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Horst aan de Maas

Hegga’s Nightmare
Het was griezelen geblazen in Hegelsom. Heksen, clowns en andere freaks renden door de straten van het dorp om iedereen het stuipen op het lijf te jagen. Vrijdag 22 en zaterdag
23 oktober werd Hegga’s Nightmare georganiseerd. Het ‘verhaal’ ging dat er op 17 juli 1996 een 11-jarig meisje ontvoerd werd in de Hegelsomse bossen. De politie startte meteen een
onderzoek met een team van recherches. Zij hadden een verdachte op het oog en de verdachte schets van Harrie Franken was klaar. In de volksmond wordt deze man ‘Fatsige Harrie’
genoemd. De deelnemers van de spokentocht gingen op zoek naar de waarheid achter het verhaal. / Beeld: Stef Dekker

Werkgroep Swolgen Samen Sterk opgericht

Toekomst Zaal Wilhelmina in Swolgen onzeker
Zaal Wilhelmina in Swolgen heeft moeten vaststellen dat de exploitatie van het gemeenschapsgebouw op de
huidige wijze geen toekomst biedt. Het gebouw is een belangrijke accommodatie voor het gemeenschapsleven,
want 21 verenigingen maken gebruik van het pand. Daarom is werkgroep Swolgen Samen Sterk opgericht.
De uitbaters van Zaal Wilhelmina,
Tom en Yvon van Mierlo, en de
verenigingen die gebruik maken
van het pand kwamen in juli al bij
elkaar om in een eerlijk en open
gesprek uit te spreken hoe de stand
van zaken is. Een feit is dat Zaal
Wilhelmina hard is geraakt door
de coronacrisis en de huidige wijze
van de exploitatie anders moet. Uit
deze vergadering is een werkgroep
ontstaan genaamd Swolgen Samen
Sterk. De tien personen die in deze
groep zitten, hebben de afgelopen
maanden gesprekken gehad met alle
21 verenigingen over hoe zij de toe-

komst zien van Zaal Wilhelmina en
over hun eigen club.

Jongerengesprekken
Tom en Yvon van Mierlo, de uitbaters, vinden het belangrijk dat het
toekomstplan draagvlak heeft voor
alle gebruikers van Zaal Wilhelmina.
Daarom is de werkgroep in gesprek
geweest met de verenigingen. Eduard
Maas, één van de leden van de werkgroep, verwacht dat de laatste info
in december beschikbaar is. “Dan
gaan we als werkgroep onze bevindingen presenteren aan alle verenigingen, de gemeente Horst aan de

Maas en natuurlijk aan Yvon en Tom.”
Het staat buiten kijf dat de verenigingen het pand nodig hebben, vertelt Maas. “Inmiddels zijn er al veel
gesprekken geweest en daaruit blijkt
gewoon dat Zaal Wilhelmina ontzettend belangrijk is voor Swolgen. Als
verenigingen daar niet meer hun ding
kunnen doen, is dat niet goed voor het
dorp.” Binnenkort gaat de werkgroep
ook met de jongeren uit Swolgen in
gesprek. “Woensdag 3 november zitten we met de jongeren in de leeftijdscategorie 12 tot en met 17 jaar
en op woensdag 10 november is de
jeugd van 18 tot en met 30 jaar aan

de beurt. Ook zij hebben een stem in
Wilhelmina en zijn gebruiker hiervan.”
Binnenkort vindt er ook een gesprek
plaats met de gemeente Horst aan de
Maas. “De gemeente was ook aanwezig tijdens de bijeenkomst in juli.

Zij maakt zich uiteraard ook zorgen.
We hopen dat zij ons ook kan helpen
met de resultaten die uit de gesprekken komen.”
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Tekst: Niels van Rens
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Als leider toegankelijk zijn en duidelijkheid geven

Boek over leiding geven op een basisschool
Wim Valks, HR-manager en adviseur, uit Horst en Marcel van Rijt,
directeur in het basisonderwijs,
uit Asten schreven samen een boek
over het leiderschap op scholen.
In ‘Expeditie ontdekkend leiderschap’ vertelt Marcel hoe hij als
toegankelijke schooldirecteur zijn
werknemers zelf verantwoordelijkheid geeft.
Wim kwam in contact met Marcel toen
hij als adviseur aan de slag ging op
basisschool de Vuurvogel in Helmond,
waar Marcel als directeur werkt.
“Marcel probeerde zijn visie verbaal
aan anderen uit te leggen, maar dit
lukte niet. Hij kreeg vaak te horen dat
zijn kijk op leiderschap niets nieuws
onder de zon was. Daarom wilde ik
het graag opschrijven. Dat zijn uiteindelijk 156 bladzijden geworden,
waarin de visie van Marcel per functiegroep in de organisatie aan bod komt.
Hij vertelt wat hij tijdens zijn werk is
tegengekomen.”
Marcel geeft aan dat hij onzekerheid
bij de docenten proefde toen hij als
directeur begon. “Als ik de klas binnen
stapte, ging de docent bijvoorbeeld
rondjes lopen door de klas, om te
laten zien dat hij wat deed. Ik merkte
dat leraren bang waren om afgerekend te worden op hun werk. Maar als
leider moet je je werknemers vertrouwen en ze hun eigen ding laten doen
in de klas. Zo stimuleer je leraren na

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.

te denken over het vak. Het gaat erom
dat je als leider duidelijkheid geeft
aan anderen.”
Het tussenmanagement werd als eerste ter discussie gesteld toen Marcel
op de basisschool als directeur aan de
slag ging. Wim: “Moet je alles vanuit het management aansturen? Er
is door de jaren heen steeds meer
management bijgekomen dat eigenlijk niet nodig blijkt te zijn. De managers nemen de verantwoordelijkheid
van anderen af en hollen achter de
medewerkers aan. Deze banen zijn

dus ook geschrapt. Zo is een manager
schoolcoach geworden en de anderen
hebben het lesgeven weer opgepakt.”
Marcel: “Als je samen een duidelijke
visie hebt en daarover gesprekken
voert, kan je als leider je werknemers
loslaten en ze zelf verantwoordelijkheid geven. Uiteraard kan niet iedereen met deze werkwijze omgaan. Je
merkt dat werknemers in het begin
zoekende zijn en dat sommigen zelfs
de kantjes eraf lopen, maar dit gaat
maar om een paar mensen. Je moet
als directeur ook niet alles loslaten,

50 procent van de tijd zit in het voeren van gesprekken over hoe het werk
verbeterd kan worden.”
Als directeur is het volgens Marcel
belangrijk om toegankelijk te zijn
en je dus te laten zien aan de werknemers, maar ook aan de ouders.
“Vanuit vroeger zijn mensen bang
om naar de baas te stappen. Als je
als leider toegankelijk bent, komen
werknemers niet schoorvoetend binnen om te praten over hun werk,
bijvoorbeeld met een vraag of ze een
cursus mogen volgen. Het is belang-

rijk dat je als directeur onder de mensen bent.”
Wim en Marcel hopen met het boek
anderen te kunnen inspireren en de
lezer een spiegel voor te houden.
“Het is geen theoretisch verhaal.
Het boek leest juist makkelijk weg,
omdat het vanuit een persoonlijk
verhaal is geschreven. Marcel deelt
in het boek situaties en uitgangspunten die hij onderbouwt. De visie van
Marcel kan in principe ook in andere
sectoren toegepast worden.”
Het boek is verkrijgbaar via Boekscout.

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

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres

OOK WERKEN
VOOR onze
TOPMERKEN?

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.

check workinginfashion.nl
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SP Horst aan de Maas:
‘Maak regels voor bijstand humaner’
SP Horst aan de Maas vraagt het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas om de regels voor
bijstand humaner te maken. Dat doet ze nadat er een experiment is doorgevoerd in Tilburg.
Als je bijstand ontvangt, ben je aan tal
van regels gebonden. Regels die in de
loop van de tijd steeds strenger zijn
geworden. Zo kunnen mensen gekort
worden op de bijstandsuitkering als
ze te lang of te vaak bij elkaar verblijven. Dan kunnen de regels voor een
gezamenlijke huishouding toegepast
worden. Voor de handhaving van die
regels wordt door veel gemeenten
maatwerk toegepast. Maatwerk betekent in principe veel vrijheid voor de
gemeente om wel of niet te handhaven. Voor bijstandsgerechtigden levert
dat echter extra onzekerheid op, omdat
niet helder is hoe en wanneer de regels
voor een gezamenlijk huishouden worden gehandhaafd. Dat zorgt volgens SP

Horst aan de Maas voor onzekerheid en
spanning en de handhaving van deze
kostendelersnorm is voor de gemeente
een dure en tijdrovende bezigheid.
Daarom wil de SP dat de gemeente
op dit punt een humaner beleid gaat
voeren.

Geen woning vinden
Om dat te realiseren wijst de SP-fractie
op de gemeente Tilburg. Daar is een
experiment doorgevoerd, waarbij bijstandsgerechtigden een half
jaar mogen samenwonen zonder dat
dit invloed heeft op hun uitkering.
De SP-fractie zou graag zien dat de
gemeente net als Tilburg de regels voor
samenwonen voor bijstandsgerech-

tigden (tijdelijk) versoepelt. Naast het
opvolgen van het voorbeeld in Tilburg
vraagt de SP ook of het college bereid
is om ouders met thuiswonende kinderen (tijdelijk) uit te zonderen van
de kostendelersnorm. Het komt volgens de SP steeds vaker voor dat de
(oudere) kinderen geen woning kunnen
vinden (vanwege de wooncrisis die in
Nederland speelt) en dan min of meer
noodgedwongen thuis moeten blijven
wonen. De SP vraagt tenslotte wanneer
het college met zulk beleid zou kunnen
en willen beginnen en of zij wellicht
meer en andere regels hanteert waarbij
bijstandsgerechtigden gekort kunnen
worden (zoals de kostendelersnorm).

Wandelende vrouw gebeten door hond
in America
In de Schadijkse Bossen in America is zaterdag 23 oktober een vrouw gebeten door een zwarte hond, vermoedelijk een rottweiler. De hond beet de vrouw in haar been.
Het voorval vond omstreeks 17.00
uur plaats. De vrouw was met haar
Bordercollie in het bos aan het wandelen, toen er een zwarte hond naderde
en de Bordercollie aanviel. De bazin

van de Bordercollie sprong tussen de
dieren om haar hond te beschermen,
maar werd daarbij door de zwarte hond
in haar bovenbeen gebeten. De eigenaar van de hond zou vervolgens door

zijn gelopen zonder zich om de vrouw
te bekommeren. Inmiddels heeft de
eigenaar van de zwarte hond zich bij
de politie gemeld en is de politie in
gesprek geweest met deze persoon.

Extra controles politie

Vernielingen schoolplein Kronenberg
Er vinden de laatste weken vernielingen plaats op het schoolplein van basisschool De Kroevert in Kronenberg.
De kinderen en het team van de basisschool laten weten dat ze de vernielingen niet waarderen. De politie gaat
voortaan meer controles uitvoeren.

Positief Gezond-keien

Keien beschilderen voor
#Keipositief
Wethouder Roy Bouten kreeg dinsdagmiddag bezoek van Yasmina,
Richard en Mandy van De Baersdonck in Grubbenvorst.
Samen met de andere bezoekers en bewoners van De Baersdonck
beschilderden ze maar liefst veertig Positief Gezond-keien.
De beweging Limburg Positief Gezond verspreidt deze stenen in
Limburg om anderen te inspireren en te prikkelen, in het kader
van #keipositief. De eerste en de mooiste steen werden
overhandigd aan de gemeente Horst aan de Maas.
Gezondheid is meer dan niet
ziek zijn

Gezondste en vitaalste
gemeente

“Gezondheid gaat over goed in
je vel zitten,” aldus wethouder
Bouten. “Over mensen om je heen
die je kunnen helpen als het tegenzit, over de plek waar je woont en
over je financiële situatie. Daarom
is belangrijk dat we met elkaar
praten over hoe we ons voelen.
En over hoe we ervoor zorgen dat
iedereen de plek krijgt die hij of
zij verdient in Horst aan de Maas.
Ik ben blij met deze kei, want hij
inspireert ons om met nóg meer
mensen dat belangrijke gesprek te
voeren!”

De gemeente Horst aan de Maas
wil de gezondste en vitaalste regio
én gemeente zijn. Wethouder
Bouten: “Dat doe je niet door een
lijstje af te vinken. We laten het
zien door het te doen. Samen
met andere organisaties én inwoners werken we aan een gezond
en vitaal Horst aan de Maas.
Voorbeelden hiervan zijn het nog
altijd groeiende aantal rookvrije
plekken en de aanpak om eenzaamheid tegen te gaan. Er zit nog
veel meer in het vat. Samen voor
een gezond Horst aan de Maas!”

Septembercirculaire
gemeentefonds heeft
voordelig effect op begroting
De gemeente Horst aan de Maas krijgt extra geld ten opzichte van
de laatste septembercirculaire in 2021, met name als gevolg van
een bijstelling van loon- en prijspeil door het ministerie van
Binnenlandse Zaken en een aantal coronasteunmaatregelen die
beschikbaar zijn gesteld door het kabinet. Deze extra middelen
dienen als compensatie voor de gevolgen van het coronavirus.
Tevens moeten hiermee een aantal nieuwe taken bekostigd worden. Onder aan de streep heeft
deze circulaire op zich een voordelig effect op de begrotingspositie
van de gemeente. De inzet van dit
voordeel zal betrokken worden bij
de behandeling van de begroting
2022 en de kadernota 2023. De
uitkeringen uit het gemeentefonds
zijn de belangrijkste inkomsten-

bron voor de gemeente. Het gaat
hierbij om ongeveer 50 procent van
de totale gemeentelijke begroting.
Het Rijk laat gemeenten drie keer
per jaar via de zogenaamde mei-,
september-, en decembercirculaire
weten hoeveel geld per gemeente
beschikbaar komt. De septembercirculaire 2021 is onlangs gepubliceerd en doorgerekend.
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In een brief aan de bewoners van
Kronenberg laten de kinderen en het
team van De Kroevert weten dat ze
de vernielingen niet meer tolereren.
“Helaas vinden er de laatste tijd in
de avonduren wederom vernielingen plaats”, zegt de groep. “De kinderen, kinderraad en het team van
De Kroevert maken zich hier zorgen
over.” De Kroevert moet namelijk zorg
dragen dat het schoolplein een fijne
en mooie plek blijft voor iedereen uit

Kronenberg en omstreken. Het team
van de Kroevert heeft gevraagd of de
ouders van leerlingen en oud-leerlingen het gesprek met hun kind over
dit onderwerp aan willen gaan. “We
hopen dat zij ouders in hun naaste
omgeving van oud-leerlingen, die we
niet middels ISY (communicatiesysteem
school, red.) kunnen informeren, op
de hoogte zouden willen brengen van
onze vraag. Dit keer willen we als extra
actie de buurtbewoners informeren.”

Ook de politie is op de hoogte gebracht
van de vernielingen. De politie gaf
de tip om een melding te maken via
0900 88 44 als er gekke dingen te zien
zijn op het schoolplein. Dan kunnen zij
eventueel handhaven. De politie kan
dan weer in gesprek met de jeugd en
het probleem doeltreffender aanpakken. De agenten gaan sowieso extra
controles uitvoeren.
Tekst en beeld: Niels van Rens
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AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl
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Spoorwegovergang dicht

Weer werkzaamheden bij station Horst-Sevenum
Er vinden verschillende werkzaamheden plaats van maandag 1 tot en
met dinsdag 9 november rond station Horst-Sevenum om het station in
een nieuw jasje te steken. Niet alleen de sporen, maar ook het station
wordt vernieuwd. Het grote aantal werkzaamheden dat in deze dagen
staat gepland heeft ook invloed voor de reiziger, omwonenden en
omliggende bedrijven.
Er wordt al enige tijd gewerkt aan
het spoor door de aannemer, maar
vanaf 1 november zal ProRail dag en
nacht aan het werk zijn het station
en de perrons weer klaar te maken
voor optimaal reisplezier. De twee

perronsporen worden helemaal
vernieuwd. Het derde spoor (aan de
kant van de Losweg/Industrieweg)
is inmiddels helemaal weggehaald.
Daarnaast wordt er gewerkt aan
de perrons. De stalen constructies

Dun Appelbongerd

Participatieavond in Sevenum
Onlangs vond een participatieavond voor omwonenden van Dun
Appelbongerd in Sevenum plaats. Na het welkomstwoord van
wethouder Rudy Tegels werden de aanwezige belangstellenden
geïnformeerd over de planning van het project.
Er was een kennismaking met
ontwerpbureau Buro Lubbers. Dit
bureau is verantwoordelijk voor
de ontwikkeling van het stedenbouwkundig ontwerp. Marian de
Vries gaf namens Buro Lubbers
aan de avond als bijzonder waardevol te hebben ervaren. “De
grote opkomst geeft aan hoe
betrokken de mensen zijn bij
hun omgeving. Ook tijdens de
gesprekken rondom de posters
merkten we dat het leeft in de
buurt. De beelden maakten veel
ideeën en enthousiasme los. We
hebben tijdens de avond veel
lokale kennis en informatie op
kunnen halen. Dit is voor ons erg

waardevol om het stedenbouwkundig plan te verrijken en af te
stemmen op de wensen uit de
buurt.”

Duizend extra woningen in
2025
Het project ‘Dun Appelbongerd’
past bij het masterplan Wonen
van de gemeente Horst aan de
Maas om in de komende vijf jaar
duizend nieuwe woningen te
realiseren. In 2025 moet er voldoende aanbod zijn, passend bij
de woonwensen van de inwoners.
Er moet dan voor iedereen iets te
kiezen zijn, nadrukkelijk ook in
het eigen dorp.

worden verwijderd en vervangen door
gewone perrons. Het perron tussen
de sporen in wordt breder gemaakt.
Tot slot wordt het perronmeubilair
vervangen en worden de
bewegwijzering en de verlichting
vernieuwd.
Dat betekent dat er van maandag
1 tot en met dinsdag 9 november
geen treinverkeer mogelijk is tussen
Helmond en Venlo. Reizigers kunnen
gebruik maken van stopbussen tussen
Helmond, Helmond Brouwhuis, HorstSevenum, Blerick en Venlo. Tussen
Deurne en Horst-Sevenum kunnen
reizigers gebruik maken van een
taxibusje. Er is geen ruimte beschikbaar voor de bussen rond het station.

Deze bussen zijn te vinden op het
industrieterrein Berghem op de hoek
Mommesstraat / Het Erf.

Werkterrein
Van 1 tot en met 10 november zijn
alle parkeergelegenheden rondom
het station in gebruik door de aannemers. Ook delen van de groenstrook
worden gebruikt. Hier worden onder
andere keten geplaatst en materialen
opgeslagen. Het gehele stationsgebied is werkterrein. In verband met
de veiligheid kunnen mensen dus
geen gebruik maken van de parkeerplaats. Bij het tijdelijke busstation op
industrieterrein Berghem zijn parkeerplaatsen beschikbaar. Ook is daar een

fietsenstalling aanwezig.
In het weekend van 5 november 23.00 uur tot en met maandag 8 november 05.00 uur is de
overweg Stationsstraat afgesloten.
Gezien overtredingen eerder dit jaar
wil ProRail nogmaals benadrukken
dat het in deze periode verboden is
gebruik te maken van de overweg.
Door onbevoegd over de hekken te
klimmen en toch gebruik te maken
van de overweg brengen mensen niet
alleen zichzelf maar ook de mensen
die de werkzaamheden uitvoeren in
gevaar.
Tekst: Niels van Rens
Beeld: Stefan Verkerk

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Energiepeil, Vermoeidheid, Stress,
Herstel na Ziekte, Overgangsklachten,
Pijnklachten en Blessures

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Werken bij
Lenssen Advies is per direct op zoek
naar een nieuwe collega voor de functie van

Loonadviseur
Het betreft een functie voor onze
vestiging in Venray.

Wil je meer weten? Kijk dan op:

www.lenssenadvies.nl

Opschoondag in America
In America werd zaterdag 23 oktober een opschoondag georganiseerd. Een aantal Americanen heeft
tijdens deze dag de prikkers uitgestoken en America opgeschoond door zwerfafval te verzamelen. Er zijn
bijzondere vondsten gedaan zoals een breekijzer, een opblaaspop, kadavers, golfballen en een keukenmes.
Er is iets minder afval opgehaald dan tijdens de opschoondag die in maart georganiseerd werd. Dit komt
mede door de zwerfafvalpakkers dat America rijk is en die gedurende het hele jaar door veel zwerfafval
opruimen.
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Genomineerde Ondernemersprijs Horst aan de Maas ARCO

‘Voor ons bedrijf betekent dit erkenning
en waardering’
ARCO staat in het begin van een nieuwe periode, het bedrijf bouwt een nieuw pand in Grubbenvorst. Albert Vermeulen en Ralph Wijnands zijn
genomineerd voor de Ondernemersprijs Horst aan de Maas. “Onze regio is bescheiden om te laten zien wat we allemaal doen en maken.”

effectief mogelijk in te richten kunnen de installaties van ARCO gemakkelijk geïmplementeerd worden in
bestaande productielijnen. Dit zorgt
ervoor dat bestaande productielijnen
niet weggedaan hoeven te worden.
Wat er weer voor zorgt dat er minder
afval waste is waardoor het milieu
minder belast wordt. Naast de efficiency en effectiviteit zorgt ARCO er
ook voor dat de installaties een lage
energieverbruik hebben (planet).”

Obstakels

ARCO ontwikkelt en levert turn
key-oplossingen om de capaciteit,
kwaliteit en efficiëntie van processen
te verbeteren. Samen met de klant
bedenken ze innovatieve oplossingen
op maat voor de branches Industry,
Recycling & Bulk, Agri & Food en
Supply Chain & Internal Logistics.
Voor Albert Vermeulen (commercieel

directeur ARCO) en Ralph Wijnands
(financieel directeur ARCO) betekent
de nominatie van Ondernemersprijs
Horst aan de Maas veel voor het
bedrijf. “Voor ons bedrijf betekent
dit erkenning en waardering”, zegt
Vermeulen. Wijnands sluit daarbij aan:
“De Ondernemersprijs is een mooi
initiatief waar ondernemers de kans

krijgen om het bedrijf of in dit geval
de innovatie aandacht te geven.”

fvalvermindering
Volgens de twee heren voegt ARCO
veel toe op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Naast de kwaliteitstandaarden
werkt ARCO ook volgens het MVO-

Voor ARCO is de regio enorm van
belang. “Niet alleen komen veel
medewerkers uit de regio, ook hebben we als ARCO een heel mooi
netwerk aan partners en leveranciers opgebouwd met de jaren”, zegt
Wijnands. “We kunnen onze kennis delen met alle bedrijven die ook
in de regio Horst aan de Maas en
omstreken zijn gevestigd.” “‘Making
progress together’”, vult Vermeulen
toe. Wel kwamen de twee ondernemers wat obstakels tegen. “Recessies
en nu de verkrijgbaarheid van
materialen en technisch personeel”,
zeggen de heren. “Maar obstakels
zorgen ervoor dat je in beweging
principe”, zegt Vermeulen. “Dit bete- blijft en verandert en dat gaat dan
uiteindelijk weer iets positiefs brenkent dat er waarde wordt gecreëerd
met een goede balans op het gebied gen.” Daarom is ARCO ook ontstaan,
de twee directeuren zagen kansen
van economisch, ecologisch (planet)
op de markt. “Je moet innovatief
en sociaal (people). MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen binnen blijven, op allerlei vlakken. We zagen
ARCO. Eén van de aspecten waar naar een groot marktpotentieel en konden
gekeken wordt is afvalvermindering. daarom ARCO positioneren met een
eigen identiteit.”
Door de installaties zo efficiënt en
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gefeliciteer
SPUITEN

STR ALEN

INDUSTRIEEL SPUITEN

SCHADEHERSTEL
SCHOOPEREN

Ralph en Albert,
gefeliciteerd
met jullie nominatie!
Hartelijk gefeliciteerd met de nominatie
voor de Ondernemersprijs 2021!

#kempencreëert
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Ramon uit Horst doneert zijn lange haar voor
stichting Haarwensen
De 10-jarige Ramon de Reus uit
Horst liet de afgelopen 2,5 jaar zijn
volle bos haar groeien om het te
kunnen doneren voor stichting
Haarwensen. Donderdagmiddag
21 oktober ging bij Praedé Kappers
in Horst de schaar in zijn lange,
rode lokken en kon hij ruim
30 centimeter aan haar doneren
aan het goede doel.
Hij heeft het helemaal zelf bedacht.
Ramon zag 2,5 jaar geleden op televisie
dat kinderen hun haar lieten groeien
voor stichting Haarwensen. “Dat greep
hem erg aan”, vertelt moeder Karin.
“Hij wilde dit ook graag doen, ondanks
dat het iets was dat vaker gedaan werd
door meiden dan jongens.” Ramon
besloot zijn haar niet meer te laten
knippen tot het lang genoeg was om
er een pruik van te laten maken. Het
duurde ongeveer 2,5 jaar voordat het
met 30 centimeter lang genoeg was.

Pesten
Ramons ouders zijn ontzettend trots op
hem. “We vinden het geweldig”, zegt
vader Sjaak. “We waren benieuwd of
hij het vol zou houden”, voegt Karin
hieraan toe. “Hij heeft vaker getwijfeld
om het toch af te knippen, maar
heeft het toch doorgezet.” Dat Ramon
twijfelde over het vroegtijdig afknippen
van zijn haar, kwam niet alleen door
praktische redenen. “Ik werd ermee
gepest”, vertelt hij. “Ze noemden me
Ramona en zeiden dat ik een meisje
was.” Sjaak geeft aan dat het pesten
langdurig heeft plaatsgevonden. “Als je
één keer zoiets zegt, dan kan dat wel.
Maar dit gebeurde continu. We vinden
het jammer dat de school hier niets aan
heeft gedaan. Als je hem nou voor de
klas zet en hem uit laat leggen waarom
hij zijn haar laat groeien, dan is het
probleem opgelost. Helaas is dit niet
gebeurd. We hebben het laatst op de
ouderavond nogmaals aangegeven en

toen werd er gezegd dat het besproken
gaat worden na het weekend.
Dit gebeurde vervolgens niet.” Ramon
is zelf wel trots op zijn lange haren,
ondanks dat ze soms zorgden voor het
nodige ongemak. “Het was wel echt
heel warm”, zegt hij. Ramon droeg zijn
haren ook altijd los, hij had het nooit in
een staart of knot. Ook met wassen en
borstelen werd het volgens hem steeds
meer werk. Daarom vond hij het zelf nu
wel tijd om de schaar erin te zetten.
Ramons haar werd in twee vlechten
gevlochten en is vervolgens afgeknipt.

Na één uur in de kappersstoel te
hebben gezeten, zat er een hele andere
Ramon. Hij is blij met het eindresultaat
en is trots op zijn nieuwe coupe. Hij
geeft aan dat het even wennen was,
maar vindt zijn korte haren nu al veel
makkelijker. Ook met slapen is het
niet meer zo warm. Of hij zijn haren
in de toekomst nog een keer wil laten
groeien voor het goede doel, dat weet
hij nog niet.

Tekst: Floor Velthuizen

VBK Covering is dé specialist en marktleider in automatische, klant speciﬁeke afdekoplossingen.
Op een professionele en klantvriendelijke wijze bieden wij systemen voor het automatisch afdekken
van ladingen voor de transport- en de agrarische sector. Deels worden deze oplossingen in eigen huis
ontwikkelt. Ter uitbreiding en versterking van ons kleine team (10 FTE) zijn wij op zoek naar een:

Monteur en Leerling Monteur

Tekenaar / Werkvoorbereider

Je installeert automatische afdeksystemen op
vrachtwagens, aanhangwagens of opleggers. De
werkzaamheden bestaan uit constructie- en montage werkzaamheden en uit de montage van hydraulische en elektrische systemen. Je levert kwaliteit en
draagt graag bij aan productverbeteringen.

Je krijgt de kans om jezelf tot productspecialist
te ontwikkelen. Je bent verantwoordelijk voor het
uitwerken en ontwerpen van de orders en koopt
de ordergerichte materialen in. Je bedenkt en test
productverbeteringen en ontwikkelingen. Je hebt
contact met leveranciers, klanten en onze monteurs.

Wat verwachten wij van jou:
• Een technische opleiding
• Ervaring op het gebied van constructie,
hydrauliek en elektro techniek is een pré.
• Kunt zelfstandig werken en hebt een ﬂexibele
en positieve werkhouding

Wat verwachten wij van jou:
• Opleiding richting WTB of voertuigtechniek
(MBO+/HBO)
• Ervaring met 3D Solid Works
• Kennis van hydrauliek en elektro techniek en
van de toepasbaarheid van staal en aluminium
• Goede beheersing van de Nederlandse,
Duitse en Engelse taal

Ben jij de enthousiaste medewerker die ons team wil komen versterken? Reageer dan uiterlijk
19 november per mail met je motivatie en CV t.a.v. Jandrik Knapen op info@vbkcovering.nl.
Doctor Huub van Doorneweg 22 | 5753 PM Deurne | +31 (0)493 529 559 | www.vbkcovering.nl

Duurzaam verder

D66+GroenLinks Horst aan de
Maas maakt kandidatenlijst
verkiezingen bekend
D66+GroenLinks Horst aan de Maas heeft haar kandidatenlijst
bekendgemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.
Tijdens deze verkiezingen staat voor de partij centraal dat de
gemeente duurzaam, gezond en rechtvaardig verder wil.
Volgens de partij bestaat de lijst uit
leden met een gezonde mix van
ervaring, vers bloed en verspreide
kennis van de verschillende beleidsterreinen. Alle kandidaten hebben laten blijken zich de komende
vier jaar voor de inwoners in Horst
aan de Maas te willen inzetten.
Op nummer één staat lijsstrek-

ker Maarten Voesten. Daarna
volgen Eveline Baas, Daphne
Spreeuwenberg, Jos Gubbels,
Carmen Aerts en Bert Vrieling. De
rest van de kieslijst wordt medio
december bekendgemaakt. Ook
hebben de leden het vertrouwen
uitgesproken in Thijs Kuipers als
hun kandidaat-wethouder.

Sint-Maarten alleen voor schooljeugd

Ook dit jaar geen troshoop
in Lottum

In Lottum vindt traditioneel de Sint-Maarten viering plaats rond
11 november, met een troshoop die door het hele dorp te bezoeken
is. Net als vorig jaar zal er dit jaar geen troshoop zijn vanwege de
coronamaatregelen.
Vorig jaar moest er al noodgedwongen van deze traditie
afgeweken worden door de maatregelen die ingevoerd zijn vanwege corona. De viering heeft toen
onder schooltijd op het schoolplein
plaatsgevonden. Ook dit jaar zal
er geen troshoop zijn en vieren

de basisschoolkinderen op vrijdag
5 november onder schooltijd de
Sint-Maartenviering op het schoolplein met vuurkorven, muziek, de
traditionele wafels, het toneelspel
en Sint-Maarten op het paard. Deze
viering is alleen bedoeld voor de
schooljeugd.
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Blik op groene vingers

De tuin van Rick van den Beuken Sevenum
In de rubriek ‘Blik op groene vingers’ licht HALLO tuinen in de
gemeente Horst aan de Maas uit die het bekijken waard zijn en
vertelt de eigenaar over zijn tuin. Hier komt aan bod wat de tuin voor
de eigenaar betekent en wat het favoriete plekje is. Deze week de tuin
van Rick van den Beuken uit Sevenum.
Rick en zijn vrouw Gea verhuisden elf jaar geleden vanuit
Lelystad naar hun woning aan
de Monseigneur Evertsstraat in
Sevenum, het dorp waar Rick
geboren is. Hij heeft de hoveniersopleiding afgerond en werkt in
het onderhoud en de aanleg van
golfbanen. Van kleins af aan is hij
ook al geïnteresseerd in tuinen en
dat is altijd zo gebleven. Sinds ze
verhuisd zijn, is Rick al bezig met
de tuin, die hij volledig zelf heeft
aangelegd. “Toen we hier gingen
kijken was de tuin één grote wildernis”, vertelt Rick. “Het onkruid
stond tot 1,5 meter hoog.”

Dierenliefhebber
Het eerste wat Rick en Gea in hun
tuin deden, was het creëren van
een ongelijk landschap. “Het teletubbielandschap noemen we dat
ook wel”, legt Rick uit. “Ik hou niet
van vlak. Waar het zwembad nu
ligt, hebben we eerst een kinderspeeltuin gemaakt. Daar stonden schommels, glijbanen, een
speelhuisje, een trampoline en
een zandbak.” Een week nadat ze
verhuisden, kregen Rick en Gea
een kip cadeau van Ricks vader.
Toen besloten ze een dierenwei te
maken. “Hier houden we kippen en
eenden. Ook hebben we tien jaar
lang een hangbuikzwijntje gehad,
Peppa. Peppa is in januari helaas
overleden. Ik hou van dieren en
vind dat voor kinderen ook heerlijk. Hoe leuk is dat nou, mijn zoon
liep in zijn laarsjes door de modder en hielp met het varkenshok
schoon te maken. Dat vond hij fantastisch.” Ook de vijver lag snel in
de tuin. Een vriend van Rick heeft
met een kraan de boel uitgegraven. “Het enige wat we hebben
gehouden uit de vorige tuin is de
oude waterput. “Ik heb hem wel
volgegooid, het werd een groot
muggenhol. Nu staan er vrolijke
planten in.”

Wellnesstuin
Voordat ze kinderen hadden, waren
Rick en Gea gek op dagjes wellness. Toen ze kinderen kregen,
werd dat lastiger. “Vijf jaar geleden
zaten we in een hottub bij vrienden, we zaten er nog geen uur in
en keken elkaar aan: dit moeten
wij ook hebben. Ik denk dat we
een maand later zelf een hottub
hebben aangeschaft.” De hottub
wordt fanatiek gebruikt door het
gezin en wordt elke vrijdag gevuld.
“We brengen er ieder weekend wel
in door, de kinderen vinden het
ook heerlijk. Ik heb een kleine bar
erachter gemaakt, zodat we ook
wat lekkers hebben als we erin zitten” Ook oud op nieuw wordt elk
jaar in de hottub gevierd door het
gezin.
Toen de kinderen wat groter werden, besloot Rick de speeltuin weg

te halen en zelf een zwembad in te
graven. “Ik denk dat we dit drie jaar
geleden hebben gedaan”, vertelt hij.
“Ik vind het geweldig, het geeft echt
een vakantiegevoel in de zomer.” Voor
dat extra zomergevoel heeft Rick ook
een buitenkeuken gebouwd in de tuin.
Hij heeft een waterleiding aangelegd
en er is zelfs warm water. “Ik heb ook
nog een buitendouche gemaakt”, zegt
Rick. “Dat is wel heel handig, de kinderen kunnen na het zwemmen meteen onder de douche.”

Inspiratiebron
De tuin staat vol met palmbomen
die Rick her en der op de kop heeft
getikt. Inspiratie hiervoor haalden
Rick en Gea van alle verre reizen
die ze gemaakt hebben naar onder
andere Suriname. “Ik ben echt geboren in het verkeerde continent”, lacht
Rick. “We zoeken altijd de warme
landen op. In Suriname zijn we echt
het oerwoud in gegaan, de natuur
daar is fantastisch. Die reis is één
van de mooiste momenten uit mijn
leven geweest. Ik ging daar echt met
buikpijn weg. Als we geen kinderen
hadden gehad, dan waren we allang
weggeweest. In Suriname heb ik ook
de inspiratie opgedaan voor onze
tuin.”
Rick geeft aan dat hij weinig tijd kwijt
is aan het onderhoud van de tuin.
“Het is best een wilde tuin, iedereen
denkt altijd dat dat heel bewerkelijk is, maar ik doe er eigenlijk bijna
niets aan. Het maaien van het gras

kost me nog de meeste tijd. Dat is
een kwartiertje per week. Ik heb de
tuin expres vol geplant, zodat er geen
ruimte is voor onkruid.” In het najaar
laat Rick alle bladeren vallen. Hij
gooit niets de tuin uit, maar harkt het
bij elkaar en laat het de hele winter
verteren. “In het voorjaar is daar weinig van over. Dan haal ik alleen het
oude loof weg, dat kost me maar een
halve dag. Verder ga ik er twee keer

per jaar doorheen en hiernaast hoef
ik eigenlijk niets te doen.”

Favoriete plek
Rick en Gea genieten het hele jaar
door van hun tuin. In de winter
brengen ze veel tijd door in de hottub
en in de zomer is het zwembad
favoriet. “Het eerste kopje koffie bij
het zwembad in de zomer is toch
wel favoriet”, vertelt Gea. “Daar

hebben we ook een bankje staan en
dan genieten we in het zonnetje.”
Rick zit het liefst onder de olijfboom.
“Daar heb ik de randstenen van het
zwembad geplaatst die over waren
en er een bankje van gemaakt. Als de
kinderen dan nog slapen en wij in het
zonnetje zitten, dat is voor mij wel het
lekkerste moment van de dag.”
Tekst: Floor Velthuizen

Voor alle kinderen in horst
Al kennis gemaakt met de kinderclub in Horst? Van harte
welkom in ‘de Schuilplaats’ aan
de Gastendonkstraat!
Elke laatste zaterdagmorgen
van de maand houden wij een
ochtend voor kinderen van 4
t/m 12 jaar. Op deze ochtenden luisteren we samen naar
een verhaal uit de Bijbel. Daarnaast doen we verschillende
leuke en inspannende activiteiten. De educatieve en (re)
creatieve afwisseling maakt
het tot een mooie en leerzame
ochtend.
De inloop is vanaf 10:00. Zodra
de kinderen binnenkomen mogen ze een kleurplaat kleuren.
Dan kan iedereen eerst even

kennismaken met elkaar.
Zo wordt er tijdens het kleuren in een ontspannen sfeer
gekletst. Even na tienen is het
Bijbelverhaal aan de beurt.

Aansluitend hierop maken we
een knutselwerkje. Dit knutselwerk is meestal een ruimtelijk,
3D werkje. Tevens is het een
verwerking van het Bijbelverhaal. De kinderen worden hierbij geholpen voor zover dat

Heb je verder vragen?

Neem gerust contact op met Esther: 0630444047
Hartelijk welkom, elke laatste zaterdag van de maand!

nodig is, zodat ze allen iets
mee naar huis kunnen nemen.
Dan is het tijd voor een pauze.
Onder gezellig gepraat drinken we wat en natuurlijk eten
we er iets lekkers bij. Als de
laatste kruimels in onze buik
zitten is het tijd voor het volgende onderdeel van onze
ochtend. We zingen met elkaar
een lied, in de kinderclubweken daarna oefenen we dit lied
vaker, zodat we het lied uiteindelijk uit ons hoofd kennen.

De tijd vliegt voorbij, want na
het zingen gaan we alweer
naar buiten voor onze laatste
activiteit. We doen met elkaar
een (bal)spel, zo kunnen we
wat bewegen en wat van onze
energie kwijtraken. Heerlijk
even lekker ravotten…!
Als we al onze energie verspeeld hebben gaan we naar
binnen om daar met elkaar nog
één keer een lied te zingen en
om vervolgens God te danken
voor deze fijne ochtend.
Zien we jou de volgende keer
ook? Je bent altijd welkom!
Tot ziens op zaterdag
30 oktober om 10 uur!

WWW.EVANGELISATIELIMBURG.NL
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Mieke

Mieke Christiaens-Mulders
echtgenote van

Mart Christiaens
Mijn lieve vrouw, ôs mam
en trotse oma is plotseling overleden
in de leeftijd van 62 jaar.

Zo onverwacht heb je de vriendengroep verlaten.
Niet te bevatten...
Wij wensen Mart, Steffie en Edem,
Sjors en Eefje, Nine, Fos
heel veel sterkte
Henk en Wendy
Mart en Truus
Hans en Coby
Johan en Anjo

Mart
Steffie en Edem
Sjors en Eefje
Nine
Fos

Wij zijn diep geschokt door het trieste bericht
van het onverwachte overlijden van

Familie Mulders
Familie Christiaens

Geboren 18 oktober 2021

Ise

Nellie Anna Wijnhoven

jesper, renske & nori
wijnhoven
de Hees 24, 5975NM Sevenum

Geboren

Mees

25 oktober 2021
Zoon van
Bram en Lieke
Kersten-Janssen
Van Megenstraat 67
5961 RV Horst

Mieke Christiaens - Mulders

Swolgen, 24 oktober 2021
Broekhuizerweg 24-A, 5866 BA
Bedankt voor jullie steun en medeleven.

Mieke, we hebben jou leren kennen als een vriendelijke,
lieve en zorgzame vrouw die voor iedereen klaar stond.
Je betrokkenheid viel op door je interesse en door altijd
een luisterend oor voor een ander te hebben.
We zullen je warmte missen.

Lieve Mieke
Met heel veel verdriet hebben we geheel onverwacht
afscheid van onze Mieke moeten nemen.
Toen je als vrijwilliger kwam werken bij Atelier Oet de Verf
was het iedere woensdag feest.
‘Tot woensdag’, zei je vorige week nog vrolijk.
Diezelfde avond met oud-collega’s zitten lachen en kletsen
met een drankje en een hapje.
Lieve Mieke, altijd aardig en hulpvaardig en zo zacht
van karakter.
Lieve Mieke, wat zullen we je missen!
We maken een diepe buiging voor je eenvoud en
jouw onbaatzuchtige liefde.
Ruuth, Denny, Dorien, Cecile en Sacha
Cliënten en vrijwilligers van Atelier Oet de Verf Daelzicht

Onze gedachten gaan uit naar Mart, Sjors en Eefje,
kleinkinderen Fos en Nine en naar Steffie en Edem.
Heel veel sterkte voor jullie allemaal,
voor familie en alle naasten.
Namens personeel
Christiaens Group

Pap en Mam proficiat
van ons allemaal!
Als familie willen wij iedereen van harte bedanken
voor jullie steun, vriendschap, liefde en zorg
die wij hebben ontvangen na het overlijden van
mijn lieve man, ons pap en opi

Jac Pijnenburg

Els, kinderen en kleinkind

Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor alle lieve woorden, berichtjes,
kaarten en prachtige bloemen die we mochten ontvangen na het
overlijden van mijn lieve vrouw, lieve mama en trotse oma

onnie Vervoort-Geeven
Frank
Liesbeth en Jelani
Nick en Mayra
Wesley †
Pap en Mam Geeven
Broekhuizenvorst 17-9-2021

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.

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

Ger & Mariet
Cox-Huijs
50 jaar getrouwd.

Het heeft ons goed gedaan

Een mooie ster straalt
nu aan de hemel

Op 29 oktober zijn

Dankbetuiging

Lieve mensen,
Wij danken iedereen voor de hartverwarmende belangstelling,
vele lieve kaartjes, bloemen en de bijdrage voor de
Maag Lever Darm Stichting die we mochten ontvangen na het
overlijden van mijn lieve man, pap, schoonvader en onze trotse opa

Sef Lijnders
Dit heeft ons veel steun en troost gegeven.
Mia, Erna en Peter, Stef, Vera en Bram, Bram
Sevenum, oktober 2021

Te huur: Zeer nette 2-onder-1-kap
woning, 3 slpkrs,voor /achtertuin en
garage,huurprijs 1.000 euro, per 1 dec
2021. Reacties per email:
Oudvit seniorenbanen is opzoek naar
janphlox@hetnet.nl
o.a. schoonmakers en postbezorgers
in uw regio! Ervaring werkt! bel:
Fiets reparatie Piet Kusters
0512 54 80 77 of kijk op www.oudvit.nl Stuksbeemden 9, Horst
We zien uw sollicitatie graag tegemoet! Graag eerst bellen 398 60 16

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

Molenstraat 41
5975 AE Sevenum

Auto ramt
huis in
Meerlo en
veroorzaakt
veel schade
Een automobilist is zaterdagochtend 23 oktober een huis
in Meerlo binnengereden.
Het incident gebeurde rond
05.45 uur op de Hoofdstraat.
De mannelijke bestuurder verloor in een bocht de macht over
het stuur. Hij kwam tegen het
huis tot stilstand. Onderweg
heeft hij een elektriciteitskast
en struiken omvergereden.
De schade aan het huis is groot.
De man werd zonder noemenswaardige verwondingen
meegenomen naar het politiebureau. De oorzaak van het
ongeluk is niet bekend.

Gezocht: Woonruimte voor mij en
mijn 2 dochters. Min. 2 slaapk.
Omgeving Horst. 06 15 41 01 28
Te koop gevraagd: huis met loods
of champignoncellen in Horst,
Melderslo. Meterik of Hegelsom .
Evt huis in Horst dichtbij centrum in te
ruilen. Tel 06 19 20 81 96
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Horst, ôs plekske groond

Historische Kring Horst maakt verzamelboek
over geschiedenis van Horst
De Historische Kring Horst heeft
een verzamelalbum gemaakt, in
samenwerking met supermarkt
Albert Heijn, over de historie van
Horst. In het boek staan 24 thema’s die vertellen over de historie
van het kerkdorp.
Een half jaar lang hield de Historische
Kring Horst zich bezig met het samenstellen van het historische boek: Horst,
ôs plekske groond. “Het was een hele
klus”, vertelt Jac Christiaens, één van
de makers. “Het was één groot avontuur, iets tastbaars dat je met veel
vrijwilligers van de Historische Kring
Horst maakt.” Naast dat Horst een
historisch boek rijker is, heeft het
meer met zich meegebracht, vertelt
Christiaens. “Tijdens corona hadden
we het niet makkelijk. We konden
niet bij elkaar komen en we merkten
dat we iets nodig hadden zodat onze
vrijwilligers elkaar weer zagen. Deze
kans was de perfecte aangelegenheid
om weer bij elkaar te komen nadat er
versoepelingen kwamen. Tijdens het
maken van het boek merk je dat je
samen sterk staat, echt teamwerk.”

Samenkomen
In het boek worden 24 thema’s
vermeld. “Die thema’s werden vlot
verzonnen door de werkgroep”,
vertelt Jeannette van den Beuken,
één van de makers. “We hebben
tussen duizenden foto’s van Horst
gesnuffeld en dan ontstaan die
thema’s heel snel.” Enkele thema’s
die in het boek naar voren komen
zijn: markante gebouwen, vergeten
beroepen, foto’s van heden
naast vroeger, oorlog en herstel,

jeugdvertier, markante Horstenaren
en archeologische vondsten.
“Het boek is ontzettend breed
geworden, voor jong en oud is er
iets interessants te vinden in het
boek”, zegt Van den Beuken. “Het
leuke aan het maken van dit boek is
dat onze vrijwilligers samenkomen.
Iedereen heeft weer een eigen
specialiteit en interesse binnen de
club en deze krachten konden we
allemaal bundelen in dit boek.”

Dozen met foto’s
Tijdens de zoektocht heeft de werkgroep ook nieuwe ontdekkingen
gedaan. “We hebben in museum De
Kantfabriek nog dozen liggen met
foto’s die we nog allemaal moeten
onderzoeken”, vertelt Christiaens.
“Daar hadden we nu de tijd voor en
dan kom je foto’s tegen waarvan we
het bestaan niet eens wisten. Als er
Horstenaren in het boek voorkwamen, vroegen we de families van

Gemeente weigert vergunning
voor huisvesting van 96
arbeidsmigranten in Sevenum

Weigeringsbesluit
Het functioneel gebruik zou niet
aansluiten op het gebruik dat is
toegestaan binnen de bestem-

ming van een bedrijf. Op grond
van artikel 1.9 van het bestemmingsplan moet onder een ‘bedrijf’
worden verstaan: een inrichting of
instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen,
bewerken, opslaan, installeren
en/of herstellen van goederen
dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten, aan huis verbonden beroepen daaronder niet
begrepen. De huisvesting van
arbeidsmigranten (logiesfunctie)
valt hier niet onder. Daarnaast
past het initiatief ook niet binnen
het Beleid Arbeidsmigranten van
de gemeente Horst aan de Maas.
Naar de initiatiefnemer is gecommuniceerd dat het verzoek niet zal
worden geaccepteerd en dat Kafra
een weigeringsbesluit ontvangt.

Digitaliseren
Het samenbrengen van jaren aan
geschiedenis van Horst is één van
de doelen van de Historische Kring
Horst. Nu en in de toekomst willen
de vrijwilligers hun archief steeds

meer digitaliseren en daarbij ook
een juiste beschrijving opnemen.
“Dat is enorm van belang, nu kan
het nog”, zegt Christiaens. “Er leven
nu nog mensen die veel afweten
van de mensen die hier geleefd
hebben.”

Tekst en beeld: Niels van Rens

UNIEK WONEN IN HET
MONUMENTALE ANNAPARK

De gemeente Horst aan de Maas heeft de aanvraag geweigerd voor
de omgevingsvergunning voor het uitbreiden van huisvesting van
arbeidsmigranten met 96 personen aan de Erik de Rodeweg 5 in
Sevenum. De aanvraag voldoet niet aan de gestelde kaders uit het
beleid van de gemeente.
Initiatiefnemer Kafra wil op de
bestaande tijdelijke voorziening
Labour House, voor de huisvesting
van arbeidsmigranten, uitbreiden
met 96 personen. In de voorziening zijn 104 studio’s gerealiseerd
voor twee personen per studio
en 52 studio’s voor vier personen
per studio. Op dit moment kan er
huisvesting worden geboden aan
416 personen. Binnen de beoogde
nieuwe bebouwing worden 48 studio’s (tweepersoons studio’s) gerealiseerd die in totaal plek bieden
voor de huisvesting van 96 arbeidsmigranten.

deze mensen altijd of we een foto
van hun naasten mochten plaatsen.
Ik heb ze allemaal aan de telefoon
gehad. Dan sturen ze ook ineens
nog veel mooiere foto’s op.”

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.

VANAF 1 NOV.
IN VERKOOP
Meer informatie
op de nieuwe website:
www.woneninannapark.nl
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Een moeder is een lichtje
dat nooit dooft
in je hart en in je hoofd.

Ik weet niet waar je bent
toch ben je dichtbij
je woont in mijn hart
je bent voor altijd
een deel van mij

Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand
houdend, is van ons heengegaan ôs mam, ôs oma en
superoma

♥
Met pijn in ons hart hebben wij
jou in liefde losgelaten

Jo Linders-Theunissen

Mart Verhalle

Hay Linders

weduwe van

5 Horst, 20 juni 1929

Anny Verhalle - Donkers
12 maart 1944

Leo a
Mariet en Pieter
Petra
Stephan en Marjolein, Luna, Jayce
Joop en Henriëtte
Lambert en Marieta
Dian 1 en Dennis
Els en Ruud, Imke
Lizet en Niek
Hay en Anita
Brenda 1 en Gertjan, Noé
Stan
Chris
Glenn en Vivian
Anjo en Rik
Tom
Lizan en Emiel
Rob

25 oktober 2021
Anny
Familie Verhalle
Familie Donkers

Franciscanerpoort 7, 5801 DH Venray
Mart is thuis, waar jullie welkom zijn om persoonlijk afscheid van
hem te nemen. Graag van tevoren even bellen: 06-23470425.
Mart zal voor het laatst in ons midden zijn tijdens de afscheidsdienst op maandag 1 november om 13.00 uur in Hotel Asteria,
Maasheseweg 80A, 5804 AD in Venray. Jullie kunnen de dienst
volgen via een livestream:
https://vimeo.com/event/1415554/c500c1facb
Het was Mart zijn wens om in plaats van bloemen een donatie te
schenken aan de KWF Kankerbestrijding en Nederlandse
Hartstichting, hiervoor zijn collectebussen aanwezig.
Wij zullen Mart, in kleine kring, begeleiden
naar crematorium Boschhuizen.

Loevestraat 75, 5961 TW Horst
De crematiedienst heeft plaatsgevonden op woensdag
27 oktober.

Aas ik ôw neet miër zeej,
is dit de leste kiër.

“Bedankt wá…”

Jan Keijsers

Een sterke vrouw is overleden.

Verstappen Jan

Mia Philipsen - Tacken

echtgenoot van

Truus Keijsers-Smits †

weduwe van

Jan Philipsen
Mam, oma, oma Horst en super oma is 86 jaar geworden.
Els en Jan
Janneke en Roel, Anna, Eva
Tim en Kim, Maud, Dez
Dick
Jos †
Sjors
Pleun en Freek
Geert en Marianne
Peter en Iza
Asia
Damian
Kamil
Tegelen, 24 oktober 2021
Correspondentieadres: Meterikseweg 84C, 5961 CX Horst
Wij nemen met het eigen gezin afscheid van mam.
Een woord van dank aan het personeel van Zorghuis Tegelen
voor de liefdevolle verzorging van mam in de laatste periode
van haar leven.

c Horst, 21 oktober 2021

Verdrietig maar met een onuitwisbare herinnering
aan zijn zorgzaamheid, levenslust en humor,
hebben wij afscheid moeten nemen van ôzze pap en trotse opa
in de leeftijd van 86 jaar.
Anita en Bert
Stan
Nick en Sanne

Mirjam en Frank
Mike en Joyce
Demi en Nik

Horst, 22 oktober 2021
Schutroedeplein 14, 5961 BX Horst

Openingsfeest

Club Taste
nieuwe
naam Lange
Horst

Na een lange tijd stilte
wordt er nieuw leven in de
oude zaal van De Lange
Horst geblazen. Op vrijdag
12 en zaterdag 13 november wordt de nieuwe discotheek Club Taste geopend.
Club Taste gaat deze opening
vieren met een aantal optredens van artiesten. Op vrijdag komen DJ DeepChrash,
DJ Diego en DJ SBN. De lineup voor de zaterdag ziet er
als volgt uit: Harrie Snijders,
Hôrspower, Matinee’ss, New
Wave en Partycollektive. Het
openingsweekend is een
18+-evenement. Jongeren
onder de 18 jaar zijn dus niet
welkom. Voor meer informatie,
kijk dan op de Facebookpagina
van Club Taste.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Ben op zoek naar personen die
in teamverband onderwerpen in
Horst of de regio, middels geestige
satire,onder de aandacht willen
brengen. Voor meer informatie:
Piet Titulaer, tel: 06 55 86 76 78
Uw huis weer opgefrist?
Voor schilder- en texwerk bel Huub.
06 14 11 59 49. (Ook voor andere
klussen in en rondom huis.)
Te koop: Nefit Topline 25
Gasverwarmingsketel
H. Aerts 06 53 17 62 60
POETSHULP gevraagd in HORST voor
wekelijks 2 tot 3 uur.
Graag contact opnemen met
06 50 85 97 74.
Zoekt u woonruimte?
Ik heb woonruimte met eigen ingang
Tel. 06 57 40 40 50
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

De uitvaartdienst is op vrijdag 29 oktober om 10.30 uur in de
H. Lambertuskerk van Horst, waarna wij pap bij mam te ruste
leggen op de r.-k. begraafplaats aan de Deken Creemersstraat.
Omdat mam destijds overleden is aan kanker,
was pap zijn wens om in plaats van bloemen een gift
te vragen aan Kankeronderzoekfonds Limburg.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister.

&
Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

bob noten
uitvaartbegeleiding

uit vaar t verzorging

Yvonne
Vos
Met liefde en passie
Dag en nacht bereikbaar

077 - 302 11 40

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

24-uur
bereikbaar

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

11

2810 \ nieuws
Jongerenvisie

Jongeren geven mening over
leefbaarheid Meerlo
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 twee jongeren uit Meerlo in
gesprek. De één woont nog thuis bij zijn ouders en de ander woont
sinds kort doordeweeks op kamers in Tilburg, maar komt elk weekend terug naar Meerlo.

Koen Peelen

Dirk Jacobs

Koen Peelen (21) geeft het leven
in Meerlo een 7,5. “Ik heb het hier
altijd naar mijn zin en de meeste
van mijn vrienden komen hier
vandaan”, vertelt hij. “Veel mededorpsbewoners zijn bekenden en
ze zijn altijd in voor een praatje.
De keerzijde van een dorp vind
ik dat jongeren van mijn leeftijd
vaak het leven willen ontdekken en willen genieten van hun

studententijd. Hiervoor is Meerlo
simpelweg te klein, dus moet je
naar de stad voor zulke ervaringen.”
Koen geeft aan dat hij momenteel
de perfecte combi ervaart, omdat
hij doordeweeks op kamers woont
in Tilburg, maar elk weekend weer
terugkomt naar Meerlo. Dirk Jacobs
(20) woont nog bij zijn ouders en
woont al zijn hele leven in Meerlo.
Dirk: “Ik geef het leven hier toch

wel een dikke 8. Het mooie aan het
wonen in een klein dorp als Meerlo
vind ik het ons-kent-ons-gevoel,
iedereen kent en begroet elkaar.”

Jongerenactiviteiten
Volgens Dirk en Koen is er van alles
te doen voor jongeren in het dorp.
Dirk: “Er worden in Meerlo verschillende dorpsactiviteiten georganiseerd voor jong en oud. Midden
in het dorp staat ook een kroeg.
Hiernaast voetbal ik, net als veel
andere jongeren uit het dorp, bij
SV United in Wanssum. Na trainingsavonden en wedstrijden zijn we
dus ook met veel Meerlose jeugd
te vinden in de kantine, daar is het
altijd gezellig. Verder gaan we vaak
naar OJC Merlin, dit is elk weekend geopend.” Ook Koen is vaak
te vinden bij de soos. “OJC Merlin
is toch wel de favoriete plek onder
jongeren”, vertelt hij. “Hier komen
we met jongeren van veel verschillende leeftijden bij elkaar en organiseren we feesten voor jeugd uit de
gemeente.” Dirk voegt hieraan toe
dat de soos dus echt een ontmoetingsplek voor jongeren uit het dorp
is. “Hier komen we vaak met een
grote groep jongeren uit het dorp
samen om een pilsje te drinken en
daarna gezamenlijk naar een feest
of evenement in de buurt te fietsen”,
legt hij uit. Koen geeft aan dat hij
ook vaak bij vrienden thuis te vinden
is, in de keet. “Hier drinken we een
biertje en kijken we voetbal, of doen
we na het stappen nog een drankje.”
Om een feestje te bezoeken, worden
andere dorpen en steden ook regel-

matig opgezocht door de jongens.
“Als er niets te doen is in Meerlo,
dan pakken we de fiets en gaan
we naar een evenement of feestje
in de buurt”, vertelt Dirk. “Je komt
weer andere mensen tegen dan in je
eigen dorp en deze feestjes zorgen
vaak voor hele geslaagde avonden.” Koen is het hiermee eens,
maar geeft aan dat de stad zijn
voorkeur heeft als hij echt op stap
gaat. “Hier zijn meerdere uitgaansgelegenheden en is het altijd druk”,
legt hij uit. Zijn favoriete steden zijn
Tilburg, Eindhoven, Nijmegen en
Maastricht.

Wonen
Dirk ziet zichzelf niet uit Meerlo verhuizen. “Het is dan misschien geen
groot dorp en er is niet altijd wat te
doen, maar het is er wel altijd gezellig. Daarnaast past het ons-kent-onsgevoel helemaal bij mij. Ik zit zeker
weten op mijn plek in Meerlo en wil
hier blijven wonen.” Voor Koen ligt
dit anders. “Ik ben natuurlijk al voor
de helft verhuisd uit Meerlo”, geeft
hij aan. “Of ik later zelf in Meerlo ga
wonen weet ik nog niet. Wel weet ik
dat ik het leuk vind om als twintiger
in de stad te wonen, maar daar blijft
het dan ook bij. Momenteel heb ik
nog geen idee in welk dorp ik later
zal gaan wonen, al wil ik wel graag
in Noord-Limburg blijven. Daarop
hebben andere factoren natuurlijk
ook invloed, zoals waar mijn vrienden gaan wonen bijvoorbeeld.”

Tekst: Floor Velthuizen

Oh, zit dat zo!

Aansprakelĳkheid

Waterschade. En wie gaat dat betalen?
Limburg is deze zomer zwaar getroffen door wateroverlast. De beelden van overstromingen en
waterschade staan nog op het netvlies. Het waterschap heeft maatregelen genomen om de waterschade
te beperken. Ontstond er toch schade aan jouw eigendom? Dan is het wellicht mogelĳk om de schade te
verhalen op de overheid. De meeste burgers en bedrĳven kĳken daarbĳ naar het waterschap. Heeft het
waterschap een fout gemaakt in het beheer, dan kan dat onrechtmatig zĳn jegens de schade lĳdende
partĳ en kan schadevergoeding gevorderd worden. We spreken dan veelal over een onrechtmatige
overheidsdaad. Het kan ook zĳn dat het waterschap geen fouten heeft gemaakt, maar dat desondanks
schade is ontstaan aan jouw eigendom. We noemen dat een rechtsmatige overheidsdaad. In dat geval is
het wellicht mogelĳk om door middel van een verzoek om nadeelcompensatie de schade op het
waterschap te verhalen.
Echter, niet alleen het waterschap
kan aansprakelijk worden gesteld.
Het waterschap is verantwoordelijk
voor het waterbeheer, maar er moet
bijvoorbeeld ook gekeken worden
naar de rol van de gemeentelijke
overheid. Immers, ook op de
gemeente rust een zorgplicht bij het
waterbeheer.
In recente rechtspraak is weliswaar
geoordeeld dat de betreffende
gemeente niet aansprakelijk
was voor een verstopte duiker
(waterdoorgang), waardoor water

niet weg kon, maar dat er op een
gemeente wel een algemene
zorgplicht rust ten behoeve van het
waterbeheer. Zo moet de gemeente
adequaat reageren op klachten en
waar nodig onderzoek verrichten.
Er zijn dus meerdere spelers ten
behoeve van het waterbeheer.
Als je schade hebt geleden, is het
derhalve van groot belang om vast
te stellen waardoor die schade
is ontstaan en welke overheid
(waterschap, gemeente, provincie,
Rijk) daarvoor aansprakelijk is.

Ook kan het zijn dat niet de
overheid maar een particulier
of bedrijf de schade heeft
veroorzaakt.
Heb jij schade geleden en wil
jij proberen om deze schade te
verhalen, dan kijk ik graag met jou
mee naar de mogelijkheden!

Door: Bram Dirkx,
Van der Putt advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 74 | www.putt.nl
dirkx@putt.nl

Binnenkijken bij...

Column

Wie heeft een
beperking?
Eén keer in de maand komt
Saskia bij ons op bezoek. Als ze
de deur van de auto open doet
kan de hele buurt meegenieten.
Ze gilt van plezier als onze hond
Joep haar begroet en
enthousiast bij haar op schoot
klimt. Al jaren zijn wij
gastgezin van haar. Dit om haar
én onszelf een fijne dag te
bezorgen. Maar ook om haar
ouders een dagje vrijaf te
gunnen.
Saskia heeft een lichamelijke en
verstandelijke beperking en ziet
zeer slecht. Haar ouders zijn op
leeftijd en zorgen 24 uur per dag
voor haar. Zij maken zich soms
zorgen over de toekomst als zij niet
meer voor haar kunnen zorgen.
Saskia voelt deze zorgen haarfijn
aan.
Zij heeft weliswaar beperkingen,
maar als er iemand is met talenten
en kwaliteiten dan is dat onze
Saskia. Altijd goede zin, vrolijk
en enthousiast. Elke keer als ik
gezellig met haar en mijn dochter
op een terras zit, dan geniet ze
volop van haar cappuccino met
een zoetje. Ze maakt met iedereen
contact. Haar enthousiasme werkt
aanstekelijk. Iedereen lacht en
reageert vriendelijk op ons.
Mooi is het om te zien hoe zij kan
genieten van de kleine dingen in
het leven. Samen een boodschap
doen en een lekkere maaltijd
bereiden. Lekker op de bank
samen een film kijken met één van
mijn kinderen. Lekker kroelen met
Joep onze hond, die onafscheidelijk
van haar is. Gewoon een dagje
meedraaien in een gezin en af en
toe op je beurt moeten wachten
om aandacht te krijgen.
Ik heb bewondering voor het feit
dat ze ondanks beperkingen zo
positief in het leven staat. En als
ik weer eens loop te mopperen
en chagrijnig ben als het even
tegenzit, dan probeer ik een
voorbeeld te nemen aan haar.
Meer te leven in het moment.
Genieten van de kleine dingen in
het leven. Niet je kop laten hangen
als het even tegenzit.
Ik stel me dan weleens de vraag:
wie heeft er nu eigenlijk een
beperking?

Anja Damhuis,
Synthese
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Ward Verkuylen nieuwe directeur NLW Groep
Ward Verkuylen wordt de nieuwe
algemeen directeur van NLW
Groep. Roy Bouten, voorzitter
van het bestuur van NLW is blij
met deze keuze: “We hebben in
Ward iemand gevonden die met
ons de afspraken gaat uitvoeren
die we hebben gemaakt voor een
mooie toekomst voor NLW
Groep.”
Een klein jaar geleden heeft NLW
Groep gekozen voor een toekomstbestendige koers. Deze ontwikkeling
gaat nu een volgende fase in. Roy
Bouten geeft namens het bestuur
van NLW Groep aan: “We hebben een
mooi plan gemaakt voor de toekomst
van de NLW. Tijdens onze gesprekken
is gebleken dat Ward met passie voor
de mensen die er werken deze klus
gaat klaren. Hij heeft ervaring bij een
sociaal werkbedrijf en is een ondernemend mensen-mens.”

Aansturing
De nieuwe fase waar de organisatie
nu in komt, vraagt om een langjarige,
structurele en koersvaste leiding.
Ward Verkuylen gaat dat op zich
nemen. Hij heeft als opdracht
meegekregen om de interne
organisatie te versterken en de
organisatie te leiden tot stabiele groei
met tevreden opdrachtgevers en
aandeelhouders. Hij volgt Rob Schmitz

op, die tot 1 november Algemeen
Directeur ad interim van NLW Groep is.
Ward Verkuylen is nu verantwoordelijk
voor Marketing, Communicatie en
Verkoop bij VieCuri Medisch Centrum.
Hij heeft ervaring als directeurbestuurder van de Wezo Groep
NV in Zwolle, een organisatie die
vergelijkbaar is met NLW. Hij licht zijn

kijk op de toekomst van NLW Groep
toe: “De drie gemeenten zijn loyaal
aan NLW. Dat verdienen de ruim
duizend medewerkers van het bedrijf
ook. Het is nu aan ons om werkgevers
in de regio en onze aandeelhouders te
laten zien dat we hun loyaliteit waard
zijn. Ik ga daarvoor met hart en ziel
aan de slag.”

Uitvoeringsplan
NLW Groep is de gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap
Noord-Limburg West (NLW). Er
werken mensen die om allerlei
redenen het zelfstandig niet redden op de arbeidsmarkt en daarin
ondersteuning nodig hebben. NLW
Groep biedt hen, als sociaal werk-

bedrijf voor de gemeenten Peel en
Maas, Venray en Horst aan de Maas,
beschut werk aan. Daarnaast werkt
NLW Groep in opdracht van bedrijven en andere gemeenten.

Thijs Lenssen vertrekt ook bij D66+GroenLinks
en start eenmansfractie
Raadslid Thijs Lenssen stapt voor de tweede keer in 2,5 jaar tijd over naar een andere politieke partij.
Na de SP verlaat hij D66+GroenLinks en start zijn eigen partij. Volgens Lenssen zou zijn oude partij niet de
idealen nastreven waar ze voor staan en daarom vindt Lenssen dit de enige keuze.
Een populair besluit is het niet,
zegt Lenssen. “Ik zal wel een
hele hoop modder over mij heen
krijgen. Dan is dat maar zo, maar
mijn besluit staat vast en ik sta er
nog steeds voor de volle honderd
procent achter.” Over de precieze
reden en over de details wil
Lenssen niet praten. Maar of er
binnen de partij ruzies waren, daar

is Lenssen duidelijk over. “Nee,
ik heb altijd goed samen kunnen
werken met mijn partijgenoten.”
Ook Maarten Voesten, lijsstrekker
D66+GroenLinks heeft altijd
goed samen kunnen werken met
Lenssen. “We betreuren het vertrek
van Thijs”, zegt hij. “Het is jammer
en hij was een raadslid van waarde
voor ons team.”

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

Niet achter ideeën
Lenssen nam 2,5 jaar geleden bij de
SP een zetel mee en stapte over naar
D66+GroenLinks. “Ik was het toen niet
eens met de idealen van de partij, die
pasten niet meer bij mij”, legt Lenssen
uit. “Daarna heb ik gesprekken gevoerd
met de voorzitter en de fractievoorzitter en de ideeën en plannen sloten
naadloos aan op die van mij. Daarom
ben ik bij deze partij gegaan. Nu,
2,5 jaar later, zijn er amper punten die
de partij zou verwezenlijken waarheid
geworden. Dan denk ik: waarom zit ik
nog bij deze partij? Dat is onaanvaardbaar.” Voesten begrijpt de mening van
Lenssen enigszins. “Iedere politieke
partij heeft ideeën en het is bekend
in het politieke landschap dat je niet
al die ideeën kunt verwezenlijken.
Daarnaast zitten we voor het eerst in
de coalitie en dan kun je niet verwachten dat je al je voorstellen binnenhaalt.” Lenssen neemt zijn zetel mee
en begint een eenmansfractie. Voesten
ziet het vertrek niet als een zetelroof. “Dat zou gek zijn”, zegt hij. “Thijs
heeft zijn zetel destijds meegenomen
vanuit de SP en vertrekt nu weer met
zijn eigen zetel. Dus voor ons maakt
dat uiteindelijk niet uit, we gaan weer
zoals vanouds verder: met z’n vieren.”

Kritischer

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

Lenssen maakt vanaf nu deel uit
van een eenmansfractie in de

gemeenteraad van Horst aan de
Maas. Hij zegt al enige tijd in gesprek
te zijn met meerdere mensen om
zijn partij uit te breiden. “Daar wil ik
verder niet veel over vertellen, het
zal de komende weken meer vorm
moeten krijgen. We staan voor een
radicale verandering. Ik vind dat de
oppositie te weinig ruimte krijgt in de
inbreng tijdens raadsvergaderingen en
raadsvoorstellen. Het verbetert juist
de kwaliteit van de politiek als we
allemaal wat kritischer zijn. Kijk ook

naar al die insprekers de laatste tijd
tijdens de raadsvergaderingen. Het
zijn allemaal bezorgde burgers en ik
vind dat daar te weinig naar wordt
geluisterd.” Wie er in de nieuwe partij
komen en wat de naam wordt, daar
wil Lenssen niets over kwijt. “Ik kan
wel zeggen dat het verschillende
mensen zijn, met alle soorten
geslachten en leeftijden.”

Tekst: Niels van Rens
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Sint Maarten moet tijdens corona
andere vorm krijgen
Rondgaan langs de deuren tijdens Sint Maarten ligt momenteel gevoelig. Nu de cijfers explosief stijgen is het voor de rondgangers een risico om
bij elke deur langs te gaan voor een snoepje. Moet deze editie niet anders worden vormgegeven nu het coronavirus door het land gaat?
Is het überhaupt wel verstandig om langs de
deuren te gaan? Of kunnen we met z’n allen gewoon afstand houden en is er niets aan de hand?
Sint Maarten moet een andere vorm krijgen.
Het risico tot meer besmettingen is aanwezig en
elk risico moeten we als Nederlanders niet willen nemen. We willen toch ook niet dat mensen
door dit feest in het ziekenhuis belanden of er-

ger? Laten we dan, net zoals vorig jaar, Sint Maarten
afgelasten.
Aan de andere kant kun je dit feest ook niet van
de kinderen ontnemen. De jeugd heeft het al niet
makkelijk tijdens deze pandemie. Ze hebben al
zoveel plezier ingeleverd, moeten ze dit nu ook
overslaan? Daarnaast kan Sint Maarten toch goed
op 1,5 meter? Dan zetten de huishoudens een

bakje met snoep voor de deur of stoppen ze het
snoepgoed op 1,5 meter in de tasjes. Heel veel
mensen zijn al gevaccineerd en kinderen onder de
12 jaar hebben minder kans om besmet te worden.
Waarom doen we eigenlijk zo moeilijk?
Sint Maarten moet tijdens corona andere vorm krijgen. Wat vindt u?

Bespreking poll week 42

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 meeste stemmers op de poll gaven aan het
niet eens te zijn met de stelling. Volgens Rob
Clabbers biedt de coronatoegangspas slechts
schijnveiligheid. “Een gevaccineerde met kleine
klachten kan het virus gewoon overbrengen aan
een ongevaccineerd negatief getest persoon”,
legt hij uit. “Bovendien houden gevaccineerden
een groen vinkje in de app, ondanks een

positieve test. Dan kun je handhaven, maar ook
eens logisch na gaan denken dat het helemaal
niets bijdraagt aan het bestrijden dan wel onder
controle brengen van dit virus.” Suzanne Buddiger
voegt hieraan toe dat wanneer het groene vinkje
niet aangeeft dat je niet besmettelijk bent, het
ook geen zin heeft. Anja Jacobs is het hiermee
eens. “Kijk eens naar voetbalstadions en winkels”,

zegt ze over de kwestie. “Daar voel ik me een
stuk onveiliger dan in een restaurant of café
dat zich wel aan de regels houdt qua afstand en
hygiëne.” Ook Karin Lerschen valt over de drukte
in supermarkten. “We mogen wel hutjemutje in de
supermarkt, maar als we ergens met twee personen
aan een tafeltje lekker gaan uiteten zouden we
gecontroleerd moeten worden.”

Ingezonden brief

Groen?
Greenport! Green, mijn Engels is best oké. Green is groen, port is haven. Dus een groene haven. Maar wat is er groen aan Greenport? Niet de
bedrijven!
DSV, Geodis, VidaXL, PvH, Arrow;
veel kleuren, maar zeker geen
groen. De kassen? Ja, die durf ik wel
groen te noemen. Die zorgen voor
gezond voedsel. Iets wat we nodig
hebben. Greenport noemt de wallen
en groenstrookjes tussen de bedrijven een mooi leefgebied voor dieren
en met name de bijen. Kleine stukjes
groen, dat wel. Maar die vallen in
het niet bij de blokkendozen, window dressing noemen de Engelsen
dat. Door de gigantische verwoes-

ting vluchten dieren naar onze tuinen, ze zoeken een andere nieuwe
plek om te leven of worden doodgereden op de weg. Voor het groen
dat verdwijnt, komt er groen, zegt
Greenport. Is dat wel zo? Is natuurverbetering meer groen? Het is groen
dat al groen is. Natuur die al natuur
is, dat is natuurlijk geen natuurontwikkeling. Ook loopt Greenport ver
achter met de beloofde natuur. Maar
niet met verkopen van de grond en
het wegschuiven van de struiken,

planten en bomen die er al stonden.
Een aantal bewoners van onze
gemeente laat zich gebruiken voor
‘Greenwashing’. Daar zit wel groen
in! Ze promoten (waarschijnlijk zonder het te weten) de leugens van
Greenport in betaalde content op
sociale media. Ondertussen weet
ook de gemeente dat Greenport
wordt ontwikkelt en gebouwd op
leugens. In verslagen en rapporten van Greenport staan leugens
en verdraaiingen. “En lijkt men

het te begrijpen en te accepteren”,
staat achter zaken die niet eens zijn
gezegd. De gemeente weet ervan!
Hebben Ryan, Roy en Rudy de moed
om op te treden en uit dit liegende
groen- en geldverslindende monster te stappen? Wij doen toch niet
mee aan dit vieze spel? Wij willen
toch een eerlijke, groene en gezonde
gemeente zijn?
John van Dooren
Zeesweg, Sevenum

Ingezonden brief

Landbouwgrond en natuur
Altijd een moeilijke keuze: grond voor landbouw of voor iets anders. Toch zou je een afweging kunnen maken of de bijdrage van de grond aan
natuur in sommige gevallen niet een veel grotere waarde heeft dan voor landbouwgrond. In dat geval: natuur boven economie.
Niet voor Sjaak Jenniskens. Voor
hem, zo bleek toen hij in de raadsvergadering van 19 oktober twee
keer even spreektijd kreeg van het
CDA, is het duidelijk. Het werk aan
de Kabroekse beek mag geen landbouwgrond kosten. Goede landbouwgrond moet je nergens anders
voor gebruiken. Een edel voorvechter voor de landbouw en ongetwijfeld standvastig in zijn standpunt.
Geen dubbele moraal zoals mevrouw
Wijnhoven de SP verweet in het
geval Knops. Over hetzelfde anders

acteren dan mevrouw Wijnhoven
juist acht. Of mevrouw Wijnhoven
daarin gelijk had, valt te betwisten,
maar de dubbele moraal, de tweeslachtigheid en haar verzet daartegen geeft hoop voor de mensen
die de blokkendozen in wat Klaver 7
moet worden liever niet zien komen.
Allemaal goede landbouwgrond en
daar zal Sjaak pal voor staan om een
dubbele moraal te voorkomen. En
voor de mensen die de uitbreiding
van Toverland helemaal niet zien
zitten? Sjaak zal heus geen goede

landbouwgrond te grabbel gooien
voor schitterende parkeerplaatsen. Dat zou wijzen op een dubbele
moraal. En wat te denken van het
grond verslindende Equestrian. Voor
de ruitersport zal Sjaak heus niet nog
meer landbouwgrond of bos willen opofferen. Aan Sjaak Jenniskens
hebben we de strijder voor onze
landbouwgronden, waarschijnlijk
om de wereldbevolking te voeden.
Dan maar geen aanpassing van de
Kabroekse beek, de wereldbevolking
gaat voor. Hij zal nu de medestrijder

zijn, tegen pretparken, paardencentra en blokkendozen. Onze hoeder
tegen het vernietigen van honderden hectaren goede landbouwgrond.
Een medestrijder voor de groepen
die de gemeente zien verworden
tot slechts een economisch speeltje.
Nu nog de rug recht houden, Sjaak.
En bij volgende betogen weer wat
spreektijd vragen.

Andries Brantsma
Reysenbeckstraat Hegelsom

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

Nielsflits
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Sintermertes’
veugelke,
haet un
corona
keugelke
Sint Maarten, één van de
activiteiten waar ik me als
kind in november helemaal op
verheugde, naast mijn
verjaardag natuurlijk. Een
overvloed aan snoep, snacks
en fruit. Als je dan trots
thuiskwam met je kilo’s zware
rugzak en het snoepgoed op de
tafel strooide, was het alsof je
een gratis duik kon nemen in
een snoepwinkel. Dit jaar
wordt alles anders.
Bij ons in het dorp kent de
rondgang van Sint Maarten niet
echt een organisatie. Kinderen
gaan met of zonder ouders langs
de deur voor snoepgoed, maar
niemand organiseert het echt.
Hoe gaan we daar nu mee om
tijdens deze coronapandemie?
En nu helemaal omdat de
besmettingen explosief stijgen.
Zouden er over twee weken, bij
een nieuw weegmoment, de
cijfers nog hoger gaan?
Ik vraag mij oprecht af hoe ieder
huishouden hiermee omgaat.
Gaan we de snoepjes bij de kinderen in de tas doen of zetten we
een bakje bij de deur zodat ze een
Mars of Snicker kunnen pakken
zoals vorig jaar. De charme gaat er
inderdaad van af bij deze laatste
keuze, maar het is wel de veiligste. Persoonlijk weet ik het ook
niet. Voor mij is het ook de eerste
keer dat ik snoep mag uitdelen
bij mijn nieuwe woning, maar of
ik een bakje voor de deur neerzet
of het ‘ouderwets’ ga aanpakken,
daar moet ik nog over nadenken.
Veel dorpsbewoners zullen zeggen:
doe niet zo moeilijk. Toch is het
geen gemakkelijke keuze.

‘Doe niet zo moeilijk’
Al met al is het belangrijkste
dat het kinderplezier bovenaan
blijft staan. En dan is het maar:
‘Sintermertes’ veugelke, haet un
coronakeugelke’.
Sintermert ze,
Niels
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VVD Horst aan de Maas Ons buitengebied verdient beter!
Afval, energieopwekking of huisvesting van arbeidsmigranten. Het
gevoel ontstaat dat het buitengebied en de kleine kernen hierbij steeds
aan het kortste eind trekken. Dat komt door de keuzes die worden
gemaakt door het College van B&W van Horst aan de Maas.
Waarom liggen de verkenningsgebieden voor grootschalige energieopwekking nu juist in de dunbevolktste
gebieden van onze gemeente? Hier
is de energiebehoefte klein ten
opzichte van de grote kernen en
bedrijventerreinen. Andersom zou
toch veel logischer zijn. De energietransitie is een opgave van ons alle-

Vanaf 2019 wordt het keukenafval in
het buitengebied nog maar ééns per
week opgehaald. Vanwege duurzaamheid, was de reden. Dit gaat
goed, dus waarom óók niet in de
kernen? Of was het toch een bezuiniging, want de afvalstoffenheffing
voor het buitengebied is gewoon
gelijk gebleven.

maal. Laten we deze dan ook eerlijk
verdelen.
Arbeidsmigranten zijn nodig, evenals goede huisvesting. Uitbreiding
van woonruimte vindt plaats in en
tegen bestaande kernen vanwege
gemakkelijke toegang tot gemeenschappelijke voorzieningen. Echter
voor grootschalige huisvesting
van arbeidsmigranten verwijst de
gemeente naar het buitengebied. In
het kader van participatie en integratie zou je toch een andere keuze
verwachten.

Horst aan de Maas heeft het grootste buitengebied van Limburg. Hier
woont bijna 20 procent van de inwoners, het is het werkgebied van de
agrarische, toeristische en recreatieve sectoren en kent een mooie
natuur. Bezuinig niet en breek het
niet af! Investeer juist in het behoud
en versterking van de leefbaarheid.
En kijk daarbij niet naar aantallen,
maar juist naar de toegevoegde
waarde. Gewoon. Doen!
Jeroen Achten

SP Horst aan de Maas Geen onderzoek naar handelswijze gemeente in ‘Knops-kwestie’
De taken van de gemeenteraad zijn grofweg in drieën op te delen: het vormen van de volksvertegenwoordiging, het stellen van kaders en het controleren van het college van Burgemeester en Wethouders. Die
laatste twee taken wil de gemeenteraad van Horst aan de Maas niet vervullen bij het dossier Knops. De SP
had hiertoe verzocht in een initiatiefvoorstel over onderzoek naar de handelswijze van de gemeente.
Het is gebleken dat er ambtenaren
ingezet zijn bij de voornamelijk
privékwestie van de toenmalige
wethouder. Zowel ambtenaren van
het ministerie, de provincie en de
gemeente zijn bij een WOB (Wet
Openbaarheid Bestuur) verzoek

aan het licht waren gekomen.
Maar het vervelende is dat er toch
steeds zaken in de krant belanden
en dit allerminst reclame is voor
onze gemeente. Daarnaast wil het
college niet onderzoeken, omdat
er al een juridisch traject is ingezet

ingezet. Alles bij elkaar een leger
van ambtenaren dus. Er heeft zelfs
afstemming plaatsgevonden tussen
deze bestuurslagen. Het college
had verder al aangegeven niet tot
onderzoek over te gaan omdat er
volgens haar geen nieuwe zaken

door Knops zelf. Het komt vaker voor
dat er een onderzoek parallel loopt
aan een juridische zaak en ook de
insteek tussen beide is verschillend.
Rectificatie versus waarheidsvinding.
En deze laatste was het doel van de
SP.
Volgens de SP moet deze zaak afgesloten kunnen worden, want als
er steeds nieuwe zaken opkomen,
wordt de gemeente in een kwaad
daglicht gezet. Alle andere partijen

zien dat verband helaas niet of in
ieder geval onvoldoende. Zelfs niet
het CDA, dat bij een andere zaak
(houtstook bij kassen) hoog van de
toren blies en stelde dat in dat dossier ‘de laatste steen boven moet
komen’. Hoogst verwonderlijk hoe
met name het CDA met twee maten
meet, zodra er een eigen partijgenoot betrokken is bij een kwestie.
Michael van Rengs

D66+GroenLinks Horst aan de Maas Meer controle betekent een eerlijker Horst aan de Maas
Gelukkig besteden we afgelopen tijd extra aandacht aan het naleven van afspraken bij bedrijven. Zo gaan
we de organisatie van ons toezicht weer in eigen hand nemen en de samenwerking met Venray terugschroeven. Dat is nodig want afgelopen jaren is er bij bedrijven amper gecontroleerd.
Het is cruciaal dat we niet alleen
regels maken, maar dat we er ook
op toezien dat mensen en bedrijven
zich eraan houden. De overheid is
er als marktmeester om bedrijven
en inwoners gelijk te behandelen.
Het klinkt misschien kinderachtig
dat deze controle nodig is, bedrijven
kunnen zichzelf toch wel in de hand

houden? Dat blijkt dus niet altijd het
geval en daar kom je zonder controle
vaak pas te laat achter.
Twee voorbeelden: in Horst aan
de Maas hebben we te maken met
een groeiend aantal bedrijven dat
arbeidsmigranten wil huisvesten. Het
is van belang dat deze werknemers
veilig wonen en prettig kunnen

leven. Controleer je hier niet op,
dan betekent dit dat sommige
ondernemers de regels aan hun
laars lappen en migranten jarenlang
in vervelende omstandigheden
moeten leven. Terwijl ze volgens
de regels eigenlijk recht hebben
op een fatsoenlijke woning. Het
tweede voorbeeld heeft te maken

met bedrijven die meer uitstoten
dan eigenlijk mag. Hier komen we
achter, omdat inwoners klagen over
stankoverlast. Bij controle blijkt vaak
dat deze bedrijven meer uitstoten
dan mag, met negatief gevolg voor
de kwaliteit van de lucht, water en
bodem. Controle vooraf voorkomt
gedoe achteraf.
We kunnen als gemeente niet alleen
alle regels controleren. Ook de
provincie is er om toezicht te houden,
samen met de omgevingsdiensten.

We zetten ons er vanuit Horst aan
de Maas voor in deze organisaties
te helpen om hun taak uit te
voeren. Mensen die zich niet aan
de regels houden, moeten hierop
worden aangesproken. We zijn tegen
willekeur. Meer controle betekent
een eerlijker Horst aan de Maas.

Eveline Baas

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.

Vissers Plant Innovators is een modern en dynamisch internationaal
vollegrond- en tuinbouwbedrijf. Wij zijn gespecialiseerd in het
grootschalig vermeerderen van aardbei- en aspergeplanten.
Wij zoeken voor ons bedrijf in America (Lb) een:

VRACHTWAGENCHAUFFEUR/
HEFTRUCKCHAUFFEUR
(zowel internationaal als nationaal koeltransport)

M/V

en een

LANDBOUWMECHANISATIE
MONTEUR
M/V

(indien gewenst in combinatie met tractorchauffeur)

Voor informatie kun je bellen met Martijn Vergoossen, 06 50 47 73 93
Je sollicitatie kun je richten aan:

Vissers Plant Innovators
Midden Peelweg 10
5966 RE America
E: martijn@vissers.com
www.vissers.com

Cold comfort
verzorging
Bevordert een diepe ademhaling en ondersteunt
bij een verkoudheid.
Cold comfort geurmengsel (5 ml)
+ Cold comfort stick (0,8 ml)

Van € 23,80 voor

€ 15,95
St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885

+ GRATIS Cold comfort
Face Mask (20 ml).

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

‘De allerlaatste momenten
van iemands leven zijn de
belangrijkste momenten’
Dankbaarder werk is er bijna niet dan
het vrijwilligerswerk van Maria Janssen
uit Meijel. Zij zit aan het sterfbed bij
mensen en zorgt voor de allerlaatste
momenten van iemands leven.

“Het heeft iets moois”, zegt Maria. “Je bent deel van
iemands laatste moment en dat je daar bij mag zijn is
speciaal.” Al acht jaar is ze vrijwilliger bij Stichting
Leven Rond de Dood. Het begon allemaal bij een letterlijke zwarte bladzijde in Maria’s leven. “Ons huis
in Meijel brandde af. Dat was heel heftig om mee te
maken. Al snel kwamen we in Panningen terecht en
toen ik er even doorheen zat, kwam ik per toeval een
vacature tegen bij Stichting Leven Rond de Dood. Ik
besloot erop te reageren.”

Laat het los
Waarom Maria dit vrijwilligerswerk besloot te
doen, weet ze ook niet precies. “Ik heb altijd in de zorg
gewerkt, misschien komt daar mijn roeping vanaf.
Maar het kan ook zijn dat het een trigger is geweest
vanuit een persoonlijke hoek. Mijn vader, moeder en
broer zijn gestorven en van alle drie de keren was ik er
niet bij toen ze stierven. Ik heb hun laatste momenten
niet meegemaakt. Wellicht doe ik dit vrijwilligerswerk
omdat ik vind dat niemand alleen mag sterven.”
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Als er iemand op sterven ligt, kan de familie palliatieve zorg inschakelen voor de laatste momenten van de
persoon die komt te overlijden. “Vaak kom ik dan ‘s nachts
langs en zit ik naast het bed van deze persoon. Ik houd een
hand vast, praat tegen hen en help hen naar het einde.”
Omgaan met dit soort emoties is voor Maria normaal.
“Het voelt als een rust als ze hun leven verlaten. Ik zeg ook
altijd tegen hen: ‘het is goed zo, ga maar en laat het los’.”
Maar het is niet altijd makkelijk, zegt Maria. “Vooral bij
jonge mensen is het lastig. Mensen op een hogere leeftijd hebben heel wat jaren gehad en dan is het ook goed
zo.” Maria treft veel situaties aan. “Soms dan valt diegene
al snel in slaap en praat ik tegen deze persoon. Als ik in
dezelfde ruimte ben, is het al vaak genoeg. Dan ben ik rustig aan het haken of lees ik een boek. Soms dan is diegene
nog redelijk helder van persoon en praten we samen over
het leven, de kinderen en andere dagelijkse zaken.”
Speciaal
In die acht jaar dat Maria vrijwilliger is bij
Stichting Leven Rond de Dood, heeft ze één speciale
situatie meegemaakt die haar voor altijd bijblijft. “Er
lag een wat stevigere vrouw op bed. Ze lag op haar zij
en om de zoveel tijd moest ik met een verzorger haar
op de andere zij draaien, dat kon ze niet zelf, bewegen
ging niet. Op een gegeven moment zat ik naast haar
bed en ging de vrouw uit het niets rechtop zitten. Ze
riep de naam van haar man, die al 25 jaar overleden
was, en zei: “ik kom eraan.”. Daarna ging ze in een
foetushouding liggen en heeft zich daarna niet verroerd. Een paar uur later was ze overleden. Je schrikt

wel even, maar daarna is het ontzettend mooi. Gek
is dat, dat je het laatste moment van iemand zo meemaakt. Dat is voor mij heel dankbaar. Ik krijg nog
steeds kippenvel als ik dit vertel.”
Maria raadt iedereen palliatieve zorg aan.
“Niemand hoort alleen te sterven”, zegt ze. “De laatste
momenten zijn de belangrijkste.”

Niemand hoort
alleen te sterven

Verliesbegeleiding

Rouw is de prijs die we
betalen voor liefde
Bij een ingrijpend verlies is niets meer hetzelfde. Het thema is zoveel breder dan het
verlies van een dierbare door overlijden.
Het is ook voelbaar bij ernstige ziekte, scheiding, adoptie, uithuisplaatsing,
ingrijpende verandering van woonplek of werk. Of het verlies van levenslust en
zelfvertrouwen bij een burnout/depressie. Verlies hoeft geen plek te krijgen,
‘verwerk je niet’ maar raakt verweven met het levensverhaal.
Maar hoe ‘doe’ je dat? Ik loop graag een stuk met u mee.

Spoorweg 10 5963 NJ Hegelsom
06 15 13 75 69 info@jacquelinehuijs.nl

Mijn consulten worden (gedeeltelijk) vergoed door de ziektekostenverzekering (check uw poliswaarden)

www.jacquelinehuijs.nl
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Ritueelbegeleider
Lucie Geurts
over uitvaarten in
de coronaperiode
Afscheid nemen van een geliefde is moeilijk en een
uitvaart is belangrijk voor het rouwproces van mensen. Traditionele rouwrituelen, zoals het bezoeken van
een uitvaart, het condoleren van nabestaanden en het
geven of ontvangen van fysieke steun, werd moeilijker
tijdens de lockdown. Tegelijkertijd boden uitvaarten
in de coronatijd een nieuw perspectief. Lucie Geurts
uit Horst is Ritueelbegeleider. Zij helpt mensen het
leven van een dierbare waardig te herdenken, met het
vormgeven van mooie herinneringen. Lucie vertelt
hoe zij de uitvaartdiensten in de coronaperiode heeft
beleefd.
Hoewel ze zich anderhalf jaar geleden zorgen
maakte, vindt Lucie Geurts achteraf gezien dat de uitvaarten tijdens de coronaperiode voor haar niet heel
anders dan normaal waren. Lucie verzorgt de inhoud
van de uitvaartdienst. “Inhoudelijk maakt het niet zo
veel uit of je op een uitvaart spreekt voor tien of voor
vijfhonderd mensen”, legt ze uit. “In het begin van
corona zorgde ik ervoor dat ik de diensten die ik had
geregeld, zo snel mogelijk uitwerkte. Dit deed ik voor
het geval dat ik corona zou krijgen of in quarantaine
zou moeten. Als ik thuis zou moeten blijven, zou er
een pakketje klaarliggen met informatie die iemand
over zou kunnen nemen.” Lucie is zelf niet ziek geworden, maar heeft wel één keer de gevolgen van de
coronamaatregelen aan den lijve ondervonden. “Ik zou
een uitvaart gaan begeleiden toen mijn dochter corona
bleek te hebben. Ik heb toen de hele dienst voorbereid
en iemand van de familie heeft het verhaal voorgedragen. Zo hebben we er toch samen een waardige, persoonlijke dienst van gemaakt.”

Het wordt
langzaam weer
als vanouds
Kijken wat er wel kan
Lucie is vooral positief gebleven in deze moeilijke periode. “Ik keek vooral wat er wel kon, in plaats
van te focussen op wat er niet kon. Samen met nabestaanden heb ik vooral overlegd hoe zij op een goede
manier afscheid konden nemen. Afscheid nemen kun
je immers maar één keer en het is belangrijk dit op dat
moment goed te doen. Herdenken kun je blijven doen
en ook op een later tijdstip groter aanpakken.” Ze probeerde haar werkzaamheden hetzelfde uit te voeren
als voor corona, voor zover dat mogelijk was. “Ik ga in
principe altijd naar mensen toe wanneer we het gaan

hebben over hoe de dienst er uit gaat zien. Ik vind
het gewoon heel belangrijk om mensen in de ogen te
kunnen kijken en hun omgeving te zien. Daar kan ik
heel veel uit opmaken. Ook dit gesprek hoort bij hun
rouwverwerking. Dit ben ik daarom ook zoveel mogelijk blijven doen.” Wat Lucie wel lastig vond, was dat
wanneer de overledene een grote familie achterliet,
ze niet met de hele familie om de tafel kon. “Normaal
spreek je dan met iedereen, nu moesten er twee of drie
mensen uitgekozen worden zodat er afstand gehouden
kon worden. Tijdens de uitvaart zag ik dan ook een
heel aantal mensen dat ik nog niet eerder had gezien,
terwijl ik hen onder normale omstandigheden zou
hebben leren kennen in het gesprek.” De anderhalvemeterregel maakte het soms moeilijk. “Ik vond het erg
lastig dat ik mensen niet kon troosten als zij het moeilijk hadden wanneer ze spraken tijdens de uitvaart.
Een simpele, troostende hand op de rug kon gewoon
niet.”
Beperkingen
Voor nabestaanden was het volgens Lucie soms erg
moeilijk dat de uitvaart, toen er nog een maximumaantal bezoekers gold, in een kleine kring gehouden
werd. Er moest gekeken worden wie er wel en niet
werd uitgenodigd. “Toch zorgden de kleine uitvaarten
ervoor dat je nog dichter bij mensen komt. De uitvaarten waren veel intiemer, dat is iets wat veel nabestaanden ook weer als positief ervaarden. De directe
kring kon zo heel persoonlijk afscheid nemen en kon
heel puur zeggen wat zij wilde zeggen. Ze namen
afscheid voor zichzelf, zonder erbij stil te staan wat
andere mensen ervan vonden.” Lucie had regelmatig
te maken met uitvaarten die door mensen thuis via de
livestream werden gevolgd. “Dit was soms wel gek, ik
had geen idee voor hoeveel mensen ik stond te spreken. Ik was wel eens bij de supermarkt en dan kwam
iemand me vertellen hoe mooi een dienst was geweest.
Dan vond ik het lastig dat ik me niet kon herinneren
waar ik iemand had gezien, maar bleek diegene mij via
de livestream te hebben gezien.”
Dat er een periode aanbrak waarin er geen koffietafels waren, vond Lucie schrijnend. “Er mocht toen
wel een dienst gehouden worden voor dertig mensen, maar na de dienst mocht je niet meer samenzijn”,
vertelt ze. “Op deze manier is er geen ontlading voor
de nabestaanden, dat is heel lastig. Dat vonden mensen
vaak moeilijker dan het feit dat er maar dertig mensen
mochten komen.”
Ook in het ziekenhuis en in verzorgingstehuizen
was het afscheid nemen ontzettend moeilijk volgens
Lucie. “Niet iedereen kon erbij zijn als iemand in het
ziekenhuis stierf. Mensen hebben afscheid moeten
nemen van een familielid terwijl ze diegene soms
al twee weken niet hadden kunnen zien.” De laatste
weken voor een overlijden staan bij mensen het meest
vers in het geheugen. “Juist in het gesprek met mensen
kwamen schrijnende verhalen naar voren.

Met een waardige afscheidsdienst, die op een fijne
manier kon worden voorbereid, kon dit leed weer wat
verzacht worden.”
Ook is er een tijd geweest dat er wel een dienst
gehouden mocht worden met koffietafel, maar dat
deze koffietafel alleen op dezelfde plek mocht worden georganiseerd. “Op heel veel plekken kan dit wel,
maar in de kerk kan dit niet”, vertelt Lucie. “Er waren
mensen die normaal gesproken voor een kerkelijke
uitvaart hadden gekozen, maar dat nu niet deden,
omdat de familie dan erna niet samen konden komen.
Dit heb ik een aantal keren creatief opgelost door kerkelijke elementen in een dienst in een crematorium te
gebruiken. Er ontstond dan een kerkelijk dienst buiten
de kerk. Zo kon de familie recht doen aan de overledene en toch daarna samen een kop koffie drinken. Ik
vond dat heel bijzonder en mooi om te doen.”
Versoepelingen
Nu er versoepelingen plaats hebben gevonden,
geldt er geen maximumaantal bezoekers meer voor
een uitvaart. “Het wordt langzaam weer als vanouds”,
vertelt Lucie. “Er is nu weer de vrijheid om te kiezen
voor klein of groot. Dat is wel heel prettig voor families. Ik vind het persoonlijk niet heel verkeerd dat we
weer even terug naar af zijn gegaan en het nu weer
aan het opbouwen zijn. Mensen hebben nu ervaren dat niet altijd alles extreem groot moet zijn om
een mooi afscheid te ervaren. De kwaliteit van een
afscheid is zeker niet afhankelijk van het aantal mensen dat er is.” Er zijn in de coronaperiode meerdere
bijzondere initiatieven ontstaan, Lucie verwacht dat
deze, ondanks de versoepelingen, blijven bestaan. “Zo
werd de rouwkaart vaak gemaakt als mooie herinnering en werden er geen prentjes uitgedeeld of waren
mensen niet bij de uitvaart maar wel in de vorm van
een erehaag aanwezig. Dit zijn mogelijkheden die ook
buiten coronatijd gebruikt kunnen worden, wanneer
dit bij de familie past.”
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Een luisterend oor
voor mensen met
of zonder kanker
Psychologische hulp voor mensen die
kanker hebben (gehad), hun naasten
en nabestaanden. Dat is wat de
medewerkers ambulante ondersteuning
van het Toon Hermans Huis bieden.
Binnenkort gaat de dependance in
Venray van start. Leonie SiebersVerkoeijen en Bart van Oers zijn twee
van deze vrijwilligers.
In Nederland krijgt één op de drie mensen voor haar
75e levensjaar kanker. Kanker hebben betekent niet per
se dat je zal overlijden, maar ‘ik ga dood’ is een gedachte
die vaak toch door iemands hoofd schiet bij het horen
van dit nieuws. Voor zowel patiënten als hun partners,
familieleden of nabestaanden is kanker iets heftigs. De
medewerkers ambulante ondersteuning van het Toon
Hermans Huis bieden hulp in dit moeilijke proces.

In Venlo staat sinds 2000 een fysiek Toon
Hermans Huis waar geïnteresseerden heen kunnen
voor hulp. In Venray komt er geen fysiek huis, maar
wordt gestart met ambulante zorg. Dit betekent dat
de medewerkers naar de mensen thuis gaan voor
ondersteuning. “Mensen gaan nu eenmaal niet graag
met hun problemen op stap”, zegt Bart. Hij is één van
deze medewerkers ambulante ondersteuning en werkt
als leidinggevende bij een industrieel producent op
kantoor, waar hij een nevenfunctie als vertrouwenspersoon heeft. Dus hij heeft ervaring met het voeren
van vertrouwelijke gesprekken en het geruststellen
en begeleiden van mensen. “Voor veel mensen uit de
dorpen is het Toon Hermans Huis in Venlo ook te
ver weg”, voegt Bart eraan toe. “Dat ervaren ze als
onprettig. Dat wij naar hen toekomen, past beter in de
privésituatie. Zo voelen zij zich meer op hun gemak.”
Naast de medewerkers ambulante ondersteuning kent
het Toon Hermans Huis Venray ook nog gastheren
en gastvrouwen. In het Venrayse VieCuri ziekenhuis,
(schuin)tegenover de oncoloog, krijgen zij een kamertje toegewezen. “Als een oncoloog een slechtnieuwsgesprek heeft gevoerd, wordt de patiënt aangeboden
om naar de gastheer-/of vrouw te gaan voor een kopje
koffie en een gesprek. Want bij het nieuws dat iemand
ziek is, komt niet alleen de gedachte dat iemand bang

is om dood te gaan, maar er ontstaan ontzettend
veel vragen. Vooral in de periode nadat de diagnose
bekend is, hebben mensen behoefte aan hulp”, zegt
Bart. Waar de gesprekken met de oncoloog stoppen en
de patiënten het behandeltraject ingaan, springen wij
bij voor ondersteunende hulp. We gaan in dat kamertje niet inhoudelijk in op de ziekte, maar attenderen
ze erop dat de medewerkers ambulante ondersteuning
bij hen thuis kunnen komen voor hulp.” Voor nu komt
er alleen een kamertje bij de oncoloog. “Later worden
dit er waarschijnlijk meer, bij andere specialisten zoals
bijvoorbeeld de longarts”, aldus Leonie.
Begeleiding
Hulp is niet alleen van toepassing op mensen die
kanker hebben, maar het is net zo belangrijk voor
partners, familieleden en/of kinderen. “Zij denken
vaak: en ik dan? Ik heb ook veel verdriet”, zegt Leonie.
“Ook zij hebben handvaten nodig, kunnen steun
gebruiken of willen gewoon dat er iemand naar hun
luistert. Daarvoor zijn wij er ook.” Leonie is coördinator van het Venrayse Toon Hermans team. Zij
stuurt de medewerkers ambulante ondersteuning en
gastheren en -vrouwen aan. In de afgelopen maanden hebben alle vrijwilligers trainingen gekregen
en rollenspellen gespeeld om zich voor te bereiden
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Afscheid van
een dierbare vriend…

We denken er liever nog niet aan …
maar eens komt het moment dat we afscheid
moeten nemen van ons geliefde huisdier.
inleven

ontzorgen

Laat een afscheid een mooie herinnering zijn!
Laat u op tijd informeren naar de mogelijkheden.
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op de gesprekken en situaties die zich voor kunnen
gaan doen. Het vrijwilligersteam bestaat zowel uit
mannen als vrouwen, van jong tot oud en zij hebben
achtergronden als fysiotherapeuten, maatschappelijk
werkers en oncologisch deskundigen. Volgens Bart is
er door het brede aanbod altijd wel een match tussen
een medewerker ambulante ondersteuning en hulpbehoevende. “Als patiënten, naasten of nabestaanden
met een medewerker ambulante ondersteuning willen spreken, dan kijken we naar de best mogelijke
match. Wie van de medewerkers voldoet het beste
aan de wensen?”, zegt Bart. Zelf wil hij met het Toon
Hermans Huis vooral een luisterend oor bieden voor
de mensen en hen zelf antwoorden op eigen vragen te
laten vinden. “Door in gesprek te gaan en het stellen
van de juiste vragen, wil ik ze helpen om hun weg te
kunnen vervolgen”, zegt Bart. “Maar voor vragen van
patiënten zoals ‘ga ik pijn hebben?’, stuur ik ze door
naar professionals of ervaringsdeskundigen.” Verder
gaat hij ook graag activiteiten ondernemen met hen
die dat willen. “We kunnen gaan wandelen, een stukje
fietsen, of we kunnen lekker gaan vissen.”
Contact
Bart en Leonie kijken uit naar de start van Toon
Hermans Huis Venray. “Het voelt goed om te doen en
we kijken ernaar uit om een luisterend oor te bieden”,
zegt Bart. Het inloopkamertje in het VieCuri ziekenhuis wordt binnenkort geopend. “De precieze datum
weten we nog niet, maar het komt er zeker”, zo zegt
Leonie. “We wachten nog op goedkeuring van het ziekenhuis. Hierna kunnen we starten met deze ambulante ondersteuning.”
Wilt u meer informatie over het Toon Hermans
Huis of wilt u de mogelijkheden voor (ambulante) hulp
opvragen? Bel dan Martin Leenders, regiocoördinator
Toon Hermans Huis Limburg. Hij is te bereiken via
het Inloop Huis Venlo 077 32 11 433.

Schenken, overlijden en scheiden
www.sosadvies.nl

Weet jij:

• Wat er gebeurt met jouw nalatenschap?
• Wie jouw zaken regelt wanneer je dat zelf niet meer kunt?
• Hoe je je vermogen voordelig kunt schenken aan je
(klein)kinderen?
• Hoe jullie bezittingen worden verdeeld wanneer je
relatie wordt verbroken?

Ritueelbegeleidster
Ingrid van der Beele
“Uw stem tijdens uitvaartdiensten”
06 23 03 54 11
www.ingridvanderbeele.nl
info@ingridvanderbeele.nl

Een greep uit de vragen die je jezelf kunt stellen om te
beoordelen of je je zaken goed hebt geregeld.

Mieke Hendrix van SOS advies staat samen met
jou stil bij belangrijke momenten in je leven:
een schenking, een overlijden of een scheiding.
Momenten die aandacht verdienen.
Stap voor stap begeleiden we je bij
alle juridische, administratieve en
belasting-technische zaken. Dit doen
we met aandacht, kennis van zaken en
in begrijpelijke taal.
Neem vrijblijvend contact op door te bellen
met 077 464 09 89 of een mail te sturen naar
info@sos-advies.nl.
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Per jaar worden twee tot drie personen
in Peel en Maas in stilte begraven.
Dit wil zeggen dat de burgemeester
verantwoordelijk is voor een waardig
afscheid van personen die geen
nabestaanden hebben of waarvan de
nabestaanden de uitvaart niet willen
verzorgen. De uitvaart wordt betaald
met gemeenschapsgeld.

In stilte begraven
worden
Indien er zich binnen vier dagen na overlijden
geen nabestaanden melden bij het mortuarium in
Panningen, wordt hiervan een melding gemaakt bij
de gemeente. Als na de melding van overlijden niet
duidelijk is of en wie opdracht geeft tot lijkbezorging,
maakt de gemeente met een uitvaartverzorger de
afspraak zorg te dragen voor het verplaatsen van de
overledene en alleen de eerste verzorging te realiseren
en nog niet de volledige uitvaart.
Testament
De gemeente pleegt een huisbezoek als er geen
opdracht voor de uitvaart is gegeven door nabestaanden. Gemeente Peel en Maas draagt dat onderzoek
over aan een plaatselijk bedrijf. “Zij gaat onder andere
naar de woning om te onderzoeken of er een uitvaartverzekering is afgesloten. Ook kijkt het bedrijf naar
wat er in een testament is vastgelegd. We respecteren
de wens van de overledenen. Mocht er niks in het
testament zijn vastgelegd, gaat de gemeente uit van
begraven. Daarnaast kijkt het bedrijf of er kostbare
bezittingen in het huis zijn te vinden, zodat de kosten
van de begrafenis kunnen worden gecompenseerd. Dit
komt echter niet vaak voor. Het gaat vaak om eenzame mensen en in deze huizen bevinden zich meestal
weinig kostbare spullen”, aldus een medewerker van
het cluster Burgerzaken.

Indien er geen nabestaanden zijn, of als de familie de erfenis verwerpt, wordt het lichaam binnen
zes dagen begraven. Alle stille begrafenissen vinden
plaats op de algemene begraafplaats Heiderust in
Koningslust. Daar zijn vijf dubbele graven te vinden.
“De uitvaart moet op een sobere manier gebeuren.
De overledenen krijgen geen grafsteen, er wordt geen
overlijdensadvertentie geplaatst en er vindt een korte
dienst plaats in de aula van de begraafplaats. Vaak
melden zich toch nog wat mensen, zoals buren, die
deze dienst willen bijwonen.”
Sober afscheid
Twee medewerkers van het cluster Burgerzaken
hebben de stille begrafenissen in hun takenpakket.
Eén daarvan is tijdens de uitvaart aanwezig. “We laten
ons gezicht zien en houden een vinger aan de pols.”
Janssen Uitvaartzorg verzorgt verder de dienst, die
ongeveer 20 minuten duurt. “We brengen de overledene met een rouwauto. Ook zijn er twee dragers en
een spreker aanwezig. Het is een sober, maar wel een
waardig afscheid. Omdat de begrafenisondernemer
geen contact heeft met familie, wordt er een korte,
algemene tekst voorgelezen en worden er twee neutrale nummers afgespeeld. Daarin is gemeente Peel en
Maas uniek, in andere gemeenten is er geen dienst”,
aldus uitvaartondernemer Henk Janssen.

De overledenen krijgen geen
grafsteen en er wordt geen
overlijdensadvertentie geplaatst

De overledene wordt begraven in een zogenoemd
algemeen graf voor tien jaar. De vorige maand hebben
twee inwoners contact met de gemeente opgenomen
met suggesties over de begravingen op dit gedeelte van
de begraafplaats. “Ze willen graag meedenken en we
bekijken nu hoe we hieraan tegemoet kunnen komen.
Maar we moeten er wel voor waken dat we er niet in
doorschieten. Er moet een scheiding blijven tussen een
eigen uitvaart en die van de gemeente, zodat niet iedereen denkt dat wij alles regelen. We moeten de mensen
blijven triggeren de uitvaart zelf te organiseren. Een
stille begrafenis kost de gemeenschap namelijk zo’n
3.500 euro, aldus de gemeente.”
Toename
Opmerkelijk is dat het aantal stille begrafenissen
de laatste jaren toeneemt. Janssen: “Ik ben 26 jaar uitvaartondernemer en mijn eerste stille begrafenis vond
20 jaar geleden plaats. Daarna is er vijftien jaar geen
één meer geweest. De laatste paar jaar zie je daar verandering in. Dit komt denk ik omdat er veel mensen
eenzaam zijn, maar je ziet ook vaak dat het om vluchtelingen gaat die hier geen familie hebben.”
Gemeente Horst aan de Maas heeft het beleid
om overledenen die geen nabestaanden hebben of waarvan de nabestaanden de uitvaart
niet willen verzorgen te cremeren. Daar is geen
vaste uitvaartondernemer aan gekoppeld. Deze
situatie komt maar twee keer per jaar voor.
Gemeente Venray begraaft één of twee keer
per jaar iemand in stilte op de begraafplaats
Boschhuizen in Venray. Daar mogen familieleden of kennissen bij aanwezig zijn. Er vindt
echter geen ceremonie plaats. Het komt sporadisch voor dat na afloop een kleine ceremonie
wordt gehouden door familie of kennissen.

Uitvaart
voorjaar
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Opbaring, afscheid, uitvaart en samenzijn

Aerdehof: de afscheidslocatie waar alles kan
Twee jaar geleden opende afscheidslocatie Aerdehof in Venlo-Blerick. Op deze eigentijdse plek in een bosrijke omgeving vind je alles onder één dak: opbaring, afscheid, uitvaart en samenzijn.
Crematorium en (natuur)begraafplaats liggen op loopafstand. Lobke Notermans, die de afscheidslocatie samen met haar man Bas runt, vertelt graag meer over de filosofie achter Aerdehof.

de alles-onder-een-dakformule beter voor het milieu.
TNO-onderzoek toont aan dat het van locatie naar locatie
rijden van uitvaartbezoekers de grootste milieuvervuiler van
de uitvaartbranche is.”
Ook op andere punten is Aerdehof bewust met duurzaamheid
bezig. Zo is het gebouw gemaakt van onderhoudsvrije
materialen die later hergebruikt kunnen worden en is het
pand bijna volledig zelfvoorzienend qua energieverbruik.
Livestream
Lobke: “Dat is het grote voordeel van nieuwbouw, dat
je rekening kunt houden met duurzaamheid maar ook
met nieuwe ontwikkelingen in de vaak nog traditionele
uitvaartbranche. Zo kun je onze ruimtes zo indelen dat je
kunt kiezen voor een klein intiem afscheid of een groots
afscheid. En we hebben een state-of-the-artsysteem om
uitvaarten via livestream te kunnen volgen.
Intussen heeft Aerdehof in de eerste twee jaar al
beduidend meer diensten verzorgd dan waar Lobke en haar
man Bas op hadden gerekend. Dat kan enigszins met de
coronacrisis te maken hebben, maar Lobke en Bas stellen
Eigenlijk is Aerdehof een ‘white label’ afscheidslocatie.

uitvaart”, zegt Lobke. “Dat kan doordat wij alles in eigen

vast dat mensen van heinde en verre de weg naar Aerdehof

Iedereen kan er terecht: of je nu binnenkomt via een uitvaart-

huis hebben, van opbaren en afscheid tot uitvaart en

weten te vinden. Lobke: “We verzorgen uitvaarten voor

verzekeraar of via een willekeurige uitvaartondernemer.

samenzijn. Zo bieden wij de mogelijkheid om de genodigden

overledenen uit een groot deel van Noord-Limburg.

Nabestaanden kunnen zelf bepalen welke diensten ze van

te ontvangen met een drankje en een hapje bij binnenkomst.

Navraag leert dat mensen voor een belangrijk deel door

Aerdehof afnemen, hoe ze het gekozen dagdeel indelen en

Dat geeft de mensen de gelegenheid om even rustig te zitten

mond-tot-mondreclame heel bewust voor ons kiezen.

hoe ze het afscheid van hun dierbare vormgeven.

en bij te praten. Dat stelt hen op hun gemak en dat maakt dat

Daar zijn we erg trots op. Zeker omdat het gros van ons

ze de uitvaart vervolgens bewuster meemaken.”

team niet uit de uitvaartbranche komt. Kennelijk werkt het

Bittergarnituur

goed dat wij met een frisse blik naar de branche kijken en

Een afscheidsbezoek in een van de rouwkamers met een

Loopkoets

borrel en bittergarnituur? Geen probleem. Opbaren in een

Aerdehof heeft uit volle overtuiging voor de locatie in de

24-uurskamer zodat de nabestaanden hun dierbare elk

gemeente Venlo gekozen. Crematorium Venlo - Blerick,

Foto binnen: Laurens Eggen

gewenst moment zelfstandig kunnen bezoeken? Ook dat

begraafplaats Blerickse Bergen en natuurbegraafplaats

Foto buiten: Zips Fotografie

regelt Aerdehof. Een afscheidsdienst in de horecaruimte in

Venlo-Maasbree liggen op loopafstand. Dat betekent dat

combinatie met een viergangendiner? Als de nabestaanden

nabestaanden niet heen en weer hoeven te rijden tussen de

dat wensen, kan dat. De aula zo inrichten dat de genodigden

locaties voor opbaren, afscheid, uitvaart en samenzijn, maar

om de kist heen zitten? Een mobiel podium maakt deze en

steeds samen kunnen zijn en alles te voet af kunnen leggen.

tal van andere opstellingen mogelijk. Bovendien krijgen

Het vervoer van de overledene kan per loopkoets. 90 procent

nabestaanden een heel dagdeel ter beschikking.

van de nabestaanden maakt daar dankbaar gebruik van.

“In wezen is het heel eenvoudig: iedereen is hier welkom en

“Dat mensen als ze eenmaal hier zijn zich niet meer hoeven te

alles is hier mogelijk. Feitelijk faciliteren wij een persoonlijke

verplaatsen, geeft iedereen rust”, zegt Lobke. “Bovendien is

zaken daardoor nét iets anders aanpakken.”

Tekst: John Huijs

Grote Blerickse Bergenweg 24
5927 PB Venlo - Blerick
Meer informatie op www.aerdehof.nl
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‘Weej gaon allemaol mit de
neus umhoëg’
Rowwen Hèze zingt het en er is geen speld tussen te
krijgen: dood gaan we allemaal. Doodgaan hoort bij het
leven. We krijgen er allemaal mee te maken. Wanneer een
dierbare sterft volgt een week waarin veel keuzes
gemaakt moeten worden. Je hebt dan iemand nodig die
rust brengt. Iemand die ziet wat jij nodig hebt.
Bij het voorbereiden van een uitvaart is het belangrijk te
doen wat jij belangrijk vindt: bijvoorbeeld samen zijn met je
familie of juist met praktische zaken.
Je wilt die dagen gesteund worden door iemand, die
in staat is in woorden en gebaren te vangen wat jij wilt
zeggen, die uit handen kan nemen waar jij geen energie in
wilt steken.
In deze dagen worden door verdriet en vermoeidheid
overeenkomsten en verschillen tussen familieleden
versterkt; komt het beste en soms het slechtste naar
boven. Het is belangrijk dat de spreker waarvoor jij kiest,
ieder de ruimte geeft die nodig is.
Je zoekt een spreker die bij jou past, die het afscheid kan
leiden zoals jij dat wilt; groots en meeslepend of klein en
intiem, in het Nederlands of in het ‘plat’, enzovoorts.
Met mijn persoonlijkheid, achtergrond als psycholoog
en theoloog en ruime ervaring in uiteenlopende
afscheidsdiensten kan ik dit bieden. Bel me gerust wanneer

Wil je meer informatie?
Neem dan gerust contact met mij op.
T 06 41 12 18 58
www.luciegeurts.nl

je het afscheid van een dierbare gaat vormgeven of

ucieR IGeurts
TUEELBEGELEIDING

wanneer je wilt praten over je eigen afscheid.
‘Weej gaon allemaol mit de neus umhoëg.’ Laat mij daarom
helpen voor een passend en waardig afscheid, zodat jouw
dierbare in mooie herinneringen zal blijven bestaan.

Leg uw wensen vast in onze brochure “Mijn afscheid”.

uit vaar t verzorging

Yvonne
Vos
Met liefde en passie
Dag en nacht bereikbaar:

077 - 302 11 40
Steeds vaker bespreken
mensen hun
afscheidswensen bij
leven met ons.

Ook met een
uitvaartverzekering
kunt u bij ons terecht.

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl
De Lom de Berghlaan 20, Lottum

2815
10

GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

2 november 2021

Gemeenteraad
behandelt begroting 2022
Op dinsdag 2 november vergadert de gemeenteraad. De raad behandelt
dan de gemeentebegroting 2022 en de meerjarenraming tot 2025.

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.

Agenda
Het enige agendapunt van deze besluitvormende raadsvergadering is de behandeling van
de gemeentebegroting 2022 inclusief de Meerjarenraming 2023-2025. Het college heeft een
sluitende begroting en meerjarenraming aangeboden.

Werkzaamheden oktober en november
Stationsomgeving Horst-Sevenum

Meer informatie

Reizigers en buurtbewoners kunnen last hebben van de werkzaamheden. Er zijn verschil-

Meer informatie over de agenda en de begroting leest u op de website Horstaandemaas.nl.

lende omleidingen. Het treinverkeer ligt (deels) stil en de bussen (ook ter compensatie van

De openbare vergadering is in de raadzaal van het gemeentehuis en begint om 20.00 uur.

de treinen) vertrekken vanaf een tijdelijke locatie.

U kunt de vergadering ook live volgen via www.horstaandemaas.nl/raad.
Alle verdere informatie vindt u op:
www.horstaandemaas/stationsomgeving-horst-sevenum.

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

Verantwoord hout stoken

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

Veel mensen hebben een open haard, een houtkachel of een vuurkorf en stoken deze overwegend vanwege de gezellige sfeer. Niet iedereen weet dat het stoken van hout voor omwonenden tot overlast kan leiden en effecten heeft op onze gezondheid en het milieu.
Vooral kwetsbare groepen als mensen met een

klachten ontwikkelen. Als ze veel rook inade-

longziekte, ouderen en kinderen krijgen eerder

men, kunnen de klachten lang blijven, ook als

gezondheidsklachten door de rook van een

het vuur uit is.

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).

houtvuur of barbecue. Deze mensen kunnen
benauwd worden, moeten veel hoesten of krij-

Meer informatie

gen (blijvend) een slechtere longfunctie. Ook

Kijk voor verdere informatie en tips over goed

bij kleine hoeveelheden houtrook kunnen zij

stoken op onze website.

America

• Hogenbos 10 (intrekken

• Dorperpeelweg 9 (melding

omgevingsvergunning)

activiteitenbesluit)

• Keuter 4 (St. Maartensvuur)

• Kronenbergweg (duiker/wegdoorsteek)

Melderslo

• Slikweg 9 (St. Maartensvuur/-optocht)

• Herenbosweg 25b (bouw 6 woningen)

Evertsoord

• Leeuwerweg ong. (bouwen woning)

• Maasduinenweg 1 (verleggen inrit)

• Denenweg 22 (verwijderen gaskast)

Grubbenvorst

Meterik

• Pastoorstraat 5 (bijgebouw)

• Reindonkerweg 11 (oprichten loods)

• Halvedijk 3, 3a en 5 (splitsen bestaande

• Speulhofsbaan 45 (bouwen sporthal)

woning/legaliseren vakantiewoning)

Sevenum

• Kloosterstraat ong. (vooraankondiging

• Mgr.Evertsstraat ong. (realiseren inrit/

bestemmingsplan)

stoeprandverlaging)

Hegelsom

• George Vancouverstraat 15 (realiseren

• Kogelstraat 74 (sanering agrarisch bedrijf /
verwijderen aantal stallen)
• Oude Holstraat (bestemmingsplan nieuwe
woningen)

vuur)

• Langstraat 46a (realiseren inrit)

Horst aan de Maas

Horst

• Vertrokken naar onbekende bestemming:

• Venrayseweg 94 (bestemming wijzigen in
wonen)

Maas

zeecontainer)

• Ontwerp Omgevingsvisie

• Van Douverenstraat 57 (realiseren oprit)
Kronenberg

• Wijziging Verordening reclamebelasting

Meerlo

2021

• Bergboslaan 4 (splitsen gebouw en inrit)

gemeente@horstaandemaas.nl

• Ontwerp bestemmingsplan Geluidzonering
Venlo Trade Port

• Blaktdijk 34 (verwijderen gaskast)

• Hogenbos 14 (bouwen loodsen)

Broekhuizerdijk 53, Melderslo
• Veegplan 2021 Buitengebied Horst aan de

• Meterikseweg 62a (tijdelijk plaatsen

Postbus 6005, 5960 AA Horst

Tienray
• Boerenovenweg (St. Maartensoptocht/-

• Dingsstraat (St. Maartensvuur)

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

stellingbouw)
• Tarwestraat ong. (nieuwe woning)

• Wijziging Reglement van orde
gemeenteraad

077 - 477 9777
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BVNL Horst aan de Maas

Belang van.. de burgers van Horst aan de Maas

84 procent van de raadsleden heeft ingestemd met de RES.
Hiermee zijn ze akkoord gegaan met het plaatsen van windmolens
en zonneparken in onze gemeente.
Afgelopen week hebben we een
gesprek gehad met boomkwekers
in de omgeving Lottum,
Melderslo en Grubbenvorst.
Hun boomkwekerijen zijn de
longen van Horst aan de Maas.
Groener en milieuvriendelijker
kan niet. Echter kweken zij bomen
op grond van de gemeente, dat

CDA Horst aan de Maas

gebied is nu tevens zoekgebied
voor windmolens/zonneparken.
Dit wil toch niemand? Wij hebben
niet ingestemd met de RES
en al vaker aangegeven geen
windmolens in Horst aan de Maas
te willen. Laten we eerst alle
daken van industriepanden vol
leggen en deze ook daadwerkelijk

op het net aansluiten. Grond
hebben we nodig voor
woningbouw en onze boeren.
Voorlopig hebben we voldoende
alternatieven voor duurzame
energieopwekking.

Imke Emons

Windmolens en zonnepanelen V2.0

Er wordt de laatste tijd veel gesproken over verduurzamen,
windmolens, zonneparken, daken vol leggen met zonnepanelen, RES,
KODE, enzovoort. Tegelijkertijd rijzen de energiekosten zo
langzamerhand de pan uit.
Gezinnen en bedrijven komen in de
nabije toekomst financieel onder
zware energiedruk te staan, oftewel
energiearmoede. Verduurzamen
gaat in veel gevallen door de hoge
tarieven vaak samen met besparen.
Er zijn veel bedrijven die graag
willen verduurzamen/besparen

maar lopen tegen het probleem
van teruglevering aan omdat de
Nederlandse netwerkbeheerders het
niet meer aankunnen.
Enexis (netwerkbeheerder NoordLimburg) geeft aan dat het netwerk
voor teruglevering vol zit tot
medio 2027-2028. Hoe kunnen

bedrijven verduurzamen/besparen
als we deze energie niet terug
kunnen leveren? Er is 7 miljard
vrijgemaakt voor CO2-reductie
en 5 miljard SDE++ subsidie. Wie
ontvangt deze miljarden? Grote
wind- of zonneparkbeheerders
of investeerders? Als we in Horst
aan de Maas zonneparken (of
uitbreidingen) en/of windmolens
toestaan, waar blijft deze energie?
Heeft Enexis nu wel plaats? Ik denk
dat we al deze miljarden beter

kunnen besteden om het netwerk
te upgraden zodat bedrijven
en particulieren echt iets aan
verduurzaming/besparing kunnen
doen in de nabije toekomst. Het
salderen van SDE-subsidie wordt
vanaf 2023 afgebouwd tot 0 procent
in 2031. Een beetje haast maken zou
niet verkeerd zijn.

Patrick Bierens

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.

Omdat jouw week al druk genoeg is

Koopzondag 31 oktober
in Someren

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Geplukt

Lonny van Oeffelt Horst
Na een heftige periode bij haarzelf is ze begonnen als verslavingsdeskundige. Lonny maakte van haar zwakke juist haar sterke punt. Daarnaast
is ze heel breed geïnteresseerd en leest ze veel boeken. Deze week wordt Lonny van Oeffelt (46) uit Horst geplukt.

ging ze studeren aan MLO in Blerick.
“Ik ging een opleiding tot laborant
doen. De wereld van scheikunde is
ontzettend interessant. Het idee dat
alles met elkaar verbonden is en dat
zicht- en onzichtbare dingen met
elkaar samenwerken, is fantastisch.”
Maar een baan krijgen in haar
vakgebied lukte niet. Een tijdje werkte
ze bij een supermarkt waarna ze bij
Océ terechtkwam. “Ik zorgde voor
de coatings van kopieerapparaten.
Ik bespaar je de details, want
uitleggen is lastig.”

Drugs en Horst aan de Maas

Dat Lonny diepe dalen en hoge
pieken heeft gekend, valt wel op
te merken uit de verhalen die ze
vertelt. Inmiddels gaat het stukken beter met haar en heeft ze
veel weer op de rit. “Ik geniet veel
meer van het leven dan voorheen”,
zegt ze met een glimlach. Na een
moeilijke periode en een scheiding
woont Lonny nu samen met haar
twee kinderen in Horst. “We hebben het hier erg naar onze zin en
hebben wat meer rust. Dat doet je
goed.”

Alcoholist
Want de afgelopen jaren was het
geen rozengeur en maneschijn,
vertelt de Horsterse. “Ik ben blij

dat ik weg ben gegaan. De scheiding
heeft mij leren inzien dat het anders
kan.” Het was vooral heftig in de
periode dat ze zelf ook een probleem
had. “Ik was verslaafd aan alcohol”,
zegt Lonny openhartig. “Ik heb
altijd veel gedronken, maar na een
tijdje merkte ik het zelf op: ik was
alcoholist.” Lonny besloot zelf dat
er wat aan haar drinkgedrag moest
veranderen. “Ik had herstel nodig,
het drinken moest stoppen. Daarom
bracht ik een bezoekje aan de AA
(Anonieme Alcoholisten). Die stap was
superfijn, maar ontzettend eng. Je
ziet er enorm tegenop om daar voor
de eerste keer binnen te stappen.
Nu, achteraf, ben ik hartstikke blij
dat ik die stap toen heb gezet. Je

Puzzel

Sudoku

wordt er een beter mens van, ook
voor je omgeving en daar doe je het
ook voor.” Tijdens de AA helpen de
begeleiders je niet met het stoppen
van alcohol drinken. “Ze geven je
geen tips, je moet het zelf doen. Want
jij bent diegene die drinkt, niet zij.
Alleen ik kan het oplossen.”

1+1=11
Momenteel gaat het stukken beter
en heeft Lonny haar ‘ups and downs’.
“Terugvallen is voor mij geen optie.
Als je kijkt naar de verschillen van
toen en nu, zijn ze immens. Ik heb
dit in het begin gedaan voor mijn
naasten, mijn kinderen en nu doe ik
het voor mezelf. Makkelijk is het niet,
maar ik kan het. Verslaving zie ik als
een soort chronische ziekte, het zit in
je. Voor mij was het bij drank 1+1=11.
Ik denk maar de hele tijd: waarom
zou ik weer drank grijpen, kijk naar
wat je nu hebt, dat wil je toch niet
opgeven?”

Na Océ belandde Lonny als
secretaresse bij ziekenhuis VieCuri
in Venlo, daar werkte ze zo’n
twaalf jaar. “Daarna werd mij
loopbaanbegeleiding aangeboden
en kon ik de vervolgopleiding tot
technisch onderwijsassistent volgen
en nu werk ik al een tijdje op een
school in Nijmegen.” Lonny maakt
meteen weer de overstap naar de
wereld van de drugs. “Als je daar een
tijdje werkt, kom je wel te weten
wie daar allemaal drugs gebruikt of
zelfs verkoopt. Daar willen kinderen
later drugsdealer worden en zien
ze neergeschoten worden als een
bedrijfsongeval. Dat is in Horst aan de
Maas niet veel anders hoor. Ik weet
dat hier heel veel wordt gesnoven,
meer dan ooit. Voorheen was alcohol
het probleem in deze gemeente, maar
dat verschuift snel naar cocaïne.”

Puber
Wel kijkt Lonny goed terug naar haar
jeugd. “Ik heb best wel een leuke
jeugd gehad. Natuurlijk heb je als
puber ook je ‘ups and downs’, maar
over het algemeen heb ik het wel naar
mijn zin gehad.” School was voor Lonny
niet zo belangrijk. “Nee, ik zag het als
een moetje. Huiswerk maken was niet
mijn ding, maar uiteindelijk slaagde ik
wel, rebels was ik niet.” Uitgaan was
ook een belangrijke hobby van Lonny
destijds. “We gingen naar de Maraboe
in Sevenum of de Vlies in Horst, mooie
tijden waren dat. Toen konden we nog
met 25 gulden op stap, inclusief taxi. Ik
was zo’n type dat net buiten het bootje
viel. Zie mij als een Anita met een hoge
kuif en trimschoenen met gekleurde
veters. Daar lachen we met vriendinnen nog steeds om.”

Alles met elkaar verbonden

Eigen AA-groep
Dromen uitspreken doet Lonny niet
heeft ze geleerd. “Eentje wel: ik wil
een AA-groep opstarten in Horst aan
de Maas”, zegt ze. “Dus als iemand
nog een locatie weet, laat het mij
vooral weten.” Alles is vrijwillig,
legt Lonny uit. “Het wordt gedraaid
door iedereen in herstel. Door de
gesprekken krijg je inzicht, je luistert
oordeelloos. Dat proberen we dan.
Er is steun, veiligheid en vertrouwen in
de groep. Daarnaast ben ik veel bezig
met spiritualiteit en leg ik kaarten.
Veel mensen zien dit als iets wazigs,
maar het helpt oprecht. Of ik ga een
heerlijk wetenschappelijk onderbouwd
boek lezen of andere spirituele meuk”,
lacht ze. “Als ik maar taboes kan
doorbreken.”

Na de middelbare school in Meerlo,
het dorp waar ze ook opgroeide,

Tekst en beeld: Niels van Rens

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Lieve mensen,

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Na 32,5 jaar ondernemer te zĳn
geweest kwam er iets op ons
pad waar we geen nee tegen
konden zeggen.
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Wij gaan per 30 november 2021
stoppen met het bedrijf en gaan
dan met pensioen.

Oplossing vorige week:
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Tevens willen wij ook iedereen
bedanken voor het vertrouwen
es
en klandizie van deze ﬁjne tijd.
Bĳna all

%
50-60
ing
kort

Bedankt!

Uw Schoester Bert
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Oxalis verliest nipt van SVOC’01
Korfbalvereniging SV Oxalis speelde zondag 24 oktober een wedstrijd in de buurt. De wedstrijd werd gespeeld
tegen SVOC’01 uit Oirlo, een tegenstander die Oxalis voorgaande seizoenen al vaker trof. Het lag net als veel
voorgaande wedstrijden dicht bij elkaar. Oxalis kwam echter aan het einde net één doelpunt tekort en verloor
met 7-6.

Hegelsom wint
in Grubbenvorst
Voor de vijfde wedstrijd van het seizoen ging voetbalclub
Hegelsom op bezoek bij GFC ’33 in Grubbenvorst. De uitwedstrijd
werd gewonnen met 0-1.
Hegelsom begon de wedstrijd sterk
en kreeg binnen tien minuten al
twee opgelegde kansen. Eerst was
het in de 6e minuut Denny Bongers
die de keeper knap uitspeelde
maar daarna het zijnet wist te vinden en vier minuten later was het
Thom Derks die helaas de steekpass van Bart Spreeuwenberg niet
kon verzilveren. Achterin stond
het goed en GFC ’33 kon niet echt
gevaar stichten. Na nog wat kleine
kansen voor Hegelsom gingen de
mannen rusten met een 0-0 stand.
Het spelbeeld in de tweede helft
was niet veel anders dan de eerste
helft. Hegelsom had vooral de
bal, maar leek moeilijk te kunnen
scoren. Thom Derks kon via een
kopbal de 0-1 op het scorebord
zetten, maar de keeper van GFC ’33
dacht daar anders over. Niet veel

De wedstrijd begon meteen fel
en door beide ploegen werd snel
gespeeld. Het was SVOC’01 dat als
eerste de korf vond. Ook de dames
van SV Oxalis bleven goed naar
kansen zoeken en wisten de gelijkmaker te scoren. Gedurende de eerste helft werden er mooie kansen
uitgespeeld, maar bleef het lastig
om deze af te maken. Zo gingen SV
Oxalis met een achterstand van 4-2
de rust in.
Tijdens de rust gaf trainer/coach
Johnny Vervoort aan dat de meiden

prima kansen creëerden en verdedigend goed bezig waren. Het was
belangrijk dat ze goed hun rust pakten om de kansen af te maken.
Na de rust wist Oxalis goed terug te
komen en de achterstand langzaam
kleiner te maken. Er werden goede
kansen gezocht en verdedigend hielden ze het dicht. Zo stond er vlak
voor het einde een tussenstand van
6-6 op het scorebord. Het bleef gelijk
opgaan, maar het was toch SVOC’01
dat nog een doelpunt wist te maken.
Helaas wist Oxalis in de laatste

minuten de korf niet meer te vinden
en werd de eindstand 7-6.
Volgende week staat de laatste wedstrijd van de eerste helft veldcompetitie op het programma. Oxalis 1
speelt dan om 13.00 uur tegen de
koploper ODIO 1 in Millingen aan de
Rijn. Ook dit zal naar verwachting
een spannende wedstrijd worden.
Oxalis won in de beker, maar dit is
weer een nieuwe wedstrijd.

later was het weer Thom Derks
die met een hard schot de keeper
op de proef stelde. Driemaal is
scheepsrecht, zou je zeggen,
maar ook in de derde kans binnen
vijftien minuten kon Thom Derks in
de één-op-één situatie de keeper
niet passeren. Tien minuten voor
tijd kwam de 0-1 op het scorebord.
Een harde voorzet over links
van Thom Derks kon makkelijk
binnengelopen worden door Bart
Spreeuwenberg.
Het was een zakelijk overwinning
van de mannen van Ron Spruit.
Achterin werd nauwelijks iets
weggeven en met drie punten
keerden de roodwitten weer
richting Hegelsom.

Tekst: voetbalclub VV Hegelsom

Melderslo boekt ruime zege
op Excellent
SV Melderslo ontving zondag 24 oktober koploper Excellent op
sportpark De Merel. De voetbalmannen van Melderslo waren
oppermachtig en wonnen de wedstrijd met 4-1.

Tekst: SV Oxalis

Adver torial

Het verhaal van Steffanie Hellegers
De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zĳn eigen verhaal. Neem het verhaal van Steffanie
Hellegers. De in Venray woonachtige Steffanie is sinds juli dit jaar door NLW Groep gedetacheerd bĳ Hoeve de
Boogaard in Geĳsteren. Met veel verve levert Steffanie een bĳdrage aan werkzaamheden in de keuken, poetsen
van het restaurant en de voorbereidingen voor feesten en bruiloften. Steffanie: “Ik vind het heel leuk om hier te
werken. We hebben een gezellig team en er is een goede samenwerking. Ik vind het fijn om afwisseling in het
werk te hebben waarbĳ ik veel mag doen en aanpakken!” Steffanie wordt vanuit NLW ondersteund door
jobcoach Boris Pĳpers. Nieuwsgierig? Lees het hele verhaal op www.nlw.nl / Tekst en beeld: NLW Groep

In de 1e minuut moest keeper
Bas van Westerveld al direct in
actie komen. In de 2e minuut
bracht Martijn Kallen redding op
de doellijn na een slechte uittrap
van Bas. Melderslo kreeg in de
6e minuut zijn eerste kans via een
hard schot van Jelle Seuren, maar
Excellent kwam in de 9e minuut
op voorsprong. Eén minuut later
kon Bas niet verder en kwam
Dick van de Lisdonk als vervanger
in de goal te staan. Melderslo
kwam na deze tegenvallers iets
beter in de wedstrijd en had in de
24ste minuut eigenlijk recht op
een strafschop. Melderslo kwam in
de eerste helft nog één keer goed
door op de rechterzijde. Helaas
kon Luc de voorzet niet binnen
tikken.

In de tweede helft is Melderslo
de bovenliggende partij.
Bart Theeuwen maakte dan ook
in de 57e minuut de gelijkmaker.
Excellent kwam nog een keer
gevaarlijk eruit, maar wist niet te
scoren in een leeg doel. Melderslo
bleef jagen op meer. Via een
goede aanval die Teun Peeters
opzette en na een een-tweetje
met Joreno zette Teun aanvoerder
Bart Verheijen vrij voor de goal.
Bart scoorde vervolgens de 2-1.
Melderslo bleef veel energie in de
wedstrijd steken. Dit werd beloond
met nog twee goals: de 3-1 was
van Luc en Teun maakte de 4-1.
Dit was een goede overwinning
voor SV Melderslo.
Tekst: SV Melderslo
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Meterik verslaat wilskrachtig DEV Arcen
Voetbalclub RKSV Meterik behaalde op zondag 24 oktober in haar thuiswedstrijd tegen DEV uit Arcen een
zwaarbevochten overwinning. De wedstrijd eindigde in 3-1.

Meterik bepaalde in het eerste halfuur het spelbeeld zonder erg overtuigend te spelen. Het was echter DEV
dat na een kwartier de beste kans
kreeg. Keeper Luuk Haenen was echter attent en ranselde een inzet uit
zijn doel. Meterik had het antwoord
klaar, zocht de diepte via Piet Steeghs
en Rens Aerts schoot geheel vrijstaand de afgemeten voorzet binnen:
1-0. Rens had de smaak te pakken en
schoot even later ook de 2-0 tegen
de touwen. Even verslapte bij de
groen-witten de scherpte achterin,
Sjoerd Brands profiteerde daarvan
en scoorde met een kopbal de 2-1.
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Jan Linders Horst is
compleet vernieuwd!
Vanaf woensdag 27 oktober staat het team van Jan Linders Horst weer voor je klaar.
In een compleet vernieuwde supermarkt met een uitgebreider assortiment, nieuwe services
en nog meer winkelgemak. Graag tot ziens bij Jan Linders Horst!

Meer winkelgemak:
Zelfscan, een stomerij
en Post-NL pakketpunt

Een slijterij met een ruim
drankassortiment
en scherpe acties

Vers belegde broodjes,
pizza's en meer uit de keuken
van Jan LInders

Spaar voor een gratis
gratis
boodschappenpakket
t.w.v. 50 euro
Spaar vanaf woensdag 27 oktober bij Jan Linders Horst
voor een boodschappenpakket ter waarde van 50 euro!
Haal je spaarkaart op in onze supermarkt.
Kijk voor meer informatie op
janlinders.nl/horst

Jan Linders Horst
Kerkstraat 3D
(077) 398 28 66
janlinders.nl/horst

Openingstijden
Maandag t/m zaterdag
Zondag

8.00 - 21.00 uur
9.00 - 19.00 uur

Het voordeel van het zuiden

blijf altijd op
de hoogte!
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Ontketend VC Trivia
pakt de volle winst
De dames van VC Trivia speelden zaterdag 23 oktober met veel
energie thuis de streekderby tegen Olsredlem dames 1. VC Trivia
speelde dominant en liet de tegenstander geen moment in de
wedstrijd komen, er werd met 4-0 gewonnen.

Kampioenen
Sparta JO13-1 is ongeslagen kampioen geworden in de 1e klasse met 46 doelpunten voor en 12 tegen in
7 wedstrijden. Op de foto staat ook de Grubbenvorsterse technische staf. De trainer van het team is Erik Peijs.

VC Trivia wist dat Olsredlem de week
ervoor met 4-0 verloren had van
de koploper en dus was de strategie er vooral op gericht om meteen
druk te zetten op de tegenstander.
VC Trivia startte, zoals zo vaak in de
voorbereiding en ook in de eerste
thuiswedstrijd, met veel servicedruk
en hoog tempo de wedstrijd. De
tegenstander werd letterlijk met de
rug tegen de muur gezet en op deze
manier leek de moed al snel in de
schoenen te zakken bij Olsredlem.
VC Trivia ging steeds meer geloven
in haar eigen kracht. Zowel voor de
spelers als het thuispubliek was het
genieten, de eerste set werd overtuigend gewonnen met 25-12.
In de tweede set ging VC Trivia met
hetzelfde spelplezier verder waardoor er voortdurend een kleine
voorsprong op het scorebord te zien
was. Olsredlem leek zich vervolgens even te herpakken, maar na

een time-out aan Trivia’s zijde werd
de voorsprong als snel weer uitgebouwd tot vijf punten (25-20). In
de derde set pakte Olsredlem nog
het eerste setpunt, maar na een
goede side-out speelde VC Trivia
weer dominant. Uitblinkers waren
de buitenspelers Danique Oomen
en Josi Linskens, die heel onbevangen speelden. In de eindfase
van de derde set, met al een ruime
voorsprong op het scorebord, werd
de genadeklap uitgedeeld door
Eugenie van Lin, die met haar killblock binnen een meter van het
net het laatste sprankje hoop bij de
tegenstander wegnam. De set werd
met 25-13 gewonnen. De vierde
set moest de feestvreugde compleet maken. Ondanks dat er soms
wat onzorgvuldiger gespeeld werd,
maakte werklust het verschil: 25-21.
Tekst: volleybalclub VC Trivia

VC Set Up weet niet te winnen van
VC Olympia

Openbaar D-examen op
dwarsfluit door Isa Rongen

Volleybalclub VC Set Up uit Meerlo speelde zaterdagmiddag 24 oktober een uitwedstrijd tegen VC Olympia
DS 2 uit Panningen. Ondanks dat VC Olympia maar net boven VC Set Up op de ranglijst stond, lukte het
VC Set Up niet de eerste winst van het seizoen te pakken. Het werd 3-2.

De 17-jarige Isa Rongen uit Sevenum speelt op zaterdag 6 november haar openbaar D-examen op de dwarsfluit in de Wingerd in
Sevenum. Isa speelt dwarsfluit bij Koninklijke Harmonie Unie
Sevenum en gaat op voor het hoogste examen dat ze op amateurniveau kan halen.

De eerste set startte VC Set up
voortvarend met een 0-7 en 5-11
voorsprong dankzij een sterke
servicereeks. Deze voorsprong werd
uitgebouwd naar 6-16 en 13-20 en
niet meer weggegeven. Via 17-24
werd de eerste set met 20-25
gewonnen.
De tweede set startte VC Set Up
moeizaam met een achterstand van
4-1 en 8-5. Via 11-7 kwam VC Set Up
terug naar 11-10, maar ze kon niet
aanhaken. VC Olympia liep weer weg
naar 16-11 en kon haar voorsprong
zelfs vergroten naar 22-15 doordat

VC Set Up verkeerde keuzes maakte.
De tweede set werd met 25-16
verloren.
De derde set werd matig gestart met
7-3 en 12-7. Door wederom een sterke
service reeks kon VC Set Up zich
terug knokken naar 13-13, maar door
een mindere fase liep VC Olympia
weer uit. Via 20-17 en 24-19 verloor
VC Set Up ook de derde set met 25-19.
In de vierde set ging het gelijk op via
7-6 en 10-11. Hierop wist VC Set Up
een gaatje te slaan met vier punten
naar 11-15. VC Set Up bleef sterk
spelen, liep verder uit naar 12-21 en

pakte de setwinst met 25-17.
De beslissende vijfde set startte
VC Set Up slecht met een achterstand
van 6-1 en 8-2. Ze slaagde er niet in
zich te herpakken. Het spel ging erg
moeizaam. Via 12-3 werd de vijfde
set kansloos verloren met 15-4.
Zodoende werden er maar twee
punten gepakt in Panningen.
Volgende week is Set Up vrij, maar
op zaterdag 6 november staat de
thuiswedstrijd tegen Furos DS 1 uit
Kerkrade gepland.
Tekst: volleybalclub VC Set Up

Wittenhorst laat overwinning liggen
Voetbalclub RKsv Wittenhorst speelde zondag 24 oktober een thuiswedstrijd tegen BSV Limburgia. Het
was een wedstrijd waarin Wittenhorst de meeste kansen creëerde, maar waarin beide ploegen nauwelijks
voor spektakel konden zorgen. De Horstenaren en Limburgia speelden met 0-0 gelijk.
De eerste helft was voor de ploeg
van Sjoerd van der Coelen. De eerste
kans werd gecreëerd door Nick
Driessen. De middenvelder schoot
een vrije trap hard in de muur. Het
slachtoffer had duidelijk last en
moest even bijkomen van de impact.
Rond het half uur beoordeelde de
scheidsrechter twee valpartijen in de
zestien met evenzoveel gele kaarten
voor een vermeende schwalbe.
Eerst aan Brunssumse kant, enkele
minuten later ontving Joost van
Rensch er een. Voor rust creëerden
de Horstenaren nog enkele kansen.
De eerste was echter van de ploeg
van trainer Jan van Dijk: een aanval
over links werd uiteindelijk besloten
met een kopbal die over het doel

van Ravi Arts vloog. De grootste
kans kwam van de voet van Nick
Driessen. Een vrije trap werd door
doelman Randy van Haren via de
paal weggewerkt. Enkele minuten
later kopte Jeroen Verkennis een bal
tegendraads over na een voorzet van
Dirk Scheres. De laatste kans van de
eerste helft was ook voor Verkennis:
de spits zag één op één de keeper
vakkundig redden op zijn inzet.
In de tweede helft was er weinig
spectaculairs te beleven. Limburgia
wist geen kans te creëren en
Wittenhorst was niet bij machte om
het veldoverwicht om te zetten in
grote kansen. Giel Beurskens zag
een inzet van buiten de zestien recht
op de doelman afgaan en Jeroen

Verkennis kreeg een voorzet vanaf
rechts van Joost van Rensch niet
tussen de palen. Het slotakkoord
kwam ook van Van Rensch. Een vrije
trap werd door de doelman uit de
kruising geplukt.
Wittenhorst heeft zijn start in de 1e
klasse niet gemist. De ploeg heeft
zeven punten na vier wedstrijden.
De oranjehemden zijn duidelijk in
opbouw en en nestelt zich voorlopig
keurig in de middenmoot.

Tekst: Danny van den Berghe
(RKsv Wittenhorst)

Isa geeft aan dat ze met dit openbaar D-examen kan laten horen
wat ze in al die jaren dat ze al fluit
heeft geleerd. Ze is enthousiast om
haar fluitkunsten aan anderen ten
gehore kan brengen, de A-, B- en
C-examens zijn namelijk niet openbaar. Ondanks dat Isa de sterren
van de hemel speelt, antwoordt ze
‘nee’ op de vraag of ze ook naar
het conservatorium wil. “Hier stoppen de muzieklessen”, zegt ze.
“Ik wil namelijk graag de zorg in.”
Natuurlijk blijft Isa wel fluit spelen
bij de harmonie.
Isa zal tijdens haar examen in De
Wingerd in Sevenum verschillende muziekwerken spelen zoals
‘Andante in C major’. Dit stuk speelt
ze met pianobegeleiding en dit doet
ze volledig uit het hoofd. Verder
volgen nog ‘Fantasia nr. 2’, ‘Chatter’,
‘A longing for joy’, ‘Celtic Flutes’

en ‘Rapsody for Flute’.
Tijdens de muziekwerken vinden
er verschillende samenwerkingen
plaats. Zo zal Isa onder andere
samenspelen met de harmonie,
Melle Janssen (slagwerk), Jens
Seebeck (piano), Marjolein
Vermeeren en Carline Tacken (beide
dwarsfluit). Een professionele jury
van de Koninklijke Nederlandse
Muziek Organisatie (KNMO) zal het
examen van Isa beoordelen. Dit is
de landelijke belangenorganisatie
voor de instrumentale
amateurmuziek in Nederland.
Geïnteresseerden die willen genieten van een prachtig concert op
fluit, begeleid door de harmonie
en gastmuzikanten, zijn welkom
in de Wingerd. De Wingerd is open
vanaf 19.00 uur. De entree is gratis,
een coronatoegangsbewijs is wel
verplicht.

Crist Coppens
Alleen dinsdag 2 november

Gehakt half om half
kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!

077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl
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15-vragen aan

Manon Geurts Sevenum
Als je ervoor kon kiezen om altijd
een bepaalde leeftijd te hebben,
welke zou dat dan zijn?
Rond de 23 lijkt mij een leuke leeftijd, je hebt de voordelen van volwassen zijn, maar ook de voordelen
van jong zijn. En hopelijk ben ik dan
bijna klaar met leren.

Wat deed je als kind het liefst?
Dansen en voorstellingen geven.
Als mijn zus en ik ‘s middags hadden gekeken naar een musical of
sprookje op tv, dan speelden we dat
na. We verkleedden ons dan zoals
die mensen in de film eruit zagen. Of
we verzonnen er zelf nog verhalen
bij. ‘s Avonds lieten we dat dan aan
pap en mam zien.

Welk verhaal verteld je familie
altijd over jou?
Toen ik 5 jaar was, gingen we met
ons gezin op vakantie naar Italië.
We hadden een lange rit achter de
rug en ik was zo moe dat ik tijdens
het avondeten rechtop in slaap
ben gevallen met mijn broodje in
m’n hand. Ik ben niet meer wakker
geworden en sliep door tot de volgende ochtend.

Wie kent jou het beste?
Mijn beste vriendin Tara, daar vertel
ik altijd alles aan. En mijn ouders,
want die kennen mij het langst.

Wat is jou favoriete sociale
medium?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Manon Geurts
15 jaar
Sevenum
Dendron College

Wat is je droombaan?
Mijn droombaan is
kraamverpleegkundige, al toen ik
heel klein was droomde ik ervan
om later iets in de zorg te doen. Ik
speelde altijd met mijn BabyBorn. Ik
vind baby’s zo schattig en daarom
lijkt het mij een hele mooie baan.

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind vertrouwen en alles delen
met elkaar heel belangrijk, dat je
iemand een geheim kunt vertellen
en zeker weet dat het veilig is bij
diegene, dat geeft mij een goed
gevoel. Ook als mensen mij in

vertrouwen nemen en niet iets
verbergen als ze ergens mee zitten.

Hoe zou je je eigen stijl
omschrijven?
Ik heb geen echte stijl, ik kies wat
ik mooi vind en combineer zelf wat
ik leuk vind bij elkaar. Ik koop ook
nooit echt setjes kleding.

Wat zou de beste uitvinding zijn?
Dat je maar in je vingers hoeft te
knippen en je bent helemaal klaar
om te gaan of dat je ineens op de
plek bent waar je wil zijn, dat lijkt
me zo handig. Altijd dat klaarmaken
of fietsen is niks voor mij.

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik werk al ongeveer anderhalf
jaar bij tomatenkwekerij Westburg,
voor nu vind ik dit nog prima.

Snapchat denk ik, het is gezellig om
met je vrienden te praten of bellen
en als het niet in levende lijven kan,
dan doe ik het via Snapchat.

Ben je meestal te vroeg,
precies op tijd of te laat?

Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?

Meestal te vroeg of precies op
tijd, maar nooit te laat. Ik vind
het zelf ook niet fijn als andere
mensen te laat zijn als je een
afspraak hebt.

Wat doe je het liefst op vrijdagof zaterdag avond?
Met vrienden bij elkaar zitten of
op stap gaan, daar kijk ik de hele
schoolweek naar uit.

Als je een topsporter zou zijn,
waar zou je dan heel goed in
willen zijn?
Volleybal, ik zou heel graag in
het Nederlands volleybalteam
willen spelen en aan grote
kampioenschappen mee willen
doen.

Team Umizoomi, ik vond de avonturen altijd zo leuk. Drie kleine
poppetjes die alle drie een eigen
superkracht hadden en altijd alles
met elkaar konden oplossen. Het
komt volgens mij niet meer op Nick
Jr., maar ik zat vroeger altijd op tijd
voor de televisie als het begon.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Heel mooi kunnen tekenen. Ik heb
totaal geen tekentalent en het moet
ook een beetje aangeboren zijn,
maar een hele mooie tekening zou ik
echt wel een keer willen maken.
Tekst: Iris Geurts

* Huisinstallaties
* Verbouwen
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

* Zonnepanelen

ELEKTROTECHNIEK

* Industrie
* Utiliteit
* Panelenbouw

Reindonckweg 12, Kronenberg
Tel: 077 - 374 3825 | E-mail: info@sijberssupport.nl

Hoi

Column

Halloween
Halloween staat weer bijna
voor de deur. 31 oktober is het
zover en bij deze wil ik een
voorstel doen om dat toch maar
eens te gaan vieren. Want
waarom niet eigenlijk?
Tegenwoordig nemen we al zo
veel dingen van Amerika over,
dan kan een feestdag daar ook
nog wel bij.
Mensen in deze regio houden van
verkleden. We vieren niet voor
niets carnaval! Dus Halloween is
nog een extra kans om je beste
kostuum van zolder te halen, het
liefst met een griezelig tintje.
Verder kennen we het ritueel van
langs deuren gaan voor snoep al
van Sint-Maarten, dus het is niet
iets wat moeilijk te organiseren is.
In plaats van een liedje hoor je dan
wel alleen ‘Trick or Treat’, maar dit
wordt goedgemaakt door de leuke
kostuums. En denk eens aan de
ontzettend gave en creatieve decoratie die je kunt gebruiken; een
soort Kerst maar dan griezelig. Ten
slotte is Halloween ook iets moois
om mensen mee op te vrolijken.
Je ziet toch vaak dat mensen wat
somberder worden in de periode
van herfst. Dit kan door een feest
als Halloween misschien wat verholpen worden.
Oorspronkelijk was Halloween het
oudejaarsfeest van de vroegere
Kelten, want voor hen begon het
nieuwe jaar op 1 november. Zij
zagen Halloween als een moment
van vieren dat de oogst binnen was
voor het komende jaar, ze weerden
boze geesten af met maskers zodat
ze helemaal rustig en blij aan een
nieuw jaar konden beginnen. Daar
zit toch ook een mooie boodschap
in? De zomer is voorbij en we gaan
een nieuw seizoen in. Laten we, in
plaats van mopperen over het weer,
er het beste van maken. Ze zeggen
niet voor niets altijd dat herfst ons
laat zien hoe mooi het is om dingen
los te laten.
Nog steeds niet overtuigd?
Natuurlijk houdt niet iedereen van
enge dingen. Daar ben ik er zelf
ook eentje van hoor! Ik heb ooit
één horrorfilm gezien en dat was
ook meteen de laatste. Maar het
gaat om de sfeer en om het feest,
hoe eng je het wilt maken, is aan
jou. Ik ga in ieder geval dansen
op ‘Thriller’ van Michael Jackson
op 31 oktober. En wie weet in
de toekomst in een zaal vol met
Halloween-vierende mensen.
Iris
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Ger Peters
benoemd
tot erelid
S.V. Lottum
Tijdens de jaarvergadering van
S.V. Lottum op vrijdag 22 oktober is Ger Peters benoemd tot
erelid van S.V. Lottum vanwege
zijn meer dan 70-jarig lidmaatschap bij de club. Peters werd
lid in 1949 en was lang actief als
voetballer waarvan een groot
aantal jaren in het eerste team
van Lottum. Met dit team wist
hij te promoveren naar de 3e
klasse. Ook nu is Peters nog
steeds actief binnen de club als
lid van de maandagmorgenploeg.

Duisternis

Terugblikken op verleden

IVN Geijsteren-Venray organiseert op zaterdag 30 oktober een
nachtavontuur voor volwassenen en kinderen in natuurgebied de
Heere Peel in America. Deze nachttocht start tussen 19.30 en 20.30
uur. De activiteit duurt tot maximaal 22.30 uur.

Voor alle wandelliefhebbers wordt zondag 7 november een jubileumwandeling georganiseerd door
KnopenLopen Sevenum. Tussen 12.30 en 13.30 uur kan gestart worden aan een gevarieerde route, waarbij
teruggekeken wordt op de afgelopen jaren.

Nacht van de Nacht met IVN
Geysteren-Venray in America

De Nacht van de Nacht is een jaarlijks terugkerend evenement dat
eind oktober plaatsvindt. Tijdens
de Nacht van de Nacht worden op
honderden plaatsen in Nederland
activiteiten georganiseerd die de
schoonheid van echte duisternis
benadrukken.

Route
Op zaterdagavond 30 oktober is
een gedeelte van het natuurgebied de Heere Peel tussen 19.30 en
22.00 uur opengesteld voor een
rondwandeling in het donker. De
gemeente Horst aan de Maas heeft
hiervoor toestemming gegeven. De
route is goed gemarkeerd, zodat
niemand in het donker verdwaalt.
Tijdens de tocht worden de deelnemers verrast met een aantal activi-

teiten zoals het lokken en bekijken
van nachtvlinders, het bekijken van
de sterrenhemel met een telescoop
en er is informatie over uilen. Ook
is er muzikaal vermaak door de
troubadour Geutefiks.

Sterren
Bij een volkomen natuurlijk donkere lucht is het mogelijk om in
Nederland 2.500 sterren te zien.
Door lichtvervuiling zijn in veel
steden echter nog maar zo’n 50
sterren zichtbaar. Met de Nacht
van de Nacht wil IVN mensen laten
genieten van de donkere nacht en
dit onderwerp breed onder de aandacht brengen.
Aanmelden is niet nodig en IVN
roept op geen zaklampen mee te
nemen.

Jubileumwandeling KnopenLopen
Sevenum
De wandeling bevat onderdelen die te
maken hebben met proeven, entertainment, een goed verhaal, licht en
kunst. De route bedraagt iets meer
dan 10 kilometer en start en eindigt in
het centrum van Sevenum.

In januari 2006 zag stichting Knopen
Lopen Sevenum hetlevenslicht. Enkele
actieve vrijwilligers vanuit Groengroep
Sevenum zijn toen aan de slag gegaan
met het uitzetten van het routenetwerk. Ondertussen telt routenetwerk

in Sevenum al meer dan 100 kilometer aan wandelpaden en werden er de
afgelopen 15 jaar allerlei wandelingen
georganiseerd.
Voor meer informatie en inschrijving,
kijk op www.knopenlopen.nl

Overleden schilders

Tentoonstelling schilderijen
Grubbenvorst en Lottum
In het lokaal van de Historische Kring Grubbenvorst-Lottum in Grubbenvorst zullen van zaterdag 30 oktober
tot en met zondag 7 november diverse schilderijen te bewonderen zijn van overleden schilders uit
Grubbenvorst en Lottum. Zij hebben diverse plekken in beide dorpen vastgelegd.
Door de jaren heen hebben diverse
plaatselijke kunstenaars plekken
en panden uit het heden en verleden van beide plaatsen vastgelegd
op canvas. De Historische Kring

Grubbenvorst-Lottum heeft veel
van deze doeken weten op te sporen en ze bij elkaar gebracht voor
een tentoonstelling in hun lokaal in
’t Haeren. Het lokaal bevindt zich aan

de Irenestraat 20 in Grubbenvorst
(ingang aan de rechterzijkant van
’t Haeren). De tentoonstelling is elke
dag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
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NAJAARSAANBIEDINGEN

ZUTPHEN
NEDERLAND

NIEUW

FÜRSTENBERG
DUITSLAND

NIEUW

NIEUW

VIANDEN
LUXEMBURG

Vertrekdata:
26 nov. en 10 dec.
2 dagen halfpension

Vertrekdata: 26 en 27
nov. en 10 en 11 dec.
2 dagen halfpension

Vertrekdatum:
26 november
3 dagen halfpension

€ 180,-

€ 165,-

€ 250,-

KERSTREIZEN
NIEUW

!
VOLPENSION

SLAG! BAD STEBEN
GEEN 1PK TOE

MAISHOFEN
OOSTENRIJK

RATTENBERG
DUITSLAND

Vertrekdatum:
20 december
8 dagen halfpension

Vertrekdatum:
22 december
6 dagen halfpension

Vertrekdatum:
22 december
6 dagen halfpension

€ 775,-

€ 595,-

€ 595,-

NUNSPEET
NEDERLAND

VOLENDAM
NEDERLAND

NIEUW

DUITSLAND

NIEUW

STADSKANAAL
NEDERLAND

Vertrekdatum:
24 december
4 dagen volpension

Vertrekdatum:
24 december
4 dagen volpension

Vertrekdatum:
23 december
5 dagen volpension

€ 565,-

€ 525,-

€ 575,-

ONZE NIEUWE WINTERGIDS IS UIT ! GA NAAR WWW.GHIELEN.NL
CARNAVALSREIZEN
DELEN TARRENZ
WINTERS WAN

!
VOLPENSION

OOSTENRIJK

BOURNEMOUTH
ENGELAND

WEIBERSBRUNN
DUITSLAND

Vertrekdatum:
26 februari
8 dagen halfpension

Vertrekdatum:
26 februari
6 dagen halfpension

Vertrekdatum:
26 februari
6 dagen halfpension

€ 695,-

€ 550,-

€ 575,-

RIJS
NEDERLAND

HULSHORST
NEDERLAND

NIEUW

!
VOLPENSION

ODOORN
NEDERLAND

Vertrekdatum:
26 februari
5 dagen volpension

Vertrekdatum:
26 februari
5 dagen volpension

Vertrekdatum:
26 februari
5 dagen volpension

€ 525,-

€ 625,-

€ 550,-

WINTERSE DAGTOCHTEN
OCHT
2E KERSTDAGT

EIFEL

Incl. lunch, rondrit o.l.v.
gids, koffie/ gebak,
prosecco, kerstdiner
2x consumptie
€ 100,-

N OV E M B E R / D

ECEMBER

WWW.GHIELEN.NL
TEL (077) 307 19 88

KERSTWINKELDAGTOCHTEN

OCHT
2E KERSTDAGT

Foto: Visit Flevoland

POLDERTOCHT

Incl. koffie/ gebak,
rondrit o.l.v. gids,
koffietafel, kerstdiner,
2x consumptie
€ 100,-

ALADDIN

OCHT
2E KERSTDAGT

KLOMPENMAKERIJ

Incl. koffie/ gebak,
demonstratie klompen
maken, lunch, workshop, kerstdiner, 2x
consumptie
€ 100,-

HOLIDAY ON ICE

O.a. Aken, Düsseldorf,
CentrO, Keulen, Brugge,
Antwerpen, etc.!

Incl. entreeticket 1e rang
Vertrekdata:
29 december en
23 januari

Incl. entreeticket 1e rang
Vertrekdata:
18 en 21 november

Vanaf € 24,-

€ 140,-

Vanaf € 70,-

2810 \ cultuur

Grote Smedendag in de Locht
In openluchtmuseum De Locht vindt op zondag 31 oktober de Grote Smedendag plaats. Op deze dag
komen smeden van uit alle uithoeken van het land museum de Locht versterken.
De smederij van museum De Locht
wordt met regelmaat gebruikt door
de eigen smeden. Maar eens per
jaar komen collega-smeden uit alle
uithoeken van het land de groep

versterken. Op deze zondag zijn er
meer dan twintig smeden in het
museum te vinden. Het binnenterrein staat vol met smidsvuren en
aambeelden waarop hard gewerkt

wordt. Met de kinderen wordt een
herfstmobiel gemaakt van dennenappels, kastanjes, takjes en boomschijfjes. De kinderen mogen het
resultaat mee naar huis nemen.
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Taalvirtuoos Wim Daniëls
komt naar Horst
Taalexpert Wim Daniëls is op vrijdag 29 oktober te gast bij Kukeleku
en speelt zijn voorstelling ‘Koken met taal’ in cultureelcentrum ’t
Gasthoês in Horst.

Kasteelloop gaat dit jaar door
Na een online editie in 2020 is de organisatie van de Kasteelloop Horst aan de Maas blij te vermelden dat
er dit jaar op zondag 26 december weer een echte kasteelloop zal plaatsvinden.
Met wat kleine aanpassingen ziet
de organisatie geen bezwaar om er
een geslaagde editie van te maken
over de routes door de Kasteelse

Bossen in Horst. Met een heel
aantal nieuwe hardlopers door de
afgelopen tijd hoopt de organisatie
veel nieuwe gezichten te mogen

verwelkomen bij de Kasteelloop.
De inschrijving is reeds geopend
en inschrijven kan via
www.kasteelloop.nl

LGOG Kring Ter Horst

Lezing over betalen en munten
in middeleeuws Horst
LGOG Kring Ter Horst organiseert op woensdagavond 3 november een lezing over betalen en munten in
middeleeuws Horst. De inleider is Jos Benders.
Afkalven en opkrikken. Dat is
de kortste samenvatting van de
geschiedenis van het middeleeuwse
muntwezen. In zijn lezing gaat Jos
Benders in op het mechanisme achter de voortdurende waardevermindering van munten en hoe zich dat
in onze contreien manifesteerde. Met
welk soort munten betaalde men in
de middeleeuwen in Horst en het
Land van Kessel? Hoe veranderde dat
in de loop van de tijd? Welke invloed

hadden politieke ontwikkelingen?
Zijn munten meer dan alleen betaalmiddelen? Zijn er in het Land van
Kessel ook munten geslagen? Hoe
ging de middeleeuwer om met de
soms gestage, soms hollende inflatie? Aan de hand van munten, muntvondsten en archivalia bespreekt de
inleider hoe bovenstaande ontwikkelingen zich in Horst en omgeving
manifesteerden.
Jos Benders is verbonden aan de

NTNU te Trondheim en de KU Leuven.
Hij is voorzitter van de redactie
van het Jaarboek voor Munt- en
Penningkunde. Als numismaat is hij
gespecialiseerd in de laatmiddeleeuwse muntslag in de Lage Landen.
De lezing van de heer Benders begint
om 20.00 uur en vindt plaats in De
Leste Geulde, in Horst. Aanmelding
vooraf is niet nodig. Het tonen van
een coronatoegangsbewijs is daarentegen wel noodzakelijk.

Drumband Jong Nederland Horst
viert kerst met uniek kerstconcert
Drumband Jong Nederland Horst organiseert zondag 12 december een kerstconcert in de Lambertuskerk in
Horst. Deze avond start om 19.00 uur met een slagwerkconcert waarin de drumband verschillende muzieknummers ten gehore brengt samen met a-capellagroep Signa Tune en de drumband van Grubbenvorst.

Daniëls is fulltime schrijver en
taaladviseur en werd bij het grote
publiek bekend door zijn gesproken columns in het VARA radioprogramma Spijkers met Koppen en
zijn optredens bij Pauw & Witteman.
Hij is een graag geziene gast bij
talkshows en maakte in 2021 een
zesdelige tv-serie met Huub Stapel,
waarin ze samen kleine dorpen in
Nederland bezochten. In deze eerste
voorstelling van het nieuwe theaterseizoen neemt Wim Daniëls het

publiek mee in de wereld van letters, woorden, zinnen en leestekens.
In de voorstelling ‘Koken met Taal’
is Daniëls de kok, die laat zien wat
er allemaal voor lekkers gemaakt
kan worden met taal. Op zijn eigen
humoristische manier schotelt hij het
publiek taalgerechten voor. De voorstelling begint om 20.15 uur. Toegang
is enkel mogelijk met een geldig
coronatoegangsbewijs. Voor meer
informatie, kijk dan op de website
van ‘t Gasthoês.

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

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

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

Het is alweer even geleden dat de
Drumband van Jong Nederland Horst
een concert gehouden heeft. Om deze
stilte te verbreken, hebben ze besloten om deze kerst een concert te

organiseren vol bekende kerstliedjes,
uitgevoerd met een melodisch slagwerk en zang. Zo wordt op deze avond
onder andere de klassieker ‘All I Want
for Christmas’ van Mariah Carey opge-

voerd. Ook is er een ouverture van
allerhande bekende kerstliedjes gearrangeerd door Bart van der sterren.

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com
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cultuur \ 2810
Puzzel

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij
Keurslagerij Crist Coppens!
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 31 oktober (12.00 uur) binnen zijn.
De winnaar wordt volgende week bekendgemaakt op deze pagina. Veel succes en
puzzelplezier gewenst!

C
H
R
I
S
T
E
L
O
L
A
F
D
E
S
E
A

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

E
N
A
G
I
B
D
E
E
H
A
N
N
A
J
T
J

4 Letters
FIDA
LOLA
NINA
5 Letters
CLARA
DORIS
ERICA
ETHEL
FEMKE
HANNA
HILDA
LAILA
LIDIA

L
A
B
I
E
S
E
J
B
B
S
I
A
L
O
H
N

L
I
R
E
F
R
S
T
I
A
W
S
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I
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E
O

I
L
E
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I
E
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E
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E
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E
I
G
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I
N
I
E
H
J
R
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R
L
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A
N
L
I
E
E
L
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S
E
E
A

I
E
T
E
E
A
R
A
T
N
T
R
B
E
M
C
S

LIESE
NANDA
NETJE
SONJA
TRUUS
6 Letters
AGEETH
BERTHA
BETSIE
BIANCA
BRENDA
CECILE
CORRIE
HANNIE

M
S
T
I
K
I
R
J
H
A
E
A
O
K
N
A
U

A
E
A
G
E
C
E
A
N
E
N
M
E
A
J
I
U

N
I
I
N
E
N
L
I
B
I
E
J
I
A
E
D
R

I
L
E
N
N
R
S
A
B
R
S
B
R
T
T
I
T

N
K
T
I
A
O
D
A
R
E
A
D
K
E
T
L
N

E
M
E
D
J
L
S
I
I
A
N
B
L
A
I
L
A

A
G
E
E
T
H
E
L
N
A
C
C
E
B
E
R
N

B
E
R
T
H
A
A
M
S
A
E
I
R
R
O
C
D

E
L
I
C
E
C
H
T
E
B
S
L
E
F
I
D
A

JENNIE
JETTIE
JOSINA
KEESJE
LILIAN
SABINA
SANDRA
SHEILA

GERDINA
JOLANDA
LIDWINE
MARLIES
MELANIE
REBECCA
RIENEKE
SJOUKJE

7 Letters
ALIESJE
BARBARA
ELSBETH
FABIOLA
FIENEKE

8 Letters
BREGITTA
CHRISTEL
GERMAINE
MIREILLE

S
I
R
O
D
J
O
L
A
N
D
A
H
I
L
D
A

De overgebleven letters vormen de oplossing:

SEVENUM RONDOM STEEG
WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl

De oplossing van de puzzel in HALLO Horst aan de Maas van 21 oktober 2021 was:
‘Men is nooit te oud om te leren’
En de winnaar is: Anja Claasen uit Horst. Van Harte Gefeliciteerd met de Horeca Cadeau Bon van € 50,te besteden bij alle deelnemende horecagelegenheden in de Gemeente Horst a/d Maas!
Deze cadeaubon wordt ter beschikking gesteld door Centrummanagement Horst-centrum.

2810 \ service
Religie

Medische zorg

America

zondag lof + gravenzegening 15.00

Broekhuizen
zondag

Allerzielenhof 15.00

Broekhuizenvorst
zaterdag
zondag

Heilige mis
19.15
Allerzielenhof 16.30

Apotheek

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

Griendtsveen

Huisartsenpost

Hegelsom

(alleen na telefonische afspraak)

Horst (Lambertus)

Venlo

zondag
Heilige mis
lof + gravenzegening

10.30
15.00

maandag
dinsdag

18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

woensdag
donderdag
vrijdag

Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

Kronenberg

zaterdag
Heilige mis
19.15
zondag lof + gravenzegening 14.00
		

Lottum
zondag

Heilige mis
09.00
Allerzielenhof 13.30

Meerlo

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

Gebiedsteams

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

Gemeente Horst aan de Maas
077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Tandarts

Spoedgevallendienst

donderdag
Heilige mis
09.00
		

29 t/m 31 oktober

zaterdag
Heilige mis
17.30
		

Tandartsen Praktijk Venray
Wilhelminastraat 17a, Venray
0478 58 07 00

Melderslo
Meterik

zondag gravenzegening
15.00
		

Swolgen
zondag

Heilige mis
10.30
+ Allerzielenhof
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum

zaterdag
Heilige mis
zondag
Heilige mis
lof + gravenzegening
maandag
Rozenkrans
Heilige mis
dinsdag
Rozenkrans
Heilige mis
donderdag
Rozenkrans
Heilige mis
vrijdag
Rozenkrans
Heilige mis

Tienray
zaterdag
zondag
woensdag

kerkdienst

10.00

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas
06 55 40 80 23

Tandunique Sevenum
Peperstraat 43, Sevenum
077 467 20 97

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Geen spoed, wel politie?
Heilige mis
18.00
Allerzielenhof 15.00
Heilige mis
19.00

De Schuilplaats
zondag

18.00
09.30
15.00
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

1 t/m 4 november

0900 88 44
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Zelfbewust de arbeidsmarkt op

Bijeenkomst voor werkzoekenden
in BiblioNu Horst
BiblioNu Horst organiseert dinsdag 2 november Horst een Walk&Talk bijeenkomst. Het thema hievan is
‘zelfbewust de arbeidsmarkt op’, met als gastspreker Jacqueline Bos. Zij is coach en loopbaanadviseur van
Bos & Collega’s uit Tienray.
Werkzoekenden starten vaak
met netwerken en solliciteren
op vacatures waarvan ze denken
dat het wel eens een baan
voor hun zou kunnen zijn. Het
solliciteren lijkt soms op schieten
met hagel op allerlei vacatures,
want werkzoekenden willen
graag weer aan het werk. Wie de
arbeidsmarkt benadert vanuit de
gedachte: “Dit ben ik en deze baan
past bij mij”, zit zelfbewust op de

sollicitatiestoel. Wie weet welke
oplossing hij of zij is voor een
probleem van de werkgever, gaat
gerichter, zelfbewuster en vanuit
zichzelf aan de slag met solliciteren.
De potentiële werkgever merkt dit
doordat de sollicitant het echt meent
en dit uitstraalt.
In deze Walk&Talk komt zelfbewust
de arbeidsmarkt op aan de orde.
Ook tips om het eigen LinkedIn
profiel te versterken om zo gericht te

netwerken, komt aan bod. Voor de
deelnemers geeft Jacqueline Bos een
gratis coach/loopbaan sessie weg.
Inloop bij de Walk&Talk is vanaf
09.00 uur. De start is om 09.30 uur en
de bijeenkomst duurt tot 11.30 uur.
Deelname aan de Walk&Talk is gratis.
Aanmelden kan via de
activiteitenbutton op
www.biblionu.nl
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400,-

500,-

inruil
korting

inruil
korting

1999,-

SONY OLED TV
XR55A84JAEP

1499,€100 CASHBACK

• OLED • 4K Ultra HD • 120Hz • Acoustic Surface Audio+ • Google TV * Prijs na cashback, cashbackactie geldig t/m 14-11-2021 • Nu met €100,- PlayStation Store-tegoed

’’
65 5 cm

1199,-

699,-

PANASONIC OLED TV
TX-49HXF977

• 4K Ultra HD • 49 Inch • HCX Pro Intelligent Processor
• HDR Cinema Display Pro

’’
55 0 cm

16

14

800,-

500,-

inruil
korting

inruil
korting

2499,-

SAMSUNG NEO QLED TV
QE65QN93AATXXN

1399,€300 CASHBACK

• NEO QLED • 4K Ultra HD • 120Hz • Neo Quantum Processor 4K • Anti-Reflection
• Object Tracking Sound + * Prijs na €300,- cashback, cashbackactie geldig t/m
14-11-2021

1299,-

SAMSUNG QLED TV
QE55Q77AATXXN

799,-

• QLED • 4K Ultra HD • 120Hz • 55 Inch • Quantum Processor 4K
• Motion Xcelerator Turbo+ • Dual LED

NIEUWE
MEGAS
TORE

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

@tummerselectro
@eptummers
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl
8 Winkels in Limburg

