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Trots op hun buurt
De buurt De Pelslap en ‘t Veldje in Horst hebben onlangs een wedstrijd gewonnen van Wonen Limburg. De twee buurten zijn namelijk bezig de straten speelvriendelijk te maken
voor de kinderen. Lees verder op pagina 03

Gemeente krijgt extra bijdrage voor jeugdzorg

Meevallers in begroting Horst aan de Maas 2022
De gemeente Horst aan de Maas heeft een aantal jaren forse financiële tegenwind gehad. Volgens wethouder
Thijs Kuipers werd door het Rijk onvoldoende middelen beschikbaar gesteld ten gevolge van de vraagstukken
rondom het sociaal domein. “Het heeft alle gemeenten de nodige kopzorgen gekost om de begroting rond te
krijgen, maar eindelijk heeft het Rijk een aantal keuzes gemaakt waardoor de financiële spanruimte voor de
gemeente iets draaglijker wordt.” De gemeente Horst aan de Maas krijgt namelijk een extra bijdrage voor de
jeugdzorg en het Gemeentefonds.
Volgens wethouder Kuipers ziet de
begroting er een stuk beter uit dan
de begrotingen van de afgelopen
twee jaar en de kadernota eerder dit jaar. De gemeente ontvangt
vanaf 2022 structureel 2,1 miljoen
voor de jeugdzorg. Dit bedrag is
definitief voor 2022, voor 2023 is
75 procent van dit bedrag opgenomen. Ook de uitkering uit het
Gemeentefonds stijgt met ongeveer
1 miljoen. Hiervan is de helft opge-

nomen in de begroting. “Dit zijn
forse bedragen en dit had ook de
andere kant op kunnen gaan”, geeft
Kuipers aan. “Het had ons ook geld
kunnen kosten, de berekening voor
het Gemeentefonds is wel drie keer
herzien. We wachten nu nog de
definitieve hoogte van de uitkering
af.” Deze structurele meevallers van
jeugdzorg en het Gemeentefonds
zijn dan ook, uit voorzichtigheid, nog
niet honderd procent ingeboekt.

De grootste tegenvaller in de
begroting is volgens Kuipers
de kostenstijging in het sociaal
domein. “In het begin van de coronaperiode stelden mensen hulpvragen uit”, legt hij uit. “Nu zie je
een flinke toeloop van mensen die
hulp nodig hebben, met name in de
jeugdzorg. Het gaat hier toch wel
over grote bedragen, maar dit zie
je in het hele land. Jeugdigen hebben het zwaar door corona en heb-

ben hulp en ondersteuning nodig.”
Kuipers geeft aan dat de gemeente
wat betreft jeugd nog meer kan,
moet en wil doen op het gebied
van preventie. “We zijn nu met een
interne werkgroep bezig om daar
een plan voor te maken.”

Algemene reserve
De algemene reserve moet volgens
Kuipers de komende jaren weer op
peil gebracht worden. “We hebben
daar de afgelopen tien jaar flink uit
geput. De algemene basis is ruim
voldoende om alle risico’s aan te
kunnen, dus we staan niet onder
druk. Toch zou het niet onverstandig zijn om de komende periode,
als er meer financiële ruimte ont-

staat, het vermogen weer meer
op peil te brengen door het aan te
vullen met het overschot. Dit was
afgelopen periode niet mogelijk,
maar we zijn niet verder ingeteerd
op ons vermogen.” Kuipers geeft
aan dat er geen 30 miljoen in de
algemene reserve hoeft te zitten. “Een overheid hoeft geen hele
dikke bankrekening te hebben, het
geld moet ook aan nuttige dingen besteed worden. Te veel geld
oppotten is niet goed, maar het
mag nu wel een tandje steviger
worden. In vergelijking met andere
gemeenten doen we het ook helemaal niet slecht.”
Tekst: Floor Velthuizen
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25-jarige maakt deel uit van band dinnershow VEGAS

Kyle Janssen uit Horst nieuwe gitarist van Hans Klok
In The Harbour Club Theater in Amsterdam Oost is zondag 26 september
de show VEGAS in première gegaan, waarvan Hans Klok het boegbeeld
is. De dinnershows vinden plaats tot en met januari 2022 en staan in het
teken van de illusionist, livemuziek, dans en eten. De 25-jarige gitarist
Kyle Janssen uit Horst maakt deel uit van de band die optreedt tijdens
deze avonden.
Kyle werd benaderd voor de show
van Hans Klok door Jimmy van den
Nieuwenhuizen, de musical director
van de show. “Hij is de grootste
sessiedrummer van Nederland”,
vertelt Kyle. “Hij speelt onder
andere bij De Vrienden van Amstel
Live, bij Snelle en bij VanVelzen.
Hij werd door de productie van
VEGAS benaderd of hij een band
kon regelen voor de show. Jimmy
kwam vaak bij de muziekstudio
van mijn schoonvader en vertelde
hierover. Vervolgens heeft mijn
schoonvader hem over mij verteld.”
Kyle heeft toen contact gehad met
Van den Nieuwenhuizen en werd
aangenomen. “Ik hoefde niet op
auditie, dat wederzijdse vertrouwen
was heel fijn. Vanuit daar hebben we
een datumprikker aangemaakt voor
de repetities. De eerste repetitie was
op zaterdag 25 september, waarna
ook de eerste ‘try-out’ was. De rest
had allemaal al gespeeld, en ik moest
dus meteen optreden na mijn eerste
repetitie”, lacht hij. Kyle wisselt af
met een andere gitarist. Bij VEGAS
zijn er namelijk twee bands, omdat
er zo veel shows zijn. Voor ieder
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instrument zijn er dus twee
mensen. “Joshua is de vaste gitarist
en wij zullen elkaar afwisselen.
Volgende week heb ik één show, de
week erna drie. Gemiddeld moet het
neerkomen op één show per week.”
De VEGAS shows zijn allemaal in
The Harbour Club in Amsterdam
Oost. “Hier hebben ze tijdens de
lockdown een theater gebouwd en
VEGAS is de eerste show waarmee
dit theater in première ging. De show
loopt nu tot eind januari, maar als de
kaartverkoop goed gaat, dan kan dit
verlengd worden tot mei. Ik heb al
begrepen dat het hard gaat met de
kaartjes.”

Muziekdocent
Kyle speelt al sinds zijn 12e gitaar en
heeft altijd al van muziek gehouden.
“De laatste zeven jaar ben ik er serieuzer mee aan de slag gegaan”, vertelt
hij. Ik besefte dat ik er mijn werk van
wilde maken en ben me gaan verdiepen in muziekscholen. Ik hoorde via
vrienden al dat er een strenge selectie was voor het Conservatorium, dus
ik besloot een vooropleiding te doen.
Ik ben vervolgens aangenomen bij
het Conservatorium in Enschede.”
Kyle startte met deze muziekopleiding
in 2017 en rondde hem in vier jaar af.
“In mei 2020 studeerde ik af, maar
dat is heel vreemd gelopen vanwege
corona. Ik zou afstuderen met een
show, maar de maatregelen zorgden ervoor dat dit niet mogelijk was.
Ik heb toen uiteindelijk gezorgd voor

Magisch
De ‘try-out’ was een volwaardige
show zoals deze altijd gespeeld wordt,
maar was voor een besloten kring.
“Tijdens deze show mochten familie en
vrienden van de cast en crew komen
kijken”, vertelt Kyle. “Dit was echt een
groot feest. Ik had zelf elf mensen meegenomen, mijn familie en schoonfamilie kwamen allemaal kijken. Dat droeg
echt bij aan het moment van ontlading.
Na anderhalf jaar corona kon ik eindelijk weer eens mijn ding doen, ik vond
het supervet dat iedereen ernaar kwam
kijken. Ze waren allemaal enorm onder
de indruk en gaven aan dat het een
groot spektakel was en het eten ook
geweldig was. Al met al hadden ze een
hele leuke avond.”
Kyle kijkt nu al uit naar de volgende
show. “Ik vond de eerste show echt

te gek. Het is me heel goed bevallen.
De hele productie is gewoon supergroot: er zijn dansers, muziek en lichtshows. Het is een gigantisch spektakel
met na elk nummer kledingwissels.
Vanaf de eerste noot voelde ik pure
ontlading, ik vond het heel bijzonder om mee te maken en gelukkig
ging alles goed. Het was een magisch
moment.”

Na anderhalf jaar
corona kon ik eindelijk
weer mijn ding doen

Tekst: Floor Velthuizen
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Verwennen met een onderhoudsbeurt

Herstelt je verzwakt gazon?
Na de droge en warme zomer heeft het gazon het moeilijk. Wil je een nieuw leven voor je gazon dan is het noodzakelijk om nu uw gazon te
verwennen met een onderhoudsbeurt. Verticuteren, bemesten, bijzaaien, bekalken en bladeren verwijderen zijn enkele werkzaamheden die
je kunt doen.
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een livestream en een EP uitgebracht,
eind goed al goed.”
Nadat hij afstudeerde, verhuisde Kyle
met zijn vriendin naar Maarssen.
“Ik wilde wel een baan in de muziek,
maar hoorde van veel medemuzikanten dat dit erg lastig was direct na
het afstuderen. Sommigen werkten
een jaar later nog steeds in een of
andere bouwmarkt. Corona maakte
dit nog lastiger, omdat de hele branche stil lag. Ik bezwoer mezelf dat
ik alleen mijn geld wilde verdienen
met muziek en dit is me gelukt.”
Kyle vond een baan als gitaardocent
in Hilversum en bouwde vrij snel een
groot klantenbestand op. “Dat lesgeven vond ik super. Toen het allemaal
nog minder werd door corona, heb
ik vaker kleine huiskamerconcerten
gedaan.”

Een speciale herfstbemesting, met
extra kalium, strooi je nu en zorgt
ervoor dat uw gazon sterk de winter ingaat waardoor uw gazon beter
bestand is tegen extreme weersom-

standigheden, zoals vorst, sneeuw
en dooi. Ook het niet te kort maaien
van uw gras zal helpen bij het goed
de winter doorkomen, houd een
maailengte van ongeveer 3 cm. aan.
Is uw gazon geel of met kale plekken de zomer uit gekomen dan kan
het raadzaam zijn om nu uw gazon
te verticuteren en gras bij te zaaien
zodat uw grasmat weer dichtgroeit.
De herfstbemesting zal uw gazon
weer groener maken. Ook als er
al mos begint te groeien zal dit bij
het verticuteren worden verwijderd
en krijgt het gras ruimte en lucht
om te groeien. Ook deze ontstane
ruimte kun je bijzaaien met graszaad met een speciale meststofcoating dan groeit uw grasmat weer
snel dicht. De coating zorgt er ook
voor dat de vogels uw graszaad niet
opeten. Zorg de komende tijd dat

de vallende bladeren uw gazon niet
verstikken door het blad tijdig te
verwijderen. Dit gaat gemakkelijk
met een bladhark of een bladblazer. Doe dit wekelijks zodat uw gras
zonlicht krijgt. Zonder licht kan uw
gras niet groeien of groen worden.
De laatste klus komt in de winter
aan bod, uw gras dient bekalkt te
worden. Kalk zorgt ervoor dat de PH
(zuurgraad) op peil blijft. Kalk verbeterd ook de bodemstructuur. Als de
PH te laag wordt, de bodem is dan
te zuur, kunnen planten en ook uw
gazon geen voeding opnemen en zal
slecht groeien. Mos groeit heel goed
in een zure bodem daarom heeft
kalkstrooien ook een effect op het
voorkomen van mos in uw gazon.
De PH van de bodem moet rond de
6.5 liggen, dan groeit gras het beste.
Wij kunnen de PH voor u meten.

Verzamel met een lepel op tien plekken per 100m2 de grond tot een
diepte van 15 centimeter. Verzamel
dit in een zakje, goed mengen en
kom hiermee naar de winkel voor
een gratis persoonlijk advies.

Door: Johan van den Beuken,
Welkoop Sevenum

Welkoop Sevenum
Horsterweg 68, 5975 NB Sevenum
077 467 22 22 www.welkoop.nl
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Turki vluchtte uit Syrië en bouwde een leven op
in Sevenum
Een harde werker die kansen aangrijpt. Zo kan de 32-jarige Turki
Alhamdan uit Sevenum omschreven worden. Hij vluchtte in 2017 vanuit
Syrië naar Nederland en leerde sindsdien de Nederlandse taal, vond een
fulltimebaan in Ysselsteyn en haalde zijn rijbewijs.

Turki met Mariëlle en Jan

Turki woonde tot zijn 24e in Syrië,
maar moest door de oorlog zijn
geboorteland ontvluchten en zijn
familie achterlaten. Hij vluchtte naar
Libanon, maar kon daar ook niet
blijven. Zijn broer vluchtte eerder al
naar Nederland. Hierdoor koos hij,
door de omstandigheden gedwongen, ook voor Nederland. “Ik kwam
29 september 2017 in Nederland
terecht. Ik verbleef toen in verschillende asielzoekerscentra zoals in
Arnhem en Echt. Het leven was daar
heel heftig. Na een jaar kreeg ik een
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd
en uiteindelijk kreeg ik een woning in
Sevenum toegewezen.”

Begeleiding
Tijdens zijn inburgeringsproces werd
Turki ondersteund door maatschappelijk begeleider Jan Philipsen. Jan doet
dit op vrijwillige basis voor Synthese.
Synthese heeft namelijk sinds kort de
maatschappelijke begeleiding voor
vluchtelingen die in de gemeente
Horst aan de Maas komen wonen
overgenomen van Vluchtelingenwerk.
“We zetten hierbij vrijwilligers zoals
Jan in, die de maatschappelijke begeleiding verzorgen”, legt Mariëlle van
Twillert, coördinator Integratie en
Participatie bij Synthese, uit. “Dit traject van maatschappelijke begeleiding duurt meestal een half jaar tot

maximaal twee jaar. Deze begeleiding bestaat eigenlijk uit twee
onderdelen. Aan de ene kant gaat
het om het meehelpen en ondersteunen in het aanvragen van allerlei praktische zaken. Aan de andere
kant helpt de begeleider in het wegwijs maken in de samenleving en bij
het leren kennen van Nederland.”
Jan hielp Turki een leven op te bouwen in Sevenum. “Op het moment
dat een vluchteling door de overheid
aan de gemeente Horst aan de Maas
wordt gekoppeld en een woning
toegewezen krijgt, komt het maatschappelijk begeleiden in beeld”,
vertelt Jan. “Het begint eigenlijk met
regelzaken zoals gas, water en licht.
Dit zijn standaard dingen voor ons,
maar voor Turki was dit in het begin
natuurlijk nog niet mogelijk om zelf
te regelen. Alles is nieuw voor hem
op zo’n moment.” Naast papierwerk
helpt een maatschappelijk begeleider ook met andere dingen zoals het
vinden van meubels en hoe met je
afval om te gaan. “In het begin kost
me dit 2 of 3 uurtjes in de week,
dit is een stuk minder dan mensen misschien denken”, vertelt Jan.
“De begeleiding is het meest intensief in het begin. Ik kom vervolgens
wekelijks langs en help met alledaagse dingen zoals de post. Maar je
maakt ook gewoon een praatje, dan
vertel ik over Nederland, Limburg en
de geschiedenis. We gaan ook wel
eens samen wandelen.” In het dagelijks leven is Jan schrijver, tot 2013
was hij bassist van de band Rowwen
Hèze. “Ik ben een verhalenmens.
Ik wil me blijven ontwikkelen en
blijven leren, daarom kies ik ervoor
om dit te doen. Ik moet aan Turki
uitleggen hoe Nederland in elkaar
steekt, maar ik ben hier geboren.
Als je ergens geboren bent dan vind
je bepaalde dingen vanzelfsprekend.
Mensen met een andere culturele
achtergrond stellen weer andere vragen vanuit hun eigen optiek, waardoor je zelf ook met een andere blik
naar Nederland leert kijken. Dat vind
ik interessant, maar zo heeft iedere
vrijwilliger een eigen reden om dit
werk te doen.”

Baan
Toen Turki in Nederland kwam, begon
hij meteen met het leren van de taal.
In anderhalf jaar tijd kreeg hij dit
onder de knie. “Ieder moment dat ik
hem zag, zat hij met zijn neus in de
boeken”, vertelt Jan. “Hij heeft ervoor
geknokt om de taal zo snel mogelijk
te leren. Hij is bijzonder gedreven en
gemotiveerd.” In Syrië had Turki een
eigen garage. Daarna werkte hij in de
marketing en horeca. Het is namelijk
in Syrië niet standaard dat iemand zich
in één vakgebied specialiseert, zoals
in Nederland wel gebeurt. “Ik kreeg
eerst een kans om, in een restaurant,
een BBL-opleiding te doen. Ik heb
één maand kunnen werken, tot alles
dichtging wegens corona. Na deze
tegenslag heeft Jan me kunnen helpen
aan een baan bij Air in Motion in
Ysselsteyn. Ik ben superblij met mijn
baan. Ik heb er zo veel geleerd en
ik heb hele aardige collega’s. Zij zijn
allemaal Nederlands.” Jan voegt
hieraan toe dat dit ook een perfecte
situatie is voor Turki. “Hij zet zich in en
werkt zo hard, het was zonde geweest
als zo iemand in een fabriek komt
te werken waar werknemers geen
Nederlands spreken. Nu blijft hij zijn
Nederlands ontwikkelen.”

Dromen
De persoonlijke begeleiding van Turki
is inmiddels afgelopen, zijn traject is
in principe klaar. “Dit betekent echter

niet dat we geen contact meer hebben.
Als hij een vraag heeft kan hij me zo
appen, dat gebeurt ook regelmatig.
Hiernaast konden we het ook goed
met elkaar vinden dus soms spreken
we wat af en maken we bijvoorbeeld
een wandeling samen om bij te
kletsen”, vertelt Jan. “We zijn echt
vrienden geworden en spreken elkaar
regelmatig”, voegt Turki hieraan toe.
Turki hoopt zichzelf te kunnen blijven
ontwikkelen in Nederland. “Ik hoop
dat ik volgend jaar een opleiding
elektrotechniek kan doen vanuit mijn
werk. Ik vind het ook niet erg om dit
in mijn eigen tijd te doen. Dan werk
ik fulltime en kan ik het weekend
besteden aan mijn studie.”
Geïnteresseerden die, net als Jan,
nieuwkomers op weg willen helpen
in de gemeente Horst aan de Maas als
vrijwilliger voor de maatschappelijke
begeleiding, kunnen contact opnemen
met Mariëlle van Twillert van Synthese
via 06 19 01 26 68 of
m.vantwillert@synthese.nl

Qk ben superblij met
mijn baan. Ik heb er zo
veel geleerd en ik heb
hele aardige collega’s
Tekst en beeld: Floor Velthuizen
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Trots op hun buurt
Het initiatief om de buurt veiliger te
maken voor spelende kinderen leeft
al langer binnen de wijken. “Maar telkens is het niet gelukt om hier echt
aandacht aan te besteden”, zegt
Karlijn Weijs, één van de buurtbewoners. Samen met Veilig op Weg zijn ze
een campagne gestart om de snelheid van de auto’s die door de straat
rijden te beperken. Ook zijn ze het
gesprek aangegaan met onder andere
de gemeente Horst aan de Maas en
de Dorpsraad Horst. Daarnaast deden
ze mee met de prijsvraag ‘Trots op
mijn buurt’ van Wonen Limburg.
“We zijn blij dat het nu de aandacht
heeft gekregen van Wonen Limburg.”
Ook buurtbewoner Annelisa Dijkstra
merkt dat er wat moet gebeuren in

De Pelslap en ‘t Veldje. “Auto’s rijden hier veel te hard”, zegt ze.
“Gelukkig rijden er in deze wijk niet
heel veel voertuigen, maar het is vaak
bestemmingsverkeer zoals pakketbezorgers dat de buurt onveilig maakt.”

Donaties
Daarom besloten de ouders dat er
wat moest gebeuren. “We zijn nu
bezig met allerlei projecten om deze
ontmoetingsplek in te richten”, zegt
Weijs. “Door de groenstrook vol
prikkelstruiken leeg te halen en hier
een ontmoetingsplaats te creëren,
worden de buitenspelende kinderen
als het ware verplaatst en bevordert
ook dat de veiligheid in de buurt.
Zo is er de wens voor het leggen van

onderhoudsvriendelijk kunstgras en
om de veiligheid van de kinderen
te vergroten zal er een hekwerk
geplaatst worden, met daarop
een krijtbord. Ook komen er twee
speelbogen en komt er een ornament
om de boom, waardoor deze
multifunctioneel gebruikt kan worden
om te zitten en om te klimmen en
klauteren.” Al deze ideeën kosten
geld. Het initiatief heeft al een bedrag
gewonnen bij de prijsvraag van
Wonen Limburg en kreeg al enkele
donaties, maar de initiatiefnemers
hopen op nog meer steun uit de
omgeving.

Tekst en beeld: Niels van Rens
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Jongerenvisie

Jongeren geven mening over leefbaarheid Meterik
Jongeren in de dorpen van Horst aan de Maas vertellen hoe zij de leefbaarheid in het dorp vanuit hun
perspectief beleven. Wat waarderen ze en wat missen ze? Deze week gaan drie jongeren uit Meterik,
die allen momenteel thuis bij hun ouders wonen, in gesprek.

Bernard Jenniskens

Dré Peeters

Bram Jacobs

Bernard Jenniskens (23) is
enthousiast over het leven voor
jongeren in Meterik en geeft
hiervoor een 9. “Ik heb het
erg naar mijn zin in Meterik.
De jongeren in Meterik hebben een
hele hechte groep. Er is genoeg te
doen zoals voetballen, korfballen,
Jong Nederland, muziek maken en
natuurlijk OJC Knor. OJC Knor is het
jongerencentrum in Meterik waar
iedereen welkom is om een biertje
of een frisje te kunnen drinken.”
Dré Peeters (24) en Bram Jacobs
(25) geven allebei een 8. Bram
geeft aan dat hij Meterik op een
ideale locatie vindt liggen. “Je hebt
het echte dorpsgevoel door de

eigen verenigingen en activiteiten,
maar je bent ook van alle gemakken
van Horst voorzien, omdat Meterik
tegen Horst aanligt. Het nadeel aan
een dorp is wel dat je wat minder
anoniem door het leven kunt gaan.
Als er namelijk iets gebeurt, gaat dit
als een lopend vuurtje door het dorp
heen.” Dré vindt dit niet per se een
nadeel: “Als er iets georganiseerd is,
kom je veel bekenden tegen en dat
maakt het juist gezellig.”

en hebben we op donderdag training,
we sluiten dan altijd af met een biertje. In het weekend zijn de kroeg en
de soos altijd open, dus er is altijd wel
een plek waar je terecht kunt. Nu merk
je dat er ook nog veel thuis wordt
afgesproken, maar dit zal wel door de
nasleep van corona komen. Als we
met de vrienden bij elkaar zitten kijken
we meestal sport, spelen we een spel
of zitten we met elkaar aan de bar.”
Dré en zijn vrienden zijn meestal te
vinden bij café Kleuskens of OJC Knor.
“Soms zitten we ook bij iemand thuis.
Persoonlijk maakt het mij niet zoveel
uit waar we zitten, want we hebben
het toch wel gezellig. Daarnaast zijn de
zondagen op de voetbalclub ook altijd

Jongerenactiviteiten
Bram geeft aan dat er voor jongeren
voldoende te doen is, als je zelf maar
actie onderneemt. “Zo geef ik op dinsdag leiding bij Jong Nederland Meterik

erg gezellig.” Bernard gaat, naast het
café en de soos, wel eens naar verschillende keten. Hij geeft aan dat hij
in Horst aan de Maas een discotheek
of echte uitgaansgelegenheid mist.
“Nu De Lange weg is, is er niet echt
meer iets om fatsoenlijk uit te kunnen
gaan.” Bram voegt hieraan toe dat je
daardoor ook minder contact hebt met
leeftijdsgenoten van andere dorpen.
De jongens zoeken alle drie wel
eens andere dorpen en steden op.
“Dit doen we altijd als er iets georganiseerd wordt”, vertelt Bram. “Vooral
in de periode wanneer de kermissen
plaatsvinden. Op zo’n moment kom
je mensen tegen die je al even niet
meer gezien hebt, waar je weer mee
bij kunt praten.” Dré gaat vaak met het
openbaar vervoer naar steden zoals
Eindhoven en Nijmegen. “Het station is maar 10 minuten fietsen, dus
dit is erg eenvoudig.” Ook Bernard
pakt vaker de trein richting de stad.
“In onze vriendengroep studeren er
nog een paar. We gaan dan wel eens
zuipen in Tilburg, Nijmegen, Eindhoven
of Breda.”

Wonen
Bram en Bernard zijn niet van plan om
uit Meterik te verhuizen. Bram en zijn
vriendin krijgen in januari de sleutels
van hun huis in Meterik. Bernard vindt
het veel te gezellig in Meterik om te
verhuizen. “Ik ben wel nog van plan
om een half jaar in het buitenland te
gaan studeren en na mijn studie wil ik
op mezelf gaan wonen.” Dré sluit niet
uit dat hij ooit uit Meterik zou verhuizen. “Maar ik ga het ook niet opzoeken, op dit moment heb ik het hier
goed naar mijn zin.”

Plus- en minpunten
Bram vindt het fijne aan Meterik dat
het dorp voorzien is van veel gemakken en heel dicht bij de faciliteiten
van Horst ligt. “Je kunt altijd wel
ergens terecht om samen met dorpsgenoten iets te doen zoals de verenigingen en kroeg of soos. Het nadeel
van Meterik is wel dat als er iets
gebeurt in het dorp, dit meteen bij
iedereen bekend is en dat zulke verhalen een eigen leven gaan lijden.
Iedereen kent elkaar.” Bernard is dit
met Bram eens, maar geeft aan dat
het feit dat iedereen elkaar kent,
ook een pluspunt is. “Dit brengt
een goede verbroedering van de
gemeenschap. Ik vind het ook fijn
om door de stad te lopen en te verdwijnen in de mensenmassa, maar
uiteindelijk houd ik meer van gezelligheid en een contactenkring van
jong en oud. Dat past het beste in
een dorp.” Dré heeft nog een wens
voor Meterik: “Wat ik graag zou
willen in Meterik is een soort plein
waar iedereen in de zomer naartoe
gaat om op het terras te gaan zitten.
Hierdoor zullen voorbijgangers ook
sneller denken dat het er gezellig
uitziet en gaan ze niet direct in Horst
op het terras zitten.”

Zondagen bij de
voetbalclub zijn altijd
erg gezellig

Tekst: Floor Velthuizen

HALLO HORST!
HANDY HAIRSHOP
HORST OPENT WEER
ZIJN DEUREN!
Graag nodigen wij u 11 oktober uit
voor onze opening in de vertrouwde
winkel aan de Loevestraat 11 te Horst.
Met een vernieuwd assortiment,
herkenbare gezichten!
Ontvang een goodiebag
bij aankoop van €25,- of meer
t.w.v. €20,- gratis!

GRATIS
S
GOODIE
0,t.w.v. € 2
OP=OP

Onze openingstijden:
Maandag
10:00 – 17:00
Dinsdag
10:00 – 17:00
Woensdag 10:00 – 17:00
Donderdag 12:00 – 18:00
Vrijdag
10:00 – 16:00
zaterdag en zondag gesloten!

Loevestraat 11 Horst, 077 - 3985486
* OP=OP. Minimale besteding € 25,00. Actie is geldig in vestiging Horst
t/m 15 oktober 2021, max. 1 gratis goodie pakket per klant.

0710 \ nieuws

Koninklijke onderscheiding
voor Truus Muijsers-Jeucken

Greenport Bikeway naar America
moet eind 2022 klaar zijn

Truus Muijsers-Jeucken heeft op vrijdag 1 oktober een koninklijke
onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester
Ryan Palmen van de gemeente Horst aan de Maas.

Het verlengde van de Greenport Bikeway moet eind 2022 af zijn. Dat zei Thijs Hermans, van adviesbureau
Infra20, tijdens een infoavond op woensdag 29 september over het fietspad in Aan de Brug in America.
Als alles volgens plan verloopt, zouden de eerste werkzaamheden van de
Greenport Bikeway eind 2021 beginnen. Het fietspad wordt verlegd naar
het centrum van America. Daarmee
gaat de Stationsstraat flink op de schop.
De Greenport Bikeway moet eind 2022
afgerond zijn. “Dat komt omdat de
gemeente Horst aan de Maas een subsidie krijgt vanuit de provincie Limburg en

deze moet inleveren als het niet dat jaar
klaar is”, zegt Hermans. De gemeente
blijft in gesprek met de omwonenden.
Binnenkort wordt de aannemer bekend
en wordt er weer een infoavond georganiseerd voor de geïnteresseerden.
Bijna alle plannen lijken definitief. Er ligt
alleen nog een optioneel plan bij mestverwerkingsbedrijf Willems in America.
Naast het toekomstig fietspad ligt een
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weegbrug en deze brug zou voor onveilige situaties kunnen zorgen. Om de
weegbrug te bereiken zouden vrachtwagens over de Greenport Bikeway
moeten rijden. Henk Willems, eigenaar
van het mestverwerkingsbedrijf, is hierover nog in gesprek met de gemeente
Horst aan de Maas.
Tekst: Niels van Rens

Gemeente Horst aan de Maas wil samenwerking
toezicht en handhaving met Venray beëindigen
Gemeente Horst aan de Maas wil per 1 januari 2022 de samenwerking met Venray op het gebied van toezicht
en handhaving beëindigen. Het College van B&W vroeg de raad om toestemming te verlenen hiervoor.
Dit voorstel riep vragen op bij onder andere VVD en CDA. VVD gaf aan de evaluatie en onderbouwing te
missen en CDA maakte zich zorgen over de uitvoering van dit plan. Dat bleek tijdens de voorbereidende
raadsvergadering van dinsdag 5 oktober.

Mevrouw Muijsers is al 25 jaar
de stille kracht van Stichting
Woonzorgvoorziening Broekhuizen
Naesenhof, waar ze zich op verschillende manieren verdienstelijk maakt. Zij draagt onder meer
zorg voor het schoonmaken van
de accommodatie en de vuile
was, verzorgt de bloemstukjes
en verleent hand- en spandiensten waar nodig. Ook was ze van
1996 tot 2010 vrijwilliger en van
2010 tot 2017 leidinggevende van
het eetpunt voor bewoners van
het woonzorgcomplex. Toen eind
2014 door de stichting gestart
werd met de voorbereidingen van
de Dorpse Dagvoorziening Same
Uut Broekhuizen- & Vorst, stond
mevrouw Muijsers vooraan in de

rij om mee te helpen. Na twee jaar
voorbereiding werd het eetpunt
voor bewoners van de Naesenhof
uitgebreid naar een eetpunt voor
alle ouderen uit Broekhuizen
en Broekhuizenvorst. Ook hier
is mevrouw Muijsers vrijwilliger en heeft ze de leiding. Verder
is mevrouw Muijsers sinds 1998
vrijwilliger bij de parochie van de
H. Nicolaas Broekhuizen, waar zij
samen met anderen zorgt voor het
poetsen van de kerk. Bovendien
is zij vanaf 2006 actief betrokken bij De Zonnebloem afdeling
Broekhuizen/Vorst, waar zij gasten van de vereniging bezoekt
en begeleidt. Ook helpt zij bij het
organiseren van activiteiten.

Kunst voor publiek

Gemeentelijke kunstcollectie
krijgt nieuwe bestemming
In de loop der jaren heeft de gemeente Horst aan de Maas een
kunstcollectie opgebouwd. Het grootste gedeelte van deze collectie
wordt nooit vertoond aan publiek. Dit komt onder andere door
gemeentelijke fusies in het verleden en verbouwingen. Het College
van B&W geeft een groot deel van de collectie nu een nieuwe
bestemming, zodat het publiek er weer van kan genieten.
De gemeente behoudt een kleine
collectie die relevant is voor Horst
aan de Maas en haar geschiedenis. Kunstenaars of hun erfgenamen
krijgen eerst de mogelijkheid om
hun kunstwerken terug te kopen.
Het Veilinghuis Maastricht heeft de
kunstwerken getaxeerd. De kunst
wordt verkocht tegen de getaxeerde
waarde. Op www.horstaandemaas.
nl/kunstcollectie is een overzicht te
vinden van de kunstenaars en de
voorwaarden voor terugkopen van
het kunstwerk.
Voor meer informatie, mail dan naar
gemeente@horstaandemaas.nl

Schenkingen
De gemeente schenkt werken
aan dorps- en gemeenschapshuizen, als zij bepaalde kunstwerken
uit de collectie willen. Ze krijgen
dan een plek in deze accommodaties. Vervolgens worden later
dit najaar de overige werken
ter veiling en te koop aangeboden. De opbrengst zal via het
cultuurbudget terugvloeien naar
de gemeenschap van Horst aan
de Maas. De werken die overblijven, worden overgedragen
aan Stichting Onterfd Goed in
Eindhoven.

Met het beëindigen van de samenwerking tussen gemeente Horst aan
de Maas en Venray komt toezicht en
handhaving weer in het eigen beheer
van gemeente Horst aan de Maas.
D66+GroenLinks gaf aan het plan te
steunen, maar wel nog een aantal
vragen te hebben hierover. VVD was
kritischer. Luc Cuijpers (VVD) was van
mening dat het voorstel niet compleet was. “De evaluatie mist, daarom
kunnen we als raad de controlerende
taak niet uitvoeren. We willen meer
weten over het doel van de samenwerking, de verbeterpunten en de slechte
punten. Ook de onderbouwing van de
frictiekosten mist.” In reactie hierop
gaf wethouder Thijs Kuipers aan dat er
geen uitgebreide evaluatie is gedaan.
“Het was overduidelijk voor alle betrokkenen dat aansturing op deze wijze te
complex werd”, zei hij. “We willen de
samenwerking vereenvoudigen, dus er
is geen duidelijke evaluatie.”

Annemie Craenmehr (CDA) gaf aan dat
het CDA, naast de frictiekosten, vragen
had over het structurele voordeel dat
de gemeente aangaf te halen uit die
ontvlechting vanaf 2025. “Hoe verhoudt zich dat met de inhuur”, vroeg
ze zich af. “De markt is ontzettend dun
en we zoeken kwaliteit en kwantiteit.
Dan moet er ingehuurd worden, dat is
lastiger en kost meer. We maken ons
zorgen over de uitvoering hiervan.”
Ook Jan Wijnen (PvdA) wilde toelichting op de financiële cijfers. “We bouwen in vier jaar af, hoe kunnen we
dan het vijfde jaar in de plus zitten?”
Wethouder Thijs Kuipers gaf aan dat
de keuze tot een samenwerking met
Venray in 2005 toentertijd verstandig
was, maar nu niet meer. “Later is er
over die samenwerking met Venray
nog een regionale samenwerking
heen gekomen, opgelegd vanuit
het Rijk. Deze werd steeds strakker. Zo ontstond er een netwerk in

het netwerk, dit werd te ingewikkeld qua aansturing. We proberen hier
een organisatievraagstuk op te lossen.” Wat betreft de frictiekosten, gaf
wethouder Kuipers aan dat er twee
afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de ontvlechtingskosten.
“Dit gaat over de personele overcapaciteit en de niet gedekte overheidskosten. Bij gezamenlijke opheffing
worden de kosten gedeeld en hier
is over onderhandeld en besloten.”
Tot slot gaf de wethouder aan te streven naar het in dienst nemen van
mensen. “Op deze manier zijn we aanzienlijk goedkoper uit dan in het uurtarief wat we met gemeente Venray
hadden afgesproken. Daarom verdient
deze eenmalige kostenpost zich terug
in vier jaar en houden we het vijfde
jaar 230.000 euro structureel over.”

Tekst: Floor Velthuizen
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Grubbenvorst is
huiskamer(functie) rijker

Ut is good zoë
Onverwacht snel hebben wij afscheid moeten nemen van
onze zorgzame vader, schoonvader, trotse opa en super-opa

Piet Peeters

Grubbenvorst-Online start een laagdrempelige website. Dit gebeurt
om vereenzaming van inwoners zoveel mogelijk te voorkomen en
blijven persoonlijke contacten noodzakelijk. Daarom start de website in het centrum van Grubbenvorst een huiskamer.

echtgenoot van

Toos Peeters - Janssen †
Hij overleed in de leeftijd van 88 jaar.

Zondag 10 oktober 2021
zijn os pap en mam
en opa en oma

John en Maria
Laura en Jan-Willem, Melle
Bas en Imke
Gijs en Vivian

Jan en Annie
Thijssen-Lemmen

Peter en Marjon
Ilse
Ward

60 jaar getrouwd

Jac en Francien
Fleur
Guus

Van harte proficiat
van ons allemaal!

Marian en Geert
Britt en Koen
Lynn

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Alweer is de tunnel bij de Horster kasteelruïne beklad met graffiti.
Ditmaal heeft iemand het woord ‘Nazi’ op het mozaïeken tunneltje
geschreven en is er een hakenkruis getekend. De gemeente Horst
aan de Maas vindt het walgelijk wat er is gebeurd.

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden
van onze oud-collega

Van 1947 tot en met 1992 is hij bij ons werkzaam geweest
en hebben wij hem gekend als een gedreven en accuraat
medewerker en fijne collega. Ook na zijn dienstverband was
hij nog wekelijks tot voor kort in onze werkplaats te vinden.
Wij wensen zijn familie veel sterkte.
Directie en personeel
Machinefabriek J.M. van den Munckhof B.V.

bij het gebruik van laptop/iPad/
tablet/smartphone en om boeken te
brengen en/of te halen. Op termijn
zal deze huiskamer ook de thuisbasis zijn voor de nog aan te stellen
dorpsondersteuner en mogelijk ook
voor het periodieke contact met het
gebiedsteam en de wijkagent.
De huiskamerfunctie is een initiatief
van Grubbenvorst-Online in samenwerking met Stichting Dichterbij,
De Baersdonck, Dorpsraad, Stichting
Gewoën Grubbevors-Gewoën Laeze,
KBO, St. Jan en Stichting Kom er bij.

Tunnel tweede keer doelwit
vernielingen

Venlo, 30 september 2021
Correspondentieadres: Venloseweg 57a, 5961 JB Horst

Piet Peeters

Deze huiskamer wordt op vrijdag
15 oktober geopend door wethouder Roy Bouten van de gemeente
Horst aan de Maas. De middag
begint om 14.30 uur. De huiskamer is te vinden in dezelfde ruimte
als de gratis bibliotheek ‘Gewoën
Laeze’ in het centraal gelegen
gebouw De Baersdonck, dat eigendom is van Dichterbij. In deze
ruimte kan men elke vrijdagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur vrij binnenlopen om elkaar te ontmoeten, om
te recreëren, om hulp te ontvangen

Op 8 oktober 2021 zijn

Ger en Ans
Coenen-Henckens
50 jaar getrouwd.
Proficiat!
Jeroen, Manon, Stan en Floor
Joris, Marijn, Pim en Jop
Zilverschoon 24
5975 TE Sevenum

Een paar weken geleden werd het
tunneltje al beklad met graffiti, nu
is het weer doelwit. Een woordvoerder van de gemeente Horst
aan de Maas noemt de actie
‘walgelijk’. “Het is verwerpend
wat hier gebeurt”, zegt de woordvoerder. “Wij begrijpen totaal niet
waarom iemand dit soort teksten
en tekens plaatst. Wij doen hier
dan ook afstand van.” Net zoals de
vorige keer heeft de gemeente nu

ook aangifte gedaan. “We vragen
getuigen zich alsjeblieft te melden.” Nadat de gemeente hoorde
van de vernielingen, is er meteen
een oproep gedaan bij een bedrijf
om de tekeningen en het woord
weg te halen. “Dit soort dingen
kost de gemeenschap geld, niemand schiet hier iets mee op.”

Tekst: Niels van Rens

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen van harte bedanken
voor alle blijken van medeleven die wij hebben ontvangen
na het overlijden van onze supervriend en trotse opa

Coen Rijs
De betrokkenheid van zoveel mensen geeft ons troost en kracht.
Riek Zeelen-Kusters
Bart en Leontien
Fer, Loek, Sef
Michel en Connie

Voor al uw onderhoud en
apk-keuringen aan
personen- en bedrijfsauto’s
Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

Garageverkoop-inboedelverkoop.
Zaterdag 9 oktober van 10.00-14.00 uur.
Deken Creemersstraat 53 Horst

De SP Horst aan de Maas heeft besloten niet deel te nemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen die in 2022 gehouden worden. De
SP-afdeling heeft geconstateerd dat er, na een lange en uitgebreide
zoektocht, niet voldoende kandidaten zijn om een lijst op te stellen
voor de verkiezingen van 2022.

Bob

Peet Steeghs Uitvaartzorg

AUTOBEDRIJF

SP Horst aan de Maas doet
niet mee aan gemeente
raadsverkiezingen 2022

Geboren

Maasbree, oktober 2021

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

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: 06-40327108 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.

22 september 2021
Zoon van
Bart en Jacky
Meijers - van den Eertwegh
Dr. Lemmenstraat 5
5964 AM Meterik

Wij zijn dolgelukkig met de
geboorte van onze dochter

Geboren

Mees

24 september 2021
Dochter van
Kenny & Lieke
Crommentuynstraat 32
5964 NM Meterik

Teun

29 september 2021
Zoon van
Paul en Lizzy
Hanssen-Relouw
Broertje van Janne
Langstraat 27
5963 NT Hegelsom

De SP Horst aan de Maas maakt
sinds 1990 deel uit van de
gemeenteraad van Horst aan
de Maas. Sinds de beginperiode
breidde de SP-fractie zich steeds
uit. In de huidige raadsperiode
werd de SP-fractie geconfronteerd met personele problemen.
Zo stapte in 2019 een raadslid uit
de SP-fractie over naar een andere
fractie. In 2020 beëindigde de
toenmalige fractievoorzitter om
persoonlijke redenen zijn raadslidmaatschap en begin juli van
dit jaar overleed raadslid Aniet
Fonteyne.

Mogelijk terug
Op zich kijkt de afdeling, ondanks
de personele problemen, positief
terug op de bijna afgelopen raadsperiode. De fractie heeft de wildgroei aan huisvestingslocaties voor
arbeidsmigranten in Horst aan de

Maas op de agenda gezet en heeft
daarbij de omwonenden van die
locaties die niet of onvoldoende
betrokken werden bij de komst van
de huisvesting een stem gegeven, zegt de partij. Voor de SP in
Horst aan de Maas is het zaak de
komende periode te gaan werken
aan de heropbouw van de afdeling, om zo bij de raadsverkiezingen
van 2026 weer acte de présence te
kunnen geven. De afdeling ziet het
als haar belangrijkste taak voor de
komende vier jaar de burgers van
Horst aan de Maas te mobiliseren
voor een gezond, sociaal en veilig Horst aan de Maas en vóór een
politiek die de tweedeling tussen
de inwoners tegengaat, met eerlijke kansen voor iedereen, goede
huisvesting met betaalbare (huur)
woningen, een omgeving zonder
verstikkende megastallen, gericht
op duurzaamheid.

0710 \ winkel & bedrijf

De 7de Hemel komt
met nieuw speciaalbier ter
nagedachtenis aan zoon
Speciaalbier voor een speciale man, met dat uitgangspunt komt
brouwerij De 7de Hemel nu met een nieuw speciaalbier, in nagedachtenis aan hun overleden zoon en mede-initiator Jimmy
Hendrix.

Binnenkijken bij...

Column

Een nieuwe
dag...
Iedere ochtend rond 07.30 uur
gaan de celdeuren open. De wekker loopt net iets eerder af zodat
de gedetineerde in zijn eigen cel
kan ontbijten en zichzelf kan
wassen aan de wasbak voordat
hij uitgesloten wordt. Het dagprogramma in de gevangenis
verloopt altijd volgens een vaste
planning.
In het dagprogramma staat hoe laat
iedereen wordt uitgesloten en hoe
laat iedereen weer wordt ingesloten. Alle activiteiten zijn per week,
per dag, per uur en per minuut
vastgelegd en zorgen voor ritme en
structuur in de gevangenis. Er staat
in het dagprogramma hoe laat een
gedetineerde naar de arbeid gaat,
wanneer hij gaat eten, wanneer hij
een uurtje onder toezicht kan genieten van de buitenlucht, hoe laat hij
bezoek mag ontvangen, wanneer hij
mag sporten en wanneer hij gebruik
kan maken van de bibliotheek.
Maar ook wanneer hij recreatiemogelijkheden heeft om bijvoorbeeld
een maaltijd te bereiden, te douchen of wanneer hij kan biljarten.
Alles op gezette tijden, zonder de
mogelijkheid om iets te verplaatsen.
Iedere afdeling van de in totaal acht
afdelingen in Grave heeft zijn eigen
dagprogramma. Deze programma’s
passen precies in elkaar en zorgen
dat niet iedereen tegelijk gebruik
maakt van de aanwezige faciliteiten
zoals de sportzaal, de gebedsruimte,
de bibliotheek of de arbeidszalen.
Deze structuur voorkomt chaos
en biedt de gedetineerden en de
medewerkers duidelijkheid, iets wat
zeer belangrijk is in een gevangenis.
Een goed dagprogramma voorkomt
onnodige discussies tussen de gedetineerden en medewerkers en zorgt
dat iedere dag binnen de detentie
zinvol wordt besteed. Het dagprogramma bereidt gedetineerden voor
op de toekomst en geeft ze houvast
in een vaak al turbulente periode
in hun leven. Voorspelbaarheid is
belangrijk om de orde en de rust
binnen de gevangenis te bewaren.
Zelfs in de weekenden als er minder
activiteiten staan gepland, zijn de
dagen wel gestructureerd. Wat ook
iedere dag hetzelfde blijft, is dat de
dag eindigt om 16.45 uur en de deur
weer op slot gaat voor de nacht.
En morgen... weer een nieuwe
gestructureerde dag!

Carla

Jimmy was groot liefhebber van
speciaalbier. Daarom komen zijn
nabestaanden met ‘Dorst aan de
Maas: Jimspecial’, een blond bier
dat op allerlei manieren verwijst
naar hem. In september 2020 overleed hij op 35-jarige leeftijd aan de
gevolgen van een hersenbloeding.
Zijn ouders Kitty en Ger wilden
niets liever dan een bier maken
met een knipoog naar hun zoon.
In het bier zijn daarom een complexe vlierbloesem en pepertwist
verwerkt die een bijzondere, pittige smaak verzorgen. Jimmy was
dol op hete pepers. Het resultaat
bevat een subtiel gebruik van
pepers (lemondrops) om de smaak
te balanceren. Deze ingrediënten zijn afkomstig uit de omgeving van de Maas. Jimmy ontwierp
samen met tattoo-artist Tamara
Scheers etiketten voor De 7de
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Vijf genomineerden
Ondernemersprijs bekend
De Ondernemersprijs Horst aan de Maas reikt op donderdag 18 november
tijdens de avond ‘Prijs het Innoveren’ de InnovatieAward uit aan één van
de vijf genomineerden. De winnaar wordt gekozen door het aanwezige
publiek.
Het bestuur van de Ondernemersprijs
Horst aan de Maas heeft een lijst van
ondernemers onderzocht en beoordeeld, om uiteindelijk tot een vijftal
genomineerden te komen. De genomineerden zijn Rianne Seijkens met
OXIGYM in Horst, Lennard van Bergen
met Kookook Sauzen in Horst, Leon
Driessen, Mike Janssen, Peter Geurts
en Marcel Beelen met FineFields in
Melderslo, Ralph Wijnands en Albert
Vermeulen met ARCO in Horst en Rob
Alards met Totaaltegel in Hegelsom.
Alle genomineerden hebben een innovatie ontwikkeld. Nieuw voor Horst
aan de Maas en al met een bewezen

staat van dienst maar niet langer dan
vijf jaar geleden op de markt gebracht.
De genomineerden en hun innovaties
stellen zich voor in de komende weken
in de HALLO.
Tijdens de avond ‘Prijs het Innoveren’
zullen alle genomineerden met een kort
filmpje en vraaggesprek worden gepresenteerd aan het aanwezige publiek in
‘t Gasthoês, waar dit jaar de uitreiking
plaats zal vinden. De aanwezigen bepalen de uiteindelijke winnaar door tijdens
de avond te stemmen. De avond wordt
gepresenteerd door Frans Pollux en
heeft dit jaar ook een andere spreker op
het programma staan.

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

Optidee: boek een party bij u thuis
of persoonlijk advies: 06 48 55 07 30.
www.optidee.nl/peggy-wismans”

Hemel. Het etiket voor ‘Dorst
aan de Maas’ dat Jimmy al in
2019 ontwierp, is in 2021, met
een kleine aanpassing door zijn
weduwe Frederike, herdoopt
in een Jimspecial. Het eindresultaat is met gebrouwen door
arbeidsgehandicapten bij brouwerij Mannenpap in Nijmegen.
Maggies Farm uit Grubbenvorst
leverde de lemondrops.
De opbrengst gaat volledig naar
de arbeidsgehandicapten bij
Visie Groep, een organisatie waar
Jimmy veel compassie voor had en
waar hij werkte. Het speciaalbier
‘Dorst aan de Maas: Jimspecial’
blond heeft een alcoholpercentage van 6 procent en is in limited edition verkrijgbaar, zolang
de voorraad strekt, op fles en vat.
Voor meer informatie, kijk dan op
www.brouwerijde7ehemel.nl

Speciaalbiertje vernoemd naar
markante Sevenumse man
Trapperie de Werkplats in Sevenum heeft zondag 3 oktober het
speciaalbiertje De Lommenbaer gepresenteerd. Dit biertje is
vernoemd naar een markante Sevenumse man.

De Lommenbaer is vernoemd naar
Hubert Lommen. Hij opende in
1956 een rijwielhandel en fietsenmakerij in het dorp. Theo Lommen,
zoon van Baer: “Wij als familie
Lommen zijn apetrots dat er een

speciaal bier naar pap is vernoemd.
De naam Lommenbaer werd altijd
al in de volksmond gezegd maar nu
is hij vereeuwigd in een speciaal
bier, toch een uniek moment.”

Oudvit seniorenbanen is opzoek naar
o.a. schoonmakers en postbezorgers
in uw regio! Ervaring werkt! bel:
0512 54 80 77 of kijk op www.oudvit.nl
We zien uw sollicitatie graag tegemoet!
Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.

T.k gevraagd land en
tuinbouwmachines o.a ploeg
frees spitmachine kipper mesttank
schudder hark weidebloter tractor enz
06 19 07 69 59
Schilder bied zich aan
voor al uw Schilder, Tex,en
Behangwerkzaamheden. Bel voor
vrijblijvende prijsopgave met
06 29 33 66 85
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Bezige handen, nu gevouwen en stil
Een leven vol ijver, zo was jouw wil
Nu heb je rust met lichaam en geest
Vaak zullen wij denken aan wat is geweest

Herinner mij hoe ik was,
toen ik alles nog kon
Bel dag & nacht
0478-515221
www.briensveld.nl

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

Mia Nabben - Willems
Kronenberg, 21 november 1942

Sevenum, 26 september 2021

Pieter Nabben

Verdrietig, maar ook met een gevoel van grote
dankbaarheid hebben wij toch nog plotseling afscheid
moeten nemen van mijn lieve man, ózze pap en opa

Lei Bouten
Horst, 28 mei 1947

echtgenoot van

Mien Bouten - Baltussen

Familie Willems
Familie Nabben
Grubbenvorsterweg 29, 5975 RA Sevenum
Op zaterdag 2 oktober hebben wij in besloten kring
afscheid genomen van Mia.
Wij danken iedereen voor de hartverwarmende belangstelling,
de lieve woorden, kaarten en bloemen. Dit doet ons goed.
Een bijzonder woord van dank aan Huisartsenpraktijk
Van Weeghel en de medewerkers van Proteion Thuiszorg
die met veel liefde en toewijding voor Mia hebben gezorgd.

Herinner mij
niet in sombere dagen.
Herinner mij
in de stralende zon.
Herinner mij
hoe ik was, toen ik alles nog kon.
Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede wat zij ons gegeven heeft,
hebben wij afscheid moeten nemen van ôs Mam, schoonmoeder, oma en
overgrootmoeder

Elisabeth (Lies)
Kellenaers-Vos
echtgenote van

Monique en Daniël
Demi en Mark
Daan

c Venlo, 4 oktober 2021

Horst: Nellie en Martin
Truus c en Hans c
Venray : Hay en Jacinta
Anna c
Well: Mia en Jan c Jan
Haelen: Ger en Regina
Deurne: Annie en Rob
Maasbracht: Tiny en Jan
Sevenum: Jet en Ger
Horst: Joke
Kranenburg: Peter en Petra
kleinkinderen en achterkleinkinderen
Correspondentieadres: Frans Halsstraat 22, 5961 AT Horst
De afscheidsdienst wordt in besloten kring gehouden op zaterdag
9 oktober om 12.30 uur in de aula van crematorium Venlo,
Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo-Blerick.
Een speciaal woord van dank voor de medewerkers van afdeling 2 van
de Meeuwbeemd, voor de liefdevolle verzorging van Mam.

Voor het schuren en lakken van
tafels, of een andere kleur. J. Derikx.
06 10 95 42 20. Meijel

Poolse medewerkers m/vr
beschikbaar in okt. ma-za.
Informatie 06 22 90 57 01

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Correspondentieadres:
Jan Drabbelsstraat 8
5964 AH Meterik

Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Na zijn overlijden kwam Lei nog één keer thuis, naar zijn
voormalige café ’t Hukske in Meterik.
Hier hebben wij op maandag 4 oktober in kleine besloten
kring afscheid van hem genomen.
Een speciaal woord van dank willen wij richten aan alle
zorgmedewerkers, die in de afgelopen jaren met toewijding
en aandacht voor pap hebben gezorgd.

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven,
die wij van u mochten ontvangen na het overlijden
van mijn lieve man, onze pap en opa

Harrie Jenniskens
zeggen wij u hartelijke dank.
Annie Jenniskens-Duijkers
Kinderen en kleinkinderen

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

GERRIE

Horst, 7 oktober 2021

Wiel Kellenaers c
5 Reek, 14 augustus 1924

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Karin en Peter
Stan
Lieke en Sven

Nicolle en Rob
Jop
Mart
Jeroen en Marleen
Suze
Sil

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

lieve zorgzame mama, schoonmoeder en oma van
Guido en Irene
Emma en Wout
Thom en Fleur
Luc en Jazlyn

Venlo, 28 september 2021

HAN-MARK
ARENDSE

VAN DEN
Dankbetuiging

Het doet ons goed zoveel kaarten, bloemen en mooie
woorden te hebben ontvangen na het overlijden van

ózze Hay
Marcellis
Het is fijn te weten dat niet alleen wij hem zullen missen.
Familie Marcellis, zus, broers, schoonbroer,
schoonzussen, neven en nichten

Is uw stoel of bank doorgezakt, deze
kunnen wij opnieuw voor u opvullen.
Ook oud of beschadigd leer kunnen
wij herstellen alsof het weer nieuw
is. Het reinigen van uw stoffen
en leren meubels. Of alle andere
meubelwerkzaamheden.
www.demeubelgeneratie.nl
06 82 21 30 72

Verzamelbeurs Deurne
Ben jij ook op zoek naar
ansichtkaarten, bidprentjes, markclips,
munten, pennen, postzegels, speldjes?
Kom dan naar ’t Trefpunt, Heuvelstraat
8 in Deurne. Tussen 9.30u en 12.30u
op zondag 10/10, 14/11 en 12/12 ben je
daar welkom.
Info via 06 18 77 13 69

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

0710 \ opinie
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Er moet strengere controle komen
op hardrijders in dorpskernen
In de gemeente Horst aan de Maas is er volop aandacht om hardrijders in kernen bewust te maken van hun acties. Zo proberen de buurten
De Pelslap en ‘t Veldje in Horst automobilisten duidelijk te maken dat er te hard wordt gereden en ook in de dorpen Grubbenvorst, Sevenum en
Kronenberg was er de afgelopen weken aandacht voor het snelheidslimiet.
Dat er in veel dorpskernen te hard wordt
gereden, is een feit. Ga maar eens een
middag controleren en je merkt al snel op
dat veel automobilisten te hard rijden in de
kernen. Dat is natuurlijk gevaarlijk en hierdoor
kunnen er ongelukken ontstaan, vooral
dichtbij scholen waar veel kinderen spelen
en soms onverwachts de straten oversteken.
Daarom moet de gemeente meer inzetten

op strengere controle in de kernen. Spreek
hardrijders aan op hun gedrag en laat de politie ze
eventueel beboeten voor hun daden. Misschien dat
hardrijders dan wel inzien wat ze fout doen.
Aan de ander kant kost het flink wat geld om
al deze controles uit te voeren. Er moeten meer
agenten komen en dan kan de politie haar agenten
niet meer inzetten voor andere zaken. Wat heeft
nu de prioriteit? Daarnaast is het maar de vraag

of mensen zich blijven houden aan de regels.
De kans dat je twee keer wordt aangesproken voor
je snelheidsgedrag, is immers klein. Misschien
moeten er meer drempels komen, of wellicht
meer verkeersborden om de 30-kilometerzone
duidelijker te maken?
Er moet strengere controle komen op hardrijders in
dorpskernen. Wat vindt u?

Bespreking poll week 39

Pesten moet strafbaar worden
De Week Tegen Pesten is onlangs geweest. Momenteel is pesten niet strafbaar. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer zei 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.
Pesters kunnen hooguit strafbare feiten plegen waarvoor ze dan vervolgd worden. Kinderen tot 12 jaar kunnen überhaupt geen boete of
straf krijgen. De meeste stemmers op deze poll
vonden dat pestgedrag strafbaar moet worden.
Zo zegt Nel van Helden dat pesters niet in de
gaten hebben wat ze aanrichten. Angelique van
Moorsel vindt dat scholen hier meer aandacht
aan moeten besteden. “Zo is er ook stiekem
pesten, kinderen die pesten zodat andere le-

raren het niet zien en als je dan bij de school aangeeft dat het gebeurt: ja we doen gesprekjes met
de kinderen, foei mag je niet meer doen. Wat dacht
je van straf geven? En zeker als het aanhoudt.”
Winnie Robles vindt ook dat pesten strafbaar moet
worden. “Ja, er mag best een vorm van strafbaarheid komen. Pesten is niet onschuldig en jeugdige
daders beseffen vaak niet wat ze aanrichten. Een
serieus gesprek met bijvoorbeeld iemand van HALT
kan dan al een verschil maken.”

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 verantwoordelijkheid 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.

Ingezonden brief

Bestuurlijke onzuiverheid?
Beste inwoners van Horst aan de Maas, met verbijstering en met pijn in mijn hart lees ik de laatste tijd veel berichten in de HALLO over
ontevreden medeburgers. Ook luister en kijk (noodgedwongen) naar de raadsvergaderingen van onze gemeente. Overal zie ik groepjes burgers protesteren tegen de plannen die onze gemeente wil uitvoeren. Sinds kort ook in ons vredige buurtje.
Al meer dan vijftien jaar woon ik met
heel veel plezier in Sevenum. Een fijn
dorp waar iedereen nog hoi tegen
elkaar zegt en er lekker nog ouderwets geroddeld wordt. Maar ook hier
hebben we te maken met ‘vooruitgang’. Grote blokkendozen verrijzen
met een onmenselijk sneltreinvaart;
de weg naar Venlo (vijftig jaar geleden een doodlopend zandpad) wordt
tot aan de Zeesweg volgebouwd
met distributiecentra uit het buiten-

land en andere ondernemingen. Als
buurt proberen we wat te doen om
de vaart eruit te halen maar wat we
zien is gelieg, gedraai, tijdgerek,
censuur van de bovenste plank. Alles
om te voorkomen dat wij als burgers gehoord worden. De gemeente
houdt een informatieavond (crisisoverleg) en zegt blij te zijn met het
contact met de buren. Is dat wel zo?
Een fractievoorzitter van één van de
partijen belt een paar dagen voor dit

overleg, ze zegt me dat ik me rustig
moet houden. Als de avond begint
breekt het zweet bij de wethouders
uit en vervolgens geven ze halve
antwoorden en verdwijnen er zelfs
vragen. Ook de schriftelijke antwoorden die een paar weken later komen,
zijn vaak maar halve antwoorden.
En weer zijn vragen niet beantwoord en wordt alles weer op de
lange baan geschoven. Wat moeten
we doen als burgers om de balans

terug te krijgen? We kunnen zeker
bezwaren maken tegen de plannen.
Bestemmingplan Klaver 7 (het gebied
ten zuiden van de Venloseweg en ten
oosten van de Zeesweg in Sevenum)
moet nog worden ingediend.
De gemeente van Horst aan de Maas
kan deze plannen nog stoppen of
laten aanpassen. Wat zou het verfrissend zijn als dat eens zou gebeuren.
John van Dooren, Zeesweg, Sevenum

Door Floor

Column

Offline

Natuurlijk had ik als één van de
eersten door dat maandagavond
WhatsApp, Facebook en
Instagram het niet meer deden.
Was ik rustig met mijn telefoon in
mijn hand mijn vaste rondje aan
het wandelen, moest ik opeens
om me heen gaan kijken.
Toch even wennen. Gelukkig
probeer ik dat wel al een tijdje.
We brengen tegenwoordig allemaal te veel tijd door met onze
telefoon. Dat het niet goed voor
je is, vergeten we voor het gemak
altijd maar. Zo ben ik zelf ook.
Met de hulp van een coach werk
ik sinds een tijdje aan mijn fysiek
en mentale doelen, #healthylifestyle enzo. Alles wat ze me bijbrengt, neem ik zonder twijfel aan.
Maar toen ze me vroeg of ik mijn
telefoon één uur voor het slapen
gaan weg kon leggen, omdat ik
aangaf slecht in te slapen, kreeg ik
het benauwd. Ik moest en zou voor
het slapengaan lekker scrollen op
mijn telefoon. Toch heb ik het haar
moeten nageven, twee weken
mijn telefoon weg om 21.00 uur en
ik slaap weer als een baby. Ik voel
me bijna inspirerend hoe ik hier nu
bij zweer tegen mijn vrienden.
Sinds ik aan het afkicken ben van
mijn heftige telefoongebruik heb
ik een bepaalde rust gevonden.
Waar ik het vroeger zwaar had
tijdens een social mediastoring,
boeide het me nu niet zo veel.
Ik kan me nog zo goed herinneren
dat ik vroeger wel eens een foto op
Instagram postte vlak voor er een
storing was. Twee woorden: pure
paniek. Mijn foto online, zonder
likes. Dat betekende dat er niets
anders opzat dan minutenlang
refreshen totdat het voorbij was.
Dan snel verwijderen en opnieuw
posten in de hoop dat niemand
het gezien had. Alles voor de likes,
toch? Ik denk dat ik er maar om
moet lachen, maar gezond is het
niet. Dan heb ik het deze keer wel
anders ervaren, lekker zen op de
bank en zonder moeite de telefoon weg om 21.00 uur. Dit gaat
stiekem wel wat makkelijker wanneer je geen andere keus hebt,
maar toch. Wat mis je nou precies? Twintig identieke foto’s van
de baby van mijn buurvrouws
nicht, Candy Crush uitnodigingen
(ja, het bestaat nog steeds) en die
corona-fanatiekeling, die weer een
Telegram-link met ‘harde feiten’
deelt: ik zie het morgen wel.
Floor
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VVD Horst aan de Maas

College legt motie naast zich neer

Ooit las ik de tekst: ‘Je zorgen maken is zonde van je tijd. Goede en
slechte dingen gebeuren. Geniet van het goede en overwin het slechte.’
Overwin het slechte, ofwel pas het aan zodat het niet meer slecht is.
Wat ik op dit moment als slecht wil betitelen zijn duidelijkheid en het
nakomen van afspraken door de gemeente.
Vergunningaanvragen zijn bijna standaard te laat binnen, met corona of
te weinig werknemers als excuus.
Als je een terugbelverzoek uitzet binnen de gemeente, word je zelden
teruggebeld. Een bevestiging van
een aanvraag of verzoek laat soms

BVNL Horst aan de Maas

weken op zich wachten. Dit kan en
moet beter volgens de VVD.
Onze fractie vraagt het college al
sinds 2018 om een volgsysteem
ofwel ‘track and trace’ zoals velen
dit kennen van de post. De gemeenteraad heeft unaniem een door de

wel willen? Ons inziens is het
flink bouwen geblazen om onze
jeugd te behouden, onze ouderen
te kunnen voorzien van levensloopwoningen en de doorstroom
echt te starten. Wij denken aan
‘tiny houses’, starterswoningen
met erfpacht en prefab-woningen.

CDA Horst aan de Maas

alleen maar om duidelijkheid.
Een volgsysteem geeft antwoord op
de ‘wie-wat-wanneer-vraag’: wat is
aangevraagd, wie behandelt jouw
aanvraag en wanneer kan ik antwoord verwachten.
Veel gemeenten zijn ons voorgegaan
en zijn zeer tevreden. College van
B&W van Horst aan de Maas, ga dit
nu ook eens Gewoon. Doen.

worden onderzocht, maar het is
nog altijd angstvallig stil en het
jaar loopt al op z’n eind. Wij van
BVNL vinden dat het niet te verkopen is aan onze burgers die
al jaren op de wachtlijst staan
voor een huurhuis om de statushouders voorrang te verlenen.
BVNL is van mening dat zolang de
woningmarkt in Horst aan de Maas
muurvast zit voor onze burgers,
de gemeente de eventuele boete
voor het nog niet kunnen plaat-

sen van statushouders zal moeten
aanvechten.

instantie was de communicatie tijdens de verkenning niet optimaal,
maar dat gaat nu een stuk beter.
Op dit moment vinden in de diverse
plaatsen ook informatiesessies plaats
waar de huidige stand van zaken
besproken wordt. Op www.energielandschaphorstaandemaas.nl staat
nog een aantal informatieavonden
gepland. Het is nu zaak dat alle informatie verzameld wordt en daaruit
zal moeten blijken of er al dan niet
een vervolg aan deze gebiedsverken-

ning gegeven kan worden. Het is dan
ook goed om te horen dat er door
omwonenden, grondeigenaren en
de gemeente een goed overleg op
gang aan het komen is. Door nu alle
voors en tegens boven tafel te krijgen wordt het ook duidelijk of deze
plekken kans van slagen hebben.
Erkenning van de zorgen en zoeken
naar gezamenlijke oplossingen is wat
ons te doen staat.

Yvonne Douven

Bouwen geblazen

Ongeveer vier jaar geleden sprak ik in een debat uit dat het bouwen van starterswoningen de druk en
doorstroom van huur naar koop op de woningmarkt in Horst aan de Maas zou helpen. Andere partijen spraken toen uit dat we moesten bouwen naar behoefte. Is de strategie van hen de juiste
geweest? Wij vinden absoluut van niet. Hoeveel is er nu daadwerkelijk gebouwd naar behoefte?
De woningmarkt was toen al
oververhit en zit inmiddels muurvast. De woningen die in aanbouw
zijn gaan Horst aan de Maas niet
helpen. Jongeren blijven hierdoor
noodgedwongen langer thuis
wonen of vertrekken naar de stad
en moeten we dat met z’n allen

VVD ingediende motie aanvaard om
te onderzoeken hoe en binnen welk
tijdsbestek een dergelijk volgsysteem geïmplementeerd kan worden
binnen onze gemeentelijke organisatie. Iedere volksvertegenwoordiger
krijgt namelijk soortgelijke ervaringen van inwoners te horen.
Het is bijzonder dat drie jaar na het
aannemen van onze motie er nog
niets is gebeurd! Het college lijkt er
geen zin in te hebben. Onbegrijpelijk,
want we vragen tenslotte als raad

Onlangs werd bekend dat Horst
aan de Maas, dit jaar nog, op zoek
moet naar sociale huurwoningen
voor ongeveer 75 vluchtelingen en
dat is met de woningmarkt zoals
deze nu is absoluut niet mogelijk. De mogelijkheid om tijdelijk
extra woonruimte te regelen zou

Imke Emons

(V)erkenning

In onze gemeente is de zoektocht naar gronden voor zonnepanelen en
windturbines in volle gang. Er worden gesprekken gevoerd met
omwonenden, grondeigenaren en andere belanghebbenden. De eerste
resultaten zijn onlangs besproken tijdens de themabijeenkomst van
dinsdag 28 september. Via www.horstaandemaas.raadsinformatie.nl
kan de themabijeenkomst teruggekeken worden.
Daar waar je zou verwachten dat
er best wel plek zou moeten zijn
om grootschalige opwek van elektriciteit te realiseren, blijkt dat dat
toch iets anders ligt en er ook veel
andere belangen een rol spelen.

Als CDA hebben wij diverse gesprekken gevoerd met bezorgde burgers
en ondernemers. Deze zorgen hebben we vertaald in een aantal vragen
die deze week opnieuw beantwoord
worden door het college. In eerste

Frenk Peeters

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.

gezocht | medewerker concept store
parttime (24 uur)

join our
team!

KOM WERKEN
BIJ JUMBO PHICOOP
Ben jij 15 jaar of ouder en wil je naast school werken in een leuk team?
Wij zoeken collega’s voor diverse afdelingen

+ Je hebt affiniteit met mode, bent sociaal en klantgericht
+ Je bent flexibel en vindt werken in het weekend geen probleem
+ Je bent een teamplayer en staat graag klaar voor je collega’s
Wordt jij onze nieuwe collega? Scan de QR-code en solliciteer direct!
www.fashionextras.nl

Vulploegmedewerkers (vanaf 15 jaar)
· Verkoopmedewerkers vers (vanaf 16jaar)
· Kassamedewerkers (vanaf 16 jaar)
·

Solliciteren kan via nl.jobs.jumbo.com
of stuur een mail met korte CV naar
sev@jumbo.com
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Wonen

Wonen op Work and Stay
Het salaris, dat in Nederland vier
keer hoger is dan in Polen, trok de
meiden aan om hiernaartoe te komen.
Twee jaar geleden pakten ze hun
biezen. Weg uit hun geboorteland,
waar de (tot dan toe) thuiswonende
dames hun ouders en huisdieren
achterlieten en op naar een toekomst
met betere werkmogelijkheden.
Allereerst kwamen de meiden via een
uitzendbureau in een appartement
terecht, waar tien andere arbeidsmigranten woonden. Allen sliepen
ze verdeeld over twee slaapkamers
en deelden dezelfde badkamer en
keuken. En dat voor 105 euro per
persoon per week. “Op een gegeven moment waren er mensen in het

Deze twee halfzussen Elzbieta Ploszaj (35)
en Sylwia Zduniak (28) uit Polen zijn samen
naar Nederland gekomen om hier geld te
verdienen. Nadat ze eerder op een andere
plek woonden waar ze met tien mensen in één
appartement verbleven, wonen ze sinds een
half jaar met zijn tweeën in een logiesgebouw
bij Work and Stay in Maasbree.

T 077-3061751 (algemeen)
T 077-3061751 (algemeen)
T 077-3061751 (algemeen)
T 077-3061752 (winkel)
T 077-3061752 (winkel)
T 077-3061752 (winkel)
info@regio-service.nl
info@regio-service.nl
info@regio-service.nl

huis die drugs gebruikten en overlast
veroorzaakten”, zegt Sylwia. “Toen zijn
we op zoek gegaan naar een nieuwe
baan en woning. Zo zijn we hier
terechtgekomen.”
Nu verblijven de halfzussen sinds juni
van dit jaar op het park van Work
and Stay in Maasbree, waar arbeidsmigranten wonen die tijdelijk naar
Nederland komen om te werken. Hier
zijn niet alleen chalets te vinden, maar
er staat ook een logiesgebouw met
studio’s erin. Elzbieta en Sylwia delen
samen een studio, die 27 vierkante
meter groot is. Hier betalen ze 93 euro
per persoon per week voor. Er staat
een tweepersoonsbed, bank, bureautje
en er zit een badkamer en keukentje in.
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De meiden zijn dolgelukkig met hun
eigen plekje. “Het is fijn om privacy te
hebben”, zegt Sylwia. “We hoeven niks
met anderen te delen en er is niemand
die zich met ons bemoeit.”
Wel hebben ze af en toe last van andere
bewoners die erg luide muziek draaien.
“Maar verder valt het allemaal gelukkig
mee”, aldus Sylwia.
Winkelen
Elzbieta en Sylwia verrichten seizoensarbeid. Eerder werkten ze in de aardbeienindustrie, maar nu verpakken ze
blauwe bessen bij een bedrijf in Venlo.
Ze hebben een eigen auto, die ze met
elkaar delen. Dat geeft hen vrijheid.
“Het is fijn om niet van anderen afhankelijk te hoeven zijn”, zegt Sylwia.
De auto is ook handig in het weekend, wanneer de dames eropuit gaan.

“We houden van kastelen en gaan ze
graag bezoeken in het weekend”, zegt
Elzbieta. “Hier in Nederland heb je er
veel.” Ook houden ze van wandelen in
mooie parken, gaan ze graag op bezoek
bij een oom die in Blitterswijck woont
of spelen ze volleybal op de volleybalvelden die op het terrein van Work and
Stay liggen. Maar wat ze het allerliefste
doen in hun vrije tijd is winkelen. Van
het allereerste salaris dat ze kregen in
Nederland, zijn ze direct de winkels
ingevlogen. Elzbieta’s lievelingswinkel is de Primark en Sylwia laat graag
haar geld achter bij de Action. “Van ons
eerste salaris hebben we meteen voor
300 euro aan spullen gekocht bij die
winkels.”
De halfzussen werken hard en geven
ook een deel van hun zuurverdiende
centen aan familieleden in Polen, die

het goed kunnen gebruiken. Sylwia:
“Hier werken we 50 uur per week en
verdienen we 500 euro per week, dat
verdien je in Polen in één maand tijd.
Dus voor ons is dat heel veel geld en we
zijn blij om onze familie te helpen.”
Terug?
In de toekomst wensen de zussen een
vaste baan te krijgen in Nederland,
zodat ze niet telkens van seizoenswerk
hoeven te switchen. Ook hopen ze
voor zichzelf ooit een appartement te
kunnen huren. Maar voorlopig zitten
ze goed bij Work and Stay. Daarnaast
vinden Elzbieta en Sylwia Nederland
een fijn land om in te wonen en ze
vinden Nederlanders erg aardig.
Sylwia: “Ik stopte hier eens met de auto
voor een ouder vrouwtje dat wilde
oversteken. Ze lachte vriendelijk naar
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mij en maakte een ‘dankjewel’-gebaar.
Daar hoef je in Polen écht niet op te
rekenen.”
Of ze ooit teruggaan naar hun
thuisland, dat is de vraag. Maar één
ding is zeker: ze willen eerst flink geld
sparen. “We missen onze familie en
honden in Polen en bellen regelmatig
met het thuisfront. Dan wordt er
weleens een traantje gelaten. Met
kerst gaan we weer naar hen toe. Dan
kopen we veel lekker eten en geven we
geld aan de familie. Daarna is ons geld
weer op. We kunnen misschien beter
naar een andere bestemming gaan dan
Polen, dan houden we misschien nog
eens wat over”, lacht Sylwia.

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

Wilt u sparren over de mogelijkheden voor uw tuin,

tuintrends. Wist u dat de trend van betegelde tuinen op retour is? Steeds meer tuinen worden gerenoveerd tot groene oases

neem dan vrijblijvend contact met ons op of kijk op

die het regenwater goed infiltreren in de bodem.

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

De meeste tuineigenaren willen een heerlijke plek om

lang van uw tuin die dan omtovert tot een

te zitten met vrienden en familie, maar daarnaast moet

sprookjesparadijs.

er ook wat te beleven zijn in de tuin. Door te spelen
met spannende, speelse en verrassende hoeken of

Hulp nodig bij het ontwerpen,

rondingen, of een waterelement met een diversiteit

renoveren en onderhouden van uw tuin?

aan vaste planten kunt u zelfs van een kleine

Samen met ons groeiende team helpt Van

tuin een beleving maken. En door toepassen van

Duren Groenservice al vijftien jaar lang

sfeerverlichting geniet u bij de ondergaande zon extra

klanten met hun tuinen.

Wonen
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Bijna de complete inboedel
van Sonja Olde Daalhuis
en Wil Janssen komt van
Marktplaats. Ze wonen
al 22 jaar in Wanssum
en hebben het huis zelf
gebouwd. Ze kochten een
bungalow en bouwden deze
uit tot een ruime woning,
waar ze wonen met hun
twee dochters en kleinzoon.

Huis van Marktplaats in Wanssum
De stenen voor de buitenmuren van het huis, de
tegels in het huis en de badkamer zijn nieuw gekocht.
Ook wat lampen en accessoires zijn nieuw. Verder
komt bijna alles in het huis van Sonja en Wil van
Marktplaats. De keuken, de stenen voor de binnenmuren, hout voor de meubels, de klinkers achter het
huis, de deuren, de meubels, verschillende lampen, het
tuinhuisje, de tuinset, dakpannen en het urinoir zijn
allemaal tweedehands gekocht. Je zou het niet zeggen.
Mensen hebben vaak een bepaald beeld van tweedehands spullen. “Als ze dan vervolgens hier komen
kunnen ze zich niet voorstellen dat bijna alles van
Marktplaats komt”, lacht Sonja.
Sonja en Wil zijn al zeker twintig jaar bezig met
verbouwen. “Wil heeft niet zo’n haast”, lacht Sonja.
“Ik ga liever snel door. We zijn nog steeds niet
klaar: de voor- en achtertuin moeten nog helemaal
gedaan worden.” Naast dat Sonja en Wil bijna al
hun spullen tweedehands kopen, hebben ze ook niet
veel laten doen in huis. Het grootste gedeelte doen
ze zelf, met behulp van Wils vader. Ze hebben een
gedeelte stukadoorswerk en metselwerk laten doen,
de rest hebben ze grotendeels zelf gedaan. “Een groot
gedeelte van onze meubels is zelfgemaakt, Wils vader
is timmerman. We hebben het hout tweedehands
gekocht en hij heeft de meubels ervan gemaakt. Hij
helpt ons wel vaker in huis, ook met het plaatsen
van de tweedehands deuren. Voor het kopen van
tweedehands deuren heb je wel geduld nodig, want je
vindt ze nooit in één keer allemaal. Ook de ramen en
de trap zijn zelf geplaatst.”
Miskopen
In de gang ligt een afgebroken schouw. “We hadden
in gedachten deze in de woonkamer te plaatsen.

Wil heeft hem opgehaald, maar toen hij ermee
thuiskwam schrok ik van hoe geel hij was. Ik durfde
het niet te zeggen”, lacht Sonja. “Hij had hele erge last
van zijn rug door het sjouwen, dus ik zei maar dat ik
het mooi vond. Later ben ik toch maar eerlijk geweest.
Dat is het nadeel van Marktplaats, de kleur kan je
dan niet goed zien. We hebben nu besloten hem in
het tuinhuis te plaatsen, eind goed al goed.” Als Sonja
en Wil spijt krijgen van een aankoop, zetten ze deze
gewoon weer op Marktplaats. “Ik heb dat toen ook
met een donkerblauwe Chesterfield bank gehad”,
vertelt ze. “Toen hij hier stond, merkte ik gewoon dat
hij echt niet paste bij de rest van onze woonkamer.
Ik heb hem toen weer te koop gezet en toen was
ik hem ook weer zo kwijt. Ik kreeg er zelfs meer
voor terug.”

Beste aankoop
Het meest trots is ze op haar tweedehands Tinello
keuken. “Zo’n keuken is normaal gesproken peperduur, hij kost nieuw rond de 20.000 euro. Het was
altijd wel onze wens om een keuken in de oude stijl te
hebben. Ik zag deze keuken vervolgens op Marktplaats
staan en besloot een bod van 400 euro uit te brengen. Ik dacht bij mezelf: dit gaat hem nooit worden.
Ik kreeg toen een heel leuk berichtje terug van de
vrouw die de keuken verkocht dat zij en haar man
hadden afgesproken het eerste bod te accepteren.
Het was een stel dat nog nooit van Marktplaats had
gehoord en wist niet goed wat ze met keuken moest,
omdat ze een strakke keuken had besteld. Ze wilden de keuken eigenlijk in een container weggooien.
Hun zoon heeft toen de keuken op Marktplaats gezet.
We zijn toen zo snel mogelijk die kant op gegaan om
de keuken af te breken en op te halen. Ze hadden in

de tussentijd veel hogere biedingen gekregen van
duizenden euro’s, maar ze had het ons beloofd en hield
die belofte.” Sonja en Wil braken de keuken ter plekke
af en bouwden deze thuis weer op een andere manier
op. “De koelkast en vriezer stonden eigenlijk bovenop
elkaar, maar we wilden het laag houden, dus hebben
we ze naast elkaar geplaatst.” Ook is een gedeelte van
de keuken los tegen de muur naast de (tweedehandse)
keukentafel geplaatst en dient nu als koffiehoekje.
Trots is Sonja ook op de kroonluchter die in de hal
hangt. “Die vind ik nog steeds heel erg mooi, ik ben
er lang naar op zoek geweest. Ik vind het zo mooi om
vanuit de gang naar boven te kijken en deze te zien
hangen. Ik heb er ver voor moeten rijden, zeker twee
uur, maar het is het waard.” Sonja en Wil rijden stad
en land af voor hun tweedehands aankopen. “Als het
iets groots en moois is, mag het ver weg zijn, dan rij ik
wel. Dat compenseert zich wel, dan offer je daar graag
je avond voor op.”

Het nadeel
van Marktplaats is
dat je de kleur
niet goed kan zien

04

magazine

Makelaar Dennis Holthuijsen
beantwoordt vijf vragen over
de huidige woningmarkt

Al enige tijd is
de woningmarkt
oververhit;
er is een

corona op de woningmarkt. Wat wel
een gevolg is van de coronacrisis
is dat woningzoekers mobieler zijn
geworden. Waar vóór corona de
werkplek van een woningzoeker een
grote rol speelde in zijn zoektocht, is
dat met thuiswerken en de digitale
mogelijkheden daaromheen veel
gemakkelijker geworden. We zien dan
ook een groeiende groep consumenten
de oversteek maken van de Randstad
naar Limburg, omdat zij voor hun
werk niet meer dagelijks in de
Randstad hoeven te zijn.”

dringend tekort
aan woningen.
De huizen die in
de verkoop komen
worden boven
de vraagprijs
verkocht, wat het

Hoe is het
momenteel voor
een makelaar om de
huidige woningmarkt
een woning te
verkopen?

voor starters extra

3

moeilijk maakt om
een eerste huis
te kopen. Makelaar
Dennis Holthuijsen

tweede kwartaal van 2021 komt er geen
einde aan de enorme koopprijsstijging
uit het voorliggende kwartaal.
De gemiddelde koopprijs is volgens de
Nederlandse Vereniging van Makelaars
in het tweede kwartaal van 2021 met
19,9 procent gestegen ten opzichte van
een jaar geleden en komt nu uit op
410.000 euro. Ruim 78 procent van
de woningen is boven de vraagprijs
verkocht, waarbij gemiddeld genomen
maar liefst 8,2 procent meer is betaald
dan de vraagprijs. De gemiddelde prijs
van een verkochte woning in NoordLimburg is 318.000 euro, 68 procent
van de huizen wordt boven de
vraagprijs verkocht.”

“De woningmarkt in Nederland kent
een tekort van ruim 300.000 woningen. Schaarste en grote vraag leiden
tot prijsstijging. Dat is niet alleen in
de woningmarkt het geval, maar bijvoorbeeld ook met de prijzen van
hout of producten waar bijvoorbeeld
computerchips in zitten. Samen met
de historisch lage hypotheekrente en
de hoge spaartegoeden leidt dit nu tot
jaarlijkse prijsstijgingen van vijftien
procent, overbiedingen bij driekwart
van de huizen en een gemiddelde huisprijs van meer dan vier ton. Dát is de
logische verklaring voor de gekte in
de markt. De verkopers geven ons als
makelaar de opdracht om de maximale
prijs uit de markt te halen. Daar is je
dienstverlening als makelaar dus ook
op gericht. De woningzoekende trekt
op zijn beurt vaak alle financiële registers open om kans te maken op dat
ene huis. Een recept voor problemen.
Dus dat dat af en toe schuurt met hoe
je als makelaar professioneel naar de
woningmarkt kijkt is duidelijk. Al onze
klanten moeten kunnen vertrouwen
op de deskundigheid en objectiviteit
van ons als makelaar/taxateur. Maar de
huidige markt zit vol wanhoop, teleurstellingen, opportunisme, frustraties
en misstanden bij verkopers, kopers
en hun makelaars. Dat maakt het vak
zeker lastiger maar tegelijkertijd is
deze markt ook wél weer uitdagend en
boeiend om in te opereren.”

Welke
invloed heeft
de coronacrisis gehad
op de woningmarkt?

Hoe zou de
krapte in de
woningmarkt opgelost
kunnen worden?

“Uit cijfers blijkt dat er wat betreft
prijsontwikkeling en ontwikkelingen
in aanbod geen invloed is geweest van

“De woningnood is enorm en het
enige echte middel daartegen is bouwen. Het is van groot belang dat de

van InterMakelaars
uit Horst
beantwoordt
vijf vragen
over de huidige
woningmarkt.

Hoe is de huidige
woningmarkt
te beschrijven?
1

“Het aanbod van koopwoningen op
de markt van nieuwbouwwoningen
en in de bestaande woningvoorraad
is al enige tijd aan het afnemen.
Dit bemoeilijkt ook de doorstroming
vanuit de bestaande koopwoningen.
Een deel van de eigenaren/bewoners
stelt eventuele verhuisplannen uit
of zetten die om in plannen voor
verbouwing van de huidige woning.
Daardoor slinkt het aanbod van
bestaande koopwoningen enorm
en bedraagt het aanbod in het
tweede kwartaal van 2021 nog maar
40 procent van het aanbod dat we
gewend waren voor de kredietcrisis in
2008. De vraag naar koopwoningen
blijft echter onverminderd hoog,
wat een historisch lage waarde op
de krapte-indicator oplevert op de
nieuwbouwmarkt en op de markt van
bestaande koopwoningen. Ook in het

2

4

woningvoorraad verruimd wordt
voor woningzoekenden en voor onze
makelaars en taxateurs. Nieuwe huizen
zorgen immers voor meer doorstroming. Op aandringen van NVM is
het afgelopen jaar de plancapaciteit landelijk met 140.000 woningen vergroot.
Daarnaast gaat de minister strakker
regie voeren op de woningbouw door
actief de vooruitgang te monitoren en
periodiek met alle betrokken partijen
te overleggen over de vorderingen.
Het is de eerste stap naar centrale
regie. Bovendien worden investeringen
verhoogd en wordt industrieel bouwen
gestimuleerd door meer eenduidige
regelgeving. Ook lokaal zijn er initiatieven. Het College van B&W
van Horst aan de Maas wil bijvoorbeeld binnen vijf jaar 1.000 nieuwe
woningen realiseren.”

Welke advies
kunt u geven aan
mensen die een woning
zoeken?
5

Allereerst is het belangrijk om je hoofd
koel te houden en geduld te hebben.
Veel overbiedingen komen voort uit
ongeduld om nu direct in de woonvraag te willen voorzien. Daarbij is
het inschakelen van een aankoopmakelaar een goed idee, een professional
kan de emotie uit de transactie halen,
waarmee je op een verantwoorde wijze
een woning aankoopt. Voorts is het
verstandig om aan de voorkant zoveel
mogelijk al je financiële mogelijkheden inzichtelijk te hebben. Dat geeft
je een voorsprong in het bieden op
een woning. Met een financiële check
weet ook de verkoper dat jij aan je
verplichtingen kunt voldoen. Er wordt
momenteel ook regelmatig gekocht
zonder ontbindende voorwaarde,
voor een verkoper fijn want die heeft
direct duidelijkheid, maar voor een
koper veelal een onverantwoord risico.
Laat je hier dus echt goed over informeren door je hypotheekadviseur.
Tenslotte zien we op dit moment in
de markt meerdere initiatieven om de
woningzoekers in beweging te brengen
en ook hun eigen woning te koop aan
te bieden. Door in ieder geval de stap
te zetten om ook je eigen woning aan
te bieden aan de markt (al dan niet via
een besloten platform of openbaar)
komt er meer woningaanbod en
maakt iedereen meer kans op een
woning. Er zijn ruim 600.000 woningzoekenden, het kan niet anders dan
dat hier koppelingen tussen gemaakt
kunnen worden. Een uitdaging voor de
makelaardij om dat serieus (met elkaar)
op te gaan pakken.”
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Commissie bezwaren en
klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op
dinsdag 12 oktober 2021 bij elkaar voor een hoorzitting.
Hoorzitting om 18.30 uur

Hoorzitting om 19.30 uur

Bezwaar tegen een last onder dwangsom

Bezwaar tegen verstrekte gegevens in het

vanwege commerciële activiteiten met

kader van een Wob-verzoek.

sledehonden.
De commissie brengt advies uit over te nemen
besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting
Hoorzitting om 19.00 uur

vindt plaats in het gemeentehuis van Horst

Bezwaar tegen een afwijzing tot

(ingang via hoofdingang). Voor meer informa-

handhavend optreden met betrekking tot

tie kunt u contact opnemen met de secretaris

het opslaan van mest aan de Kleefsedijk

van de commissie, mevr. A. Gubbels,

te Sevenum.

tel. 077 - 477 97 77.

Grootste gedeelte nooit vertoond

Nieuwe bestemming
kunstcollectie
In de loop der jaren heeft de gemeente Horst aan de Maas een aardige kunstcollectie opgebouwd. Het grootste gedeelte van deze verzameling wordt nooit vertoond aan publiek.

Bekendmakingen

Het college van B&W geeft een groot deel van de

waarden voor terug kopen van het kunstwerk.

collectie nu een nieuwe bestemming, zodat het

Kunt u aanspraak maken op één of meer van

publiek er weer van kan genieten. We houden

deze kunstwerken? Neem dan uiterlijk 20 oktober

een kleine collectie die belangrijk is voor Horst

2021 contact op met cultuurconsulent Esther

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

aan de Maas en haar geschiedenis. Kunstenaars

Koenen via mail: gemeente@horstaandemaas.nl

omgevingsvergunningen

of hun erfgenamen krijgen eerst de mogelijkheid

of telefoon: (077) 477 9777. Het is ons helaas

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

om hun kunstwerken terug te kopen.

nog niet gelukt om alle kunstenaars te traceren.

Op www.horstaandemaas.nl/kunstcollectie vindt

Kent u één van de kunstenaars of hun erven?

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

u een overzicht van de kunstenaars en de voor-

Informeer hen gerust!

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

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

Kronenberg

• Kerkbosweg 34 (vlooienmarkt)

• Schorfvenweg 10

Broekhuizenvorst

(evenementenvergunning)

• Kerkstraat 18 (verbouwen schuur tot woning)

Lottum

• Blitterswijckseweg 2c (alcoholvergunning)

• Mgr. Schravenlaan 1 (realiseren 4-uurs

Grubbenvorst

rouwkamers)

• Kapelaan Slotsstraat 64 en 66 (twee onder

• Julianastraat (bestemmingsplan)

een kapwoning)
• Aartserfweg 6 (plaatsen 3 trafostations)

Melderslo

• Kerkstraat 2 (aanbrengen reclame-uiting)

• Broekhuizerdijk 46 (uitbreiden woning)

• Lottumseweg 43 (verbouwen 2 kantoren

• Denenweg 21 (verlengen beslistermijn)
• Gussekuulke ongenummerd (plaatsen

naar 2 woningen)
Hegelsom

woonunit)
Meterik

• Hagelkruisweg 25

• Reindonkerweg 11 (aanvraag mestput)

(evenementenvergunning)
• Pastoor Debijestraat 6a (alternatieve kermis)

Sevenum

Horst

• Staarterstraat 4a (bouwen woning)

• Venloseweg 110 (brandveilig gebruik)

• Klassenweg 25 (nieuwbouw woning)

• Schoolstraat 19b (verlenging beslistermijn)

• Industrieweg 22 (bouw loods)

• Schoolstraat 2a (gevelreclame)

• Raadhuisplein (standplaatsvergunning

• Vondersestraat 57/59 (ontwerp-

oliebollen)
Swolgen

bestemmingsplan)
• Tienrayseweg 12 (uitbreiden bedrijfsgebouw)
• Perceel HORO1 H45 (wegdoorsteek)

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

• Donkstraat 15a (verbouwen 2 longstayappartementen)

• Dijkerheideweg 12 (politiehondenkeuring)

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Meerlo

• Osterbos 9 (kampeeronthefﬁng)

077 - 477 9777
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Finn Janssen Meterik
Hij is grappig en kan de dingen op
een leuke manier uitleggen.

Wat is je droombaan?
Ik zou graag in een band willen spelen als gitarist. Dit hoeft niet groot
te zijn. Een carnavalsbandje is prima.
Gewoon voor de fun. Verder lijkt het
me leuk om psycholoog te worden.
Ik ben nieuwsgierig en wil graag
anderen proberen te snappen.

Wat is je beste en wat is je slechtste eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik heel
sociaal ben. Mijn slechtste eigenschap is dat ik de dingen graag op
mijn manier wil. Dan kan ik best
eigenwijs zijn. Soms botst dit.

Hond of kat?
Een hond lijkt me altijd leuker. Ik ben
vroeger als tweejarige omver gelopen door twee honden. Toen was
ik lange tijd heel bang voor honden. Juist om die reden hebben mijn
ouders een hond gekocht. Nu ben ik
helemaal gek van honden. Met katten heb ik niks. Die vind ik onvoorspelbaar.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Wat zou je nooit meer overdoen?
Finn Janssen
11 jaar
Meterik
Dendron college

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag naar Amerika willen
gaan. Onderweg eet ik dan dikke
hamburgers. Ik zou graag een paar
steden willen zien, omdat het daar
zo anders is dan hier in Nederland.
New York, Los Angeles, Las Vegas en
de staat Californië zou ik graag een
keer willen zien. Daarna zou ik nog
graag even naar Disney World gaan.

Wat was je eerste gedachte toen
je vanmorgen opstond?
Aaaah… weer die wekker! Kan ik nog
even blijven liggen of moet ik me al
klaar gaan maken voor tennis?

Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
De dab heb ik veel gedaan. Als je
een dab doet maak je een armbeweging naar één kant voor je hoofd.
Dit heb ik een hele tijd terug vaak

gedaan. Gelukkig ben ik op tijd
gestopt.

In welke bestaande film zou je
zelf willen spelen?
Guardians of the Galaxy 2. Dit is een
Marvel-film met veel humor. Ik zou
Rocket willen spelen. Rocket is een
wasbeer die geen wasbeer genoemd
wil worden. Hij is grof met taal en
steelt graag dingen. Dit is het tegenovergestelde van mij. Daarom vind ik
het zo leuk.

Wat zou je graag over willen
doen?
Ik zou heel graag twee dingen over
willen doen. Ik heb een paar jaar
geleden mee gedaan aan de Horster
Revue. Dit vond ik echt geweldig.
Wat ik ook nog graag opnieuw wil
doen is het schoolkamp van groep 8.
We hadden een hele leuke groep en
er waren leuke activiteiten.

Wat vind je het leukste en het
stomste vak op school?
Mijn leukste vak is wiskunde.
De meeste kinderen vinden dit vak
juist niet leuk, maar ik vind het mak-

kelijk en daarom is het leuk. Ik vind
het vooral leuk om te meten en te
berekenen. Het stomste vind ik beeldende vakken. Hier heb ik helemaal
niks mee. Ik kan ook niet goed tekenen. Ik snap niet goed waarom dit
een vak is op de middelbare school.

Wat is je favoriete hobby?
Ik heb meerdere hobby’s. Ik vind
het leuk om te gamen, net als
veel andere jongeren. Ook vind ik
het leuk om met muziek bezig te
zijn. Zelf speel ik gitaar en piano.
Verder vind ik het leuk om tricks op
de trampoline te doen.

Heb je een bijbaantje?
Nee, ik heb geen bijbaantje want
ik ben helaas nog te jong, maar ik
zou heel graag bij Toverland willen
werken bij de attracties. Ik heb gekeken en zag dat ik nog zes jaar moet
wachten.

Wie is je favoriete leraar?
Sinds dit jaar zit ik op het Dendron
College. De leukste docent tot nu toe
vind ik meneer Bouwels. Hij geeft
geschiedenis. Hij is heel relaxed.

Toen ik vijf jaar was gingen we
met de familie naar Phantasialand.
Er was daar een achtbaan waar
ik graag in wilde en ik was groot
genoeg. Maar die achtbaan ging zo
hard dat ik daarna zes jaar niet meer
in een achtbaan durfde. Gelukkig
ben ik nu niet meer bang en vind ik
achtbanen superleuk.

Als je terug in de tijd kon gaan,
wat zou je jezelf dan als advies
mee geven?
Ik zou mezelf als advies geven om
minder na te denken. Ik denk overal
over na en daardoor is het in mijn
hoofd vaak heel druk.

Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Teen Titans Go heb ik vroeger heel
veel gekeken en héél soms kijk ik
nog een aflevering. Het is een serie
over helden die proberen de wereld
te redden. Elke aflevering proberen ze
je iets duidelijk te maken of te leren
op een grappige manier (bijvoorbeeld
iets over de Oude Grieken).
Tekst: Teun van Zon

GEZOCHT:
> HOBBY HOVENIER

voor onze enorme tuin / enkele dagdelen per week

> ALLROUND KLUSSER / KLUS BEDRIJF
voor diverse projecten aan huis

> HULP IN DE HUISHOUDING
GOEDE EN EERLIJKE BELONING
Bel Marc: 06 28 12 32 15

Hoi

Column

Bekende
figuren
Zoals ik ook al meer dan een
jaar terug in een column
schreef dwaalt mijn hoofd eens
in de zoveel tijd af naar het
verleden. Ik vind het me inbeelden in de dagelijkse levens van
historisch belangrijke en prominente figuren enorm interessant.
Het idee dat iemand als Julius
Caesar ooit tijd vrijmaakte voor
familie, vrienden en alledaagse
zaken voelt heel raar als je leest
over een generaal die met stalen
hart grote delen van Europa belegerde. Dit geldt voor heel veel
bekende figuren, maar er is een
andere, kleinere, minder prominente groep mensen van wie ik me
het dagelijks leven van voor mijn
bestaan me echt niet voor kan stellen: mijn ouders.
En hoewel ik ze er wel eens van
heb beticht uit de prehistorie
te stammen, zijn er duidelijke
verschillen tussen hen en een
triceratops. Zij begonnen hun leven
zelfs nog veel en veel later dan
Julius Caesar dat deed. Ze leven per
slot van rekening nog. Mijn ouders
hebben, net zoals ik dat nu doe,
ook gestudeerd, hebben daar
ervaringen opgedaan, en vrienden
gemaakt. Toch vind ik het heel
lastig om me in te beelden dat
ooit, voordat ik er was, ze eigenlijk
net zo waren als ik nu ben: net
nieuw in een stad, net begonnen
aan een studie. Zij hadden zelfs
nog minder hulpmiddelen dan ik
nu heb. In die tijd schreef men
nog brieven(!), had niemand
een mobiele telefoon op zak en
was het internet nog nergens te
bekennen.
Ik ken mijn ouders natuurlijk
alleen als mijn vader en moeder.
De mensen tegen wie ik toch altijd
enigszins heb opgekeken. Als ik
problemen heb zijn zij de eerste bij
wie ik aan zou kloppen. Mama en
papa kun je immers altijd alles vragen. Maar zij zijn ook maar gewoon
mensen die zeker niet alles kunnen
weten. En toch hebben ze het maar
voor elkaar gekregen: een prima
leven opbouwen en kinderen
opvoeden. Hoe ouder ik word hoe
meer ik me realiseer dat ook zij
hun weg hebben moeten vinden.
En het feit dat zij het in het verleden hebben klaargespeeld, geeft
mij goeie hoop voor de toekomst.
Teun
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Geplukt

Kees Cligge Grubbenvorst
Hij is voorzitter van meerdere stichtingen die gericht zijn op de leefbaarheid van Grubbenvorst. Een echte er kwam daar een lokale vestiging.
Grubbenvorstenaar, zou je denken. Toch werd hij hier niet geboren, hij komt namelijk uit Amsterdam. Deze “Dit klonk als een emigratie, dat kenden wij alleen als heel ver vakantieweek wordt de 77-jarige Kees Cligge uit Grubbenvorst geplukt.
land”, lacht hij. In juni verhuisde hij
dus naar Grubbenvorst, waar hij nu
nog steeds in hetzelfde huis woont.
“Mijn vrouw vond het hier meteen
geweldig, in Volendam was het ook
een stuk rustiger dan in Amsterdam.
Het was even wennen, maar uiteindelijk kwam het goed. We wonen hier
immers nog steeds.”

Pensioen

Dat Kees niet in Grubbenvorst geboren is, is meteen te horen. “Ik ben
een rasechte Mokummer”, vertelt
hij. Hij is geboren in de Pijp van
Amsterdam. Hier groeide hij op in
een groot gezin met één broer en
drie zussen. “Ik ben de zoon van
een groenteboer. Mijn vader deed
het goed, dat betekende ook hard
werken, mijn moeder en alle kinderen deden gewoon mee. Vakanties
kenden we alleen als mijn vader
ook vakantie had. Toch kwam ik
niks tekort. Ik was ook redelijk sportief en heb altijd veel getafeltennist.
In mijn jeugd werd ik ook kampioen van Amsterdam en moest elke
zondag de hele dag in Rotterdam
trainen. ‘s Ochtends eerst naar de

vroege mis in de kerk en dan snel door
naar de trein, waarna ik de rest van de
dag afgemat werd. “

Geen handelsgeest
Zijn vader had verschillende hotels,
kloosters en kerken als klant, waardoor Kees na schooltijd vaak op zijn
fiets deze klanten af ging om producten na te brengen. In één van
deze kerken leerde hij op zijn 20e zijn
Volendamse vrouw kennen, zij was
toen 22. Ze werkte daar als hulp in de
huishouding voor de pastoor. Liefde
op het eerste gezicht was het niet.
“Zo romantisch ben ik helemaal niet”,
lacht Kees. “Ze zat me elke keer te
pesten en op een gegeven moment
stapte ik er maar op af. Toen bleek het

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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Oplossing vorige week:
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

wel mee te vallen. Vanaf dat moment
waren we samen.” In 1969 trouwden
ze. Kees was toen 25 en zijn vrouw
was 27. “Dat was voor die tijd best wel
oud”, zegt hij. “Ik was nog druk bezig
met mijn studie. Na de middelbare
school kreeg ik via de rector een baan
aangeboden bij een accountantskantoor. Daardoor was het ook logisch dat
ik accountancy ging studeren. Dit was
heel lastig voor mijn vader. Hij was
wel trots, maar had altijd gehoopt dat
ik de groentewinkel over zou nemen.
Ik heb zelf helemaal geen handelsgeest, dus dat was niets voor mij.”

Verhuizen
Kees begon eind 1963 met de studie accountancy, deze rondde hij
als Registeraccountant in 1975 af.
“Er waren twee wegen, je kon naar de
universiteit of je kon, naast je baan,
in de avonduren studeren. Omdat ik
al een baan had, koos ik voor dat
tweede. Ik werkte meer dan 40 uur
in de week en besteedde daarnaast
nog 20 uur per week aan mijn studie. Dat betekende dus elke avond
en elk weekend colleges volgen.”
Via via vond Kees een huurhuisje
op één hoog in een drukke straat in
Amsterdam. “Dit was een heel klein,
uitgewoond verdiepinkje”, vertelt hij.
Hier heeft hij drie jaar gewoond. In die
tijd kreeg hij ook twee kinderen met
zijn vrouw, in 1969 werd zijn dochter
geboren en in 1970 zijn zoon. “Ik zat
dus in een kamer te studeren met aan
de ene kant mijn zoon in zijn wieg en
aan de andere kant mijn dochter in
haar bedje. Gelukkig vonden we na
drie jaar een iets grotere woning in
Amsterdam.”
Zijn werkgever verzocht Kees in februari 1972 om te verhuizen naar Limburg,

In 2006 ging Kees met pensioen.
Alhoewel hij al jaren in Grubbenvorst
woonde, werd hij na zijn pensioen
pas écht weer actief in het dorp.
“Tijdens mijn werk was ik geen echte
Grubbenvorstenaar, ik was er meer
niet dan wel”, legt Kees uit. Toch
werd Kees, na zijn afstuderen in 1975,
voorzitter van Stichting Katholiek
Onderwijs, was hij kerkmeester in
Grubbenvorst en voorzitter van de
buurtvereniging. “Toen woonde ik
hier nog niet zo lang, maar omdat ik
veel weg moest voor mijn werk, heb
ik dit moeten laten vallen.” Toen zijn
pensioen kwam, werd Kees benaderd
door een vroegere klant die in het
bestuur van de Katholieke Bond van
Ouderen Grubbenvorst zat. Deze vereniging zet zich in voor de belangen
van ouderen. “Ik werd in 2010 voorzitter van deze vereniging en dat ben
ik nu nog steeds. Een paar jaar later
werd ik door Servaas Huys gevraagd
om mee te denken over de transitie
van zorgmaatschappij naar participatiemaatschappij en wat dit zou betekenen voor de kwetsbare burgers in
ons dorp. Deze discussie leidde in 2015
tot oprichting van een online platform;

Grubbenvorst Online, een digitaal
dorpsplein voor alle inwoners.” Om de
digitale wereld met de echte wereld te
verbinden, opent de stichting vrijdag
15 oktober een zogenoemde huiskamerfunctie. “We organiseren daar
onder andere een vrije inloop. Mensen
kunnen binnenkomen voor een praatje
of als ze hulp nodig hebben, bijvoorbeeld bij het gebruik van elektrische
apparaten. Ook voor de nog aan te
stellen Dorpsondersteuner zal dat de
thuishaven worden. Ook voor de nog
aan te stellen Dorpsondersteuner zal
dat de thuishaven worden. Zo kunnen we deze mensen bijstaan.” Naast
dat Kees voorzitter is van de KBO en
Grubbenvorst Online, is hij ook nog
voorzitter van de communicatiewerkgroep van Grubbenvorst Verenigt.

Vluchten
Zijn vrije tijd brengt Kees graag door
met zijn familie, hij heeft twee kinderen en meerdere kleinkinderen.
“Toch ben ik vaak te druk met het
werk voor alle stichtingen. Ik zeg wel
eens: ik vlucht in vrijwilligerswerk om
niet te veel hoeven na te denken.”
In 2018 is Kees namelijk ernstig ziek
geweest. Hij moest toen een bijzondere operatie ondergaan. “Omdat er
voor de tweede keer darmkanker bij
mij werd geconstateerd met uitzaaiingen naar het buikvlies”, legt Kees
uit. “Deze operatie verliep met veel
complicaties en 2019 was voor mij
een totaal revalidatiejaar. Alle jaren
die ik daarna nog gekregen heb en
nog krijg, die zie ik als een cadeautje.
Ik ben dankbaar dat ik er nog ben.”

Tekst en beeld: Floor Velthuizen
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Vroege goal niet genoeg voor Sporting S.T.
Sporting S.T. trad zondagmiddag 3 oktober aan in nieuwe witte tenue’s aangezien tegenstander B.V.V. ’27 ook
in het zwart (geel) speelde. Deze wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel.
Na 4 minuten werd Micha Cox neergelegd aan de zijkant van het strafschopgebied. De vrije trap die hieruit volgde
werd laag voorgelegd door Tim van
Rijswick en vervolgens hard binnen
geschoten door wederom Cox. Na de
vroege voorsprong ging Sporting S.T.
door met waar het gebleven was. Ze
hadden de bal en B.V.V. liep achter de

feiten aan. Het ontbrak Sporting alleen
in de beslissende pass om de score uit
te bereiden. Vlak voor rust liet B.V.V
voor het eerst van zich horen nadat
de grensrechter vlagde voor buitenspel en de scheids hier niet in meeging werd de bal vlak voor het doel
langs geschoten nadat doelman Bram
Willems het doel goed had verkleind.

Keeper verrast
Na rust werd B.V.V sterker en kreeg
meer grip op de wedstrijd. Sporting
S.T. kwam steeds meer onder druk
te staan en hieruit volgde in de 65e
minuut de 1-1. Saimonas Malinauskas
kreeg op ongeveer 25 meter van het
doel de bal en haalde vervolgende
uit. Dit schot leek ongevaarlijk, maar

VC Trivia wint spannende wedstrijd
Een week na het merkwaardige verlies tegen VC Volt, wist VC Trivia wederom voor het nodige spektakel te
zorgen, in Sambeek werd een knotsgekke wedstrijd gewonnen met 2-3 op zaterdag 2 oktober.
VC Trivia en Avance gingen vanaf
de start van de wedstrijd gelijk op.
Avance pakte in het middendeel een
voorsprong van vier punten, die ook
snel weer weggespeeld werd door
VC Trivia. In de eindfase maakte VC
Trivia een klein eindsprintje waardoor
een reeds opgebouwde voorsprong van
drie punten behouden bleef (22-25).

Dreun
De eerste set was binnen en geen
vuiltje aan de lucht. Met dezelfde
opstelling werd de tweede set gestart
en wat vervolgens gebeurde was VC
Trivia onwaardig. Het team liet zich
onder druk zetten en was niet meer

bij machten om het tij te keren, sterker nog op alle fronten ging het mis,
waardoor Avance de set met 25-09
naar haar toe kon trekken. VC Trivia
ging door met wisselingen op diverse
posities en trachtte opnieuw grip te
krijgen op de tegenstander. Dit lukte
deels in de derde set, maar halverwege de set verloor VC Trivia opnieuw
de grip en verloor met 25-19. Na een
goede start van de wedstrijd met 2-1
achter komen was een harde dreun,
maar als zo vaak wilde het jonge team
uit Horst aan de Maas van geen wijken
weten en beet zich opnieuw vast in de
tegenstander. Met een uitblinkende
libero aan Trivia’s zijde, die bijna elke

side-out in alle rust wist te verwerken,
werd de druk er goed opgehouden.
Maar uiteindelijk waren het vooral
beide aanvoerders van VC Trivia (Desi
van Rens en Chelle Korstjaans) die het
team op sleeptouw namen door twee
hele goede serviceseries. Met 11-25
walste VC Trivia over Avance heen.
VC Trivia was erop gebrand om deze
week wel de winst te pakken. Toch
werd het in het begin van de vijfde set
nog even spannend, maar na een tactische aanpassing, waardoor VC Trivia
verdedigend beter stond, wist het
team knap te winnen met 12-15.
Tekst: volleybalvereniging VC Trivia

doordat de bal van richting veranderd
werd, was doelman Bram kansloos.
Vlak na de gelijkmaker liet Sporting
weer wat van zicht horen. In de 70e
minuut speelde Sven Beurskens na
een goede actie zichzelf vrij rond het
strafschopgebied. Hij verraste de keeper met een hard schot in de korte
hoek maar de bal ging net naast. Het
slotakkoord was voor B.V.V vlak voor
het einde. Na een lange bal van achteruit werd de bal op de achterlijn

teruggelegd voor de voeten Stan van
de Water. Hij wilde de bal in de hoek
plaatsen om zo alsnog de overwinning
naar zich toe te trekken. Alleen doordat zowel Giel Absil als doelman Bram
Willems zich voor de bal wierpen werd
dit schot ternauwernood geblokt.
Uiteindelijk eindigde deze boeiende
wedstrijd in een 1-1 gelijkspel.

Tekst: voetbalvereniging Sporting S.T.

Hovoc verliest eerste
thuiswedstrijd van Olympia
Hovoc DS1 speelde zaterdag 2 oktober de eerste thuiswedstrijd
tegen Olympia DS1 uit Panningen in Horst. Hovoc verloor de
wedstrijd met 2-3.
De eerste set werd fanatiek aangevangen door Hovoc, echter Olympia
was vanaf punt één Hovoc net te
sterk af. Het lukte Hovoc niet om
hierdoor heen te prikken en de
dames verloren de eerste set met
een eindstand van 18-25. Hovoc
kwam sterk uit de verf en kwamen op voorsprong 7-4. Olympia
wist echter een sterke servicedruk
te leveren en wisten zo hun achterstond in een voorsprong om te
buigen. Olympia overklaste Hovoc
met 16-25.

Vijfde set
Onder de coach Bob Soberjé werden de dames met de neuzen
dezelfde kant op gezet. De derde
set begon Hovoc met net dat
tandje extra. Olympia kreeg geen
vat meer op de aanvallende
dames van Horst en kreeg zelf
geen bal meer op de grond bij de
Horsternaren. Deze overtuiging

betaalde zich in de derde set uit
met een 25-14 winst. De vierde set
werd de in de vorige set ingezette
lijn voortgezet. Olympia wist zich
wel te herstellen van de vorige
klap en liet Hovoc niet ver uitlopen.
Telkens was de voorsprong minimaal en gaf tot laat in de set geen
zich op wie de winst ging pakken.
Met sterk spel en veel afwisseling in aanval en tactisch spel wist
Hovoc deze set nipt naar zich toe
te trekken (25-23). Hiermee werd
een ticket naar een vijfde set
afgedwongen. Olympia had zich
aangepast aan de gewijzigde
speelvormen van Hovoc en speelde
makkelijk in op hun tactisch spel
en wist zo uit handen te blijven van
Hovoc. Met 9-15 werd de laatste set
door Olympia gepakt en zo bleven
er uiteindelijk twee punten achter
in Horst.
Tekst: volleybalvereniging Hovoc

Hockeyheren Horst blijven
ongeslagen
MOP heren 1 kwam zondagmiddag 3 oktober naar hockeyclub H.C.
Horst voor het duel tussen de koploper en de nog puntloze heren uit
Vught. De thuiswedstrijd werd door Horst ruim gewonnen met 7-1.
De heren uit Horst zijn het seizoen sterk begonnen en hebben
alle drie de eerste wedstrijden
gewonnen. Deze reeks wilden ze
dan ook graag doorzetten voor de
ogen van het eigen publiek, dat
met paraplu’s het herfstachtige
weer trotseerde. Horst begon fel
aan het eerste kwart en kwam,
zoals al vaker dit seizoen, met een
vroeg doelpunt; na wat gerommel
in de aanvallende cirkel wist Max
de eerste goal op het scoreboard
te zetten. Horst zette daarna het
eerste kwart sterk voort en wist
vlak voor de eerste drinkpauze
de 2-0 te scoren. Het was weer
Max, die er dit keer een strafcorner in prikte. Tijdens het tweede
kwart duurde het niet lang voordat Max weer uit een strafcorner
wist te scoren. Na sterk samenspel van Horst wist Floris twee
keer in twee minuten te scoren.
Horst zette door waardoor Skip
een goal maakte. Daarbovenop

maakte Luuk nog de 7-0 om de
eerste helft af te sluiten. In de
rust werd benadrukt dat er nu niet
verslapt mocht worden. Toch liet
Horst dit in het derde kwart gebeuren. De heren van MOP herpakten
zich en maakten gebruik van wat
slordige momenten op de helft van
Horst. Dit resulteerde dan ook in
een tegengoal. Na de sterke eerste
helft was dit een ietwat teleurstellend derde kwart. In het laatste
gedeelte van de wedstrijd waren
er nog wel kansen, maar het lukte
Horst niet om de score uit te breiden. Eindstand: 7-1. Met twaalf
punten uit vier wedstrijden, staat
Horst heren 1 nu twee punten los
van de nummer twee in de competitie. Volgende week zal er naar
Bommelerwaard afgereisd worden
voor een uitwedstrijd tegen een
lastige tegenstander.

Tekst: Hockeyclub H.C. Horst
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Na winst in beker,
opnieuw nipt verlies in
competitie voor SV Oxalis
Korfbalvereniging VMS ’21 uit Schijndel stond zondag 3 oktober
voor SV Oxalis op het programma. Eerder die week had SV Oxalis
een winst behaald van 9-17 in de bekerwedstrijd tegen DES 1 in
Vierlingsbeek. Dat betekent dat de dames uit Hegelsom opnieuw een
ronde verder zijn en op donderdag 14 oktober de achtste finale van
de bekercompetitie spelen tegen Odio 1 in Millingen aan de Rijn.
Maar zondag 3 oktober stond de teller weer op nul. In het regenachtige Hegelsom had Oxalis moeite met het afmaken van de kansen.

Kindermiddag bij De Pijts
Ruitervereniging De Pijts uit Grubbenvorst heeft op zondagmiddag 3 oktober een kindermiddag gehouden om de paardensport onder de aandacht te brengen bij basisschoolkinderen. Omdat het weer tegenviel moest de ruitervereniging uitwijken naar de overdekte rijhal. Er waren activiteiten voor ouders en
kinderen. Zo konden ze hoefijzer schilderen, stokpaard rijden, paarden borstelen en werden er ritjes
gereden op door de vereniging geregelde pony’s. Wethouder Rudy Tegels van de gemeente Horst aan de
Maas was ook aanwezig. / Beeld: Shamilla Photography

HZPC zwemt eerste competitiewedstrijd
van het seizoen in Eredivisie
De eerste ronde van de Nationale Zwemcompetitie werd door zwemvereniging HZPC uit Horst op zondag
3 oktober gezwommen in Sittard. HZPC komt dit seizoen, net als vorig jaar, uit in de Eredivisie. In de
Eredivisie zwemmen de beste achttien clubs van Nederland. Na deze eerste wedstrijd staat HZPC voorlopig op
een dertiende plek in het klassement.
Voor de zwemmers en trainers van
HZPC was dit een mooi meetmoment om te zien hoe zij, na lange tijd
geen wedstrijden meer te hebben
gezwommen, ervoor staan. Hoewel
deze wedstrijd echt om teamprestatie draait, werden er door zwemmers individueel ook mooie prestaties
neergezet. Er werden zelfs enkele pr’s

gezwommen. Voor de jeugdzwemmers stonden de 400 meter vrijeslag
en 100 meter schoolslag op het programma. Jente Sikes, Cas Verstegen
en Tijn van Kuijk verbeterden op één
of beide afstanden hun persoonlijk
record. Ook waren er pr’s voor Isis
Sikes, Stefan Sjeptoera, Guido Jacobs,
Jasper Akkermans-Janssen, Isis van

Kuijk, Benthe van de Ree, Oriana
Schaap, Isa Curvers, Sophie Albers en
Julia van Well.
De tweede ronde van de Nationale
zwemcompetitie staat gepland op
zondag 21 november in Kerkrade.

Tekst: zwemvereniging HZPC

Hegelsom verslaat Meterik in
regenachtige derby
Met veel pijn en moeite heeft het eerste elftal van voetbalclub Hegelsom afgelopen zondag Meterik met 2-1
weten te verslaan. De weergoden waren beide teams en de aanwezige toeschouwers niet goed gezind, maar de
spanning en de werklust van beide teams maakten veel goed.
Het was Meterik dat feller uit de startblokken vloog, de gasten maakten het
Hegelsom moeilijk door veel energie in
de wedstrijd te steken. Echter werd er
onzorgvuldig met de geboden kansen
omgesprongen door de groen-witten.
Sjors Witt bleek keer op keer een ‘stain-de-weg’. De grootste kans was nog
wel de penalty die door Meterik gemist
werd. Een niet zeer goed ingeschoten
penalty werd door de keeper gepareerd
en de daaruit volgende rebound werd
overgeschoten. Hegelsom mocht overigens van geluk spreken dat het toen
nog met elf man op het veld stond na
een onnodige charge van Thom Derks
op de achterlijn. Kort na de gemiste
penalty van Meterik dacht Hegelsom
ook recht te hebben op een penalty na
een duw in het 16-metergebied, maar
de scheidsrechter besliste anders.

Meterik leek vervolgens alsnog met
een voorsprong te gaan rusten.
Een vroege voorzet kon vrij binnen
getikt worden bij de tweede paal door
buitenspeler Piet Steeghs. In de laatste minuten van de eerste helft kwam
Hegelsom tegen het spelbeeld in op
gelijke hoogte toen een verdediger
van Meterik uit één van de spaarzame
goede aanvallen van Hegelsom een
voorzet van Marc van Rens voorbij de
eigen keeper werkte.
Na de rust ontstond er een gelijkwaardigere wedstrijd en was het in eerste
instantie Hegelsom dat het betere van
het spel had. Daar werd snel van geprofiteerd toen Bart Spreeuwenberg uit
een corner de 2-1 binnenkopte. Na de
2-1 leek Hegelsom de controle over de
wedstrijd terug te krijgen, eerst werd
er nog een kans gemist en vervolgens

werd de 3-1 afgekeurd wegens een
duwfout. Na deze meevaller richtte
Meterik zich weer op en perste het
er nog een slotoffensief uit waarbij
onder andere de paal werd geraakt.
In de absolute slotfase kreeg Meterik
nog een grote kans op de zo gewenste
gelijkmaker, maar het was opnieuw
doelman Sjors Witt die in de weg lag en
de drie punten in Hegelsom hield.
Zo volgde, na de verdiende overwinning op Reuver, nu een zwaarbevochten winst, waar gelijkspel misschien
meer terecht was geweest. Volgende
week wacht SVEB in Broekhuizenvorst,
SVEB wist tot nog toe geen punten te
halen en zal dus gebrand zal zijn om de
eerste punten binnen te halen.

Tekst: Voetbalvereniging VV Hegelsom

SV Oxalis begon meteen scherp aan
de wedstrijd en wist na de eerste
aanval op een 1-0 voorsprong te
komen. Hier hadden de dames van
VMS ’21 echter snel een antwoord
op en ze wisten tevens de voorsprong te pakken. Oxalis creëerde
kansen, maar had veel moeite met
het vinden van de korf. Hierdoor
kon VMS’21 haar voorsprong steeds
verder uitbreiden. Zo gingen de
dames de rust in met een stand
van 3-7.

Fanatiek doorspelen
In de rust werd er aangegeven
dat Oxalis goed de kansen moest
blijven zoeken, zoals de dames dat

deden in de eerste helft. Tijdens
het eerste deel van de tweede
helft kwam Oxalis steeds dichterbij. Toch wisten de dames niet
snel genoeg de aansluitingstreffers te maken, waardoor er steeds
een gat bleef van minstens drie
doelpunten. De dames van Oxalis
bleven echter fanatiek doorspelen
en zoeken naar de juiste kansen.
Helaas lukte het niet meer om de
achterstand helemaal weg te werken, en werd de eindstand 11-13.
Volgende week, zondag 10 oktober,
speelt Oxalis 1 om 13.00 uur tegen
Diosa 1 in Balgoij.
Tekst: korfbalvereniging SV Oxalis

SV Melderslo wint
overtuigend van Oranje Wit
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 3 oktober
tegen Oranje Wit 1 uit Leunen. Na de eenvoudige overwinning op
SCMH 1 uit Mariaheide in de beker eerder die week (15-4), werd ook
deze wedstrijd overtuigend gewonnen. De eindstand was 14-7.
SV Melderslo ging sterk van start.
Binnen 10 seconden stond er een
1-0 voorsprong op het scorebord.
Daarna bleef de ploeg voortvarend
te werk gaan. Aanvallend werden
er kansen gecreëerd en het scoren ging makkelijker dan de voorgaande weken. Bovendien stond
het ook verdedigend erg goed,
waardoor Oranje Wit het aanvallend gezien moeilijk had. Bij rust
stond SV Melderslo al met 8-2 voor.
Na rust bleef de thuisploeg scoren,
maar ook Oranje Wit wist de korf nu
wat beter te vinden. SV Melderslo

was echter nog steeds de betere
ploeg en de overwinning kwam dan
ook geen moment echt in gevaar.
Bij een stand van 14-7 floot de
scheidsrechter voor het eindsignaal
en daarmee bleven de twee punten in Melderslo. Door deze overwinning staat SV Melderslo na vier
wedstrijden op de vijfde plaats in de
spannende Hoofdklasse, maar één
punt achter de tweede, derde en
vierde plaats en maar twee punten
achter de nummer één in de poule.
Tekst: korfbalvereniging SV Melderslo

www.plantencentrumvandenbeuken.nl
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St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl
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Mis opgeluisterd door joekskapel

Jubileumexpositie
in museum de Kantfabriek

Joekskapel Kleug Zaat organiseert
jubileumoptreden in Lottum
Joekskapel Kleug Zaat uit Lottum bestaat veertig jaar. Daarom houdt de joekskapel op zondag 17 oktober
een optreden.

De dag begint om 10.30 uur met
de kerkmis in Lottum, opgeluisterd
door Kleug Zaat. Om 11.30 uur is
er daarna een samenkomst in de
Rozenhof met koffie en broodjes.
Om 12.00 uur is er een toespraak
voor zeven jubilarissen en de
presentatie van het jubileumboek.
Na deze activiteit geeft de
joekskapel een concert weg en
daarna, om 17.00 uur, sluit de
activiteit af.

Oprichting
In 1981 kwam Pierre Heinemans
op het idee om in Lottum
een joekskapel op te richten.
Op 13 september werd voor
het eerst met twaalf personen
gerepeteerd en joekskapel Kleug
Zaat was geboren. De groep
bestond op dat moment uit Pierre
Heinemans, Maan van Helden,
Frans Gommans, Ben Kleven,
Gert Heinemans, Jan van Deelen,

Leo Gommans, Chrit Coenders,
Wiel van Deelen, Piet Hovens, Piet
Sijbers en Pierre van Dijk. Van deze
twaalf personen zijn er zeven nog
steeds lid, op dit moment bestaat
Kleug Zaat uit achttien leden.
De naam Kleug Zaat is Lottums
dialect voor plezier genoeg.

De leden van de Nederlandse
IKAT-kring doen wereldwijd onderzoek naar ikat-technieken. Ikat is
een techniek die al heel oud is en
toegepast wordt in vele delen van
de wereld. Het is een weeftechniek waarbij het patroon vóór het
weven op de draden wordt aangebracht, door middel van afbinden.
Dat afbinden kan zijn op de ketting,
op de inslag of op beide. Negen
leden van de Nederlandse IKATKring laten verschillende werken
zien.

De leden van de Nederlandse
‘Banden van de Andes’ Kring laten
zich inspireren door de weefsels
uit Zuid-Amerika. Onderzoek van
de laatste decennia heeft aangetoond dat textiel in de Andes
een veel diepere betekenis heeft.
Textiel blijkt het uitdrukkingsmiddel te zijn voor het vastleggen
en overbrengen van de mystieke
en religieuze gedachtewereld.
Veertien leden van de Nederlandse
‘Banden van de Andes’ Kring laten
verschillende werken zien.

KOOP JE SHIRT
ONLINE OF IN
ONZE FANSHOP

VOLWASSENEN
€64,95

VOETBAL
VENLO
VEUR ALTIED

Museum de Kantfabriek in Horst biedt bijzondere textieltechnieken een podium. Van zondag 17 oktober tot en met donderdag
23 december vindt er in het museum een tentoonstelling plaats
over ‘Banden van de Andes’ Kring en de Nederlandse IKAT-kring.
Beide Kringen bestaan 25 jaar.

FANSHOP.VVV-VENLO.NL
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WEDSTRIJDSHIRT KINDEREN
€54,95
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Pascal van den Bekerom nieuwe
voorzitter Kasteel Huys ter Horst
Jos Jenniskens heeft na ruim twintig jaar zijn taak als voorzitter van kasteel Huys ter Horst overgedragen
aan Pascal van den Bekerom. Tijdens de vrijwilligersavond op zaterdag 2 oktober kreeg Pascal de voorzittershamer van Jos overhandigd. Jos Jenniskens zal als vrijwilliger en bestuurslid actief blijven binnen stichting
kasteel Huys ter Horst.
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Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 25 st!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hor

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01
TE KOOP Halloween pompoenen,
diverse Maten. Oude Peeldijk 25,
Meterik en
Steeg 11, Sevenum 06 26 70 54 96

Sleutelbos huis- en fietssleutel
met sleutel hanger uit Curaçao eraan,
verloren vrijdagavond 1oktober
06 44 52 95 85

GEZOCHT:

METAALBEWERKER

Ben jij een ervaren zetter of bankwerker?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Jenniskens heeft zich twintig jaar
lang ingezet de kasteelruïne weer
toegankelijk te maken voor publiek.
Dit begon met het puinruimen op het
terrein door de vrijwilligers. Stukje bij
beetje werden de oude fundamenten
van het eens zo grote kasteel weer
zichtbaar en daarmee ook een stukje

Horster historie.
Twintig jaar later mag kasteel Huys ter
Horst weer gezien en bezocht worden.
Vanaf nu zal Pascal van den Bekerom
zich als voorzitter bezighouden met
de gang van zaken op en rond het
kasteel. In het verenigingsleven is
Pascal geen onbekende, hij is onder

andere actief bij de Horster ijsbaan.
In het dagelijkse leven is Pascal werkzaam als Operations Manager bij Van
Kaathoven. Bestuur en vrijwilligers
danken Jos voor vele jaren voorzitterschap en wensen Pascal veel succes
met zijn nieuwe taak als voorzitter.

Wat bieden wij?
• Een baan met een goed salaris in Venlo!
• Uitzicht op een vaste aanstelling
• Een werkomgeving binnen een leuk en informeel team
• Arbeidsvoorwaarden volgens CAO Metaal & Techniek
• Een afwisselende en vooral uitdagende functie
Stuur snel jouw CV naar f.janssen@schouren-metaal.nl
of bel voor meer info 077 387 51 00

Compositie van Concordia Meterik
in première
Het fanfareorkest van muziekvereniging Concordia Meterik brengt de compositie ‘Lei – Jeunesse Volée’ op
vrijdag 22 oktober in première in MFC De Meulewiek in Meterik. Nadat het premièreconcert twee keer niet
door kon gaan vanwege de coronamaatregelen, kan de première nu wel plaatsvinden.
Lei werd geschreven door componist
Rob Goorhuis in opdracht van Geert
Giesbertz ter herinnering aan diens
vader Leonard Hubertus Giesbertz.
Geert schonk het aan het fanfareorkest van muziekvereniging Concordia
Meterik, ter gelegenheid van het
100-jarig bestaan in 2020. Het werk is
een eerbetoon aan Lei Giesbertz en
verklankt wat er in deze man omging
tijdens het verrichten van gedwon-

gen arbeid in een kolenmijn in de
Tweede Wereldoorlog, zijn vlucht naar
Blitterswijck en zijn leven na de oorlog. De compositie is verkozen tot verplicht werk voor fanfareorkesten in de
eerste divisie op de Open Nederlandse
Fanfare Kampioenschappen, welke
plaats zullen vinden in april 2022.
Tijdens het concert wordt het muziekwerk toegelicht door componist
Rob Goorhuis en er staat nog meer

muziek op het programma waaronder
‘For Nathalie’ van James Barnes.
Het premièreconcert vindt om
19.30 uur plaats, de zaal gaat open om
19.15 uur. Gezien de geldende coronamaatregelen hebben bezoekers een
geldig coronatoegangsbewijs nodig.
Tickets kunnen van tevoren gereserveerd worden via
reserverenlei@gmail.com

Jeugdcarnaval Hegelsom viert 5x11 jubileum
met Nederlands record reuzeomelet

BOEK NU JE REIS
VEILIG & VERTROUWD

Beste e
dig
Zelfstaniseur
v
Reisad burg
van Lim
2020

Jeugdcarnaval Hegelsom blaast in november 5x11 kaarsjes uit en dat gaat ze vieren met een jubileumweekend op zaterdag 13 en zondag 14 november. De zondag wordt de grote dag, want dan gaat jeugdcarnaval
Hegelsom een poging doen om het Nederlands record reuzeomelet te verbreken.
Ergens, op een geheime plek, wordt
momenteel hard gewerkt om een
speciale braadpan te maken waar
dit omelet in zal worden gebakken.
Tijdens het evenement staat een aantal bakkers voor iedereen klaar om
de grootste omelet van Nederland te
bakken. Dit gebeurt op een speciale
manier. Iedereen die aanwezig is mag
een hapje proeven van de omelet,
gemaakt met verse streekproducten.
Op deze zondag staat niet alleen het
verbreken van het Nederlands record
op de planning, ook treedt er een aantal artiesten op. Zo komen de carna-

valsartiesten Pruuf Már, Goedzat en
DJ Gurde. Om 13.11 uur trekt er een
optocht door Hegelsom en om 14.11 uur
begint de jubileumreceptie van jeugdcarnaval Hegelsom waarbij de vereniging iedereen de gelegenheid
geeft om de feestvierende organisatie te feliciteren. Daarna zullen ook de
Hegelsomse dansgardes een optreden
weggeven. Het hele evenement speelt
zich af in het centrum van het dorp, bij
Café/Zaal Debije in Hegelsom.
Zaterdag 13 november wordt Café/Zaal
Debije omgetoverd tot een jubileumparty. De zaterdag begint om 15.11 uur

met een spellenmiddag met frietwagen voor de kinderen. Om 19.30 uur
start het jubileumfeest in Café/Zaal
Debije. C.V. Eate is Gruije treedt dan
op, bekend van hun hit Hap Hap Hap.
Dit nummer kwam binnen in de iTunes
Top 200 op plek 2. Ook de dansgardes
van jeugdcarnaval Hegelsom treden
dan op. Naast de dansgardes komen
DJ Guido en om het jubileumfeest echt
compleet te maken komt als letterlijke
en figuurlijke uitsmijter LVK-winnaar
Hoondervel. Tevens wordt het nieuwe
jeugdprinsenpak dan gepresenteerd.

SANDRA VESTJENS
a
06 21557412
n dr

Sa

WWW.TUIATHOME.NL/SANDRA-VESTJENS
sandra.vestjens@tui.nl
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Mondiaal Platform steunt
reiskosten scholen

Puzzel

Klassen van basisscholen in de gemeente Horst aan de Maas kunnen in het
nieuwe schooljaar een beroep doen op het Mondiaal Platform in Horst.
Dit platform is bereid, naast andere initiatieven, om een bijdrage te geven in
de reiskosten naar het Wereldpaviljoen
in Steyl. Dat heeft het Mondiaal
Platform Horst aan de Maas onlangs

besloten. Eerder al heeft de mondiale groep SOS Meerlo-Wanssum laten
weten de entree per klas te betalen
voor klassen uit Horst aan de Maas die
het Wereldpaviljoen bezoeken.

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij
Ambachtelijke Slagerij Joosten in Horst!
Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-centrum.nl,
of doe deze in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement
(t.a.v. Marion van Issum), Steenstraat 2, Horst. Vergeet niet uw naam, tel.nr. en
mailadres te vermelden. Oplossingen moeten vóór zondag 10 oktober (12.00 uur)
binnen zijn. De winnaar wordt volgende week bekendgemaakt op deze pagina.
Veel succes en puzzelplezier gewenst!

Plantenruilbeurs bij dahliatuin
Minella
In de dahliatuin Minella in Horst wordt op zaterdag 9 oktober de jaarlijkse plantenruilbeurs gehouden. Deze activiteit wordt georganiseerd
door Groei & Bloei Noord-Limburg.
Tijdens de plantenruilbeurs wordt er
bijgepraat over tuinen, planten en
stekjes. Daarna wordt door de voorzitter het startsein gegeven en kan
het ruilen beginnen. Alles gaat met
gesloten beurs. Deelnemers wordt

gevraagd om voor deze activiteit
plantmateriaal mee te nemen om te
ruilen. Als afsluiting is er een loterij,
waar een aantal prijzen te winnen zijn.
Daarna is er de gelegenheid om een
rondje door de tuin te maken.

Ben jij ook begaan met dieren en wil jij deelgenoot zijn om
het beste diervoer te produceren wat er in de markt te koop
is, dan kunnen wij samen met jou ons ideaal verwezenlijken.
Om ons team te versterken zoeken wij een:

OPERATOR
VOOR DE MENGERIJ

(40 uur)

• Als operator ben je verantwoordelijk voor het instellen van de
(meng)apparatuur, het invoeren van de productievolgorde
en je zorgt ervoor dat de te gebruiken grondstoffen boven
de weegband staan. Tevens zorg je ervoor dat het gemengde
product op de juiste manier verpakt wordt.
• Met de heftruck verplaats je pallets en big bags zodat alles
overzichtelijk blijft.
• Van maandag tot donderdag wordt er gewerkt in 2 ploegen,
vrijdag is er geen late dienst.
• Je komt bij ons terecht in een klein team waarin je werkt
in een no-nonsense omgeving waarin fors geïnvesteerd is
in automatisering van het machinepark.
• Uiteraard bieden wij je een passend salaris en een
werkomgeving waarin je jezelf binnen jouw talenten goed
kunt doorontwikkelen.
• Wij zorgen er dan vervolgens voor dat ons jaarlijks
personeelsuitje een feest wordt en dat er een bord voor
jou wordt neergezet bij het eindejaarsdiner.
Ben jij zelfstandig, nauwkeurig, heb je een groot
verantwoordelijkheidsgevoel en enig technisch inzicht?
Dan ben jij degene die wij zoeken!

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

Heb je nog vragen of opmerkingen?
Bel dan met Jan Theeuwes (06-21587078)
of stuur jouw CV naar jan@mix-international.nl
Te huur zeer nette 2 onder 1
kap woning met tuin en garage,
3 slaapkamers en zolder, voor minimaal
2 jaar,huurpr 1.000 p.m. email met
naam ,leeftijd naar janphlox@het.nl
Wij zoeken een liefdevol plekje
voor onze pups. Groeien op in
huislijke kring met beide ouders.
Kruising Friese Stabij/Bastaard.
Kleuren: zwart/wit, bruin en zwart.
Bel of WhatsApp 06 10 18 29 64

Wij zijn op zoek naar een huis op
een fijne locatie in Horst, Meterik,
Hegelsom of Melderslo, waar we een
kleinschalige Bed en Breakfast kunnen
starten. Kunt u ons helpen? Laat het
ons weten! 06 55 69 07 99
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

En de winnaar is:
Ger Gubbels
uit Horst.
Van Harte
Gefeliciteerd met de
cadeaubon van € 50,te besteden bij Albert
Heijn in Horst!
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Peelhorstshow in Hegelsom
Kleindiervereniging P.S.V. Horst e.o. organiseert in het weekend
van vrijdag 8 tot en met zondag 10 oktober een kleindierenshow op
manege Wieneshof in Hegelsom. Daarnaast is er een tombola om
de organisatie te steunen. Verder is de bar geopend en is er een
knuffelhoek waar kinderen kunnen knuffelen met kuikentjes en
andere diertjes. Ook wordt er advies gegeven over het houden van
deze dieren.
P.S.V. Horst e.o. organiseert al sinds
1964 jaarlijks een kleindierenshow. Helaas kon de show vorig
jaar niet doorgaan voor publiek
wegens corona. Ook was het dit
jaar nog lang onzeker, maar de
show mag toch doorgaan. Op de
Peelhorstshow zitten ruim negenhonderd kleindieren, bijeengebracht door tientallen liefhebbers
uit het hele land. Daarmee is het

Religie

de grootste show van kleindieren onder de grote rivieren. Er zijn
onder andere kippen, duiven, konijnen en eenden. De show is vrijdag
8 oktober geopend tussen 16.00 en
20.00 uur, zaterdag 9 oktober tussen 10.00 en 20.00 uur en zondag
10 oktober tussen 10.00 en 15.30
uur. Kijk voor meer informatie op
www.peelhorstshow.nl
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Show on stage van dansgarde Sevenum
Dansgarde Sevenum organiseert op zondag 31 oktober een show on stage. Dit jaar staat het thema natuur
centraal. De show vindt plaats om 11.00, 13.30 en 16.00 uur in de Torrekoel in Kronenberg.
Tijdens deze shows laten alle groepen
hun dans zien waar ze een heel seizoen voor hebben getraind. Zo zullen

er dansen voorbijkomen in het thema
vuur, onderwaterwereld en wolven.
De kaartverkoop voor deze shows is

op 6 en 7 oktober in de Gymzaal van
basisschool de Horizon in Sevenum
van 19.00 tot 20.00 uur.

BiblioNu biedt hulp bij maken van coronabewijs
Wie naar een café of theater wil, heeft een coronabewijs nodig. Via de app CoronaCheck op de mobiele telefoon is een QR-code te plaatsen. Via www.coronacheck.nl kan er een papieren bewijs geprint worden. Er is wel
een DigiD nodig. Op www.uitlegcoronacheck.nl staat een duidelijke uitleg.
Er is ook telefonisch een coronapas aan
te vragen via 0800-1421. Zorg dat je je
burgerservicenummer (BSN) bij de hand
hebt. Dit staat in paspoort, rijbewijs of
identiteitskaart. Je ontvangt de coronapas binnen vijf werkdagen per post.

Hulp nodig? In de bibliotheek van
Horst aan de Maas zijn er spreekuren.
De spreekuren vinden plaats op donderdag 7 oktober van 10.00 tot 12.00
uur en woensdag 13 oktober van 11.00
tot 13.00 uur. Zorg dat je je DigiD inlog-

naam en wachtwoord bij de hand
hebt. Zonder deze gegevens is het niet
mogelijk een coronabewijs te maken.
Neem ook de mobiele telefoon mee.

Medische zorg
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Lottum
zondag

Heilige mis

09.00

Meerlo

Gebiedsteams

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

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Spoedgevallendienst

Swolgen

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
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De Schuilplaats
zondag

kerkdienst
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09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

19.00

10.00

Tandarts

08 t/m 10 oktober

11 t/m 14 oktober

Tand Totaal Vallen
Oostsingel 6, 5802 AN Venray
0478 58 66 05

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

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

Brand, ongeval of misdrijf
112

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas

8 ROYALE KOOPAPPARTEMENTEN

Tandartspraktijk De Brier
Leunseweg 53b, Venray
0478 58 72 73

Alarmnummer

06 55 40 80 23

UNIEK WONEN IN HET
MONUMENTALE ANNAPARK

Gemeente Horst aan de Maas

zondag
Heilige mis
09.00
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

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.

VANAF 1 NOV.
IN VERKOOP

Houd de website in de gaten!
www.annapark.nl/wonen

Jij maakt ‘m super
Help ons aan
een nieuwe
collega en
ontvang

€ 1000,*

Wegens enorme groei zijn wij
op zoek naar nieuwe collega’s:
HORST:
Assistent Bedrijfsleider (37 uur)
Ervaren Verkoper (37 uur)
Ervaren Verkoper (24 uur)
Leerling Verkoper (37 uur)

ROERMOND:
Assistent Bedrijfsleider ( 37 uur)
Ervaren Verkoper (37 uur)
Leerling Verkoper (37 uur)

Geïnteresseerd? Laat het ons weten!

Superkeukens Horst is op zoek naar leuke collega’s! Kijk voor meer informatie op: www.werkenbijimg.nl/vacatures
Heeft bovenstaande vacature je interesse gewekt? Mail dan je motivatiebrief en cv naar: sollicitatie@superkeukenslimburg.nl
* Ken jij iemand die interesse heeft in deze baan en komt diegene ook daadwerkelijk bij ons werken dan ontvang jij 1000 euro.
Stuur een mail met de naam van diegene die komt solliciteren naar: sollicitatie@superkeukenslimburg.nl en je ontvangt de actie voorwaarden.

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,2

HORST

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

ROERMOND

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

Elke zondag geopend

