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Horst aan de Maas

Veilige straat
Inwoners van de Americaanseweg in Horst zijn samen met de gemeente Horst aan de Maas bezig om hun straat veiliger te maken. Er is inmiddels een zebrapad aangelegd en op
zaterdag 16 oktober begon hun campagne om bewustwording te kweken bij automobilisten voor de 30-kilometerzone. Wethouder Eric Beurskens, Politie Horst en Veilig Verkeer
Nederland waren aanwezig tijdens de campagnedag.

Raad stemt in met beëindigen samenwerking toezicht en
handhaving met Venray
De gehele gemeenteraad van Horst aan de Maas stemde tijdens de raadsvergadering van dinsdag 19 oktober
in met het beëindigen van de samenwerking met Venray op het gebied van toezicht en handhaving. Ondanks
het feit dat alle raadsleden het plan goedkeurden, werden er veel kritische vragen gesteld over de kwaliteit en
kwantiteit van het voorstel en spraken meerdere raadsleden hun twijfels uit over de uitvoering van dit plan.
Toezicht en handhaving komt weer in
het eigen beheer van gemeente Horst
aan de Maas door de beëindiging van
de samenwerking tussen Horst aan de
Maas en Venray. Alle fracties stemden
in met het voorstel, maar niet zonder
twijfel. De SP gaf aan ervanuit te gaan
dat de wethouder goed heeft nagedacht over de consequenties van dit
voorstel. Sonja van Giersbergen (SP)
maakte zich echter wel zorgen over
de krappe arbeidsmarkt. “Net zoals
dit een probleem is in de horeca en
de zorg, zal dit ook een probleem zijn
voor toezicht en handhaving. We willen niet dat Horst aan de Maas een

gemeente wordt waar alles gedoogd
wordt, omdat er geen capaciteit is.”
CDA was het hiermee eens. Ook zij
had zorgen over het gebrek aan menskracht. Annemie Craenmehr (CDA): “De
markt is erg dun, voldoende gekwalificeerd personeel is moeilijk te vinden.
Hierdoor hebben we zorgen over de
toekomstige kwaliteit en kwantiteit.
Om de organisatie op sterkte te brengen, zullen wellicht mensen ingehuurd
moeten worden. Dit is doorgaans
erg duur.” CDA gaf aan zich zorgen te
maken over de in het voorstel aangegeven financiële voordelen op termijn.
Toch gaf de fractie het voorstel het

voordeel van de twijfel en stemde in.
Dit deed ook de VVD. Yvonne Douven
(VVD) kwam zelfs met het gezegde
‘Verkoop de huid nog niet voordat de
beer geschoten is’. “Hoe we het in de
toekomst gaan doen, blijft vaag en
onduidelijk. We stemmen in, maar blijven het verloop kritisch volgen.” Imke
Emons (BVNL) voegde hieraan toe dat
de notitie rekenfouten bevatte en het
van belang is dat de kwaliteit van de
geleverde diensten de komende jaren
goed gemonitord moet worden.
Wethouder Thijs Kuipers bedankte de
raadsfracties voor hun steun en was
ervan overtuigd dat toezicht en hand-

having in een nieuwe organisatievorm
beter zal worden. “Ik heb er het volste
vertrouwen in dat wij als gemeente
Horst aan de Maas erin zullen slagen
om een betere organisatie neer te zetten dan het huidige organisatiemo-

n
i
l
l
A

R
DINE
D
L
I
K
W AN
RL I J K D R
HEECLUSIEF
IN

5p.0p.
,
9
€7

del mogelijk maakt. Door de regie in
handen te hebben, kan de integraliteit
beter neergezet worden.”

Tekst: Floor Velthuizen

&Wijn

Wild

Parkhotel Horst

ZATERDAG 13 NOVEMBER

AVOND

met live muziek

Meer informatie en tickets:

Parkhotelhorst.nl of 077 - 3976000
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In gesprek met bezorgde buurtbewoners

Burgemeester bezoekt omwonenden Zeesweg en omgeving
Burgemeester Ryan Palmen bezocht donderdag 14 oktober de Zeesweg in Sevenum om met de buurtbewoners een wandeling door het buitengebied aan de zuidoost zijde van Sevenum te maken. Hij gaf de buurtbewoners de mogelijkheid hun pijnpunten in het gebied aan te kaarten en vragen te stellen over de
ontwikkelplannen.
Tot voor kort bestond dit gebied uit
landbouwgrond en in de tijd daarvoor uit heide tot aan Boekend.
‘De Hei’ is omgedoopt tot Trade Port
Noord. De meeste, veelal agrarische
bedrijven zijn inmiddels gesloopt en
opgedoekt. Een groot gedeelte van
de plannen is al gerealiseerd en als
laatste zijn de percelen grenzend
aan de Zeesweg aan de beurt, de
Klavers 5 en 7. De ontwikkelingen
gaan echter in zo’n sneltreinvaart
dat de buurt zich rot is geschrokken.
Wethouder Tegels gaf tijdens een
gesprek in augustus toe dat dit tempo

ook de gemeente heeft verrast.
Omdat de buurtbewoners vrezen voor de leefbaarheid van het
dorp, vragen ze aandacht van de
gemeente. Zo ook van de burgemeester, die donderdag 14 oktober
een bezoek bracht aan het gebied.
De groep startte aan de Zeesweg en
wandelde vervolgens een stuk over
de Romerweg richting Lage Heide,
een beek die volgens het voorlopige
plan verlegd moet worden. Na het
oversteken van de Venloseweg,
lopend langs de 6 meter hoge
grondwal van zwart zand, kwam

de groep aan op Klaver 5. Nog geen
jaar geleden lagen hier enkele vitale
fruitboomgaarden. Deze zijn gerooid
voor de bedrijfspanden. “De vossen, die hier foerageerden, worden
nu regelmatig gespot bij omwonenden in de tuin. Ontheemde mussen negeren de door Greenport
geplaatste mussenkasten en verblijven massaal in de tuin bij de buurtbewoners. Aan de Venloseweg zijn
in korte tijd meerdere dode reeën
gevonden, verjaagd uit hun leefgebied”, legde een buurtbewoner uit.
Adri vertelde de burgemees-

ter hoe hij enkele malen mensen
hielp die een ongeluk hadden op
de kruising Venloseweg/Zeesweg.
“De gemeente beloofde op korte
termijn verkeersremmende maatregelen aan de Zeesweg, maar die
blijven uit. Op middellange termijn
zal een goede (rond)weg toch echt
noodzakelijk worden om het (sluip)
verkeer richting Maasbree te leiden.”
Dat de wegen op het industrieterrein
al zijn aangelegd, terwijl de verkeersmaatregelen aan de Zeesweg op zich
laten wachten, laat volgens Adri zien
waar de prioriteiten liggen. “Niet bij
de verkeersveiligheid en niet bij de
burger, dus. Het heeft er alle schijn
van dat Greenport Venlo nogal wat
macht heeft en aan de touwtjes trekt.
De burger heeft het nakijken.”

Na de wandeling kregen de buurtbewoners nog de gelegenheid pijnpunten te benoemen en vragen te
stellen. “De burgemeester luisterde
met aandacht en beantwoordde alle
vragen, ook die hij wél kon verklaren, maar wij niét begrepen. Hij zei
regelmatig dat hij een luisterend
oor wilde bieden, maar het niet zijn
portefeuille was. Wel zei hij dat ze
bij de gemeente met de ontwikkelingen in de maag zitten. Hij gaf aan
dat het wel door moet gaan, maar
mogelijk anders. Dus dat creëert
een opening. Als buurt vragen we
ons dus af: wat doet hij met onze
boodschap? Wel is voor ons duidelijk dat we moeten werken aan een
alternatief plan. Tijd voor herbezinning”, vindt John.

Eerst in gesprek met horecaondernemers

Gemeente Horst aan de Maas mild met controleren op coronatoegangspas
Gemeente Horst aan de Maas geeft aan eerst met horecazaken in gesprek te gaan voordat er boetes worden
uitgedeeld voor het niet controleren op coronatoegangsbewijzen. Er zijn zelfs drie horecazaken in de
gemeente die op de website Horeca Zonder Prik aangeven niet te controleren. Het gaat om Bar Restaurant
Terlago en GEMBER in Horst en De Koffiekamer Door en Roos in Lottum.
Nadat de coronatoegangspas in het
leven werd geroepen, ontstond de
website Horeca Zonder Prik, waarop
horecazaken kenbaar konden maken
dat zij niet controleren op de toe-

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

Oplage 19.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl

gangspas. Hierop zijn in gemeente
Horst aan de Maas drie zaken te
vinden. De drie horecaondernemers
willen niet reageren en onderbouwen
waarom ze tegen de coronamaatregel zijn.
Een woordvoerder van gemeente
Horst aan de Maas geeft aan dat
indien er horecaondernemers zijn
die geen gehoor willen of kunnen
geven aan de oproep van de overheid dat de gemeente hierover met
ze in gesprek gaat. “We zijn meer-

maals bij deze zaken geweest. Of ze
waren gesloten tijdens de controles of ze hebben besloten na een
gesprek zich toch aan de regels te
houden. Onze werkwijze past in de
landelijke lijn die in het veiligheidsberaad is bepaald. We zijn niet van
plan om direct boetes uit te delen of
te sluiten. Dat zal alleen bij excessen
het geval zijn. Dat is de handhavingslijn die we de afgelopen coronatijd
hebben gevoerd met de anderhalvemeterafstand en de terrassen. Die lijn

zetten we voort. Net zoals de afgelopen maanden verwachten wij dat
de horecaondernemers zich ook aan
de nieuw afgekondigde maatregelen
houden”, aldus de woordvoerder.

Rijksgeld beschikbaar
Het Rijk heeft 45 miljoen euro
beschikbaar gesteld voor de controle op het coronatoegangsbewijs. Dit geld komt via de
Veiligheidsregio’s naar de gemeenten. Het geld is voor het stimuleren
van de controle op het coronatoegangsbewijs waar dit van toepassing
is, zoals de horeca. Dit geld is dus
niet zozeer bestemd voor de inzet
van extra handhaving (boa’s) om te

contoleren of de inrichtingen controleren op het coronatoegangsbewijs.
“Over ondersteuning aan de horeca
op basis van deze gelden, staan we in
contact met de plaatselijke afdeling
van Koninklijke Horeca Nederland.
Met hen bespreken we of er behoefte
is aan financiële ondersteuning op
de controle op het coronatoegangsbewijs. Zij geven aan geen concrete
aanwijzingen of signalen te hebben
dat financiën de reden is om niet te
controleren. Daarnaast bekijken wij
of er op andere wijze dit geld goed
kunnen besteden in het kader van
het bevorderen van de controle op
het coronatoegangsbewijs”, aldus de
gemeente.

Gehele herfstvakantie 23 t/m 31 oktober open

Redactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

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

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Horeca, natuur- en informatiecentrum

Midden in de natuur
Bosbrasserie
Pannenkoeken
Heere Peel
Schadijkse Bossen
Fietsen
Wandelen

el
Ontdek de HeereBPeossen!
en Schadijkse
Aan de Drift

Lorbaan 9A
5966 PG America

077-3903175
www.aandedrift.nl
/AandeDrift
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Niet blij met grove formulering
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Gemeente kreeg in 2020

Raad stemt tegen motie BVNL voor
aanzienlijk meer klachten
tijdelijke teststraat in Horst aan de Maas
Imke Emons (BVNL) diende tijdens de raadsvergadering van dinsdag 19 oktober een motie in. Ze riep het
college op een tijdelijke teststraat te faciliteren in Horst aan de Maas. De voltallige raad was het niet eens met
de motie. De raadsleden zagen een teststraat in de gemeente wel zitten, maar vielen over de formulering van
de motie en het taalgebruik van Emons. Dit leidde ertoe dat Emons de motie introk en van plan is deze
opnieuw te formuleren en tijdens de volgende raadsvergadering opnieuw in te dienen.
Emons gaf in haar motie aan dat
er momenteel in een foute wereld
geleefd wordt. “De overheid moet
haar eigen idiotie goed faciliteren”,
stelt ze. “BVNL Horst aan de Maas is
tegen elke maatregel die neigt naar
discriminatie en uitsluiten en kan
leiden tot ernstige verdeeldheid.
Inwoners uit Horst aan de Maas reizen minimaal 20 autominuten voor
een teststraat. Jeugd heeft vaak
geen rijbewijs en is lang onderweg
om een testlocatie te bereiken en
ook bij mensen die om medische
redenen niet gevaccineerd zijn,
geeft dit problemen. Deze regel
leidt momenteel tot indirecte vaccinatiedwang over de rug van onze
burgers. Wij staan daar niet achter en vinden dat er sprake is van
actieve discriminatie.”

Taalgebruik
Jeroen Brouns (Essentie) viel over
de formulering van Emons en
vroeg zich af waarom zij ervoor
heeft gekozen dit zo op te schrijven. Ook D66+GroenLinks vond

de formulering en het taalgebruik
van Emons een reden om de motie
niet te steunen. Henk Kemperman
(D66+GroenLinks): “We staan positief ten opzichte van een teststraat
in Horst aan de Maas, maar kunnen niet akkoord gaan met ruw en
grof taalgebruik. Termen als ‘haar
idiote gedoe’ betreuren wij zeer.
Daarnaast is er echt geen sprake
van indirecte vaccinatiedwang.”
Ook de SP vond de oproep van BVNL
voor een teststraat sympathiek,
maar lichtte toe dat de huisartsenpost ook niet binnen 20 minuten te bereiken is. “Dat vind ik nog
wel belangrijker”, zegt Sonja van
Giersberen (SP). “De ic’s liggen weer
vol met ongevaccineerde mensen,
ik vind het bereiken van een huisartsenpost of eerste hulp binnen
20 minuten belangrijker dan een
teststraat.” Ook de SP was het niet
eens met de verdere overwegingen
in de motie van BVNL en steunde
deze daarom niet. Jan Wijnen (PvdA)
legde uit dat als je met een dergelijke motie instemt, je ook instemt

met de toelichting. “Dan vind je dus
dat we in een foute wereld leven en
we onze eigen idiotie goed moeten
faciliteren, daar houdt het op voor
mij.”

Aanpassen
Emons stelde vervolgens voor om
de motie aan te passen, als dit zou
betekenen dat een teststraat dan
wel zou kunnen komen. Dit leidde
tot een verdeling onder de overige raadsleden. De SP stelde voor
de motie aan te passen en hierna
opnieuw in te dienen. PvdA vond
het vreemd om deze nog aan te
passen. Wijnen: “Dit is de motie
zoals die voorligt, het is vreemd
om nu plotseling de toelichting
te veranderen.” Essentie was het
hiermee eens. Emons gaf aan het
jammer te vinden dat er nu nog
een maand gewacht moet worden,
maar had geen andere keus dan de
motie in te trekken. Zij zal deze later
opnieuw indienen.

Horst aan de Maas geeft voorkeur aan
gebruik QR-code boven coronapolsbandjes
In een aantal steden in Nederland is er de afgelopen weken gebruikgemaakt van coronapolsbandjes om
toegang te krijgen tot restaurants en cafés. In de gemeente Horst aan de Maas leeft dit idee (nog) niet echt.
Hoewel een meerderheid van 39 procent aangeeft het wel een goed idee te vinden om polsbandjes te gebruiken, gaat de voorkeur van de meeste inwoners toch nog steeds uit naar het gebruik van de QR-code uit de
CoronaCheck-app. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau TipHorstaandeMaas.
zijn bang dat ze fraudegevoelig zijn.
“Dit kan gegarandeerd worden misbruikt”, zegt een respondent. “Eén persoon kan in meerdere cafés een bandje
halen en verdelen onder zijn maten.
Het is redelijk makkelijk om die af te
doen en nagenoeg onzichtbaar weer
om te doen. Dat gaat niemand zo precies controleren.” Ook wordt aangegeven dat het niet noodzakelijk is in Horst
aan de Maas. “Het aantal uitgaansgelegenheden in de gemeente is hier te
beperkt voor, dit zou alleen maar voor
extra kosten zorgen”, legt iemand uit.
Hier wordt aan toegevoegd dat het
alleen handig zou zijn voor carnaval
en de kermis. “Op een gewone zaterdag of zondag lijkt me dit een beetje
overdreven. Er zijn in de gemeente niet
zoveel horecagelegenheden waartussen bezoekers gaan pendelen.”

Dit kan gegarandeerd
worden misbruikt”, zegt
een respondent

QR-code heeft voorkeur
Ondanks dat een meerderheid van
de respondenten het polsbandje een

Bij de gemeente Horst aan de Maas werden in 2020 96 klachten
ingediend door burgers. In 2019 waren dit er 66, er is dus sprake
van een forse stijging. Ook het aantal bezwaren op het gebied van
de Wet Waardering Onroerende Zaken en gemeentelijke belastingen is met 41 procent toegenomen.
Volgens de gemeente is een groot
deel van de stijging van de klachten toe te schrijven aan corona
en de maatregelen die hiermee
samenhangen. Er was namelijk een
groei van het aantal klachten bij
bijvoorbeeld Openbare Werken en
Handhaving. Er werden herhaaldelijk klachten ingediend tegen stankoverlast en geluidsoverlast, wat toe
te wijzen is aan dat inwoners meer
thuis zijn, meer fietsen en wandelen
en zich sneller aan de omgeving storen. Een andere oorzaak van het grotere aantal klachten is dat inwoners
via de klachtprocedure een ingang
zoeken om in gesprek te gaan met
de gemeente, vooral als dit via een

goed idee vindt, gaat de voorkeur van
de meeste inwoners van Horst aan
de Maas toch uit naar controle middels de QR-code uit de CoronaCheckapp. 46 procent van de inwoners kiest
voor de QR-code, 19 procent voor het
polsbandje en 30 procent heeft geen
voorkeur. Inwoners geven aan dat de
QR-code voor hen niet per se nodig is.
“Ik ga niet snel naar meerdere locaties
op één dag, dus ergens een keer de
code via de telefoon laten zien is geen
probleem voor mij”, geeft iemand aan.
Een overgrote meerderheid van de
inwoners van Horst aan de Maas geeft
aan niet bereid te zijn om te betalen
voor een polsbandje wanneer deze
ingezet zou worden. Mensen redeneren dat de QR-code gratis is, dus een
alternatief dat ook moet zijn. Als een
polsbandje geld zou kosten, dan kiezen mensen ervoor om de QR-code te
gebruiken. Ook zijn de meeste mensen
niet bereid om het polsbandje ergens
op te halen. Dit kost volgens velen te
veel tijd. “Ik vind dat elke horecagelegenheid dat moet kunnen uitreiken”,
zegt iemand. “Als zij al de tijd nemen
om een QR-code te scannen, kunnen ze
meteen een polsbandje uitreiken.”

Tekst: Floor Velthuizen

bezwaarprocedure niet is gelukt.
De gemeente geeft aan dat in
gesprek gaan met burgers bijdraagt
aan het creëren van verbinding met
de inwoners. Het blijkt dat een groot
aantal bezwaren en klachten ingetrokken wordt, als er meer aandacht
is voor de uitleg van een besluit. Ook
wordt het als positief ervaren wanneer er met betrokken partijen in
gesprek wordt gegaan om uit te zoeken of er mogelijk tot een gezamenlijke oplossing gekomen kan worden.
In het eerstvolgende teamoverleg wordt met de betrokken teams
besproken hoe deze aandachtspunten opgepakt en verbeterd kunnen
worden.

WORD JIJ ONZE
NIEUWE COLLEGA?

Tekst: Floor Velthuizen

Enthousiast maar niet overtuigd

In meerdere (grote) steden is inmiddels begonnen met het gebruik van de
coronapolsbandjes. Horecabezoekers
krijgen bij een centraal punt op vertoon
van hun QR-code in de CoronaCheckapp een polsbandje dat alleen geldig
is op de dag van uitgifte, waarmee
ze de hele dag bij verschillende gelegenheden terechtkunnen. Zo hoeven
bezoekers niet meer bij elke horecagelegenheid apart hun QR-code te
tonen. Hier zijn al verschillende positieve reacties op gekomen. Horst aan
de Maas is nog niet begonnen met
het gebruik van de polsbandjes, maar
een meerderheid van 39 procent van
de inwoners geeft aan het een goed
idee te vinden om polsbandjes te gaan
gebruiken in de gemeente Horst aan
de Maas. Veel respondenten benoemen het gemak en de handigheid van
de polsbandjes. “Dan hoef je maar
één keer je telefoon met QR-code te
laten zien. Ook is het voor de horeca
niet zo’n gedoe op deze manier”, zegt
iemand. “Het scheelt tijd en werk voor
klanten en horecaondernemers”, zegt
iemand anders. 28 procent van de respondenten vindt het een slecht idee
om de polsbandjes te gaan gebruiken
in Horst aan de Maas, 29 procent geeft
aan neutraal te zijn en 5 procent weet
het niet. Veel van de tegenstemmers

dan jaar eerder

wij zijn op zoek naar:
D-Style Zitmeubelen is een
familiebedrijf uit Horst dat al
haar meubelen met de grootste
zorg in Nederland produceert.
Kwaliteit en afwerking hebben
wij hoog in het vaandel staan,
evenals korte levertijden en
correcte service.
Tevens zijn wij erg sterk in het
maken van maatwerk op alle
mogelijke vlakken.
Ook in projectstoffering bieden
wij ruime keuzes.
Wij leveren uitsluitend aan de
vakhandel.
D-Style Zitmeubelen
Expeditiestraat 3e
5961 PX Horst
077 - 398 0713
info@d-stylezitmeubelen.nl
www.d-stylezitmeubelen.nl

STIKSTER / NAAISTER
m/v 16-24 u/wk

Heb jij stikervaring met
industriële
naaimachines,
werk je nauwkeurig en heb je
ervaring met het verwerken
van diverse stoffen en leer?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij bieden je een een marktconform
salaris,
goede
arbeidsvoorwaarden volgens
CAO en een afwisselende
baan in een klein familiebedrijf.
Werktijden zijn in overleg.
Stuur je CV en motivatie per
post of mail naar:
info@d-stylezitmeubelen.nl
of bel met Menno van Dijk:
077 - 398 0713.

It’s
Christmas Time
Elke
doordeweekse dag
geopend
tot 21.00 uur
elke g
da
werk vond
a
koop
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Jongerenvisie

Werkplaatsmedewerker/
metaalbewerker m/v
Werken bij Nelissen Constructie
Wij zijn Nelissen Constructie. Sinds 1997 leveren wij trappen
en balustrades op maat aan onze klanten. Deze maken we met
name voor winkels, appartementencomplexen, bedrijfshallen
en de bouw.

Jongeren geven mening over
leefbaarheid Sevenum
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 drie jongeren uit Sevenum, die allen thuis bij
hun ouders wonen, in gesprek.

Bij Nelissen Constructie staat bij ieder project de wens van
de klant centraal. Wij maken maatwerkproducten, geheel
passend bij de behoeftes van de klant. Wij zijn gespecialiseerd
in trappen, balustrades en het kleinere las- en constructiewerk.
Al deze projecten voeren wij van A tot Z uit. Van het uittekenen
tot aan de montage. Ons team bestaat uit een groep van
10 gemotiveerde medewerkers, die iedere dag met veel plezier
werken aan de projecten. Al deze factoren zorgen ervoor dat
wij projecten op kunnen leveren waar wij achter staan en
trots op zijn.
U kunt uw sollicitatie richten aan:
Nelissen Constructie t.a.v. de heer R. Nelissen
De Gruisdonk 21, 5928 RT Venlo
T 06 50 29 29 88 E info@nelissenconstructie.nl

Ervaren
Tegelzetter(s) gezocht

ZZPer die ontzorgt willen worden ook welkom! (M/V)
Wil jij ook lid van onze familie worden?

Wij, P. Slaats tegelwerken Newerkant b.v. zijn een familiebedrijf
wat de afgelopen 35 jaar een begrip in de regio is geworden.
Het maken van vloeren, badkamers en toiletten in de particuliere
sector is onze kracht. Eerlijke goede producten waarbij
communicatie met de klanten en het praktisch design de pijlers
van ons bedrijf zijn.
Jij als tegelzetter zal veelal zelfstandig tegelwerkzaamheden
uitvoeren. Denk hierbij aan het lijmen van wand- en vloertegels,
en in specie leggen van vloertegels en kleine bouwkundige
werkzaamheden zoals het metselen van een douchewandje.

Wat zoeken we in jou:

Jij bent superhandig en iemand die over technisch en ruimtelijk
inzicht beschikt. Nauwkeurigheid en accuraat te werk gaan is
voor jou vanzelfsprekend, je gaat voor het beste eindresultaat.
Met jouw communicatieve vaardigheden en sociale skills hebben
zowel je collega’s als klanten graag met je te doen. Tot slot voel
je jezelf verantwoordelijk en wil je samen met ons een fijne en
productieve werksfeer neerzetten. Goede beheersing van de
Nederlandse taal is een vereiste.

Wij bieden:

• Een werkgebied in midden/noord Limburg en zuidoost Brabant.
• Geen zorgen en een stres-loze werkomgeving alles is voor je
geregeld.
• Een gezellige en eerlijke werksfeer waarbij collega’s elkaar
respecteren.
• Een vrije maar zelf verantwoordelijke baan.
• Op termijn een eigen bus, met eigen nieuwe gereedschappen.
• mooie secundaire arbeidsvoorwaarden conform bouw en
infra CAO.

Interesse?

Zie jij het wel zitten om aan de slag te gaan in ons bedrijf?
Stuur een mailtje voor 01-09-2021 naar ons met je gegevens, en
we gaan samen het gesprek aan. Voor aanvullende informatie
kunt u contact opnemen met Rob Slaats 077 466 32 52

Dorpsstraat 35, 5758 AN NEERKANT
077 466 32 52, info@slaats-tegelwerken.nl
www.slaats-tegelwerken.nl

Rowin Gijsen

Nick Bussemakers

Glenn Cox

Rowin Gijsen (22) heeft het goed
naar zijn zin in Sevenum en geeft
het leven voor jongeren een 9.
“Er is natuurlijk wel altijd ruimte
voor verbetering”, zegt hij hierover.
Nick Bussemakers (18) geeft een
8,3 en Glenn Cox twijfelt tussen
een 7 en een 8. “Het is de laatste jaren wel vooruitgegaan hier”,
zegt Glenn. “Hiermee doel ik op de
komst van café Breurs en de feestjes bij OJC Walhalla. Voor die tijd
was het vrij rustig.”

feestjes die er zijn. Hier zijn we dus
vaak te vinden, ook doordeweeks.”
In Sevenum zit ook café Breurs, maar
volgens Nick is de drempel om hier
naar binnen te stappen best hoog voor
jongeren onder de 18 jaar. “Toch organiseren zij ook wel veel feestjes”,
vertelt hij. Glenn gaat altijd naar de
feestjes van Breurs. Ook Rowin geeft
aan dat er genoeg te doen is voor
leeftijdsgenoten in Sevenum. “Er zijn
genoeg kroegen waar je samen heen
kan gaan en er worden vaker evenementen georganiseerd.” De jongens
zitten ook alle drie in het weekend
vaker bij iemand thuis.

de omgeving voor feestjes.” Dat geldt
ook voor Nick, maar hij gaat niet graag
naar de stad. “Ik vind het verschrikkelijk hoeveel mensen er zijn en het
heeft geen toegevoegde waarde voor
mij.”

Jongerenactiviteiten
Er is in Sevenum veel te doen
volgens Nick. “Er zijn genoeg
verenigingen zoals de voetbalclub, tennisclub en volleybalclub.
Ook zijn er genoeg mogelijkheden om uit te gaan waaronder
de jongerensoos Walhalla. Hier is
om de twee weken een feestje.
Mijn vrienden en ik zijn hier vaak
te vinden, omdat er een goede
sfeer hangt en er veel te doen is.
Er is een pooltafel, dartbord en
een voetbaltafel. Daarnaast kan
er voetbal of film gekeken worden via de beamer.” Ook Glenn
is veel te vinden bij OJC Walhalla,
hij zit namelijk in het bestuur van
de soos. “We zijn verantwoordelijk voor het organiseren van de

Ik heb het hier goed
naar mijn zin en
iedereen woont in de
buurt
Glenn en Rowin zoeken allebei wel
eens de stad op. “Ik ga wel eens uit in
Venlo, Eindhoven of Nijmegen”, vertelt
Rowin. “Het uitgaan daar is natuurlijk niet te vergelijken met hier in
Sevenum.” Glenn gaat regelmatig naar
Venlo om daar uit te gaan. “Ook gaan
we wel eens naar andere dorpen in

Wonen
Nick en Rowin zijn niet van plan
om ooit uit Sevenum te verhuizen.
Rowin: “Ik heb het hier goed naar mijn
zin en iedereen woont in de buurt,
dat is een pluspunt. Minpunten zijn
er niet voor mij.” Nick voegt hieraan
toe dat het fijn is dat iedereen elkaar
kent. “Het is een gezellig dorp en je
hebt hier ook alle mogelijkheden qua
winkels. Alles is met de fiets te bereiken. Ik vind wel dat er fatsoenlijke
sport- en hangplekjes ontbreken voor
jongeren. Er zijn weinig plekken waar
je buiten lekker met je vrienden iets
kunt gaan doen. De voetbalveldjes in
Sevenum zijn krakkemikkig, er zijn
geen fatsoenlijke goals en het veld ligt
er altijd slecht bij.” Glenn wil ook niet
weg uit Sevenum. “Als het aan mij ligt
blijf ik hier, maar je weet nooit wat de
toekomst brengt. Er is ook niets wat
ik mis in het dorp, ik heb weinig te
klagen.”

Tekst: Floor Velthuizen

Bouwterrein aan de Kerkstraat

Jongeren vast in hoogwerker in Horst
De brandweer heeft in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 oktober in Horst drie jongeren uit een
hoogwerker bevrijd. Ze waren in de machine geklommen op het bouwterrein bij Jan Linders aan de
Kerkstraat en kregen deze niet meer omlaag.
De politie werd zondag rond 01.30 uur
getipt door een beveiligingsbedrijf,
waarbij gemeld werd dat drie jongeren zich verdacht gedroegen vlakbij
een winkel in het centrum van Horst.
De jongeren, waarvan twee jongens en een meisje, hadden stiekem
het bouwterrein bij de Jan Linders

betreden en kwamen daar tot de
ontdekking dat er een hoogwerker
stond waar de sleutels nog in zaten.
Ze besloten met de bak naar boven te
gaan, maar kwamen daar vervolgens
vast te zitten. De machine schoot
daar in een beveiliging, waardoor ze
niet meer zelf naar beneden konden.

De politie kreeg de bak ook niet naar
beneden, waardoor de brandweer
ter plaatse moest komen. Zij kreeg
de jongeren veilig naar beneden.
De jongeren kregen een boete,
omdat ze zich op verboden terrein
bevonden.

0000
2110 \ nieuws

05
01

Interim-directeur Rob Schmitz neemt afscheid van NLW
Nu de nieuwe koers van de sociale werkvoorziening NLW een volgende fase
ingaat, heeft interim-directeur Rob Schmitz ervoor gekozen de organisatie
te verlaten en de verdere uitrol over te laten aan een opvolger. Met zijn
vertrek wil hij ook een signaal afgeven dat het cruciaal is dat gemeentes
ook paal houden en de nieuwe koers vasthouden.
Rob Schmitz werd twee jaar geleden
aangesteld om het bedrijf weer structuur en rust te geven, nadat er onrust
was ontstaan binnen het bestuur.
Volgens hem was de organisatie op
dat moment uitgehold. “Dat komt
omdat NLW er nog op gericht was
om af te bouwen, terwijl is gekozen
om de organisatie te laten groeien.
Het middelmanagement hield de
organisatie staande. Het bedrijf hing
op plakband en touwtjes. Je merkte
dat werknemers er moedeloos van
werden, maar toch nooit het mes in
het varken staken. Ze hielden hoop
voor de toekomst, maar waren ook
sceptisch dat weer een nieuwe directeur werd aangesteld. Ik ben dus
begonnen vanaf de bodem en moest
het vertrouwen terugwinnen.”
Dat is volgens Schmitz nu langzaam
terug aan het komen, omdat hij twee
jaar heeft gewerkt aan een nieuwe
koers waarbij nieuw management
wordt aangesteld. Schmitz geeft
aan dat het verder uitrollen van
een nieuwe structuur van NLW een
half jaar vertraging heeft opgelopen. Dit omdat de situatie te positief
werd ingeschat. Ook door bestuurlijke veranderingen bij de gemeente
Venray en Peel en Maas liep de
uitrol vertraging op. Het is volgens
hem echter zaak dat nu vaart wordt
gemaakt om zijn plan in werking te
stellen. En daarvoor is ook een rol
voor de drie gemeentes weggelegd.
Schmitz doet dus nu ook een noodkreet richting gemeentes om paal te
houden. “Iedereen zit met spanning
te wachten tot er verandering komt.

Je moet nu laten zien waar je mee
bezig bent, zodat mensen weer trots
worden op het bedrijf.”
Roy Bouten, voorzitter van het
bestuur namens de gemeente Peel
en Maas, Horst aan de Maas en
Venray, geeft aan dat de gemeentes wellicht de consequenties van de
veranderingen binnen NLW hebben
onderschat. “De koers heeft nooit
ter discussie gestaan, de raden van
de drie gemeentes waren het hier
unaniem over eens. Het vraagt vooral
wat van het ondernemerschap binnen
de gemeentes en daar is misschien te
makkelijk over gedacht. De noodkreet
van Schmitz helpt ons scherp te houden. We gaan de koers uitvoeren en
we spreken elkaar waar nodig aan.”
Volgens Bouten betekent het niet de
drie gemeentes allemaal dezelfde
keuzes gaan maken in de toekomst.
“Dat is afhankelijk van verschillende factoren zoals of er een locatie van de NLW is en hoe de lokale
bedrijvigheid eruit ziet. We hebben
bijvoorbeeld te maken met ander
werkgeversaanbod in andere sectoren. Daarnaast hebben gemeentes
andere aantallen uitkeringsgerechtigden.”
Binnenkort start een nieuwe directeur die verantwoordelijk wordt voor
de verdere opbouwfase van NLW met
als doel het versterken van de interne
organisatie. Een eerste stap is het
aanstellen van een nieuw managementteam. Ook moet nog besloten worden op welke manier NLW
wordt aangestuurd en wie er toezicht
houdt. Dit kan mogelijk door een

Raad van Commissarissen. Bouten
geeft aan dat dit met prioriteit zal
worden opgepakt en dat hij verwacht dat besluitvorming daarover
nog dit jaar plaatsvindt. “Maar dat
hangt ook weer af van de gesprekken met de ondernemersraad en de
nieuwe directeur. De eerste week dat
de directeur is begonnen, staat dit
onderwerp op de agenda. De eerste gesprekken met de Ondernemers
Raad zijn al gevoerd.”
Volgens Schmitz is snelheid gewenst
bij het verder uitvoeren van de

nieuwe koers. Dit omdat het bedrijf
anders gaat zwalken. Momenteel is
de markt al erg in beweging, geeft
Schmitz aan. “2020 was een financieel een goed jaar, we hebben zelfs
een kleine plus gedraaid. 2021 is een
jaar met veel onzekerheden. We missen nog steeds omzet door corona,
het is de vraag hoe de overheidscoronasteun dit jaar gaat uitpakken.
Daarnaast is binnen de logistiek
de productie grillig geweest, waardoor de ene keer wel veel werknemers nodig waren en de andere keer

niet. Ook een cao-wijziging heeft
gezorgd voor een extra kostenpost.
Maar ondanks het advies dat we tijdens de coronapandemie dicht moesten, zijn we opengebleven. Omdat we
daardoor productie konden draaien,
hebben we ook omzet kunnen
maken. Maar de belangrijkste reden
dat we openbleven, is omdat we de
werknemers een sociale omgeving
bieden. Als ze thuiszitten hebben we
geen grip meer op de mensen.”
Tekst: Jeanine Hendriks

Vier generaties

Feestje bij familie Cox
Jaarlijks staat de dag van 18 augustus groot rood omcirkeld in de agenda van de familie Cox. Roxanne Cox uit
Hegelsom werd afgelopen augustus moeder van haar dochter Sue Schell. Daarmee wordt er voor de tweede
keer een vier generaties gevierd. In 2013 werd Keesje van Rengs geboren, dochter van Angèla van Rengs-Cox
uit Horst. Mien Vullings-Van de Pasch is de superoma en Jeanne Vullings uit Melderslo is oma geworden.

Adver torial

Eerste fysieke bĳeenkomst

O-Twee bezoekt VVV-Venlo

UNIEK WONEN IN HET
MONUMENTALE ANNAPARK

Donderdag 30 september vond de eerste fysieke bĳeenkomst
van Ondernemersvereniging O-Twee Horst aan de Maas plaats
sinds corona. De locatie mocht er ook zĳn: de business club
van VVV-Venlo.

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

menten gerealiseerd. Naast een eigen
buitenruimte (tuin of balkon) krijgt het
gebouw een gezamenlijke privétuin

omzoomd door statige linde- en kastanjebomen en prachtige rhododendrons. Ieder
appartement krijgt een eigen inpandig
berging en eigen parkeerplaats.

Na de algemene ledenvergadering
kwamen twee speciale gasten aan
het woord. Jos Luhukay, trainer van
VVV-Venlo en Marco Bogers, directeur van VVV-Venlo. Beide hadden
inspirerende verhalen en legden de
link tussen het ondernemerschap
en topsport. Tussen de sprekers
door kregen de leden van O-Twee

Horst aan de Maas een kijkje in
de keuken tijdens een rondleiding
door het Covebo Stadion De Koel.

VANAF 1 NOV.
IN VERKOOP

Houd de website in de gaten!
www.woneninannapark.nl
otweehorstaandemaas.nl
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HAN-MARK
ARENDSE

Als iets liefs je verlaat,
blijft nog altijd de liefde

Nooit meer hier, maar altijd bij ons.

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

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

Gerrit Straten
uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Nel Straten - Keijsers

Tel. 077 - 302 11 40

Hij overleed op 83-jarige leeftijd.

Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

lieve pap, schoonvader en trotse (super)opa van
Horst Hetty en Wiek
Lex en Gwen, Hailey, Sam, Max
Very en Keanu
Horst Geert en Marlie
Nina
Lottum Lion en Eric
Wouter en Sanne
Meike en Guus
Pim en Isa

bob noten
uitvaartbegeleiding

Horst Theo en José
Michelle
24-uur
bereikbaar

eigen afscheidscentra
met 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

Familie Straten
Familie Keijsers

Met veel verdriet moeten wij korte tijd na het
verlies van ôzze pap, nu ook ôs lieve mam,
schoonmoeder en oma loslaten

Annie van Lier - Hendericks
Lowie van Lier †

22-12-2020

Zij overleed in de leeftijd van bijna 80 jaar.
Sevenum Meriam en William
Floor en Lars
Finn
Meterik Nicole en Geert
Lincy
Jordi
Desi
Familie Hendericks
Familie van Lier
Horst, 13 oktober 2021
Correspondentieadres:
Campagneweg 15, 5964 PH Meterik

Maastricht, 16 oktober 2021
Pr. Beatrixstraat 37, 5961 CL Horst

Wij hebben afscheid genomen van ôs mam op
dinsdag 19 oktober.

Wij nemen afscheid van Gerrit op donderdag 21 oktober om 14.00
uur in Crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 in Venray.

Een speciaal woord van dank aan de medewerkers en
vrijwilligers van Hof te Berkel 21 voor de liefdevolle
verzorging van ôs mam.

077-3661314 | www.bobnoten.nl

GERRIE
VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

Non, je ne regrette rien
“Nee, ik heb nergens spijt van”
- Thei

Thei Maes
24 maart 1947

Sevenum

14 oktober 2021

Steeghoek 2, 5975 NR Sevenum
Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging Yvonne Vos
De Lom de Berghlaan 20, 5973 NL Lottum
Geheel naar wens van Thei heeft de crematie in stilte
plaats gevonden.
Bel dag & nacht
0478-515221
www.briensveld.nl

Iedereen die zich betrokken voelt, is van harte uitgenodigd om
bij de asverstrooiing aanwezig te zijn op zaterdag 4 december
om 11.00 uur bij de Kruusboeëm in Sevenum.

Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling,
de vele lieve woorden, kaarten en bloemen die we mochten
ontvangen na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve
zorgzame moeder, schoonmoeder en trotse oma

Truus van de Pas - Hoeijmakers
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden,
maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet
en zal ons kracht geven om verder te gaan.
Jo, kinderen en kleinkinderen
Melderslo, oktober 2021
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 13 november
om 17.30 uur in de parochiekerk van Melderslo.

Noord-Limburgse gemeenten starten met Keurmerk Veilig Buitengebied
Noord-Limburgse gemeenten gaven op vrijdag 15 oktober, met de ondertekening van een intentieverklaring, gezamenlijk het startsein voor het Keurmerk Veilig Ondernemen in het Buitengebied. Het doel is om
de veiligheid in het Noord-Limburgse buitengebied te vergroten.
Centraal staat de samenwerking
tussen publieke en private partijen, waaronder de acht NoordLimburgse gemeenten en hun
inwoners, de politie, de provincie Limburg, de Veiligheidsregio

Limburg-Noord, de Limburgse Landen Tuinbouwbond en de Stichting
Limburgs Landschap. Zij gaan gezamenlijk proberen de criminaliteit in
de buitengebieden terug te dringen.
“Een goede zaak”, vindt burgemees-

ter Palmen als bestuurlijk portefeuillehouder voor het programma
veiligheid binnen de Regiodeal
Noord-Limburg. “Het is belangrijk
dat we krachten bundelen en dat de
alertheid en bewustwording omhoog

gaat. Het gaat om een enorm uitgestrekt buitengebied in Noord-Limburg
en als je niet weet waar je op moet
letten, kan het zomaar gebeuren
dat er ergens een opslagplaats voor
gestolen spullen, een XTC-lab of
hennepkwekerij opduikt. Dat moeten we voorkomen”. Ook gedeputeerde Madeleine van Toorenburg
onderstreept het belang van samen-

werking: “Een van de speerpunten
van de provincie is een vitaal en
veilig platteland en de aanpak van
ondermijning past hierbinnen. Dit is
iets dat we samen moeten doen.”
Het PVO Limburg is er klaar voor.
“Laten we zorgen dat criminelen
geen poot aan de grond krijgen in
het Noord-Limburgse buitengebied”,
aldus voorzitter Paul Verhoeven.

2110 \ winkel & bedrijf
Vier generaties
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Oogstmes reduceert virussen

Tom Houben met Top-3d
Starter van het derde kwartaal
Tom Houben uit Sevenum is de Starter van het derde kwartaal
geworden. De twee andere genomineerden waren Charles Janssen
uit Lottum met zijn consultancy beste voeding en gastvrijheid in
de zorg en Liana Peeters met haar bedrijf Kalitera VOF uit
Sevenum.

Binnenkijken bij...

Column

Waardering
mantelzorgers
overdreven?

Jula maakt vierde
generatie
Met de geboorte van Jula is Lies Cuijpers uit Horst nu een trotse
overgrootmoeder geworden. De moeder van Jula is Linda Verberne,
woonachtig in Melderslo. De gelukkige oma is Helma Vermeer uit
Melderslo.

Tom is naast zijn werkzaamheden binnen Christiaens Group,
op 1 juli gestart met zijn eigen
bedrijf Top-3d. Met dit bedrijf
ziet Tom kansen en mogelijkheden om virussen binnen de
glastuinbouw te reduceren. Hij
heeft een oogstmes voor komkommers ontwikkeld dat ergonomisch beter is dan de huidige
varianten die op de markt zijn.
Op het mes zit een reservoir
met ontsmettingsmiddel. Door
middel van de zwaartekracht
komt het ontsmettingsmiddel

op het lemmet, waardoor het
mes wordt ontsmet. De verkoop van de eerste messen is
gestart. Het blijft echter niet bij
deze messen, inmiddels heeft
Tom in samenspraak met enkele
tomatentelers een ontwerp
gemaakt voor een vergelijkbare tomatenschaar. Inmiddels
heeft Tom ook de Nederlandse
octrooiaanvraag voor zijn producten ingediend. Hij hoopt
over vijf jaar geheel zelfstandig
te zijn.

Oh, zit dat zo!

Laagste aantal verkochte woningen sinds 2015

Hectiek op koopwoningmarkt houdt aan
Het woningaanbod en het aantal verkochte woningen in Noord-Limburg is opnieuw afgenomen. Dit blĳkt uit de woningmarktcĳfers van het
derde kwartaal 2021 van de NVM, een daling van circa 36 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit is het laagste aantal verkochte woningen sinds 2015.

Met een te koop staand aanbod
van slechts 33 woningen in onze
gemeente, bijna 45 procent minder
dan een jaar geleden, loopt de ontevredenheid bij woningzoekenden

verder op. De toegenomen schaarste leidt opnieuw tot forse prijsstijgingen (+19 procent) en een verder
oplopend percentage overbiedingen
(71 procent van de woningen) op de
vraagprijs. Het is daarmee duidelijk
dat de hectiek op de woningmarkt
ook in onze regio nog duidelijk aanhoudt.
De gemiddelde verkoopprijs van
een bestaande woning steeg in
het derde kwartaal van 2021 naar
352.000 euro. De transactieprijzen van woningen zijn sinds het
dieptepunt van de kredietcrisis in
Nederland met gemiddeld 101 procent gestegen. In de regio NoordLimburg gaat het om een stijging van
85 procent. De prijzen van appartementen zijn in Noord-Limburg
met een stijging van 139 procent
het hardst omhooggegaan. In onze

regio wordt gemiddeld 6,3 procent
boven de vraagprijs betaald met
een gemiddelde verkooptijd van
27 dagen. De omstandigheden zijn
er ook naar, de hypotheekrente is
extreem laag, de spaartegoeden
groter dan ooit en de economie ontwikkelt zich sterk. Dat schept vertrouwen en we zien kopers in deze
krappe markt dan ook bewust de
hoofdprijs bieden om andere kopers
af te troeven. Daardoor worden
prijzen geboden die ook mij met
regelmaat de wenkbrauwen doen
fronsen. Dit is duidelijk geen situatie
om blij mee te zijn.
Als makelaars moeten we dagelijks mensen teleurstellen. De vraag
overtreft het aanbod in ruime
zin. Alleen al in de kern Horst zijn
1.350 mensen actief op zoek naar

een woning, met een actief aanbod van 14 koopwoningen op funda,
is de lol er snel van af. Er is eigenlijk maar een echte oplossing en
dat is snel, slim en op maat van de
marktvraag bouwen. Dat betekent
meer grondgebonden woningen dan
appartementen bouwen en passend
woonaanbod in iedere kern creëren.

Door: Dennis Holthuijsen,
Register Makelaar Taxateur o.z.,
bestuurslid NVM Limburg

www.intermakelaars.com

‘Is dat nu nodig om mantelzorgers in het zonnetje te zetten?
Het is toch vanzelfsprekend dat
ik voor mijn zieke partner of
gehandicapte kind zorg? Ik vind
al die poeha rondom de Dag van
de Mantelzorg overdreven.’
Dit zijn soms reacties die we
krijgen bij de voorbereiding van
de Dag van de Mantelzorg.
Ik begrijp deze reacties heel
goed en toch…
Het is ook goed om soms stil te
staan bij de mensen die dag in en
dag uit, jaar in en jaar uit zorgen
voor een zieke dierbare. Het zorgen voor de ander kan weliswaar
betekenisvol zijn, maar kan ook
als zwaar en belastend worden
ervaren. Zeker in situaties waarbij de waardering niet komt van
de persoon in kwestie. Zo heb ik
zelf bijvoorbeeld de zorg voor mijn
zus veel zwaarder ervaren als de
zorg voor mijn moeder. Mijn moeder had in de laatste fase van
haar leven veel zorg nodig. Zij gaf
veel waardering voor de zorg die
ik bood. Ik heb de zorg nooit als
belastend ervaren. In tegenstelling tot de zorg voor mijn zus.
Door dramatische gebeurtenissen
in haar leven had zij een zwaar
psychiatrisch ziektebeeld. Zij kon
de waardering niet geven. Het wel
of niet gewaardeerd voelen heeft
naar mijn idee veel invloed op je
draagkracht.
Door deze ervaring vind ik het
waarderen van mantelzorgers wél
belangrijk. Graag zet ik me in voor
de waarderingsactiviteiten die
we samen met leerlingen van het
Dendron en Yuverta college organiseren. Hoe mooi zou het zijn als we
rond 10 november met z’n allen stil
staan bij de mensen die intensief
zorgen voor een ander. Een leuk
kaartje, een bloemetje, een lekkere maaltijd voor iemand maken
of de zorg af en toe voor een paar
uurtjes over nemen. Een klein
gebaar kan zo van betekenis zijn.
Help jij mee mantelzorgers in het
zonnetje te zetten? Deze kanjers
verdienen het!

Anja Damhuis
Synthese
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Op vriedig 22 oktoêber zien
Os pap en mam, opa en oma

Hay en Nel
Thijssen-Schouten
50 jaor getrouwd
Weej gaon d’r same met
femielie en kameroij
’ne schoênen daag van make
Proficiat van ow kiender
en kleinkiender

Klein, prachtig, zo bijzonder
onze zoon

Levi

3 oktober 2021
Roy en Simone
Wijnhoven-Kristal
Achter de Pastorie 14
5962 BB Melderslo

‘‘Ut is gedaon’’
Ton

Ton van Ninhuijs
Beringe, * 31 mei 1948
Hegelsom, † 17 oktober 2021
echtgenoot van

Nelly van Ninhuijs - Wagemans

Als het kan, waarom niet!
- Francoise

Zoveel bloemen, zoveel kaarten, zoveel warme
woorden, zoveel belangstelling en zoveel troost.
Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven na het overlijden van

Françoise de Veer - Keijsers
Namens familie de Veer en familie Keijsers

Pap van Jimmy
Correspondentieadres:
Heijnenstraat 4, 5963 NL Hegelsom

Vier generaties

We nodigen jullie uit voor de afscheidsdienst op zaterdag
23 oktober om 13:30 uur in de zaal van gemeenschapshuis
Debije, Pastoor Debijestraat 6, Hegelsom. Aansluitend
begeleiden wij, het gezin, Ton naar het crematorium.
Liever geen bloemen.

Geboren

Tess

14 oktober 2021
Dochter van
Coen van den Bekerom
en Lisette Jansen
Zusje van Job
Dentjesweg 16
5961 RN Horst
Geboren

Jipp

10 oktober 2021
Dochter van
Jon & Lotte
Hesen-Opbroek
Melatenweg 1
5961 EB Horst

Nadat zijn krachten in de afgelopen jaren zienderogen afnamen,
heb ik nu afscheid moeten nemen van mijn alles

Paul van der Beele
23 januari 1943

Gasthuisstraat 46, 5961 GB Horst
Op maandag 18 oktober werd de uitvaartplechtigheid in de
Sint-Lambertuskerk in Horst gehouden.
Aansluitend hebben we Paul naar zijn laatste rustplaats op de
begraafplaats aan de Deken Creemersstraat in Horst begeleid.
Een speciaal woord van dank aan huisarts dr. de Weert en aan
de zorgmedewerkers en vrijwilligers van Hof te Berkel voor alle
zorg en aandacht, die zij aan Paul hebben gegeven.

Jouw plaatjes zullen wij blijven draaien.
Wij willen iedereen hartelijk danken
voor de aanwezigheid, belangstelling en
medeleven na het overlijden van

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

T.K. gevraagd land en
tuinbouwmachines o.a ploeg frees
spitmachine kipper mesttank schudder
hark weidebloter tractor enz
06 19 07 69 59
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!
Uw huis weer opgefrist?
Voor schilder- en texwerk bel Huub.
06 14 11 59 49.
(Ook voor andere klussen in en
rondom huis.)
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
Zoekt u woonruimte?
Ik heb woonruimte met eigen ingang.
Tel. 06 57 40 40 50

13 oktober 2021

grote liefde van zijn vrouw Nelly

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

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

Horst

Juul Hoeijmakers
De vele kaarten, bloemen, berichtjes, bezoekjes,
woorden en troostende blikken, hartelijk dank.
Een speciaal woord van dank aan Juul zijn
werkgever Derckx BV te Weert, onze geweldige
families en ôzze super Kammeräöj.
verwarmend
Jenny, Maddy, Nikki en Vin Hoeijmakers
Gezocht hulp in de huishouding
1 x p w 3 uur (overdag)
info@colbersconsultancy.nl
of 06 12 15 35 60
Rijbewijskeuringen 75+.
Wekelijks. B. Minken, arts,
Venrayseweg 40, Wanssum
Tel. 0478 53 17 48

Supertrots op vier
generaties
Vien Verstappen uit Baarlo is de trotse overgrootmoeder van Mare
Camps. Zij werd op 26 september geboren en is de dochter van Ellen
Camps uit Swolgen. Oma is Annelies Beurskens uit Swolgen.

Per ambulance naar het ziekenhuis

Automobilist gewond na botsing tegen boom

Gezocht vrouw/en voor contact/
date/relatie/uitgaan.
35 tot 55 jaar. Tel: 06 38 34 11 96
met whatsapp.

In Meterik is dinsdagmiddag 19 oktober een automobilist gewond afgevoerd. Hij reed vol tegen een
boom aan.

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

Het ongeluk vond rond 16.15 uur
plaats op de Kempweg in Meterik.
De man raakte van de weg en

botste tegen een van de bomen in
de berm. Hij is per ambulance naar
het ziekenhuis gebracht. De auto

raakte zwaar beschadigd en werd
weggesleept.

2110 \ jongeren
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15-vragen aan

Pien Kleuskens Sevenum
zijn, misschien niet in de vorm die
wij verwachten, maar eerder iets
zoals dieren.

Ben je meestal te vroeg, precies
op tijd of te laat?
Het ligt er aan waarmee: meestal als
ik ga oppassen of naar een evenement ga ben ik precies op tijd, alleen
als ik naar vrienden of school ga
gebeurt het nog wel eens dat ik te
laat kom.

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik doe aan oppassen. Daarnaast
heb ik geen ander bijbaantje, maar
ik ben wel van plan om nog ergens
anders te gaan werken en dat ga ik
waarschijnlijk dit jaar nog wel een
keer doen.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Ik denk met vrienden afspreken,
want met vrienden is het altijd wel
leuk. Doordeweeks heb ik daar
meestal niet echt heel veel tijd voor,
omdat ik dan pas later in de middag
thuis ben.

Wat is je beste en wat is je slechtste eigenschap?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Pien Kleuskens
14 jaar
Sevenum
Dendron College

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Een wereldreis lijkt mij erg leuk
aangezien je allemaal nieuwe culturen en mensen leert kennen.
Maar ergens waar ik sowieso in mijn
leven een keer heen wil gaan is
Nieuw-Zeeland, omdat het mij daar
erg mooi lijkt en ik heb er ook familie wonen. Ik zou er eigenlijk vorig
jaar heen zijn gegaan, maar helaas
ging dit door corona niet door.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik denk iets van een taal leren
spreken, want het zou wel leuk zijn
als ik later bijvoorbeeld op vakantie naar Italië zou gaan en dan zelf
ook Italiaans kan spreken. Of een
muziekinstrument leren spelen.

Wat deed je als kind het liefst?
Als kind was ik vooral buiten aan
het spelen met vrienden. We bouwden dan graag hutten met houten
kratten en takken, dan legden we
er dekens in zodat we er in konden
slapen. Ook vond ik het erg leuk om
te tekenen.

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?

meestal wel je studie al af en mag je
veel dingen doen zoals motorrijden.
Je bent dan zelfstandig dus je kan
zelf bepalen wat je doet.

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Bungeejumpen of skydiven lijkt me
heel leuk en dit staat ook al heel
lang om mijn bucketlist, dus ik hoop
dat ik dat ook een keertje kan doen.

Ik zou dan graag willen kunnen vliegen of tijd stil kunnen laten staan.
Vliegen lijkt mij vooral erg leuk,
maar ook handig; je kunt overal snel
en makkelijk komen. Tijd stil laten
staan lijkt mij ook leuk en handig, aangezien je dan alle tijd hebt
om dingen af te maken voordat je
ergens heen moet gaan.

Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?

Ja, maar misschien niet in dit sterrenstelsel. Want het heelal is heel
erg groot dus ik denk wel dat er
ergens in een sterrenstelsel aliens

Ik denk rond de 27, want dan heb je

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

Ik denk in Afrika of India. Ik vind
het hele mooie landen en het lijkt
me heel interessant en leuk om ook
meer over de cultuur te weten te
komen.

Geloof je in buitenaardse wezens?

Ik denk dat mijn slechtste eigenschap is dat ik alles uitstel tot het
laatste moment en dat is niet altijd
handig. Mijn beste eigenschap is
denk ik dat ik best empathisch ben.

Optimist, pessimist of realist?
Realist, ik zie alles meestal niet echt
van een goede of slechte kant, ik
zie het gewoon zoals de situatie op
dat moment is. Het heeft niet echt
zin om iets als goed of slecht te zien
vind ik.

Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Een vogel denk ik, want die kunnen
vliegen, of een jachtluipaard want
die vind ik heel mooi en ze zijn ook
heel erg snel.

Dag of nacht?
Ik denk nacht, dan slaapt iedereen
meestal dus het is rustig en dan kun
je je eigen ding doen zonder dat
mensen je lastig vallen. Als het niet
heel bewolkt is kun je dan ook sterren kijken.
Tekst: Iris Geurts

Hoi

Column

De tijd vliegt
Elk jaar zo ergens in oktober
word ik overvallen met een
heel rare gedachte: Is het nu al
oktober? Ik kan me
Oudjaarsavond nog zo goed
herinneren, maar intussen zijn
er alweer bijna tien maanden
voorbij gegaan. Ik zou zweren
dat het vorige week nog augustus was, maar de surpiselootjes
zijn alweer getrokken en de
bladeren vallen al van de
bomen. Dit jaar is echter net
wat anders.
Ik heb het gevoel dat Oud en
Nieuw juist heel ver weg is en
alsof afgelopen jaar juist heel lang
duurde. “Maar waarom dan?” zou
je denken. Ik kan je vertellen dat
ik me het afgelopen jaar zeker niet
heb verveeld. Ik las laatst een artikel over ons gevoel van tijd waarin
de tegenstrijdigheid van ons tijdgevoel werd uitgelegd. Als je bijvoorbeeld aan het wachten bent in
een wachtkamer, dan lijkt de tijd
enorm langzaam te gaan, terwijl
een weekje vakantie zo voorbij
kan vliegen. Het gekke is dus dat
dit tijdsbesef in het moment niet
altijd overeenkomt met hoe je later
terugdenkt aan je gespendeerde
tijd. Ondanks dat de tijd tijdens
drie uur wachten zo traag gaat,
voelt die periode in mijn hoofd als
heel kort, terwijl mijn vakantie
naar Portugal van deze zomer in
mijn hoofd erg lang lijkt. Wat blijkt:
je gevoel van hoe lang iets heeft
geduurd heeft niet alleen te maken
met de gepasseerde tijd, maar juist
heel erg met de herinneringen die
je opslaat tijdens die tijd.
Een jaar met zoveel nieuwe en
leuke dingen mag dan wel snel
voorbijgaan in het moment, maar
als ik erop terugkijk heeft het toch
behoorlijk lang geduurd. Ik heb
Nieuwjaar voor het eerst zonder
ouders gevierd, ik heb examens
voorbereid en gemaakt, ik ben met
vrienden op vakantie gegaan, ik
ging voor het eerst studeren in een
nieuwe stad, heb voor het eerst
geroeid en ik heb ongelooflijk veel
nieuwe mensen ontmoet. Het zijn
stuk voor stuk nieuwe dingen die
misschien in het moment snel
voorbij gingen, maar uiteindelijk
mijn tijdsgevoel hebben vertraagd.
Voor een lang (en gelukkig) leven
moet je de tijd dus zoveel mogelijk
laten vliegen.

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01
Teun van Zon
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Gemeente Horst aan de Maas
moet strenger handhaven op
coronatoegangspas
Nadat de coronatoegangspas in het leven werd geroepen, ontstond de website Horeca Zonder Prik, waarop horecazaken kenbaar konden maken
dat zij niet controleren op de toegangspas. Hierop zijn in gemeente Horst aan de Maas drie zaken te vinden. Gemeente Horst aan de Maas geeft
aan eerst met horecazaken in gesprek te gaan voordat er boetes worden uitgedeeld voor het niet controleren op coronatoegangsbewijzen.
De gemeente is niet van plan om direct boetes uit te delen of om zaken te sluiten. Dat zal
alleen bij excessen het geval zijn. In meerdere steden in Nederland wordt op deze manier
gehandhaafd. Maar heeft de coronatoegangspas wel het gewenste effect als er bijvoorbeeld
maar bij één op de tien klanten om een coronatoegangsbewijs wordt gevraagd? Dit kan voor
ongevaccineerden een uitnodiging zijn om het
erop te gokken niet te testen, in de hoop dat zij
niet worden gevraagd om een toegangsbewijs.

Ook het feit dat er niet direct boetes worden uitgedeeld aan horecazaken waarvan bekend is dat zij
niet controleren op de toegangspas, kan betekenen
dat het beleid verslapt. Dit kan vervolgens zorgen
voor een toename in besmettingen. Daarom is het
belangrijk om strenger te handhaven en direct boetes uit te delen.
Aan de andere kant kan er ook vertrouwd worden
op het eigen verantwoordelijkheidsgevoel van de
inwoners en van hen verwacht worden dat zij thuisblijven als ze klachten hebben. Dit gebeurde immers

voorheen ook op deze manier, toen de pas nog niet
verplicht was. Daarnaast kampt de gemeente al
langere tijd met een tekort aan boa’s en agenten.
Controleren lukt alleen als er voldoende personeel
is, maar geen enkele gemeente heeft voldoende
handhavers vrij om voor de deuren van elk café te
gaan staan. De boa’s en agenten zijn ook nodig op
andere plekken in de gemeente.
Gemeente Horst aan de Maas moet strenger
handhaven op coronatoegangspas, wat vindt u?

Bespreking poll week 41

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.
De meeste stemmers op deze poll waren het
hiermee eens. Zo geeft Gea Bos aan dat het
op veel plaatsen te donker is als de lantaarns
uitgaan. “Als je pas laat uit je werk komt is
dit echt niet fijn, ik kan me voorstellen dat
het voor jeugd ook akelig is.” Bianca van Eijk
ervaart dit probleem ook. “De Donkstraat in
Meterik is nu een omleidingsroute vanwege
afsluitingen. De totale weg is onverlicht om
05.30 uur, terwijl er wel veel drukte is vanwege de bedrijven zoals fietsers en vrachtwagens. Ook om 20.30 uur is het hartstikke
donker. Dit is een zeer onveilige situatie.”
Aan de andere kant zijn er ook mensen die
vinden dat de lantaarnpalen ‘s nachts uit
moeten. Danny Danckaert: “Dit is beter voor

de nachtrust van bewoners en dieren. De huidige nieuwe lampen zijn ook veel feller dan
voorheen.” Ook Marijke Andriessen ziet de lantaarns liever uit dan aan. “Tegenover mijn huis
staat een lantaarnpaal en ik moet mijn slaapkamer verduisteren om te kunnen slapen”, legt ze
uit. Marcel Vorstermans geeft aan dat de hoge
mate van een onveilig gevoel heeft geleid tot
veel nachtverlichting. “We willen allemaal onze
klimaatdoelstelling halen en ons ecosysteem gezond houden, ik zeg: regering, neem het voortouw en reduceer het overmatig verlichten van
ons land.”
Naast voor- en tegenstanders zijn er veel mensen die nadenken over andere oplossingen.
Onder andere Chantal Versleijen-Van de Win-

kel noemt slimme volgverlichting. “Zoals vanuit
Meterik langs het fietspad richting de vakantieparken”, legt ze uit. “Dit gaat alleen aan bij
passerend verkeer (fietsers). Ideaal! Duurzaam
én veilig.” Ook opperen sommigen dat er per
plek gekeken moet worden of er meer verlichting nodig is. “In de kernen hoeft niet overal
‘s nachts een lamp aan, maar wel een aantal”,
zegt Nadine Derikx. Wiel Kleuskens komt ook
met een idee. “Straatverlichting op 50 procent
na 23.00 uur en in bebouwde kom om en om uit.
De oude straatverlichting geeft veel licht waar
het niet moet schijnen, wat best hinderlijk is als
dat naast je huis staat, ook in het buitengebied.”

Voor ons verffabriek in Venlo zoeken wij een

PRODUCTIEMEDEWERKER
Drost is een zelfstandige verffabrikant en ontwikkelt en
produceert al ruim 100 jaar verven. Het accent ligt hierbij
op hoogwaardige, duurzame producten die voldoen aan
strenge arbo- en milieueisen.

Spreekt deze functie jou aan?
Stuur dan een motivatie met
CV voor 5 november naar:
DROST COATINGS
Jachthavenweg 9
5928 NT Venlo
E r.janssen@drostcoatings.nl
I www.drostcoatings.nl
Voor inlichtingen kun je terecht
bij de heer R. Janssen.
T 077 387 3887

m/v

Jouw taken:
Als productiemedewerker draag je bij aan het succes van Drost. Jouw dagelijkse taken
zullen voornamelijk bestaan uit het produceren en het afvullen van onze verven.
Jouw kwaliteiten:
• Ervaring met heftruck / in bezit van heftruck certificaat
• Jij bent minimaal 40 uur per week beschikbaar
• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
• Beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift
• Woonachtig in de regio Venlo
• Nauwkeurig en schoon kunnen werken
• Affiniteit met techniek
• Bijhouden grondstoffen voorraad
• Melden van kwaliteitsafwijkingen
Wij bieden:
• Een prettige en informele werkomgeving
• Een fulltime baan met een marktconform salaris volgens CAO
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een 13e maand en een prima
pensioenregeling
• Een zelfstandige en afwisselende baan in een succesvol bedrijf

DoorFloor

Column

Is alles te
koop?
Afgelopen week heb ik weer iets
nieuws geleerd. Voor een dikke
kont en smalle taille hoef je
tegenwoordig niet meer te
sporten, je kunt jouw droomlijf
gewoon kopen. Hoewel dit in
Nederland vrij prijzig is, kun je
in Turkije voor een spotprijs het
vet uit je lijf laten zuigen en in je
billen laten spuiten. En ik maar
zweten in de sportschool voor
dat perfecte lijf. Is dan echt
alles te koop?
Al deze informatie heb ik opgedaan in een documentaire van
Ewout Genemans. Hij volgt hierin
twee meisjes die naar Turkije
vliegen voor deze zogeheten BBLoperatie. Deze meiden hebben via
sociale media inspiratie opgedaan
voor hun droomlichaam, een paar
duizend euro bij elkaar geschraapt
en zijn in het vliegtuig naar Turkije
gestapt. Even ter toevoeging: deze
meiden zijn 19 en 20 jaar oud en
één van hen ondergaat het hele
proces in haar eentje. Zij valt flauw
wanneer ze een infuus in haar arm
krijgt en vlak nadat ze bijkomt,
ondertekent ze al allerlei formulieren die de gezondheidsgevaren
aangeven. Dit gebeurt zonder aarzelen, zelfs als er gezegd wordt dat
er grote kans is op losse huid na
de operatie. ‘Maakt niet uit, krijg
ik ook wel als ik zwanger word’,
is dan vervolgens haar redenering om te tekenen. Niet alleen
Ewout reageerde verbaasd, ik viel
bijna van mijn stoel. Mijn vriend
kwam zelfs even kijken wat er aan
de hand was in de woonkamer,
omdat ik deze hele procedure aan
het becommentariëren was alsof
ik verslag deed van een voetbalwedstrijd. Ook mochten de meiden wel heel snel terugvliegen
naar Nederland. Eén van de twee
kon amper op haar benen staan en
werd al het ziekenhuis uitgebonjourd. Voor die paar duizend euro
zou je verwachten dat ze op z’n
minst zouden helpen met de koffers, maar ook die mocht ze mooi
zelf naar beneden dragen. Erg bijzonder.
Ik begrijp niet hoe je zo’n lijf op
Instagram kan zien en kan denken:
dat wil ik ook, laat ik het kopen.
Ga alsjeblieft een jaartje jezelf
uitsloven in de sportschool en let
op je voeding. Ik weet zeker dat je
dan ook blij kunt zijn met jezelf.
Floor
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

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

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

De herfst staat weer voor de deur
Na een mooie nazomer is de tijd aangebroken dat de bomen en struiken hun bladeren weer
laten vallen. In de hele gemeente staan groenkorven waarin deze bladeren kunnen worden
verzameld. Verder gaat de buitendienst met meerdere ploegen bladruimen in de openbare
ruimte. Dorpen en wijken worden volgens vaste route afgewerkt. Om deze werkzaamheden
zo efﬁciënt mogelijk uit te voeren gaan wij niet op afroep te werk. Wij begrijpen dat de bladval
tijdelijk voor enige overlast kan zorgen, waarvoor wij uw begrip vragen.

Werkzaamheden oktober en november
Stationsomgeving Horst-Sevenum

Tom Houben met Top-3d
Tom Houben uit Sevenum is de Starter van het derde kwartaal geworden. De twee andere
genomineerden waren Charles Janssen uit Lottum met zijn consultancy beste voeding&

ProRail vernieuwt in oktober en november

gastvrijheid in de zorg en Liana Peeters met haar bedrijf Kalitera VOF uit Sevenum.

de sporen en perrons van het station HorstSevenum. Het derde spoor haalt ProRail weg.

Ook meedoen?

steuntje in de rug geven. Bent u onlangs een

Reizigers en buurtbewoners kunnen last heb-

Met de verkiezing van de Starter van het

onderneming gestart en wilt u meedoen aan

ben van de werkzaamheden. Er zijn verschil-

kwartaal willen de gemeenten Venray en

deze verkiezing? Kijk dan op www.venray.nl/

lende omleidingen. Het treinverkeer ligt (deels)

Horst aan de Maas, Rabobank Noord-

ondernemers. Aanmelden voor de verkiezing

stil en de bussen (ook ter compensatie van de

Limburg, de Horster ondernemersvereni-

van de Starter van het vierde kwartaal 2021

treinen) vertrekken vanaf een tijdelijke locatie.

ging O-twee en het Venrays Ondernemers

kan tot uiterlijk 23 november.

Alle verdere informatie vindt u op

Platform, startende ondernemers een

www.horstaandemaas/stationsomgevinghorst-sevenum.

Jubilarissen brandweer Horst
Op vrijdag 15 oktober konden wij onze jubilarissen weer in het zonnetje zetten met een
mooie feestavond in ‘t Gasthoês. Vanwege corona hebben we vorig jaar geen feestavond
kunnen houden, daarom nu in de schijnwerpers de jubilarissen van 2020 en 2021.
Jubilarissen 2020

Jubilarissen 2021

Rob Schippers 12½ jaar, Peter Kleuskens 30

Sander Brugman 12½ jaar, Rick van Vegchel

jaar, Ton Hoeymakers 30 jaar.

12½ jaar, Guus Tacken 20 jaar, Ruud Beeren
20 jaar, Jos Jenniskens 40 jaar.

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

Op de foto burgemeester Ryan Palmen en de jubilarissen.
America

Melderslo

• Gerard Smuldersstraat 95 (verbouwen

• Blaktweg 10a (nieuwe woning)

sportpark)

25 t/m 29 oktober 2021

Zwem-4-daagse De Berkel
Van maandag 25 t/m vrijdag 29 oktober zal in zwembad De Berkel voor de 45ste keer
in successie de zwem-4-daagse gehouden worden. Alle verdere informatie vindt u op
www.zwembaddeberkelhorst.nl.

• Denenweg 21 (oprichten bedrijfsgebouw)

• Peelheideweg (slotconcert Rowwen Heze)

• Gussekuulke ong. (bouwen woning)

Hegelsom

Sevenum

• Hagelkruisweg 20 (verlengen beslistermijn)

• Zonnedauw 13 (bouwen overkapping)

• Langstraat ong. (realiseren 6

• Maarten de Vriesstraat 2 (plaatsen

starterswoningen)
• Past. Debijestraat 6 (jubileum
jeugdcarnaval)
Horst
• Kreuzelweg 5a (St. Maartensvuur)

magazijnstelling)
• Tarwestraat ong. (bouwen woning)
• Korenhuys ong. (bouwen woning)
• Den Eigen 2 en 4 (aanbrengen brand-/
geluidwerende scheiding)

• Venloseweg ong. (bestemmingsplan)

• Vinkepas 16 (herbouwen bedrijfsloods/garage)

Lottum

• Het Vongdere 1 (St. Maartensvuur)

• Hombergerweg 7a (bouwen schuur)

• Hazenhorsterweg 5a (realiseren inrit/poort)

Meerlo

Horst aan de Maas

• De Leeuwerik ong. (nieuwe woning)

• Vertrokken naar onbekende bestemming:
Midden Peelweg 5, Sevenum

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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BVNL Horst aan de Maas

BVNL start Communicatie meldpunt

Met grote regelmaat gaat de communicatie met onze burgers vanuit de gemeente niet goed. Al eerder heb
ik een column gewijd aan dit probleem, maar nog altijd ontvangen wij veel berichten die vooral aan de
communicatie te wijden zijn. Wij constateren de afgelopen maanden helaas eerder een verslechtering dan
verbetering.
Veelvuldig vragen groepen burgers
spreektijd aan en hopen zij om dan
wél gehoord te worden. De manier
om de betrokkenheid te vergroten is
simpel: door burgers te betrekken en
niet door middel van een e-mail met
informatie maar zonder antwoorden

te sturen. Echt betrekken door te luisteren en met ze in gesprek te gaan
voordat de plannen zijn uitgewerkt,
op straat liggen of erger: al gerealiseerd zijn. Dit zal onze gemeente
mooier maken. Contact opnemen
met de gemeente blijkt een grote

CDA Horst aan de Maas

uitdaging te zijn. Mensen bellen met
een vraag, worden niet teruggebeld of van het kastje naar de muur
gestuurd. Hoe kan dit? Wat gaat er
structureel mis? Gelukkig zijn onze
burgers en ondernemers flexibel
en kun je met goede en open com-

te vaak achter de feiten aan en de
samenleving loopt heel vaak voor
op de politieke discussie. De politiek
is veel te vaak met zichzelf bezig en
vergeet vaak wat buiten gebeurt. We
hebben de mond vol van burgeriniti-

PvdA Horst aan de Maas

atieven, maar eenmaal aan het loket
van ons gemeentehuis stuit men te
vaak op vertragingen en frustraties.
Ik vind dat de basis van de oplossing
ligt in het omdenken dat we onze
burgers moeten zien als klanten die

voor een groot deel onze culturele
identiteit. Door die culturele identiteit herkennen we ons in elkaar
en hebben we dezelfde referentiepunten. De verhalen die ons aan
een bepaalde plek binden, zorgen
ervoor dat we trots op zo’n plek

D66+Groenlinks Horst aan de Maas

zijn. Erfgoed kan ook een inspiratiebron vormen voor nieuwe
ontwikkelingen. Door historische
bebouwing een nieuwe functie te
geven, blijft het oude behouden.
Het Peelmuseum is hier een mooi
voorbeeld van. Een jong museum

is verplicht. Ook deze verplichtingen hebben indertijd voor commotie gezorgd vanwege de inperking
van vrijheid, maar uiteindelijk
zegevierde het gezonde verstand.
Dezelfde onderbouwing geldt ook
ten aanzien van de coronamaatregelen. Vanwege onze bescherming
moet de overheid maatregelen

SP Horst aan de Maas

nemen. Dat is inderdaad een inperking van de persoonlijke vrijheid,
maar deze is relatief. Als men geen
theater, bioscoop en dergelijke wil
bezoeken hoeft men geen QR-code
of vaccinatiebewijs te halen. Net
zoals men geen rijbewijs hoeft
te halen als men geen auto wil
besturen. En dan hebben we het

Alex Janssen

maar vol ambities. Hier kun je de
sfeer proeven hoe het honderd
jaar geleden er aan toe ging. Hoe
de arbeiders in die tijd, veel al in
armoede, hard moesten werken
in de turfwinningen en de ontginningen vanaf 1900. Het leven was
hard en zwaar, maar er bestond
ook vreugde. Onlangs bezocht ik
een concert in dit museum. Tussen
de restanten van hoe men honderd jaar geleden leefde, klonken de geluiden van hedendaagse

muziek. Een nieuwe geluid komt
ook van de bijen. Er wordt gewerkt
aan de komst van een bijentuin en
een bijenmuseum. Bijen die zeker
ook bij de heidevelden van de Peel
horen. Als PvdA Horst aan de Maas
kunnen we de gevraagde kredietaanvraag voor de aankoop van de
gronden dan ook prima ondersteunen zodat het Peelmuseum verder
kan met hun plannen.
Anita Wagenaar

nog niet over het beslag dat de
ongevaccineerden leggen op de
ziekenhuis-capaciteit (80 procent
van de IC-bedden), noch over de
werkdruk voor de verplegenden,
noch over de emotionele belasting
die verzorging van ernstig zieken
veroorzaakt, noch over de hoge
kosten. Al deze gevolgen kunnen
aanmerkelijk verminderd worden
als mensen zich laten vaccineren,
zoals we dat ook massaal doen
met de DKTP-prik en vaccinatie
tegen polio en andere ziektes. Dus

wat ons betreft zijn de maatregelen van de overheid zeer gewenst.
D66+Groenlinks is vóór een testgelegenheid in Horst, maar we
steunden de motie van BVNL niet,
omdat de tekst daarvan één groot
pleidooi was tegen de coronamaatregelen. Van mij persoonlijk mag er
nog wel een tandje bij.

Henk Kemperman

Wat betekent de begroting voor 2022 voor de Horstenaar?

Op dinsdag 2 november gaat de gemeenteraad zich buigen over het voorstel voor de begroting voor
2022. In de eerste regel van die begroting lezen we dat onze gemeente aantrekkelijk wil blijven voor
toeristen en onze eigen inwoners. De gemeente wil de gezondste regio worden, de woningmarkt in
balans gaat brengen, de leefomgeving vergroenen, overstromingen voorkomen, duurzame energie
bevorderen, zorg blijven geven aan alle inwoners die dat nodig hebben, mensen aan zinvolle
dagbesteding helpen, arbeidsmigratie lokaal gedragen maken, nieuwkomers taal- en cultuurlessen
bieden en spreiden over de gemeente, de culturele sector tot leven laten komen na de coronacrisis,
sport voor iedereen én we gaan zélf handhaven.
Allemaal mooie woorden. Maar wat
heb je daaraan als je geen betaalbare woning kunt vinden, je leefomgeving onherkenbaar ziet

Inderdaad, met en voor mensen het
verschil maken voor een mooiere
en fijnere samenleving. Dat doe je
niet met dossiers, maar met mensen. Bel mij gerust om hier samen
de schouders onder te blijven zetten:
06 23 01 25 87

Overheid voor bescherming

Tijdens de vorige raadsvergadering zat de tribune vol met burgers die betoogden tegen de coronamaatregelen. Wij hebben hier gemengde gevoelens over. Wat ons betreft is de veiligheid en bescherming van burgers de belangrijkste overheidstaak. Vandaar het recht (en zo nu en dan) de plicht van de
overheid om geweld te gebruiken.
Er zijn vele voorbeelden van vrijheidsbeperking in het kader van
veiligheid. Zo heeft de overheid
ooit besloten dat burgers geen auto
mochten rijden zonder rijbewijs en
meer recent dat dit ook geldt voor
tractorchauffeurs. Bromfietsers en
motorrijders moeten een helm dragen en het dragen van autogordels

sowieso te vertrouwen zijn. Ik ben
verkoper en dienstverlener en stel
je voor dat ik mijn klant niet snel
genoeg wil helpen en niet vertrouw?
Dat is gewoon onwerkbaar. Of het
gaat om het bouwen van een huis
of het organiseren van een evenement, de mensen die dat doen, die
doen dat met dezelfde toewijding
als wij de politiek in zijn gegaan.

Imke Emons

Het Peelmuseum: geschiedenis en toekomst

Wie het verleden kent, kan het heden beter begrijpen. Cultuurlandschappen, monumenten, archeologische vondsten, collecties en tradities vertellen het verhaal van Nederland en vertellen ons iets over
wie wij zijn. Erfgoed kan worden gebruikt om het verleden tastbaar, leefbaar en inzichtelijk te
maken. Het prikkelt de nieuwsgierigheid naar het verleden en kan als historische bron onderzocht
worden.
Cultureel erfgoed is geen erfenis
die ons overkomt, maar het is wat
groepen mensen op persoonlijke,
sociaal-maatschappelijke, politieke en economische gronden in
het hier en nu cultureel belangrijk vinden. Ons erfgoed bepaalt

Omdat wij veel berichten ontvangen
en van mening zijn dat alle burgers
antwoorden verdienen starten wij
daarom een Communicatie meldpunt.
Via meldpunt.communicatie@
gmail.com hopen wij burgers, die
tegen bovenstaande aanlopen,
wel verder te helpen.

Geen dossiers maar mensen

Ik ben de politiek ingegaan om voor en met mensen het verschil te maken om onze samenleving in de
breedste zin nog mooier en fijner te maken. Door deze bijzondere tijd wordt het er niet altijd fijner op.
Ik vind dat enorm moeilijk.
Politiek is veeleisend en soms zelfs
verslavend. Het slokt je op. Maar
politiek is óók heel veel vertellen en
vergaderen. Als je je wil verdiepen
en verbreden is daar vaak weinig
ruimte voor. We lopen als politici

municatie vaak slechte communicatie opheffen, al duurt de weg terug
vaak langer dan het ontstaan van het
originele conflict. Niet alle vragen/
verzoeken kunnen gehonoreerd worden, maar een duidelijk antwoord
op de vraag mag de vraagsteller
toch verwachten. Een gemeente die
luistert naar de burgers zou zoveel
meer kunnen betekenen in preventie en absoluut ook bijdragen aan de
Gezondste Regio 2025.

veranderen, je wel contact zoekt
met de gemeente, maar geen
gehoor vindt, gedwongen thuis zit
vanwege een beperking, of dat je

je buren niet meer verstaat en je
eens zo dierbare straatje ziet verloederen?
De ervaring leert dat de begro-

ting door de coalitiepartijen allang
besproken en goedgekeurd is.
Voor de sier gaan we daar heel lang
over praten en worden een aantal zaken enigszins bijgeschaafd.
Voorstellen van de SP worden
veelal verworpen, zo vernemen we
van raadsleden uit coalitiekringen.
Omdat ze van de SP zijn! Dat is pas
verwerpelijk. Het zou immers over
de inhoud van de voorstellen moeten gaan en niet over van wie de
voorstellen komen.

Ondertussen steunt de SP mensen
in hun strijd om gehoor te vinden
en hun recht te halen. Daar gaat de
SP gewoon mee door. Ook als we
in de volgende raadsperiode geen
raadszetel bezetten. We zullen van
ons laten horen. Menswaardigheid,
gelijkwaardigheid en solidariteit blijft daarbij onze leidraad.
Daar mag u, als inwoner van Horst
aan de Maas, op blijven rekenen!
Sonja van Giersbergen

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.
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Geplukt

Loek Hermans Broekhuizen
Na een heftige jeugd is hij ontzettend trots op waar hij nu staat in het leven. Hoe hij dat heeft bereikt?
Altijd hard werken, doorzetten en kansen aangrijpen. Deze week wordt de 33-jarige Loek Hermans uit
Broekhuizen geplukt.

Loek Hermans werd in 1988
in Broekhuizenvorst geboren.
Hier woonde hij in een bungalow
met zijn vader, moeder en zijn twee
zussen. “Toen ik 6 jaar was, zijn
mijn vader en moeder gescheiden”,
vertelt Loek. “Ik heb hier veel last
van gehad. Op mijn 13e hertrouwde
mijn vader, dat was moeilijk voor
mij. Dit leverde veel spanningen
op thuis en toen nam jeugdzorg de
zorg over mij over.” Loek verhuisde
vervolgens naar Venlo en woonde
daar tot hij 17 jaar was. “Hierna heb
ik één jaar in Maasbree gewoond,
waar ik kamertraining had. Ik kreeg
toen begeleiding bij het zelfstandig
wonen.”

Kermis
Loek voelde zich niet prettig in
Maasbree. “Ik wilde daar graag
weg”, vertelt hij. “Toen ik in

2009 op de kermis in Maasbree een
oproep zag voor een hulpkracht bij
de 4D bioscoop, een attractie die daar
stond, heb ik gereageerd. Het leek
me geweldig om met de kermis door
het land te reizen. Jeugdzorg gaf mij
toestemming, dus ik vertrok samen
met het kermispersoneel voor twee
weken naar Haarlem. Na die twee
weken zou de kermis worden opgebouwd in Blerick. Als het me niet
zou bevallen, zou ik dan nog kunnen
stoppen.” Dit was niet het geval, Loek
vond het geweldig. Hij reisde vervolgens van mei tot juli 2009 mee met
deze attractie door heel Nederland.
“Na verloop van tijd kwam ik steeds
meer tot de realisatie dat ik niet
goed werd behandeld door de eigenaar van de attractie. Ik raakte in juli
aan de praat met de eigenaar van de
Octopus en kreeg daar een baantje
aangeboden. Dat was de start van een

Puzzel

Sudoku
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volgende week
in de HALLO.
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avontuur dat bijna tien jaar geduurd
heeft.” Loek reisde twee jaar lang
met de Octopus door Nederland, maar
besefte dat hij meer wilde bereiken.
“Ik besloot te stoppen met roken
en drinken en te gaan sparen voor
mijn rijbewijs. Nadat ik mijn rijbewijs
gehaald had, kreeg ik meer vrijheid
en werd ik zelfs leidinggevende van
een nieuwe kraam. Vervolgens haalde
ik nog mijn vrachtwagenrijbewijs
en aanhanger rijbewijs en vanaf dat
moment ben ik veel zelfstandig op
pad gegaan met verschillende attracties.” Het laatste jaar dat Loek bij de
kermis werkte, werd de Octopus verkocht. “Dat vond ik wel erg, het was
echt mijn kindje. Ik was er dag en
nacht mee bezig. Ik kocht zelfs, van
mijn eigen verdiende geld, lampjes
om hem te versieren.”

Stoppen
Nadat de attractie verkocht werd, zag
Loek het kermisleven steeds minder
zitten. “Ik wilde eigenlijk stoppen,
maar wist niet goed hoe. Ik had helemaal niets. Gelukkig kwam er hulp uit
onverwachte hoek. Toen de vrouw van
mijn peetoom uit Broekhuizenvorst
ziek werd en euthanasie zou plegen,
heb ik haar opgebeld om afscheid te
nemen. Zij zei toen dat ze merkte dat
ik het kermisleven niet meer fijn vond
en regelde voor mij, op haar sterfbed,
dat ik bij mijn peetoom kon komen
wonen. Ik ben toen in november 2017
gestopt bij de kermis en ben bij mijn
oom ingetrokken.” Loek vond het
spannend om terug te komen, maar
werd met open armen ontvangen, ook
door zijn vrienden van vroeger.
Toen Loek bij zijn peetoom ging
wonen, had hij nog geen werk.
“Ik wilde iets doen in de evenementenwereld, dus daar ben ik naar op
zoek gegaan”, vertelt hij. “Ik ben
toen begonnen voor een bedrijf in
Deventer. Elke dag reed ik twee uur

heen en twee uur terug om daar te
werken. Dit was gelukkig maar tijdelijk, na een paar maanden kon ik
in Siebengewald voor een tentenverhuurbedrijf beginnen. Ik heb op
allemaal grote festivals gewerkt zoals
Parookaville.” Loek liep wel al snel
tegen de vraag aan of hij dit voor altijd
wilde doen. “Het is eigenlijk hetzelfde
leven als dat op de kermis, alleen je
slaapt thuis”, legt hij uit. “Ik wilde iets
anders en in 2018 vond ik een baan in
Grubbenvorst als onderhoudsmonteur.
Daar werk ik nu nog steeds met veel
plezier.”
Toch was Loek nog niet honderd procent tevreden. “Ik wilde dingen maken
waar mensen trots op zijn en vind
het fijn om mensen te helpen. Ik ben
vroeger zelf altijd geholpen en wilde
dat nu ook doen. Daarom ben ik in
mei 2021 mijn eigen klus en serviceonderneming gestart.” Loek deed dit
eerst één dag per week, maar heeft
nu de stap durven nemen om vanaf
november helemaal voor zichzelf te
beginnen. “Ik vind het superspannend”, vertelt hij. “Mensen zeiden al
vaker tegen me dat ik dit moest doen,
maar door mijn heftige jeugd ben ik
heel onzeker op dat gebied. Ik heb
echter ook geleerd om te vechten voor
wat ik wil, dus dat doe ik nu.”

Dorpenstrijd
Omdat het leven in Broekhuizenvorst
hem zo goed beviel, wilde Loek in
het dorp blijven wonen. “Ik vond
het tijd om het huis uit te gaan,
maar er was weinig aanbod. Toen ik
mijn huidige woning in Broekhuizen
tegenkwam, wilde ik deze eigenlijk
kopen, opknappen en doorverkopen.
Ik was namelijk in eerste instantie
niet van plan in Broekhuizen te blijven wonen, maar om terug te gaan
naar Broekhuizenvorst.” In november 2019 kreeg hij de sleutel en juli
2020 kon hij erin. Maandenlang kluste
hij elke avond en elk weekend in
het huis. Nu hij het huis helemaal
verbouwd heeft, is hij toch wel erg
gelukkig in Broekhuizen. “Maar het
blijft toch mijn droom om terug te
gaan naar Broekhuizenvorst”, lacht
Loek. “Vooral met carnaval is er

altijd een ludieke strijd. Ik ben zelf
lid van de carnavalsvereniging in
Broekhuizenvorst, maar ik krijg altijd
opmerkingen naar mijn hoofd dat dat
eigenlijk niet kan. Een Broekhuizenaar
die bij ‘Vorst’ zit, dat kan niet volgens hen. Hier lachen we dan samen
om. Onderling worden er veel grapjes
gemaakt, zo vragen ze wel eens of ik
kom spioneren voor Broekhuizen.”
Naast dat Loek lid is van de carnavalsvereniging, is hij ook sinds twee
jaar lid van de kermiscommissie van
Broekhuizenvorst. “Ik heb van jongs af
aan mensen heel erg bewonderd die
zich inzetten voor zaken die spelen in
het dorp. Ik wilde me ook graag inzetten voor verenigingen uit het dorp, om
het dorp levend te houden. Dit is echt
een passie van mij geworden.”

Verloofd
Ook in de liefde is Loek gelukkig.
In 2018 kreeg hij een relatie met
Patricia, wie hij afgelopen mei ten
huwelijk heeft gevraagd. “Ik ben
hiervoor speciaal naar Zwitserland
gereden”, vertelt hij. “Ik wilde haar
namelijk graag daar ten huwelijk
vragen. Dit was nog een heel geregel. Ik ben in die week dinsdags naar
Zevenaar gereden, waar ze vandaan
komt, om haar vader om toestemming te vragen. Daar heb ik zijn zegen
gekregen. Vervolgens heb ik donderdagavond een brief geschreven en
zijn we vrijdagochtend vroeg naar
Zwitserland vertrokken. Diezelfde middag heb ik haar bovenop een berg ten
huwelijk gevraagd. Patricia zei ja en
in 2022 is de bruiloft.” Loek is dan ook
trots op waar hij nu staat in het leven.
“Ik heb het gevoel alsof ik in een korte
tijd van niets naar alles ben gegaan”,
legt hij uit. “Ik zie het zo: je krijgt
kansen in het leven en als je die niet
aangrijpt, dan blijf je staan. Als je ze
wel aangrijpt, dan ga je verder in het
leven. Dit fascineert me. Ik ben hier
drie jaar geleden komen wonen met
helemaal niets. Nu heb ik voor mijn
gevoel alles, daar ben ik supertrots op
en hier heb ik zelf voor geknokt.”

Tekst en beeld: Floor Velthuizen

boeiboorden / platte daken
terrasoverkappingen / lood- en zinkwerk
Voor informatie, een vrijblijvende offerte of een gratis dakinspectie:
dakwerkenlimburg.nl
06 38 64 67 61 / INFO@DAKWERKENLIMBURG.NL

14

sport \ 2110

Hegelsom wint terecht van TSC’04
Na de bekerwinst tegen Wittenhorst en twee dagen flessenkermis in Hegelsom stonden de mannen voetbalclub VV Hegelsom zondag 17 oktober om 14.30 uur weer fit aan de aftrap. Op deze zondagmiddag stond de
thuiswedstrijd tegen TSC’04 op het programma. Hegelsom won deze wedstrijd met 3-0.
Na een openingsfase met wat kansjes
over en weer werd Hegelsom als eerste echt gevaarlijk door een kopbal van
Guido Kauffeld. Helaas trof deze poging
geen doel. Hierna volgden vanuit
beide kanten een aantal pogingen van
afstand die voor weinig gevaar zorgden. Na 35 minuten kwam Hegelsom
door in het strafschopgebied. Hier werd
door de doelman van TSC’04 een over-

treding gemaakt: strafschop Hegelsom.
Thom Derks, die tegen SVEB al scoorde
uit een strafschop, ging achter de bal
staan. De strafschop werd tegengehouden door de doelman. Deze kwam
alleen te vroeg van zijn lijn waardoor
Thom een herkansing van scheidsrechter kreeg. Deze werd wel binnengeschoten. Vlak voor rust wist Hegelsom
nog twee keer erg gevaarlijk te wor-

den voor het doel van de bezoekers.
Denny Bongers raakte de paal en de
keeper bracht redding op een poging
van Thom Derks. Met een 1-0 voorsprong mochten de roodwitten naar
de thee.
Al snel in de tweede helft werd Guido
Kauffeld op zijn hoofd geraakt door
een tegenstander. Deze kreeg terecht
een gele kaart van de scheidsrech-

ter. De echte grote kansen lieten ook
in de tweede helft nog op zich wachten. Halverwege de tweede helft
kreeg Hegelsom een corner en hieruit scoorde Djen Verkoelen de 2-0.
Dit zorgde voor de nodige frustratie
bij de bezoekers. Een speler van de
bezoekers zette namelijk een sliding
in waar hij zijn tweede gele kaart
voor ontving. TSC moest vervolgens
de laatste 20 minuten met tien man
volmaken.
Hegelsom bleef haar eigen spel spelen
en creëerde nog een aantal mogelijk-

heden. Thom Derks kwam in de 85e
minuut in de 16 in, waarna hij door de
doelman naar de grond gewerkt werd.
Opnieuw kreeg Hegelsom een strafschop en Thom Derks ging achter de
bal staan. Met deze strafschop zorgde
Thom voor een 3-0 voorsprong voor
Hegelsom. Dit was ook de eindstand.
Na vier wedstrijden staat Hegelsom
bovenaan in de 4e klasse E. Volgende
week gaat Hegelsom op bezoek bij
GFC’33 in Grubbenvorst.
Tekst: VV Hegelsom

Sporting S.T. op zoek naar eerste overwinning
Sporting S.T. uit Swolgen nam het zondag 17 oktober op tegen het nog ongeslagen Leunen. Een wedstrijd die
spannend was vanaf het eerste fluitsignaal.
Het was Leunen die de eerste speldenprikjes uitdeelde. Een vrije trap
die verkeerd werd ingeschat door de
keeper van Sporting belandde op de

paal en ook de rebound voor een leeg
doel was niet besteed aan een speler van Leunen. In de 14e minuut was
het dan toch raak, een voorzet van-

Meterik wint overtuigend
van Panningen
Meterik is het seizoen met ‘fris en fruitig’ voetbal begonnen en
behaalde op zondag 17 oktober op bezoek bij het eens zo roemruchte Panningen een klinkende 2-5 overwinning.
Vanaf de aftrap zette het team van
trainer Paul Heldens met aanvallend voetbal de toon. In de
beginfase werd er nog een goal
afgekeurd, maar binnen een half
uur stond Meterik op een verdiende
0-2 voorsprong door doelpunten
van aanvoerder Dré Peeters en
Rens Aerts. Maar Panningen bracht
de spanning nog voor de rust terug
in de wedstrijd door een goal van
Ilias Amahouch.
Meterik begon gedreven aan de
tweede helft maar kreeg al snel
de deksel op de neus door de 2-2
van Robin van Osch. Hoe kon dit
gebeuren en hoe gaat Meterik dit
verwerken, vroeg menige Meterik
supporter zich af? Nick van Berlo
en Cas Janssen die beide aanvallend voor veel druk zorgden, vroe-

gen zich na de wedstrijd ook af
waarom hun team de voorsprong
te gemakkelijk had weggegeven.
Was het gebrek aan concentratie?
Belangrijk was dat ze het als team
weer oppakten en in de overwinning bleven geloven. De rust die de
verdediging bleef uitstralen en de
2-3 van Jordi van Rens die met een
kopbal scoorde, gaf het team weer
vleugels. Vervolgens forceerde Bart
Houben met de 2-4 een voortijdige
beslissing en beloonde zo zichzelf
voor zijn goede spel dat hij al vanaf
de start van deze competitie laat
zien. Piet Steeghs zette in de slotfase met de 2-5 de kers op de taart.

Tekst: Marièl Walraven,
Secretaris RKSV Meterik

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

beuken-,89
haag € 0

Wij zijn vanaf
Horst gewoon
bereikbaar.

2.500 wintergroene
leibomen op voorraad
Bloeiende planten,
te
vas 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

uit de rechterkant kon binnengelopen
worden door de helemaal vrijstaande
Stefan Jacobs. Hierna was het de
beurt aan Sporting. Door balverlies op
het middenveld van Leunen was het
vrije doortocht voor Rik Miltenburg
en Micha Cox, laatstgenoemde werd
onderuit gehaald in de 16, dit kunstje
werd koelbloedig afgerond door Tim
van Rijswick, 1-1. In de 29e minuut
waren het de zwarthemden die de
voorsprong pakte, een afgemeten

pass van achteruit werd acrobatisch
afgerond door Micha die de keeper van Leunen kansloos achterliet.
Waar Sporting de mogelijkheden had
om de voorsprong nog uit te breiden in de eerste helft, was het Siem
Vullings die namens Leunen in de
blessuretijd van de 1e helft de gelijkmaker kon binnenkoppen, ruststand
2-2.
Zowel Leunen als Sporting gingen in
de tweede helft op zoek naar de overwinning. Dit grossierde in een aantal felle overtredingen, over en weer
balverlies en een handvol kansen aan

beide kanten. Het was Leunen dat in
de 73e minuut op voorsprong kwam
door een van richting veranderde bal,
het schot van Kevin Timmermans was
hierdoor onhoudbaar voor Cas van den
Brandt. Sporting probeerde na de 3-2
naarstig op zoek te gaan naar de aansluitingstreffer, maar het was Leunen
die de wedstrijd in het slot gooide,
een afgeslagen bal kon afgerond worden door Mees Claessens. Dit betekende een einde aan de kansen op
een overwinning voor Sporting.
Tekst: Marc Reijnders, Sporting ST

Ruime overwinning Venray

Venray te sterk voor Wittenhorst
Voetbalclub RKsv Wittenhorst speelde zaterdag 16 oktober uit tegen SV Venray. Het was alweer twee seizoenen geleden dat de derby Venray-Wittenhorst werd gespeeld. De twee ploegen hadden, voorafgaand aan deze
wedstrijd, nog niet verloren. Toch was Venray te sterk voor Wittenhorst en eindigde de wedstrijd in 3-0.
Wittenhorst had de belabberde bekerwedstrijd tegen Hegelsom nog in het
geheugen en daardoor waren de verwachtingen voor de oranjehemden
niet zo florissant. Een tegenvaller viel
echter in de 3e minuut, toen Venray
over links een aanval opzette en Jesse
Rommen een afstandsschot beloond
zag met een onverwacht doelpunt,
1-0. Een tweede mogelijkheid voor de
thuisploeg viel snel, het schot ging
over.
Vanaf dit moment kwam Wittenhorst
heel sterk terug. Een keihard schot
van Jordi Thijssen kon doelman

Sam Stiphout nog uit zijn doel houden.
Een spannend ogenblik voor Venray
ontstond toen een snelle aanval van
Wittenhorst een doelpunt leek op te
leveren. De doelman beroerde de bal
buiten het strafschopgebied met de
hand: weg kans. Vriend en vijand zag
deze overtreding, maar de scheidsrechter had een andere mening.
De wedstrijd kantelde niet, want het
was Bram Vievermans die uit een
voorzet de 2-0 kon binnenkoppen en
Wittenhorst met ongeloof achterliet.
Dit was tevens de ruststand.
Na de pauze speelde er wederom

een uitstekend Wittenhorst dat vocht
voor een doelpunt. Een schot van Dirk
Scheres tegen de lat had een beter lot
verdiend. Venray had enkele keren de
handen vol om de Horstenaren van
een doelpunt af te houden. In de laatste minuut maakte Bram Vievermans
de derde treffer. Dit gaf wel aan dat
Venray op beslissende momenten volwassener was, maar over het geheel
was Wittenhorst niet de mindere.

Tekst: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst

Puike teamprestatie

Wederom vijfsetter voor VC Trivia
Het lukt de dames van volleybalclub VC Trivia maar niet om de wedstrijd eerder in het slot te gooien. Ook
zaterdag 16 oktober moest de beslissing in de vijfde set vallen. Er werd uit met 2-3 gewonnen van Olsredlem
dames 2.
VC Trivia begon de wedstrijd in
Melderslo erg onrustig. Goed en verzorgd spel werd afgewisseld met veel
servicefouten, waardoor Olsredlem
beter in de wedstrijd kon komen en
uiteindelijk zelfs overtuigend de set
wist te winnen: 25-20. Het verliezen
van de eerste set was het team nog
niet eerder overkomen. In de tweede
en derde set trok VC Trivia het spel
naar zich toe en wist beide sets overtuigend te winnen, echter het spelbeeld was en bleef wisselvallig. In het
vierde deel, wat normaal gesproken

de beslissende set zou moeten zijn,
ging VC Trivia opnieuw ruim aan de
leiding. Maar toen de eindstreep in
zicht was, blokkeerde een aantal spelers bijna letterlijk, waardoor de ene
persoonlijke fout al snel opgevolgd
werd door de andere. De knop moest
omgaan, maar dit signaal kwam pas
te laat bij de spelers binnen, waardoor Olsredlem een achterstand van 5
punten kon ombuigen naar setwinst:
26-24.
De spanning was weer terug in de
wedstrijd en daarmee legden de spe-

lers van VC Trivia opnieuw de druk op
zichzelf, in plaats van op de tegenstander. Wilskracht en vechtlust moesten het verschil maken. De vijfde set
was dan ook om te knarsetanden.
Beide teams gingen voor de winst,
maar uiteindelijk lukte het VC Trivia
om het hoofd koel te houden en werd
er, net als de week ervoor, met 2-3
gewonnen in een uitwedstrijd. Geen
individuele uitblinkers, maar wel weer
een puike teamprestatie.
Tekst: VC Trivia
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HCH Horst Heren 1 scoort zes
keer tegen Boxmeer

Wandelvoetballers van Lottum tweede
van toernooi

De mannen van Horst heren 1 mochten zondag 17 oktober de
kunstgrasmatten op om te proberen de reeks overwinningen
door te zetten. Na een weekend waarin niet één, maar twee
overwinningen werden behaald door een extra wedstrijd voor
de Silvercup, zat het volste vertrouwen erin om weer een nieuw
positief resultaat te behalen. Deze keer mochten ze het opnemen
tegen Boxmeer Heren 1.

De wandelvoetballers van S.V. Lottum wisten op het altijd sterk bezette toernooi in Melderslo vrijdag 15
oktober de tweede plaats te behalen. Ze streden onder andere tegen RKSVM, VVV en MVV.

Het eerste kwart begon goed
voor Horst. Met overtuiging
werd de eerste goal gescoord
na een paar minuten spelen.
Het spel werd door Horst gedomineerd met overwegend balbezit en goed combinatiespel.
Na dit eerste doelpunt volgden
er in het eerste kwart maar liefst
drie opeenvolgende doelpunten. Hiermee sloten ze het eerste
kwart af met een 4-0 voorsprong.
Echter, na het eerste kwart stagneerde de doelpuntenmachine.
Het tweede kwart verliep chaotisch en Horst kwam niet op gang.
Dit resulteerde in een gelijkspel
in het tweede kwart zonder doelpunten voor beide teams.
De tweede helft begon en het

was snel duidelijk dat de nieuwe
afspraken zorgden voor een stabieler spel. De doelpunten vlogen
de tegenstander nog niet om de
oren, maar het spel werd weer
door Horst bepaald. In het derde
kwart werd het vijfde doelpunt
gescoord. Vervolgens werd in het
laatste kwart voor de zesde keer
de keeper van de tegenstander
gepasseerd. De laatste minuten van de wedstrijd werden wel
nog even spannend, aangezien
Boxmeer nog even aanzette om
een eretreffer de scoren. Echter,
Horst was gebrand om het doel
schoon te houden, en met succes.
Eindstand: 6-0.
Tekst: HC Horst Heren 1

SV Melderslo blij met punt
tegen VV Boekel

De Lottumse ploeg streed als eerste
tegen RKSVM. Deze wedstrijd werd
redelijk eenvoudig met 3-0 gewonnen.
Dat gaf de ploeg meteen goede moed
voor de tweede wedstrijd tegen de
Old Stars van VVV. Ondanks wat onoplettendheid bij de vrije trappen wisten
de wandelvoetballers ook deze te
winnen met 4-3. Daarna troffen ze een

fysiek sterke en ervaren tegenstander
in Wilhelmina Boys. Ondanks dat ze
ook tegen hen op 1-0 voorsprong kwamen, moesten zij zich toch gewonnen
geven en werd de wedstrijd verloren
met 1-3. Al waren er echter een aantal
die vonden dat ze wel makkelijk twee
keer de bal weggaven. De volgende
wedstrijd was tegen de Sjengen uit

Maastricht (MVV), die zelfs met de
officiële spelersbus uit het verre zuiden waren gekomen. Zij werden met
2-0 opzij gezet. Als laatste volgde nog
een mooie afsluiter tegen Achates, die
nog geen punten hadden behaald en
dat tegen Lottum ook niet deed, 4-1
voor Lottum.

De voetbalmannen van Melderslo 1 stond zondag 17 oktober een
uitwedstrijd te wachten tegen VV Boekel. De wedstrijd eindigde
in 1-1.
De eerste helft werd SV Melderslo
direct onder druk gezet door de
thuisploeg. Dat resulteerde in de
19e minuut in een goede kans
voor VV Boekel. Het schot landde
op de paal en de rebound werd
door Bas van Westerveld, de goalie van SV Melderslo, gepareerd.
In de 34e minuut kwam met een
snelle counter Joreno van de Ven
op links goed door. De keeper van
VV Boekel liet zich echter niet verrassen. De eerste helft leek dan
ook met de brilstand de rust in te
gaan. Maar door een steekpass
van Boekel naar de spits en met
een beetje geluk, stond er toch
nog 1-0 op het scorebord.
De tweede helft begon ook meteen weer met een aantal kansen
voor VV Boekel. SV Melderslo had
het er moeilijk mee. Maar in de
58e minuut profiteerde de goed
oplettende en sterk spelende
Bart Verheijen van een gemakzuchtige centrale verdediger van

VV Boekel. Deze kreeg de bal
ingespeeld van de keeper en
dacht tijd te hebben. Maar niks
was minder waar, Bart snoepte
de bal af en hoefde deze maar
in het doel te schuiven. Een verrassende 1-1 stond toen op het
scorebord. Het spelbeeld veranderde niet gaande de tweede
helft. VV Boekel met de betere
kansen en SV Melderslo loerend
op de counter. Uiteindelijk was
SV Melderslo blij toen de scheids
affloot met dit zwaarbevochten
punt.
Volgende week staat de thuiswedstrijd tegen Exellent 1 op het
programma, dit is op papier de
sterkere ploeg. Ze staan namelijk
bovenaan zonder verliespunten
tot nu toe. Maar met goede inzet
kan wellicht ook hier resultaat
behaald worden.

Tekst: SV Melderslo

Nationale wedstrijd op circuit
de Reulsberg in Horst
Op circuit de Reulsberg in Horst zullen zaterdag 23 oktober en
zondag 24 oktober de crossmotoren weer gaan brullen. Dan is het
tijd voor de jeugd en nationale wedstrijd van 2021.
Dit jaar zullen de MX 2 junioren,
open junioren, senioren, open senioren, open nationalen en de dames
en veteranen van start gaan.
Ook de lokale helden uit de regio,
zoals Jamie Litjens uit Amerika,

nemen deel. Het evenement begint
op 23 oktober om 09.00 uur met de
training en de eerste wedstrijd van
de dag start rond 11.30 uur. Op zondag zullen dezelfde starttijden
gehandhaafd worden.
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Sylvan is wereldwijd aanbieder van producten en diensten voor de
champignonindustrie. Het bedrijf is in vele landen marktleider in
de verkoop van champignonbroed.

Bij onze vestiging in Horst produceren wij, in een moderne en
hygiënische omgeving, eersteklas champignonbroed.
Ter versterking van ons huidige Operations team zijn wij op zoek naar

Operations Medewerkers
(fulltime en parttime)

Jij bent de ideale kandidaat als je:
• Het geen probleem vindt om overdag, in de avond en in het weekend te werken
(conform roulatieschema);
• Goed de Nederlandse taal beheerst (in woord en geschrift);
• In het bezit bent van de certificaten Interne Transportmiddelen of deze wilt behalen;
• Een teamplayer, zorgvuldig, vlugleers én handig bent;
• Op zoek bent naar een afwisselende baan met toekomstperspectief.
Enthousiast geworden over deze baan?
Stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar yvonne.grubben@sylvan.nl
Wil je eerst meer informatie?
Dan kun je contact opnemen met Sjaak Ottenheim of Yvonne Grubben via 077 397 84 11.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sylvan Horst B.V. | Venrayseweg 132a | 5961 NT Horst | www.sylvaninc.com
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Dames volleybalvereniging
HOVOC halen punten binnen
Na de overwinning van vorige week waren de dames van volleybalvereniging HOVOC Horst weer klaar voor de volgende wedstrijd. Dit keer weer thuis in hun vertrouwde hal. Ze namen het op
tegen Somas Activia dames 3.

Drukbezocht weekend bij budoclub Horst
Budoclub Horst organiseerde in de Mérthal in Horst op zaterdag 16 en zondag 17 oktober een drietal competities, waaronder het gemeentelijk toernooi en de clubkampioenschappen. Zaterdagmiddag waren er
bijna tweehonderd judoka’s in Horst tijdens de interne competitie Noord-Limburg en tijdens het gemeentelijk toernooi op zaterdagavond waren er ongeveer zestig judoka’s aanwezig. De Budoclub Horst kijkt terug
op een geslaagd evenement. Voorzitter Jeroen Kleeven vond het mooi om na zo’n lange tijd iedereen weer
op de mat te zien en weer eens echte wedstrijden te bekijken.

Op zoek naar
leuk werk?
AB Werkt biedt méér dan alleen werk in de agrarische sector.
Tijdelijke én vaste banen! Kijk maar eens hieronder. Wat pak jij
vandaag aan?

Allround medewerker geitenhouderij (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P050813

Ga aan de slag met de geitjes, waar je dagelijks helpt bij het melken en alle
voorkomende werkzaamheden. Iets voor jou?

Teeltmedewerker champignonkwekerij (fulltime)

De eerste set begonnen de
dames goed. Mede door de
moeilijke serve kwam er een
voorsprong, 9-5. Met de mooie
verdedigende acties in het achterveld en de powerballen aan
het net, groeide de voorsprong,
17-11. Ze bleven hun spel spelen
en wonnen de eerste set, 25-17.
In de tweede set bleef het spel
stabiel. Er was rust en iedereen wist zijn taak. Alles lukte en
hierdoor wisten ze ook deze set
binnen te halen met een resultaat van 25-18. In de derde set
was de sfeer iets minder overtuigend en hadden de dames wat
missers. Mede doordat Activia
beter in het spel kwam, wisten
de dames het niet helemaal te

organiseren. Na een harde strijd
aan het einde van de set, was
het net niet genoeg en hebben ze
helaas deze set moeten inleveren met een eindstand van 22-25.
Na de derde set moesten ze de
vierde set winnen. In het begin
liepen ze echter een achterstand
op, 3-9. Dus er werd teruggevochten. Door tactische balletjes
afgewisseld met hard geslagen
ballen kwamen ze punt voor punt
dichterbij, 17-17. De dames waren
er bijna, door de goede samenwerking werd ook de vierde set
gewonnen, 25-22.

Tekst: Bart Neervoort,
Volleybalvereniging HOVOC

SV Melderslo doet goede
zaken in de Hoofdklasse
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 17 oktober
tegen DAW Schaijk 1. De wedstrijd op sportpark De Merel in
Melderslo kende een zenuwslopend einde, waarbij SV Melderslo
uiteindelijk aan het langste eind trok. De eindstand was 9-8.
Vanaf het eerste fluitsignaal waren
de ploegen aan elkaar gewaagd.
Doelpunten van de ene ploeg werden snel opgevolgd door doelpunten van de andere, waardoor
er geen grote gaten ontstonden.
Wel was het het grootste deel van
de tijd SV Melderslo dat op voorsprong kwam, waarna DAW Schaijk
de stand snel weer gelijk trok.
Bij rust stond de thuisploeg met
6-5 voor. Na rust was het in eerste
instantie echter DAW Schaijk dat
het voortouw nam. De Brabantse
ploeg kwam op een 6-7 voorsprong. SV Melderslo had, niet
voor het eerst dit seizoen, veel
moeite met scoren. Er werden wel
kansen gecreëerd, maar de afronding was vaak slordig. Gelukkig

stond de ploeg verdedigend wel
erg goed, wat de aanval de tijd
gaf om te zoeken naar een doelpunt. Zo lukte het SV Melderslo
om weer op gelijke hoogte te
komen. Een spannende eindfase
volgde. Een kleine 3 minuten voor
het eind kreeg de thuisploeg bij
een stand van 8-8 een strafworp
toegekend. Deze werd koelbloedig
afgerond: 9-8. DAW Schaijk deed
nog enkele pogingen om toch een
puntje mee naar huis te nemen,
maar SV Melderslo gaf de overwinning niet meer weg. Hiermee
staat SV Melderslo tweede in de
Hoofdklasse, 1 punt achter de koploper.
Tekst: Aniek van den Brandt

Regio Horst | Vac. Nr. P050495

Zoek jij een leuke baan met veel afwisseling? Ben je gemotiveerd, werk je graag in een
klein team en met mooie producten en machines? Wij zoeken jou! Ervaring is geen must.

Meewerkend voorman- vrouw tomatenkwekerij (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P050053

In deze functie loop jij bij deze moderne tomatenkwekerij voorop! Je bent namelijk
verantwoordelijk voor de operationele processen binnen de kas en zorgt dat alle oogst- en
gewaswerkzaamheden soepel verlopen. Durf jij het aan?

Productiemedewerker (fulltime)
Regio Panningen | Vac. Nr. P049065

Ben jij iemand die goed overweg kan met een heftruck en shovel? Dan is dit een
mooie functie voor jou! Voor een familiebedrijf zoeken wij iemand die gaat werken
in een 3 ploegendienst.

Interesse? Neem contact op met Sabrina
via horst@ab-werkt.nl of 077 – 398 08 83

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

Sportwaarderingsprijs Horst
aan de Maas
Sport aan de Maas roept inwoners van Horst aan de Maas op om
een initiatief te nomineren dat van toegevoegde waarde is geweest
om inwoners uit de gemeente in beweging te brengen en te houden
tijdens de coronaperiode. Door de maatregelen lagen veel activiteiten stil, maar Horst draaide door. Met dit initiatief worden actieve
inwoners gewaardeerd.
Mensen die een initiatief willen nomineren, moeten dit vóór
woensdag 27 oktober doen.
Hierna zal een vakkundige jury,
bestaande uit vertegenwoordigers
uit het onderwijs, de zorg, het verenigingsleven en de politiek een
top drie samenstellen. Deze initiatieven krijgen tijdens de supportersavond op dinsdag 2 december
een podium. De grote winnaar gaat

er met een cheque ter waarde van
500 euro vandoor. Met dit winnende bedrag kan dit initiatief
inwoners uit Horst aan de Maas in
beweging blijven brengen en houden. Tevens zal de uitslag op vrijdag 3 december kenbaar gemaakt
worden op de pagina van Sport aan
de Maas.
Kijk voor meer informatie op
www.sportaandemaas.nl

2110 \ verenigingen
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Inschrijving Lottumse Dorpsquiz
Nadat de tweede editie van de Lottumse dorpsquiz al twee keer eerder verzet
is vanwege de coronamaatregelen, vindt deze nu plaats op zaterdag 11 december van 18.00 tot 23.00 uur, met in het vooruitzicht ook nog een uitslagavond
op zaterdag 15 januari. De organisatie bestaat uit enthousiaste vrijwilligers
uit het Maasdorp.
Aangezien er 38 teams mee zouden
doen, is er dit keer ruimte voor evenzoveel teams. De organisatie is momenteel
druk bezig om vragen te actualiseren en
verouderde opgaven te vervangen door
nieuwe hersenbrekers.
Inmiddels hebben zich al diverse teams
aangemeld waaronder oude namen, maar
ook geheel nieuwe teams. Van ieder
team mag één persoon het quizboekje
op zaterdag 11 december om 18.00 uur
ophalen bij Door & Roos aan de Markt
in Lottum. De quizboekjes bevatten een

mix van Lottumse wazel, sport, muziek,
vragen over de periode 2019 tot nu en
over ‘Lottum lang geleeje’. Teams mogen
deelnemen op een locatie naar keuze.
Bovendien zit er dit keer geen minimum
of maximum aan het aantal mensen
waaruit een team mag bestaan.
Aanmelden voor de quizavond kan door
een e-mail te sturen naar lottumsedorpsquiz@outlook.com en de naam en het
telefoonnummer van de teamleider door
te geven. Meer informatie volgt via de
mail en een speciale groepsapp.

Kasteelloop Horst aan de Maas
2021 gaat door

In de startblokken voor erfaanplantdag Landschap Horst aan de Maas
Landschap Horst aan de Maas organiseerde zaterdag 16 oktober in Sevenum een instructieochtend over erfaanplantingen. Deze ochtend werd georganiseerd voor de ruim twintig deelnemers die op zaterdag 20 november meedoen aan de aanplantdag. De deelnemers leerden
tijdens de instructieochtend hoe ze een boom en een haag moesten planten.

Na een geslaagde online editie in 2020 is de organisatie blij te vermelden dat er
dit jaar op zondag 26 december weer een echte kasteelloop zal plaatsvinden.
Deze vindt plaats in de Kasteelse Bossen in Horst.
Met wat kleine aanpassingen is de organisatie van plan om er een geslaagde editie van te maken. De routes lopen door de
Kasteelse Bossen in Horst. De afgelopen
tijd is er een groot aantal nieuwe hardlo-

pers bijgekomen en de organisatie hoopt
dan ook veel nieuwe gezichten te verwelkomen bij de lokale wedstrijd. De inschrijving is reeds geopend en inschrijven kan
via www.kasteelloop.nl.

Gezocht:

Eerste Auto Technicus/
Diagnose Specialist

Dagelijks
uw logo
in beeld!
Adverteer op de HALLO kalender
en verhoog uw naamsbekendheid!
De HALLO kalender valt op de mat bij 19.500 huishoudens in Horst aan de Maas.
Naast dat het een overzichtelijke weekplanner is, biedt het voor u als ondernemer
unieke mogelijkheden om te adverteren.

Meer weten? Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem dan contact op met Marianne Pirlo.
Bel 077 208 32 00, of mail naar: adverteren@kempencreeert.nl

Beschik jij over een goed ontwikkelt probleemoplossend
vermogen en hou jij van complexe uitdagingen?
Reageer dan nu op deze uitdagende baan!
Profiel
Moderne autotechniek is jouw drijfveer, je krijgt er een kick
van om storingen voor onze klanten op te lossen en bent
een echte allrounder. Je bent van nature leergierig en wil de
beste autotechnicus van onze regio worden. Daarnaast ben
je ook in staat om op een prettige wijze te schakelen met
onze klanten en ben je een vrolijke collega in ons team.
Naast bovenstaande persoonskenmerken beschik jij ook
over een afgeronde opleiding Eerste Auto Technicus en heb
je al een aantal jaren werkervaring op de teller staan.
Aanbod
Je komt te werken in een modern universeel autobedrijf
waar flexibiliteit, resultaat-gerichtheid en vakmanschap
belangrijke kernwaarden zijn. Behalve uitstekende primaireen secundaire arbeidsvoorwaarden, biedt Auto Hendriks je
ook de mogelijkheid om te investeren in jezelf. Je hebt de
keuze uit tal van opleidingen die je helpen om je kennis en
vaardigheden naar een volgend level te tillen.
Herken jij jezelf helemaal in dit profiel?
Reageer dan snel, want we willen jou graag ontmoeten.
Schrijf je motivatie met CV en stuur/mail deze naar:
info@autohendriks.nl of
Auto Hendriks, John F. Kennedylaan 12, 5981 XC Panningen.
Heb je vragen over deze vacature?
Bel dan met Roel Hendriks, tel: 06 34 19 48 75.

WWW.AUTOHENDRIKS.NL
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Jeugdfilm over Alzheimer

Film kijken in ‘t Gasthoês
in Horst
BiblioNu organiseert maandag 25 oktober om 15.30 uur samen met
Synthese en het filmtheater de jeugdfilm ‘Kapsalon Romy’ in
‘t Gasthoês in Horst. Kinderen kunnen in de herfstvakantie samen
met hun (groot)ouders de film komen bekijken.
De film vertelt een verhaal over
de 10-jarige Romy en haar oma
Stine, die met Alzheimer worstelt.
De band tussen Romy en oma
Stine is broos, maar verandert als
oma steeds vergeetachtiger wordt.

Na de film is er een nabespreking.
Aanmelden kan via www.biblionu.nl
of aan de balie, op weekdagen tussen 14.00 en 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.

Muziek bij haardvuur

Leven in de brouwerij bij
museum de Locht
Op het binnenterrein van Openluchtmuseum de Locht in Melderslo staat
een fraai brouwhuis. Na de lange coronasluitingsperiode is er zondagmiddag 24 oktober weer ‘Laeve in de brouwerij’.
Bij het haardvuur wordt passende
muziek gemaakt door muzikanten
van Vur de Wind. De muziekgroep
brengt volkse liederen uit diverse

landen en zorgt voor een sfeer.
Ook is dan de bar open voor een
speciaalbiertje van de huisbrouwer
De Gulpener brouwerij.

Tsjechische blaasmuziek

Optreden in museum de Locht
In Openluchtmuseum de Locht in Melderslo vindt op zondag 24 oktober
een optreden plaats van Blaaskapel Štěsti. Het orkest is gespecialiseerd
in Tsjechische blaasmuziek.
Štěsti beperkt zich tot de instrumentale kant van de Tsjechische muziek en
speelt meerdere nummers. Tijdens deze
dag is er ook de gelegenheid om de

BEKRO Horst
Installatietechniek

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n

expositie over de jaren 70 te bekijken.
Museum de Locht is dinsdag tot en met
zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur
en is op maandag gesloten.

Kinderwork
shop Museum
de Kantfabriek
In Museum de Kantfabriek is op
woensdag 27 oktober weer een
kinderworkshop. Tijdens deze
workshop van 14.30 tot 16.30 uur
maken de kinderen een windlicht
of lampion.

n

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

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

Alle kinderen krijgen een stukje stof
waarop ze gaan borduren met kleurig garen, lintjes of ander materiaal.
Tenslotte maken de kinderen hun borduurwerk vast om een glazen potje.
De randen kunnen versierd worden
met stukjes kant. Met een theelichtje
erin kun je dit potje in de kamer zetten of buiten onder een afdak. Maar je
mag het ook als een lampion voor St.
Maarten gebruiken.

Zonder ouders
Aanmelden kan via de website van
Museum de Kantfabriek. Ouders en/of
begeleiders van de deelnemende kinderen zijn niet aanwezig in het cursuslokaal tijdens de workshop. Zij kunnen
de kinderen vóór 14.30 uur brengen en
om 16.30 uur weer ophalen in de KantIne van het museum.

Bewuste Boerenmarkt BUITEN gaat naar binnen
BUITEN, de kleinschalige, bewuste Boerenmarkt, vindt zaterdag 23 oktober voor de tweede keer plaats. Gezien de
naderende kou en regen is besloten de markt binnen in de Kasteel Kaldenbroeck in Lottum te organiseren.
De markt telt verschillende kramen uit
de regio waar dingen gekocht kunnen worden en waar mensen vooral
ook uitgebreid geïnformeerd worden. In het hart van de markt staat

het Kaldenbroeck ‘Gezond Huys’,
waar de Indiase Ayurveda artsen van
Kaldenbroeck voedings- en lifestyleadvies geven. Voor kinderen is er een
vegetarische foodtruck, waar ze onder

begeleiding gezonde groentewraps
kunnen bakken.
Het evenement is van 10.00 tot
16.00 uur te bezoeken en de entree
is gratis.

Puzzel

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een Horeca Cadeau Bon van € 50,- te besteden vóór
01/01/2022 bij de deelnemende horecagelegenheden in de Gemeente Horst
aan de Maas. Deze cadeaubon wordt ter beschikking gesteld door
Centrummanagement Horst-centrum.
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 24 oktober
(12.00 uur) binnen zijn. De winnaar wordt volgende week bekendgemaakt op
deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!
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HANNA
HELGA
HILDA
KARIN
LAURA
MANON
MARGO
MARTA
NORMA
SISSI

CLAIRE
DIRK.JE
JEANNE
JENNIE
JUDITH
KAATJE
LIESJE
MARITA
ODETTE
SOPHIE

6 Letters
AALTJE
BETSKE
BRENDA

7 Letters
ADRIANA
AVELIEN
JESSICA
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LIDWINA
MAARTJE
MONIQUE
NINETTE
RIENEKE
SUSANNA
8 Letters
ANNELOES
CLAARTJE
CORNELIA
KNIERTJE
THEODORA
VICTORIA

De oplossing van de puzzel in HALLO Horst aan de Maas van 14 oktober 2021 was:
‘Met de kop tegen de muur lopen’
En de winnaar is: Lizet v.d. Munckhof uit Horst. Van Harte Gefeliciteerd met de cadeaubon van
€ 50,- te besteden bij Kappers Company in Horst! Deze cadeaubon wordt ter beschikking gesteld door
Accountantskantoor Verstraelen uit Horst.
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Religie

Medische zorg

Broekhuizen
zondag

Heilige mis en
Allerzielenlof 10.30

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

Grubbenvorst
zaterdag
zondag

Hegelsom
zondag

Heilige mis
19.00
Allerzielenlof 15.00

woensdag
donderdag
vrijdag

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

Heilige mis

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Apotheek

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

09.30

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Meerlo

(alleen na telefonische afspraak)

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

Gebiedsteams

dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
woensdag

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis

19.00

zondag

kerkdienst

10.00

processie naar de begraafplaats worden
gegaan, waar een vuur wordt ontstoken, onder muzikale klanken en het
voordragen van een gedicht.

Lezing voor mantelzorgers in Melderslo
Manu Keirse verzorgt vrijdagavond 22 oktober van 19.00 tot 21.00 uur een lezing voor mantelzorgers in MFC
de Zwingel in Melderslo. De lezing zal gaan over omgaan met verlies. Keirse is klinisch psycholoog en specialist in het omgaan met verdriet en verlies.
Veel mantelzorgers zorgen jarenlang
voor iemand met een chronische ziekte
of beperking. Dat kan gaan om een
kind met een beperking of een partner/
ouder met dementie of hersenletsel.
Verlies van gezondheid en zelfstandigheid heeft invloed op het dage-

lijks leven. Dit kan gepaard gaan met
gevoelens van verdriet en rouw die niet
altijd als zodanig herkend worden.
Aanmelden kan via www.synthese.
nl Naast de lezing worden er ook
gesprekstafels georganiseerd. In kleine
groepjes wordt in gesprek gegaan

over verlies en veerkracht. Ervaringen
worden met elkaar gedeeld. De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag
16 november van 15.00 tot 16.30 uur of
van 19.00 tot 20.30 uur.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar mantelzorghorst@synthese.nl

Tandarts

Tijdens deze workshop maak je op
een speelse manier kennis met Iers
haakwerk. In het eerste deel leer je
enkele basissteken en patronen. En

22 t/m 24 oktober

in het tweede deel maak je met die
kennis een of meerdere motiefjes die
verwerkt kunnen worden in een haarspeld, broche, ketting of boekenlegger

et cetera. Kijk voor meer informatie en
aanmelden op de website.

Tandenz
Sint Annalaan 6, Venray
0478 58 45 04

25 t/m 28 oktober
Tandartspraktijk De Brier
Leunseweg 53b, Venray
0478 58 72 73

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

De Schuilplaats

kaars voor het raam of in de voortuin te
zetten. Ook is iedereen welkom om deel
te nemen aan de herdenkingsdienst. Na
de viering in de kerk zal in een kaarsen-

In Museum de Kantfabriek vindt zaterdag 6 november een workshop Iers haken plaats. Dit is onder leiding
van Marijke Janssen en start om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur.

Spoedgevallendienst

zaterdag
zondag
maandag

Tijdens deze avond worden de kerkklokken van Sevenum en Kronenberg om
18.45 uur geluid en worden alle inwoners opgeroepen om een brandende

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum

In de Sint-Fabianus en Sebastianuskerk in Sevenum wordt maandag 1 november om 19.00 uur een coronaherdenking gehouden, met medewerking van veel verenigingen. Tijdens deze herdenking wordt onder andere
gesproken door burgemeester Ryan Palmen en pastoor-deken Wilson Varela en is er muziek te beluisteren.

Workshop Iers haken

Gemeente Horst aan de Maas

Swolgen

Coronaherdenking in Sevenum

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

Heilige mis
09.00
Allerzielenlof 13.30
donderdag
Heilige mis
09.00
		

zondag

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

BVB Euroveen Logistics onderdeel van Kekkilä-BVB is een logistiek dienstverlener gespecialiseerd
in het transport van bulk- en palletvrachten. Met ruim 25 eigen vrachtauto’s en een team van circa
30 vaste medewerkers vervoeren wij dagelijks vrachten in binnen- en buitenland.
Vanwege gezonde groei, komen wij voor onze standplaats Grubbenvorst graag in contact met een
fulltime:

Combi chauffeur CE
Jij komt te werken op een combinatie bakwagen aanhanger met het doel diverse grondstoffen en
substraten te transporteren van en naar verschillende projecten. De ritten zijn voornamelijk binnen
de BE-NE-LUX en Duitsland waar overnachtingen geregeld voorkomen.

Wat vinden wij echt belangrijk:
•
•
•

Dat Je beschikt over een rijbewijs CE met code 95;
Je bent flexibel en gemotiveerd;
Ervaring als combi chauffeur is een sterke pre.

Wat kun je van ons als werkgever verwachten:
•
•
•
•
•

Een belangrijke plek binnen een groeiende internationale organisatie én een team van
gedreven, leuke en enthousiaste collega’s;
Afwisselend werk waar je op vele bestemmingen komt;
Goed verzorgd materiaal waar we trots op zijn;
Begeleiding via mentorschap;
Basis werkweek maandag t/m vrijdag, weekend vrij.

Sta jij open voor een mooie uitdaging binnen een gezonde organisatie?
Mail je CV en motivatie naar werving@ontwikkelwijzer.nl of bel voor vragen: 06 147 97 000

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas
06 55 40 80 23
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Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste
leveranciers en producenten van substraten.
Met eigen merken en als private label
producent zijn wij expert als het gaat om
het produceren en leveren van substraten
voor alles wat groeit en bloeit, zowel voor
consumenten als voor professionele kwekers en
telers. Wij hebben al meer dan 100 jaar ervaring
en leveren onze producten aan meer dan 80
landen. We werken met meer dan 500 mensen in
Nederland, Finland, Zweden, Duitsland, Estland en
Spanje aan het optimaal beleveren van onze klanten.

bvb-substrates.com / kekkila-bvb.com
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Jij maakt ‘m super
Help ons aan
een nieuwe
collega en
ontvang

€ 1000,*

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

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

Geïnteresseerd? Laat het ons weten!

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

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,2

HORST

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

ROERMOND

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

Elke zondag geopend

