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Kleindieren knuffelen
Kleindiervereniging P.S.V. Horst organiseerde van vrijdag 8 tot en met zondag 10 oktober een kleindierenshow in manege Wieneshof in Hegelsom. De Peelhorstshow bevatte ruim
negenhonderd kleindieren, bijeengebracht door liefhebbers uit het hele land. Er waren onder andere kippen, konijnen en eenden te bewonderen. Ook werd er flink geknuffeld met de
dieren in de knuffelhoek. / Beeld: Sten Jetten

Stefanie Nijhof uit Swolgen start petitie voor het realiseren
van een babyopvang in Swolgen
Het zoontje van Stefanie Nijhof uit Swolgen zit bij Kindcentrum STip in Swolgen/Tienray en haar jongere
dochter brengt ze ook elke ochtend naar Horst voor de opvang. Daarmee is ze zeker een uur kwijt en daarom
pleit ze voor een babyopvang in het nieuwe gebouw van STip. Ze is een petitie gestart en wil ze met de
gemeente Horst aan de Maas in gesprek of er meer mogelijk is.
Onlangs heeft Kindcentrum STip
haar nieuwe locatie geopend. Een
plek waar alle kinderen van 2 tot 12
jaar welkom zijn. “Alleen is er niet
aan de allerkleinsten van 0 tot 2
jaar gedacht”, zegt Stefanie Nijhof.
“Als ik dan mijn dochter naar de
babygroep wil brengen, moet ik
helemaal naar Horst rijden. Waarom
niet bij STip ook een babyopvang, dat
helpt heel veel ouders in Swolgen,
Tienray en omgeving.” Daarom is
ze een petitie begonnen om alsnog
een initiatief te starten voor een
babyopvang dichtbij Swolgen en
Tienray. Ze heeft al ruim negentig
handtekeningen verzameld.

Animo
Het idee van een babyopvang In
Swolgen is niet nieuw, geeft Daisy
Relouw aan, locatieverantwoordelijke
kinderopvang Kindcentrum STip. Voor
de start van de bouw is hierover
verschillende keren overleg geweest
met de gemeente en Dynamiek.
“Helaas waren de plannen toen al zo
ver gevorderd dat het wijzigen van
de bouwplannen niet meer mogelijk
was”, zegt Relouw. “Er is een aantal
jaren geleden een onderzoek gedaan
naar deze interesse. Helaas was er
toen niet voldoende animo. Door
onze voorgangers was een constructie
bedacht om een samenwerking

aan te gaan met gastouders voor
de opvang van de 0 tot 2-jarigen.
In de praktijk blijkt deze constructie
helaas niet werkbaar. Jammer dat
destijds de keuze is gemaakt voor een
kindcentrum van 2 tot 12 jaar. Op dit
moment blijkt er heel veel interesse
te zijn bij ouders voor babyopvang,
we hadden al een groep vol kunnen
hebben. Ouders zijn er vanuit gegaan
dat in het nieuwe kindcentrum deze
mogelijkheid ook zou bestaan.” Uit
de petitie blijkt ook dat er interesse
is in een babygroep. “Wij vinden
dit echt een gemiste kans dat er
destijds andere keuzes zijn gemaakt”,
zegt Relouw. “We blijven alert op

eventuele mogelijkheden en hopen
dat er in de verre toekomst meer
ruimte komt in het gebouw.”
Relouw begrijpt het verhaal van
Stefanie en vele ouders. “Stefanie probeert een statement te maken door
handtekeningen te verzamelen.” De
initiatiefneemster van de petitie wil,
als ze genoeg handtekeningen heeft,
deze overhandigen aan de gemeente.
“Binnenkort ga ik naar het gemeentehuis en laat ik ze zien dat dit een probleem is en het hier leeft. Ik hoop dat
ze naar mij en al die andere ouders
willen luisteren.”

Omarmen
Wethouder Han Geurts geeft aan
op de hoogte te zijn van de situatie.
“We omarmen het concept van integrale kindcentra, waar kinderen van 0
tot 12 jaar komen om te leren, spelen

en ontwikkelen. We staan achter de
vloeiende overgang tussen onderwijs
en kinderopvang en het werken vanuit één team met één pedagogische
visie. Bij de ontwikkeling en realisatie van het nieuwe Kindcentrum STip
was dat ook altijd het uitgangspunt in
onze gesprekken met kinderopvangorganisatie ’t Nest en scholenkoepel
Dynamiek. Uiteindelijk is het aan de
kinderopvangorganisatie om te besluiten of het mogelijk is om een groep
voor 0 tot 2-jarigen te openen. We
nemen de petitie graag in ontvangst,
waarna we deze zullen overhandigen
aan de kinderopvangorganisatie. Als ’t
Nest een groep voor 0 tot 2-jarigen wil
openen, juichen wij dit van harte toe.
We denken dan graag mee over wat
er nodig is om dit te realiseren.”
Tekst: Niels van Rens
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Gérard Koenen uit Horst maakte documentaire
over de Wegh van Meijl op Seven
‘De Wegh van Meijl op Seven’ gaat vrijdag 22 oktober in première in
‘t Gasthoês in Horst. Deze documentaire, die gaat over deze historische
wandel- en fietsroute van Meijel naar Sevenum, werd gemaakt door de
Horster filmmaker Gérard Koenen. Hij legde onder andere de opening
van deze weg vast en geeft in zijn reportage meer inzicht in het
achtergrondverhaal van de historische vondsten die hier gedaan zijn.
Ook gaat het over de inspanningen die zijn geleverd om te komen tot
deze educatieve route, die gemarkeerd wordt door tien gegraveerde
basaltzuilen.
Gérard Koenen (73) woont al vijftig
jaar in Horst en heeft veel affiniteit
met de Peel. “Mijn vrouw en ik wandelen er graag”, vertelt hij. Koenen
maakt al 35 jaar films en zit sinds 10
jaar bij de filmclub in Sevenum. Toen
hij door Huub Kluijtmans gevraagd
werd om een film te maken over
de opening van de weg, twijfelde
hij geen moment. Kluijtmans heeft
een grote rol in de film, omdat zijn
vader veel onderzoek heeft gedaan
naar de Peelvondsten. “Er is in 1910
een gouden helm uit de Romeinse
tijd opgegraven in dit gebied bij de
Peel. Huubs vader heeft hier vervolgens veel onderzoek naar gedaan en
geconcludeerd dat hier geweld heeft
plaatsgevonden waarbij er Romeinen
gesneuveld zijn. Naderhand beweerden sommige archeologen dat de
gouden helm en andere vondsten hier
neergelegd zijn als offer, in plaats
van dat er geweld heeft plaatsgevonden. Het steekt bij Kluijtmans dat
het levenswerk van zijn vader opzij

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

is geschoven en hij hoopt dat, met
nader onderzoek, toch zijn vaders
gelijk wordt gevonden.” Kluijtmans
heeft, om zijn vader te eren, een
boek geschreven over de helm en tien
zware basaltzuilen geplaatst langs de
route. Deze weg is 11 oktober 2020
geopend en Koenen besloot dit vast te
leggen, waarbij hij het hele achterliggende verhaal mee heeft genomen.

Filmproces
Anderhalf jaar lang heeft Koenen zich
in de geschiedenis van de Peel verdiept om de documentaire te kunnen maken. Er zitten honderden uren
aan werk in de film. “Huub had mij
gevraagd om de opening van de weg
te filmen”, vertelt hij. “Twee ruiters,
die een Romein en schildknaap voorstellen, legden de route te paard af,
waarbij iedere zuil werd onthuld. Dit
vond ik echt geweldig om te zien en
om vast te leggen. Hun uitrusting
is gemaakt door de Grubbenvorster
archeoloog en zilversmid Maarten
Dolmans. Deze uitrusting wordt ook bij
de première tentoongesteld, dat geeft
de mensen net wat extra’s.” Naast
de ruiters, legde een groepje hardlopers van De Peelrunners uit Horst en
Sevenum de route af met een brandende fakkel. “Dit was ook gaaf om
vast te leggen. Zij renden de route al

‘s ochtends vroeg, voordat de ruiters vertrokken. Dit werd door andere
leden van de filmclub opgenomen
en op deze manier kon ik de beelden
door elkaar mixen. Ik ben heel blij met
het resultaat.”

Trots
Het mooiste aan het maken van de
documentaire vond Koenen dat hij
de mogelijkheid heeft gekregen om
bisschop Mgr. Smeets te interviewen in het Bisschoppelijk Paleis van
Roermond. “Het was erg bijzonder om
daar te zijn”, legt Koenen uit. “Ook
vond ik het een prachtig moment
toen ik de gouden helm en de andere

vondsten in het Rijksmuseum van
Oudheden in Leiden zag liggen toen
ik daar was om te filmen. Als je dat
allemaal ziet, besef je echt dat het
hier in de Peel jaren in de grond heeft
gelegen, dat zet je aan het denken.”
Koenen is trots op het eindresultaat. “De verkorte versie van de film
werd al positief ontvangen op de
Limburgse Filmdagen. Ik heb de volledige film al aan een aantal mensen
laten zien, zij vonden hem geweldig
en ik heb supermooie reacties gekregen. Huub was dolenthousiast en
iemand van mijn filmclub noemde het
‘om te watertanden’. Daar doe je het
echt voor.”

Momenteel is Koenen bezig met een
vervolg op deze film, waarin hij met
Kluijtmans naar Duitsland gaat om de
bekende, uit Deurne afkomstige paleontoloog Hans Joosten te interviewen
om nog meer te weten te komen over
de gouden Peelhelm en de (nieuwe)
bevindingen.
‘De Wegh van Meijl op Seven’ wordt
vrijdag 22 oktober om 19.30 uur
in ‘t Gasthoês in Horst vertoond.
De toegang tot de film is gratis.
Plaatsen zijn te reserveren via
filmwvmos@gmail.com onder vermelding van naam en aantal personen.
Tekst en beeld: Floor Velthuizen
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Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
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FUNCTIE:
Het zelfstandig vervangen
van auto/vrachtwagen ruiten
bij onze klanten en op locatie
in een van onze vestigingen
in Susteren of Venlo.

WAT BIEDEN WIJ:
• Een afwisselende baan
• Veel vrijheid
• Een leuk team
• Salaris volgens CAO
• Mogelijkheid tot vast contract

WAT VRAGEN WIJ:
• Affiniteit met auto’s
• Technisch inzicht
• Een klantvriendelijke monteur
(jij bent tenslotte het gezicht
van het bedrijf)
• Rijbewijs B
• Je kan zowel als teamverband
als solo werken

HEB JIJ INTERESSE?
Stuur dan je cv en motivatie
naar info@autoglassnijkers.nl
of kijk voor meer informatie op
www.autoglassnijkers.nl

BEN JIJ EEN LEERLING?
Geen probleem, wij beschikken over een
interne opleiding!
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Verkeersveiligheid voor fietsers winnend voorstel
in jongerenraadsvergadering
Leerlingen van het Dendron College in Horst waren dinsdag 5 oktober
te gast in het gemeentehuis in Horst voor het jongerenproject
Zinnige Zaken. Tijdens deze dag hielden zij zich bezig met gemeentelijke
kwesties die volgens hen meer aandacht moeten krijgen van de
gemeenteraad. Tijdens de daarop volgende jongerenraadsvergadering
werd het voorstel van acht leerlingen om de verkeersveiligheid
te vergroten tot het beste idee gekozen.
De leerlingen van havo 5 en vwo 6
werden in vier fracties verdeeld en
hebben zich de hele dag verdiept in
onderwerpen die volgens hen meer
politieke aandacht moeten krijgen.

De dag werd afgesloten met een
jongerenraadsvergadering, waarbij
alle vier de groepen met een voorstel
kwamen over het door hen gekozen
onderwerp en dit presenteerden en

Volgende fase
ontwikkeling NLW
In 2020 heeft NLW koers gezet naar een nieuwe fase van een toekomstbestendig bedrijf. Daarnaast staat de NLW open voor
opdrachten van bedrijven en andere gemeenten. Deze ontwikkeling gaat een volgende fase in. Directeur-bestuurder Rob Schmitz
beëindigt daarom per 1 november zijn opdracht.
In 2020 hebben de gemeenteraden
van de drie aangesloten gemeenten de strategische koers voor NLW
unaniem onderschreven. De directie heeft een uitvoeringsplan opgesteld en de eerste operationele
stappen zijn gezet. Daarmee ligt er
een goede basis voor het opbouwen van een structureel stabiele
organisatie op basis van de nieuwe
koers. Een nieuwe fase, die vraagt
om een langjarige structurele aansturing, breekt nu aan.

Visie prioriteit
Bestuursvoorzitter Roy Bouten:
“We zijn trots op de ingezette
koers en zijn Rob dankbaar voor
zijn onmisbare rol hierin. We zijn
ons echter bewust van het feit dat,
wil de koersvisie daadwerkelijk
slagen, daadkrachtige en stand-

vastige ondersteuning en besluitvorming van het bestuur nodig
is. Dit zal voor nu met prioriteit
moeten worden opgepakt door
bestuur en gemeenten”. Directeur
Rob Schmitz: “Vanuit de vastgestelde koersvisie hebben we een
projectplan uitgewerkt dat nu uitgerold wordt. Eén van de onderdelen daarvan is dat er in de interne
organisatie aanpassingen plaats
gaan vinden”.
Binnenkort start een nieuwe directeur die verantwoordelijk wordt
voor de verdere opbouwfase van
NLW met als doel het versterken
van de interne organisatie, leidend
tot stabiele groei. De betrokken
partijen staan in de startblokken
om de volgende stappen te zetten
voor de NLW-groep en haar medewerkers.

verdedigden. Het winnende voorstel
kwam van fractie één, bestaande
uit Eva Verhoeven (16), Benthe van
Mullekom (15), Julie Verbruggen (16),
Marit Weijs (16), Lotte Vissers (16),
Britt Seuren (17) Sem Colbers (16)
en Mohamed Hamcho (18). Zij kwamen namelijk met het idee om de
verkeersveiligheid voor fietsers te
vergroten door het realiseren van
meer straatverlichting op onverlichte
plekken. Hun voorstel komt nu op de
politieke agenda en wordt binnenkort door de gemeenteraad met de
raadsvergadering behandeld. Tijdens
deze vergadering mag de groep ook
aanwezig zijn.

Straatverlichting
Fractie één was het snel met elkaar
eens dat dit het onderwerp was
waarvoor ze zich hard wilde maken.
“We wilden gaan overleggen en
hadden allemaal ‘straatverlichting’
opgeschreven”, vertelt Britt. De groep

ervaart de problemen rondom slechte
verlichting namelijk regelmatig.
“Vooral na het uitgaan”, legt Lotte
uit. “Als ik dan naar huis fiets, zijn de
wegen gewoon niet belicht. Dat voelt
niet veilig.” Sem voegt hieraan toe
dat er ook veel wegen zijn waar
wel verlichting is, maar dat deze
lantaarnpalen uitgaan na 12.00 uur
‘s nachts. “Dit draagt niet bij aan de
sociale veiligheid.” De groep maakte
tijdens de raadsvergadering haar punt
duidelijk door een eigen gemaakt
filmpje te tonen dat liet zien wat
voor problemen er kunnen ontstaan
wanneer wegen niet goed verlicht
zijn. “Goede verlichting voorkomt
ongelukken, ontvoering en vergroot
de sociale veiligheid”, legt Julie uit.
Andere onderwerpen tijdens deze
raadsvergaderingen waren het
realiseren van meer watertappunten,
het zorgen voor meer
uitgaansgelegenheden voor jongeren
en het creëren van meer woonruimte

Verkeersonderzoek
in Sevenum
De gemeente Horst aan de Maas is bezig met een verkeers
onderzoek in Sevenum. Tot en met vrijdag 15 oktober hangen er
camera’s op de invalswegen van Sevenum. De gemeente wil
namelijk een beter beeld van de verkeersstromen in het dorp.
Een groep inwoners en ondernemers is samen met de gemeente
actief bezig met het opstellen van
een nieuwe centrumvisie voor
Sevenum. Na overleg met deze
inwoners en ondernemers (klankbordgroep) bleek de verkeersafwikkeling een belangrijk discussiepunt
rondom de ontwikkeling in het centrum van Sevenum. De camera’s
brengen op basis van kentekens in
kaart hoe de verkeersstromen door
de kern van Sevenum lopen. De
resultaten geven straks inzicht in
de hoeveelheid verkeer en het aandeel lokaal en doorgaand verkeer.
Deze informatie gaan we gebruiken
in de verdere uitwerking van de
visie en uiteindelijk om de verkeersstromen door Sevenum beter
te organiseren.

Privacy
Het verkeersonderzoek duurt één
week. De camera’s herkennen
kentekens en verzamelen deze in
een gesloten dataset. Er zit geen
koppeling met NDW, RDW of een
andere instantie. De gegevens
zijn ook niet naar personen te
herleiden. Na afloop van het
onderzoek worden de gegevens
vernietigd. De gemeente
wil samen met inwoners en
ondernemers komen tot een
centrumvisie voor Sevenum.
De kansen en uitdagingen
zijn in beeld gebracht.
Het verkeersonderzoek is nodig
voordat er richting kan worden
gegeven aan de ontwikkeling
van het centrum.

Wealer is de Volkswagen,
Audi, SEAT, ŠKODA
en Volkswagen
Bedrijfswagen dealer
voor heel Limburg met
vestigingen in Heerlen,
Sittard, Maastricht,
Roermond, Panningen,
Venlo en Venray. Tevens
maken de bedrijven
Carvitaal Sittard, Venlo
en Autoschadecenter
Venlo onderdeel uit
van Wealer. Continu
zijn wij op zoek naar de
wensen en behoeften
van de klant en streven
dan ook naar volledige
klanttevredenheid en
betrokkenheid.

wealer.nl

voor jongeren door de doorstroom
van ouderen naar bejaardenwoningen
te stimuleren.
De jongeren vonden Zinnige Zaken
een leuke manier om na te denken
over politieke zaken. Ze kijken
terug op een leuke en leerzame
dag. “Op het begin trok het me
helemaal niet”, vertelt Britt. “Het
leek ons op het begin echt niks,
maar als je er dan eenmaal mee
bezig bent is het echt wel heel leuk
en interessant.” De rest van de groep
kan dit beamen. “We hebben een
hele leuke dag gehad”, vertellen
ze. “Het was heel interactief en
je werd zelf uitgedaagd om na te
denken”, vertelt Britt. “Het was niet
zo dat alles al voorgekauwd was.
We mochten zelf beslissen hoe we
ons voorstel wilden onderzoeken en
we kregen veel vrijheid.”

Tekst en beeld: Floor Velthuizen

Wij zoeken jou!
Word jij onze nieuwe collega?
Voor ons Autoschadecenter Venlo zoeken wij:

►

Voorbewerker

►

Schadeadviseur/Calculator

►

Allround Schadehersteller

• 5 jaar ervaring als voorbewerker, in het bezit van een rijbewijs,
flexibel, ervaring met smart repair is een pré

• Ervaring in een soortgelijke functie, teamspeler, flexibele instelling

• 5 jaar ervaring als plaatwerker, de- en montage en voorbewerker
Meer info: www.wealer.nl/vacatures

Interesse?

Stuur dan je cv en motivatie naar vacature@wealer.nl
t.a.v. Nicky Villain, HR adviseur. Voor inhoudelijke vragen kun je contact
opnemen met Richard Verlijsdonk, Manager Schadebedrijven, 06-40 12 29 67.

is onderdeel van:
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Jongerenvisie

Jongeren geven mening over leefbaarheid Hegelsom
Jongeren in de dorpen van Horst aan de Maas vertellen over de leefbaarheid in het dorp vanuit hun perspectief. Wat waarderen ze en wat
missen ze? Deze week gaan vier jongeren uit Hegelsom, waarvan er drie nog thuis wonen en één een eigen appartement heeft, in gesprek.

ik zeg nooit nooit, ik weet natuurlijk
niet wat er in de toekomst nog op
mijn pad gaat komen.” Stan zou wel
nog eens willen verhuizen. “Ik zou ooit
nog wel een tijdje in een middelgrote
stad willen wonen, zoals Nijmegen
of Tilburg, om een carrière op te
bouwen”, legt hij uit. “Maar na een
aantal jaar zou ik dan weer terugkeren
naar Hegelsom. Het is namelijk een
gezellig en hecht dorp, waar ik op een
fijne manier ben opgegroeid.”

Plus- en minpunten

Patrick Kellenaers

Esther Voermans

Niek Peeters

Stan Zanders

Patrick Kellenaers (22) vindt het
heerlijk om in Hegelsom te wonen
en geeft het leven voor jongeren
een 8. “De jeugd is hier ontzettend
verbonden met elkaar en leeftijd
speelt geen enkele rol. In mijn
vriendengroep ben ik de jongste,
de oudste is inmiddels alweer 28.
Tijdens het uitgaan zie je ook dat
de jeugd van Hegelsom altijd bij
elkaar staat, iets wat je in andere
dorpen nagenoeg niet ziet. Qua
activiteiten en winkels is het dorp
kleiner, persoonlijk maakt mij dit
niet zoveel uit, omdat wij al jaren
met onze vriendengroep een eigen
plek hebben waar we kunnen
chillen en Horst letterlijk om de
hoek ligt.” Esther Voermans (25) en
Niek Peeters (24) geven Hegelsom
ook allebei een 8. Esther baseert
dit cijfer op het leven in Hegelsom
vóór corona. “Er zijn niet super
vaak feestjes in Hegelsom”, vertelt
ze. “Maar áls er dan een feestje
is, is het altijd supergezellig. Het
hele dorp komt bij elkaar en ook
heel veel jongeren van andere
dorpen komen hierop af. Ook zijn
er verschillende verenigingen.”

Stan Zanders (22) geeft het leven
in Hegelsom voor jongeren een 7.
“Ik denk dat de jeugd echt iets in
te brengen heeft in het leven hier
in het dorp. Zo wordt er vaak wat
georganiseerd en is er ook een
groepsapp waar een groot deel van
de Hegelsomse jeugd in zit. Als er
dan evenementen plaatsvinden
waar vrijwilligers voor nodig zijn of
wanneer er een bus naar een feestje
in een ander dorp geregeld moet
worden, dan is dit een erg handige
groepsapp.”

we een eigen keet met de vrienden,
waar we vaak zitten.” Ook Stan en
Patrick zijn vaak in de keet van zijn
hun vriendengroepen te vinden.
Esther pikt liever een terrasje of gaat
bij iemand thuis zitten. “Als er een
feestje is, zijn we vaak van de partij”,
vertelt ze. “Als dit niet zo is zoeken
we wat anders. Voor mij is een avond
geslaagd met een drankje en goed
gezelschap waar ik lekker mee kan
kletsen.”
Patrick en Niek zoeken allebei wel
eens een ander dorp op als daar een
festival of feest plaatsvindt. Ook Stan
bezoekt regelmatig andere dorpen en
steden. “In een stad heb je veel meer
cafés, restaurants en kroegen”, legt
hij uit. “Qua uitgaan in het weekend
heb je daar veel meer keuze dan hier
in de regio. Met een aantal vrienden
gaan we wel vaak naar kermissen in
de buurt. Ik denk dat ik kermissen wel
het allerleukst vind. De sfeer daar is
anders dan tijdens een avondje in een
kroeg.” Ook bij Esther zijn de kermissen favoriet. “We gaan eigenlijk wel
naar alle kermissen in de dorpen van
de gemeente”, vertelt ze. “Ook kijk
ik altijd uit naar andere feestjes in

de buurt zoals Prilpop in Sevenum of
Beatz and Bandz in Lottum. Ook zoek
ik wel eens de steden op met mijn
vriendinnen om te stappen. Ik woon
helemaal goed hier in het dorp, maar
vind het heerlijk dat ik de mogelijkheden heb om ook allerlei andere kanten
op te gaan.”

Jongerenactiviteiten
Stan geeft aan dat er veel te doen
is voor jongeren in Hegelsom. “Het
verenigingsleven in Hegelsom is erg
actief en gezellig. Ik ben zelf lid van
de voetbalvereniging, maar er zijn
nog veel meer actieve verenigingen
binnen Hegelsom.” Esther is het
hiermee eens en voegt toe dat er ook
nog een muziekvereniging is en veel
jeugd lid is van Jong Nederland. Ook
Niek vindt het verenigingsleven goed,
maar hij is van mening dat er niet
veel uitgaansgelegenheden zijn. “Wel
is er een café, een soos en hebben

Winnaars
cadeaucheques
HALLO-onderzoek bekend
Inwoners van Horst aan de Maas
hadden van donderdag 2 september
tot en met maandag 27 september de
kans om deel te nemen aan een
HALLO-onderzoek. Doel was om de
nieuwsvoorziening van de HALLO te
verbeteren. De inwoners hebben ruim
gehoor gegeven aan deze oproep.
Uiteindelijk hebben meer dan zeshonderd respondenten deelgenomen aan
het onderzoek. Onder de deelnemers
werden drie cadeaucheques verloot.
Deze zijn beschikbaar gesteld door EP
Tummers, Jumbo Phicoop en JansenNoy. Op de foto de gelukkige winnaars
van de cheques: Krzysztof, Tom en El.

Wonen
Niek is ervan overtuigd dat hij altijd
in Hegelsom zal blijven wonen.
Patrick wil ook niet verhuizen uit het
dorp. “Ik zou alleen verhuizen als
we met onze vriendengroep op een
afgelegen plaats in een straal van
25 kilometer een nieuwe woonwijk
zouden bouwen, dat zou echt gaaf
zijn.” Ook Esther heeft geen plannen
om Hegelsom te verlaten. “Er zijn fijne
feestjes, fijne mensen en Hegelsom
heeft toch wel de ideale ligging. Je
bent zo bij het station, van waaruit
je heel makkelijk op andere plekken
komt. Ook woon je tussen dorpen in
waar veel winkels zijn. Ik zie mezelf
dus graag in Hegelsom wonen of in de
dorpen die er direct aan liggen. Ik zou
dus niet snel in een stad gaan wonen
of in een dorp ver weg van hier. Maar

Esther vindt het onderlinge contact
tussen de jongeren leuk. “Mensen van
verschillende leeftijden trekken met
elkaar op en gaan samen op stap”,
legt ze uit. Patrick is het hiermee
eens. “Een groot pluspunt is de
verbondenheid tussen de jongeren,
maar ook zeker tussen jong en oud
in het dorp. Daarnaast vind ik het
prettig dat het dorp relatief klein is
en dat iedereen elkaar kent.” Esther
vindt de ons-kent-ons-cultuur ook
fijn. Ze zou wel graag een nieuwe
uitgaansgelegenheid zien voor
jongeren. Volgens Patrick en Niek mist
het dorp ook nog een frietkraam. Stan
voegt hieraan toe dat een restaurant
of lunchtent goed zou zijn voor het
dorp. “Maar omdat we zo dicht bij
Horst liggen, is het geen groot gemis
dat deze er op dit moment nog niet
zijn”, zegt hij. Stan en Niek zouden
ook graag een kleine supermarkt
zien in het dorp. “Gelukkig is Horst
erg dichtbij en ligt de Jumbo ook in
de buurt”, zegt Stan. “Het is dus wel
maar een kleine moeite om daarheen
te gaan.”

Tekst: Floor Velthuizen

Brand
verwoest
stacaravan op
camping De
Schatberg
Een stacaravan op camping
De Schatberg in Sevenum
is dinsdagavond 12 oktober
in vlammen opgegaan. Bij de
brand is niemand gewond
geraakt.
De brandweer kreeg rond
20.30 uur een melding van de
brand en omdat er een mogelijkheid bestond dat de brand zou
overslaan naar naastgelegen
caravans, is de brandweer met
extra voertuigen uitgerukt. Ze kon
op deze manier voorkomen dat
de brand oversloeg naar naastgelegen caravans. De stacaravan
die in brand stond is echter wel
zwaar beschadigd en een naastgelegen caravan heeft lichte
rookschade opgelopen. De oorzaak van de brand is niet bekend
en wordt nog onderzocht.
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Kunstklas schildert er op los

32 leerlingen pimpen garagedeuren Jan Bootsstraat
32 Leerlingen van de kunstklas
van het Dendron College zijn
donderdag 7 oktober druk
bezig geweest om de
garagedeuren op de
Jan Bootsstraat in Horst te
pimpen. De garagedeuren
waren aan een opfrissing toe.
Dit idee is ontstaan na de
opening van de Speelstraat
door wethouder Beurskens en
is in samenspraak met de
buurt.
Bewoonster Myrthe Manders
heeft de docenten Jenny Dirckx
en Jolanda Nabben van het
Dendron College benaderd met
de vraag de garageboxen te
beschilderen. De laatste weken
is het ontwerp gemaakt en
donderdag hebben de leerlingen
de hele dag geschilderd. De
kosten voor de verf zijn deels
vergoed uit de verkregen subsidie
zelfredzaamheid van de gemeente
vanuit de aanvraag vanuit de
Speelstraat.

Jury-oordeel bekend

Projectbureau Ooijen-Wanssum wint Gouden Piramide
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Gouden Piramide toegekend aan
het Projectbureau Ooijen-Wanssum voor de gelijknamige gebiedsontwikkeling rond de Maas in NoordLimburg. De Gouden Piramide is de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur en
gebiedsontwikkeling. De winnaar ontvangt naast de trofee een geldbedrag van 75.000 euro.
De directe aanleiding voor de
gebiedsontwikkeling was de
noodzaak om een flessenhals in de
Maas weg te nemen. Deze vormde
een groot risico op overlast bij hoge
waterstanden. De belangrijkste
ingrepen waren het herstel van een

oude rivierarm die in het verleden
van de Maas was afgesneden, en de
aanleg van twee hoogwatergeulen.
Het projectbureau combineerde deze
ingrepen met de ontwikkeling van
een vrij toegankelijk natuurlandschap
en verbetering van de leefbaarheid,

de infrastructuur en de regionale
economie.

Het jury-oordeel
In de zomer van 2021, toen Limburg
geteisterd werd door overstromingen,
bleek hoe hard deze gebiedsontwik-

keling nodig was. Op dat moment
had de jury al besloten om het projectbureau voor te dragen als winnaar van de Gouden Piramide. De jury
oordeelde dat de gebiedsontwikkeling tot in het kleinste detail klopt.
Zowel in het ruimtelijk ontwerp als in
de maatschappelijke inbedding en de
bestuurlijke aanpak. De beste inzendingen van de Gouden Piramide worden uitvoerig beschreven in het boek
‘Stuurmanskunst’.

Oh, zit dat zo!

Inkomensafhankelijke
combinatiekorting en co-ouderschap
De inkomensafhankelĳke combinatiekorting (IACK) is bedoeld om ouders te stimuleren naast hun
zorgtaken voor kind of kinderen ook (betaalde) arbeid te verrichten. Het maximale bedrag is 2.881 euro.
Het is een korting op de belasting, je betaalt dus bĳna 3.000 euro minder belasting. Een flink bedrag.
Een kind kan namelijk slechts op
één adres zijn ingeschreven en dat
is een voorwaarde voor de IACK.
Als er meerdere kinderen zijn kan
een creatieve oplossing zijn dat één
kind bij de ene ouder en het andere
kind bij de andere ouder wordt
ingeschreven. Het is namelijk niet
zo dat meerdere kinderen ook meer
IACK betekent. Eén per ouder is dus
genoeg.

Het is daarom ook niet gek dat er
al jaren over wordt geprocedeerd.
Daarbij gaat het er dan meestal om
samengestelde gezinnen waarbij
kinderen soms bij de ene en dan
weer bij de andere ouder verblijven.

Mocht dat niet mogelijk zijn dan kan
wellicht gebruik worden gemaakt van
de co-ouderschapsregeling. Als een
kind gewoonlijk minimaal drie dagen
per week bij een ouder verblijft dan
heeft die ouder recht ook op IACK.
Zo kunnen beide ouders IACK krijgen
als kinderen in een ritme van drie
tot vier dagen, bij beide ouders

verblijven. Dat moet dan volgens
de rechter wel uitgelegd worden
als 3 keer 24 uur. Een kind dat op de
eerste dag ’s morgens wordt afgezet
en op derde dag ’s avonds weer
wordt opgehaald verblijft dus geen
drie dagen bij die ouder.
De rechter bleek wat toeschietelijker
door een ander repeterend ritme,
namelijk waarbij het kind de ene
week één dag en de andere week
vijf dagen bij vader verbleef, ondanks
dat dit niet conform de regeling is
ook toe te staan. De vader kreeg in
deze situatie dus toch IACK.
Daarom heeft de wetgever besloten
om de regeling te versoepelen.
Vanaf 1 januari is het enkel nog van
belang of het kind in een herhalend

ritme ten minste 156 dagen per jaar
bij een ouder verblijft. Dat kan dus
ook de ene maand bij de ene ouder
en de andere maand bij de andere
ouder of elke andere verdeling zijn.
Wel wordt vastgehouden aan ‘een
dag is 24 uur’. Verblijft een kind een
gedeelte van een dag bij de ouder,
dan telt dit dus niet mee.
Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu

Binnenkijken bij...

Column

Krimpen aan
de Maas
Nee, de gemeente ondergaat
geen naamswijziging, maar
Horst aan de Maas zit wel flink
in de krimp. Auw! De bevolking
van Noord-Limburg krimpt én
vergrijst tot 2030 het hardst
van de hele provincie.
Op 1 januari hadden we in Horst
aan de Maas 508 jongeren van
16 jaar, maar over 10 jaar zijn dat er
nog maar 390. “Ha! Lekker kleine
klassen straks”, hoor ik je denken.
De werkelijkheid is anders. Krimp
heeft nare gevolgen. Minder geld,
terwijl vaste lasten gelijk blijven,
maakt minder mogelijk. Ook in
taken is het meer doen met minder mensen. Minder… Behalve als
je vooruit denkt en samen oplossingen zoekt om die nadelen op te
vangen.
Dendron en Yuverta krijgen van
OC&W vier jaar op rij een subsidie
om te werken aan een plan van
aanpak, dat ervoor zorgt dat het
voortgezet onderwijs in Horst niet
verschraalt. Ervaring in samenwerken met elkaar en met Dynamiek
Scholengroep hebben we gelukkig al. Soms is dit zelfs heel zichtbaar, zoals bij project Vorsterhand
of tienercollege SOOOOL10-14. Wij
willen álle leerlingen uit de regio,
ook in de toekomst, aantrekkelijk
en thuisnabij onderwijs kunnen
bieden en onze jongeren laten zien
én ervaren dat het hier goed leren,
leven en werken is. Met een groot
hart voor onderwijs én deze regio
voelen we deze verantwoordelijkheid op onze schouders drukken. We hebben hierbij iedereen
nodig. Elk bedrijf, elke instelling,
elke collega. Wil jij soms dat leerlingen hier straks minder mogelijkheden hebben dan elders? Nee
toch! Daarom dus! Wij willen niet
snoeien, maar bloeien. Hoe? Nou,
door slim samen te werken aan
mooie, nieuwe leerarrangementen. Afgelopen week begonnen
we al met een kleine denktank
aan verdere invulling van het plan.
We richten ons op de toekomst en
leren los van bestaande kaders te
denken. Met bedrijven en instellingen moeten we immers in staat
zijn een prachtig onderwijsaanbod
voor deze regio samen te stellen,
zodat er voor de leerling niet minder, maar zelfs meer mogelijk is.
Laat onze krimp een kans zijn.
Dorien Stals
Dendron College
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Ik verlaat jullie, die ik lief heb
om mijn vrouwtje, die ik zo lief had, terug te zien...

Bedroefd stellen wij u in kennis dat geheel onverwachts
van ons is heengegaan

Mart van Berlo

xxx xxx
Vol liefde en dankbaarheid hebben wij moeten
loslaten ôzze pap, opa en opa XL

Jacques Roebbers
Gonnie Roebbers - Joosten †
* Venlo, 11 mei 1936

* Horst, 3 juni 1948

† Broekhuizen, 7 oktober 2021

Truus
Wiel en Nel
Mien en Gert
Jo en Kate
Ria en Jac
Neven en nichten

† Grubbenvorst, 5 oktober 2021
Correspondentieadres: Ria Wijnhoven, Spoorstraat 57, 5865 AG Tienray.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

Vrijdag 15 oktober a.s. vieren
onze ouders/grootouders

Nico Jans &
Truus Swinkels
hun 50-jarig huwelijksfeest.

Schuttersweide 1
5971 AE Grubbenvorst
Wij hebben geheel naar wens van pap in kleine kring
afscheid genomen.

Kinderen en kleinkinderen

Dit leef Zaerums megje
wurt 18 oktoeëber

Bedroefd hebben we kennis genomen
van het overlijden van

Jacques Roebbers
Jacques was gedurende ruim 25 jaar
als secretaris zeer betrokken.
Wij wensen de familie veel kracht en sterkte.

“zehnunddreissig”

Vrijwilligers en bestuur van speeltuin “Roeffen Mart”.

(inutDuitsdeututnitzonnepien)

Dankbetuiging

Dieke knoevel van de kiepe!
Lin, Gem, Kim,
Elke en Trudie

Een hand... een woord... een kaart...
een gebaar doen zo goed als je iemand
die je lief hebt verliezen moet.

Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald. Tel. 06 52
85 93 48.
Rijbewijskeuringen 75+. Wekelijks
B. Minken, arts, Venrayseweg 40,
Wanssum
Tel. 0478 53 17 48

Hier kunt u onder het genot van een kopje koﬃe of thee
samen herinneringen ophalen.
De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 15 oktober 2021 om 14.00 uur
in het crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40, 5807 EE Oostrum.

Wat is het stil zonder hem...

Chrit Hoeijmakers
Chrit ván de Gortmeule
Wij missen Chrit, ôzze pap en opa ontzettend, maar...
Het mooie afscheid in zijn geliefde wei bij de Gortmeule, dankzij
de inzet van zoveel lieve mensen. De warme steunbetuigingen
die wij, in welke vorm dan ook, hebben ontvangen.
De gulle gaven voor het Deltaplan Alvleesklierkanker.
Het was overweldigend en geeft ons troost.
Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken.
Daarom vanaf deze plaats aan jullie allen... hartelijk dank!

Via daeze waeg
wille weej eur kei hel
felicitaere!

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

Mart ligt opgebaard bij het uitvaartcentrum van Monuta,
Nijverheidsstraat 4, 5961 PJ Horst.
U kunt afscheid nemen van hem op donderdag 14 oktober
van 19.00 uur tot 19.45 uur.

Ans Hoeijmakers-Jeucken
Monique en Rob
Yvonne en Alex, Isa en Rik, Finn

Jan Loonen
* 22 maart 1936

† 26 september 2021

We willen u hartelijk danken voor alle blijken van medeleven,
de enorme hoeveelheid kaarten en bloemen.

In je hart wonen mensen
die daar helemaal thuis zijn
en die daar blijven wonen
ook als ze er niet meer zijn.

Zoveel betrokkenheid en de wetenschap dat hij bij zovelen
geliefd was, geeft ons de kracht om door te gaan.

We moeten afscheid nemen
van ozze Grad,

Mie Loonen - Jacobs
Erick en Sandra, Sanne en Baer, Pepijn

Ger Fleuren
Wat zullen we hem gaan missen!
Broers en zussen,
neven en nichten Fleuren
en hun partners

Enige en algemene kennisgeving

Sevenum, 8 oktober 2021

Jan Schattevoet
6 oktober 2021 overleden op 58 jarige leeftijd
Wij hebben met familie en vrienden op 8 oktober
in besloten kring afscheid genomen
Je blijft bij ons in gedachten
Hojje Jan

Fiets reparatie Piet Kusters
Stuksbeemden 9, Horst
Graag eerst bellen 398 6016”
TE KOOP Halloween pompoenen,
diverse Maten. Oude Peeldijk 25,
Meterik en
Steeg 11, Sevenum 0626705496”

Uw huis weer opgefrist? Voor schilderen texwerk bel Huub. 06 14 11 59 49.
(Ook voor andere klussen in en
rondom huis.)
Optidee: boek een party bij u thuis of
persoonlijk advies: 06 48 55 07 30.
www.optidee.nl/peggy-wismans
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Educatief en probleemoplossend spel
Worden wie je bent
dat is de levensopgave...
H.G.J.

Maandag 11 oktober 2021
overleed op 88-jarige leeftijd

Niel Vredeveldt wint Dutch Game Award
met game voor longpatiënten
Niel Vredeveldt uit Hegelsom heeft donderdag 7 oktober de award voor ‘best applied game’ gewonnen tijdens
de Dutch Game Awards. Deze categorie bevat games met een serieuze ondertoon. Zij hebben niet alleen het
doel entertainend te zijn, maar zijn ook educatief en probleemoplossend. Niels bedrijf Lunggames.com
ontwikkelde de game Sparky, die jonge longpatiënten helpt een longfunctiemeting uit te voeren.

Hermine Jacobs - Geurtsen
echtgenote van

Antoon Jacobs †
mam, oma en super-oma van
Peti en Wiel
Michelle en Nard, Stan, Nora
Anne en Kevin
Tim en Amy
Maria en John
Laura en Jan-Willem, Melle
Bas en Imke
Gijs en Vivian
Pierre en Dorothé
Morris
Mirthe
Merle
Theo en Moniek
Joeri en Nienke
Sascha en Bas, Sem
Minoesch en Lex
Correspondentieadres
De Kolk 31, 5961 RD Horst
Wij nemen in besloten kring afscheid van ôs mam.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van
Hof te Berkel 41, voor de liefdevolle verzorging.

Nów geej mien hande nie mèr án kunt rake,
rákte geej mien hart nog miër.

Piet Coenders
Tiny Coenders - Vissers
* Meerlo, 5 augustus 1937

† Meerlo, 11 oktober 2021

Hilde en Hay
Merel en Sven
Piet
Anna
Astrid en Oscar
Bram
Guus
Erica en Ton
Imme en Daan
Tijn
Heesweg 1, 5864 CE Meerlo
Piet is thuis waar gelegenheid is om persoonlijk afscheid van hem
te nemen op donderdag 14 oktober van 15.00 tot 14.00 uur.
De H. Mis zal gehouden worden op zaterdag 16 oktober om 10.30 uur
in de Parochiekerk H. Joannes de Doper, Hoofdstraat 17 te Meerlo.
Aansluitend nemen wij als gezin afscheid van Piet.
Dankjewel aan iedereen die Piet de laatste maanden met zorg en
aandacht omringd heeft.

Niel kwam op het idee voor deze
game, omdat zijn dochter tot haar
2e met longproblemen kampte.
“We zijn veel met haar in het
ziekenhuis geweest”, vertelt hij.
“We kwamen met verschillende
longartsen in aanraking en kregen
contact met een longarts die ons
vertelde over de problematiek rondom
ademhalingsoefeningen bij deze
leeftijdsgroep. Kleine kinderen met
longproblemen die in het ziekenhuis
komen, moeten onderzocht worden
met een longfunctiemeting. Het
probleem hierbij is dat kleine kinderen
die meting, waarbij er diep in- en
uitgeademd moet worden, nog niet
begrijpen. Deze meting is essentieel
om diagnoses te stellen of een juiste
hoeveelheid medicatie in te schatten.
Ik had toen al een gamebedrijf, op
deze manier is het balletje gaan
rollen en hebben we deze game
ontwikkeld.”

Mondstuk
Het spel Sparky is gericht op kinderen
van 3 tot 6 jaar die longpatiënt zijn.
“We hebben het spel specifiek op
deze doelgroep toegespitst”, vertelt
Niel. “Sparky is een knuffelbeer,
-konijn of -kat, die tot leven komt

als een soort virtueel huisdier, zoals
een tamagotchi. Kinderen moeten
het knuffelbeest verzorgen, voeren,
wassen en ermee spelen. We hebben
hem in een huis geplaatst, waarin hij
verschillende kamers kan bezoeken
en daar dingen kan doen. Deze
activiteiten hebben allemaal iets te
maken met ademhaling.” Bij het spel
zit namelijk een mondstuk, wat door
middel van bluetooth verbonden
is met de tablet, waarop gespeeld
wordt. Kinderen moeten hierin blazen
tijdens de verschillende activiteiten
die Sparky onderneemt. “Er moet
bijvoorbeeld geblazen worden als
Sparky een hete pizza wil eten of
zich droog wil föhnen,” legt Niel uit.
“Het idee hierachter is dat dit geen
toevallige oefeningen zijn, maar dat
deze zijn opgesteld in samenwerking
met het Erasmus MC. Het mondstuk
laat kinderen een longfunctiemeting
oefenen. Elke kamer die Sparky
betreedt is eigenlijk een onderdeel
van de instructie voor deze meting
en in vier tot zes weken leren ze de
gehele longfunctiemeting.”

Voldoening
De afgelopen jaren werd er hard aan
Sparky gewerkt. Dat de game dan

nu met een award wordt beloond,
vindt Niel geweldig. “Naast onze
game waren er nog twee andere
games genomineerd voor ‘best
applied game’. Dit waren twee van de
grootste ‘serious game’ bedrijven in
Nederland. Wij zijn een wat kleinere
studio, dus het is ontzettend gaaf
dat we gewonnen hebben. Het
voelt als een stukje erkenning van
de Nederlandse game industrie.
We hebben er ook heel lang aan
gewerkt.” Het bedrijf van Niel begon
namelijk in 2018 al aan de game.
“We zijn op dit moment nog bezig
met de trials in het ziekenhuis”, legt
Niel uit. “De reacties van artsen en
verpleegkundigen in het ziekenhuis,
dat is waar we het meest trots op
zijn. Zij waren lyrisch en gaven ook
aan dat de longfunctie van kinderen
sinds het begin van het spelen bijna
verdubbeld was. Dat is waar we
het voor doen. Ik heb zelf jarenlang
entertainmentgames ontwikkeld en
het is fijn dat mensen het leuk vinden
iets te spelen wat je gemaakt hebt.
Maar als je met een game levens kunt
veranderen, dan geeft dat een enorme
voldoening waar niets tegenop kan.”
Tekst: Floor Velthuizen

Snelheidsboetes Horst aan de Maas gestegen
In totaal werden in de gemeente Horst aan de Maas, in periode van mei tot en met augustus dit jaar,
1.237 boetes uitgedeeld. Dat heeft het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in cijfers bekendgemaakt. In de periode daarvoor waren er minder snelheidsboetes uitgegeven.
De automobilsten met te hoge
snelheden werden bekeurd op
de Tienraysweg in Horst en de
Spoorstraat in Tienray. Er staan
twee flitspalen in de gemeente
Horst aan de Maas. Zij waren
dus goed voor 1.237 boetes.
Bij beiden, gepositioneerd op

hetzelfde traject, geldt een
maximumsnelheid van 80
kilometer per uur. Volgens het
CJIB komt dat mogelijk omdat
er meer mensen weer met de
auto naar het werk komen, nu
het coronavirus langzaam uit ons
land verdwijnt. Dichtbij de twee

flitspalen worden de meeste
boetes gegeven. De flitspaal
aan de Weselseweg in Venlo
deelde 8.105 boetes uit. Hiervan
waren er 7.996 voor een te hoge
snelheid en de overige 109 waren
voor door rood verkeerslicht
rijden.
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‘En ik wou dat ik zomaar, zomaar
van al m’n plichten ontheven
over een wei mocht zweven
zomaar wat, zo maar’
Na een lang, muzikaal en eigenzinnig leven is het einde
gekomen voor onze echtgenoot, vader, opa en chef de piano

Drs. Joop Mittelmeijer
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

echtgenoot van

Eenvoud was zijn kracht
Zo vol van liefde
Heel gewoon, heel sterk...

Hay Cox
“Hay van den Hazenberg”
* Horst, 16 september 1931

† Meerlo, 7 oktober 2021

Mie Cox - van Rengs
lieve pap en trotse opa van
Wies en Lambert
Kim en Noud
Jaimy en Sem
Saartje

Marie-Anne Mittelmeijer-Luys
Geboren op 7 mei 1928 te Amsterdam,
overleden op 11 oktober 2021 te Grubbenvorst.
Hegelsom:
Zandvoort:
Amsterdam:
Hilversum:

Marie-Anne Mittelmeijer-Luys
Karlijn, Frank en Kayleigh
Jasper, Janneke, Anne-Vie en Ravi
Thomas, Abigael, Madeleine,
Elizabeth en Sophia

Joop leefde voor muziek en met zijn talent en gedrevenheid
heeft hij velen geraakt. We hopen dat jullie samen met ons
deze bijzondere man gedag willen zeggen.

Een bijzonder woord van dank voor de lieve mensen van la
Providence in Grubbenvorst, voor de liefdevolle zorg voor
Joop in deze laatste jaren.
Correspondentieadres:
Pastoor Debijestraat 49, 5963 AE Hegelsom

Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

&
Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

Dorothé en Will
Nikki en Luuk
Tim en Simone

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst
gezocht.
Rust nu maar uit.

Familie Cox
Familie Van Rengs

Woensdag 13 oktober 2021 hebben wij afscheid genomen van Hay.

Yvonne Vos

Het afscheid vindt plaats op zaterdag 16 oktober om
11.30 uur in de Hubertuskerk te Hegelsom.

Ger en Gertie
Tom
Freek en Hikari

Familie Cox, St. Antoniuspark 2, 5961 KP Horst

uit vaar t verzorging

Heden overleed thuis in zijn vertrouwde omgeving, na een
langdurige ziekte, omringd door allen die hem lief waren,
mijn lieve man, ons pap en trotse opi

Jac Pijnenburg
5 Deurne, 9 november 1943

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

c Horst, 5 oktober 2021

Veel te snel van ons heengegaan
Na een schilderachtig leven zal zijn levenslust,
humor en liefde worden doorgegeven

Ger Fleuren
Sevenum, 20 november 1946

Venlo, 8 oktober 2021

Door Fleuren - Hanssen
lieve pap, schoonvader en trotse opa van
Swolgen Miranda en Mark
Jop, Frouke

echtgenoot van

Els Pijnenburg- Reinders
Els
Yves en Sascha
Elyse
Joeri en Susan
Correspondentieadres:
Pr. Margrietstraat 23
5961 BK Horst
De crematie heeft inmiddels in
besloten kring plaatsgevonden.
Een speciaal woord van dank aan
dokter Decker en dokter Dull voor
de liefdevolle zorgen.

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Schilder bied zich aan
voor al uw Schilder, Tex,en
Behangwerkzaamheden
bel voor vrijblijvende prijsopgave met
06 29 33 66 85
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!

Sevenum Nicole en Alex
Robin, Fiene
Familie Fleuren
Familie Hanssen
Staarterstraat 20, 5975 BX Sevenum
Wij hebben in besloten kring afscheid genomen van Ger op
donderdag 14 oktober.
Onze grote dank gaat uit naar familie, vrienden en kennissen
voor de hartverwarmende steun en betrokkenheid in de
afgelopen maanden.

Zoveel lieve woorden, kaarten en bloemen na het afscheid
van ôzze pap en trotse opa,

Wim Verhaegh
Onze welgemeende dank voor uw medeleven, troost en steun.
Kinderen en kleinkinderen.

Heeft u een variabel energiecontact,
bent u contractvrij of loopt uw
energieovereenkomst binnenkort af?
Voorkom een hoge energienota!
Ik help u graag!
Martin Mooren
info@martinmooren.nl
06-14901891
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15-vragen aan

Freek Linders Horst
Wie is je grote voorbeeld?
Mijn grote voorbeeld is de voetballer
Lionel Messi, op dit moment de sterspeler bij PSG. Ik zou graag ook zijn
skills en dribbel willen hebben.

Wat is je favoriete game?

Hoi

Ik speel graag een leuk spel op
de Playstation. Vroeger speelde ik
graag Fortnite en Rocket League.
Deze spellen speelde ik online met
vrienden. Kortgeleden heb ik FIFA 22
gekocht. Als ik de tijd heb, speel ik
alleen nog maar FIFA 22. Erg verslavend.

Column

Herfst

‘Unpopular opinion’: de herfst
is mijn favoriete seizoen. Ik
weet dat veel mensen het niet
met mij eens zijn op dit gebied,
want vaak als ik dit hardop
zeg, krijg ik verbaasde
gezichten terug die roepen:
“De herfst? Dan wordt het
weer koud en is er zoveel
regen!”
Dat kan ik natuurlijk niet
ontkennen en ik moet ook eerlijk
toegeven dat je mijn humeur het
best verpest met een ritje op de
fiets door de regen. Gelukkig ben
ik tegenwoordig een verwende
student die gratis met het OV kan
reizen, dus écht doorweekt op
school aankomen zit er voor mij
gelukkig niet meer in.
De periode van herfst geeft
mij altijd een bijzonder gevoel;
school is net weer begonnen en
je kijkt terug op een geweldige
zomervakantie. Maar buiten
dat is de herfst gewoon een
prachtig seizoen wat de natuur
betreft; alle bomen die langzaam
in een geweldig kleurenpalet
veranderen en het geluid van
knisperende bladeren onder
je voeten als je over straat
loopt. Boswandelingen maken:
dat voelt net alsof je een
sprookje binnenloopt met al die
paddenstoelen, omringd door
prachtige kleuren. In de zomer is
een bos een stuk eentoniger, dan
is alles groen.
En laten we de velden vol met
pompoenen niet vergeten, dat
vind ik altijd een leuk gezicht.
Al die oranje balletjes die zo fel
wegsteken tegen de zwartbruine
ondergrond. Maar het allermooist
vind ik de zonsondergang in de
herfst. Die komt steeds eerder, en
creëert daarmee een mysterieuze
sfeer, omdat het steeds sneller
donker wordt. Door al die
prachtige herfstkleuren
reflecteert de ondergaande zon
op de bomen en hun bladeren,
waardoor de gouden gloed ervan
nog meer wordt versterkt.
Natuurlijk kun je zeggen dat ik de
herfst te veel romantiseer. Maar
smaken verschillen, toch? En dit
betekent zeker niet dat ik minder
interesse heb in lekker in de zon
liggen, jurkjes dragen en lange
zomeravonden. De herfst doet
iets met mij en dat maakt me
vrolijk.

Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?
Dat is toch wel de spokentocht tijdens de schoolverlatersweek van
basisschool de Twister. In het donker hadden we een tocht door de
Kasteelse bossen. Hier waren allemaal enge vaders en moeders verstopt, die probeerden ons te laten
schrikken. Na de spokentocht hebben we lekkere griezelhapjes gegeten, daarna zijn we weer terug naar
school gegaan en aansluitend was er
een overnachting met de klas.

Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Freek Linders
12 jaar
Horst
Dendron college

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem willen
gebruiken?
Ik zou heel graag de snelheid van de
superheld Flash willen hebben. Deze
zou ik dan gebruiken tijdens de voetbalwedstrijden. Het is altijd handig
om de tegenstander te slim (en te
snel) af te zijn.

cent zeker. Maar het lijkt me leuk om
rechercheur te worden. Het oplossen van mysteries en zorgen dat er
geen onrecht is, lijkt me reuze fijn.
Dit ook omdat ik niet zo goed tegen
onrecht kan.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De foto die hier bij het artikel staat.
Het is een foto bij ons in de tuin,
samen met mijn favoriete voetbal en
ons konijn Fred. Ik ben zelf niet zo
fotogeniek.

Wat zou je nog willen doen in je
leven?

Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?

Ik zou heel graag naar een voetbalwedstrijd gaan van een grote
Europese club. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan Barcelona, PSG of
Liverpool. Zitten in een groot stadion
en kijken naar een mooie voetbal
wedstrijd: het lijkt me super gaaf.

Het stomste vak vind ik toch wel
Duits. Dit vind ik niet zo leuk en ik
heb niets met de taal. Het leukste
vak is gym. Ik vind het leuk om lekker sportief bezig te zijn en dan kan
ik mijn energie kwijt.

Wat is je droombaan?

Ik heb meerdere beste vrienden. Dit
is al zo vanaf de basisschool, hier

Dit weet ik nog niet honderd pro-

Hoe heb je je beste vriend ontmoet?

Wat is je favoriete hobby?
Ik heb meerdere hobby’s zoals voetballen bij het leuke team Wittenhorst
JO15-3. Ook ga ik graag naar Jong
Nederland. Ik zit bij de groep De
Raekels. Verder game ik graag op de
Playstation.

Heb je een bijbaantje?
Op donderdag en vrijdag bezorg ik
samen met mijn zus en een vriend
de Hallo. Deze week stop ik dus mijzelf in de brievenbus.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Op vrijdagavond heb ik Jong
Nederland. Daar staan elke week
leuke activiteiten op het programma.
Op zaterdagavond vind ik het leuk
om lekker thuis op de bank te chillen
met chips en cola.

Als ik dan toch mag kiezen, dan zou
ik het liefst een konijn zijn. Ik heb
er zelf ook een. Lekker de hele dag
chillen, eten en knuffelen met mijn
baasje lijkt me erg tof. Ik zou geen
konijn in het wild willen zijn, die zijn
de hele dag bezig met de omgeving.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Dat was het boek ‘De verschrikkelijk
steen’ van Tosca Menten. Hier heb ik
op de basisschool een boekendoos
voor gemaakt. Dat is een doos met
allemaal materialen die terug komen
in het boek. Welke dat zijn? Lees zelf
maar het boek. Erg leuk!

Wat deed je als kind het liefst?
Als kind was ik de hele dag buiten.
Ik speelde in de tuin bij de zelfgemaakte boomhut. Ook met vrienden
voetballen achter in de tuin of op het
veldje bij de basisschool was en is
nog steeds een leuke bezigheid.

Tekst: Teun van Zon

Problemen met
uw kunstgebit?
Professionele
asbestverwijdering
Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling
compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar

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

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

Iris

zaten we bij elkaar in de klas. We
kennen elkaar dus al heel erg lang.
Sommigen zitten zelfs nu nog bij mij
in de klas op het Dendron College.

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01
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Jong geleerd, oud misdaan?
Citaverde was onze agrarische school. Op onderdelen was het zelfs een excellente school. Die titel krijg je niet omdat je dingen goed doet, maar vooral omdat je goede plannen
hebt. Een soort beloning voor wat je in de toekomst misschien doet.
Op deze school moet
door kennisoverdracht en
voorbeeldgedrag de jeugd worden
opgeleid. Je mag hopen en
verwachten dat dit met een modern
oog en gericht op de toekomst
plaatsvindt. Een toekomst voor de
wereld, de leerlingen, de natuur en
gezonde werkgelegenheid. Voor
deze school werden circa dertig
jaar geleden met zorg uitgekozen
struiken en bomen geplant. Toen

werd nagedacht hoe de liefde
van de leerlingen gewonnen
kon worden voor het groen door
onder andere bijzondere bomen
te planten. Struiken en tien tot
twaalf bomen die naast een
natuurlijk gezicht ook de functie
hebben om voor schaduw en
beschutting te zorgen. Zeker in
deze tijd telt ook het vastleggen
van CO2. Een overweging die, mag
je aannemen, onderdeel is van de

opleiding op Citaverde. Citaverde
werd groter en de naam moest
worden aangepast naar Yuverta. Die
naam wil je promoten. Helaas, de
oude naam zat verscholen achter
die bomen. Een goed zichtbare plek
was kennelijk nergens te vinden.
De oplossing: kap die circa 35 jaar
oude bomen. Vrij zicht en hout voor
biomassacentrales zal de gedachte
geweest zijn. Heeft de gemeente
met haar groene karakter een

vergunning afgegeven? Het zal
een doordacht besluit geweest
zijn. Alleen niet excellent, niet
verstandig, niet in de geest van
deze tijd, niet denkend aan klimaat,
natuur of goede naam en het doel
van de school. Met één actie heeft
de school laten zien dat economie
en oud denken belangrijker is dan
het overbrengen aan de leerlingen
in woord en daad waar de school
juist in deze tijd voor zou moeten

staan. Kennelijk stonden de bomen
de goede naam van de school in de
weg. Jammer, met het verdwijnen
van die bomen gooide de school
ook zijn goede naam weg.
Misschien tijd voor een heisessie?

Andries Brantsma
Reysenbeckstraat, Hegelsom

Ingezonden brief

Bestuurlijke onzuiverheid?
Beste inwoners van Horst aan de Maas, de gemeente houdt een informatieavond (crisisoverleg). Eén van onze buren gaf al aan: maak kleinere percelen. Wacht op lokale
bedrijven en maak eerst natuur en de goede infrastructuur. Een medewerker van de gemeente sist (onwetend/bewust) in mijn oor: dat kan niet, dat kan niet. Hoezo kan dit
niet? Of willen ze dat niet? Zijn er al afspraken gemaakt met bedrijven? Ook in Klaver 7 waarvan het bestemmingplan nog niet rond is. Is daarom de druk zo hoog? Een bewoner zegt dat ze wekelijks vragen wanneer ze uit hun huis gaan.
Tijdens dezelfde avond presenteert
de buurt de spelregels. Duidelijk op
beeld, de slides zijn zelfs aan een
woordvoerder (ingehuurd door de
gemeente) opgestuurd. Maar wat
blijkt: in het verslag zijn de oude
spelregels vermeld. Wij als buurt
heten vijfhonderd arbeidsmigranten
welkom (straal 1,5 kilometer). Een
spelregel die in het verslag van de

gemeente is komen te vervallen.
Een toereiking aan de gemeente en
Greenport en ook bedoeld om aan
te geven dat wij niet tegen arbeidsmigranten zijn. We leven wel met ze
mee. Ontheemd van huis, opgehokt
in een ‘hotel’ en straks ook nog op
het industrieterrein bij de bedrijven,
dichtbij het werk? Absoluut niet van
deze tijd en onmenselijk. Als buurt

zitten we met al deze problemen.
En Greenport en de gemeente denderen door.
Maar hoe zit het in andere
buurten? Daar is ook onvrede;
plannen over zonnepanelen,
windmolens, bedrijfspanden die
groter zijn dan een gemiddeld
melkveebedrijf, arbeidsmigranten,
et cetera. Maar de politiek doet

niks. Achterkamertjespolitiek van
de oude stempel, vriendjespolitiek
van de bovenste plank, censuur,
halve antwoorden, onwaarheden,
afhankelijkheid (onder de knoet!)
van Greenport en provincie,
de macht van het grote geld, eerder
gemaakte afspraken die zogenaamd
niet hersteld kunnen worden,
vooruitlopen op eerder gemaakte

planningen en de zogenaamde
vooruitgang gaan voor. Iemand
noemde het bestuurlijke
onzuiverheid. Is dat te zacht
uitgedrukt? Ik ben eerlijk gezegd
bang van wel.

John van Dooren
Zeesweg, Sevenum

Ingezonden brief

Geen woorden maar daden
Diepzinnige en stichtelijke uitspraken door leden van het CDA staan in de HALLO: “Ik wil graag oproepen tot begrip voor elkaars mening en een goede, gezonde dialoog.
Een goede dialoog doet wonderen!” (Eric Brouwers). “Goede communicatie, zeggen wat je doet en doen wat je zegt, is van groot belang” (Eric Brouwers/Frank Peters).
“Met elkaar een gezonde dialoog
voeren met respect voor elkaars
visie die niet gedreven wordt door
welvaartsfratsen en onuitvoerbare
idealen, maar met gezond verstand
met ruimte en respect voor ieders
mening” (Alex Janssen). Politiek
is “Gewoon lekker bezig zijn met
elkaar” met inwoners en vooral met
de ondernemer (John Jenniskens).
Het zijn heilige opdrachten aan
de ander. Zij verwachten een
werkelijkheid van anderen, waarvan

ze denken en beleven dat die al
van hen is. Het is alsof ze zelf al
doen wat ze de ander opdragen.
De raadsvergaderingen blinken niet
uit in erkenning en waardering van
de ander. Er hangt een permanente
sfeer van vijandigheid en
wantrouwen in de raadzaal, terwijl
erkenning en waardering worden
gevormd in een permanent gesprek
en door te kijken naar de gevolgen
van het eigen handelen voor de
ander.

De werkelijkheid is er een
van dictatoriaal gedrag.
Henk Weijs deelt regelmatig
met zijn donkerhese stem
uitbranders uit aan ‘collega
volksvertegenwoordigers’. Elk ander
standpunt wordt getorpedeerd door
de meerderheid van het CDA.
VVD en SP valt alleen minachting
ten deel, terwijl met name de
SP dichterbij de burger staat dan
de verkondigers van het woord.
De SP staat naast de burger en is

overtuigd van de fundamentele
ongelijkheid tussen arm en rijk
in deze rijke gemeente. Het CDA
komt niet verder dan de zorg, ook
in vakantietijd, over ‘de tweedeling
in onze maatschappij’ over het wel
of niet vaccineren tegen Covid-19.
Dat is geen sociale ongelijkheid.
Democratie verdraagt geen
dictatoriaal gedrag. Oppositie
is een elementair beginsel in
een democratie. Volwaardige
participatie in het politieke

proces toelaten is voortdurend
zoeken naar evenwicht en geen
botte meerderheid bij voorbaat.
Daarvan is het vertrouwen in de
politiek binnen een gemeenschap
afhankelijk. Dat is iets anders dan
het lekker bezig zijn met elkaar.

Henk Steenbekkers,
Melderslo

Ingezonden brief

Houtstoken
Vroeger was het algemeen, er werd volop hout gestookt om het huis te verwarmen en te koken. Hierna kwam turf, steenkool, olie en later gas als brandstof. Mede door het
steeds duurder worden van gas en olie word er weer hout gebruikt, ook voor de gezelligheid. Een openhaard verhoogd de sfeer in huis.
De nadelen van houtstook worden
ook steeds meer duidelijk; fijnstof
en zogenaamde PAK`s zijn, buiten
de stank, de grote boosdoeners
voor de gezondheid. Vooral bij
windstil weer kan de buurt massaal
meegenieten van alle houtkachels
en openhaarden. Dat mensen met
een longaandoening als COPD,

astma en bronchitis hier veel
overlast van ondervinden beseffen
de houtstokers vaak niet. Maar
ook voor (gezonde) mensen is het
geen pretje als je hele huis onder
de houtrook gezet wordt, mede
omdat uit onderzoek is gebleken
dat houtrook ook nog eens zwaar
kankerverwekkend is. Nog erger

dan sigarettenrook.
Moet er dan gepleit worden voor
een verbod op houtstoken in de
bebouwde kom? In de gemeente
Venray is zo’n verbod al van kracht
met windstil weer. Het is dus aan
de houtstokers zelf of dit verbod
er ook in Horst aan de Maas gaat
komen. Als er genoeg klachten over

overlast komen, komt zo’n verbod
er vanzelf wel. Zover zou het niet
moeten komen. Als de houtstokers
zich verantwoordelijk gedragen en
bij weinig wind stoppen met stoken,
blijft het dragelijk voor iedereen.
Dus weinig wind of windstil: kachel
uit, punt. Of je moet lak hebben
aan je relatie en gezondheid van je

buren, stook dan maar lekker door.
Denk echter wel, beter een goede
buur dan een verre vriend.

Twan Hoeijmakers
Broekhuizen

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

Lantaarnpalen moeten ‘s nachts
aanblijven
Tijdens de jongerenraadsvergadering van dinsdag 5 oktober gaven verschillende leerlingen van het Dendron College in Horst aan van mening
te zijn dat lantaarnpalen ‘s nachts aan moeten blijven om de verkeersveiligheid te vergroten. De jongeren voelen zich vaak onveilig als zij ‘s
nachts door de gemeente fietsen, omdat de lantaarnpalen uitspringen na een bepaalde tijd.
Als lantaarnpalen ‘s nachts aanblijven, dan is het
voor mensen een stuk veiliger om ‘s nachts over
straat te gaan. De kans op gevaarlijke situaties
wordt kleiner. Door de lantaarnpalen aan te
laten, is er minder kans op ongelukken tussen
fietsers, wandelaars en automobilisten en wordt
ook de kans op misdrijven kleiner.
Aan de andere kant kan het aanlaten van

lantaarnpalen gezien worden als lichtvervuiling
en energieverspilling. Moeten de lantaarnpalen
echt aanblijven voor het kleine aantal mensen dat
‘s nachts de straat op gaat? Door lantaarnpalen ‘s
nachts uit te zetten, wordt er energie bespaard. Ook
kunnen mensen in woonwijken last hebben van het
licht van de lantaarnpalen die voor hun huis staan.
Dit kan leiden tot slaapproblemen en heeft een

negatief effect op de gezondheid. Verder kunnen
dieren gedesoriënteerd en van slag raken als wegen
naast natuurgebieden ‘s nachts kunstmatig worden
aangelicht.

Lantaarnpalen moeten ‘s nachts aanblijven.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 40

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.
Joyce Verheijen-Dierx vindt dat er strengere
controles bij de Westsingel (ter hoogte van
de Schoolstraat) moeten komen. “Hier steken
dagelijks veel kinderen over om naar school
te fietsen. Een verkeersdrempel of stoplichten
zou een zeer goede oplossing zijn. Dat remt
hardrijders af. Het zebrapad ligt onlogisch, dus
het oversteken laat te wensen over. Daarbij mag
aan de zijde van de Afhang een stoep gemaakt
worden. Dan hoeven voetgangers niet over
het fietspad te lopen dat voor fietsers weer
frustrerend is.”

Peggy Boogaarts is voor strengere controles.
“De hardrijders weten dat de pakkans nihil is,
dus maken er misbruik van. Je kunt wel allerlei
maatregelen nemen, maar als er niet gehandhaafd
wordt, schiet je er niks mee op.”
Lizette Versteegen van Helden geeft aan dat ook
op de St.Jansstraat snelheden worden gehaald van
boven de 75 kilometer per uur.” Al meerdere keren
gebeld bij de gemeente hangen ze een paar keer
een snelheidsmeter neer, maar wordt er verder niks
aan gedaan. Geen terugkoppeling, niks, noppes,
nada. Van mij mogen ze er flitspalen neerzetten.
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Politie controleert er zelden, en als ze dat doen
tussen 12.00 en 13.00 uur.”
Danny Danckaert vindt de Burgemeester
Cremersstraat in Grubbenvorst een racebaan.
“Erg gevaarlijk, en zeker bij de rotonde Reuveltweg,
die ze met hoge snelheid rechtdoor nemen of
met piepende banden een paar keer voor de kick
rondscheuren. De angst dat het een keer fout
gaat en een auto door de kamer rijdt, hebben we
regelmatig. En wij hebben geen kinderen, maar
de ouders in de buurt zullen dit ook herkennen,
verwacht ik.”

Streekemoties

Column

Straatbibliotheekjes
Het is u misschien opgevallen
dat er steeds meer boekenkastjes langs de weg te vinden zijn;
mini-bibliotheekjes die uitnodigen om zonder verdere verplichting gewoon een boek mee te
nemen. Of misschien is er toch
een kleine morele verplichting,
namelijk om het meegenomen
boek dan ook te lezen en ervan
te leren. Na het lezen gaat zo’n
boek terug of het vindt een
plekje in de eigen boekenkast,
als kleine gevonden schat.

Publieke bibliotheken, zoals onze
bibliotheek die nu in ‘t Gasthoês
haar plekje gevonden heeft, zijn er
al zeer lang en hun bijdrage aan cultuurkennis is onomstreden. Er wordt
wel gezegd dat er tegenwoordig
nauwelijks nog gelezen wordt, dat
de doorsnee burger zich als alternatief slechts drie minuten internetnieuws gunt, om zich daarna
onderuitgezakt te vermaken met
Netflix. Dit is, geloof ik, een iets te
sterke vertekening van de realiteit.
WIJ LOSSEN
HET OP!
WIJ LOSSEN
HET OP!
WIJ LOSSEN HET OP!
Er zijn nog steeds veel mensen die
graag een boekhandel binnenlopen
om de covers van mooie nieuwe
✓ Snel
✓ Snel
✓ Snel
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nog steeds om een exemplaar naar
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✓
Lezen heeft een diepere inwerking
Duurzaam
✓✓
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op ons dan films en tv-series die
✓ Duurzaam
advies
✓ Vrijblijvend
✓ Vrijblijvend advies door de entertainmentbedrijven
✓ Vrijblijvend advies aan de lopende band geproduceerd
worden. Ik heb de indruk dat het
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gewaardeerd wordt en dat mensen
die gratis boeken aanbieden langs
de weg een positieve bijdrage leveren aan deze hernieuwde boekencultuur. Hulde dus aan de oprichters
van deze straatbibliotheekjes!
Overigens schrijven ook steeds
meer mensen een eigen boek om
op de markt te brengen. Incidenteel
ontstaat er zo een bestseller, maar
elk uitgebracht boek verdient ons
respect. Schrijven vergt meer energie dan praten en de inhoud gaat
veel langer mee. Wie schrijft die
blijft! Overigens is er momenteel
een papiertekort door de grote
vraag naar kartonnen verpakkingen. Mocht daardoor de nieuwe
boekenverkoop iets vertraagd
worden, dan zijn er altijd nog de
genoemde publieke bibliotheek én
gelukkig ook de vele straatbibliotheekjes. Lang leve het boek!
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Contact en
openingstijden
Moet u iets regelen aan de balie?
Maak dan eerst een afspraak.
Dat kan via de website of bel ons.

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

Op donderdag 21 oktober is de gemeentewerf, Americaanseweg 43, vanaf 12.00 uur gesloten.

19 oktober 2021

Raadsvergadering
Op dinsdag 19 oktober vergadert de gemeenteraad.
Hierbij gaat het om een besluitvormende vergadering.
Agenda

Meer informatie

Op de agenda van de besluitvormende

Meer informatie leest u op de website

Groente- en fruitverwerker Hessing Supervers, de zeven Noord-Limburgse gemeenten,

vergadering staan o.a. beëindigen van de

www.horstaandemaas.nl/raad.

UWV en sociaal werkvoorzieningsbedrijf NLW groep gaan intensief samenwerken op de

gemeenschappelijke aanpak handhaving,

arbeidsmarkt. De samenwerking is erop gericht 200 werkzoekenden uit de eigen regio

verordening reclamebelasting, aankoop gron-

De openbare vergadering is in de raadzaal

duurzaam te bemiddelen naar werk bij Hessing. Deze samenwerkingsovereenkomst werd

den Peelmuseum America, herzieningsrap-

van het gemeentehuis en begint om 20.00 uur.

op dinsdag 12 oktober tijdens een feestelijke bijeenkomst ’t Gasthoês ondertekend.

portage 2021, initiatief voorstel SP tot instellen
onafhankelijk onderzoek en een voorstel tot

U kunt de vergadering ook live volgen via

het wijzigen van het Reglement van Orde.

www.horstaandemaas.nl/raad.

15 en 16 oktober 2021

Weekendafsluiting A73

Bekendmakingen

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

Komend weekend voert Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden uit aan de A73. Daardoor is

omgevingsvergunningen

de autoweg dicht in de richting van Nijmegen tussen knooppunt Zaarderheiken en afrit (9) Venray.

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

De afsluiting duurt van vrijdag 15 oktober 21.00 uur tot en met zaterdag 16 oktober 23.59 uur.

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

• Loevestraat 49, 51 en Groenewoudstraat

• Grauwveen, Kabroekse Beek (perceel L
1690) (aanpassen waterverdeelwerk)
Broekhuizen

• Burg. Steeghstraat ong. (bouwen woning)

• perceel F 211 nabij Horsterweg (nieuwe

• Kerkstraat 3d (alcoholvergunning slijterij)

bosaanplant)

Kronenberg

• Hilkensbergweg 1 (aanleggen voedselbospaden-paddenpoelen)

In de gemeente Horst aan de Maas betekent
dit dat de volgende op- en afritten afgesloten

• Op- en afrit (10) Horst-Noord van de A73
richting Nijmegen.

worden:
richting Nijmegen wordt omgeleid. Kijk voor meer

richting Nijmegen.
• Op- en afrit (11) Horst van de A73 richting
Nijmegen.

Het verkeer op de A73 komende vanuit Roermond
informatie over deze afsluiting en omleidingsroutes op www.horstaandemaas.nl/werk-aan-de-weg

Meerlo
• Margrietstraat ong. (St. Maarten optocht)

• Wertemerweg 4 (uitbreiden bedrijfsgebouw)

Melderslo

• Drie Kooienweg 22 (wijzigen bedrijf)

• St. Odastraat 54 (verbouwen woning)

Grubbenvorst

• Herenbosweg 24-30-30b (wijzigen

• Narcissenstraat 12 (aanbouw en carport)
• Horsterweg ong. perceel L737 (oprichten

Sevenum

waterbassin)

• George Vancouverstraat 15 (verlenging

• Lottumseweg 29 (gebruik winkel als

beslistermijn)

woning)
• Kerkstraat 31 (St. Maarten optocht/vuur)
Horst

• Rubensplein 8 (plaatsen overkapping)

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

• Romerweg 9 (aanpassen loods tot premantelzorgwoning)
• Helenaveenseweg 15 (actualiseren

• perceel K 98 nabij St. Loofhoutweg (nieuwe
bosaanplant)

bestemming in wonen)
Meterik
• Dr. Droesenweg 7 (plaatsen hagelnetten)
• Schadijkerweg 36 (St. Maarten optocht/vuur)

• Vinkenpeelweg 10 (zonnepanelen op

• Vinkenpeelweg 10 (oprichten waterbassin)

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

• Simonsstraat 10b (verbreden inrit)

Evertsoord

gebouwen projecthuisvesting)

• Op- en afrit (12) Grubbenvorst van de A73

27 (kappen bomen/struiken)
• Industriestraat 23 (verlengen oprit)

bedrijfsactiviteiten)
• Maarten de Vriesstraat 2 (verlengen
beslistermijn)

077 - 477 9777

kom!
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INFORMATIE VAN EN OVER

DE GEMEENTERAAD VAN HORST AAN DE MAAS

Dit vindt de jeugd zinnige zaken
Op dinsdag 5 oktober waren 40 leerlingen van het Dendron College te gast in het gemeentehuis

Nieuw
raadslid

voor het project Zinnige Zaken. Samen met raadseden en oud-raadsleden gingen ze aan de slag

Mariet Roelofs uit America

met thema's die ze onder de aandacht van het gemeentebestuur willen brengen.

werd op 21 september door
burgemeester Ryan Palmen
verwelkomd als nieuw
raadslid. Zij neemt de plaats
in de SP-fractie in van Aniet
Fonteyne die in juni overleed.

Zinnige zaken

tijdens de jongerenraadsvergadering later die

In vier groepen gingen de leerlingen aan de slag

middag gepresenteerd werd.

met een thema dat ze meteen ’s ochtends kozen.
Dit zijn de thema’s die volgens de deelnemers

Jongerenraad

zinnige zaken die de gemeente op moet pakken:

Tijdens die jongerenraad werd hier volop

• Verkeersveiligheid voor ﬁetsers

over gedebateerd. Uiteindelijk kreeg het

• Meer uitgaansgelegenheden voor jonderen

thema Verkeersveiligheid voor ﬁetsers

• De drempel voor doorstroming wonen verlagen

de meeste steun. Binnenkort bespreken

• Zichtbaarheid & uitbreiding van watertappunten

de fractievoorzitters op welke manier ze

In de loop van de dag werkten de leerlingen

dit onderwerp in de gemeenteraad gaan

Kinderraad heeft al heel
veel ideeën

bespreken.

De kinderraad Horst aan de Maas is een feit. Op 22 september zijn ruim 20 kinderen
tussen de 10 en 14 jaar geïnstalleerd als kinderraadslid en inmiddels hebben ze al

samen hun coaches (elk team werd begeleid
door een oud-raadslid en een lid uit de huidge

Terug kijken?

gemeenteraad) hun thema verder uit. Aan de

Op de facebookpagina van de gemeenteraad

hand van gesprekken met vakafdelingen

(RaadHadM) kun je de vergadering van de

De kinderraad bedenkt op een aantal

kwamen al heel veel ideeën en voorstellen

op het gemeentehuis, straatinterviews en

jongerenraad terugkijken en de presentaties

woensdagmiddagen plannen die de kinderen

op tafel. Uiteindelijk werden deze verdeeld

onderzoek werd een voorstel gemaakt dat

volgen van alle projecten.

zelf belangrijk vinden. Uiteindelijk wordt één

in 5 thema’s: pesten, vandalisme, verkeer,

project uitgekozen dat ook écht uitgevoerd

milieuvervuiling en speeltuinen. Als voorberei-

wordt. De kinderraadsvergaderingen

ding op de volgende kinderraadsvergadering

worden geleid door de kinderburgemeester

op 8 juli gaan de kinderraadsleden zich verder

Tom Koster.

verdiepen in deze thema’s.

En innmiddels is ook wel duidelijk dat de

Wil je de vergaderingen van de kinderraad

kinderraadsleden hun taak serieus ne-

terugkijken. Check de facebookpagina van

men. Tijdens de vergadering op 6 oktober

de gemeenteraad (RaadHadM).

een tweede kinderraadsvergadering achter de rug.

...

adM • 28 sep.

Gemeenteraad HadM @RaadH

de Gebiedsverkenning KODE en
Vanavond de thema bijeenkomst over
met publiek!
bijeenkomst sinds lange tijd weer
Transitievisie Warmte en de eerste

Gemeenteraad HadM
@RaadHadM

...

Bij de opening van de kinderraadsvergadering werd Merle Veenema
beëdigd als nieuw kinderraadslid.

Gemeenteraad HadM
@RaadHadM

er
Onze kinderburgemeester Tom Kost
na.
pagi
book
face
n
eige
zijn
t
heef
De moeite waard om te volgen!

Het gaat de goede kant op met de beperkingen rond corona. Vanaf 28 september hebben we
de anderhalvemeter afstand in de raadzaal laten varen. De themabijeenkomst over KODE en
transitievisie Warmte was de eerste bijeenkomst in de raadzaal met volop publiek.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

grifﬁer@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

...

@RaadHadM
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VVD Horst aan de Maas

In gesprek met de jeugd: heerlijk!

Als raadslid heb ik afgelopen week meegedaan aan Zinnige Zaken: een
politieke dag georganiseerd in samenwerking met het Dendron College,
bedoeld voor jongens en meiden tussen pakweg 15 en 17 jaar. Daarbij
speelde de vraag: wat bespreken jullie zoals aan de keukentafel?
Die vraag leverde interessante onderwerpen op zoals het vaker mogen
maaien van sommige bermen. Het
stimuleren van (volgens de jeugd te
dure) gezonde voeding mag ook meer
gedaan worden. Ook vonden ze dat
er te weinig uitgaansgelegenheden
waren en natuurlijk speelden ook zor-

BVNL Horst aan de Maas

gen over het woningtekort.
Onze groep koos als onderwerp het
proberen de drempel te verlagen voor
ouderen om eerder door te stromen
naar een seniorenwoning of levensloopbestendige woning. Een woonconsulent kan dan een oplossing
bieden. Zij gaat dan actief ouderen

Haar moeder stond achter het raam,
de hand van mijn vriendin tegen de
hand van haar moeder. Dat was het
enige contact dat mogelijk en toegestaan was. Korte tijd later is haar
moeder overleden. Ouderen moesten
sterven in eenzaamheid, verschrik-

kelijk. Het lijkt inmiddels allemaal zo
ver weg, maar er zijn genoeg mensen die dagelijks geconfronteerd
worden met de gevolgen hiervan.
Specifieke, kwetsbare groepen hebben extra, gerichte en preventieve
steun en/of hulp nodig. Vorige week

bij draagvlak onder de bevolking.
Als je, zonder de burgers erbij te
betrekken, gewoon maatregelen
doorvoert, wek je weerzin op. Dan
verlies je juist draagvlak. Beurskens
was het er niet mee eens. Hij stelde
dat het een illusie is om te denken
dat je alle mensen mee kunt krijgen

CDA Horst aan de Maas

hebben drie burgers gebruikgemaakt
van het burgerpodium tijdens de
voorbereidende raadsvergadering.
Zij maken zich grote zorgen over
hun kinderen. Ik had ze persoonlijk
gevraagd om te komen spreken, hun
stem moest gehoord worden. De
publieke tribune zat vol en tranen
vloeiden bij sommige toehoorders
rijkelijk. De woorden van de sprekers raakten mij en inmiddels zijn
de fragmenten, die op sociale media
geplaatst zijn, meer dan 300.000

keer bekeken. Zo mooi als de reacties online zijn van medici, politici
en ouders, zo kil was de sfeer in de
raadszaal. Als raadslid horen we naar
de verhalen van de sprekers te luisteren zonder hem of haar publiekelijk
te veroordelen of aan te vallen. Zoals
een spreker zei: “Vorig jaar hield
iedereen nog van je zoals je was, nu
alleen met QR-code, de coronapas”.

Yvonne Douven

Imke Emons
Fractievoorzitter

Draagvlak voor duurzaamheidsmaatregelen nodig?

Onlangs discussieerde wethouder Beurskens met de SP over het belang van communicatie over het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen, waaronder het plaatsen van laadpalen. Beurskens vond het niet
nodig over dit soort zaken met de buurt in gesprek te gaan. Maar als de buurt dat toch wil, dan moeten ze
maar een verzoek indienen voor een gesprek.
Volgens de SP is het belangrijk
om de duurzaamheidsdoelen
te behalen. Daarom is het
juist bij duurzaamheidsdoelen
van groot belang om als
overheid te communiceren.
Duurzaamheidsdoelen kunnen
beter en sneller behaald worden

uitdagende speelveldjes en vandalisme/hangjeugd. De kinderraadsleden wisten al direct bruggen te slaan
door een pestvrije speeltuin en een
anti-pest dag voor te stellen. Maar ook
‘graffiti-muren’ waar je een boodschap
op kunt plaatsen, een gemeentelijke
ophaaldag van zwerfafval en introductie van felgekleurde verkeersborden.
In gesprek met de jeugd, heerlijk is
dat! Gewoon. Doen.

Samen zonder tweedeling

Nergens was de impact van de coronamaatregelen zo heftig als in de
zorgcentra. Onder andere ouderen en gehandicapten werden
meerdere maanden afgesneden van de buitenwereld en hun geliefden.
De beelden die een vriendin van mij in die periode stuurde, raken mij
nog altijd heel diep.

SP Horst aan de Maas

bezoeken om hierover in gesprek te
gaan om in kaart te brengen wat de
best passende mogelijkheden zijn. Een
woonconsulent informeert actief, dit
kan bijvoorbeeld via de KBO of andere
ouderenverenigingen. Het moet
iemand zijn waar je met al je woonvragen terecht kunt, was het oordeel
van de jeugd.
De eerste vergadering van de kinderraad was ook productief. Zij gaat met
vijf hoofdthema’s aan de slag: pesten, veilig verkeer, milieuvervuiling,

in de duurzaamheidsplannen. Daaruit
trekt hij kennelijk de conclusie dat
in gesprek gaan met de mensen om
uit te leggen wat de bedoeling is,
helemaal niet nodig is!
Zo’n houding is desastreus. Als je
de mensen niet meekrijgt, dan kun
je nu al voorspellen dat toekomstig

beleid bij voorbaat faalt. Draagvlak
is essentieel om duurzaamheidsdoelen te bereiken. En dat geldt voor alle
acties. Dus ook voor verduurzamingsacties die in de ogen van de wethouder wellicht een beperkte omvang
hebben, maar voor mensen wél
gevolgen hebben.
Het realiseren van draagvlak voor
duurzaamheid is heel belangrijk. Dat
kan alleen door goed communiceren
én door rekening te houden met de
omstandigheden van burgers die er

mee te maken krijgen. Daarbij is de
toepasbaarheid van de maatregel en
de betaalbaarheid voor alle burgers,
dus ook voor de mensen met een
smalle beurs, één van de belangrijkste factoren. De aanpak met betrekking tot het plaatsen van laadpalen
in bijvoorbeeld de Nieuwstraat en
Slooyerbroek is wat dat betreft een
voorbeeld van hoe het niet moet.

Mariet Roelofs

Innoveren of gewoon slim zijn?

Het duurzaam opwekken van genoeg energie is en wordt een grote
opgave de komende tientallen jaren. De eerste stappen zijn bepalend
waar de energiebronnen worden aangelegd. Vorige week schreef
Frenk Peeters op deze plek over het belang van goede informatie en
het erkennen van de zorgen die er zijn rondom deze keuzes. Daarna
komt stap twee: het verwerken van de energie.
We horen het al een tijdje en de
laatste tijd steeds vaker dat er te
weinig capaciteit is op het energienet
om alle initiatieven op korte
termijn aan te sluiten. Het gevolg?
In Echt komen er bijvoorbeeld

geen 30.000 zonnepanelen op een
distributiehal, omdat de aanvraag
voor de aansluiting te laat is gedaan.
Enexis moet capaciteit namelijk
toebedelen op basis van het principe
‘first come, first serve.’ Aangezien

de capaciteit niet op korte termijn
kan worden uitgebreid, zullen er
creatieve oplossingen moeten
komen.
Dan wordt al snel gedacht aan nog
meer innoveren. Soms heb je er
alleen meer aan om even logisch
na te denken. Als er te weinig
plek is op het energienet, moet
je een andere plek vinden om je
opgewekte energie op te slaan.
De energie lokaal opslaan biedt
dan een uitkomst en omdat accu’s

al lang bestaan, is innovatie niet
nodig. Gelukkig ziet de provincie dit
ook en kunnen initiatieven via het
Limburgs Energie Fonds financiering
aanvragen. Soms moet je dus
gewoon slim zijn en gebruik maken
van de bestaande mogelijkheden.

Hielke Hertsig,
burgerraadslid

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.

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

Voor het schuren en lakken
van tafels of een andere kleur.
J. Derikx. 06 10 95 42 20. Meijel
Gezocht: te huur kleine groene
ruimte liefst langs wandelpad. Doel:
met foodtruck o.a biokoffie, thee en
huisgemaakte taartjes ook vegan
aanbieden van 11 tot 17 uur . Voor info
en foto’s: marianne.vanheijningen@
gmail.com of 0636140330 in de buurt
van Swolgen?

Te koop Dames/Herenfiets
Giant
Frame hoogte 60cm
Verbeek Sevenum
Tel 077 467 22 59
Gevraagd hulp bij het onderhouden
van mijn tuin.
06 48 61 28 29
Gezocht poetshulp voor 3 uur per
week. Horst centrum. Telefoon
06 22 18 54 83.

Gezocht hulp in de tuin voor 3 uur
per week in Horst
06 25 31 63 59 #dank”
VAKANTIE SPANJE ?
Gezellig naar ons huisje aan de
Costa Blanca!!
Mooie omgeving.
Voorzieningen in de buurt.
Acties en info: www.casarutten.com
tel: 077 463 14 80
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Geplukt

Ron Janssen Sevenum
Hij is gek op landschap, wat terug te zien is in zijn werk en de stichtingen waar hij zich voor inzet. Ook muziek speelt een grote rol in het leven
van Ron. Een lang weekend in een koepeltentje op een festivalterrein, daar wordt hij gelukkig van. Deze week wordt Ron Janssen (50) uit
Sevenum geplukt.

in de winter tijdens het zagen door het
ijs zakte. Hij was drijfnat, maar moest
en zou doorgaan. Dat was typisch
iets wat ik van hem heb geleerd, niet
opgeven en altijd doorzetten. “ Binnen
Groengroep Sevenum werd een wandelgroep gecreëerd die wandelpaden
ging beheren en aanleggen: wandelroutenetwerk KnopenLopen Sevenum.
De Groengroep en KnopenLopen realiseren samen verschillende projecten
die ten goede komen aan de gemeenschap. “Ik zit ook in het bestuur”, vertelt Ron. “De Groengroep zorgt voor het
groene decor, KnopenLopen is de organisatie die daar gebruik van maakt, van
geniet en het decor alleen maar mooier
maakt qua beleving.”

Dialect

Ron Janssen groeide op als jongste
zoon in een gezin van vijf kinderen.
Hij bracht zijn jeugd door tussen het
groen en was er van kleins af aan
al in geïnteresseerd. “Mijn ouders
hadden een kleine tuinderij op het
platteland”, vertelt Ron. “Mijn interesse in landschap is ontstaan toen
mijn vader in de groenvoorziening
terechtkwam. Hij heeft jarenlang bij
camping De Schatberg in Sevenum
gewerkt. In 1964 heeft hij de eerste
campingplaats mogen maken, daar
was hij erg trots op. Naast dat hij
jaren in het groen heeft gewerkt,
was hij ook buiten en rondom het
huis actief. Hij werkte in de bossen, waar hij altijd veel hout heeft
gezaagd. Ik mocht toen altijd mee.
Mijn moeder is altijd werkzaam
geweest in de bloemsnijwereld.
Anno 2021 is mijn moeder nog altijd
een bloemenpriester die alles in
en rondom het huis vol heeft staan
met bloemen.”

Passie voor het groen
Ron heeft de liefde voor groen dus niet
van een vreemde. Nadat hij de middelbare tuinbouwschool in Venlo afrondde,
maakte hij de vervolgstap naar de
Agrarische Hogeschool Larenstein in
Boskoop, gericht op tuin- en landschapsinrichting. In zijn afstudeerjaar
werd de opleiding verplaatst naar Velp,
waar Ron afstudeerde. Hij woonde in
die tijd op kamers in Arnhem. “Ik kreeg
toen de mogelijkheid om een tweede
opleiding erachteraan te doen, anders
moest ik in dienst.” De keuze was snel
gemaakt: Ron besloot de opleiding
ruimtelijke planvorming te volgen. Dit
deed hij in twee jaar. Na zes jaar studeren ging hij met twee diploma’s terug
naar huis. “Ik besloot meteen terug
te verhuizen naar Sevenum. Tijdens
mijn studie ging ik iedere vrijdag al
met de ‘mamatrein’ terug naar het
zuiden en toen ik helemaal klaar was
met studeren wilde ik ook graag weer
in Sevenum gaan wonen. Daar had ik
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mijn eigen vriendengroep, elke vrijdagavond gingen we naar OJC Walhalla en
op zaterdag gingen we altijd bandjes
kijken. Ik heb dus meteen mijn boel
bij elkaar gepakt en ben terugverhuisd
naar Sevenum.”
Daar vond Ron een woonruimte in de
historische schuur van lokale hovenier
Jo Geurts. “Ik werkte elke zaterdag bij
hem en hij bood aan om een woonruimte te creëren in de schuur. Ik heb
dus tien jaar op die historische boerderij gewoond.” Ron ziet Geurts als
zijn leermeester. “Hij heeft mij grotendeels gevormd qua werk en passie”, legt hij uit. Ron vond later een
baan bij de landinrichtingsdienst in
Roermond, waar hij twee jaar werkte.
Hierna kwam hij te werken voor het
adviesbureau van een milieucoöperatie in Helden, waar hij bijna twintig jaar
werkte. In 2019 werd dit bedrijf overgenomen door stichting Instandhouding
Kleine Landschapselementen.
“Daar werd ik ontwikkelaar van landschapsprojecten tot het bedrijf moest
stoppen in juli 2021. Ik heb nu, sinds
6 september, een eigen adviesbureau.
Dit bevalt me goed, ik breng de dingen
die bij mijn hart liggen nu zelf tot uitvoering en heb veel vrijheid. Het werk
geeft me veel voldoening.”
Ron trouwde in 2017 met zijn vrouw
Eefke, die hij in 2005 leerde kennen.
Samen hebben ze twee kinderen,
Pien en Siep. “Ik kende Eefke al langer
via mijn werk, maar op carnavalszaterdag in Venlo sloeg de vonk over”, vertelt Ron. “Toen we trouwden, hielden
we een festivalbruiloft, wij zijn gek op
festivals. Dit was een mooie gelegenheid om zoiets te doen.”

Groengroep
In zijn vrije tijd zet Ron zich in voor de
lokale landschapsstichting Groengroep
Sevenum. “25 jaar geleden hadden
we in Sevenum een natuurterrein dat
ingericht moest worden. Daar heb ik,
samen met een paar bekenden, een
werkdag georganiseerd. Dit riep bij

meerdere mensen het verlangen op
om dit vaker te doen en toen is de
stichting geboren. Ik werd hier meteen
secretaris.” De groep groeide uit tot
een grote stichting met elf bestuursleden en ongeveer zeventig vrijwilligers.
“We realiseren als groep hele leuke
dingen qua inrichting en beheer, maar
hebben ook het doel zoveel mogelijk
mensen actief te betrekken. We proberen mensen aan te zetten om zelf
ook iets te doen voor de natuur in hun
omgeving. We richten ons namelijk niet
alleen op kennis over het landschap,
maar ook op het creëren van een
mooie, groene omgeving voor iedereen.” Rons ouders hebben zich ook
altijd ingezet voor de stichting. “Mijn
vader is in 2013 overleden, maar hij
was tot het laatste moment erg betrokken bij de groenzaken waar we ons
voor inzetten. Tot het laatste jaar stond
hij nog met zijn kettingzaag hout voor
ons te zagen. Ik weet nog goed dat hij,
toen hij 78 jaar was, een keer midden

Ron voelt een grote binding met het
Sevenums dialect. “Ik ben ook lid van
de Heemkundevereniging Sevenum.
Ik vind het belangrijk dat jeugd het
dialect blijft praten. Het is jammer dat
(groot)ouders dialect praten tegen
elkaar en Nederlands tegen hun kinderen, omdat ze dat netter vinden. Ik ben
van mening dat het dialect een vorm
van cultureel erfgoed is dat behouden
moet worden en dat we trots moeten
zijn op de Limburgse taal.”
Een andere passie van Ron is muziek.
“Ik heb jarenlang met twee broers en
één zus bij de drumband in Sevenum
gezeten, mijn vader is ook twintig
jaar drummer bij de RuJa’s geweest.
Ik drum niet meer, maar ga wel altijd
gepassioneerd naar bandjes kijken.”
Ron gaat jaarlijks naar verschillende
festivals, dit varieert van Prilpop in
Sevenum tot het grote festival Pinkpop
in Landgraaf. “Ik ga al jaren naar
Pukkelpop, soms ook alleen. Ik vind
het heerlijk om een paar dagen in een
koepeltentje te slapen en van 10.00 uur
‘s ochtends tot 04.00 uur ‘s nachts op
het terrein van de muziek te genieten.” Dit jaar is Ron 50 geworden en ter
ere hiervan organiseert hij een eigen
Abraham-festival, dat plaatsvindt op
21 mei 2022. “Het kon eerder niet doorgaan vanwege corona, maar nu moet
het lukken. Ik heb er heel veel zin in.”
Tekst: Floor Velthuizen

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

beuken-,89
haag € 0

Wij zijn vanaf
Horst gewoon
bereikbaar.

2.500 wintergroene
leibomen op voorraad
Bloeiende planten,
vaste planten, heesters, in pot, stam 18
0 cm
bomen, haagplanten leirek 12
0x120 cm
enz.

leiphotinia
€ 119,99

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl
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Hockeyclub Horst
boekt ruime uitzege

Wittenhorst kan de winst pas in
de slotfase pakken
Wittenhorst 1 speelde zondag 10 oktober de eerste thuiswedstrijd tegen het Weertse Wilhelmina’08.
Vooraf wist men dat deze ploeg geen hoogvlieger was. Daarom was het belangrijk dat de volle winst in
Horst bleef. De jonge ploeggenoten uit Horst verzamelde dan ook de nodige punten en wonnen met 3-2.
Het eerste begin was een losse flodder van Wilhelmina’08, totdat de
oranje mannen zich gingen roeren.
Het was veel meer aan de bal, maar
de uitgespeelde kansen waren nog
niet besteed aan de Horstenaren.
De opgelegde kans van Jeroen
Verkennis had er wel in gemogen.
Maar zoals zo vaak, dan valt aan de
overzijde een treffer. Een beauty,
dat wel. Niels Roijakkers waagde
een schot, en het stond onverwacht
0-1. Niet lang hierna werd het gelijkspel. Een schot van Giel Beurskens
was de doelman fataal, 1-1. De sup-

porters dachten dat Wittenhorst
doorging, maar integendeel. Pal
voor de rust werd Edwin Vaas uit het
oog verloren en wist hier wel raad
mee, 1-2. Wittenhorst droop af en
zocht de kleedkamers op. Trainer
Sjoerd van der Coelen had tijdens de
rust de puntjes op de i gezet, want
binnen de minuut was de stand
weer gelijk, 2-2. Nick Driessen stond
op de juiste plek.
De bezoekers bleven vechten voor
dit gelijke spel, maar de thuisploeg
wilde uiteraard meer. Het had
alle reden om door te gaan, want

de winst had al lang moeten
vallen. De aanhouder wint is het
spreekwoord. Enkele minuten voor
tijd viel dan de terechte winst.
Invaller Mats van Biljouw was
de verlosser. Een ziedend hard
schot verdween in het doel, 3-2.
Wittenhorst kon toch nog juichen.
Echter, het spel zal doortastender
moeten zijn. Zaterdag de derby
tegen Venray, dan zal strijd nog
heviger zijn.

Tekst: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst

Meterik wint in slotfase van Koningslust
Voetbalclub RKSV Meterik boekte zondag 10 oktober op sportpark De Vonckel in Meterik een zwaarbevochten overwinning op Koningslust, dat een aantal basisspelers miste. De wedstrijd eindigde in 3-1.
In de eerste helft was Meterik
het meest aan de bal en creëerde
diverse kansen, maar de combinaties werden te ver doorgevoerd en
de scherpte ontbrak voor de goal.
Koningslust leek zelfs op voorsprong te komen toen hun spits via
een counter vanuit vrije positie in
de zestien mocht uithalen, maar hij
schoot over. Dit had een waarschuwing voor Meterik moeten zijn.
Na de thee begon Meterik nog wel
sterk, maar de Koningslust keeper
voorkwam een aantal keren een
vrije doorbraak van een Meterikaanvaller door goed mee te verdedigen. Koningslust zocht steeds meer

de aanval via de lange bal en werd
daarmee diverse keren gevaarlijk.
Maar de spitsen misten een aantal keer een scherpe voorzet en
verzuimden het om hun team op
voorsprong te schieten. Menigeen
langs de lijn begon aan een bloedeloze 0-0 te denken. Meterik bleef
echter in zijn eigen spelopvatting
geloven: veel op de bal jagen en via
combinatievoetbal de verdediging
openbreken. In de slotfase werden ze daar alsnog voor beloond. In
de 75e minuut lepelde Cas Janssen
de bal over de verdediging, Piet
Steeghs liep door en was deze keer
de keeper wel te snel af. Hij scoorde

beheerst de 1-0. Het vertrouwen
in het team groeide en Meterik
durfde steeds meer het initiatief te
nemen, zo gaven Jordi van Rens en
Piet Steeghs na de wedstrijd aan.
Uiteindelijk was Piet Steegs de man
van de wedstrijd, met een assist op
Dré Peeters voor de 2-0. Hij scoorde
hierna zelf ook nog de 3-0 na een
vloeiende combinatie. In blessuretijd
mocht Koningslust de verdiende 3-1
scoren. Dit werd dan ook de eindstand.

Tekst: voetbalclub RKSV Meterik

De heren van Hockeyclub Horst speelden zondag 10 oktober een uitwedstrijd tegen Bommelerwaard. De Horster hockeymannen boekten een
ruime zege: de wedstrijd in Bommelerwaard eindigde in 0-4.
Na de wedstrijd tegen MOP, die met 7-1
werd gewonnen, begonnen de mannen van Horst met volle moed aan de
wedstrijd. De Horster mannen startten echter niet geweldig. Ze werden
flink onder druk gezet. Toch kon Horst
zich snel aanpassen en dat resulteerde
in een beter spel dan de tegenstander. Dit leverde in het eerste kwart
nog geen resultaat op. Het tweede
kwart werd gestart met meer rust
in het spel, wat resulteerde in meer
kansen en uiteindelijk een strafcorner,
die door Floris werd ingesleept. De
eerste goal was een feit: 0-1. Hierna
legde Floris wederom de bal in het
netje en de 0-2 stond op het scorebord.
Vervolgens was het rust. Het derde

kwart startte en Horst werd minder
onder druk gezet. Horst had hier ook
duidelijk het betere van het spel. Toch
kreeg Bommelerwaard als eerste de
kans op de aansluitingstreffer, maar
Bob haalde deze bal van de lijn. De
wedstrijd ging verder en Horst kreeg
een corner. Deze werd via een stick
van de tegenstander binnen geslagen
door Skip, waardoor het vertrouwen
nog meer steeg. Horst kreeg hierna
nog meer kansen. In het vierde kwart
kwam de eindstand op 0-4. Floris gaf
een assist op Evert, die de bal vervolgens in de goal prikte. Dit resulteerde
in de vijfde winst van het seizoen.
Tekst: hockeyclub HC Horst

SV Melderslo
pakt weer drie punten
Voetbalclub SV Melderslo speelde zondag 10 oktober thuis tegen Hapse
Boys, dit was alweer de derde wedstrijd van deze competitie. Deze
wedstrijd eindigde in 1-0.
De zon scheen volop toen beide teams
klaar stonden voor de aftrap op sportpark De Merel in Melderslo. In de 1e
minuut kreeg Melderslo via Luc de
eerste kans. Melderslo had een licht
overwicht in de beginfase. Er volgden enkele kansen, maar die leverden geen doelpunt op. In minuut 32
koos Bart Theeuwen voor een korte
bal op Jelle Seuren, die Tom Verlinden
diep stuurde. Tom zette goed door op
de achterlijn en kwam in balbezit. Hij
gaf de bal aan Bart Verheijen, die de
bal beheerst binnenschoot: 1-0. Vijf
minuten later werd de bedrijvige Teun
Peeters vastgehouden door de keeper
van Hapse Boys. De scheidsrechter, die
de wedstrijd goed onder controle had,
kon niks anders doen dan de keeper

een rode kaart geven. De linksbuiten
van Hapse Boys ging vervolgens keepen en mocht gelijk in actie komen bij
de vrije trap die Melderslo nog tegoed
had. In de eerste helft was Melderslo
slordig en de meeste situaties werden
niet goed uitgespeeld. De ruststand
was 1-0. De tweede helft bleef het
team van Hapse Boys makkelijk overeind en Melderslo wist de situatie niet
goed uit te spelen. De keeper van de
Hapse Boys werd in de tweede helft
niet meer echt getest. Na 90 minuten was het mooi geweest en maakte
de scheidsrechter een einde aan deze
wedstrijd. De punten zijn binnen, op
naar volgende week.
Tekst: voetbalclub SV Melderslo

Toernooi jeu de boules geslaagd
Jeu de Boules Club Horst organiseerde onlangs voor het eerst in lange
tijd weer een groot toernooi. Aan het zogenaamde Poels Meubelen
toernooi deden in totaal 126 boulers uit de hele regio mee. Jan Vercoulen
ging er vandoor met de eerste prijs.

Wij zijn per direct op zoek naar een:

Sinds 1934 weckt Aarts Conserven verse
asperges, kersen en peren. We zijn een
gezond familiebedrijf in Lottum met
een duidelijke visie. Onze producten
staan bij alle bekende supermarkten en
groothandels op het schap.

WWW.AARTSCONSERVEN.NL

LOGISTIEK
MEDEWERKER
(40u/wk)

Voor meer info over de vacature,
kijk op www.aartsconserven.nl.
Of neem contact op met
Lode Kessels: 077-366 1404
l.kessels@aartsconserven.nl

Er werden op vier achtereenvolgende
dagen voorrondes gespeeld. De veertig spelers met de beste score speelden op de zondag erna de finale op de
overdekte banen van de accommodatie aan de Gastendonkstraat. Vier spe-

lers bleven ongeslagen. Jan Vercoulen
(Petanque club Venlo) eindigde
op de eerste plaats, Riet Vaessen
(Breetanque uit Maasbree) werd
tweede, Mien Keunen Piëlboulers uit
Ysselsteyn) derde.
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Ruime overwinning

Kansenfestijn
in Broekhuizenvorst
Voetbalclub Hegelsom maakte geen fouten en nam de volle buit
mee naar huis. Dit ging allesbehalve makkelijk; het duurde 86
minuten voordat Hegelsom zichzelf beloonde met de eerste goal.
De Broekhuizervorster weerstand bleek dan gebroken.
Eindstand: 3-0.
Onder het genot van een prima
nazomers zonnetje stond de wedstrijd tegen SVEB op het programma. Na het huldigen van een
aantal jubilarissen bij de gast
heren ving de wedstrijd aan en
liet Hegelsom direct zien waarvoor het gekomen was. De eerste
10 minuten zetten de roodhemden
flink druk en werden er een aantal goede kansen gecreëerd. Guido
Kauffeld, Thom Derks en Marc van
Rens kregen de bal echter niet achter de keeper.
Het overige deel van de eerste
helft werd het spel wat slordiger. Hegelsom liet af en toe een
mooie combinatie zien, maar gaf
dit geen vervolg. Het stokte vaak
bij de (slordige) eindpass. Er werd
te vaak gekozen voor een moeilijke
oplossing. SVEB rechtte de rug en
kwam een paar keer prima door
de Hegelsomse achterlinie. Echt
in gevaar kwam Hegelsom echter
niet.
Wat na de rust volgde, was een
aaneenrijging van kansen voor de
rood-witte voorhoede. De druk
werd opgevoerd en het leek slechts
een kwestie van tijd voordat de
openingstreffer gemaakt werd.
Netto leverde deze kansen weinig
op: De lat werd geraakt en ballen vlogen naast of over. Bij een

van de zoveelste diepte ballen
waarbij Thom Derks weggestuurd
werd, was de aanvoerder van SVEB
genoodzaakt aan de noodrem te
trekken. Hoewel de kans op een
goal succesvol om zeep geholpen werd, betekende dit wel zijn
tweede gele kaart, hij mag de
kleedlokalen op gaan zoeken.
Het duurde tot de 85e minuut voordat de eerste kans werd omgezet in een goal. Thom Derks werd
de diepte ingestuurd en in de
16-meter onreglementair naar de
grond gewerkt: penalty. Thom ging
zelf achter de bal staan en liet dit
buitenkansje niet onbenut.
Het verzet van SVEB leek gebroken.
In de 88e en in de 91e minuut wisten Thom en Guido er 2-0 en 3-0
van te maken. Vermeldenswaardig
was overigens de manier waarop,
Denny Bongers stoomde tweemaal
sterk de linkerflank op en leverde
tweemaal een meer-dan-prima
voorzet af.
Gezien de kansenverhouding was
een 3-0 einduitslag geenszins
geflatteerd. Willen de roodhemden
echter kans maken in de bekerkraker in en tegen Horst aankomende
donderdag zal het rendement en
de passing toch wat beter moeten.
Tekst: Stan Zanders, VV Hegelsom

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
HORST RONDOM INDUSTRIETERREIN
HORST RONDOM AMERICAANSEWEG
HEGELSOM RONDOM
REYSENBECKSTRAAT
LOTTUM RONDOM ZANDTERWEG
METERIK RONDOM SPEULHOFSBAAN
SEVENUM RONDOM STEEG
WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl
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VC Set Up niet sterk genoeg
voor Peelpush
Volleybalclub Set Up DS1 uit Meerlo speelde zaterdag 9 oktober een uitwedstrijd tegen Peelpush uit Meijel.
Deze wedstrijd werd verloren met 3-2.
Het begin van de eerste set ging gelijk
op. Via sterke services pakte Set Up
de voorsprong met 10-15. Hoewel het
thuisspelende Peelpush goed speelde
en zich terug probeerde te knokken,
liet VC Set Up dat niet toe, bleef haar
eigen spel spelen en won de set met
20-25.
Ook in de tweede set wist VC Set Up
de voorsprong te pakken. Met goed
spel en vooral een sterke service,
werd die uitgebouwd naar 11-15. Door
een mindere fase kwam Peelpush
echter bij tot een gelijke stand
met 22-22. De opwaartse flow van
Peelpush kon VC Set Up niet verstoren
en VC Set Up verloor de set met 25-22.
De derde set begon VC Set Up weer
sterk. Bij een snelle 0-4 voorsprong,

zag de coach van Peelpush zich
genoodzaakt een time out aan te vragen. Veel hielp dit niet, want VC Set Up
bleef degelijk spelen en bouwde de
voorsprong uit naar 8-14. Toch kwam
Peelpush door een sterke servicebeurt
terug tot 13-15. VC Set Up was haar
goede spel kwijt, verspeelde de voorsprong en kwam op 19-16 achterstand.
De set werd met 25-21 verloren.
VC Set Up gaf zich niet verloren en
probeerde alles eruit te halen voor
een vijfde set. De vierde set was
een set waarin alles goed ging. Met
goede services, goede passes en aan
de hand van mooie set up’s werden
mooie ballen binnen de lijnen geslagen. De set werd dan ook met 12-25
gewonnen.

De energie van de vierde set was
VC Set Up in het begin van de vijfde
set helemaal kwijt. Peelpush kwam
op een snelle voorsprong van 5-1.
Een time out voor VC Set Up had een
positief effect, ze wist zich terug te
knokken tot 8-7 bij de kantwissel maar
Peelpush versloeg VC Set Up toch
nog met 15-10. Zo wist Peelpush de
wedstrijd te winnen.
Ondanks het verlies werden toch twee
punten verdiend en is een stijgende
lijn zichtbaar. Wellicht kan VC Set Up
dit voortzetten in de volgende thuiswedstrijd, zaterdag 16 oktober tegen
VC Hero DS1 uit Herten.

Tekst: volleybalclub VC Set Up

Vliegende start van Kronenberg
Kronenberg is het nieuwe voetbalseizoen uitstekend begonnen in de vijfde klasse D. Op bezoek bij BVV’27
behaalde het team van trainer René Hoogers de derde zege op rij (2-3) op zondag 10 oktober.
Toch ging het in Blitterswijck heel wat
moeizamer dan in de eerste twee
duels die de Kronenbergers glansrijk wonnen met 8-0 en 5-0. Vanaf de
aftrap domineerde Kronenberg, maar
het was BVV’27 dat via een snelle uitbraak op 1-0 kwam. Het was de eerste
tegentreffer dit seizoen voor doelman Roy Oomen. Twee keer kwam de
thuisclub goed weg toen een verdediger de bal van de doellijn trapte na
een Kronenbergse aanval. Aanvoerder
Bas Theeuwen waagde in de 38e
minuut een schot vanaf 25 meter en

de bal verdween hoog in het doel: 1-1.
Bas Jansen mocht twee minuten later
aanleggen voor een vrije trap en hij
schoot raak, laag in de hoek: 1-2. Toch
kwam BVV’27 op slag van rust langszij
door opnieuw een gevaarlijke counter:
2-2. Roy Oomen kon in eerste instantie nog redden, maar in de rebound
was hij kansloos. Na de pauze bleef
Kronenberg domineren maar de koploper moest alert blijven op snelle
tegenstoten. Lars Janssen kopte een
kwartier voor tijd uit een hoekschop
de 2-3 binnen. Vlak voor tijd wilde

arbiter Schoester een penalty geven
aan BVV’27 na een overtreding op
de rand van de zestien. De leidsman
kwam op zijn beslissing terug na overleg met zijn assistent van Kronenberg.
BVV’27 probeerde in de slotfase nog
de gelijkmaker te forceren, maar de
bezoekers hielden stand. Het laatste
fluitsignaal werd met gejuich ontvangen door het Kronenbergse team dat
een benauwde, maar verdiende zege
behaalde.
Tekst: Henk Willemssen

HALLO HORST!
HANDY HAIRSHOP
HORST HEEFT ZIJN
DEUREN WEER
GEOPEND!
Wij willen u graag bedanken voor de
belangstelling op 11 oktober gedurende
deze dag. Tot het eind van oktober willen
wij u graag belonen met een leuke actie:
Bij aankoop van 2 tubes
haarkleuring naar keuze GRATIS
Hair Link Oxycreme 500 ml. t.w.v. € 4,95

GRATIS
E
OXYCREM
t.w.v. € 4,95

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
* Actie is geldig in vestiging Horst t/m 31 oktober 2021
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Overwinning voor
Voltige Horst aan de Maas

SV Melderslo wint royaal
van hekkensluiter Heumen

Team 1 van Voltige Horst aan de Maas trad zondag 10 september aan in het Gelderse Lunteren voor de laatste
wedstrijd van het seizoen. De meiden boekten een overwinning en namen met een grote voorsprong de eerste
prijs mee naar huis.

De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 10 oktober
tegen Heumen 1 op sportpark Toppenberg in Heumen. Heumen
stond voor deze wedstrijd met nul punten uit vier wedstrijden
onderaan in de Hoofdklasse. Daar kwam zondag geen verandering
in, want de wedstrijd werd met 5-15 gewonnen door SV Melderslo.
SV Melderslo kwam al vroeg in
de wedstrijd op voorsprong, maar
kreeg het daarna wat moeilijker. In
plaats van de makkelijke, werd te
vaak voor de moeilijke weg gekozen, waardoor scoren lastig was.
Gelukkig kreeg Heumen aanvallend ook niet veel klaar, waardoor de voorsprong wel behouden
bleef. Bij rust was de stand 2-5.
Na rust bleef het spelbeeld in het
begin hetzelfde, maar later in de
tweede helft kreeg SV Melderslo
de smaak te pakken. De uitploeg

had nu meer dan genoeg kansen
en hoewel die lang niet allemaal
benut werden, werd de voorsprong
op Heumen wel steeds groter.
Uiteindelijk klonk bij een stand van
5-15 het eindsignaal. Door deze
ruime zege staat SV Melderslo op
de derde plaats in de Hoofdklasse,
slechts één punt achter de nummer
2 en twee punten achter de koploper in de poule.
Tekst: Aniek van den Brandt,
SV Melderslo

Winst voor SV Oxalis
Het seizoen had wat hobbels, niet
alleen vanwege corona, maar ook
omdat het teampaard Duncan geblesseerd was. Duncan was uiteindelijk
goed genoeg hersteld om fit aan de

wedstrijd te beginnen. Op de muziek
van High School Musical werkten de
meiden een goede plicht en vrijwel
vlekkeloze Kür af. Het team vormde
een ware eenheid met hun ‘buddy’

Duncan. De prestatie van Lise, Floor,
Hanne, Mayke, Bo en Mariëlle en longeur Leanne werd beloond met een
eerste plaats.

De competitiewedstrijd van SV Oxalis uit Hegelsom tegen Diosa 1
in Balgoij stond zondag 10 oktober op het programma. Geen onbekende tegenstander voor Oxalis. Na het verlies van de vorige keer,
waren de dames erop gebrand om de punten mee naar huis te
nemen. De eerste helft ging gelijk op. Maar in de tweede helft wist
Oxalis uiteindelijk de voorsprong te pakken en stond deze niet
meer af.
Het was Oxalis die al snel de score
opende en op een 0-1 voorsprong
kwam. Toch had Diosa hier snel
antwoord op en wist ze de voorsprong over te nemen. Zo ging het
gedurende de eerste helft gelijk
op. Bij Oxalis werden mooie kansen
gecreëerd, maar te weinig afgemaakt. Toch wisten de dames uit
Hegelsom met een kleine voorsprong van 5-6 de rust in te gaan.
In de rust gaf trainer/coach Johnny
Vervoort aan dat het belangrijk was
om het vertrouwen vast te houden
om de kansen af te gaan maken.
In het begin van de tweede helft
ging het scoren nog steeds moei-

zaam en wist Diosa op gelijkspel
te komen. Toch wist Oxalis aan het
einde van de wedstrijd de voorsprong te pakken en deze steeds
verder uit te breiden. Zo werd
de eindstand 9-12. Donderdag 14
oktober staat de 1/8 finale van de
bekercompetitie voor Oxalis 1 op
het programma. Deze wordt om
20.00 uur gespeeld tegen ODIO 1 in
Millingen aan de Rijn. Op zondag
17 oktober speelt Oxalis dan om
12.30 uur tegen Noviomagum 1 in
Hegelsom.

Tekst: SV Oxalis

Punten verdeeld tussen
Sporting en SVOC

Welkom op Landgoed en
Natuurbegraafplaats Weverslo
Beleef de natuur en geniet van de rust
● Maak op uw gemak een wandeling
● Dé gelegenheid om een eigen grafplek te kiezen
●

Maak een afspraak via natuur@weverslo.nl voor
meer informatie in een persoonlijk gesprek.
Vrije toegang tussen zonsopkomst en zonsondergang.
Informatiecentrum Het Boshuis is dagelijks geopend van
13:30 tot 16:30. Bezoek onze website www.weverslo.nl
voor uitgebreide informatie.
Natuurbegraafplaats Weverslo • Janslust 11 Heide, in de Peel tussen Deurne en Venray • 0478 - 515721

Voetbalclub Sporting S.T. uit Swolgen trad zondagmiddag
10 oktober aan tegen de hekkensluiter SVOC’01 uit Oirlo.
Deze thuiswedstrijd eindigde in 2-2.
De thuisploeg besloot voorzichtig aan de wedstrijd te beginnen
en niet gelijk druk te zetten op de
achterste linie van SVOC. Hierdoor
kreeg de uitploeg tijd om op te
bouwen, dit leidde tot een aantal gevaarlijke situaties. Mede
doordat de aanvallers van SVOC
niet al te scherp aan de wedstrijd begonnen, bleef de schade
beperkt tot een 0-1 achterstand
in de 29e minuut. Na deze tegengoal besloot Sporting meer druk
naar voren te zetten, wat resulteerde in meer kansen. Hieruit viel
in de 39e minuut de corner via het
hoofd van Tim van Rijswick achter de keeper van SVOC. Net een
paar minuten voor de rust ging
er toch nog een bal van SVOC in.
Een snelle counter van SVOC in

de 48e minuut en het was raak:
1-2 ruststand. Na de rust besloot
Sporting verder te gaan waar het
was gebleven. Sporting verloor de
grip op de wedstrijd en na een uittrap van de keeper van SVOC, die
tussen de aanval en verdediging
viel, kwam de keeper van Sporting
net te laat. Gevolg: een rode kaart
en linksback Nick van Wel die zijn
keeperskunsten mocht gaan laten
zien. Sporting besloot na deze
tegenslag het hoofd niet te laten
hangen en vocht op karakter door.
Dit resulteerde in een gelijkmaker
van Micha Cox in de 82e minuut.
Dit bleek uiteindelijk ook de eindstand. Opnieuw geen drie punten,
maar nog steeds ongeslagen.
Tekst: voetbalclub Sporting S.T.
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Bestuur kijkt terug op 75 jaar Kronenbergse
Vrouwen Samen
Kronenbergse Vrouwen Samen viert op zondag 21 november op feestelijke wijze haar 75-jarig jubileum. Er wordt dan een speciale middag
georganiseerd door het bestuur waarbij er een groepsfoto van alle leden
wordt gemaakt en er livemuziek en een buffet is. Voorzitter Jo Mooren
(65) en secretaresse Mia Reinders (62) kijken terug op de afgelopen 75
jaar en vertellen over de toekomstplannen.
De vereniging werd officieel
opgericht op 15 december 1946
als Boerinnenbond St. Katharina.
“Deze bond was vooral gericht op
boerengezinnen met vrouwen die
thuis zaten”, vertelt voorzitter Jo
Mooren. “De nadruk lag in die tijd
vooral op reinheid in huis, moeder
en kind, het geloof en de zorg voor
het vee. Na verloop van tijd sloten
steeds meer vrouwen aan die in
Kronenberg kwamen wonen en geen
binding hadden met boerenbedrijven,
maar getrouwd waren en hier een
huis hadden gekocht.” Doordat
de boerenbelangen meer naar de
achtergrond verdwenen, splitste de
vereniging zich twaalf jaar geleden af
van de overkoepelende bond en ging
zij verder als Kronenbergse Vrouwen
Samen. “Wij zijn een groep vrouwen
uit Kronenberg en Sevenum tussen de
45 en 85 jaar”, vertelt Mooren. “We
organiseren avonden en excursies
die we informatief willen opvullen.
Mensen komen om iets leuks te
doen en iets te leren, dat is de opzet.
Het is verder altijd vrijblijvend en de
contributie is heel laag, zodat iedereen
mee kan doen.”
Mooren sloot zich 35 jaar geleden aan
bij de vereniging. “Mijn vriendinnen
waren allemaal lid en haalden mij
over om een keer mee te komen.
Dat is me heel goed bevallen en
toen de vereniging ook nog een
toneelgroep startte, was ik helemaal
verkocht.” Secretaresse Mia Reinders

viert volgend jaar haar 25-jarig
lidmaatschap. “Ik heb me destijds
aangemeld met twee vriendinnen,
omdat het programma ons heel erg
aansprak.” De vereniging organiseert
gemiddeld twee avondbijeenkomsten
per maand, waarbij verschillende
thema’s aan bod komen. Zo zijn er
kookworkshops, creatieve avonden en
gaat het over medische onderwerpen.
“We proberen onze leden een
interessante avond te bezorgen met
thema’s die hen interesseren en
actueel zijn,” legt Mooren uit. Ook
organiseert de vereniging excursies
naar bedrijven of musea in de regio.
“Dit doen we om de betrokkenheid
bij de gemeente hoog te houden. Ook
kunnen we op deze manier met de
fiets.”
De vereniging kende volgens het
bestuur veel hoogtepunten. Zo wordt
de oprichting van de toneelgroep
genoemd en de Fancy Fair, waarbij
de ruimte in het gemeenschapshuis
vol kwam te staan met verkoopbare
spulletjes en veel lekkers. Toch zijn er
ook mindere momenten geweest in
de afgelopen jaren. “Er zijn meerdere
leden overleden”, verklaart Mooren.
“Deze dames waren soms wel zestig
jaar lid geweest.” Reinders voegt hieraan toe dat dat hard aankomt. “We
zijn een hele hechte groep en het doet
pijn om afscheid te moeten nemen
van leden.”
Kronenbergse Vrouwen Samen heeft
op dit moment ongeveer zestig leden.

Deze leden zijn stuk voor stuk erg
betrokken bij de vereniging. “Dit kan
je goed merken aan de opkomst bij
de avonden”, legt Reinders uit. “Voor
corona kwamen er zeker veertig
leden per avond.” In de coronaperiode
kon de groep niet samenkomen,
maar door de versoepelingen heeft
inmiddels weer een activiteit plaats
kunnen vinden. “Dit was een gezellige
bijkletsavond”, aldus Mooren. “De
meeste dames hadden elkaar al
anderhalf jaar niet gezien, dus
iedereen was heel blij.”
Mooren en Reinders hopen in de
toekomst nog meer leden te werven
en een nieuw bestuur te vinden. Ook
hopen ze dat de vereniging kan blijven
bestaan. “Er zijn al veel verenigingen
verdwenen”, vertelt Mooren. “We

krijgen soms te horen dat een
vrouwenvereniging niet meer van
deze tijd is en hebben al meerdere
malen vernomen dat we misschien
geen subsidie meer krijgen van de
gemeente Horst aan de Maas. Als de
subsidie wegvalt, weten we niet of
de vereniging kan blijven bestaan. Ik
denk dat het belangrijk is dat mensen
beseffen dat als een vereniging
wegvalt, er weer een groep mensen
thuisblijft en zich nergens meer
bij aansluit. Dat gaat ten koste van
de leefbaarheid van een dorp. We
krijgen nog regelmatig nieuwe leden
en zijn heel toegankelijk, maar als
de contributie omhoog moet, wordt
dat allemaal een stuk onzekerder.”
Het bestuur is net bezig om het
nieuwe programma rond te krijgen en

heeft al veel ideeën hierover. Mooren:
“Het is belangrijk om mensen het huis
uit te krijgen en iets leuks te laten
doen, sinds corona is iedereen immers
nog een stuk eenzamer. We hopen dat
we nog lang kunnen blijven bestaan,
iedereen kan zich aanmelden voor
Kronenbergse Vrouwen Samen. Je
hoeft alleen maar vrouw te zijn!”

We zijn
een hele hechte
groep

Tekst en beeld: Floor Velthuizen

Wij zoeken

Kasmedewerkers

Voor onze locaties Baarlo en Kessel

Plantise is een hoogwaardig plantenkweker voor het opkweken
van warme en koude groenteplanten, sierteelt en het opkweken
voor derden.
Wat ga je doen?
Samen met je collega’s ga je aan de slag met
productiewerkzaamheden in de kassen zoals zaaien, oppotten en
steksteken. In Baarlo werk je samen met het teeltteam en bedien
je de oppotmachine en zaailijn.
In Kessel verricht je makkelijk technisch werk naast het
productiewerk. Dit allemaal in onze lichte, schone kassen vol
groene jonge planten.
Wat breng je mee?
Afgeronde vmbo-opleiding;
Passie voor planten en een flexibele instelling;
Pré's zijn: heftruckcertificaat en ervaring in de (glas)tuinbouw.
Wil je reageren of meer informatie?
Stuur je cv met korte motivatie of je vraag naar
werken@plantise.com, of kijk op onze website.
Irisweg 40 Bleiswijk | tel 088 02 02 200 | www.werkenbijplantise.com
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Carnavalsvereniging
de Vöskes organiseert
garagesale
In navolging van het succes van de al jaren bekende carbootsales
in de regio organiseert carnavalsvereniging de Vöskes uit Meerlo
een garagesale in Meerlo. De deelnemers aan deze activiteit bieden
op zondag 17 oktober vanuit hun garage hun tweedehands spullen,
prullaria en brocante hebbedingetjes te koop aan.
De garagesale begint om 10.00 uur
’s morgens en eindigt ’s middags
om 14.00 uur. Om het evenement
in goede banen te leiden heeft de
organisatie een route uitgestippeld
die door de deelnemer gewandeld
kan worden. In zijn totaliteit doen

er 47 adressen in Meerlo mee aan
deze garagesale. De route kunt u
vinden op de website
www.cvdevoskes.nl Omdat dit
evenement buiten plaatsvindt
kan het met de huidige corona
maatregelen doorgang vinden.

Opbrengst gezamenlijke
collecte Grubbenvorst
De collecte in Grubbenvorst zit erop. Het totaalbedrag dat is
opgehaald door de collectanten bedraagt 20.154 euro.
De stichting Gezamenlijke
Grubbenvorster Collecte is blij
verrast door de hoogte van
de opbrengst van de collecte.
Het geld gaat naar de veertien
aangesloten stichtingen waaronder

het Nederlandse Rode Kruis, de
Hartstichting, ReumaNederland en
KWF Kankerbestrijding.
Voor meer informatie over de
collecte, stuur dan een e-mail naar
info@ggcollecte.nl

Camping ’t Karrewiel is een recreatiepark gelegen
in het Noord-Limburgse landschap, welke zich kenmerkt door de
rust en vrijheid die men als gast kan ervaren.
Bij Camping ’t Karrewiel staat gastvrijheid, collegialiteit, loyaliteit en
kwaliteit bewustheid voorop. Camping ’t Karrewiel kenmerkt zich door de
persoonlijke benadering van gasten, orde en netheid op het park en de
mogelijkheid tot 12 maanden recreatie per jaar.
Ter versterking van ons team zijn wij opzoek naar een enthousiaste
jongeren die op zoek zijn naar een bijbaan. Wij zoeken:

Medewerkers
Horeca/Receptie

M/V

Het betreft hier functies op oproepbasis voor in het weekend,
‘s avonds en in de vakanties het gehele jaar door.
Werken bij Camping ‘t Karrewiel bied naast werken met leuke collega’s,
het genoegen van het geven van een onbezorgde vakantie aan recreanten.
Heb jij:
• Ervaring in de horeca
• Goede contactuele eigenschappen.
• Taal ervaring met Nederlands
en Duits
• Bereidheid tot werken in het
weekend en in de avonduren.
• Bereidheid tot het werken van
meer uren in de vakantieperiodes
die dan gecompenseerd worden
in de rustige periodes.

Ben jij:
• 18 jaar of ouder.
• Stess bestendig.
• Accuraat in doen en laten.
• Loyaal, vriendelijk en
behulpzaam.
Dan bieden wij jou:
• Een prettige, informele
werksfeer.
• Marktconforme salariëring.

Ben je geïnteresseerd in de boven omschreven functie?
Stuur dan een sollicitatie brief met Curriculum vitae met foto voor
1 november 2021 aan info@karrewiel.eu t.a.v. mevrouw M Sibering.
Camping ’t Karrewiel, Peschweg 8, 5864 CZ Meerlo

Vriendengroep Taxi Muijsers winnaar
Meterikse Kwis
De uitslagenavond van de Meterikse Kwis, georganiseerd door Stichting Meterikse Kermis, vond
zaterdag 9 oktober plaats. In het kermisweekend op vrijdag 9 juli gingen 30 teams en in totaal meer dan
500 deelnemers de strijd met elkaar aan. Met een ruime voorsprong op de rest van de teams kwam
Taxi Muijsers als winnaar uit de bus. De vriendengroep heeft met succes haar titel van 2019 verdedigd en
mag zich weer een jaar winnaar van deze titel noemen.
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Mantelzorgers in het zonnetje
Op de Dag van de Mantelzorg, woensdag 10 november, worden mantelzorgers in Horst aan de Maas in het
zonnetje gezet. Lokale vrijwilligers organiseren samen met leerlingen van het Dendron en Yuverta College
feestelijke activiteiten.
Leerlingen van het Dendron College
leggen mantelzorgers in de watten
met een high tea. Daarna kunnen zij
deelnemen aan enkele activiteiten.
De high tea vindt plaats op woensdag
10 en woensdag 17 november van
13.00 tot 15.00 uur in het Dendron
College in Horst. Bij beide activiteiten
is plaats voor maximaal 25 personen.
Inschrijvingen worden op volgorde

van binnenkomst behandeld. De
theatergroep Kleinkunst treedt op
donderdag 18 november op met de
voorstelling Hoop. De voorstelling
vindt plaats in het Yuverta College in
Hegelsom. Hoop is een voorstelling
over dromen en wensen, gedragen
door muziek. De zaal is open vanaf
19.00 uur. De voorstelling begint om
19.30 uur. Mantelzorgers kunnen

zich aanmelden voor één activiteit
via www.synthese.nl onder het
kopje ‘nieuws’. Synthese nodigt
ze uit om samen met iemand te
komen die ook langdurig en frequent
voor iemand zorgt. In Meterik,
America, Griendtsveen, Evertsoord
en Kronenberg organiseren lokale
vrijwilligers feestelijke activiteiten
voor de mantelzorgers in hun dorp.

Bestuurswissel en jubilea Koninklijke
Harmonie van Horst
Nadat de huldiging van jubilarissen en de bestuursverkiezingen de afgelopen anderhalf jaar zijn uitgesteld,
vond de algemene ledenvergadering van de Koninklijke Harmonie van Horst deze week weer plaats. De Horster
vereniging nam afscheid van vier bestuursleden, waaronder president Marc Duffhues. Daarnaast huldigde de
vereniging tien jubilarissen. In het bijzonder Sraar van den Beuken, die zijn 70-jarig jubileum viert.
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Paddenstoelendag
in De Locht

Puzzel

Openluchtmuseum De Locht in Melderslo organiseert op zondag
17 oktober een Paddenstoelendag. Tijdens dit evenement treedt er ook
een joekskapel op.

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij
Kappers Company in Horst! Deze cadeaubon wordt ter beschikking
gesteld door Accountantskantoor Verstraelen uit 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 17 oktober
(12.00 uur) binnen zijn. De winnaar wordt volgende week bekendgemaakt op
deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

over gezondheid en voedingswaarde
van paddenstoelen. Van oesterzwammen worden op de barbecue hapjes gemaakt. Joekskapel ‘Hesse Ût Al
Gehuurd’ uit Sevenum zorgt voor de
muzikale sfeer. Openluchtmuseum
De Locht is dinsdag tot en met zondag
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
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ESDOORN
HEESTER
MELISSE
VEENBES
VIOLIER

M
I
E
P
N
A
I
N
E
R
M
V
E
O
D
K
R

E
D
M
N
A
E
U
E
O
A
K
L
A
I
O
E
N

M
I
U
R
P
S
V
M
M
A
O
A
E
L
D
R
L

P
S
P
I
T
S
K
O
O
L
J
R
M
E
K
E
K

N
E
D
R
E
M
A
K
E
E
S
I
C
L
T
N
A

K
R
U
I
S
B
E
S
S
T
I
K
U
S
O
A
U

R
E
B
R
A
B
A
R
S
O
T
S
I
F
N
B
G

E
E
S
D
O
O
R
N
I
N
R
D
L
A
I
P
U

R
E
I
L
O
I
V
T
L
G
A
O
N
E
O
E
R

L
E
V
R
E
K
K
R
E
B
O
A
T
A
B
A
K

R
A
F
F
I
A
O
E
M
K
S
R
E
I
N
E
T

De overgebleven letters vormen de oplossing:

De oplossing van de puzzel in de Hallo van
7 oktober 2021 was:

8 Letters
ARTISJOK
GERANIUM
KAMEROEN
KNOFLOOK
KOOIZAAD
KRUISBES
LISDODDE
MEIIXX)RN
NOTELAAR
RABARBER
RATELAAR
9 Letters
ARONSKELK.
BASILICUM
EIERPLANT
PIMPERNEL
SPITSKOOL
De winnaar is: Mieny van Deelen uit Lottum.
Van harte gefeliciteerd met de cadeaubon van
€ 50,- te besteden bijAmbachtelijke Slagerij
Joosten in Horst!

1410 \ service

Iers repertoire

Optreden Four of a Kind
in de Wingerd

UNIEK WONEN IN HET
MONUMENTALE ANNAPARK

Muziekgroep Four of a Kind geeft op zondag 17 oktober een concert.
Het optreden vindt plaats op het podium van SundayFolk & more in zaal
De Wingerd in Sevenum.
De Nederlandse muziekgroep Four of
a Kind heeft een Iers repertoire met
een moderne twist. Michael Boere
speelt de Uilleann Pipes, Tijs Berends
combineert de bouzouki en

8 ROYALE KOOPAPPARTEMENTEN

mondharmonica en Suzanne Leeuw
swingt op de bodhrán. Het optreden
begint om 16.00 uur.
In paviljoen PIETER op het Annapark
worden 8 hoogwaardige koopapparte-

menten gerealiseerd. Naast een eigen

Religie
America
zondag

Medische zorg
Heilige mis

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag

woensdag
donderdag
vrijdag

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

11.00

19.15

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Apotheek

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

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

Meerlo

Professor Gelissensingel 20 Venlo
0900 88 18
cohesie.org
spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00-08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen
08.00-08.00 uur

Melderslo

Gebiedsteams

Kronenberg

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Lottum
zondag

Heilige mis

10.30

donderdag
Heilige mis
09.00
		
zaterdag
Heilige mis
17.30
		

Meterik

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

Swolgen

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

zaterdag
Heilige mis
19.00
		
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray

zondag
woensdag

Tandarts

Spoedgevallendienst
Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

De Schuilplaats
zondag

Gemeente Horst aan de Maas

kerkdienst

10.00

15 t/m 17 oktober
Tand ID Meerlo
Raadhuisplein 24, Meerlo
0478 69 24 65

18 t/m 21 oktober
Tandartsen Praktijk Venray
Wilhelminastraat 17a, Venray
0478 58 07 00

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas
06 55 40 80 23

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

Word jij onze
nieuwe collega?
Wij zijn op zoek naar:
gezellige en enthousiaste mensen die van werken
houden, flexibel zijn en op wie we kunnen rekenen!

verkoopmedewerk(st)er
20-24 uur per week
Wij staan bekend om ons
gevarieerde assortiment,
vers vlees, specialiteiten,
vleeswaren, grillproducten,
barbecue, catering en
maaltijden. Lijkt het jou
wat om al dit lekkers te
maken, uitnodigend te
presenteren en vervolgens
te verkopen?

Wij bieden een:
• Prima salaris
• Gezellige werksfeer
• Dynamisch team
• Leuke uitdagende
baan
Dagen en werktijden
in overleg.

r:
Solliciteren? Mail ons: je CV + motivatie naa

info@coppens.keurslager.nl
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Tummers
daar word ik vrolijk van
JOUW LOKALE ELECTRONICAEN WITGOEDSPECIALIST
Peter

ALTIJSD
E
T
E
B
E
D
E
Z
U
E
K

C
9

8

KG

KG

1400
T/PM

SIEMENS WASMACHINE
WM14UQ70NL

899,-

749,-

• SensoFresh • SpeedPack L • Anti-vlekkensysteem

LG SMART TV
55NANO886PB

999,-

849,-

• 4K Ultra HD • 55 Inch • 100 Hz • HDMI 2,1 • AMD FreeSync

FRITEL HETELUCHTFRITEUSE
SNACKTASTIC 6902XXL

• Tot 80% minder vet • Capaciteit 1.5kg

62
dB
SIEMENS WARMTEPOMPDROGER
WT47W5E7NL

979,-

749,-

• Zelfreinigende condensor • SpeedPack • AutoDry

199,-

169,-

SIEMENS ESPRESSO VOLAUTOMAAT
TI355F09DE

669,-

589,-

• CeramDrive • CoffeeDirect Display • MilkPerfect
• Incl. gratis pak Perfero Miscela Strong 1kg koffiebonen t.w.v. € 14,99

NIEUWE
MEGAS
TORE

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

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

