zeg ik
dan uiteindelijk geen nee tegen. Het
is een grote eer.” Louk zit met een
aantal andere geschiedenisliefheb
bers in een commissie om ervoor te
zorgen dat er op zaterdag 30 okto
ber een vliegtuigmonument wordt
onthuld. Ruud van der Beele is de
kunstenaar.

rust kan geven. In Mattheüs
11 vers 28 zegt Hij: ‘Komt
herwaarts tot Mij, allen die
vermoeid en belast zijt, en
Ik zal u rust geven.’ De rust
die Hij kan en wil geven, is
geen aardse rust, maar een
zalige rust. Nu is de Heere
Jezus in de hemel, maar in
het gebed mogen we tot
Hem komen. Vooral als we
vermoeid zijn omdat we
een zware last van zorgen
met ons meedragen. Jezus
roept: Komt tot Mij! Ook
met de last van al die zonden, al die verkeerde dingen die je hebt gedaan.

Wat het programma helemaal bijzon
der maakt is de bijdrage van histori
sche vliegtuigen. De opening wordt
verricht door een historisch Stinson
vliegtuig dat een ‘poppydrop’ zal
uitvoeren. De Spitfire uit de Tweede
Wereldoorlog zal tijdens de ceremonie
verschijnen en zodoende een eer
bewijs voor de omgekomen beman
ningen vormen. Als sluitstuk zullen
twee historische Harvards vliegtuigen
van de Koninklijke Luchtmacht boven
het monument vliegen. De activiteit
begint om 12.30 uur met ontvangst
van de genodigden. Onder begelei
ding van voertuigen uit de Tweede
Wereldoorlog gaat er een stoet naar
de plaats van de onthulling waar het
programma stipt om 14.00 uur zal
beginnen. Iedereen is hierbij welkom.
Tekst: Niels van Rens

Jezus belooft aan allen die
tot Hem komen: Ik zal u rust
geven. Dat is de rust van de
vergeving van zonden. De
rust van de vrede met God.
Dat is een rust die we onszelf niet kunnen geven en
ook een ander niet.

Wat ben je gelukkig als je
die rust mag kennen in je
leven. Dat is de echte rust
die veel heerlijker is dan
alle rustmomenten op deze
aarde. De Heere wil die rust
schenken door het geloof
in Hem. Komt dan tot Hem!

In de Bijbel lezen we dat
de Heere Jezus ons ook

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

WWW.EVANGELISATIELIMBURG.NL
Hartelijk welkom in onze eredienst,
elke zondag om 10:00 uur.

Binnenkijken bij...

Column

Hoogwater
“Mag ik ook in jouw hotel?”
Saar staat voor de deur met een
glas water. Ik begin aan dag
tien in isolatie op mijn werkkamer. Na vaccinatie toch nog een
coronabesmetting. Saar mag
niet in mijn hotel. Haar test was
negatief.
Mijn mobiel blijft piepen.
Familie en vrienden sturen filmpjes
van heel veel water. De snelwegen
in Zuid-Limburg gaan dicht en Saar
zit vast op dagbesteding. Het duurt
even voordat ik bedenk dat het
water hierna richting het werkge
bied van Dichterbij gaat stromen.
Ik slik twee paracetamols en bel
met mijn collega’s. De veiligheids
regio Noord-Limburg heeft nog
geen antwoorden, maar adviseert
te starten met evacuatiescena
rio’s. Saar klopt: “Ik heb drie uur
YouTube gekeken in de taxi, jij
moet nieuwe MB’s kopen”.
De volgende ochtend formeren we
een crisisteam. De to-do lijst is ein
deloos. Ik coördineer vanuit mijn
werkkamer. We worden gebeld
door leveranciers. Hun onzelfzuch
tige inzet raakt me. De mensen op
de evacuatie-locatie sturen mij een
filmpje van een eindeloze stroom
busjes met bedden, wc-papier,
eten en hulpmiddelen.
Dan het slechtste scenario op ons
lijstje. We moeten razendsnel eva
cueren. Met 160 kilometer per uur
jakkeren verschillende collega’s
over de snelweg om op tijd te zijn.
Begeleiders maken de onvoorstel
bare afweging om niet hun eigen
huis te ontruimen maar bij hun
cliënten te blijven. Collega’s van
kantoor komen met hele families
aan om te ondersteunen.
Nog geen kwartier nadat iedereen
veilig is aangekomen, ontvang ik
al vrolijke foto’s van spelletjes die
gedaan worden en taart die wordt
uitgedeeld. Het hele weekend blij
ven mensen langskomen om te
zorgen voor een fijne dag.
Ik mag net op tijd uit mijn werk
kamer om alle groepen die weer
naar huis gaan, uit te zwaaien.
Bekaf kom ik die avond thuis en
denk aan de mensen in de zorg die
nu al zo lang zo hard moeten wer
ken. Je gunt ze beter. “Zullen we
dan gewoon weer heel hard klap
pen voor ze in de tuin”, zegt Saar.
Dat doen we. Met bijval van al
onze buren.

Marcia Adams,
Dichterbij
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Heel gewoon en toch bijzonder
Veerkrachtig en levenslustig
Wat zullen we jou missen!

Van iemand houden is makkelijk,
iemand missen is moeilijk,
maar iemand vergeten is onmogelijk.
We zullen je ontzettend missen!

Nel Weijs-Wijnen
echtgenote van

Tinus Weijs †

Verdrietig, maar ook vervuld van trots en mooie herinneringen
geven wij kennis van het overlijden van

* Sevenum, 3-3-1933

Sef Lijnders

Trotse mam van
Gertie en Henk
Peter en Saskia

Mia Lijnders - Fleuren

Trotse (super)oma van
Marieke en Bas, Stijn
Bregje en Klaas, Raf
Teun
Sofie en Tim
Bram en Romée
Koen
Luuk
Anne

Hij overleed op 85-jarige leeftijd.
lieve pap, schoonvader en trotse opa van
Erna en Peter
Stef
Vera en Bram
Bram
Familie Lijnders
Familie Fleuren

Correspondentieadres:
Goudplevier 41, 1191 VP Ouderkerk aan de Amstel

Sevenum, 27 september 2021

We hebben afscheid genomen van Nel, mam en (super)oma
op donderdag 30 september in de parochiekerk van Sevenum
waarna ze begraven is bij haar man op het RK kerkhof aldaar.

Boekweitstraat 20, 5975 CT Sevenum
Wij nemen afscheid van Sef op zaterdag 2 oktober om 10.30 uur
in de parochiekerk van de H.H. Fabianus en Sebastianus in
Sevenum. Aansluitend begeleiden we hem met ons gezin
naar het crematorium.
U kunt persoonlijk afscheid nemen van Sef op donderdag
30 september van 18.00 tot 18.45 uur in uitvaartcentrum
Aerdehof, Grote Blerickse Bergenweg 24 in Blerick.
In plaats van bloemen liever een bijdrage voor de
Maag Lever Darm Stichting. Hiervoor zijn collectebussen
aanwezig in de kerk.

† Venlo, 24-9-2021

Jongeren
gooien vuurwerk
op terras in
Sevenum
Twee jongens hebben zaterdag 25 september doelbewust
(zwaar) vuurwerk op een
terras van een horecagelegenheid in Sevenum gegooid.
Op dat moment zaten diverse
mensen op het terras.
De daders reden op een fiets
en waren tussen de 14/18 jaar
oud.
Eén van de twee droeg vermoe
delijk een groenkleurige jas.
Het voorval gebeurde omstreeks
22.45 uur. Niet veel later werden
ook bewoners uit Kronenberg
opgeschrikt door het geluid
van zwaar vuurwerk. Deze keer
is niemand gewond geraakt,
maar dit had heel anders kun
nen lopen. De politie is op zoek
naar getuigen of personen die
meer kunnen vertellen over de
identiteit van deze jongeman
nen. De politie geeft de jongeren
nu nog de kans om zichzelf te
melden.

Gebouw net klaar voor opening

Vermoedelijke brandstichting
bij OJC Merlin in Meerlo
Bij openjongerencentrum Merlin in Meerlo is in de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 september vermoedelijk brandgesticht. De brand heeft veel schade aangericht, met name de kelder heeft het zwaar te verduren
gehad. Het bestuur van OJC Merlin heeft tijdens de afgelopen coronaperiode het pand verbouwd en gerenoveerd en was klaar om weer open te gaan, maar kan nu opnieuw beginnen.

Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden
Al je zorgen en verdriet behoren nu tot het verleden
Heden overleed, zacht en kalm ôs moe,
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Thea de Groot - Warmer
Alkmaar, 11 maart 1937

Horst, 27 september 2021

Horst Frits en Jacqueline
Richard en Ilse
Daniëlle en Alan
Horst Mirjam † 16-09-2021 en Jack
Mark en Karin
Evelien en Sraar, Isa, Kyan
Mariska
Horst Ruud en Anita
Maartje
Lieke en Niek
Melderslo Petra en André
Erik en Eline
Tom en Lisa
Correspondentieadres: Paulus Potterstraat 22, 5961 AZ Horst
Wij nemen in besloten kring afscheid van ôs moe op
vrijdag 1 oktober.
Een bijzonder woord van dank aan dokter te Boekhorst en
de medewerkers van Proteion voor de fijne begeleiding
en liefdevolle verzorging.

Het bestuur kreeg zondagochtend
om 04.30 uur al een telefoontje van
de alarmcentrale. “We kregen een
melding dat het alarm afging”, ver
telt penningmeester Jordy Pouwels.
“Dit gebeurt wel eens vaker, soms zit
de deur niet goed dicht of zit er een
kabeltje los. Onze voorzitter besloot
even af te wachten of we nog een
melding zouden krijgen en anders
‘s ochtends langs te gaan.” Omdat het
bestuur geen nieuwe melding ont
ving, ging de voorzitter ‘s ochtends om
07.30 uur kijken wat er aan de hand
was. “Toen hij daar aankwam zag hij
allemaal rook uit het gebouw komen”,
geeft Pouwels aan. “Een voorbijgan
ger had al 112 gebeld, dus de politie
was redelijk snel ter plaatse en kort
daarna volgde de brandweer. Wij, de
rest van het bestuur, kwamen ook
snel die kant op.”

Bank
De rook bleek uit de kelderdeur te
komen, waar de brand gaande was.
“Gelukkig was de brand vrij snel onder
controle”, zegt Pouwels. “Het eer
ste wat de brandweer zei was dat de
brand mogelijk was ontstaan door
kortsluiting, omdat er een noodlamp
was weggesmolten. Toen we even
later om ons heen aan het kijken
waren, zagen we overal bankveren lig
gen rondom de deur. Een paar weken
daarvoor had iemand 20 meter ver
derop een bank neergezet, dat gebeurt

wel vaker. Vrijwilligers zetten wel eens
een bank neer, die wij dan een nieuwe
bestemming geven. We beseften ons
dat deze bank er niet meer stond en
kwamen tot de realisatie dat iemand
waarschijnlijk ‘s nachts de bank naar
de deur heeft gesleept en deze in
brand heeft gestoken. Dit vermoeden
legden we bij de brandweer neer en zij
kwam tot dezelfde conclusie. Je weet
dit nooit honderd procent zeker, maar
het is de meest voor de hand liggende
verklaring.”

We hadden net een
nieuw plafond erin
zitten, maar dat moet
nu weer helemaal
vervangen worden
Renovaties
Pouwels geeft aan dat ze veel
geluk hebben gehad dat de brand
in de kelder heeft plaatsgevonden.
“Hier zit namelijk een betonnen dak
boven”, legt hij uit. “Er waren daar
verder ook geen brandbare voor
werpen aanwezig, de brand heeft
alleen op de deur over kunnen slaan
en niet op het pand zelf en bleef
daardoor in de kelder. Er is alleen
één groot nadeel: de kelderdeur
stond open, waardoor er heel veel

rook en roet in het gebouw is geko
men. Daardoor is er alsnog ontzet
tend veel schade.” Het gebouw moet
van top tot teen schoongemaakt
worden. Extra vervelend is dat het
bestuur net de afgelopen anderhalf
jaar, tijdens de coronaperiode, bezig
is geweest met renovaties. “We had
den net een nieuw plafond erin
zitten, maar dat moet nu weer hele
maal vervangen worden. Gelukkig
zijn we wel verzekerd.”

Feest
De soos zou na anderhalf jaar haar
deuren weer openen op zaterdag
9 oktober, dan vindt er een groot
feest plaats. “We zetten alles op alles
om het feest door te laten gaan”, zegt
Pouwels. “We hebben contact gehad
met een schoonmaakploeg en het
zou eigenlijk vier weken gaan duren
om alles schoon te krijgen, maar ze
hebben ons gezegd dat ze hun uiter
ste best gaan doen om het zo snel
mogelijk klaar te krijgen. Een brand
stichting mag dit feest niet verpes
ten. Gelukkig hebben we al heel veel
reacties gekregen van vrijwilligers
en mensen uit het dorp en de regio
die ons willen helpen. Zoals het er
nu naar uitziet, is het een realisti
sche verwachting om het feest door
te laten gaan. Je weet nooit hoe het
loopt, maar we hopen er heel erg op.”
Tekst: Floor Velthuizen
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Landschap Horst aan de Maas viert 25-jarig jubileum

‘Enorm trots op wat we de afgelopen 25 jaar
hebben bereikt’
Dit jaar bestaat stichting Landschap Horst aan de Maas 25 jaar. De stichting, die meer dan honderd vrijwilligers heeft, opereert in de hele gemeente Horst aan de Maas in het buitengebied. Ze richt zich sinds 1996 op
beplantingen, de aanleg en het onderhoud van het wandel- en fietsroutenetwerk en natuur en cultuurhistorie.
Ook verzorgt ze voorlichtingen en cursussen en ontwikkelt en beheert ze leertuinen en educatieterreinen.

wanneer er gekeken werd hoeveel
geld er over was voor de natuur.
Gelukkig is dat op dit moment totaal
omgedraaid. Iedereen heeft nu wel
het besef dat vanwege het klimaat
en de biodiversiteit zaken aangepakt
moeten worden.”

Elke keer als we wat
nieuws opzetten, voelt
dat als een hoogtepunt

Corona heeft een geweldige boost
gegeven aan het gebruik van het bui
tengebied. “We hebben wandelpaden
die normaal heel smal waren, maar
het afgelopen jaar was de breedte
hiervan verdubbeld. Ook leverde dit
meer vrijwilligers op. Het afgelopen
jaar meldden mensen zich spontaan
aan, omdat ze tijd over hadden en bui
ten aan het werk wilden.

Toekomstplannen

De stichting ontstond 25 jaar gele
den uit initiatief van een wethouder.
“We zijn in 1996 begonnen met de
eerste erfbeplantingen”, vertelt Ton
Besouw, vrijwilliger van Landschap
Horst aan de Maas. “We zijn een
soort koepelorganisatie waarin alle
groene groepen van de gemeente
vertegenwoordigd zijn. Ons bestuur
wordt gecontroleerd door de vrij
willigersraad. Mensen uit al die
groepen, zoals IVN De Maasdorpen,
Groengroep Sevenum en de imkers,
zitten in deze raad. Daarom zijn we
voor de gemeente een mooi aan
spreekpunt als het om de natuur
gaat, wij kunnen alles makkelijk met
onze achterban bespreken.”

Terugblik
Stichting Landschap Horst aan de
Maas heeft de afgelopen 25 jaar
bijgedragen aan het verfraaien van
het landschap. “We hebben in al
die jaren ruim achthonderd plek
ken aangeplant met erfbeplantings
acties of verfraaiplekken. Kijk eens
rond hoe groen het in het buiten
gebied van Horst aan de Maas is.

We zijn hier enorm trots op”, ver
telt Ton van Hoof, voorzitter van de
stichting. “We noemen onszelf ook
wel eens wereldkampioen erfbe
plantingen”, voegt Besouw hier
lachend aan toe. Naast de verfraai
ing van het landschap heeft de
stichting ook vanaf 2000 bijgedra
gen aan het aanleggen van wandelen fietsroutes. Van Hoof: “Voordat
wij dit deden, werden wandel
routes alleen door de gemeente
in het gemeentebos aangelegd of
alleen door Staatsbosbeheer in het
Staatsbosbeheerbos. Wij zijn er toen
mee gestart om de wandelroutes
over verschillende grondgebieden
van verschillende eigenaren te leg
gen. De eerste wandelroute was in
het Ham, die liep over grond van
het Waterschap en Staatsbosbeheer,
maar ook over gemeentegrond en
over grond van particuliere bosei
genaren. Dit was de eerste keer dat
er op die manier een wandelroute
aangelegd werd.” In 2006 legde de
stichting Stempel van de Maas aan,
dit was de eerste knooppuntroute.
“Ook hebben we er in de afgelopen

jaren naar gestreefd om bewust
wording te creëren onder de men
sen met betrekking tot de natuur”,
zegt Besouw. “We kunnen natuurlijk
niet alles zelf en hopen mensen te
enthousiasmeren om zelf ook aan de
slag te gaan.”

Hoogtepunten
In het kader van het 1 miljoen
bomenplan van Provincie Limburg
plant stichting Landschap Horst aan
de Maas de komende jaren 55.000
bomen in de gemeente. “Als we dit
bereikt hebben, dan is het feest”,
vertelt Van Hoof. “Elke keer als er
iets nieuws opgezet is, voelt dat als
een hoogtepunt. We zijn geen ver
eniging waar grote groepen mensen
continu bij elkaar komen. Eén keer
per jaar organiseren we een vrijwil
ligersdag en dan komt iedereen bij
elkaar. Dat is altijd geweldig.”
Landschap werkt veel samen met
de gemeente. “Als het gemeentelijk
beleid op en neer gaat, dan hebben
we daar wel eens last van”, geeft
Van Hoof aan. “Een jaar of acht gele
den werd er flink op de rem getrapt

Nog steeds geen duidelijkheid voor buurt
Zeesweg over gevolgen arbeidsmigranten
Tijdens het gesprek met de wethou
ders Bouten en Tegels vernam de
buurt dat door de gigantische eco
nomische groei en ontwikkelingen,
het uitgifte tempo van kavels enorm
versneld is en verschoven van 2040
naar 2023. Daardoor is men in Klaver
7, veel eerder dan ooit verwacht, nu
al met bestemmingsplannen bezig.
Volgens de gemeente kunnen er geen

Vier het Landschap
Landschap Horst aan de Maas heeft
haar 25-jarig jubileum op zaterdag
25 en zondag 26 september gevierd.
Tijdens dit weekend vonden er ver
schillende activiteiten plaats op
Landgoed de Gortmeule in Horst.
“We organiseerden zaterdags een
symposium over biodiversiteit voor
al onze vrijwilligers, dit was dus
een besloten dag”, aldus Van Hoof.
Besouw: “Op zondag was jong en
oud uit heel Horst aan de Maas uit
genodigd voor Vier het Landschap.
Tussen 10.00 en 16.00 uur waren
er allerlei activiteiten. Er was een
natuurmarkt en er waren verschil
lende workshops. Ook was er een
dierenspeurtocht voor kinderen en
werd er vers brood gebakken in het
bakhuuske. We hoopten volwas
senen te informeren over het land
schap en de natuur te kunnen geven
en enthousiast te maken en om
kinderen op leuke wijze in contact
met natuur en de dieren te bren
gen. Dat moet zeker lukken op deze
prachtige plek.”

Tekst en beeld: Floor Velthuizen

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

Vervolg voorpagina

Economische groei

Vorig jaar heeft de stichting nog een
nieuw 5-jarig beleidsplan opge
steld. “We zetten altijd samen met
de vrijwilligersraad de lijn uit waar
we de komende jaren aan willen
werken”, aldus Van Hoof. “Voor ons
blijft het belangrijk om te blijven
werken aan een herkenbaar fraai
landschap, maar de nadruk ligt voor
ons de komende jaren vooral op
het versterken van de biodiversi
teit. We kijken goed wat we precies
doen en passen ons beplantingsas
sortiment aan wat bijdraagt aan de

biodiversiteit. Vroeger was het heel
belangrijk om veel aan te planten,
maar dit verplaatst zich nu meer in
hoe we dat goed kunnen onderhou
den en versterken qua biodiversiteit.
Ook willen we steeds meer mensen
helpen om zelf aan de slag te kun
nen hiermee, dus we richten ons
ook extra veel op voorlichting en
educatie.”

zaken veranderd worden en voorstel
len om de percelen kleiner te maken
kan ook niet volgens Bouwmans,
beleidsambtenaar van de gemeente.
“Waarom niet”, vroegen de omwo
nenden zich af. “Het is immers de
gemeente die het bestemmings
plan moet goedkeuren en de burgers
van Sevenum hebben recht op het
maken van bezwaar. Alles ligt nog
open. Of zijn er misschien al afspra

ken gemaakt met bedrijven en is er al
vanalles beloofd? Vanwaar die haast?”
Er zijn nog veel vragen onbeantwoord
voor de buurt. De gemeente beraadt
zich nu op de onbeantwoorde vragen.
De buurt kijkt nog eens kritisch naar
de tot nu toe gegeven antwoorden.
Ondertussen is er alweer een hele
lijst nieuwe vragen die nog naar de
gemeente gaan, zegt de buurt.

LOTTUM RONDOM ZANDTERWEG
SEVENUM RONDOM KLEEFSEDIJK
SEVENUM RONDOM VAN ULFTSTRAAT

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl
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Treur niet omdat ik ben gegaan.
Geniet van elke dag.
Ik zal aan je zijde staan.
Bij elke traan en elke lach.
Op vrijdag 24 september 2021 is overleden omringd door zijn gezin

Hans Huijs
* 12 mei 1959

† 24 september 2021

Na een lange periode van afnemende gezondheid
is overleden onze jachtvriend

Hans Huijs
Zijn gedrevenheid en passie is een voorbeeld voor ons allen.
Wij wensen Marjo, Nicole, Mike, Imke, Jeroen en Marly
heel veel sterkte en kracht.
Jagersvereniging Diana Lottum

Welkom lief ventje!

Geboren op
20 september 2021

Moos

Zoontje en broertje van:
Geert, Nicole en Pleun
Baeten
Kempweg 7a
5964 ND Meterik

Marjo Huijs - Pouwels
Nicole & Mike
Imke
Jeroen & Marly
Joep
Konijnskampstraat 9, 5973 NM Lottum.
Hans is thuis. Wilt u een bezoekje brengen graag in overleg met Jeroen 06 41 12 53 44.
De afscheidsdienst zal op vrijdag 1 oktober 2021 in besloten
kring plaatsvinden.

Enige en Algemene Kennisgeving.

Jan

Mijn lieve

* 28-06-1951

Geboren

is overleden
28-09-2021

Jan heeft besloten zijn lichaam aan de medische
wetenschap te geven. Om deze reden zal er geen
rouwdienst of uitvaart plaatsvinden.
Wil Meeuwenoord, levenspartner van Jan Voesten
Familie Voesten.
Correspondentieadres:
Sef van Megenlaan 36, 5872AW Broekhuizen

Tiem

24 september 2021
Zoon van
Koen en Michelle
Gruntjens - Theeuwen
Broertje van Sjors
Van Blitterswijckstraat 36
5961 ST Horst

Geboren

Mads

“Kalm Jan..”

“Met een traan in mijn oog zul jij als ster in de hemel staan...”
Je wilde nog zo veel, maar je had de kracht niet meer.
Rust nu maar uit, het is je gegund.

Juul Hoeijmakers
* 18 mei 1979 - Sevenum - † 23 september 2021
lieve partner van

Jenny Hoeijmakers - Tacken

Jan Loonen
* Broekhuizenvorst, 22 maart 1936
† Maastricht, 26 september 2021
echtgenoot van

Mie Loonen - Jacobs
lieve vader, schoonvader en opa van
Erick en Sandra
Sanne en Baer
Pepijn

trotse papa van
Maddy, Nikki, Vin
Boxi , Toet
zoon, schoonzoon, broer, schoonbroer en oom van
Piet en Marjo Hoeijmakers - van de Laar
Roy en Monique, Suus, Hanna
Kim
Tjeu en Jeanne Tacken - den Mulder
Mathieu †
Wij hebben donderdag 30 september 2021 afscheid
genomen van Juul.

Helmissenstraat 42
5872 AS Broekhuizen
Wij nemen in besloten kring afscheid van Jan.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van
Jan op donderdag 30 september van 19.00 - 19.45 uur in
Saldersbron, Venloseweg 1 te Grubbenvorst.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers
van Maastricht UMC+ voor de liefdevolle verzorging.

De Sondert 21, 5975 WB Sevenum
In gedachte blieve
weej dich belaeve,
ôzze kammeraod
vör ut laeve
In Memoriam Monique Joordens
In Memoriam Monique Joordens
Heel droevig zijn we over het bericht dat Monique Joordens is overleden.
Heel droevig zijn we over het bericht dat Monique Joordens is overleden.
Monique had als bestuurslid van SV Aspargos de publiciteit commissie onder haar
Monique had als bestuurslid van SV Aspargos de publiciteit commissie onder haar
hoede sinds vorig jaar. Daarvoor is ze jaren actief geweest binnen de
hoede sinds vorig jaar. Daarvoor is ze jaren actief geweest binnen de
publiciteitscommissie, ze coachte circulatie volleybalteam, was actief in
publiciteitscommissie, ze coachte circulatie volleybalteam, was actief in
ledenwerving en verzorgde de zaaldienst voor het jeugd volleybal. Met veel
ledenwerving en verzorgde de zaaldienst voor het jeugd volleybal. Met veel
energie en frisse ideeën werden er verder nieuwe activiteiten bedacht voor de
energie en frisse ideeën werden er verder nieuwe activiteiten bedacht voor de
leden van onze volleybalvereniging. Ook was ze erg actief op social media om daar
leden van onze volleybalvereniging. Ook was ze erg actief op social media om daar
SV Aspargos op de best mogelijke manier in de schijnwerpers te zetten en
SV Aspargos op de best mogelijke manier in de schijnwerpers te zetten en
organiseerde ze afgelopen najaar de SV Aspargos Volleybal Memory Speurtocht
organiseerde ze afgelopen najaar de SV Aspargos Volleybal Memory Speurtocht
door Grubbenvorst. Niets was te veel gevraagd en het werd in een handomdraai
door Grubbenvorst. Niets was te veel gevraagd en het werd in een handomdraai
geregeld.
geregeld.
We wensen Ernst, Jolienne, Femque en familie ontzettend veel sterkte met dit
We wensen Ernst, Jolienne, Femque en familie ontzettend veel sterkte met dit
grote verlies. Monique, we zullen je missen met je creatieve en energieke
grote verlies. Monique, we zullen je missen met je creatieve en energieke
ideeën voor de volleybalvereniging.
ideeën voor de volleybalvereniging.
Namens de leden en bestuur van SV Aspargos
Namens de leden en bestuur van SV Aspargos

18 september 2021
Zoon van
Roel Ramaekers
en Rianne Wilms
Tuinderslaan 28
5961 RP Horst

Juul Hoeijmakers
batjakker, aanpaoter, straekel,
vâsbieter, rêch vör zien raap,
helpende hank, kartrekker,
beschermer, laevensgeneeter.
Bedankt vör wies dich wars!
Jenny, Maddy, Nikki, Vin
en femielie hieël veul sterkte…
Ów kammeräöj

Geboren

Floor

23 september 2021
Dochter van
Thijs en José
Janssen-Claasen
zusje van Laura
Kogelstraat 10
5963 AP Hegelsom

Ongeval in
Broekhuizen
vorst
De politie kreeg zaterdag
25 september omstreeks
17.00 uur een melding van
een aanrijding tussen een
fietser en een personenauto.
In Broekhuizenvorst is een
fietser in botsing gekomen
met een personenauto.
Op de kruising van de
Broekstraat en de Ooijenseweg
in Broekhuizenvorst kwam door
een nog onbekende reden de
fietser in botsing met de per
sonenauto. Er kwam ook een
traumahelikopter ter plaatse.
Het slachtoffer is per ambulance
naar het ziekenhuis gebracht.
Er is een onderzoek gestart naar
de toedracht van het ongeval.
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Maartje uit Swolgen doet mee aan Are You The One?
Het Amerikaanse MTV-programma ‘Are You The One?’ krijgt een
Nederlandse versie. In dit programma proberen twintig singles aan de
hand van spellen, gesprekken en opdrachten hun perfecte match te
vinden. Als iedereen daarin slaagt, wint de groep een geldprijs van
200.000 euro. De 25-jarige Maartje Oijmans uit Swolgen besloot de gok
te wagen en zich op te geven voor het programma. Ze werd uit
7.000 aanmeldingen gekozen en werd één van de tien deelnemende
single vrouwen.
Maartje kwam per toeval een oproep
tegen op Facebook waarin deelnemers
werden gezocht voor het programma.
“Ik ben lekker impulsief en was
benieuwd of ik gekozen zou worden”,
vertelt ze. “Het leek me superleuk en
ik wilde het gewoon proberen. Ik werd
vervolgens vrij snel gebeld voor een
casting en werd uitgekozen om mee
te doen. Met mijn deelname hoopte
ik de ware liefde te vinden. Normaal
gesproken ben ik heel kieskeurig en
ga ik altijd op zoek naar bepaalde
types. Ik was erg benieuwd wat de
wetenschap voor mij zou uitzoeken.”
Vóór haar deelname had Maartje nog
geen lange relaties gehad. “Ik heb één
keer een relatie van negen maanden
gehad en verder wat gedatet, maar
dat liep vaak op niets uit”, legt ze uit.
In het programma wonen tien single

mannen en tien single vrouwen drie
weken lang samen in een villa in Gran
Canaria in Spanje. Aan de hand van
de wetenschap zijn er koppels aan
elkaar gematcht en het is de taak van
de singles om erachter te komen wie
bij wie hoort. “Dat is moeilijker dan je
zou denken”, vertelt Maartje. “Ik keek
als eerste naar uiterlijk, maar kwam
er al snel achter dat het daar niet op
gebaseerd is. Het gaat om bepaalde
raakvlakken die je met elkaar hebt
en hoe je in het leven staat. Het gaat
heel diep.”

Positieve ervaring
In het dagelijks leven werkt Maartje
als secretaresse en schoonheidsspe
cialiste. “Toen ik eenmaal te horen
kreeg dat ik mee mocht doen, heb ik
goed overlegd op werk. Iedereen was

Komst zeven huurwoningen in
voormalige A-Markt Hegelsom
Het pand van de oude supermarkt A-Markt in Hegelsom wordt
volledig gesloopt en vervangen door zeven nieuwe appartementen voor de huursector. Het gaat om vier levensloopbestendige
woningen voor senioren op de begane grond en drie appartementen voor jongeren op de eerste verdieping. Het project krijgt de
naam ‘De Köster’.

heel enthousiast en ik kreeg het snel
geregeld dat ik drie weken vakantie
kon nemen. Het was natuurlijk een
unieke kans.” Maartje vloog vervol
gens voor de opnames naar Gran
Canaria en heeft drie weken lang erg
genoten. “Je komt opeens in een hele
andere wereld terecht”, geeft ze aan.
“In de villa leefde je echt in een soort
bubbel met de andere deelnemers. Ik
heb de tijd van mijn leven gehad, het
is echt een avontuur.” Ze geeft aan dat
ze hele nieuwe kanten van zichzelf
heeft ontdekt tijdens de opnames van
het programma. “Ik vond het mentaal
wel pittig en af en toe kwam ik mezelf
tegen. Je bent er met een doel en
wilt het geldbedrag winnen. Daarvoor
moet je iedereen goed leren kennen.
Ik ben zelf niet jaloers aangelegd,
maar het contact tussen verschillende
mannen en vrouwen zorgde soms wel
voor boze blikken. Toch kon iedereen

het goed met elkaar vinden en heb
ben we het heel gezellig gehad.”
Maartje kijkt dus met een positief
gevoel terug op deze ervaring. “Ik heb
geleerd dat ik minder kieskeurig moet
zijn en voor mezelf moet opkomen.
Dat vond ik vroeger wel lastig, ik kon
heel afwachtend zijn in relaties. Ik ben
door mijn deelname ook directer
geworden. Het is belangrijk om te pra
ten en om eerlijk te zijn. Dat is natuur
lijk ook belangrijk om het programma
succesvol door te komen.”

Limburgse
Van alle deelnemers is Maartje de
enige die uit Limburg komt. “Er is
ook verder niemand die uit zo’n klein
dorpje komt als ik. De meeste deel
nemers komen uit de randstad, daar
is het veel anoniemer en oorde
len mensen minder snel. In dorpen
als Swolgen kent iedereen elkaar.”

Maartje mocht haar deelname dinsdag
21 september bekendmaken. “Ik was
afgelopen weekend op de kermis hier
in Swolgen en dan krijg ik wel veel
verschillende reacties van mensen,
sommige mensen komen me vertel
len dat ze zelf echt nooit mee zouden
doen en niet snappen waarom ik dit
gedaan heb.” Toch let Maartje vooral
op de positieve reacties. “Het heeft
voor mij geen zin aandacht te geven
aan negatieve reacties, wat heb ik
daaraan? Ik weet ook wel dat men
sen er een mening over hebben, maar
ik krijg gelukkig veel leuke reacties.
Mijn vriendinnen zeiden wel altijd al
dat ze dachten dat ik ooit in een tv-pro
gramma terecht zou komen”, lacht ze.
‘Are You The One?’ is vanaf vrijdag
15 oktober te zien bij Videoland en
vanaf zondag 17 oktober bij MTV.
Tekst en beeld: Floor Velthuizen

Loods in Lottum op slot na vondst
drugslab in oprichting
Burgemeester Ryan Palmen van de gemeente Horst aan de Maas heeft besloten dat een loods gelegen aan de
Horsterdijk in Lottum wordt gesloten. In een loods heeft de politie een groot aantal zaken aangetroffen waarvan bekend is dat deze worden gebruikt voor de productie van drugs.
Vorig jaar kocht oud-Hegelsommer
Maarten Lenssen de voormalige
A-Markt aan. Oorspronkelijk was het
idee om op deze locatie acht wonin
gen te realiseren. Dit aantal is dus
teruggebracht. “We hebben discus
sie gehad met de gemeente over
het vorige plan van acht wonin
gen. De gemeente vond het plan
te volumineus. Het paste niet in de
omgeving. We hebben daarom een
nieuw plan gepresenteerd met zeven
woningen.”
Het project krijgt de naam
‘De Köster’. Lenssen: “De oprichters
van de vroegere kruidenierswinkel
(later de A-Markt) hadden als bij
naam ‘de Köster’. Dit was de bijnaam
van oprichter Piet van de Rijdt, dit
omdat hij naast dat hij een kruide
nierswinkel had ook koster was in de
kerk tegenover zijn woning.”
Het plan is om het huidige pand
volledig te slopen, het woonhuis
blijft wel behouden. “Het is een

karakteristieke woning die hoort
bij het historische straatbeeld van
vroeger. Op de plaats van de super
markt komt een nieuwbouwge
deelte in dezelfde stijl als de woning.
De appartementen zijn circa 55 vier
kante meter en hebben allemaal een
eigen buitenruimte. De huurprijzen
liggen tussen de 750 en 775 euro.”
Vorige week is het contract gete
kend met Peters bouw en onder
houd voor de bouw van de
appartementen. Deze worden naar
verwachting in het tweede kwar
taal 2022 opgeleverd. In eerste
instantie wordt gekeken naar kan
didaten uit Hegelsom. Mocht hier
niet voldoende animo voor zijn
worden huurders buiten Hegelsom
toegelaten. Geïnteresseerden kun
nen zich aanmelden via
amarkthegelsom@gmail.com
Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: Peters bouw en onderhoud

Horst aan de Maas voert al jaren
lang het zogeheten Damocles-beleid
uit. Dit beleid is gebaseerd op de
Opiumwet en geeft de burgemees
ter de bevoegdheid om woningen
of (bedrijfs)-panden waarin drugs
aanwezig zijn tijdelijk te sluiten.
Met ingang van 1 januari 2019 zijn

burgemeesters ook bij zogeheten
voorbereidingshandelingen bevoegd
om gebruik te maken van de slui
tingsbevoegdheid. Van voorberei
dingshandelingen is sprake in het
geval in woningen of (bedrijfs)-pan
den bepaalde voorwerpen of stoffen
aanwezig zijn waarvan duidelijk is

dat ze geschikt zijn voor de productie
van harddrugs, of voor grootschalige
hennepteelt. Dat betekent dat indien
in een pand sprake is van voorberei
dingshandelingen de burgemeester
bevoegd is om het pand tijdelijk te
sluiten, ook als daarin geen drugs is
aangetroffen.

* Huisinstallaties
* Verbouwen
* Zonnepanelen

ELEKTROTECHNIEK

* Industrie
* Utiliteit
* Panelenbouw

Reindonckweg 12, Kronenberg
Tel: 077 - 374 3825 | E-mail: info@sijberssupport.nl
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Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Als het kan, waarom niet!

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

Opgeven was nooit een optie, maar déze berg was te hoog.

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
Optidee: boek een party bij u thuis
of persoonlijk advies: 06 48 55 07 30.
www.optidee.nl/peggy-wismans
Rijbewijskeuringen 75+. Wekelijks
B. Minken, arts, Venrayseweg 40,
Wanssum Tel. 0478 53 17 48

- Françoise

Françoise de Veer - Keijsers
9 september 1969

Sindy † en John
Christel en Harold

Sam
Jip & Daniëlle
Tijn & Sander

Wolfsklauw 31, 5975 TM Sevenum

Appels zelf plukken €0,50 per kilo
Bolchrysanten €4,00 per stuk
Fruitbomen €7,00 per stuk
Tienraijseweg 2, meerlo 06 53 13 01 32
Fiets reparatie Piet Kusters
Stuksbeemden 9, Horst
Graag eerst bellen 398 6016
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Frans & Jo
Yvonne & Frenk
Jeannette & Bart
neven en nichten

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

Zondag 10 oktober vlooienmarkt
Bij blokhut ôs Thôes, Kerkbosweg 34
te America van 13.30 tot 16.00 uur
Entree 2,50 euro.

Wij hebben donderdag 30 september in
besloten kring afscheid genomen van Berry.

Piet & Nelly
Rian & Tom

Onze dank aan allen die Berry in de
afgelopen jaren tijdens haar ziekte
begeleid en liefdevol verzorgd hebben.

We vieren het leven van Françoise op maandag 4 oktober
om 14.00 uur in besloten kring. Het is mogelijk om deze viering
te volgen via livestream: https://youtu.be/T3vXKH4iPvo
Bloemen zijn maar voor even, een bijdrage voor KWF
Kankerbestrijding is voor het leven. Collectebussen hiervoor zijn
aanwezig bij Françoise thuis en bij de viering.
‘Een duwtje in de rug’ ter nagedachtenis aan Françoise en
voor al die kanjers die nog strĳden.

‘Niemand blieft...
dát is ut iënige iërlukke in deze werreld’

Geboren worden is een proces en sterven eveneens.
Moeder is niet meer.

Christien Simons - Cuppen

Wij willen iedereen bedanken die Françoise
en ons een warm hart toedraagt.

29 september 1924

Horst

25 september 2021

echtgenote van

Jan Simons †

Met al haar strijdlust, positiviteit en wilskracht heeft
zij de strijd niet kunnen winnen. Met groot verdriet en
diepe verslagenheid hebben wij veel te vroeg afscheid
moeten nemen van onze collega

Françoise de Veer - Keijsers
Zij blijft in onze herinnering en wij wensen Ben,
de kinderen en de rest van de familie heel veel sterkte
om dit grote verlies te verwerken.

Panningen Martin en Maria
Anne en Ralf, Fia, Tine
Georgette en Nick, Zoë, Zuuk
Désirée en Job
Culemborg Ria
Effi en Tom, Rune,
Siem
Noud en Yumi
Horst Marcel en Gerty
Ilse en Bart
Gertjan en Kris

Team Fysiomotion
Panningen, 28 september 2021

Experts in beweging

Correspondentieadres: Tuinderslaan 62, 5961 RP Horst
Vrijdag 1 oktober om 14.30 uur vieren wij het leven van
Christien en nemen we afscheid van haar in Aerdehof,
Grote Blerickse Bergenweg 24 in Venlo-Blerick.
Na afloop begeleiden we moeder naar het naastgelegen
crematorium.

&

Ontvangst vanaf 14.00 uur met koffie, thee en iets lekkers.

Uitvaarten

Een speciaal woord van dank gaat uit naar alle medewerkers
en vrijwilligers van Hof te Berkel 97, die in de afgelopen jaren
met veel liefde en toewijding voor moeder hebben gezorgd.

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

24 uur bereikbaar

bob noten

Man zoekt date met vrouw.
Om samen uit eten te gaan.
Contact; 06 38 34 11 96 Inf. bij belletje.
Uw adres voor trapbekleding met
tapijt bel: 06 16 37 45 14 voor een
gratis prijsopgave bij u thuis dmv
stalen! Woningstoffeerderij vd Broek

Correspondentieadres:
Kerkeveld 34, 5961 RZ Horst

Françoise is thuis. Er is gelegenheid om
persoonlijk afscheid van haar te nemen na telefonisch
contact met Jeannette: 06 - 42 55 34 55.

Te Koop vlees van de Boerderij
Stel zelf je vleespakket samen van
varkensvlees en of rundvlees
Het vlees is vaciuum verpakt en
ingevroren inf Klomp Nieuwepeeldijk 35
America Tel 077 464 13 80/06 17 21 89 33
Gezocht schoonmaakster voor onze
praktijk in Sevenum.
Betreft 5 uur per week buiten
kantooruren. Tel: 077 467 38 68
debrink@cohesie.org.

24 september 2021

Benny Schipper

Trotse mama van

Qigong Flow Horst
10 lessen €75
Di 20.15u binnen
Di & vrij 10u buiten
06 51 24 93 70 www.thuisreis.nl

Kaldenbroeck zoekt hulp bij bediening
(vega) dag kafé / health retreats. In de
natuur. Info: marlies@kaldenbroeck.nl.
Tel.077 760 00 36.

-

in liefde verbonden met

Ben de Veer

Lieve (schoon)dochter,
(schoon)zus en tante van

GARAGE VERKOOP Zaterdag 2 Oktober
van 11.00 tot 16.00 uur. Van alles wat
o.a. mooie spullen voor de verzamelaar.
Kom gerust binnenlopen
Mortimer, E Dorsstraat 54, Grubbenvorst

Berry (Albertje) Schipper-Kruize
15 februari 1944

Grote liefde van

Wij zoeken vrijwilligers die
hulpvragers met dementie en
hun mantelzorgers een warm hart
toedragen. Eén maal per week een
bezoekje bij de hulpvrager thuis kan veel
betekenen. Gratis scholing start 1-11-2021
Meld je aan brigitteasselberghs@
proteion.nl 06-29252568

Studiebegeleiders gevraagd!
Het Studeerlokaal is op zoek naar
studiebegeleiders om middelbare
scholieren te ondersteunen bij
hun studievaardigheden binnen
het Dendron College op ma-di-wo
middagen vanaf 14.00u. Voor meer
info janneke@studeerlokaal.nl
of bel 06 16 46 84 69.

26 september 2021

Te midden van een veldboeket…
Een klaverbleedje van geluk...!
Zo bijzonder, zo gewoon.
Zo gewoon bijzonder…!

uitvaartbegeleiding

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

uit vaar t verzorging

Yvonne
Vos
Met liefde en passie

eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers

Dag en nacht bereikbaar

begeleiden en ontzorgen

077 - 302 11 40

voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl
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Presentatie Kader voor Opwekking van Duurzame Elektriciteit
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Inwoners Evertsoord protesteren bij gemeentehuis
tegen komst zonnepark
Normaal gesproken zit er een handjevol aan geïnteresseerden op de publieke tribune tijdens een themabijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis van Horst aan de Maas. Dinsdag 28 september zat de tribune vol
met inwoners uit voornamelijk Evertsoord en Kronenberg. Zij vreesden voor hun leefbaarheid door de mogelijke komst van een zonnepark in de Mariapeel.
Op de agenda stond een presentatie
over de gebiedsverkenning van het
Kader voor Opwekking van Duurzame
Elektriciteit (KODE). De gebieden
Mariapeel en A73/Maaslijn zijn een
tijdje geleden aangewezen als zoek
gebieden voor de mogelijke komst
van windmolens en/of zonnepane
lenparken. Frank van Bussel en Theo
Cox zijn de afgelopen maanden met
de betrokken inwoners van deze
gebieden in gesprek geweest om te
praten over deze projecten. De resul
taten van deze gesprekken werden
gepresenteerd tijdens deze themabij
eenkomst.

Protest

gen van daken, haalt de gemeente
haar doel niet. Sterker nog, maar 8
procent wordt dan behaald. Dat bete
kent dat windmolens en zonnepar
ken nodig zijn.

Duidelijkheid
Na de presentatie vuurden de raads
leden tientallen vragen af op de
gebiedsverkenners. Het vraagstuk
was hoe de verkenners het vertrou
wen van de boze omwonenden terug
wilden winnen. “Draagvlak kun je niet
creëren”, zei Frank van Bussel. “Dat is
er of dat is er niet. Soms zijn men
sen gewoon tegen.” Door in gesprek
te blijven met de mensen hopen de

verkenners verder te komen. Ook wil
den de raadsleden duidelijkheid.
“Maak voor deze inwoners duide
lijk waar ze precies wel en waar niet
invloed op kunnen krijgen”, zei Jeroen
Brouns (Essentie). De komende weken
zullen er nog enkele informatieavon
den zijn in de omliggende dorpen.
Daar wordt nog informatie opgehaald.
Al deze info wordt verwerkt in een
eindrapportage die in december ver
wacht wordt. De raad mag zich hier
dan over buigen om vervolgens een
akkoord te geven op de plannen of ze
van tafel te vegen.
Tekst en beeld: Niels van Rens

Dat het onderwerp stof doet
opwaaien, was al sinds maart dui
delijk. De inwoners die mogelijk
dichtbij de zonneparken of windmo
lens komen te wonen zijn niet blij,
iets wat de verkenners begrijpen.
Daarom lieten de bezorgde inwoners
hun stem vooraf en tijdens de the
mabijeenkomst horen. Een half uur
voordat de deuren van het gemeen
tehuis open gingen, stond een groep
inwoners met borden te protesteren
voor het gemeentehuis. Met leu
zen als ‘250 hectare zonnepane
len in Evertsoord is echt gestoord’
en ‘Met Ruimte voor Ruimte aan de
macht wordt onze democratie ver
kracht’ stonden de boze inwoners
de gemeenteraad en het College
van B&W op te wachten. Tijdens de
bijeenkomst lieten ze hun mening
horen door boze en blije bordjes te
tonen als ze het ergens niet eens
mee waren.

Dubbel ruimtegebruik
Uit de verkenning kwamen een
paar punten duidelijk naar voren.
In beide zoekgebieden wilden de
omwonenden liever geen zonne
parken of windmolens. Horst aan
de Maas heeft het doel om in 2030
30 procent van de energiebehoefte
uit lokale duurzame energie op te
wekken, Nederland heeft immers
een handtekening gezet om zoveel
mogelijk energie op te wekken en
zo moeten er wel windturbines en/
of zonneparken komen. Waar ze ook
komen, de gemeente zal het nooit
goed doen. Er zullen altijd inwoners
blijven die niet blij met de plannen
zijn. Uit het onderzoek bleek ook
dat er meer samenwerking moet
komen met de gemeenten Venray
en Deurne, provincie Limburg en
Waterschap Limburg. De gemeente
gaat kijken of het mogelijk is om
dubbel ruimtegebruik toe te pas
sen. Dat betekent dat er een gebied
voor meerdere functies wordt
gebruikt. Zo zijn er plannen om de
parkeerplaatsen van Toverland en
Grandorse vol te leggen met zonne
panelen. De gemeente is momen
teel met Toverland hierover in
gesprek. Maar met alleen het volleg

Halloween in Attractiepark Toverland

Op 9 okt., 16 okt., 21 t/m 24 okt., 26 t/m 31 okt. en 6 nov. vinden in Attractiepark Toverland weer de Halloween
Nights plaats van 19:00 tot 23:00 uur. Wij informeren u graag over de volgende zaken:
Vuurwerkshow
De Halloween Nights worden afgesloten met een magische vuurwerkshow. De show vindt plaats van 22:45 tot
22:55 uur. Tijdens de show wordt uitsluitend gebruikgemaakt van geluidsarm consumentenvuurwerk. In samenwerking met onze vuurwerkleverancier streven wij ernaar om eventuele overlast tot een minimum te beperken.
Spookhuis op externe locatie
Spookhuis Maison de la Magie, dat vorig jaar nieuw gebouwd is, keert terug. Dit spookhuis bevindt zich op een
externe locatie, in een voormalige koeienstal op Schorfvenweg 10. Er wordt uitsluitend binnen gebruikgemaakt
van muziek en/of geluidseffecten. Bezoekers worden met elektrische treintjes naar het spookhuis vervoerd.
Kiss & Ride
Om de verkeersdoorstroom tijdens de Halloween Nights voor iedereen zo optimaal mogelijk te laten
verlopen wordt er een speciale Kiss & Ride ingericht voor het afzetten en ophalen van bezoekers.
De verkeerssituatie op deze avonden is daardoor gewijzigd voor zowel bestemmings- als doorgaand
verkeer. Kijk op toverland.com/parkeren voor aanrijroutes, plattegronden en meer informatie.
Belangrijke informatie:
• De afslag naar Toverland vanaf de Midden Peelweg (N277) is afgesloten vanaf 21:00 uur.
• Op de Helenaveenseweg is vanaf 21:00 uur uitsluitend éénrichtingsverkeer mogelijk via de
Kleefsedijk (vanaf A67) of de Steeg (vanuit Horst & Sevenum), m.u.v. de lijnbus.
• De Kiss & Ride parkeerplaats is uitsluitend bereikbaar via de Kleefsedijk of de Steeg;
volg hiervoor de gele borden.
• Het afrijden van de Kiss & Ride parkeerplaats is uitsluitend mogelijk via de Helenaveenseweg –
Midden Peelweg (N277).
• De Schorfvenweg is afgesloten vanaf de Helenaveenseweg tot aan de Heesbredeweg van
15:00 – 00:00 uur.
• Volg te allen tijde de instructies van de verkeersregelaars op voor een optimale doorstroming.
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Pesten moet strafbaar worden
De Week Tegen Pesten is maandag 27 september gestart en duurt tot vrijdag 1 oktober. Momenteel is pesten niet strafbaar. Kinderombudsvrouw
Margrite Kalverboer zegt in een interview met het AD dat pestprotocollen misschien niet genoeg zijn en er mogelijk naar een strafbaarheidstelling toe moet worden gegaan. Op deze manier worden pesters in de toekomst wellicht strafrechtelijk aangepakt.
Momenteel is pesten zelf niet strafbaar. Pesters
kunnen hooguit strafbare feiten plegen waar
voor ze dan vervolgd worden. Kinderen tot 12 jaar
kunnen überhaupt geen boete of straf krijgen.
In verschillende Amerikaanse staten en België is
pesten wél strafbaar gesteld als vorm van ‘bela
ging’. Toch is het pesten van kinderen iets waar je
als slachtoffer je hele leven last van kan hebben.
Het kan grote gevolgen hebben. Kinderen willen
niet meer naar school, hebben minder zelfver
trouwen en worden somber. Pesten wordt on

derschat, het wordt vaak afgedaan als iets kleins en
‘je wordt er hard van’. Pesten strafbaar maken kan de
oplossing zijn, omdat er nog steeds geen effectieve
aanpak voor pestgedrag blijkt te zijn. Het blijft name
lijk een veelvoorkomend probleem, ongeveer 10 pro
cent van de kinderen wordt gepest. Het gebeurt niet
alleen op school, maar ook op sportclubs, in de buurt
en online. Gepeste kinderen kunnen hier de rest van
hun leven de consequenties van ervaren, moet een
pester er dan wel zo mee wegkomen?
Aan de andere kant kan de grens tussen plagen en

pesten moeilijk aan te geven zijn. Kinderen hebben
vaak niet door wat de gevolgen zijn van hun daden,
waardoor het moeilijk kan zijn dit gedrag strafbaar
te stellen. Daarnaast kan er ook meer verantwoorde
lijkheid gelegd worden bij volwassenen om kinderen
een veilige omgeving te bieden. Te vaak wordt er
niet of gebrekkig ingegrepen. Als zij meer ingrijpen
zal het straffen van kinderen misschien niet nodig
zijn.
Pesten moet strafbaar worden, wat vindt u?

Bespreking poll week 38

Mensen die kinderporno bezitten en verspreiden mogen
worden geëxposed
De politie heeft huiszoekingen verricht op vijf adressen in Limburg en er is op een aantal adressen kinderporno aangetroffen op telefoons,
usb-sticks en laptops. Eén van de mannen wordt ook verdacht van het vervaardigen van kinderporno. Zouden deze mensen met foto en naam
moeten worden geëxposed?
Het overgrote deel van de respondenten geeft
aan dat mensen die kinderporno bezitten en ver
spreiden inderdaad met foto en naam geëxposed
moeten worden. Iwan Knelissen vindt dat alle
informatie over en foto’s van deze mensen op
media geplaatst moeten worden. “Misdadigers
die zware en traumatische misdaden plegen
geven hun recht op privacy op, is mijn mening.”

Bob Paulens voegt hieraan toe dat ze er dan zelfs
nog genadig vanaf komen. Liane van Helden is van
mening dat ze ook opgesloten moeten worden.
Mieke de Boer geeft aan dat het exposen ook wat
extra’s kan opleveren. “Het mag blootgegeven wor
den, maar we kunnen wel omdenken. We kunnen
ze ook helpen wanneer we weten wie ze zijn.”
Aan de andere kant kan er een grens getrokken

worden. Waarom zouden zij wél met naam en ge
zicht naar buiten worden gebracht en verkrach
ters en moordenaars niet? Waar trek je de grens?
Zijn zij niet allemaal even ‘erg’ en moeten we ze
niet gewoon over één kam scheren? Moeten we
bekendmaken wie het zijn, of hebben zij ook recht
op privacy en verdienen zij een tweede kans in het
leven?

Ingezonden brief

Onderhoud en beheer van onze bossen
Wij fietsen en wandelen regelmatig door de bossen in de omgeving Horst en de kerkdorpen langs de Oude Maasroute. Het valt ons telkens
weer op hoe rommelig, onaantrekkelijk en brandgevaarlijk het er onder de bomen uitziet, zelfs het prachtige gebied Het Schuitwater ligt vol
met omgewaaide rottende bomen. Aan de andere kant van de Maas, gebied Maasduinen, is het niet veel beter.
Milieuorganisaties vinden dat de
natuur zijn beloop moet hebben,
vooral om de biodiversiteit te vergro
ten. Daarom blijft nu al het dode hout
onder de bomen in de bossen liggen.
Met de steeds drogere en warmere
zomers levert dat een groot brand
gevaar op, ook in Nederland komen
steeds meer en vaker natuurbran
den voor. We zouden eens in de leer
moeten gaan bij de zuidelijke landen,
waar jaarlijks honderden hectare bos
in vlammen opgaat. In Portugal is
een aantal jaren geleden besloten dat

de eigenaren van de grond verplicht
zijn het onder de bomen schoon te
houden. Zo niet, dan krijgt men een
stevige boete. Al wat langer geleden
heeft men met EU-subsidie lokale
teams opgericht (Sapadores flo
restais), die in de zomer met hun gele
Jeeps de bossen ingaan om brand
gevaarlijke situaties te signaleren en
een beginnende brand direct te lijf te
gaan met de beperkt aanwezige blus
middelen. Uiteraard staan ze in direct
contact met de plaatselijke brand
weer om groot alarm te slaan wan

neer dat nodig is. In de winter kan
je deze mensen inhuren (voor een
redelijk tarief) om je land/bos schoon
te maken. Deze maatregelen hebben
in Portugal geleid tot aanmerkelijk
minder bosbranden. Om het schoon
houden te stimuleren en betaalbaar
te maken, heeft men de laatste jaren
op diverse plaatsen in het land lokale
houtpelletfabrieken gebouwd om pel
lets te produceren voor pelletkachels
en biocentrales. De grondeigenaar
krijgt geld voor het hout, de fabriek
maakt er pellets van, die weer aan

de diverse klein- en grootgebruikers
geleverd worden. Sommige van deze
pelletfabriekjes zijn een coöperatie
van de grondeigenaren in de omge
ving. Het wordt tijd dat Nederland
in actie komt en in ieder geval een
deel van onze bossen beter schoon
gaat maken en schoon gaat houden.
Biodiversiteit is zeker niet gediend
van grote natuurbranden.

Ed Robles
Kapelstraat, Broekhuizenvorst

Ingezonden brief

Maakt vogelnestje een hotel een agrarisch gebouw?
Zou door een vogelnestje aan de muur een hotel een agrarisch gebouw genoemd mogen worden? Of zouden een paar muizennesten in de
spouw van dat hotel het een intensieve veehouderij maken? Dat zou toch al te gek worden, hoewel, in Horst aan de Maas is met de juiste
vrienden alles mogelijk.
Uit stukken van een ondernemer
blijkt dat een bedrijf, gelegen buiten
de Klavers, maar met steun van de
ontwikkelmaatschappij, een logiesge
bouw voor 52 arbeidsmigranten gaat
bouwen. Om het logiesgebouw de
naam agrarisch te laten dragen, wordt
ongeveer een achtste deel van het
gebouw ingeruimd als sorteerruimte.
Goed, die activiteit mag je agra

risch noemen, hoewel je het zelden
in een hotel tegen komt. Niet direct
wat bedoeld was met huisvesten in
een agrarisch gebouw, meer nieuw
bouw van een hotel met een kleine
groentekeuken. Volgens de gemeente
kan dat op die plek, ook omdat de
uitstraling van het hotel als die van
een agrarische loods is. Voor een
leek is het een kort aan de weg lig

gende lelijke kazerne, maar voor onze
gemeente en zeker voor wethouder
Tegels is dat een agrarisch gebouw.
De legitimatie voor het gebouw is
weliswaar iets meer dan een vogel
nestje of genoemde muizen, maar
wel ver gezocht. Heel ver gezocht,
onmogelijk ver gezocht. Alleen niet
voor wethouder Tegels of voor het
college in Horst aan de Maas, daar is

dat heel normaal. Ergens zal in het
gemeentehuis wel een tegeltje han
gen met de aanmoedigende tekst:
Vogelnestje maakt hotel agrarisch.
En dan vreemd opkijken wanneer het
vertrouwen in bestuurders verdwijnt?
Hoe en wie kan zo iets verzinnen?
Andries Brantsma
Reysenbeckstraat, Hegelsom

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

Nielsflits

Column

Temptation
Den Haag
Nederland staat binnenkort
wellicht weer met een rood
potlood in een hokje na te
denken om de democratie in te
delen. Verkiezingen liggen op
de loer, wie had dat verwacht?
Ikke niet. Doe mij maar eens
iets anders.
Opiniepeilers zeggen het alle
maal: Nederland is deze onder
handelingsserie beu. Het lijkt
er bijna op of we Hollywoodse
taferelen hebben en we in de
film The Negotiator zitten. Ook al
stamt deze film uit 1998 en zijn
we beter acteerwerk gewend,
de film is stukken spannen
der dan de onderhandelingen
die momenteel gaande zijn.
Als we kijken naar de politiek
in Nederland, is het vertrou
wen er niet op vooruit gegaan.
Integendeel. Moeten we dan
maar niet eens kijken naar iets
anders?
Een democratie behouden lijkt
mij nog steeds een goed idee.
Maar als we er telkens niet uit
komen, moeten we het dan
maar niet over een andere boeg
gooien? Geen Tweede Kamer
meer, maar iets totaal anders.
Laat het volk beslissen? Richt een
kabinet op met ‘het echte volk’
of maak er een talkshow van.
‘Boer zoekt kabinet’ of ‘Expeditie
Tweede Kamer’. Misschien komt
er uit het programma ‘Temptation
Den Haag’ wel iets spannends.
Want vreemd gaan deze par
tijen de laatste weken allemaal.
Ik weet het ook niet meer en heel
Nederland niet. Want hoe het nu
gaat, is jammerlijk. Nieuwe ver
kiezingen, dat doet pas pijn bij de
kiezers. Dan zijn we allemaal voor
niets naar de stembus gegaan en
hebben we ons voor helemaal
nop wekenlang ingelezen op
welke partij we stemmen. Of nog
beter, maak van de Kieswijzer
een talentenjacht. ‘The Choise
of Holland’, ‘NL Factor’ of praat
erover in OneensVandaag.
Het maakt mij niet meer uit tot
wat voor een kabinet we komen,
maar doe iets. Dit land heeft een
bestuurlijke kracht nodig en daar
zijn verkiezingen de doodsteek
voor.

Stem ze,
Niels
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Commissie bezwaren en
klachten

5 oktober 2021

Raadsvergadering
Op dinsdag 19 oktober is de volgende besluitvormende vergadering van de gemeenteraad. Tijdens de voorbereidende

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op woensdag 6

vergadering op 5 oktober kunt u gebruik maken van het

oktober 2021 bij elkaar voor een hoorzitting.

burgerpodium om in te spreken over de geagendeerde besluitpunten.
Hoorzitting om 18.30 uur

vindt plaats in het gemeentehuis van Horst

Besluitvormende vergadering

Burgerpodium

Bezwaren tegen de wijziging van een varkens-

(ingang via hoofdingang).

Tijdens de besluitvormende raadsvergade-

Inwoners kunnen gebruik maken van

houderij aan de Crommentuijnstraat te Meterik.

ring op 19 oktober komen o.a. de volgende

het burgerpodium. Onderwerpen voor

agendapunten aan de orde: beëindigen van

het burgerpodium mogen ook gaan over

De commissie brengt advies uit over te nemen

met de secretaris van de commissie,

de gemeenschappelijke aanpak hand-

zaken die niet op de agenda staan. Wilt u

besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting

mevr. A. Gubbels, tel. 077 - 477 9777.

having, verordening reclamebelasting,

gebruik maken van het burgerpodium?

aankoop gronden Peelmuseum America,

Neem dan uiterlijk 24 uur vóór de voor-

herzieningsrapportage 2021, initiatief voor-

bereidende vergadering contact op met

stel SP tot instellen onafhankelijk onderzoek

de grifﬁer, R. Poels, tel: (077) 477 9770 of

en een voorstel tot het wijzigen van het

06–51 85 28 91 of email:

Reglement van Orde. Kijk voor een volle-

grifﬁer@horstaandemaas.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

Win een barbecue of gourmet

Doe mee met de beste buurtkorf!
Hoe is het met de tuinkorf van uw buurt? Is het netjes rond de korf? Altijd het goede

dige agenda op horstaandemaas.nl/raad.
Meer informatie

tuin- en snoeiafval erin? Dan maken u en uw buren kans op een gratis buurtbarbe-

Voorbereidende vergadering

Meer informatie leest u op de website

cue of buurtgourmet!

Tijdens de voorbereidende vergadering

horstaandemaas.nl/raad.

van 5 oktober kunt u gebruik maken van

De openbare vergadering is in de raad-

Doe mee en win!

het burgerpodium om in te spreken over

zaal van het gemeentehuis en begint om

Stuur vóór 30 oktober een foto in van de tuinkorf bij u in de buurt via www.horstaandemaas.

de geagendeerde besluitpunten. Verder

20.00 uur.

nl/buurtkorf en maak samen met de buren kans op een supergezellige barbecue of gourmetavond met heerlijk eten!

komen aan de orde: spreekrecht (burger)
raadsleden en de informatieve behandeling

U kunt de vergadering ook live volgen

raadsvoorstellen en ingekomen brieven.

via www.horstaandemaas.nl/raad en de

Aan de voorbereidende vergadering kunnen

facebookpagina van de gemeenteraad

ook burgerraadsleden deelnemen.

(RaadHadM).

Bekendmakingen

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

Overweg Stationsstraat Sevenum dicht

vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

Omleiding door
werkzaamheden aan het spoor
ProRail gaat aan het spoor werken om het 3e spoor te saneren. Daardoor is de overweg aan
de Stationsstraat in Sevenum dicht voor alle verkeer.

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

De afsluiting start vrijdag 1 oktober vanaf 23.00

borden aangegeven. Aangrenzende bedrijven

uur en duurt tot en met maandag 4 oktober

blijven bereikbaar. We verzoeken lokaal verkeer

5.00 uur. Voor autoverkeer is een omleiding

om geen gebruik te maken van de overweg

via de Horsterweg en de Grubbenvorsterweg.

Ulfterhoek. Als alternatief kan de overweg bij de

Langzaam verkeer kan gebruik maken van

Reindonkerweg gebruikt worden.

Broekhuizen

een kortere omleidingsroute via de Blaktdijk en

Meer informatie vindt u op

• Roamweg 17 (uitbreiding

Tongerloseweg. De omleidingen staat met gele

www.horstaandemaas.nl.

champignonkwekerij)

inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het
algemene telefoonnummer van de gemeente (077) 477 9777).
Lottum
• Horsterdijk 65 (verharding aanbrengen)
Melderslo

Griendtsveen

• Gussekuulke, kv. 3 (oprichten woning)

• Helenaveenseweg 52 (plaatsen damwand)

• Gussekuulke 44 (bouwen woning)

• Kanaalweg ong. (bouwen woning)

• Broekhuizerdijk 46 (verlenging beslistermijn)

• St. Barbarastraat 6, 8, 9, 10 (3 geschakelde

Meterik
• Kannegietweg 10 (plaatsen tijdelijke woonunit)

woningen)
Grubbenvorst

• Americaanseweg 122 (bouwen tinyhouse)

• St. Jorisweg 45 ( (her)bouwen glasopstand,

Sevenum

silo's,uitbreiding bedrijfsgebouw, laadkuil)
• Pastoorstraat 5 (realiseren bijgebouw)

agrarische bedrijfsvoering, realiseren

Hegelsom

recreatieve functies)

• St. Jorisweg 70 (verlenging beslistermijn)

Zoektocht naar een grote kerstboom

Horst

Elk jaar rond de kerstperiode staan er in alle dorpen mooie grote verlichte

• Nieuw Erf ong. (ontwerpbesluit uitbreiden

kerstbomen. Zo ook dit jaar. Maar omdat wij geen grote kerstbomen meer hebben

• Van Douverenstraat 57 (realiseren oprit)
• Burg. Steeghsstraat ong. (bouwen woning)

is goed bereikbaar, dan willen wij die graag overnemen. De kosten voor het weghalen

• Melatenweg 17A (verbreden inrit)

van de boom, nemen wij voor onze rekening. Heeft u mogelijk een boom, neem dan

Kronenberg

contact op met de gemeente op het nummer (077) 477 9777.

• Meerweg 36 (plaatsen zonnepanelen)

gemeente@horstaandemaas.nl

• Saardijk 7 (realiseren inrit)
• Grubbenvorsterweg 41 (aanleggen inrit)
Horst aan de Maas

zonnepark)

meter hoge, kerstboom heeft die in de weg staat. Heeft de boom een mooie vorm en

Postbus 6005, 5960 AA Horst

• Maarten de Vriesstraat 2 (melding
brandveilig gebruik)

• Industriestraat 25 (uitbreiding bedrijfsruimte)

staan, willen wij binnen onze gemeente kijken of iemand een, tussen de 7 meter en 12

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

• Grubbenvorsterweg 47 (beëindiging

• Beleidsregel toewijzing
woonwagenstandplaatsen gemeente Horst
aan de Maas 2021
• Regeling garantstelling en verstrekking van
geldleningen voor een publieke taak

077 - 477 9777
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BVNL Horst aan de Maas

Onze kinderen

Onlangs was ik bij een supermarkt en er stond daar een groepje
jongeren voor de deur. De supermarktmedewerkster gaf aan dat zij
veel overlast ondervinden van jongeren en daarom ben ik met de
jeugd in gesprek gegaan.
In eerste instantie kreeg ik nog een
grote mond en stoere praat terug,
maar niet veel later deed iedereen
op een respectvolle manier mee
met het gesprek. Deze groep gaf
aan dat de skatebaan van Lottum
nog altijd niet terug was, ze niet op
de hoogte waren waarom deze weg

Essentie Horst aan de Maas

moest en zo kwamen tal van pun
ten voorbij. In het gesprek kwam
ook naar voren dat deze groep zelfs
al bij de gemeente was geweest
maar nog altijd het gevoel heeft
dat onze gemeente niks voor hen
wil doen. Ook wij zijn allemaal jong
geweest. Zo hadden we vroeger

Horst aan de Maas, door de fantas
tische hulp van de dorpsraden, nu
een kinderraad en dat is een echte
aanwinst voor onze gemeente.
We gaan dus niet meer over, maar
zoveel als mogelijk met kinderen
praten en dat is juist nu en voor de
toekomst ontzettend hard nodig.

Imke Emons

Nieuw dieptepunt in aanpak woningbehoefte

Ken je die harde werkelijkheid of realiteit dat je een wens of idee hebt?
Dat je iets héél graag wilt. Dat je al enthousiaste plannen aan het
maken bent. Totdat je de prijs ziet. Onhaalbaar. Dat is nu aan de orde
op de woningmarkt. Een levensloopbestendige nieuwbouwwoning in
De Afhang 4 (Kassenstraat) voor 535.000 euro is een nieuw dieptepunt.
Het probleem benoemen is al vaker
gedaan. Het gaat om de oplossin
gen. De oplossing is in onze ogen in
ieder geval niet een oproep plaat
sen op de gemeentelijke website
voor het invullen van een enquête.

VVD Horst aan de Maas

‘t Östenriekske, de Joho, de Vlies
en de Shuffle voor de jeugd. Naast
het feit dat dit alles er niet meer is,
zijn absoluut ook de coronamaat
regelen debet aan de verveling en
uiteindelijk dus het rondhangen van
jongeren. Het gesprek duurde uit
eindelijk langer dan een uur en gaf
niet alleen mij maar ook hen meer
inzicht. Ze boden helemaal uit zich
zelf excuses aan bij de supermarkt
en als ik ze nu tegenkom maken ze
altijd een praatje. Gelukkig heeft

Via deze vragenlijst kan elke inwo
ner aangeven wat hij of zij wil qua
woningbehoefte. Terloops wordt
beloofd dat dit uitgangspunt wordt
voor de plannen. Ziet het college
geen randvoorwaarden of beperkin

gen? Zonder belemmering in geld
of regels? Het klinkt fantastisch,
maar is niet realistisch. Je speelt
voor Sinterklaas in onze optiek. Is
het misschien daarom dat we pas op
30 november, vlak voor Sinterklaas,
over het vervolg op het Masterplan
Wonen spreken in onze gemeente
raad? Komt er een surprise uit de
hoge hoed? Als Essentie zijn we voor
structurele oplossingen. Geredeneerd
vanuit realiteit. Dus werk aan en
focus op een aantal grote ontwik

kelingen op het gebied van woning
bouw. En hou daarbij niet dogmatisch
vast aan een vast percentage van
bepaalde woningen per plan. In het
ene plan kan namelijk meer (sociale)
huur dan in het andere. Want anders
komt er nooit iets van de grond.

ren. Zoals u kunt opmerken dient hier
een brug gebouwd te worden. Nogal
cliché, maar de kinderen hebben de
toekomst en de ouderen (en voor
ouders) hebben de fundamentele
bouwstenen gelegd. Wellicht moeten
we daarom ook eens nadenken over
een ouderenraad.
Daarmee onderstreep ik het belang
die ouderen hebben te koesteren,
daar continu van te leren en met
die basis voortbouwen op een nog
betere toekomst. De kinderen van

ons barsten van de creatieve ideeën
en net zoals in de kinderraad werd
geopperd, begint dat al met een sim
pele doch belangrijke: ‘Er zijn meer
prullenbakken nodig’. Daarom ook
maar eens nadenken over die oude
renraad. Ook hier is onze bekende
uitspraak van toepassing: Gewoon.
Doen.

Jeroen Brouns

Bruggen bouwen

Onlangs vond de kinderraad plaats van de gemeente Horst aan de
Maas. Een prachtig initiatief van de VVD dat nu haar vruchten
afwerpt in de praktijk. Bovendien laat het zien hoe enorm belangrijk
het is om de jeugd te betrekken bij politieke zaken. Maar niet alléén de
jeugd. Het is óók belangrijk de ouderen onder ons bij besluiten te
betrekken en die belangen in ogenschouw te nemen.
Als we de huidige samenleving even
voor het gemak indelen in drie zoge
noemde generaties zijn dat respec
tievelijk de jeugd, de werkenden en
de ouderen. Zoals u kunt lezen is dit
een zeer ruime verdeling, maar later

in deze column wordt het belang
hiervan duidelijk. Beleidsmakers
en uitvoerders bevinden zich
in de groep van de werkenden.
Beleidsmakers en uitvoerders staan
té ver weg van kinderen en oude

Luc Cuijpers

CDA Horst aan de Maas

Nu 10%
korting
op alle
thee

In goed overleg krijg je het meeste voor elkaar
Als raadsleden zijn we zaterdag 25 september bijgepraat over het nieuwe bestemmingsplan van Toverland.
Een mooie ontwikkeling voor onze gemeente, waar echter ook een goede afweging nodig is van alle voor- en
nadelen. Een omgevingsdialoog is hierbij geen wondermiddel, maar kan er wel voor zorgen dat er uiteindelijk een goed plan komt te liggen. Wij zijn benieuwd wat de uiteindelijke uitkomst van de raadpleging is.
Hebt u op- of aanmerkingen, laat het ons vooral weten zodat wij een goede afweging kunnen maken.

St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885
Zaterdag 25 september vierde de jubi
lerende stichting Landschap Horst aan

| 5964 AA Meterik | T 077 230 00 15
St. Jansstraat 5Edelstenen
Salon
Winkel
Etherische oliën
Boeken Bloesem remedies

de Maas ook haar 25-jarig bestaan
middels een symposium en vrijwil
ligersdag. Prachtig om te zien wat zij
de afgelopen 26 jaar hebben bereikt
met hun inzet: Van een heel knoop
puntenwandelnetwerk, fietsroutes,
natuureducatiegebieden, erfbeplan
tingsacties en nog veel meer. Aan
de eerste erfbeplantingsactie heb
ben wij toen ook meegedaan en wij
zijn nog steeds erg tevreden met het
resultaat. Het was een mooie samen
werking tussen de stichting, de
gemeente en ons bedrijf. Die samen
werking is erg belangrijk voor het
resultaat en zal ook in de toekomst

nodig zijn om de volgende stappen in
het verbeteren van onze leefomge
ving te doen slagen. Als iedereen de
voor- en nadelen op een juiste manier
weet te waarderen, kunnen we echt
nog wel stappen zetten.
Gelukkig hadden ze een prachtig
weekeinde uitgekozen en een schitte
rende locatie en hebben veel mensen
kunnen genieten van de dingen die
Landschap Horst aan de Maas zoal
organiseert.
Succes in de toekomst, maar dat gaat
zeker lukken. Gewoon samen doen.
Sjaak Jenniskens

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

3009 \ enzo

15

Geplukt

Angelique Griendtsveen
Een echt mensenmens, zo omschrijft ze zichzelf. Ze geniet van sociaal contact en staat altijd klaar voor
haar naasten. Deze week wordt de 53-jarige Angelique uit Griendtsveen geplukt.

ik vond er altijd al een bepaalde rust.
Mijn man en ik vinden het een fantas
tisch dorp.”

Pipowagen

Angelique werd geboren in Asten
en verhuisde naar Deurne toen ze
10 jaar was. “Mijn vader wilde een
varkensbedrijf beginnen”, licht ze
toe. “Hij heeft dit bedrijf toen een
aantal jaren gehad. Op mijn zes
tiende werd het bedrijf verkocht
en verhuisden we naar Liessel.
Hier heb ik gewoond tot ik 18 jaar
was, toen zijn we terugverhuisd
naar Deurne.” Angelique groeide
op tussen de dieren en met de
landbouw en koos er daarom voor
om naar de landbouwschool te
gaan. “Ik vond school niks, als ik ‘s
middags thuis kwam ging ik lek
ker paardrijden, koeien melken
of met mijn vader de stallen in.

Dit vond ik super.” Na de middelbare
landbouwschool studeerde Angelique
inrichtingswerk in Nijmegen en kwam
ze in de psychiatrie en verslavingszorg
terecht als sociotherapeut. Later werd
ze casemanager en momenteel werkt
ze in het nachtzorgteam bij GGzE.

Liefde
Na haar studie leerde Angelique
haar man kennen op een jazzfesti
val in Helmond. “Dat is heel grappig
gegaan”, vertelt ze. “Mijn vakantie liep
toen ten einde en ik had een vriendin,
die naar Frankrijk was verhuisd, nog
beloofd haar daar op te zoeken. Ik was
toen zelf net terug van vakantie en
zag er tegenop om daar nog heen te

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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moeten. Deze zorgen deelde ik met
een jongen die ik daar tegenkwam
en hij stelde heel spontaan voor om
met me mee te gaan. De dag erna
zijn we samen naar Frankrijk gere
den en vanaf dat moment waren we
onafscheidelijk. Een paar maanden
later woonden we al samen in AarleRixtel.” Drie jaar geleden verhuisden
ze samen naar Griendtsveen. “Ik ben
altijd al gek geweest op dit dorp”, ver
telt Angelique. “Ik ging altijd met de
brommer naar de landbouwschool en
reed dan door Griendtsveen. In mijn
middelbare schooltijd gingen we hier
regelmatig schaatsen in De Peel en
heb ik hier veel mensen leren ken
nen. Ik kende de omgeving dus al en

Speciaal voor haar dochter lieten
Angelique en haar man drie jaar
geleden een pipowagen bouwen.
Deze richtten ze volledig in, waar
naar haar dochter haar intrek nam in
dit ‘tiny house’. “Ze kwam net terug
van een jaar wonen en werken in
Australië, toen wij onze woning in
Griendtsveen kochten”, licht Angelique
toe. “Ze was gek op de tuin en
vroeg eigenlijk direct of we niet iets
voor haar konden creëren, zodat ze
hier een eigen plekje zou hebben.”
Haar dochter woonde hier ongeveer
een jaartje, tot ze haar vriend ont
moette en daar vervolgens een huis
mee kocht. “Toen kwam de pipowa
gen leeg te staan”, vertelt Angelique.
“We dachten in eerste instantie dat
het leuk zou zijn als logeerplek voor
vrienden die op bezoek kwamen,
maar dit gebeurde in de praktijk nau
welijks. De meeste van onze vrienden
wonen vlakbij en komen op de fiets.”
Toch vond Angelique het zonde dat er
zo weinig mee gedaan werd, omdat
de pipowagen in perfecte staat ver
keerde. “Ik besloot hem toen te gaan
verhuren. Er waren zoveel enthousi
aste mensen die het leuk vonden er
een keer in te logeren en het is voor
ons een leuke manier om mensen te
ontmoeten. Het is gewoon echt mijn
hobby geworden. Ik verhuur hem
tussen mei en oktober. Ik vind het
heerlijk om mensen een fijne tijd te
bezorgen en hen te laten genieten van
Griendtsveen, de rust en de mooie
omgeving.”

Ollie
Angelique heeft, naast de pipowagen,
nog veel meer hobby’s. Ze is lid van
Umtata, een theater percussiegroep,
deze is ooit ontstaan als initiatief van
een groep vrienden. Iedere donderdag
staat ze met veel plezier en enthou
siasme te trommelen. Verder zet ze
zich in als vrijwilliger voor gemeen
schapshuis De Zaal in Griendtsveen.
Ook heeft ze een eigen groentetuin en

houdt ze van klussen met haar man.
Hiernaast is haar hondje Ollie super
belangrijk voor haar. “Ik ben altijd al
gek geweest op honden, ik wilde heel
graag een teckel”, vertelt ze. “Ik had
er alleen nooit de tijd voor toen ik full
time werkte. Ik vond toen een soort
oplossing door op te passen op de
honden van vrienden wanneer zij op
vakantie gingen, maar het bleef altijd
kriebelen. Via een bekende kwam ik
toen uit bij een gescheiden man met
vier kinderen en een teckel, voor wie
het soms allemaal wat te veel werd.
We zijn toen begonnen met iets heel
bijzonders. Wij namen de hond, Vino,
‘s weekends in huis en doordeweeks
woonde ze bij haar baasje. Dit was
een perfecte oplossing voor ons alle
bei en dit hebben we ongeveer vier
jaar lang zo gedaan. Hier ontstond
ook een hele mooie vriendschap uit.
Helaas overleed deze man erg plotse
ling, waarna er werd besloten, buiten
ons om, dat de teckel terug moest. We
hebben Vino toen nooit meer gezien,
dat deed echt pijn.” Angelique besloot
zes jaar geleden, toen ze meer vrijheid
had met haar werkdiensten, zelf een
teckel aan te schaffen. “Toen koch
ten we Ollie, we zijn zo blij met hem.
Het eerste wat we deden toen we
hierheen verhuisden, was het hele
tuingedeelte laten afzetten met een
hekwerk, zodat hij in ieder geval veilig
was. Het huis moest nog verbouwd
worden, maar de hond kon alvast lek
ker ravotten.”
De belangrijkste kernwaarde van
Angelique is het helpen en verbin
den van mensen. “We proberen altijd
iedereen te helpen. Zo zitten mijn man
en ik in elkaar. We hebben dit beiden
van thuis uit meegekregen. Daar was
vroeger iedereen welkom om aan te
schuiven. Mijn ouders en zusje zijn ont
zettend lieve mensen en begaan met
anderen, ze helpen altijd. In de huidige
tijd, met de coronamaatregelen, merk
ik dat er geen dialoog meer is tussen
mensen. Er wordt veel geoordeeld.
Voor mij is het belangrijk dat mensen
respect voor elkaar hebben en dat is
ook iets wat ik uit probeer te dragen.”
Tekst en beeld: Floor Velthuizen
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Wachten werd beloond

Hockeyheren Horst winnen nipt van Oisterwijk
De hockeyheren 1 uit Horst reisden zondag 26 september af naar Oisterwijk. Daar stond een spannende
wedstrijd te wachten. Horst won met 1-2.
de eerste goal werd na enkele minu
ten ook beloond door een mooie
counteraanval die door Floris in de
goal werd gewerkt. Het vechten
bracht echter ook onoplettendheid
met zich mee waardoor HOCO via
een strafcorner de bal in het Horster
netje wist te krijgen. Hierna volgden
enkele spannende minuten waarin
Horst niet tegen een achterstand aan
wilde lopen. Het was de scheids die

Horst begon sterk aan het eerste
kwart en wist dat het op moest pas
sen voor het opportunistische spel
van HOCO, de club uit Oisterwijk.
Met een paar gevaarlijke hoge bal
len, die Horst te pas en te onpas door
liet schieten, stond er na 17,5 minuut
toch nog de brilstand op het score
bord: 0-0. Het tweede kwart was het
aan Horst om te laten zien waarom
het nog ongeslagen was. De jacht op

Horst verloste van het naderende
onheil en Horst naar de kant stuurde
voor een drinkpauze.

Spannende wedstrijd
In de rust werd het duidelijk dat kan
sen af moesten worden gemaakt,
wilde het een winst opleveren.
Het derde kwart werd daarom
begonnen met hoge druk dat in
een aantal goede kansen leidde.

Het geluk was echter niet aan
Horster zijde waardoor het gelijkspel
nog steeds op het scorebord stond.
Het verdedigend werk van Horst was
echter sterk waardoor niet veel kan
sen werden weggeven. Het wachten
in het derde kwart werd uiteindelijk
beloond door een strafcorner van
Max. Met 2-1 kon Horst zich opmaken
voor het laatste en het meest span
nende kwart. Met nog veel kan
sen kon de voorsprong echter niet
worden uitgebreid en bleef het tot
de laatste minuut spannend. Na het

laatste fluitsignaal was het daardoor
Horst dat samen met de meege
reisde supporters de drie punten mee
naar huis mocht nemen. Door een
tegenvallend resultaat van de directe
concurrent, mocht Horst zich ook nog
alleen aan de top van het klassement
vestigen. Volgende week hoopt Horst
thuis tegen MOP de goede lijn door
te zetten en deze koppositie verder
te verstevigen.
Tekst: Bob van de Bercken,
hockeyclub Horst

Zege in uitwedstrijd

Hegelsom te sterk voor Reuver
Voetbalvereniging VV Hegelsom is de competitie zondag 26 september sterk gestart met een overwinning op
Reuver. De ploeg wist de uitwedstrijd met 0-2 te winnen.
Hegelsom startte overtuigend en
kwam al na een klein kwartier spe
len op 0-1. Bram Cox onderschepte de
bal op rechts, ging diep en gaf de bal
voor. Thom Derks liet de bal bewust
lopen waardoor deze bij Marc van Rens
belandde. Hij liet de keeper van Reuver
kansloos met een bekeken schuiver.
Hegelsom was heer en meester en

na een half uur spelen kwamen ze
verdiend op 0-2. De door het midden
oprukkende Bart Spreeuwenberg werd
net voor het strafschopgebied onregle
mentair gestuit. De toegekende vrije
trap werd door Joey Joosten binnenge
schoten. Nog geen vijf minuten later
kwam Marc goed door op rechts en zijn
voorzet bereikte Denny Bongers, die

verlengde op Thom Derks. Hij kopte
de bal door naar de vrijstaande Guido
Kauffeld die echter naast kopte.
Net voor rust had Denny Bongers de
0-3 op zijn schoen. Thom Derks zette
hem met een steekpass vrij voor de
keeper, maar zijn schot belandde op
de paal. Hegelsom ging met een ver
diende voorsprong de rust in.

Na rust veranderde er weinig, het was
eenrichtingsverkeer op het doel van
Reuver. Al binnen vijf minuten brak
Thom Derks door op rechts maar zijn
voorzet bereikte Denny Bongers net
niet. Thom Derks was nog het dichtste
bij een derde treffer. Uit een afge
slagen corner schoot Thom op doel
maar ook hier bracht de paal redding.
Het was vooral aan Hegelsom zelf
te danken dat het maar bij 0-2 bleef.
Als het niet zo slordig geweest was

in de eindpassing had de score veel
hoger uit kunnen vallen.
Al met al was dit een goede start
met een dik verdiende overwin
ning op Reuver. Volgende week komt
Meterik op bezoek en is het afwach
ten of deze overwinning een goed
gevolg gaat krijgen in de altijd bela
den derby.

Tekst: Voetbalvereniging VV Hegelsom

Al sinds 1983 is Sumarbox uit Venlo hét opzetstation voor
dozen en trays van karton. Dagelijks leveren wij duizenden
verpakkingen aan telers, tuinders en andere verpakkers
in de omgeving. Onze klanten rekenen hierbij op onze
kennis, kunde en kwaliteit. Ze bouwen op ons maatwerk
en vertrouwen op ons voorraadbeheer. En blijkbaar doen
we het goed, want we groeien nog iedere dag. Daarom
zijn we op zoek naar nieuwe collega’s. Naar klantgerichte
medewerkers die initiatief durven nemen, mee willen
groeien en zichzelf willen ontwikkelen. Herken jij je hierin?
Ben jij de aanpakker die wij zoeken? Reageer dan snel
op één van onze vacatures!

Wil je meer weten over deze vacatures?
Bel dan met Anky van Vegchel,
telefoon (077) 3960420 of stuur een e-mail
naar anky@sumarbox.nl. Of kijk voor alle
informatie op www.sumarbox.nl/vacatures
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Vijfde set

Hovoc verliest van Nuvoc,
maar neemt twee punten mee
Volleybalvereniging Hovoc DS 1 is zaterdag 25 september naar
Veldhoven in Noord-Brabant gereisd om de eerste wedstrijd van de
competitie af te trappen tegen Nuvoc DS 1. Daar pakte Hovoc twee
punten.
De eerste uitwedstrijd sinds
langs tijd bracht het eer
ste damesteam van Hovoc in
Veldhoven. Daar aangekomen
werden de tactieken voor de
wedstrijd in een effectieve team
bespreking besproken. Zo begon
nen ze fel aan de eerste set, dit
ging redelijk gelijk op, maar een
harde strijd en een aantal tac
tische dubbele wissels haalde
Hovoc de eerste set binnen (2025). In de tweede set groeide de
servicedruk van de dames van
Nuvoc en hierdoor kreeg Hovoc
wat problemen in het achterveld.
Halverwege de set wist Hovoc
nog terug te komen, maar dit
was te laat om de schade nog te
herstellen, 25-17. Ze begonnen de
derde set goed, alleen door een
aantal kleine foutjes kwamen ze
toch weer op achterstand. Nuvoc
hield die voorsprong vast en won
ook de derde set, 25-18. In de
vierde set besloten de dames dat
ze niets meer te verliezen had
den en vrijuit moesten spelen. Ze
werden een stuk enthousiaster
en er werd met volle overtuiging
aan de vierde set begonnen.
Met een lange serveserie werd

veel druk geleverd en een aantal
knalballen op de buiten bouw
den ze een flinke voorsprong op
en deze wisten ze ook door te
trekken. Met tactisch spel en met
in de training opgebouwde rou
tines werd Nuvoc steeds verder
in het nauw gedreven. Al met al
eindigde de set in een overdui
delijke winst van 17-25.

Goede servicebeurten
Dit betekende een setstand van
2-2 en daarmee een vijfde set.
Het ging gelijk op. Toen had
Nuvoc een paar keer het geluk
aan hun kant liggen en kwam
Hovoc op een kleine achterstand,
maar er was nog niks verloren.
Door een paar goede servicebeur
ten van Nuvoc was er een kleine
achterstand ontstaan die niet
meer in te halen was. Zo werd de
laatste set voor Nuvoc, 15-8.
Al met al heeft Hovoc toch twee
punten in de zak weten te steken
en hebben ze nu goede aan
dachtspunten om op te gaan trai
nen in de komende weken.

Tekst: volleybalvereniging Hovoc

Mede door rode kaart

Sporting ST vecht zich
naar punt

Oxalis benut kansen nu wel en wint van
Jes/Klick ’15
De vrouwen van korfbalvereniging Oxalis 1 speelden zondag 26 september een thuiswedstrijd tegen Jes/Klick
’15 1 uit Sint Anthonis. De afgelopen twee weken hadden de dames het erg lastig om de kansen af te maken,
waardoor er dit seizoen nog geen winst behaald was. Ook deze wedstrijd leek het daar in eerste instantie op.
Maar uiteindelijk trok Oxalis aan het langste eind en bleven de punten thuis in Hegelsom (11-6).
Oxalis begon niet zo sterk aan de wed
strijd, waardoor Jes/Klick ‘15 meteen
een voorsprong van 2-0 kon pak
ken. Gelukkig hadden de dames van
Oxalis hier wel snel een antwoord op
en wisten ze weer terug te komen op
een gelijke stand. Er werden ook deze
wedstrijd veel kansen gecreëerd, maar
opnieuw werden er helaas nog veel
gemist. Hierdoor was het steeds Jes/
Klick ‘15 die op een kleine voorsprong
wist te komen. Toch bleef Oxalis fana
tiek doorgaan, waardoor ze met een

voorsprong van 5-4 de rust in ging.
Tijdens de rust werd er door trainer/
coach Johnny Vervoort gezegd dat
Oxalis voldoende kansen creëerde,
maar dat de dames deze kansen rustig
moesten blijven nemen. Na de rust
wist Jes/Klick ’15 eerst nog de stand
terug te brengen naar een gelijkspel.
Vervolgens was het Oxalis dat goed
door bleef zoeken naar kansen en de
korf wist te vinden. Hierdoor konden
de dames de voorsprong steeds ver
der uitbreiden. Zo werd er verdiend

gewonnen en werd de einduitslag
uiteindelijk 11-6. Donderdag 30 sep
tember speelt Oxalis 1 de tweede
ronde van de bekercompetitie. Ze spe
len om 20.00 uur tegen DES 1 in
Vierlingsbeek. Zondag 3 oktober staat
de volgende competitiewedstrijd op
het programma. Om 12.30 uur speelt
Oxalis 1 tegen VMS ’21 1 op sportpark
Wienus in Hegelsom.
Tekst: korfbalvereniging SV Oxalis

Wittenhorst speelt zich in de kijker
tegen Veritas
De mannen van voetbalvereniging RKsv Wittenhorst uit Horst hadden de moeilijke taak om in Neeritter
Veritas van de punten af te houden. Onder toeziend oog van Bryan Linssen probeerden de Midden-Limburgers
de poging van Wittenhorst te neutraliseren op zondag 26 september. De uitwedstrijd eindigde in 1-4.
De openingsfase was voor
Wittenhorst, waar met name Joost van
Rensch een goede scoringsmogelijk
heid creëerde. Echter in de 6e minuut
was een onoplettendheid de oorzaak
van een doorbraak en tot slot een 1-0
achterstand. Joshua Geurts kon mak
kelijk keihard toeslaan. Wittenhorst
stond nu voor de taak om deze tegen
valler te verwerken. Veritas verzuimde
in deze fase de voorsprong te verdub
belen. Vanaf dit moment kwam de
kentering. Wittenhorst nam het spel
volledig over. Dit illustreerde zich in de
21e minuut toen Niek van der Sterren
fraai door kon zetten en de doelman

passeerde, 1-1. Veritas kon het spel
niet veranderen. Wittenhorst voelde
dat er meer in zat.

Doelpuntenregen
Met goed spel kon een verdiende
voorsprong genomen worden.
Een snelle aanval over vier schijven
werd door Mats van Biljouw binnen
gewerkt, 1-2. Voor de pauze kreeg de
stand nog een beter aanzien. Het was
wederom Niek van der Sterren die
een voorzet op maat van Joost van
Rensch droog in de touwen joeg,
1-3. Met deze ruststand kon men de
kleedkamer opzoeken. Na de thee

nam Wittenhorst weer het heft in
handen. Gevolg dat in de 50e minuut
een pass van Mats van Biljouw op
Joost van Rensch de 1-4 op het score
bord liet brengen. De wedstrijd was
gespeeld. Wittenhorst kreeg nog wel
enkele kansen. Het bleef tenslotte hij
deze eindstand. De overwinning van
het eerste elftal was er een waarbij
acht zelfopgeleide spelers in de basis
startten, waarbij de vier invallers het
totaal zelfopgeleide spelers vandaag
op twaalf bracht.
Tekst: voetbalvereniging
RKsv Wittenhorst

De mannen van het eerste elftal van Sporting ST voetbalden op
zondag 26 september een wedstrijd tegen Resia 1 uit Wellerlooi.
De wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel.
Resia schuwde de duels niet en
legde veel meer felheid op de
mat. Dit resulteerde al in de 10e
minuut voor de 1-0. Na een inworp
van Resia kwam Sporting op
meerdere plaatsen te laat, waar
door de rechtsbuiten de bal vrij
voor kon geven. De spits van Resia
kon op 5 meter van het doel de
bal achter het standbeen langs
binnenwerken. 10 minuten later
kwam Resia wederom gevaarlijk
door. Ditmaal had de linksbuiten
alle ruimte om de bal voor te zet
ten, waar twee spelers van Resia
alle tijd en ruimte werd gegund.
Een koud kunstje om de bal bij
de tweede paal binnen te schie
ten, 2-0. In de 30e minuut floot
scheidsrechter Coopmans voor een
overtreding binnen de 16 meter
op Micha Cox. Tim van Rijswick liet
zijn ervaring spreken en stuurde
de keeper de verkeerde kant op.
Sporting probeerde voor rust nog
de gelijkmaker te forceren.

Rode kaart
In de tweede helft ging Sporting
door op de ingeslagen weg. Door

het hoge druk zetten, gaf Sporting
veel ruimte weg. In de 61e minuut
zorgde de ruimte achter de ver
dediging ervoor dat Jur Janssen
aan de noodrem moest trekken:
rode kaart. Resia leek ondanks
de man meer rijp voor de slacht.
In de 83e minuut was het einde
lijk raak. Nick van Well slingerde
een vrije trap het 16 meterge
bied in en na enig gekluts viel de
bal voor de voeten van Jimmie
Janssen. Beheerst trapte hij de
bal in de verre hoek. De ontlading
bij Sporting was groot. Na de 2-2
schommelde het spel op en neer.
Beide ploegen kregen nog uitgele
zen mogelijkheden om de wed
strijd te winnen. Micha Cox ging
alleen op de keeper af, maar van
dichtbij werd de bal door Micha
tegen de keeper van Resia gescho
ten. Ook Resia kreeg nog twee
mogelijkheden. Het slotakkoord
was voor Sporting: Micha kopte
een bal van flinke afstand rake
lings over.
Tekst: voetbalvereniging
Sporting ST
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Dierendag.
Extra goed verwennen.

1+1
gratis
*

Welkoop Sevenum
Horsterweg 68
5975 NB Sevenum
077 467 2222
Openingstijden
Ma. t/m do.: 9:00 - 18:00 uur
Vrijdag:
9:00 - 20:00 uur
Zaterdag:
9:00 - 17:00 uur

Diverse hondenen kattenvoeding
kleinverpakkingen
Merken: Kenner, Jarco,
Eukanuba, Smølke,
Natural Fresh Meat,
VITALstyle en IAMS.
Inhoud hondenvoeding
1,5 kg t/m 5 kg.
Inhoud kattenvoeding
1,5 kg t/m 3 kg.
*Goedkoopste artikel gratis, max. 4 verpakkingen per klant
Geldig van maandag 27 september t/m maandag 4 oktober 2021

3 oktober koopzondag
12:00 - 17:00 uur

18

sport \ 3009

0000 \ nieuws

Meerdere keren podium
voor HZPC
De eerste van de vier Minioren Clubmeet werd op zondag 26 september gezwommen. Door het coronavirus
was het op de één dag na een jaar geleden dat deze wedstrijd werd georganiseerd. Zwemvereniging HZPC uit
Horst kwam in actie.

Van de minioren van HZPC kwamen
vier wedstrijdzwemmers aan de
start: Colin Jacobs, Koosje Versteeg,
Lola Verheijen en Saar van de Berg.
Er werden mooie tijden gezwommen
waarin eenieder zijn of haar PR ver

beterde. Lola Verheijen werd op alle
drie gezwommen afstanden eerste.
Colin Jacobs zwom op twee afstanden
naar een derde plek. Koosje Versteeg
zwom twee prachtige PR’s en op de
50 meter vrije slag tikte ze een mooie

vierde tijd aan. Saar van de Berg, haar
eerste Clubmeet, zette mooie tijden
neer en op de rugslag zwom ze naar
een derde plaats. Op zondag 10 okto
ber wordt de tweede Clubmeet in Echt
gezwommen.

Adver torial

Hoe tuinen in vijftien jaar
veranderd zijn
Van Duren Groenservice bestaat vĳftien jaar en ons bedrĳf is helemaal op de hoogte op het gebied van
de nieuwste tuintrends. Wist u dat de trend van betegelde tuinen op retour is? Steeds meer tuinen
worden gerenoveerd tot groene oases die het regenwater goed infiltreren in de bodem.

01

VC Set Up DS1 onderuit tegen
Bach SV DS 1
Volleybalclub VC Set Up DS1 wist zaterdag 25 september niet te
winnen van Bach SV DS 1. De uitwedstrijd werd verloren met 3-1.
De eerste set verliep moeizaam.
De onderlinge afstemming klopte
niet en de pass kwam niet bij de
spelverdeelster waardoor VC Set Up
DS1 niet aan aanvallen toe kwam.
Bach SV DS 1 kon naar hartenlust
aanvallen en scoren. Via 17-9 en
25-12 werd deze eerste set verloren.
De tweede set startte VC Set Up niet
goed, maar vanuit een 6-1 achter
stand knokte ze zich terug naar 8-6
en een 10-10 gelijkstand. Bach SV
herpakte zich met 14-10 en VC Set
Up kon niet aanhaken. Via 17-14 en
24-19 werd de tweede set verloren
met 25-20. De derde set startte VC
Set Up ook niet goed met een 4-0
achterstand. Maar via 6-3 kwam VC
Set Up beter in de wedstrijd en zelfs
op voorsprong met 7-9. Na een wis
selvallige fase werd die voorsprong
kleiner en kleiner. Doordat Bach SV
vier punten op rij scoorde resulteerde
dat in een 11-9 achterstand. VC Set

Up gaf niet op en via 17-17, 19-20 en
20-22 werd de derde set toch nog
verdiend gewonnen met 20-25.
De vierde set bood volop kansen.
Het begin van de set ging gelijk
op. Via 6-6 en 11-10 kwam er een
17-18 tussenstand op het scorebord.
Die voorsprong werd vergroot naar
19-22 en de setwinst leek binnen
handbereik. Door een minder goede
fase kon Bach SV echter terugkomen,
poetste ze haar achterstand punt
voor punt weg en zette VC Set Up op
een 24-23 achterstand. Wat niemand
verwachtte gebeurde toch; de vierde
set werd met 25-23 verloren waar
door VC Set Up de wedstrijd met 3-1
verloor. Volgende week is VC Set Up
vrij. Op zaterdag 9 oktober om 19.00
uur staat de derde uitwedstrijd op rij
tegen Peelpush DS 4 in Meijel op het
programma.
Tekst: Volleybalclub VC Set Up

SV Melderslo verliest nipt
van VIOS
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 26 september tegen VIOS 1 uit Ottersum. De wedstrijd werd onder zonnige
weersomstandigheden gespeeld op sportpark Tovios in Ottersum.
De eindstand was 11-9.
De wedstrijd ging fel van start.
De ploegen waren aan elkaar
gewaagd en er werd om en om
gescoord. Wel was het SV Melderslo
dat steeds net een beetje achter
de feiten aanliep. Toch stond er bij
een rust een gelijke stand van 6-6
op het scorebord. Na rust bleef het
wedstrijdbeeld hetzelfde. De teams
maakten het elkaar niet makkelijk.
Aan beide kanten was scoren niet
vanzelfsprekend, maar zowel VIOS
als SV Melderslo creëerde met hard
werken toch de nodige kansen. In

de slotfase was het verschil dan ook
nog steeds miniem. De uitploeg keek
zo’n 5 minuten voor het eindsignaal
tegen een 10-9 achterstand aan.
En hoewel SV Melderslo verschillende
mogelijkheden kreeg om de stand
gelijk te trekken, was het uiteindelijk
het Ottersumse team dat effectiever
was en het gat wist te vergroten tot
twee doelpunten. Daarmee was de
wedstrijd gespeeld. Bij een stand van
11-9 klonk het eindsignaal.
Tekst: korfbalvereniging SV Melderslo

Melderslo begint met
doelpuntrijk gelijkspel
Voetbalclub SV Melderslo speelde zondag 26 september een uitwedstrijd tegen Germania. Deze doelpuntrijke wedstrijd eindigde
in een 3-3 gelijkspel.

De meeste tuineigenaren willen een heerlijke plek om
te zitten met vrienden en familie, maar daarnaast moet
er ook wat te beleven zijn in de tuin. Door te spelen
met spannende, speelse en verrassende hoeken of
rondingen, of een waterelement met een diversiteit
aan vaste planten kunt u zelfs van een kleine tuin een
beleving maken. En door toepassen van sfeerverlichting
geniet u bij de ondergaande zon extra lang van uw tuin
die dan omtovert tot een sprookjes paradijs
Hulp nodig bij het ontwerpen, renoveren en onderhouden van uw tuin? Samen met ons groeiende team helpt
Van Duren Groenservice al vijftien jaar lang klanten met
hun tuinen. Wilt u sparren over de mogelijkheden voor
uw tuin, neem dan vrijblijvend contact met ons op of

kijk op onze website www.vandurengroenservice.nl
voor het actuele aanbod van onze tuinpakketten.
Dan kunt u binnenkort lekker weg in eigen tuin.

Interesse om ons team te versterken?
Stuur uw motivatie naar info@vandurengroenservice.nl

077 720 19 95, Ninnesweg 50, 5981 PC Panningen

Voor Melderslo was dit alweer het
vierde seizoen in de derde klasse.
In de 2e minuut kreeg Germania al
een strafschop, waarbij de speler Bas
kansloos liet. Na 10 minuten joeg
Teun op de bal. Hij moest dit helaas
bekopen met een blessure, maar kon
wel de wedstrijd vervolgen. In de
12e minuut ontstond er een corner
voor Germania, die bij de tweede
paal vrij werd ingekopt. Eén minuut
later kreeg Melderslo een strafschop.
Bart Theeuwen liet hun keeper kans
loos. In de 25e minuut kwam Luc
aan de bal en ging naar binnen, zijn
schot liet het net voor de tweede
maal bollen. In de 28ste minuut had
Bas een goede redding. Dit restte in

een corner voor Germania.
Wederom stond Germania voor, 3-2.
Op slag van rust kreeg Melderslo
een vrije trap op de rand van de
16 meter. Luc nam deze en scoorde
voor de tweede keer. De rust werd
ingegaan met 3-3.
De tweede helft begon Melderslo
met Gijs van de Lisdonk in plaats
van Teun. Het spel van beide teams
werd slordiger. Melderslo kwam in
minuut 89 nog goed weg toen een
schot op doel tegen de paal kwam.
Melderslo kon in de tweede helft de
keeper van de tegenpartij niet meer
echt testen.
Tekst: Voetbalclub SV Melderslo
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15-vragen aan

Tara Ewals Sevenum
Wat deed je als kind het liefst?
Dansen en spelen in onze grote
tuin met vriendinnen. En we had
den thuis een tuincentrum en daar
ging ik altijd op de potgrond zitten
en kijken wat iedereen aan het
doen was.

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Teleporteren en vliegen, je kunt
snel naar andere plekken en dat
lijkt mij supergaaf. Vliegen lijkt me
ook heel vet om te doen.

In welke bestaande film/serie
zou je zelf willen spelen?
Ik zou wel in de serie ‘Outer Banks’
willen spelen, omdat de hoofdrol
spelers leuke dingen met elkaar
doen en nergens over nadenken.
Ze doen gewoon waar ze zin in
hebben.

Ben je meestal te vroeg, precies
op tijd of te laat?
Precies op tijd, ik kom nooit veel te
laat want ik hou er ook niet van als
andere mensen te laat komen.

Hoe heb je je beste vriend/
vriendin ontmoet?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Tara Ewals
14 jaar
Sevenum
Dendron College

omdat je dan zo veel verschillende
soorten mensen en culturen leert
kennen en natuurlijk zie je ook veel
mooie plekken tijdens zo’n reis.

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?

Ik zou graag een wereldreis willen
maken of met vriendinnen naar Ibiza
gaan, want dat lijkt me een super
mooi eiland en het is eigenlijk altijd
al een droom geweest om naar Ibiza
te gaan. Een wereldreis lijkt me leuk,

Een muziekinstrument leren spelen
en dan een gitaar of piano. Ik vind
het supermooi als iemand anders
piano of gitaar speelt en daarom
zou ik het zelf ook graag willen
kunnen.

Via dansen heb ik haar leren ken
nen, maar we gingen toen niet
echt met elkaar om. We zaten toen
ook samen bij elkaar op volley
bal en zo zijn we steeds meer met
elkaar gaan optrekken. Later ben ik
verhuisd naar het dorp en woonden
we bij elkaar in de straat. We zijn
toen heel veel met elkaar af gaan
spreken en zo zijn we beste vrien
dinnen geworden.

Wat is je favoriete hobby?
Ik doe aan volleybal en dansen.
Daarbuiten zijn mijn hobby’s met
vriendinnen afspreken en mijn
series kijken op YouTube, Netflix en
Videoland.

Heb je een bijbaantje?

oppassen doe ik niks. Ik ga dit jaar
wel kijken wat voor baantje ik wil
gaan doen, maar ik wacht eerst af
hoe het op school gaat. Dit jaar telt
namelijk bij mij al mee voor mijn
examen.

Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?

Hoi

‘Mi Mi Mi’ van Serebro, daar heb
ik namelijk toen ik vijf jaar was
mijn eerste show op gedanst in de
Maaspoort.

Column

Wat is je droombaan?

Als er één plek op aarde is waar
ik me nooit zal vervelen, is het
bij mijn opa en oma. Al van
jongs af aan spendeer ik het
liefst al mijn vrije tijd hier.
Het is ook een plek waar je mij
nooit of zelden binnen zult zien;
de tuin van mijn opa en oma zit
namelijk vol met avonturen.

Ik heb best een lange tijd gedacht
dat ik basisschooldocent wilde
worden of iets op de kinderopvang
wilde doen. De laatste tijd ben ik
steeds een beetje aan het twijfelen
over wat ik nu echt wil. Dierenarts
of iets in die richting lijkt mij bij
voorbeeld ook superleuk.

Wat is je beste en wat is je
slechtste eigenschap?
Eén van mijn betere eigenschap
pen is dat als er iets met iemand is,
dat ik er voor diegene ben. Eén van
mijn slechtere eigenschappen is
dat ik het best eng vind om nieuwe
dingen uit te proberen.

Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Als ik ga oppassen kijken we
meestal kinderseries, bijvoorbeeld
‘Huize Herrie’. Dan vind ik het stie
kem best leuk om mee te kijken.

Als je een dier was, wat zou je
dan zijn?
Ik zou graag een vlinder of een
vogel willen zijn, want ik vind een
vlinder supermooi en die kunnen
ook nog eens vliegen. Vliegen lijkt
mij geweldig.

Wie kent jou het beste?
Mijn familie en vrienden kennen
mij best goed maar mijn beste
vriendin kent mij het beste.

Ik doe oppassen, maar veel men
sen zeggen dat je dat niet echt een
baantje kunt noemen. Naast het

Tweede thuis

Zo staat mijn eigen pony hier in de
wei. Een cadeautje van opa waar ik
hem nog iedere dag erg dankbaar
voor ben. Je zult me dus ook voor
namelijk in de stal vinden, waar ik
uren bezig kan zijn met stalklus
jes. Toen ik nog wat kleiner was,
deed ik ook aan paardrijden, maar
tegenwoordig mag mijn pony lange
dagen in de wei van de zon en het
gras genieten, en daar heeft ze
natuurlijk geen moeite mee.
Naast mijn pony is ook de omge
ving rondom het huis van opa en
oma een plek waar ik tot rust kom.
Overal staan oma’s prachtige bloe
men te pronken, rondom het erf zijn
weilanden (met nog meer paar
den!) en je kunt ontzettend ver van
je afkijken. Dit geeft mij altijd een
enorm gevoel van vrijheid. Als dan
de zon ondergaat, kun je dit van
begin tot einde prachtig volgen,
omdat de zonnestralen ieder stukje
land rondom het huis raken.
Tot slot natuurlijk opa en oma, die
er altijd een feestje van maken
als hun kleinkinderen op bezoek
komen, de deur staat er altijd voor
ons open. Daarom voelt het bij opa
en oma altijd als thuis.

Tekst: Iris Geurts
Iris
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ZATERDAG 9 OKTOBER
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EEN MAAND VOL HEERLIJKE WEDSTRIJDEN!
Koop je kaarten via tickets.vvv-venlo.nl
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Worden wat je wil tijdens Kinderboekenweek in
Horst aan de Maas
De Kinderboekenweek is dit jaar van woensdag 6 tot en met zondag 17
oktober en staat in het teken van het thema ‘Worden wat je wil’.
Hierbij maakt het niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, of je
goed bent in rekenen of juist in tekenen, ieder kind kan worden waar
hij van droomt. BiblioNu Horst heeft een ‘droom’programma samengesteld: online gamen, voorlezen, striptekenen, een XpeditieBieb,
bezoek van Geronimo Stilton en allerlei workshops bij en in samenwerking met openluchtmuseum De Locht in Melderslo.
Op woensdag 6 oktober om
15.00 uur wordt er in de biblio
theek Horst gestart met een speci
aal voorleesuurtje: ‘Over een kleine
mol die wil weten wie er op zijn kop
gepoept heeft’. Van 6 t/m 31 okto
ber kunnen kinderen tussen de 8
en 14 jaar in de bibliotheek in Horst
games spelen rond het thema ‘wor
den wat je wil’. Er is de keuze uit
een mysteriespel, een beroepenspel
en een beroepentest.
Openluchtmuseum de Locht in
Melderslo besteedt ook aan
dacht aan de Kinderboekenweek.
Kinderen van de basisschool kunnen
in oktober meedoen aan workshops

over diverse beroepen van vroeger
en nu in het museum. Het project
‘Worden wat je wilt’ wordt 6 okto
ber geopend om 15.30 uur in het
museum door Nienke Wijnhoven,
zangeres en bekend als finaliste van
The Voice of Holland. Wethouder
Han Geurts van Horst aan de Maas
is ook aanwezig bij de opening.
De themadagen zijn gepland op 6,
13, 19, 20, 21, 26, 27, 28 oktober van
13.30 tot 16.30 uur. Kinderen kun
nen kennismaken met beroepen
van vroeger en nu, door middel van
workshops. Zo kunnen ze een online
stripverhaal maken, in hun eigen
tekening verschijnen, een gedich

tenworkshop volgen, speculaasjes
bakken, dansen, djembé spelen

en klompen maken. De workshops
duren 30 minuten.

Kijk voor meer informatie op
www.biblionu.nl/kinderboekenweek

Inschrijving Liedjesmatinee Hegelsom geopend
Carnavalsvereniging D’n Tuutekop uit Hegelsom organiseert zondag 28 november het jaarlijkse
Liedjesmatinee. Voor deze liedjesavond kunnen volwassenen en kinderen zich opgeven.

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

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Het Liedjesmatinee is traditiege
trouw de eerste activiteit van het
nieuwe carnavalsseizoen. Na een
jaar overgeslagen te hebben door
corona, staat de liedjesavond dit
jaar wel weer op het programma.
Iedereen die graag mee wil doen,

kan zich opgeven. Er zijn com
ponisten en liedjesschrijvers
beschikbaar die hierbij kunnen
helpen. De liedjes worden in
oktober opgenomen in de studio.
De avond wordt begeleid door een
dj die alle deelnemers aankondigt.

Er zijn twee categorieën, volwassenen
en kinderen. De avond wordt geju
reerd door een select gezelschap uit
de Hegelsomse muziekwereld.
Voor meer informatie en het aanmel
den kan een e-mail gestuurd worden
naar angeliquepeeters@hotmail.nl

Attractiepark Toverland presenteert
dertien Halloween Nights
Attractiepark Toverland staat vanaf zaterdag 9 oktober in het teken van Halloween, met Halloween Days in
de gehele herfstvakantie en Halloween Nights op dertien avonden. Tijdens de Halloween Nights nemen honderdvijftig ‘scare actors’ hun intrek in vijf scare zones en vijf Haunted Experiences, waaronder het nieuwe
labyrint ‘20 Years of Fear’.

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl
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

Toverland bestaat twintig jaar en viert
dit met de nieuwe Haunted Experience
20 Years of Fear. In dit labyrint staan
bezoekers oog in oog met iconische en
populaire karakters uit de geschiedenis

van de Halloween Nights. De Halloween
Nights vinden dit jaar plaats op 9 en
16 oktober, 21 tot en met 24 oktober,
26 tot en met 31 oktober en 6 novem
ber. Toverland is dan geopend tot

23.00 uur. De vuurwerkshow start om
22.45 uur. Voor angsthazen is er de
Halloween Toverstaf: zodra het licht van
deze staf ontstoken wordt, druipen de
griezels vanzelf af.
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TABOEIEND probeert taboe op praten over mentale
gezondheid bij jongeren te doorbreken
Stichting Durf Te Vragen, waar YouTubers Dylan Haegens en Marit
Brugman oprichters en ambassadeurs van zijn, lanceerde op woensdag
22 september in samenwerking met de gemeenten Horst aan de Maas en
Venlo en VIGO, het taboe doorbrekende TABOEIEND. Deze experience op
scholen is erop gericht het taboe op praten over mentale gezondheid bij
jongeren te doorbreken.
TABOEIEND is een virtuele en inter
actieve experience voor de eerste en
tweede klassen van het voortgezet
onderwijs. Robot Foob komt samen
met een preventiewerker van Vincent
van Gogh naar de klas en laat de
jongeren door middel van games en

video’s op een laagdrempelige manier
kennismaken met psychische gezond
heid. Op een speels en luchtige manier
wordt verteld dat mentale klachten
veel voorkomen en zijn jongeren in
staat deze eerder te herkennen en
erkennen. Dit verlaagt de drempel om

STip festival in kindcentrum
Swolgen/Tienray
Het STip festival van kinderen van kindcentrum STip in Swolgen/
Tienray werd gehouden op vrijdag 24 september. De bezoekers
kwamen binnen over de rode loper.

hiermee naar een vertrouwensper
soon of een huisarts te gaan, waar
mee grotere, complexere problemen
kunnen worden voorkomen.

Taboe doorbreken
TABOEIEND is tot stand gekomen door
een samenwerking. De inhoudelijke
expertise van GGZ-organisatie Vincent
van Gogh, onderdeel van VIGO, is door
Dylan en Marit in een voor jongeren

Bij de entree kregen zij een stem
pel en een plattegrond met het
programma. Zo wisten ze waar ze
moesten lopen en waar er work
shops en optredens waren. Op het
schoolplein konden de bezoekers
een drankje en een hapje halen

bij de catering. De gehele school
was open voor bezichtiging.
Er was een drum-, dans- en een
bugeloptreden te zien. Ook was
er een djembé workshop en
konden de bezoekers vlaggetjes
maken.

Plantenmiddag bij het
Zoemhukske
In de tuin van het Zoemhukske in Horst wordt er op zondag
3 oktober een plantenmiddag georganiseerd. De activiteit wordt
gehouden tussen 14.00 en 16.00 uur.

aantrekkelijke vorm ontwikkeld, de
robot Foob. De gemeenten Venlo en
Horst aan de Maas en VIGO zorgen
voor de verbinding met jeugdzorg.
Samen willen zij het taboe op praten
over mentale gezondheid doorbre
ken op een voor jongeren aantrek
kelijke manier. Het project is in een
stroomversnelling gekomen door de
coronacrisis. Aandacht voor mentale
gezondheid onder jongeren is relevan

ter dan ooit. Volgens onderzoek van
NJI blijkt dat jongeren en jongvolwas
senen, meer dan andere leeftijdsgroe
pen, mentale gezondheidsproblemen
ervaren door de coronamaatregelen.
Eén op de vijf jongeren heeft last van
een psychisch probleem. Met name
somberheid en angsten zijn veelvoor
komend. TABOEIEND gaat nu op tour
langs middelbare scholen.

Bij Metalwire roest je niet vast

Vacature Financieel-Administratief
Medewerker (16-20 uur)
Bij Metalwire in Horst zoeken wij een financieel-administratief medewerker die net als
wij vooruit wil. Vastroesten is er niet bij: daar is onze organisatie en werkomgeving te
dynamisch voor. Lever jij een solide bijdrage aan onze financiële administratie?
Dit ga jij doen
In deze functie ben je verantwoordelijk voor alle voorkomende licht administratieve taken met name op
financieel gebied. Denkende aan:
• Verwerken inkomende mail.
• Verwerken en invoeren van de crediteuren administratie.
• Archief werkzaamheden.
• Werkzaamheden behorende bij het afsluiten van het boekjaar.
Dit ben jij (hopen wij)
• Je hebt een administratieve achtergrond.
• Ervaring op een financiële administratieve afdeling is een pre.
• Je spreekt en schrijft foutloos Nederlands. Engels en/of Duits is een pre.
• Je staat open om te leren werken met Exact.
• Microsoft Office (Word, Excel) heeft voor jou geen geheimen meer.

Tijdens deze activiteit zijn er stek
ken, gescheurde planten, zaden en
bloembollen te koop, te ruil of mee
te nemen. De insectvriendelijke
tuin, onderhouden door een vaste
groep imkers, is dan geopend om
doorheen te wandelen. Imkers van

Imkervereniging Horst en omstre
ken zijn er om informatie te geven
over het leven van de honingbij en
andere insecten. Kinderen kunnen
kaarsjes rollen. Het IVN heeft die
middag een aanvullend programma
in het praktijkcentrum.

Herken jij je in deze woorden?
Klantgericht, teamspeler, flexibel, zelfstandig, nauwkeurig en integer.
De uren van deze functie verspreiden wij naar voorkeur over de week, e.e.a. in
goed overleg. Salaris € 1.900 - € 2.300 bruto per maand op full time basis.
Overtuig ons van jouw kwaliteiten in een korte maar krachtige sollicitatiemail
met cv. Stuur deze voor 18 oktober naar Pia Mueters, sollicitatie@metalwire.com.
Ook met vragen kun je bij Pia terecht: tel. 06-44 378135.
Kijk voor meer informatie over ons bedrijf op www.metalwire.com
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Afsluiting gezamenlijke
collectes Melderslo 2021

Meerlose filmmaker maakt documentaire
over windenergie

De collecteweek in Melderslo zit erop. Er is een bedrag opgehaald van 8832,94 euro. De goede doelen waar het meeste voor
is opgehaald zijn KWF Kankerbestrijding (1019,96 euro),
Alzheimer Nederland (904,99 euro) en de Nederlandse
Hartstichting (751,39 euro).

Filmmaker Marijn Poels uit Meerlo heeft het afgelopen jaar gewerkt aan de documentaire Head Wind”21.
De film stelt vragen over windenergie en belicht ook de kant van lokale, bezorgde burgers. Head Wind is
donderdag 23 september om 19.00 uur online in première gegaan.

Inwoners konden zelf aangeven
welk bedrag voor welk goed doel
bestemd was. Na de telling van
vorig jaar zijn er nog een aan
tal enveloppen binnengekomen.
Deze zijn er dit jaar bij opgeteld.

Mochten mensen de collectant
gemist hebben en de enveloppe
nog willen inleveren dan kan dit bij
Theo Hagens, Broekhuizerdijk 14.
Deze enveloppen zullen volgend
jaar dan weer worden verwerkt.

Limburgse Molendag in de
Houthuizermolen
De Limburgse Molendag is op zondag 3 oktober. Op die dag zijn alle
Limburgse wind- en watermolens te bezoeken. In Lottum is de
Houthuizermolen vrij toegankelijk van 11.00 tot 16.00 uur en de
molenaars geven uitleg over de werking van de molen.
Op het terrein voor de molen zijn
oldtimer tractoren te zien. Er zijn
meelproducten en molenkoeken
te koop. Bij goed weer worden er
pannenkoeken gebakken van tar
wemeel, gemalen in de Lottumse

molen. Verder kunnen kinderen zich
laten schminken als ze dit leuk vin
den. Als bijzondere attractie zorgt
in de middaguren Shantygroep de
Maashave uit Grubbenvorst voor de
muzikale opluistering.

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
ja
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 25 st!
r
o
H
Ta Hamminga in samenwerking met
in

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

Poels nam een half jaar de tijd voor het
onderzoek en de productie van deze
film. Hij kwam in contact met voorma
lig bankier Alexander Pohl, die jaren
lang voor een van ‘s werelds groenste
banken werkte. Pohl vond dat het
groene investeringsklimaat een corrupt
en gebroken systeem was. Hij nam
ontslag en emigreerde met zijn gezin
naar een afgelegen bos in noordelijke

Wij zijn ter versterking van ons team op zoek naar een

Hovenier Onderhoud m/v
Functie-inhoud:
Jouw taken zijn het onderhouden van tuinen bij particulieren en
bedrijven zowel in teamverband als zelfstandig.
Functie-eisen:
• werkervaring als hovenier
is een pre;
• goede sociale vaardigheden;
• in het bezit van rijbewijs B
(voorkeur BE);
• moet zowel zelfstandig als in
een team kunnen werken.

Wij bieden:
• fulltime dienstverband
(37 uur per week);
• een prettige werkomgeving
in een klein team;
• afwisselend werk;
• arbeidsvoorwaarden
conform cao;
• een goed salaris.

Interesse? Neem dan contact op met Henry Mulders 06 - 221 328 70
Nieuwe Peeldijk 7 | 5966 NA America | info@ericatuinen.nl

www.ericatuinen.nl

liefhebbers”, zegt Poels. “En ja, we
zijn allebei meer dan bereid om een
inspanning te leveren om het natuurlijk
evenwicht te stabiliseren, als dat nodig
is. Maar we debatteren graag over de
aannames vanuit een meer democra
tisch en holistisch perspectief.”
Voor meer informatie, kijk dan op
www.marijnpoels.com/headwind

Kleedjesmarkt in Horst voor jong en oud
Omdat dit jaar wederom de kindermarkt in het centrum van Horst niet door kon gaan, wordt er weer een
kleedjesmarkt georganiseerd. De kleedjesmarkt vindt plaats op zondag 10 oktober van 09.00 tot 14.00 uur.
De kleedjes liggen verspreid door de straten van Horst, in de tuin of op de oprit. Vorig jaar was dit nog alleen
voor kinderen, maar dit jaar, na veel vraag van inwoners, is deze ook voor volwassenen.
Op de website kunnen bewoners
van Horst zich aanmelden om mee
te doen, is er een stratenoverzicht
van deelnemende kleedjes, is er

een google maps kaart te vinden
met de deelnemende adressen
en is er een link om een poster te
printen en deze voor het raam te

hangen bij deelnemende adres
sen.
Kijk voor meer informatie op
www.kleedjesmarkt-horst.jimdosite.com

Optreden fanfare in de Museum de Locht
In Openluchtmuseum de Locht in Melderslo is er op zondag 10 oktober een optreden van de fanfare
‘Vriendenkring’ uit Swolgen. Deze fanfare bestaat uit ongeveer 25 actieve muzikanten.
Tijdens deze dag kunnen kinderen zich
vermaken met een museumpeurtocht,
oudhollandse spelen en een miniatuur

Erica Tuinen is een modern hoveniersbedrijf dat zich bezig houdt met
de aanleg en het onderhoud van tuinen bij particulieren en bedrijven.

Zweden. Zijn droom was om terug te
keren naar de natuur, een eco-boerderij
te beginnen en zoveel mogelijk afstand
te nemen tussen zijn familie en de
industrialisatie van de natuur. Na ver
loop van tijd werd er een windmolen
park gepland vlakbij zijn woning.
Poels en Pohl gaan in deze docu
mentaire samen op onderzoek uit.
“Alexander en ik zijn echte milieu

kermis. Ook is er speciale aandacht
voor de wisselexpositie over de jaren
70 van de vorige eeuw.

Museum de Locht is dinsdag tot en
met zondag geopend van 10.00 tot
17.00 uur en is ‘s maandags gesloten.

Mgr. Schravenwandeling door
Horst aan de Maas
Op de dag dat het 84 jaar geleden is dat in China de uit Lottum afkomstige bisschop mgr. Frans Schraven in
China vermoord werd, organiseert de mgr. Schravenstichting samen met de Stichting Pelgrimswegen &
Voetpaden een wandeling vanuit zijn geboorteplaats naar Broekhuizenvorst, waar een gedachteniskapel aan
hem en zijn eveneens vermoorde metgezellen is gewijd. Dit evenement vindt plaats op zaterdag 9 oktober.
De wandelaars vertrekken op zater
dag 9 oktober om 10.30 uur vanaf
de parochiekerk aan de Markt van
het Rozendorp Lottum. Daar is een
grote parkeerplaats, maar zijn ook
de bushaltes van Arrivalijn 88 (uurs
dienst Venlo-Venray). De groepswan
deling gaat via Arcen (overkant van
de Maas) terug de Maas over naar
Broekhuizenvorst voor een moment
van bezinning in de gedachteniska
pel. Via Swolgen gaat de wandeling
verder naar ‘Klein Lourdes’ in Tienray.
Deze drie plaatsen liggen aan de

genoemde buslijn 88, waardoor
men gemakkelijk weer terug kan
gaan naar het startpunt. Wie aan de
gehele rondwandeling van 20 kilo
meter meedoet, is na een mooie
natuurwandeling rond 17.00 uur
terug in Lottum.
De lazarist Frans Schraven
(geb. 13 oktober 1873) vertrok na
zijn priesterwijding in 1899 als mis
sionaris naar China. In 1921 werd hij
bisschop en apostolisch vicaris in
het huidige Zhengding. Op 9 okto
ber 1937 werd hij samen met acht

gezellen op gruwelijke wijze door het
Japanse leger vermoord, omdat hij
weigerde vrouwelijke vluchtelingen
als ‘troostmeisjes’ ter beschikking
te stellen. Enkele jaren geleden is in
Rome het proces tot zaligverklaring
ingezet. Sinds 2012 kent de kerk van
Broekhuizenvorst een gedenkka
pel met schilderingen van Jan Haen
over het leven en de marteldood van
de negen verdedigers van weer
loze vrouwen. Voor meer informa
tie, stuur dan een berichtje naar
h.erinkveld@redemptoristen.nl
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Puzzel

Religie

Puzzelwedstrijd

America
zondag

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij
Albert Heijn in Horst!
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Medische zorg
Heilige mis

Broekhuizenvorst

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 03 oktober (12.00 uur)
binnen zijn. De winnaar wordt volgende week bekendgemaakt op deze pagina.
Veel succes en puzzelplezier gewenst!

zaterdag

Heilige mis

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag
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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
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Heilige mis

09.00

donderdag
Heilige mis
09.00
		

9
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zaterdag
Heilige mis
17.30
		

11
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Swolgen

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Sevenum

Horizontaal 1. Gezicht. Kledingstuk. Opgooi. Brandstof 2. Tijdstip. Houtsoort. Sterrenbeeld. Dans. Paardengang
3. Jaspand. Persoonlijk vnw. Inkeping. Trottoir. Ovaal. Ruimtevaartorganisatie 4. Ter attentie. Hechtmiddel. Bessentros.
Tweestrijd. Niet waar. Vreemde munt 5. Op zekere plaats. Griekse letter. Wapen. Fuchsia. Andere vorm
6. Moeder. Duivel. Afval plaats. Degen kwast. Vergelding 7. Gewoonterecht. Stommeling. Zangspel. Wapen. Vuur
8. Huisbediende. Soort rotan. Verhaal. Sloop. Overdreven 9. Vuurwapen. Getreiter. Deel van vliegtuig. Roeiboot.
Kleur 10. Antwoord betaald. Aandoenlijk. Kanjer. Laan. Heerlijk 11. Behoeftige. Nevenbetrekking. Drank. Graag.
Reispapieren 12. Driekroon. Soort aap. Deel van een bloem. Dubbele kamer. Voorzetsel 13. Vlaktemaat. Nevelsluier.
Flauw schijnsel. Bergtop. Grote woestijn 14. Voordat. Voile. Bericht. Omdijkt land. Strijd. Stoomschip
15. Inktvlek. Bioscooptheater. Dans. Toespraak. Oosterlengte. Verharde huid 16. Met het genoemde. Handel. Elk.
Wondvocht. Ontkenning 17. Schoolvak. Franse plaats. Optisch hulpmiddel. Mond.
Verticaal 1. Borstbeeld. Dwaas. Stopwol. Afkeer 2. Gehoorzaal. Navigatiemiddel. Tuinhuisje. Noot 3. Cirkel.
Vervaardiger. Soort kantwerk 4. Afdruk. Kortschrift. Delfstof. Verlaagde toon 5. Soort hout. Italiaanse rivier. Zak.
Klein vertrek- 6. Vlek. Wasinrichting. Glas donker bier 7. Net voldoende. Voormiddag. Noorse god. Hersenen.
Boom 8. Slordig. Slaapziekte. Smal. Gemaal 9. Drasland. Plaats. Noodsignaal. Onroerend goed 10. Eens. Vrachtauto.
Titel. Godin 11. Sliert. Nagelaten afdruk. Ongelegen. Vrouwelijk dier 12. Vrekkig spaarder. Bij voorbeeld. Staatsgreep.
Begroeting 13. Positieve elektrode. Herhaaldelijk. Bloem 14. Kaartaanduiding. Schop. Rekening-courant.
Ietsje 15. Plakband. Mooi. Onderwerp.Jongere broer 16. Familielid. Gebladerte. Oefentijd. Sieraad 17. Stuurboord.
Deel van fuik. Deel van kachel. Mindere 18. Indisch kledingstuk. Materiaal. Schoollokaal. Dichte wollen stof
19. Ten bedrage van. Wal. Bijzonder. Rijksuniversiteit. Grap 20. Hoeveelheid. Nalatenschap. Steenmassa
21. Rijksgebouwendienst. Peulvrucht. Omzet. Iedereen 22. Judograad. Aanspreektitel. Vetplant. Vreugdekreet
23. Jonge paling. Perzisch tapijt. Vertegenwoordiger 24. Als onder. Eerste kamer. Vorderaar. Wintervoertuig
25. Dakgebint. Verlegenheid. Opening. Herfstbloem

(alleen na telefonische afspraak)

Meterik

zondag
Heilige mis
10.30
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

15

Venlo

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

zaterdag
Heilige mis
19.00
		

13

Huisartsenpost

Gebiedsteams

zondag

7

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

Melderslo

Lottum

6

Apotheek Maasdorpen

Meerlo

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

4

Apotheek

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

3

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

Gemeente Horst aan de Maas

Tandarts

Spoedgevallendienst

01 t/m 03 oktober
Prime Dent Venray
Raadhuisstraat 12, Venray
0478 58 22 81

04 t/m 07 oktober
Tandartsen Praktijk Venray
Wilhelminastraat 17a, Venray
0478 58 07 00

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

De oplossing van de puzzel in HALLO Horst aan de Maas van 23 september 2021 was:

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

En de winnaar is: Koen Kleuskens. Van harte gefeliciteerd met de cadeaubon van € 50,- te besteden bij
PLUS Supermarkt in Horst!

Eerste theaterseizoen Kukeleku in vernieuwd
Gasthoês
Stichting Kukeleku start in oktober met de eerste voorstellingen van het nieuwe theaterseizoen in
‘t Gasthoes. Na de verbouwing heeft de gemeente Horst aan de Maas de beschikking over een volwaardige
theaterzaal.
Bezoekers kunnen vanaf de tribune,
die plaats biedt aan ruim 300 mensen,
kijken naar bekende namen en aanstor
mende talenten. Het aantal voorstel
lingen is meer dan verdubbeld en er

is ook aandacht voor cabaret, muziek
en toneel. Enkele namen zijn Stefano
Keijzers, Mooi Wark, Rob Scheepers en
Renée van Wegberg. Ook zijn er fami
lievoorstellingen zoals Dirk Scheele

of Pieter Konijn. Doordat het aantal
voorstellingen meer dan verdubbelt in
de nieuwe zaal zoekt Kukeleku extra
vrijwilligers. Bij interesse, stuur dan een
e-mail naar info@kukeleku.com
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Priesternoodnummer
Horst aan de Maas
06 55 40 80 23

Tummers
daar word ik vrolijk van
ALE
K
O
L
UW
O
J
R
A

!
T
S
I
L
A
I
C
AL
E
P
S
D
E
O
G
T
I
W
JA
0
0
1
BIJNA

S KEUZE

TUMMER

A

C
9

9

7

KG

KG

KG

1400
T/PM

SIEMENS WASMACHINE
WM14UQ70NL
• SensoFresh • SpeedPack L
• Anti-vlekkensysteem

899,-

749,-

65
dB
BOSCH WARMTEPOMPDROGER
WTH83V00NL
• AutoDry • AntiVibration Design
• SensitiveDrying System

1600

679,-

489,-

T/PM

1199,-

SAMSUNG WASMACHINE

WW90T936ASH
• QuickDrive™ • AI Wash • Super Speed
• Tummers keuze voor een Smart wasmachine

699,-

*Prijs na €200 cashback

S KEUZE

TUMMER
NO FROST

E
178
CM

91 CM

225L
VRIEZEN

409L
KOELEN

SAMSUNG AMERIKAANSE KOELKAST
RS68A8831SL/EF
• Smart Conversion • Twin Cooling Plus
• incl.
voucher t.w.v. €75,-

1699,-

1399,-

D
BOSCH INBOUW VAATWASSER
SGV4HBX40E
• Extra Droog • InfoLight • AquaStop
• SuperSilencePlus 44dB

1199,-

799,-

AEG INBOUW OVEN MET MAGNETRON

999,-

799,-

KMF768080M
• CombiQuick • MaxiKlasse
• Nismaten (BxHxD) 56x45,5x55cm • Tummers keuze voor een
inbouw oven met magnetronfunctie

NIEUWE
MEGAS
TORE

ROERMOND • WEERT • PANNINGEN • TEGELEN • ECHT • HEYTHUYSEN • HORST • SITTARD-GELEEN

@tummerselectro
@eptummers
Kijk voor de actuele openingstijden op onze site
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl

