n
i
l
l
A

INE
ILDD NK
W
A
K
RL I J D R
HEECLUSIEF
IN

R

5p.0p.
,
9
€7

&Wijn

Wild

Parkhotel Horst

ZATERDAG 13 NOVEMBER

AVOND

met live muziek
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Meer informatie en tickets:

Parkhotelhorst.nl of 077 - 3976000

02 Basisschool

De Schakel bestaat
100 jaar

05 Coronaherdenking

in Sevenum

05 Acteurs Theater

Kleinkunst brengers van
geluk

07 5x11 jaar lang

Klosjaars, Hannessen
en verhalen

15 Gemeentenieuws
Horst aan de Maas

Recordpoging
Reuzeomelet
Jeugdcarnaval Hegelsom viert in november haar 5x11-jarig bestaan en organiseert daarom een jubileumweekend op zaterdag 13 en zondag 14 november. Naast dat de stichting dit
weekend allerlei activiteiten organiseert, gaat zij zondag proberen het Nederlands record Reuzeomelet te verbreken. Lees verder op pagina 02

Ambtelijk apparaat gemeente niet op niveau

Plannen verbouwing van gemeentehuis en realiseren
appartementen in gebouw ‘on hold’ gezet
Door een voorstel van CDA en Essentie is er een investering van bijna 8 miljoen euro voor de verbouwing van het gemeentehuis van Horst aan de
Maas ‘on hold’ gezet. Dit voorstel kreeg een meerderheid tijdens de begrotingsvergadering van dinsdag 2 november.
Het College van B&W van de
gemeente Horst aan de Maas had in
de begroting zo’n 8 miljoen euro vrijgehouden om in het gemeentehuis te
investeren. De plannen waren om het
gemeentehuis te verbouwen en een
aantal appartementen in het gebouw
te realiseren. CDA en Essentie vonden
de plannen niet duidelijk genoeg en
verzoekt het college de raad later een
voorstel voor te leggen over de doorontwikkeling van het gemeentehuis.

Gaat teveel niet goed
Bram Hendriks (Essentie): “Bij deze

plannen zijn forse bedragen gereserveerd en we hebben nog de nodige
vragen hierbij. Daarom lijkt het mij
geen goed plan om dit nu al goed te
keuren.” Burgemeester Ryan Palmen
ziet deze stap als een uitgelegen kans.
“Er is een enorme vraag aan woningen, het gemeentehuis ligt dichtbij
Horst-west waar ook veel vraag is
naar woningen. Dan is het bouwen
van deze appartementen een mooie
kans.” Hendriks: “Ik zeg met dit voorstel niet dat we dit plan niet gaan
uitvoeren. Wij als raad zijn niet voldoende in de plannen meegenomen.

Laten we ze nu eerst maken en dan
kunnen we verder kijken.” Essentie en
CDA vonden het belangrijker dat het
college zich meer gaat inzetten op de
realisatie van lopende projecten en
daarnaast op de doorontwikkeling en
optimalisering van de organisatie en
het ambtelijk apparaat. Volgens de
twee partijen zou dit niet op niveau
zijn. Burgemeester Palmen bevestigde
dat. “Er gaat vanuit het college teveel
niet goed in het ruimtelijke domein”,
zei hij. “Daar ben ik heel eerlijk in.
Het duurt vaak te lang voordat onze
inwoners van zaken horen. Daarom

zetten we nu ook externe bureaus in
zodat zij ons hierin kunnen ondersteunen. Soms zijn dingen ook te complex,
dan is het lastig om snel en adequaat
te reageren.” Dat Palmen eerlijk toegaf
dat de gemeente hiermee nog niet op
niveau is, pakten de meeste partijen
positief op. “Het is goed dat onze burgemeester duidelijk en eerlijk is, dat
is beter dan een tijdrovend proces en
uiteindelijk toch nee zeggen”, zei Jan
Wijnen (PvdA).

Accommodatie AVV America
Tijdens de begrotingsvergadering werd

de voorgelegde begroting vastgesteld door de gemeenteraad. Een aantal punten die raadsleden belangrijk
vonden was communicatie van de
gemeente naar burgers, energietransitie en een goede omgevingsdialoog. Ook kwamen SP, Groep Lenssen,
BVNL en VVD met een voorstel om een
bedrag van 550.000 euro vrij te maken
voor de verbouw van de accommodatie van AVV America. Dit resulteerde in
een debat berust op emotie. Volgens
CDA was dit voorstel om vijf voor
twaalf ingediend en kan de raad niet
zomaar een dergelijk plan vaststellen.
Het voorstel heeft het niet gehaald.
Tekst: Niels van Rens
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Musical en geschiedenistentoonstelling te zien

Basisschool De Schakel bestaat honderd jaar
Basisschool De Schakel in Broekhuizenvorst mag zaterdag 6 november
maar liefst honderd kaarsjes uitblazen. Daarom viert de school deze
mijlpaal met een jubileumfeest. Zo wordt er teruggekeken op honderd
jaar De Schakel en laten alle kinderen hun acteerkunsten zien in een
musical.
Trots zitten directeur De Schakel
Ron Schreurs, leerkracht Miriam
Jetten en vrijwilligster Riet RuttenClevis aan tafel. Alle drie zitten ze in
de werkgroep 100 jaar De Schakel.
Zaterdag 6 november is de grote dag,
vertellen ze. Om 10.00 uur is de eerste
activiteit en wordt er een soort reünie gehouden in het schoolgebouw.
“Dan zijn ex-collega’s, oud- leerlingen,
dorpsgenoten en iedereen, die bekend
is met de school welkom om ons jubileum te vieren”, zegt Schreurs. “We zijn
hartstikke trots op deze mijlpaal.”
Daarna, vanaf 14.00 uur, zijn de huidige
leerlingen, ouders en familie welkom.
De gehele dag is er een tentoonstelling
te zien van 100 jaar De Schakel.

Geschiedenisles
Rutten-Clevis heeft heel wat vrije
uren in de tentoonstelling zitten.
“Samen met andere vrijwilligers hebben we deze tentoonstelling gemaakt.
Het laat in een soort geschiedenisles zien hoe De Schakel is gegroeid
tot wat het nu is. Zo zijn er veel oude
foto’s te zien. Het is leuk om terug
te kijken naar wat er allemaal is

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

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

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

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

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden gemeld.
Bij verzuim komen kosten voor rekening 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.

gebeurd. Zo heeft De Schakel meerdere gebouwen gekend en is het zelfs
een keer geraakt tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Er hangt ook een foto
waarop een klas staat van een hele
tijd terug. De heer Vermazeren staat
hierop en leeft nog steeds, hij is
105 jaar oud en is ook de enige op
deze foto die nog leeft. Dat vind ik
echt heel bijzonder. Ook staat er een
aantal verzetsstrijders op en mijn
vader, die later aan het hoofd van de
school kwam te staan, een foto met
veel verhalen dus.”

Schakels in elkaar
In honderd jaar tijd is er natuurlijk veel
veranderd binnen de school. Zo is het
huidige gebouw in 1996 gebouwd en
rond 1981-1982 zijn de kleuterscholen
van Broekhuizen en Broekhuizenvorst
samengegaan. Vandaar ook de
naam van de school: De Schakel.
“Broekhuizen en Broekhuizenvorst zijn
toen een soort van samengegaan”,
zegt Jetten. “Als schakels in elkaar.
We werken met z’n allen samen.”
Samenwerken is tegenwoordig enorm
van belang, vertelt Schreurs. “In de tijd

dat ik hier directeur ben is het aantal kinderen van 189 naar 109 gegaan.
Dat is in een redelijk korte tijd heel snel
gegaan. Je moet samenwerken. Als je
naar de toekomst kijkt, dan zie ik ook
meerdere samenwerkingen met andere
groepen en uiteindelijk zal De Schakel
bij de kindcentra komen te horen. Nu er
veel huizen bij worden gebouwd, heb ik
ook goede hoop dat we in de toekomst
meer leerlingen gaan krijgen.”

De Vuilnisboot
Nadat alle mensen uit
Broekhuizenvorst en omstreken het
jubileum hebben gevierd zaterdag, is
er om de dag af te sluiten een speciale
musical. “Alle kinderen van de school
doen mee in deze musical”, zegt
Jetten. “Het heet de Vuilnisboot en
gaat over de plastic soep en zwerfafval. De musical van vorig jaar kon niet
doorgaan vanwege de coronacrisis en

deze sluit hierop aan. De kinderen zijn
al weken bezig met dit onderwerp.”
De Vuilnisboot is te zien van 17.00 tot
18.00 uur en is alleen voor genodigden. De Jeugdfanfare BMBM begeleidt
de leerlingen tijdens de musical.

Tekst en beeld: Niels van Rens

Vervolg voorpagina

Jeugdcarnaval Hegelsom viert jubileum
met recordpoging Reuzeomelet
Jasper van Rens (30), Alex Janssen (54)
en Robert Claessens (53) zijn alle drie
al jaren verbonden aan Jeugdcarnaval
Hegelsom. “We zitten in het dagelijks
bestuur van de stichting”, legt Jasper
uit. “Ik ben voorzitter, Alex is vice-voorzitter en Robert is penningsmeester.”
De stichting, die uit ongeveer dertig vrijwilligers bestaat, organiseert carnavalsactiviteiten voor de jeugd in Hegelsom.
“Inmiddels hebben we leden van alle
leeftijden, maar iedereen voelt zich
jong”, lacht Jasper. “Het begint vanaf
een jaar of 18, deze vrijwilligers komen
vaak bij de stichting als ze jeugdprins
af zijn en gevraagd worden zich aan
te sluiten. Dat geldt ook voor mijzelf,
ik kwam bij de vereniging nadat ik op
mijn 18e jeugdvorst was.” Jasper zet zich
inmiddels al ruim vijftien jaar in voor de
stichting, maar ook Alex en Robert zijn
al meer dan tien jaar actief.

Eieren
Er wordt zaterdag 13 en zondag 14
november een groot feest gevierd
vanwege het 5x11-jarig bestaan van
Jeugdcarnaval Hegelsom. “Op de
zondag gaan we proberen om het
Nederlands record Reuzeomelet te
verbreken”, zegt Alex. “We hadden al
langer het idee om een recordpoging te
doen voor iets en het ei was een mooi
overkoepelend thema. De naam van de
grote vereniging is ‘D’n Tuutekop’ en dat
staat voor kippen, de leden zijn dan ook
Tuute en Tuutine.” Robert: “Hegelsom
is van oudsher een dorp dat groot is

geworden door de leghenindustrie.
Er lagen tientallen kuikenbroeierijen.
Daar is de naam van de vereniging van
afgeleid.” Naast dat er een link is tussen Hegelsom en eieren, staan eieren
over het algemeen ook in verband met
carnaval. “Op onze uitnodiging staat
ook: ‘Kom bij ons op de eieren’. Na een
avondje stappen wordt er altijd een
eitje gegeten, dat is traditie”, vertelt
Alex.
Het idee om een reuzeomelet te maken,
kwam niet uit het niets. “We zijn zelf
in Malmedy in België geweest met de
groep”, zegt Alex. “Daar wordt ieder
jaar een reuzeomelet gebakken van
10.000 eieren. Daar raakten we geïnspireerd om dit zelf ook te doen.” Jasper:
“Er komen veel dingen samen: naast
de link tussen de eieren, carnaval en
Hegelsom bestaat er ook nog een link
tussen Robert en Alex en kippen en eieren. Robert heeft thuis kippen en Alex
verkoopt kippen. Nu we ons jubileum
vieren, wisten we gewoon: dit moment
moest gepakt worden.”
De omelet die tijdens het jubileum
wordt gemaakt, bestaat uit 5.500 eieren. “We dachten: 5x11 jaar is 5 maal
1.100 is 5.500, daar gaan we voor”, legt
Alex uit. “Op dit moment is de grote
pan klaar waarin de omelet gemaakt
wordt. Daar heeft wel een flink aantal
uren ingezeten, de pan heeft een doorsnede van 3,5 meter.”
Op de grote dag zelf, zondag 14 november, wordt ‘s ochtends vroeg, voor
Zaal Debije, het vuur al aangesto-

ken. Jasper geeft aan dat het een hele
gebeurtenis gaat worden. “De hele
straat wordt afgezet en het hele dorp is
erbij betrokken. De fanfare gaat, middels een optocht, de eieren ophalen
bij de grote eierbedrijven in het dorp.
Met een verreiker gaan de eieren naar
het centrum, waar de pan klaarstaat.
Daar worden de eieren geklutst door
prominente Hegelsommers, maar ook
burgemeester Ryan Palmen is erbij.”
Alex: “Zodra dit mengsel begint te stollen, dan staan we hier met een man of
acht omheen en gaan we roeren. Het
eierstolsel zal, met een stukje brood
erbij, uitgedeeld worden aan alle aanwezigen.”
Naast de recordpoging is er zondagmiddag nog meer te doen in Hegelsom.
Zo treden carnavalsartiesten Pruuf Már,
Goedzat en DJ Gurde op en is er een
optocht. Zaterdagmiddag wordt er een
spellenmiddag georganiseerd voor
kinderen van de basisschool en is er
‘s avonds een groot feest in zaal Debije.
De mannen hebben ontzettend veel zin
in het jubileumweekend, maar er is één
ding waar ze zich zorgen over maken.
“Over dat het ei helemaal opgegeten
moet worden”, lacht Jasper. “Het zijn
5.500 eieren, terwijl Hegelsom ongeveer 2.000 inwoners telt. Het is dus van
groot belang dat iedereen deze kant op
komt om te helpen.”

Fuseren
Jeugdcarnaval Hegelsom zet zich in
voor alle doelgroepen van de jeugd.

Alex geeft aan dat dit ook het mooie
is van de vereniging. “We hebben het
Kuukesbal voor kindjes die net pas
kunnen lopen en voor kinderen van
de basisschool is er een schoolprins
en een boerenbruidspaar”, legt hij uit.
“Ook bedienen we de jeugd waarvan we ons vaak zorgen maken dat
er niets te doen is voor hen, namelijk tussen de 13 en 18 jaar. Er is een
jeugdraad, die bestaat uit Hegelsomse
kinderen van ongeveer 13 en 14
jaar. Verder is de jeugdprins 18 jaar.
Het doel is dan ook om onze cultuur
aan te wakkeren bij de jeugd, ‘jong
geleerd is oud gedaan’ is dan ook
zeker van toepassing hier.” Toch zijn de
meeste activiteiten die Jeugdcarnaval
Hegelsom organiseert volgens Jasper
voor iedereen. “Jong en oud komen
erop af. Hierdoor is het verschil tussen de jeugdvereniging en de ‘grote’
carnavalsvereniging van Hegelsom,
D’n Tuutekop, steeds kleiner. We hebben nu namelijk twee verenigingen
met precies hetzelfde doel: zorgen
voor een goede carnaval in het dorp.”
Alex Janssen voegt hieraan toe dat de
twee verenigingen in juni 2022 dan
ook gaan fuseren. “Jong en oud treffen
elkaar toch tijdens carnaval, waarom
zouden we het niet met zijn allen
samendoen? Vrijwilligers krijgen blijft
ook voor alle verenigingen een uitdaging. We hebben nu twee besturen,
dat kan efficiënter.”
Tekst: Floor Velthuizen
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Ondersteuning bij werk en taal op één locatie

Rendiz, NLW Groep en gemeente Horst
aan de Maas slaan handen ineen
Rendiz, NLW Groep en de gemeente Horst aan de Maas gaan op één locatie activiteiten organiseren voor
mensen die ondersteuning nodig hebben bij het verrichten van werk. Hier komen werkplekken waar mensen
met wat extra ondersteuning aan de slag kunnen en krijgen mensen met een uitkering ondersteuning bij het
zetten van stappen naar een betaalde baan. Daarnaast is er taalonderwijs voor inburgeraars. Er is in eerste
instantie plek voor ongeveer tachtig mensen.
De gemeente organiseert samen met
partners begeleid werk voor inwoners
met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Dat gebeurt voor verschillende doelgroepen en op verschillende plekken.
NLW Groep, één van de grootste partners hierbij, heeft op dit moment geen
locatie in Horst aan de Maas. Inwoners
moeten daarom naar een locatie in
Panningen of Venray reizen. Daar komt
nu verandering in: NLW opent een
locatie in Horst. De exacte locatie,
evenals de naam, wordt op een later
moment bekendgemaakt.
Wethouder Roy Bouten: “Dit biedt
een enorme kans om er voor te zorgen dat mensen nóg meer mee gaan
doen in Horst aan de Maas. Mensen
die ondersteuning nodig hebben bij
werk, krijgen dat straks dichtbij huis.

En lokale initiatiefnemers en ondernemers kunnen aansluiten bij die werkzaamheden. Zo ontstaat bedrijvigheid
die waardevol is voor de mensen die
er werken én voor de Horster samenleving. Ik ben enorm trots dat we dit
samen met NLW en Rendiz gaan organiseren. En ik roep andere bedrijven
op om mee te doen.”
In eerste instantie komen er beschutte
werkplekken voor inwoners die niet
kunnen werken in een gewone werkomgeving. Er komt op termijn ook plek
voor inwoners die een arbeidsontwikkelingstraject doorlopen: ze verrichten
er laagdrempelige werkzaamheden,
als een eerste stap in de richting van
een betaalde baan. Vanaf januari 2022
start het taalonderwijs voor inburgeraars. En inwoners kunnen dan ook op

deze locatie terecht voor ondersteuning
van de gemeente, bijvoorbeeld als er
sprake is van schuldenproblematiek.
De NLW Groep organiseert het werk
en de begeleiding en ontwikkeling van de deelnemers. Ook Rendiz
begeleidt de deelnemers en zorgt
voor laagdrempelige arbeidsmatige activiteiten, vrijwilligerswerk en voor de verbinding met de
gemeenschap. Het Maatschappelijk
Activeringscentrum speelt daarin een
belangrijke rol.
De drie partijen gaan de plannen nu
concretiseren. Daarvoor zoeken ze
ook de samenwerking op met lokale
ondernemers en initiatieven. Naar verwachting starten dit jaar nog de eerste
kandidaten met hun werkzaamheden
op de nieuwe locatie.
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Gaslekkage na aanrijding in
Melderslo
Een auto botste woensdagavond 27 oktober tegen een gaskast in
Melderslo na een aanrijding met een andere auto. Na de botsing
met de gaskast ontstond er een gaslek.
Het ongeval gebeurde rond 19.30
uur op de Lottumseweg. Na de
aanrijding tussen de twee personenauto’s reed één van de twee
auto’s een gaskast uit de grond.

Hierdoor ontstond de gaslekkage.
De brandweer kwam ter plaatse
en heeft vervolgens het gebied
afgesloten. Bij de aanrijding raakte
niemand gewond.

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

beuken-,89
haag € 0

Wij zijn vanaf
Horst gewoon
bereikbaar.

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

leiphotinia
€ 119,99

Gemeenteraadsverkiezingen

Kandidatenlijst PvdA Horst aan de Maas
bekendgemaakt

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

Tijdens de ledenvergadering van de PvdA Horst aan de Maas op zondag 31 oktober is de Top 10 voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 vastgesteld. Een Top 10 waar nadrukkelijk is gekozen voor
verjonging en vernieuwing.
Van de tien kandidaten zijn er vijf
helemaal nieuw in de politiek en de
gemiddelde leeftijd is jonger dan
40 jaar. Binnen de Top 10 is de man/
vrouw verdeling 50/50 en worden
zeven dorpen vertegenwoordigd.
Naast mensen die hier zijn geboren
en getogen kent de lijst ook plek voor

mensen die hier hun nieuwe thuis
hebben gevonden. Lijsttrekker en
wethouder Roy Bouten: “Ik ben enorm
trots op dit team. Een lijst met kennis en met een handen uit de mouwen mentaliteit. Een lijst met 100
procent energie en passie voor Horst
aan de Maas. Maar vooral een Top 10

waar elke inwoner van onze dorpen
en wijken zich in kan herkennen. En zo
zal de rest van de lijst er ook uitzien.”
Roy Bouten vult plaats één in, daarna
volgen Salwa Sohbat, Jan Wijnen, Anita
Wagenaar, Jacky Relouw, Marjolein
Selen, Nick van Oijen, Fleur Coenen,
Damian Kaminski en Silvie Schreurs.

BOEK NU JE REIS
VEILIG & VERTROUWD

Beste e
dig
Zelfstaniseur
v
Reisad burg
van Lim
2020

Griezelen in Toverland met Halloween
Attractiepark Toverland in Sevenum stond de hele maand oktober in het teken van Halloween. Er werden
verschillende Halloween Days en Nights georganiseerd. Op geselecteerde dagen vonden Halloween Days
plaats, waarbij er van 10.00 tot 18.00 uur activiteiten werden georganiseerd voor het hele gezin. Tijdens de
Halloween Nights, die plaatsvonden vanaf 19.00 uur, namen honderdvijftig scare actors hun intrek in vijf
scare zones en vijf Haunted Experiences, waaronder het nieuwe labyrint ’20 Years of Fear’. Deze nieuwe
scare zone werd ontworpen ter ere van het 20-jarig bestaan van het park. De Halloween Nights werden
afgesloten met een vuurwerkshow.

SANDRA VESTJENS
a
06 21557412
n dr

Sa

WWW.TUIATHOME.NL/SANDRA-VESTJENS
sandra.vestjens@tui.nl
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Geboren

Je was een man van weinig woorden
herkenbaar voor degene die bij je hoorde
een man, pap, opa en opa-trein op wie je kon bouwen
en wiens woord je kon vertrouwen.
Zo bescheiden als je hebt geleefd
zo bescheiden ben je gestorven.

Fien

31 oktober 2021
Dochter en zusje van
Daan en Jeanine
Jet en Kees Schoeber
Van Sonsveldstraat 12
5961 SJ Horst

Sef Kellenaers
echtgenoot van

Christina Kellenaers-van Rengs

Geboren

Seppe

31 oktober 2021
Zoon van
Xander en Merel
Thissen-Janssen
Erdbrugweg 14
5975 RH Sevenum

Christina
Mary en Jos
Jamale en Sylvia, Ella, Eli
Radya en Bakiro, Sachiel, Alia

We hadden alleen nog zoveel meer
herinneringen willen maken samen.

Gert-Jan Vermeulen
* 1 september 1969

† 28 oktober 2021

Susan Vermeulen-Pouwels
Wij zijn dolgelukkig met de
geboorte van onze zoon

Hij overleed in de leeftijd van 93 jaar.

Miene lieve mééns / ôzze allerliefste papa heeft tot
op de laatste dag genoten van zijn leven.

Familie Kellenaers
Familie van Rengs
Venlo, 31 oktober 2021
Herstraat 42A, 5961 GK Horst
Wij zullen in besloten kring afscheid nemen van Sef.

Thyra & Claudio
Yinte & Tom

Van mam houden is makkelijk
Mam missen is moeilijk
Maar mam vergeten is onmogelijk

Senna, Ikkie, Bumba,
Blondie, Alpacino & Tipsie

Tijn

31 oktober 2021
Zoon van
Joep en Ellen Hoebers
Broertje van Moos en Jurre
Melatenweg 4
5961 EB Horst

Correspondentieadres:
Herstraat 38, 5961 GK Horst

Paula Poels-Cleven
* 10 juli 1926

Vrijdag 5 november zijn we voor de laatste keer samen met GJ.
De afscheidsdienst is om 12.30u en te volgen via:
www.leonvanlier.nl/content/vermeulen/

† 30 oktober 2021

weduwe van

Toon Poels

Daarna begeleiden we miene lieve mééns / ôzze allerliefste
papa in besloten kring naar het crematorium.

America Annie en José Rongen-Poels
Asenray

Noud en Gerda Poels-Hamers
Diny Wijnhoven †

Geboren

Jens

31 oktober 2021
Zoon van
Ralf Bouweriks
en Sjan vd Lisdonk
Munckhofplein 6
5966 PN America

Kale, wat makte geej now?
Altied hiёl anwezig, mar now is ut wel hiёl stil.
Nog iёne en dat is de latste was duk oow motto.

Gert-Jan Vermeulen
Adios amigo
We zulle oow misse
Oow kameruj VC Makt Nie Uut:
Robert en Bernadet
Frank en Julia
Carlo en Wendy
Fred en Miranda
Kay en Jacco
Mark en Miranda

Venray

Jacqueline en Hay Schoeber-Poels

Horst

Franca en Jack Schoeber-Poels

America Wilma en Ger van Lipzig-Poels
Oma’s klein en achterkleinkinderen

Dissel 15, 5966 TD America
We hebben in besloten kring afscheid genomen
van ôs mam, oma-oma en super oma.
Een bijzonder woord van dank aan Buurtzorg Horst
aan de Maas Zuid, voor de goede en liefdevolle zorg
die mam heeft gekregen.

Digitale afvalcoach

Gemeente introduceert
Afvalcoach Zack
Zaterdag 6 november zijn
onze ouders en grootouders

Jan & Fien
Swinkels-Faessen
60 jaar getrouwd
Kinderen en kleinkinderen

Lieve Gert-Jan
We gaan je missen!
Liefs van je neefjes en nichtjes
Guido, Richard, Melissa, Buddy, Edwin, Sunny,
Nicole, Chamberlaine, Joyce, Django, Jeroen, Brian,
Joey, Matanja, Rachaelle, Aïcha en Jana

De gemeente Horst aan de Maas komt met een digitale afvalcoach,
genaamd Zack. De gemeente wil inwoners meer informeren over
het scheiden van afval.
“Deze goed bepakte en bezakte
coach gaat je voorzien van een
heleboel praktische tips en leuke
weetjes. Want samen kunnen we
dankzij soms al hele kleine veranderingen een groot verschil maken
en daarmee een (nog) schonere

leefomgeving realiseren”, aldus de
gemeente. Afvalcoach Zack is vanaf
nu te volgen via de Facebook- en
Instagrampagina van Afvalcoach
Zack. Op een flyer staat afgebeeld
hoe inwoners het beste hun afval
kunnen scheiden.
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Brandende kaarsen

Coronaherdenking gehouden in Sevenum
In de parochiekerk van Sevenum werd op maandag 1 november,
Allerheiligen, een coronaherdenking gehouden met medewerking van
veel verenigingen. Tijdens deze herdenking werd aandacht besteed aan
alle slachtoffers van het coronavirus, in welke vorm dan ook. De toespraken werden afgewisseld met zang en muziek.

Nieuwe voorstelling Hoop

Acteurs van Theater
Kleinkunst zijn de brengers
van geluk
Theater Kleinkunst, onderdeel van Gewoon Doen, komt weer met
een nieuwe voorstelling. Nadat de vorige voorstelling ‘Ingepakt’
over de plastic soep letterlijk en figuurlijk in het water viel door de
coronacrisis, willen de toneelspelers het opnieuw doen en geven ze
de mensen van Horst aan de Maas in deze moeilijke tijd hoop met
de gelijknamige voorstelling.

Aansluitend aan deze herdenking
was er een kaarsenprocessie naar de
begraafplaats, waar onder muzikale
klanken een vuur werd ontstoken
en een gedicht werd voorgedragen.
Pastoor-deken Wilson Varela bedankte
aan het slot iedereen voor zijn komst
en bijdrage aan deze herdenking. De
totale entourage op de begraafplaats,

De voorstelling is ontstaan, bedacht
en gemaakt door de acteurs tijdens de pandemie. Na lange tijd
thuiszitten mochten ze dan eindelijk weer repeteren. Weliswaar
op 1,5 meter afstand, maar dat
mocht de pret niet drukken. Met als
motto ‘binnen de beperkingen zijn
evenveel mogelijkheden als daar
buiten’ is Kleinkunst aan de slag
gegaan met het maken van deze
voorstelling. Op het podium staan
minder acteurs dan normaal vanwege de anderhalvemetermaatregel, daarom moesten de acteurs dit
keer heel creatief zijn.
De sfeer zit er goed in tijdens
één van de repetities van Theater
Kleinkunst. “We mogen weer
optreden op zaterdag 11 en zondag 12 december en dat vinden we heel leuk”, zegt één van
de acteurs. Inspiratie hebben ze
weten te halen uit de coronacrisis. “We willen mensen weer hoop
geven, want dat is wel nodig in
deze tijd”, zegt één van de begeleiders. Vandaar dat de voorstelling
ook gaat over hoop. “We vertellen
het verhaal van iemand die met
pensioen gaat en een eenzaam
persoon wordt. De acteurs komen
als figuren, spelers of iets anders in
de fantasiewereld van de eenzame
persoon terug en geven via levenslessen hoop. We zijn eigenlijk de

brengers van geluk.”
Dat Theater Kleinkunst weer mag
optreden is al een feestje op
zichzelf. Naast deze reden hebben ze nog iets om blij over te
zijn. “We mogen weer optreden
in ‘t Gasthoês”, zegt één van de
acteurs. “Daar zijn we heel blij
mee. Ook hebben we nu een eigen
ruimte in ‘t Gasthoês om te repeteren en op de grote dag spelen
we op het podium.” De acteurs
van Theater Kleinkunst hebben het
decor bijna af. “We moeten nog
enkele dingen in elkaar zetten”,
zegt een begeleider. “We zetten nu
de puntjes op de i. Zo is het decor
bijna af en zijn we al ver met het
maken van alle kleding.”
Theater Kleinkunst is een theaterwerkplaats dat werkt met acteurs
met en zonder een verstandelijke beperking. De theatergroep
maakt al bijna twintig jaar producties voor een breed publiek.
Theater Kleinkunst is één van de
kunstateliers van Gewoon Doen en
speelde in het verleden al meerdere producties waaronder ‘Helden
1.0’, ‘’n Maatje Meer’, ‘Waskracht’
en ‘Bosopjepad’.Voor meer informatie, kijk dan op de website van
Theater Kleinkunst.
Tekst: Niels van Rens
Beeld: Theater Kleinkunst

de vele mensen, de muziek, het vuur,
de kaarsen, het gedicht bezorgde
sommige mensen kippenvel.

Brandende kaarsen
Diverse mensen konden door ziekte
of anderszins niet bij deze herdenking aanwezig zijn. Voor deze mensen
werden de kerkklokken van Sevenum

en Kronenberg geluid en op diverse
plaatsen werd gevolg gegeven aan
de eerdere oproep om een brandende
kaars voor het raam of in de voortuin
te zetten. Samen werd een teken van
verbondenheid gegeven in deze voor
veel mensen zeer moeilijke tijd.

OPEN
DAG

14

zondag
november

Meld je aan
www.roc-teraa.nl/opendag

Beeld: Sef Bovee

06

familie \ 0411
Je wil iemand niet kwijt
Maar ook niet dat iemand lijdt

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

Verdrietig en toch dankbaar, dat aan
zijn lijden nu een einde is gekomen,
hebben wij afscheid moeten
nemen van

Laurens (Leur)
Baricz

Verdrietig om haar heengaan en dankbaar voor de liefde, steun
en zorg waarmee zij ons heeft omringd, nemen wij afscheid van
onze lieve moeder en oma

José Jakobs-Verheijen
echtgenote van

Jan Jakobs †
*Sevenum, 22 maart 1939

Gyergyócsomafalva (H), 10 juni 1938
Venlo, 29 oktober 2021

René
Jacqueline†, Robert en Nathalie
Koen en Tim
Rick
Vera
Freek

55 jaar echtgenoot van

Ank Baricz - van der Voort
lieve papa van
Stefan, Oskar, Kasper †

Familie Verheijen
Familie Jakobs

De Zumpel 11
5971 JB Grubbenvorst
We nemen afscheid van Laurens op
vrijdag 5 november om 12.00 uur
in de parochiekerk O.L.V. ten
Hemelopneming, Dorpstraat 14
in Grubbenvorst. Hierna volgt,
met uitsluitend genodigden,
de crematiedienst.

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

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

Er is gelegenheid om persoonlijk
afscheid te nemen van Laurens op
donderdag 4 november van 19.15 tot
20.00 uur in uitvaartcentrum Aerdehof,
Grote Blerickse Bergenweg 24 in
Venlo-Blerick.
Een speciaal woord van dank aan de
medewerkers van de longafdeling
van VieCuri en dokter Frans van de
Ven voor alle zorg en aandacht, die
zij aan Laurens hebben gegeven.

Correspondentieadres: Wilgeroosje 5, 5975 TC Sevenum
De uitvaart vindt plaats in besloten kring.

We koesteren de mooie herinneringen die we hebben aan José,
onze zus, schoonzus en tante, van wie we veel te plotseling
afscheid hebben moeten nemen.

José Jakobs-Verheijen
Zus van

077-3661314 | www.bobnoten.nl

GERRIE
VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

Tante van
“Een kleine man met een groot hart
voor de schutterij”

Tiny en Wim †
Lei en Annelies
Miems en Wien †
Dries † en Mieke
Bér †
Mila † en Jacques
Eddy en Jacqueline
Evelien, Radboud, Zita, Leonie, Paul,
Vincent, Cecile, Liesbeth, Wilbert, Roos,
Ingrid, Laurens, Nelleke, Pieter, Tim,
Lieke, partners en kinderen

Een laatste schuttersgroet aan ons gewaardeerd lid

Laurens Baricz
Bedankt voor alles wat jij voor onze schutterij hebt gedaan!
Wij wensen zijn vrouw Ank en verdere familie veel sterkte toe.
Bestuur en leden schutterij St. Jan Grubbenvorst

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”

Dankbetuiging
Bel dag & nacht
0478-515221
www.briensveld.nl

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende
belangstelling, die wij als familie ontvingen tijdens zijn
ziekbed en bij zijn overlijden. Woorden schieten te kort,
maar weet dat alle reacties ons een grote troost zijn bij de
verwerking van het heengaan van ôzze Pap en Opa

Jan Verbong
echtgenoot van

Dien Verbong-van Helden †
Jolanda en Michel
Geert en Maria
Nick
Stef
0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

† Venlo, 30 oktober 2021

Horst, 1 november 2021

T.k gevraagd land en
tuinbouwmachines o.a ploeg frees
spitmachine kipper mesttank schudder
hark weidebloter tractor enz
06 19 07 69 59
Oudvit seniorenbanen is opzoek naar
o.a. schoonmakers en postbezorgers
in uw regio!
Ervaring werkt! Bel: 0512 54 80 77 of
kijk op www.oudvit.nl We zien uw
sollicitatie graag tegemoet!
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)
GEZOCHT OMGEVING HORST HUIS/
APPARTEMENT/STUDIO
Weet u iets? Of verhuurd u iets?
Tel 06 58 79 63 29

T.K.gevraagd goed lopende tractor
30-50pk. Mag ook kleinere of
smalspoor zijn. Tel.0615101893”
Wegens overcompleet t.k. alu.
velgen 16” incl. daarop gemonteerde
winterbanden Michelin 215/65 R16 98T.
(21660 km) Tel. 077 398 29 75
Garageverkoop
zondag 14 november van 10-16 uur
Burgemeesterengelstraat 18 Panningen
LONG OLIE – bij verkoudheid,
vastzittend slijm in longen, versterkt
het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl.
Verkrijgbaar in natuurwinkels Horst en
Gennep.

Heeft u een variabel energiecontact,
bent u contractvrij of loopt uw
energieovereenkomst binnenkort af?
Voorkom een hoge energienota!
Ik help u graag!
Martin Mooren
info@martinmooren.nl
06-14901891
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Carnavalskrant De Klos viert haar jubileum
‘t Letste kaertje is gelag...
Verdrietig maar ook wetend dat het zo goed is, hebben wij
na vele jaren van gelukkig samenzijn afscheid genomen van
mijn lieve vrouw, ôs mam, trotse oma en superoma

Dien Verstegen van den Homberg
* 14 juni 1933

† 29 oktober 2021

5x11 jaar lang Klosjaars,
Hannessen en sterke verhalen
Carnaval komt eraan en dat betekent ook dat de eerste voorbereidingen voor dit seizoen al in volle gang
zijn. Carnavalskrant De Klos van carnavalsvereniging D’n Dreumel uit Horst bestaat dit jaar 5x11 jaar
en maakt daarmee een jubileumeditie van het blad. Ger Gubbels en Hub Vermeeren vertellen over 55
jaar geschiedenis.

echtgenote van

Piet Verstegen
Alfons en Yvonne
Harm en Kelly
Bart en Anastasia
Rob en Kim
Anita en Wilbert
Rianne en Remon, Filou
Chiel en Juliëtte
Fieke en Willem
Leon en Belinda
Roel
Britt en Davy
Hanny en Luuk
Joep
Veenpluis 14, 5975 TN Sevenum
Wij nemen op donderdag 4 november in besloten kring afscheid.

Je mocht gaan
Het is goed
Je mag rusten
Maar voor ons
Een gemis
Nu alles
Stil
Geworden is

Mien Snellen - Keltjens
echtgenote van

Piet Snellen †
Zij overleed in de leeftijd van 84 jaar.
Lieve mam, oma en “oma van de tandjes” van
Lottum
Horst

Lottum

Vic
Petra en Kees
Nathalie en Ronnie, Diede, Mille
Milou en Dirk
Frank
Jim en Lonneke
Sil

Sevenum, 28 oktober 2021
Correspondentieadres:
Familie Hendriks, Van Douverenstraat 45, 5961 JH Horst
Wij hebben in besloten kring afscheid genomen van ôs mam.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers van
Sevenheym voor de liefdevolle zorg.

Uw foto op de

HALLO kalender 2022?
Stuur deze met naam en fotolocatie naar
adverteren@kempencreeert.nl

#kempencreëert

D’n Dreumel zelf bestaat al jaren
langer dan 55 jaar. De Klos kwam
voor het eerst uit onder de naam
De Dreumels, maar na een tijdje is
de naam veranderd naar De Klos.
“Uiteraard is deze naam ontstaan uit
de naam van de carnavalsvereniging
zelf’, vertelt Ger Gubbels, één van
de makers van het blad. “Horst was
vroeger een dorp waar veel werd
geweven. De klos is het staafje hout
waar omheen de garen gewikkeld
zijn.” 55 jaar geleden werd de carnavalskrant van Horst heel anders in
elkaar gezet dan de meeste vrijwilligers nu gewend zijn. Tegenwoordig
worden foto’s gemaakt met een
fototoestel of zelfs de mobiele telefoon en kunnen deze in een seconde
digitaal doorgestuurd worden om
uiteindelijk in De Klos te belanden. Vroeger ging dat heel anders,
legt Vermeeren uit. “Toen moesten de foto’s gedrukt worden en
werden ze opgeplakt in een plakboek. Als de pagina compleet was,
knipte dezelfde fotograaf weer een
foto van het geheel. Zo werd toen
de opmaak gedaan, daar kun je nu
niets bij voorstellen.”

Vroeger moesten de
foto’s gedrukt worden
en opgeplakt in een
plakboek
D’n Hannes
De Klos kent een rijke historie,
met vooral veel humor en ‘slechte’
verhalen. De carnavalskrant staat

bekend om haar jaarlijks evenement De Klosoverdracht, waar
veel volk op afkomt. “Ieder jaar is
het weer drukker”, zegt Gubbels.
“De presentatie van de krant is
begonnen in een klein café, is
steeds verhuisd naar een groter
café en uiteindelijk via ‘t Gasthoês
in De Mèrthal in Horst beland.
Anders krijgen we de bezoekers
niet kwijt. Veel mensen zeggen dat
De Klosoverdracht het leukste evenement van carnaval is. Iedereen
heeft een zitplek, ook dit jaar, en
luistert aandachtig naar de verhalen
die worden voorgedragen. Het is
dan muisstil in De Mèrthal.”

Award
De Klos wordt samengesteld door
de Kloscommissie, de Klosjaars, de
enige commissie van D’n Dreumel
waarin ook niet-leden zitten.
Daarnaast is er een aantal niet-Klosjaars die elk jaar hun pennenvruchten afwerpen. Ook krijgt ieder jaar
iemand D’n Hannes, een ‘award’
voor de grootste pechvogel. Gubbels
en Vermeeren beginnen te lachen
als ze het over D’n Hannes hebben. “Dat is ieder jaar weer geweldig”, zegt Vermeeren. “Zo heeft
Dirk Marcellis (voetballer, red.) deze
prijs ooit gehad”, gaat Gubbels
verder. “Hij was namelijk de eerste Horstenaar die in de Europacup
1 had gescoord. Welliswaar in zijn
eigen doel, maar hij was de eerste.”
Vermeeren vervolgt: “Ik weet nog
goed dat we Dirk tijdens of voor
een wedstrijd naar Horst hebben
gehaald, hij wist van niets. Daar zat
hij dan te wachten op een Hannes.
Iedere keer als er een goal viel in

die wedstrijd werd dat met handgebaren duidelijk gemaakt.”

Rode draad
Een sport ieder jaar is de ‘rode
draad’ te verzinnen in het blad.
“Dat is een soort thema dat door
De Klos iedere keer terugkomt”,
zegt Gubbels. “Zo hebben we
een KunstKlos gehad waarin we
met foto’s schilderijen namaakten. Toen hebben we het schilderij
‘De anatomische les van Dr Nicolaes
Tulp’ nagedaan met allemaal huisartsen. Of hadden we een FilmKlos
waarin beroemde scènes werden
nagespeeld. Ieder jaar is het weer
puzzelen om deze rode draad in
De Klos te verwerken, daar hebben
we alleen maar veel lol mee.”

Veel mensen zeggen
dat De Klosoverdracht
het leukste evenement
van carnaval is
Begin jaren 70 verscheen de
Kloskat, een ontwerp van tandarts
Henk Vullings (Herstraat). Ter gelegenheid van de 55e Klos heeft
Mart van den Munckhof een aantal stenen beschilderd en her en
der in Horst neergelegd/verstopt.
“Het zijn stuk voor stuk kunstwerkjes en de moeite waard om te vinden”, vertelt Gubbels. “Op Facebook
hebben de eerste vinders zich al
gemeld.”
Tekst: Niels van Rens
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Jan Linders Horst is
compleet vernieuwd!
Meer winkelgemak: Zelfscan, een
stomerij en Post-NL pakketpunt

Een slijterij met een ruim drankassortiment en scherpe acties

Exclusief voor Liefh ebbers:

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

10 euro korting

Bij ons in
horst

Vouchers zijn verkrijgbaar aan de kassa
bij jan Linders Horst

300 punten

bij lokale ondernemers uit horst

Kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden
op janlinders.nl/bijonsin-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

=10 euro

korting
blijf altijd op de hoogte!
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Vier generaties

Vliegtuigmonument
bombastisch onthuld

Vier op een rij
Hoera, in Horst is Liene Stappers geboren. Met haar komst maakt ze de vierde generatie. Overgroot
moeder Antje Geurts-Venner (95), oma Truus Weijs-Geurts (63) en moeder Marieke Weijs (32), allen
woonachtig in Horst, zijn heel blij met de geboorte van de kleine spruit. De foto is gemaakt op de 95e
verjaardag van overgrootmoeder.

Een oorlogsmonument werd zaterdag 30 oktober onthuld nabij de
grens van Griendtsveen en Helenaveen. Daar werd een vliegtuigcrash
herdacht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er werden kransen gelegd
en historische vliegtuigen waren in de lucht te zien. / Beeld: Sten Jetten
Adver torial

Eerste impressies
nieuwbouwproject Hegelsom
worden bijna gepresenteerd
In een nieuwsbrief geeft projectontwikkelaar Herthoghave een update over de stand van zaken van het
nieuwebouwproject Oude Holstraat op het PETC+-terrein van Hegelsom. De eerste impressies van het project
worden rond de jaarwisseling gepresenteerd.

Rechtgezet
Dank jullie wel voor de leuke reacties op Ramon zijn mooie
Haarwens daad!
Jammer is alleen dat de school
hierdoor in een zwart daglicht
komt te staan. Dit was zeker
NIET de bedoeling. Wij wilden
wel meer aandacht voor het
pesten, maar niet ten koste van.
Achteraf hoorden we dat school
toch meer bezig was tegen pestgedrag, maar is niet zo overgekomen en hebben beide partijen
hiervan geleerd meer/beter over

(deze) dingen te communiceren.
Wij zijn verder heel tevreden
over de school, anders had
Ramon allang op een andere
school gezeten. Hopelijk neemt
dit de negativiteit rondom de
school weg.

Sjaak en Karin

INLOOPAVOND!

Ben jij op zoek naar een
afwisselende baan als servicemonteur

Dan zoeken wij jou!

Momenteel worden de bestaande
gebouwen gesloopt op het PETC+terrein. Asbest en gevaarlijke stoffen zijn reeds verwijderd, het overige
wordt gedemonteerd. Het oude
schoolgebouw bij de rotonde is inmiddels ingericht voor Paulus Kookt en
kan in combinatie met Zaal Debije
de komende periode dienst doen als
verenigingsgebouw. “In de tussentijd heeft de planuitwerking niet stil

gelegen”, zegt de projectontwikkelaar.
“Zo legt de architect de laatste hand
aan de ontwerpen van de verschillende typen woningen, waarvan de
eerste impressies naar verwachting
rond de jaarwisseling gepresenteerd
kunnen worden. Rond die tijd kunnen we waarschijnlijk ook meer duidelijkheid geven over het moment,
waarop het plan in verkoop zal gaan.
De verkoop wordt gedaan door ons

makelaarsteam. Zodra de verkoop
start ontvangen de geïnteresseerden
hiervan tijdig bericht van ons. Dat is
ook het moment dat er informatie
beschikbaar komt over kavelafmetingen, woningtekeningen, technische
omschrijvingen, verkoopprijzen, et
cetera. Informatie over het proces van
verhuur volgt enkele maanden later.”
Beeld: Hertoghave

•

Je hebt geen diploma nodig om bij ons te
kunnen beginnen.

•

Wij leren je alles over transportbanden, met ons
eigen opleidingsprogramma.

•

Weinig theorie en veel met je handen werken.

•

Bij ACB start je direct in de praktijk.

Wil je hier meer over weten?
Kom geheel vrijblijvend naar onze inloopavond op woensdag 17
november van 19.00u tot 21.00u. Aanmelden is niet nodig.
Stationsstraat 125 | Horst | +31 (0)77 398 44 16
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Samenwerkingsovereenkomst Hertoghave en
gemeente Horst aan de Maas
Het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas heeft op
maandag 25 oktober de bestemmingsplanprocedure voor het uitbreidingsplan ‘Oude Holstraat Hegelsom’ akkoord bevonden om in procedure te brengen. Het bestemmingsplan wordt de komende weken ter
visie gelegd. In navolging hierop hebben de gemeente Horst aan de Maas
en projectontwikkelaar Hertoghave donderdag 28 oktober de anterieure
overeenkomst getekend, waarin de samenwerkingsafspraken tussen de
gemeente en de ontwikkelaar zijn vastgelegd.

Wethouder Rudy Tegels en de ontwikkelaars hebben de overeenkomst
getekend op het 5 hectare grote
ontwikkelingsgebied in Hegelsom,
waar voorheen het agrarisch opleidingscentrum was gelegen. Nadat de
handtekeningen waren gezet, is de
wethouder op de kraan geklommen
om de eerste handelingen te verrich-

ten ten behoeve van de sloop van
de oude gebouwen. Daarmee wordt
het terrein vrij gemaakt en zullen er
de komende periode ruim honderd
woningen verrijzen in een ruimtelijk opgezette, groene en duurzame
omgeving.
De verwachting is dat het bestemmingsplan begin 2022 door de raad

van Horst aan de Maas wordt vastgesteld. In de tussentijd heeft de planontwikkeling niet stilgelegen. Zo legt
de architect de laatste hand aan de
ontwerpen van de verschillende typen
woningen, waarvan de eerste impressies naar verwachting rond de jaarwisseling gepresenteerd kunnen worden
aan de vele geïnteresseerden.

Omgevingsvisie Horst aan de Maas ligt ter inzage

Horst aan de Maas zet stap op weg naar
omgevingswet
Het College van B&W legt het ontwerp van de Omgevingsvisie Horst aan de Maas voor een periode van zes
weken ter inzage. De Omgevingsvisie is de komende jaren de leidraad voor ontwikkelingen in de leefomgeving
en geeft ruimte aan initiatieven uit de samenleving.

WIE KOMT ONS TEAM
VERSTERKEN!

Wij zoeken chauffeurs:
• het liefst mensen die gepensioneerd zijn;
• minimaal 2 dagen in de week + een weekend
(vnl. Benelux en DE);
• voor verre ritten (bijv. Fr, CH, DK etc);
• nachtritten;
• oproepbaar als we vastzitten.

CHAUFFEUR
VOOR VERSCHILLENDE ROUTES!
•
•
•
•

maximaal 30 losadressen;
40 uur in de week;
om de week een roostervrije dag;
je bent in bezit van rijbewijs B of BE
(min. 5 jaar rijervaring).

Voor meer informatie kunt u bellen met van
Vegchel Express tel. 06 10 43 14 62.

www.vanvegchelexpress.nl

Wethouder Rudy Tegels: “In de
Omgevingsvisie komen de kernwaarden die voor onze samenleving belangrijk zijn, zoals gezondheid, veiligheid,
saamhorigheid, ondernemerschap,
duurzaamheid en gastvrijheid uitgebreid aan bod. Onze inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers
en samenwerkingspartners hebben de
mogelijkheid gehad om mee te denken
over hun leefomgeving. Het college is
blij met de geleverde input. Het was
een waardevolle aanvulling op het

stuk, dat in basis een vertaling is van
het huidige beleid.’’

Vervolg
De planning is dat de gemeenteraad in
februari 2022 over de Omgevingsvisie
besluit. Deze omgevingsvisie legt
een basis voor een compleet nieuwe
Omgevingsvisie, waarmee wordt
gestart na het in werking treden van
de nieuwe Omgevingswet, 1 juli 2022.
In de Omgevingswet wordt het bereiken en in stand houden van een veilige

en gezonde fysieke leefomgeving en
een goede omgevingskwaliteit (met
oog voor duurzame ontwikkeling)
als belangrijk maatschappelijk doel
omschreven. Deze nieuwe wet bundelt
26 wetten en brengt een ander instrumentarium met zich mee. Eén van deze
instrumenten is de Omgevingsvisie.
De ontwerp Omgevingsvisie is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl en
ligt ter inzage in het gemeentehuis in
Horst.

College wil meewerken aan doorstart
van Omroep Horst aan de Maas
Omroep Horst aan de Maas heeft bij de gemeente Horst aan de Maas een subsidie aangevraagd van
86.000 euro per jaar om hiermee een doorstart te maken. Het College van B&W stelt dit voor tijdens de
raadsvergadering van dinsdag 23 november waar de gemeenteraad hiermee in kan stemmen.
De huidige aanvraag is uitgewerkt
door een nieuwe groep actieve vrijwilligers en gaat uit van samenwerking
met Omroep Peel en Maas. De omroep
werkt vooral met vrijwilligers en zet
in eerste instantie een professional
in om de werkzaamheden en diensten te coördineren en de continuïteit te borgen. Omroep Horst aan de
Maas bestaat nog steeds, maar begin

dit jaar zag het er niet rooskleurig uit
voor de omroep. Meerdere plannen
hebben op tafel gelegen, maar tot nu
toe heeft er niets toe geleid dat de
omroep weer de oude kan worden.

Inkomsten
Deze groep vrijwilligers hoopt met de
samenwerking met Omroep Peel en
Maas een betere constructie te heb-

ben. Ze hopen op de subsidie van
86.000 euro per jaar en daar bovenop
willen ze inkomsten generen via
advertenties, sponsoring en programma’s die Omroep Horst aan de Maas
voor andere bedrijven of instanties
kan maken. Uiteindelijk zouden deze
inkomsten 60.000 euro per jaar moeten opbrengen.

11

0411 \ winkel & bedrijf
Genomineerde Innovatie Award Horst aan de Maas OXIGYM

‘Ik onderneem in een branche waar ik
me goed en vooral sterk in voel’
OXIGYM is de grootste outdoor trainingsclub in de regio en biedt haar leden een gevarieerd programma aan
individuele- en groepstrainingen. Omdat geen enkel sportbedrijf of sportclub soortgelijke buitenlessen als
OXIGYM – Bootcamp Power geeft, is de onderneming van Rianne Seijkens genomineerd voor de Innovatie
Award Horst aan de Maas. “Het voelt als een hele eer om genomineerd te worden voor deze prijs.”

biedt haar leden een gevarieerd programma aan individuele- en groepstrainingen. “Ik wil zoveel mogelijk
mensen verwelkomen bij onze trainingen, zodat ze samen in de frisse
buitenlucht kunnen werken aan hun
fysieke en mentale gezondheid. Er is
geen enkel sportbedrijf of sportclub die soortgelijke lessen buiten
aanbieden en daar zit de kracht van
mijn innovatie. De meeste mensen
brengen het grootste gedeelte van
de dag binnen door. Door de diversiteit in het trainingsaanbod wat ik
door middel van OXIGYM kan aanbieden, zorg ik ervoor dat er voor
iedereen een passend sportaanbod
is. Jong, oud, fit, minder fit, dik, dun,
man, vrouw.”

Het voelt als een
enorme eer

Rianne Seijkens begon op 19-jarige
leeftijd naast haar studie (Sociale
Studies – SPH) en verschillende bijbanen als groepslesinstructrice bij
Anco Lifestylecentre in Horst. Na het
afronden van deze studie ging ze
aan de slag als trainee bij Jan Linders
Supermarkten waar ze na korte tijd
doorgroeide tot assistent supermarktmanager. In die periode riep
ze altijd dat ze haar eigen bedrijf
wilde starten. “Dat was een droom.
Maar voor diegene die mij een beetje
kennen, vind ik dromen maar niets.
Dromen mag, maar met actie ondernemen kom je verder. Ik wilde graag
als zelfstandige werken, mijn eigen
keuzes kunnen maken, mijn eigen
route kunnen bepalen, mijn eigen
stappen kunnen zetten. En daarom
koos ik voor het zelfstandig ondernemerschap in een branche waar ik me
goed en vooral sterk in voel.”
De passie van Rianne lag bij sporten

en daarom was het al snel duidelijk welke sportlessen ze wilde gaan
geven. “Voor mij was het meteen
duidelijk: bootcamp moest het worden. Lekker buiten in de natuur en
in de frisse lucht. Binnen Jan Linders
zorgde ik ervoor dat ik altijd de planning van alle leidinggevenden mocht
maken en daardoor kon ik én fulltime bij Jan Linders werken én mijn
eigen sportbedrijf oprichten én bij
Anco blijven werken. Na de geboorte
van mijn eerste dochter bleek drie
banen net iets te veel en ik besloot
vol voor Bootcamp Power te kiezen. En daar heb ik tot op de dag
van vandaag geen moment spijt van
gehad.”
Toen Rianne bijna tien jaar geleden
startte met Bootcamp Power was er
in de regio geen enkele sportaanbieder die soortgelijke groepslessen buiten aanbood. “Dit zag ik als
een unieke kans. Met een duidelijk

Rianne, gefeliciteerd
met je nominatie!
#kempencreëert

doel voor ogen had ik al snel een
leuke club sporters bij elkaar en kon
ik beginnen met vier keer per week
bootcamples. Die kansen zag ik ook
in Venray, Boxmeer en Sevenum en
zo kwam het dat ik meerdere trainers nodig had en mijn eigen sportbedrijf groeide.”

Veel buiten
OXIGYM is inmiddels de grootste
outdoor trainingsclub in de regio en

De nominatie voor de Innovatie
Award Horst aan de Maas kwam
volgens Rianne als een verrassing.
“Waar ik normaal gesproken niet van
verassingen houd, kwam de nominatie voor de Innovatie Award als
een hele fijne verassing. Zeker als
je hoort dat er uit een lange lijst vijf
kandidaten zijn gekozen, voelt het
als een hele eer om genomineerd te
worden voor deze prijs. Daarnaast
biedt deze nominatie mij exposure
zodat nóg meer mensen bekend
raken met hetgeen wij te bieden
hebben.”

Gefeliciteerd
anco lifestyle centre
Venrayseweg 114, Horst
www.ancolifestylecentre.nl

met de nominatie!

Rianne,
van harte gefeliciteerd
met de nominatie,
veel succes!
WWW.ACCOUNTANCYHORST.NL

Binnenkijken bij...

Column

Frankie en
Elvis
Dit lijkt een artiestennaam van
één of ander hip zangduo. Maar
niets is minder waar.
Toen ik laatst over een afdeling in
PI Grave liep, was er een A4’tje op
een celdeur geplakt met daarop de
tekst: Hier wonen Frankie en Elvis,
de afdelingsreinigers!
Binnen PI Grave zijn er op iedere
afdeling van de gevangenis een of
twee afdelingsreinigers. Zij worden
in deze ‘functie’ aangesteld nadat
ze hebben bewezen dat ze verantwoordelijkheid kunnen nemen,
hun eigen cel spik en span op orde
kunnen houden en instructies van
het personeel kunnen opvolgen.
Afdelingsreiniger binnen de gevangenis is een ‘erebaantje’ waarbij
het vertrouwen van het personeel
in de reiniger cruciaal is.
Immers, de afdelingsreinigers
‘ondersteunen’ de medewerkers en
de gedetineerden van de afdeling
daar waar dat nodig is. Ze zijn verantwoordelijk voor het schoonmaken van de afdeling, zien toe dat
iedereen zijn eigen spullen heeft
opgeruimd en de afdelingskeuken en douches na gebruik netjes
worden achtergelaten. Ze zijn verantwoordelijk voor het ruilen van
het beddengoed en het uitdelen
van de wekelijkse boodschappen.
Ook delen ze dagelijks de warme
maaltijden uit aan hun medegedetineerden en halen ze de lege
borden weer op en brengen deze
terug naar de centrale keuken.
Het is vooral een erebaantje omdat
de afdelingsreinigers de hele dag
‘vrij’, onder toezicht van de medewerkers, kunnen bewegen op de
eigen afdeling. Dit betekent dat als
de rest van de medegedetineerden
op hun cel zitten of naar de arbeid
zijn, zij op de afdeling mogen (ver)
blijven. En na de gedane arbeid
bijvoorbeeld een kaartje kunnen
leggen of rustig kunnen douchen.
Ook zijn ze vaak op de hoogte van
wat er speelt onder de medegedetineerden en wordt er van hen
verwacht dat ze wijs omgaan met
deze positie.
Dus de mannen Frankie en Elvis
werken hard, Elvis speelt een knap
stukje op zijn gitaar maar vooralsnog zijn ze geen zangduo en
zingen zij in PI Grave alleen onder
de douche.

Carla Wijnhoven

12

winkel & bedrijf \ 0411

Ga op avontuur als
montagemedewerker

Verbouwing Kloosterhof

Jan Linders opent vernieuwde
supermarkt in Horst
Jan Linders heeft op woensdag 27 oktober om 09.00 uur haar
compleet vernieuwde en uitgebreide supermarkt geopend in
Horst, aan de Kerkstraat 3d. De supermarkt is zestien weken
gesloten geweest voor een grootschalige verbouwing. Tijdens de
verbouwing is de oude supermarkt afgebroken en is er een nieuwe
supermarkt gebouwd.

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Bouw samen met een hecht
team tenten voor de gaafste evenementen en demontabele gebouwen in
heel Europa!

Word jij onze
montagemedewerker?
Hebben we je uit de tent gelokt?
Grijp nu je kans! Ga voor meer informatie naar
www.werkenbijneptunus.eu of neem contact
op via hr@neptunus.eu of 077 462 2444
Vragen? Stuur een appje!
Je kunt altijd een appje sturen naar 06 1127 9010
De vernieuwde supermarkt heeft
een uitgebreider assortiment en
biedt extra services. Nieuw is
bijvoorbeeld De Keuken van Jan
Linders. Klanten kunnen hier
terecht voor vers belegde broodjes, pizza’s, maaltijden en salades.
Daarnaast is de supermarkt uitgebreid met een slijterij, zelfscan
met handscanners, zelf check-out
kassa’s, een stomerij en een PostNL
pakketpunt.

Openingsacties
De opening werd gevierd met
extra openingsacties en verschillende proeverijen. Daarnaast kunnen klanten sparen voor een gratis
boodschappenpakket. Ook start

AAN DE BAK
BIJ EUROSTEEL

Jan Linders met de campagne
‘Bij ons in…Horst’, een samenwerkingsactie met lokale ondernemers uit Horst. Klanten kunnen bij
Jan Linders Horst terecht voor een
Liefhebbersvoucher waarmee zij
korting ontvangen bij verschillende
deelnemende ondernemers.
Supermarktmanager Sophie
Klarenbeek is trots op de nieuwe
supermarkt. “De afgelopen zestien weken is er ongelooflijk hard
gewerkt om dit in een relatief korte
tijd voor elkaar te krijgen”, stelt
Sophie. “Ik wil onze vaste klanten bedanken voor hun geduld de
afgelopen periode en ik kan niet
wachten om iedereen weer te verwelkomen.”

Hard gewerkt

Opening nieuwe speelplaats
basisschool de Bottel
Basisschool de Bottel in Lottum houdt op woensdag 10 november
een feestlijke opening van de nieuwe speelplaats. In de ochtend
zullen de kinderen, bomen en bloembollen poten. Hierna zal de
speelplaats om 11.30 uur geopend worden door de wethouder en
alle kinderen van de school.

WWW.EUROSTEEL.NL/OVER-ONS/VACATURES/

De afgelopen maanden is er door
vele mensen hard gewerkt om de
speelplaats van de Bottel groener,
blauwer en uitdagender te maken
voor de kinderen. Enkele zaken die
zijn gerealiseerd zijn twee wadi’s
op het schoolplein met een natuur-

lijk hekwerk, een voedselbos,
klimwand, touwenparcours, nieuwe
zandbak, buitenkeukens en meer
planten en struiken. Iedereen die
bij de opening aanwezig wil zijn is
10 november om 11.30 uur welkom
op het schoolplein.
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Uitbreiding coronapas is
discriminerend
Tijdens de persconferentie op dinsdag 2 november maakten Mark Rutte en Hugo de Jonge bekend de coronapas uit te breiden. Vanaf vrijdag
5 november is de coronapas verplicht in onder meer sportscholen en zwembaden en op zogenoemde doorstroomlocaties als dierentuinen,
pretparken en musea.
Veel mensen vinden de coronapas discriminerend. Door een coronatoegangspas te vragen bij
een sportschool of zwembad sluit je ongevaccineerden uit. Want welke sporter, die normaal
drie keer per week de sportschool betreedt, gaat
testen om te sporten? Dat geldt ook voor ouders die hun kinderen naar de zwemles brengen.

Moet het kind nu zichzelf om gaan kleden? Het zijn
goede voorbeelden waaruit blijkt dat de coronapas
op deze locaties geen goede oplossing is tegen het
bestrijden van het coronavirus.
Aan de andere kant lopen de besmettingen hoog
op en is de coronapas een hulpstuk om ongevaccineerden te overtuigen toch een vaccin te nemen.

Heel zwart-wit gezegd, brengt iedereen die geen
vaccin heeft de gezondheid van de medemens in
gevaar. Als er nu niet wordt ingegrepen, zitten we
straks weer in een lockdown. En wie wil er nu weer
een avondklok?
Uitbreiding coronapas is discriminerend. Wat vindt u?

Bespreking poll week 43

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? De respondenten van de poll vinden dat Sint Maarten gevierd moet worden zoals altijd.
Lian Pouwels vindt dat het zeker moet doorgaan. “Moeilijk doen is helemaal niet nodig, de
meeste mensen zijn gevaccineerd en de kinderen lopen amper risico. Zoveel evenementen
buiten waar vooral volwassenen zijn gaan ook
door, waarom zou dan iets waar vooral kinderen
buiten op pad zijn dan niet kunnen? En er kan
natuurlijk altijd rekening gehouden worden met
de mensen die wel afstand willen houden, die
mensen zetten gewoon een bak op de grond en
laten de kinderen zelf een snoepje pakken. Maar
zo kunnen ze wel de altijd zo leuke rondgang
aanschouwen. Dus ik zeg we maken gewoon
allemaal de deur open op 10 november in Horst
en gunnen onze kinderen dit pleziertje.”

Rian Keijsers ziet het als een doorstroomfeest.
“Dan kan er van alles. Daarnaast is het in de buitenlucht en hoeven kinderen geen afstand te
houden naar volwassenen. Je kunt als je niet te
dicht in de buurt wil komen bij anderen, de kinderen zelf een snoepje laten pakken. Maar laten
we er vooral voor zorgen dat een buitenactiviteit
door kan gaan. En nog een aanvulling: de kleedjesmarkt kon ook doorgaan. Ik denk dat er toen
vooral veel volwassenen op pad waren, dus moet
het voor kinderen en hun ouders ook kunnen.”
Frans Crommentuijn vraagt zich af waarom er
moeilijk wordt gedaan om in de vulling van Sint
Maarten. “Al de maatregelen duren al te lang en
niet alleen voor kinderen. Ook van de ouderen is

inmiddels al bijna 2,5 jaar van hun leven afgenomen. In eerste instantie terecht, om te voorkomen
dat de kwetsbaren niet meer geholpen konden
worden en om te voorkomen dat de zorg overloopt. Maar nu meer dan 80 procent is ingeënt
en van de overige al een gedeelte corona heeft
gehad, zou ik zeggen weg met de maatregelen.
En zekere bij kinderfeesten waarvan al teveel is
veranderd. Zoals in de poll vermeld is, hebben ook
de kinderen minder kans om besmet te worden.
Dus laten we Sint Maarten organiseren zoals we
dat gewend zijn.”

Ingezonden brief

‘t Is een kwestie van geduld...
‘Kaomend wiekend’, komend weekend is het weer zover, de geweldige slotconcerten van Rowwen Hèze. Ieder jaar weer vele mensen die enorm
genieten van deze band en de Limburgers zingen alle nummers heerlijk mee in het dialect. Heerlijk wegzwijmelen bij ‘Dun Heilige Anthonius’
en zo trots zijn op het knusse en warme van je eigen moederstaal, het regionaal dialect.
Dan is het zeer jammer dat dezelfde
mensen en vele anderen de volgende
dag weer strak Nederlands te horen
spreken tegen hun kinderen en kleinkinderen. De verbinding met je eigen
streek en dialect is in één keer weg en
om onverklaarbare reden niet meer
van waarde. Zeer jammer.
Wetende dan thuis (niet op school)

taalkundig opvoeden in het dialect,
juist bevorderlijk is voor de taalontwikkeling op school hebben de deskundigen universiteiten al vaak aangetoond.
En de mooie streekwoorden maken
toch je persoonlijke eigenheid?
Dus net zoals in Drenthe: ‘Aj Drèents
kunt praoten, huuj ’t um oes niet te
laoten’.

Hopelijk geven ouders en opa’s en
oma’s de jeugd en jonge kinderen deze streekcultuur mee en leer
je hen dit, zodat de Rowwen Hèze
over twee jaar niet hoeft te zingen:
‘t Is een kwestie van geduld, rustig
wachten op de dag, dat heel Limburg
Limburgs lult.
Geniet van je streekverbinding en

praat en zing uit volle borst in het
Limburgs mee. Dit weekend en ook
daarna. Levensvreugd is dan nog
meer gegarandeerd.

Ron Janssen
Grubbenvorsterweg, Sevenum

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.

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

AKTIE

3 + 1 GRATIS

ZIE VOORWAARDEN IN DE WINKEL
AKTIE 12 november tot 12 december 2021

Kerkstraat 20a • Horst
077 398 72 50
www.cleopatralingerie.nl

Streekemoties

Column

De megamacht
van merken
Een halve eeuw geleden, toen
mijn loopbaan in marketing en
reclame nog in de kinderschoenen stond, had ik niet kunnen
vermoeden hoe groot de invloed
van merken in de loop der jaren
op ons zou kunnen worden.
Hoeveel macht de grote bedrijven, via marketing, op onze
leefstijl zouden gaan hebben.
Vijftig jaar internationale
ervaring leerde me dat onze
maatschappelijke communicatie grotendeels een combinatie
is van klassieke retoriek en
hedendaagse geraffineerde
beïnvloeding, ook wel propaganda genoemd. Marketing is in
feite een vorm van propaganda.
In de late vijftiger jaren las ik een
Amerikaanse bestseller van journalist Vance Packard. Het boek, dat
zowel positieve aandacht als kritiek kreeg, had de suggestieve titel
‘The Hidden Pursuaders’ wat letterlijk betekent: de verborgen leiders.
Dit sloeg op de makers van staatspropaganda en de specialisten in
de reclamewereld; de mensen die
met hun communicatiekennis en
door in te spelen op gevoel, de
consument weten te verleiden tot
consumeren.
Hoeveel macht bedrijven met marketing hebben op mensen hield
me bezig. Ik verdiepte me in de
communicatiehistorie en zag in de
dagelijkse praktijk hoe het oeroude principe van overtuigen en
verleiden steeds geraffineerder
werd. Met ‘neuromarketing’, dat
gebruik maakt van kennis van de
menselijke motivaties en nieuwe
mediatechnieken werd de kracht
en macht van de merken steeds
groter.
Als we om ons heen kijken zien
we overal wel merken waarmee
groepen mensen zich graag identificeren. We worden allemaal wel
enigszins beïnvloed, vaak onbewust. In de huidige tijd zijn mensen vaak zelf ook een merk en
het is goed om je hiervan bewust
te zijn. Ook onze leiders, op welk
gebied dan ook, zijn merken, soms
sterker dan de instanties waarvoor
ze staan. Eigen marketing, ‘personal branding’, is een begrip dat niet
onderschat mag worden in een
maatschappij waarin identiteit en
imago de toon aangeven.

Theo Kerstjens
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15-vragen aan

Job Willems Horst
Toen de overstap gemaakt naar het
mbo, school vond ik daarna weer
leuker worden dus ik ben blij dat ik
deze keuze gemaakt heb.

Wat is het leukste en wat is je
stomste vak op school?
Het leukste vak vond ik bedrijfsadministratie. Je bent de hele tijd bezig
met rekenen en andere economische zaken. Iets wat ik echt leuk vind
om te doen. Het stomste vak vind ik
Engels, ik vind het een vreselijke taal
en ik ben er ook slecht in.

Ben je meestal te vroeg, precies
op tijd of te laat?
Ik ben meestal te vroeg. Zo weet ik
dat ik altijd nog speling heb al zou
er onderweg iets gebeuren. Ik erger
me al snel als iemand niet op tijd
komt als je een bepaalde tijd hebt
afgesproken. En omdat ik er zelf niet
tegen kan zorg ik er altijd voor dat ik
ruim van tevoren aanwezig ben.

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?

nam het team dit over en nu noemt
bijna iedereen mij Jopie bij het volleyballen. Sommige vinden het misschien irritant als ze zo genoemd
worden. Ik kan er wel mee lachen.

Wat is je beste en wat is je slechtste eigenschap?
Mijn beste eigenschap is denk ik dat
ik mensen aan het lachen krijg met
mijn droge humor. Ik vind het altijd
wel leuk om hele droge grappen te
maken. Mijn slechtste eigenschap
is dat ik heel snel gefrustreerd kan
worden. Als iets niet wil lukken word
ik snel boos.

Wat is je favoriete sociale
medium?
Voor mij zijn dat Instagram en
WhatsApp. We hebben met vrienden
een groep waar we allemaal grappige video’s en foto’s delen, verder
zijn er altijd een paar die altijd een
discussie met elkaar aangaan wat
nergens op slaat. Dan zetten we er
wel eens een paar voor schut.

Hoi

Column

Resonantie
In de natuurkunde wordt het
begrip resoneren, ook wel
meeklinken of meetrillen
genoemd, beschreven als het
fenomeen waar een trillend
voorwerp een ander voorwerp
laat trillen, simpelweg door
binnen een nabije afstand te
trillen. Dit is waarneembaar en
kun je bijvoorbeeld zien gebeuren als de muren trillen door de
bas van een grote sub woofer.

Ik denk echter dat er nog een
manier is waarop klanken (beelden
laten we even buiten beschouwing)
op een minder fysieke manier iets
kunnen laten meetrillen. Iets wat je
Als ik een topsporter zou zijn zou
misschien wel emotioneel resoneik natuurlijk goed in volleybal wilren kan noemen. Een soort comlen zijn. Het lijkt me vet om voor
municatie maar dan niet per se met
veel mensen te mogen spelen en
gewone taal.
om natuurlijk ook je eigen land te
In het Nederlands kennen we de
vertegenwoordigen op een WK of de
uitdrukking ‘Een weerklank vinden’.
Olympische Spelen.
Wat is je favoriete hobby?
Wat betekent dat je een instemMijn favoriete hobby is volleybalmende reactie krijgt op iets. Ik heb
len. Dit doe ik nu voor mijn 14e jaar.
Dag of nacht?
het echter over een specifiek gevoel
Iedereen in ons gezin volleybalt dus
samen met mijn broer zelfverzonNaam:
Job Willems
Dan kies ik voor dag, ik ben meestal
dat ik wel eens ervaar wanneer
het was een voor de hand liggende
nen voertuigen of andere dingen.
vroeg op. Dan heb ik nog iets aan
Leeftijd:
18 jaar
ik muziek aan het luisteren ben.
We zijn hier heel veel uren zoet mee keuze welke sport ik ging doen.
mijn dag. Het is wel een keer leuk
Woonplaats: Horst
Zonder dat ik al te veel weet over
Als ik in het weekend geen wedstrijd om het laat te maken en door te
geweest toen we klein waren.
School:
Gilde Opleidingen
de artiest of een lied lijkt alsof
heb vind ik het ook leuk om met wat gaan tot middernacht maar ik ben
Venray
ik soms zomaar in staat ben het
vrienden iets te gaan doen.
liever overdag actief dan ’s nachts.
Als je ervoor kon kiezen om voor
gevoel uit een nummer te halen,
Wat voor reis zou je ooit willen
altijd een bepaalde leeftijd te
het aan te passen aan mijn eigen
Heb je een bijbaantje?
Festival of discotheek?
maken?
hebben, welke zou dit dan zijn?
situatie en het vervolgens over te
Ik zou nog wel een keer naar Sevilla
Als ik mijn hele leven een leeftijd
Als bijbaantje werk ik thuis. Mijn
Discotheek. Ik vind het veel leuker
nemen, net zoals een object dat
of Madrid op vakantie willen gaan.
zou mogen hebben zou dat 19 jaar
ouders hebben een eigen bedrijf en
om ’s avonds naar een feestje te
doet wanneer het resoneert met
Ik ben nog nooit in Spanje geweest
zijn. Je bent dan nog lekker jong.
daar werk ik mee in de vakanties en gaan dan een hele dag op een festieen ander trillend object. Het overen verder lijken Sevilla en Barcelona En je mag bijna alles. Zo kun je
in het weekend. Afgelopen zomer
val te staan. Je hebt meer zelf in de
nemen van deze emotie gaat soms
mij hele mooie steden. Vooral Sevilla legaal alcohol drinken en mag je
heb ik een ander bijbaantje gehad.
hand hoe laat je er heen gaat en hoe
zo goed dat je lichaam daadwerkeis een historische stad waar nog veel alleen autorijden, je bent veel vrijer
Ik werkte toen bij Vissers Energy
laat je weer naar huis kunt. Op een
lijk een fysische reactie geeft.
gebouwen zijn met bouwstijlen van
dan mensen die jonger dan 18 zijn.
Group op de administratie. Bij dit
festival wil je er ’s morgens al zijn
Neem bijvoorbeeld kippenvel.
vroeger.
bedrijf werk ik nu ook mij stage af.
en ga je ’s avonds laat pas weer naar
Zelf kan ik me de precieze datum
huis. Dat is niks voor mij.
Welke grote beslissing heb je
dat ik voor het eerst kippenvel kreeg
Wat deed je als kind het liefst?
Heb je een bijnaam?
onlangs genomen?
van een liedje niet herinneren, maar
Als kind bouwde ik het liefst met
Ik ben dit schooljaar begonnen op
Sinds dit jaar noemen ze mij Jopie in
het gebeurt me het afgelopen jaar
Lego Technic. Alleen bouwde ik dan
het hbo, maar ben er snel achter
het volleybalteam. Dit werd een keer
Tekst: Iris Geurts
steeds vaker. En het klink misschien
niet via het boekje maar maakte ik
gekomen dat dit niks voor mij was.
geroepen tijdens het trainen, daarna
heel logisch: mensen die heftig
reageren op muziek. Verreweg de
meeste mensen kunnen en zullen
wel eens met kippenvel of extremere emotie op muziek reageren.
Als je erover nadenkt is het best wel
een vreemd iets. In verreweg de
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Teun
Mijn beste vriend heb ik ontmoet
toen ik op de bassischool zat.
We zaten in dezelfde klas en we
hebben ook altijd in hetzelfde leerjaar gezeten. Dus we zagen elkaar
bijna iedere dag. Nu is het wel een
stuk minder geworden omdat we
niet meer op dezelfde school zitten.

VanVan
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nieuwe
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Van nieuwe deurtjes
tottot
eeneen
complete
renovatie
complete
renovatie
tot een complete renovatie

Als je een topsporter zou zijn,
waar zou je dan heel goed in
willen zijn?
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

9 november 2021

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

Raadsvergadering
Op dinsdag 23 november is de volgende besluitvormende
vergadering van de gemeenteraad. Tijdens de voorbereidende
vergadering op 9 november kunt u gebruik maken van het burgerpodium om in te spreken over de geagendeerde besluitpunten.

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

Besluitvormende vergadering
Tijdens de besluitvormende raadsvergadering op 23 november komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde: eindafrekening gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, gemeentelijk
rioleringsplan, uitvoeringsagenda klimaatadaptie, verordening starterslening, onderhoudsplan
gemeentelijke gebouwen en subsidie Omroep Horst aan de Maas. Kijk voor een volledige

Informatiebijeenkomst 10 november 2021

Aardgasvrij Horst aan de Maas
Nederland gaat uiterlijk in 2050 van het

Meld u aan

aardgas af. Dat betekent dat we ook in

Op 10 november organiseert gemeente Horst

Burgerpodium

Horst aan de Maas moeten nadenken hoe

aan de Maas een digitale informatiebijeenkomst

Tijdens de voorbereidende vergadering van 9 november kunt u gebruik maken van het burger-

we stap-voor-stap zonder aardgas gaan

over Aardgasvrij Horst aan de Maas. Tijdens de

podium om in te spreken over de geagendeerde besluitpunten. Onderwerpen voor het burger-

koken, onze huizen verwarmen en warm

bijeenkomst nemen we u mee in de conceptversie

podium mogen ook gaan over zaken die niet op de agenda staan. Wilt u gebruik maken van het

water uit de kraan krijgen. Daarom maakt de

van de Transitievisie Warmte. De online informatie-

burgerpodium? Neem dan uiterlijk 24 uur vóór de voorbereidende vergadering contact op met

gemeente in 2021 samen met de inwoners

bijeenkomst start om 19.30 uur en duurt ongeveer

de grifﬁer, R. Poels, tel: (077) 477 9770 of 06–51 85 28 91 of email: grifﬁer@horstaandemaas.nl

een eerste visie om dat doel te bereiken: de

anderhalf uur. Meld u aan via onze website, hier vindt

Transitievisie Warmte.

u ook meer informatie: www.horstaandemaas.nl/tvw

agenda op horstaandemaas.nl/raad.

Publiek
oog op de vereiste afstand tussen de aanwezigen. Dit betekent dat de publieke tribune ook

Gevonden of verloren voorwerpen

gebruikt wordt door de vergaderdeelnemers waardoor er helaas geen ruimte is voor publiek.

Bent u iets verloren? Of heeft u iets gevonden?

eerder genoemde website of het aﬂeveren bij

Geïnteresseerden kunnen de raadsvergadering digitaal volgen.

Maak hier melding van op www.verlorenofge-

uw gemeente. Ga hiervoor niet naar de politie.

Als gevolg van de recente coronaregels is de indeling van de raadzaal aangepast met het

vonden.nl of bij de gemeente. Als u op straat
Meer informatie

iets vindt (zoals een portemonnee of sleutels)

Meer informatie vindt u op www.horstaan-

Meer informatie leest u op de website horstaandemaas.nl/raad. De openbare vergadering

dan kunt u hier dus melding van maken via de

demaas/gevonden-en-verloren-voorwerpen

is in de raadzaal van het gemeentehuis en begint om 20.00 uur. U kunt de vergadering ook
live volgen via www.horstaandemaas.nl/raad en de facebookpagina van de gemeenteraad
(RaadHadM).

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

3 t/m 10 november 2021

Zet jij het licht op groen
voor een pleegkind?

Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide
omgevingsvergunningen
In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen,
-wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van

Ook in onze regio zijn er kinderen die dringend een warme plek nodig hebben. Ze zijn op
zoek naar een gezin waarin ze liefdevol kunnen opgroeien. In de week van de Pleegzorg zetten we deze gezinnen in de schijnwerpers.

(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

Bijvoorbeeld Janny en Ruud van Bunnik uit

Dan is de link snel gelegd.” Benieuwd naar hun

Grubbenvorst. Zij zijn sinds 2008 pleegouders

hele verhaal? Check www.horstaandemaas.nl

algemene telefoonnummer van de gemeente (077) 477 9777).

deren opgevangen, voor korte of langere peri-

Overweeg jij ook om het licht op groen te

America

odes. “Toen onze eigen kroost ging uitvliegen,

zetten voor een pleegkind?

• Grauwveen, Kabroekse Beek perceel

kwam het verlangen naar boven om een pleeg-

Neem dan vrijblijvend contact op met Thuis

gezin te beginnen. We hadden een huis met 7

door jou. Mail naar info@thuisdoorjou.nl of bel

slaapkamers en een passie voor kinderen.

(0475) 588 444. Meer info: www.thuisdoorjou.nl

en hebben inmiddels al meer dan 90 pleegkin• Kronenbergweg 2 (St. Maartensoptocht/vuur)

L 1690 (rectiﬁcatie aanpassen

• Simonsstraat 10b (verbreden inrit)

waterverdeelwerk betreft principeverzoek)

Melderslo

Broekhuizen

• Gussekuulke ong. (plaatsen tijdelijke

• Loswal (St. Maartensvuur)

In 2020 € 15.000 uitgekeerd

Vouchers voor vrijwilligersorganisaties

woonunit)

Evertsoord

• Gussekuulke ong. (bouwen woning)

• Helenaveenseweg 31 (St. Maartensvuur)

• Gussekuulke 14 (bouwen woning)

Grubbenvorst

Meterik

• St. Jorisweg 45 (vergunning duiker)

• Oude Peeldijk 25 (St. Maartensvuur)

• Dorpstraat (intocht St. Nicolaas)

Sevenum

De gemeente Horst aan de Maas steunde

Organisaties hoeven de subsidie niet terug te

Horst

• Steeg 38 (bouwen bijgebouw)

vorig jaar 30 bijzondere activiteiten/pro-

betalen als een activiteit werd geannuleerd.

• Gasthuisstraat 89 (realiseren inrit)

Swolgen

jecten van vrijwilligersorganisaties. De

Op onze website vindt u een overzicht van orga-

• Frans Halsstraat 3 (verlengen inrit)

• Generaal Dempsystraat/Donkerhoek (St.

activiteiten/projecten werden georgani-

nisaties die één of meerdere vouchers kregen.

• Peeldijkje (autocross)

seerd op het vlak van samenleven, welzijn

• Gastendonkstraat 37 (St.

Maartensvuur)
Horst aan de Maas

of duurzaamheid. In totaal werd een bedrag

Voucher aanvragen?

van € 15.000 uitgekeerd.

Organiseert uw vrijwilligersorganisatie in 2021

Kronenberg

• Stationsstraat 127b, Hegelsom

een nieuwe eenmalige activiteit met een maat-

• Kronenbergweg ong. perceel H 80

• Keuter 5, Meerlo

Maartensoptocht/-vuur)

Vertrokken naar onbekende bestemming:

Vanwege corona konden 13 activiteiten niet

schappelijk doel? Vraag dan snel en eenvoudig

(wegdoorsteek beregenen/aanleggen

• Op de Spekt 20, Broekhuizenvorst

doorgaan, of moesten worden aangepast.

een voucher aan op www.horstaandemaas.nl.

duiker)

• Bemmelstraat 12, Horst

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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Een goede buur

Hoe mooi is het om een pretpark op fietsafstand te hebben, schreef
iemand op zijn Facebook-pagina. Een geweldig mooi park dat ook nog
enorme plannen heeft voor de toekomst. Een toekomst waar we in
onze omgeving van kunnen genieten. Een toekomst waarvoor ze, voor
de realisering, steun uit de omgeving goed kunnen gebruiken.
En daarom doe je er ook alles aan
om de omgeving mee te nemen
in je plannen, want je weet dat
de impact op de omgeving door
deze groei steeds groter wordt.
Een goede buur, je weet wel.
Tot Halloween, vergeten zijn de

SP Horst aan de Maas

zorgen van de omgeving om het
knallende vuurwerk waar al jaren
over geklaagd wordt. De show is
even belangrijker dan de omgeving. Alles wat je aan vertrouwen
opgebouwd hebt, knal je de lucht
in. Een rondgang ’s avonds rond

om belangenverstrengeling te voorkomen óf om te voorkomen dat mensen in een dubbele positie komen.
De Veiligheidsregio heeft een functie
in de uitvoering van de coronamaatregelen. Zoals bekend heeft BVNL, waar
het voorgedragen burgerraadslid lid
van is, een nogal afwijkend standpunt met betrekking tot die corona-

CDA Horst aan de Maas

maatregelen. Het is denkbaar dat de
Veiligheidsregio bepaald beleid uitvoert, dat mede namens het burgerraadslid die dat uit moet voeren, in de
raad wordt bestreden. Dat betekent
dus twee tegenstrijdige stemmen in
één persoon verenigd. Dat schept verwarring die onwenselijk is.
Eén van de argumenten van het

verwacht werd dat dit voor Horst
aan de Maas negatief uit zou gaan
pakken, blijkt nu gelukkig dat dit
meevalt. Met andere woorden
structureel ontvangen we meer
gelden van het Rijk waardoor we
structureel meer ruimte in onze
begroting overhouden. En dat

BVNL Horst aan de Maas

maakt dat er financieel gezien een
prima basis ligt voor een nieuw
bestuur dat komend jaar aan de
slag zal gaan.
Op organisatorisch vlak zijn we
echter minder positief. Hier ligt
een enorme uitdaging. De signalen
die wij ontvangen van onze bur-

College van B&W om met dit voorstel te komen, is dat de beperking
die tot nu toe gold in het RvO een
belemmering zou zijn om (burger)
raadsleden te werven. Maar als een
fractie problemen heeft met het
werven van leden voor haar fractie
(of kandidaten voor verkiezingen),
dan is dat vooral een probleem van
die fractie, niet van de gemeente
en dat zou al helemaal niet moeten leiden tot het versoepelen van
de regels. Want waarom zouden we

dan überhaupt moeilijk doen en niet
iedereen toelaten, met als gevolg
dat uiteindelijk ook kwaadwillenden
deel gaan nemen, met ondermijning
als gevolg? Wat de SP betreft wordt
hiermee een precedent geschapen
en dat lijkt ons niet juist en vooral
ongewenst.

Sonja van Giersbergen

gers zijn niet gering. Wachttijden
lopen op en communicatie is onder
de maat. Niet reageren of te laat
reageren kan in onze optiek niet.
Onze inwoners zijn onze klanten
en zo zouden we ook graag zien
dat ze benaderd worden. Niet voor
niets hebben we als CDA dan ook
de oproep gedaan om de plannen rondom de verbouw van het
gemeentehuis ‘on hold’ te zetten en allereerst de energie te

richten op de interne organisatie, zodoende dat de organisatie
weer een geoliede machine wordt.
Ofwel eerst de inhoud en dan de
verpakking is de boodschap die we
het college meegegeven hebben.

Loes Wijnhoven

Toegankelijkheid voor iedereen

Veel lijkt zo vanzelfsprekend. Lekker naar de speeltuin met vriendjes,
even naar het dorp voor boodschappen of gezellig een avond sporten.
Helaas geldt dit niet voor iedereen en daar moet binnen onze
gemeente veel meer aandacht voor komen.
Met grote regelmaat krijgen wij
bericht van inwoners die mee willen doen in de maatschappij, maar
dit door de vele obstakels niet altijd
kunnen. Onlangs werd bekend dat
bijna driekwart van de gehandicapte
kinderen zich eenzamer dan ooit
voelt. Dit blijkt uit onderzoek van

D66+GroenLinks Horst aan de Maas

de Nederlandse Stichting voor het
Gehandicapte Kind. Een verschrikkelijke uitkomst waar de gemeente niet
van weg mag kijken. Wij vinden het
tijd worden dat de gemeente toegankelijkheid op de agenda gaat zetten
voor iedereen. Wij willen ambities
op papier zien waarmee gestart

kan worden met het toegankelijker
maken van alle kerkdorpen zodat we
samen voor een toegankelijk Horst
aan de Maas gaan. Wij willen tevens
de aanstelling van een ambassadeur
voor mensen met een beperking die
weet waar hij/zij over praat. Deze
ambassadeur heeft korte lijntjes
met belangenorganisaties, bewoners en de wethouder om de uiteindelijke ambitie uit te voeren. Voor
ons telt iedereen mee, is iedereen
van belang en mogen we niemand

(onbewust) buitensluiten. Wij zijn
voor toegankelijkheid voor iedereen en dat moet zo snel als mogelijk geregeld worden. Het gaat voor
ons om fysieke, sociale en digitale
toegankelijkheid. Wij vinden het tijd
worden dat het belang van alle inwoners van Horst aan de Maas op nummer één komt te staan.

en vermaakt op deze plek.
Daarmee zij we er nog niet want
iedere kern in Horst aan de Maas
verdient zo’n plek. Een plek waar je
kunt nadenken voor je iets doet, een
plek die inspireert en waar je andersdenkenden ontmoet. Een andere
kant van de afgelopen weken was
het vertrek van Thijs Lenssen bij onze
partij. Iemand die van waarde was in
de intern discussie en samen trokken

we op voor een gezond en leefbaar
Horst aan de Maas. Wij zullen dit doel
blijven nastreven en ik hoop dat we
elkaar vaak kunnen vinden op deze
en andere thema’s.

Imke Emons

Week van uitersten

Bijzondere tijden zijn in aantocht, de eerste keer dat ik als lijsttrekker onze club mag aanvoeren richting
de gemeenteraadsverkiezingen. De leden van D66+GroenLinks spraken zich uit over de top 6 voor de
komende vier jaar. Deze interne verkiezing werd gefaciliteerd door een bestuur dat net in functie was
maar dat perfect aanvoelt wat onze club nodig heeft, die onze idealen op één zetten.
Zulke avonden zorgen ervoor dat
leden hun nek uitsteken en hun plek
pakken. Samen met Eveline Baas,
Daphne Spreeuwenberg, Jos Gubbels,
Carmen Aerts en Bert Vrieling gaan
we vlammen, duurzaam verder en

Jan Wijnen

Eerst de inhoud, dan de verpakking

Afgelopen raadsvergadering hebben we als raad de begroting 2022 vastgesteld. De laatste in deze coalitieperiode waarin mooie zaken gerealiseerd zijn, noem ‘t Gasthoês maar ook bijvoorbeeld het
Stationskwartier en de ambitie welke uitgesproken is om tot 2025 duizend woningen te vergunnen.
De conclusie welke wij als CDA
verbinden aan de begroting 2022
is dat we er als Horst aan de Maas
financieel beter voor staan dan
afgelopen jaren deed vermoeden.
De verklaring hiervoor zit grotendeels in de herverdeling van
het gemeentefonds. Waar eerder

opnieuw het vertrouwen van de
omgeving terug te winnen. Stop
met dit geknal om 23.00 uur ‘s
avonds.

Versoepeling regels omtrent belangenverstrengeling ongewenst

Onlangs kwam het voorstel om het reglement te wijzigen dat erop toeziet dat er bij (burger)raadsleden
geen belangverstrengeling optreedt, of dat zij niet in conflict komen in hun rol als werknemer versus
gemeenteraadslid.
Wat is er aan de hand? Eén van de
fracties in de gemeenteraad wil een
burgerraadslid laten benoemen dat bij
de Veiligheidsregio werkt. Het reglement van orde (RvO) staat dit niet toe.
Het argument voor de aanpassing is
dat er een te hoge drempel is voor
sommige mensen om burgerraadslid
te worden. Die ‘drempel’ is bedoeld

22.45 uur in en rond Kronenberg en
Sevenum maakt duidelijk waarom
mensen klagen. Geknal van 65 tot
90 decibel draagt niet bij aan prettig leefklimaat. Wat voor de een,
een mooie vuurwerkshow is, is
voor een ander last van het vuurwerk en als je net iets eerder in
bed ligt omdat de wekker ’s morgens vroeg gaat, is dit wel zeker
ernstige overlast. Toverland, maak
een magische lichtshow wat past
bij jullie ambitie en begin weer

Horst aan de Maas klaarmaken voor
de toekomst zodat we kunnen blijven
genieten. Een plek waar ontmoeten
en persoonlijke ontwikkeling centraal staan. In Horst hebben we deze
plek nu in ’t Gasthoês. Een plek om

van te houden, om te genieten en te
ontwikkelen. We waren terecht kritisch, maar als het daardoor iets heel
moois wordt, moet je het uitspreken.
In de afgelopen weken zijn we al
meerdere keren verrast, geprikkeld

Maarten Voesten

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

Ria Nabben Sevenum
Op dit moment geniet Ria van alles in haar leven, ze is gelukkig, vertelt ze. Genieten doet ze elke dag. Ze
hoeft maar naar buiten te stappen, luisteren naar de vogels en ze krijgt een glimlach op haar gezicht.
Daarom wordt Ria Nabben (70) uit Sevenum deze week geplukt.

“Stukje vlaai”, vraagt Ria. “We eten
toevallig vandaag vlaai”, vervolgt
haar man Wim. Ria gaat verder:
“Bij de supermarkt hier om de
hoek hebben ze een koelkast met
daarin allerlei producten die nog
één dag verkoopdatum hebben.
Ik ben een tegenstander van voedselverspilling, dus dan offer je je
op en kopen we een vlaai. Heerlijk
toch, je moet elke dag genieten.”
Dat Ria een liefhebber van de
natuur en dieren is, komt duidelijk
naar voren uit haar verspillingsvrije
leven. Maar ook uit haar hobby’s.
Ze trekt er regelmatig met Wim op
uit. “Samen gaan we vaak wandelen. Ik hou ervan om de natuur

te lezen. Je kijkt dan in wat voor een
soort landschap je wandelt, als je dan
het ontstaan kent, dan weet je ook
welke soorten dieren en planten er
voorkomen.”

Landje veroveren
Ria is haar hele leven al veel buiten te
vinden. “Als kind al was ik bijna niet
in huis te vinden”, zegt ze. “Ik groeide
op in Sevenum en kan mij niets
anders herinneren dan dat ik buiten
was. In die tijd speelden alle kinderen buiten en dus was er altijd wat te
doen. Tegenwoordig is dat wel anders.
Er was toen ook veel meer natuur en
minder bebouwing, dus we waren
snel te vinden in bosjes en deden

dan cowboys en indianen, tollen,
touwtje springen en land veroveren.”
Ria ging naar de Heilig Hart school
aan de Maasbreeseweg in Sevenum.
De school bestaat inmiddels niet
meer. “Daar kreeg ik les van juffrou-
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Start datum in overleg in Januari of Februari 2022.
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In verband met uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een
onszijn
team
versterken.
In enthousiaste
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uitbreiding van onsdie
team
wijwil
op komen
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Het
betreft
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gemiddeld
25
uur
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week.
enthousiaste tandartsassistent(e) die ons team wil komen versterken.
Start
datum
indienstverband
overleg in Januari
ofgemiddeld
Februari 2022.
Het
betreft
een
voor
25 uur per week.
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Wat bieden wij?

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Vacature tandartsassistent(e)

Installatietechniek

Riolering

Sudoku

zat in Tegelen, hoe koud het ook was,
stapte hij op zijn Zundap, deed soms
zelfs kranten onder zijn jas tegen de
kou en vertrok. Inmiddels zijn we bijna
vijftig jaar getrouwd.” Samen hebben ze drie kinderen: Sietse, Imke en
Bregje. De drie kinderen hebben allemaal wat met het buitenland gehad of
Overlijden vader
hebben hier nog wat mee. Zo reisde
Aan de regels houden zoals op de
Sietse naar de USA, de dochters naar
lagere school, kon Ria wel. “Ik was
wisselende plekken in de wereld waar
geen rebels kind, ik was altijd vrolijk”, zegt ze. “Ook op de meisjes Mulo, Ria en Wim ze opzochten. “We zijn
op veel plekken geweest waar we
na de basisschool, was ik best braaf
normaal gesproken nooit zouden
hoor.” In die tijd kreeg Ria het wel
komen. Vaak naar de USA, maar ook
zwaar. Toen ze 15 jaar was, overleed
haar vader plotseling. “Het viel ontzet- Madagaskar, Belize, Kameroen en
tend zwaar binnen ons gezin, dat weet Uganda.”
ik nog. Dan verandert er zoveel, mijn
moeder had het moeilijk met het verHospice
lies, nog alle kinderen waren thuis en
Ria kwam via via in de verpleging
financieel hadden we het niet breed.
terecht. “Ontzettend dankbaar werk”,
Mijn oudste zus was een grote steun
zegt de Sevenumse. “Ik heb op vervoor mijn moeder en was er ook voor
schillende afdelingen in VieCuri
ons, daar ben ik haar nog steeds dank- gewerkt, maar mijn laatste jaren tot
baar voor. Omdat ik op de vormingsmijn pensioen waren de mooiste.
klas veel leerde van het huishouden,
Zo heb ik de start van het hospice
was het daarna ook logisch dat ik voor in Venlo meegemaakt. Ik heb altijd
mijn moeder en het huishouden ging
genoten van mijn werkjaren, maar dit
zorgen toen ze een tijd in het ziekenwaren toch de meest waardevolle.
huis lag.”
Toen ik solliciteerde en ze mij aannamen, liep ik drie dagen met mijn
hoofd in de wolken.”
Naar het buitenland
Nu genieten Ria en Wim vooral van
Het leven had destijds niet alleen
het leven. “We trekken er regelmadieptepunten, Ria leerde Wim kennen. “Weet je nog hoe dat ging Wim”, tig op uit. We houden van kamperen.
Wim is bijna klaar met zijn klusproject:
vraagt ze aan haar man. “In die tijd
de camper. Ook ben ik lid van vogelging ik vaak bij het voetballen kijwerkgroep ‘t Hökske. Ik houd van
ken, naar trainingen of wedstrijden.
vogels en de natuur. Ik zal nooit buiten
Via via leerde ik een jongen kennen
wandelen of fietsen zonder te luisteen we trokken vaker met elkaar op.
Tijdens het 50-jarig Spartafeest kwam ren naar vogelgeluiden, dat maakt het
verreweg van saai.”
ik Wim tegen, hij was een vriend van
de jongen. Daarna kwam Wim vaak
Tekst en beeld: Niels van Rens
bij mij langs. Toen ik op de opleiding

BEKRO Horst

www.bekro.nl

Puzzel

wen, maar ook van nonnen. Dat was
normaal in die tijd. Een aantal van hen
was best wel streng kan ik mij nog
herinneren. Als de bel ging, moesten
we ons allemaal in een rij opstellen en
dan pas mochten we naar binnen.”

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



De leukste en trouwe patiënten uit de omgeving
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Ben of ken jij de enthousiaste en flexibele collega die we zoeken?
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Neerkant een maat te groot voor Meterik
De voetbalmannen van Meterik verloren op zondag 31 oktober in Neerkant met 5-2, na een in de eerste helft
sensationele wedstrijd, van een ontketend Neerkant.
Vanaf de eerste minuut vloog het
letterlijk een maat grotere Neerkant
erin en zette Meterik onder grote
druk. Ze werden met name gevaarlijk uit de indraaiende corners en vrije
trappen. Meterik kwam er een aantal keer met goed combinatievoetbal
uit en creëerde zo ook de beste kans,
maar de Neerkant-keeper kon redding brengen. Na een kwartier kreeg
Neerkant een penalty na een handsbal en Joep Lemmen scoorde beheerst
de 1-0. Meterik kon zich maar moeilijk aan de druk onttrekken omdat de
inspeel pass van achteruit te onnauwkeurig was. Neerkant ging als een
herfststorm door, maar Meterik hield,
dankzij twee reddingen van keeper
Luuk Haenen en een schot voorlangs,
toch stand. Aanvoerder Dré Peeters

scoorde zelfs de 1-1 in de lange hoek
na een prima dieptepass van Jordi van
Rens. Meterik kreeg iets meer grip op
het spelbeeld en was een aantal keer
gevaarlijk, maar Neerkant leek toch
weer op voorsprong te komen, het
vizier stond echter nog niet op scherp.
Meterik moest toch een nieuwe
tegenslag incasseren door het geblesseerd uitvallen van twee verdedigers.
Bart Houben scoorde echter met een
schitterende vrije trap in de kruising
de 2-1 en schoot weer nieuwe hoop in
de Meterik harten.

Laatste sprankje hoop

terstand om in 3-2 voorsprong voor
Neerkant. We konden ons eigen spel in
de tweede helft niet meer spelen en
we werden daardoor niet meer gevaarlijk zo verwoordden de zeer teleurgestelde Luuk Haenen en Rick Hesen hun
gevoel na de wedstrijd. De onnodige
4-2 van Gert Swinkels haalde het laatste sprankje hoop uit de Meterik harten.
Meterik bleef toch vechten voor een
beter resultaat en Bjorn Cuppen kwam
maar een teenlengte tekort om de 4-3
te scoren na een prima actie van Tom
Smits. Quin Vollenberg scoorde in de
slotfase nog de alleen voor de statistieken belangrijke 5-2.

In de tweede helft begon de Neerkantse
storm weer. Max Verstappen en Marijn
van Heugten namen bijna identiek een
voorzet op de slof en bogen de ach-

Tekst: voetbalvereniging RKSV Meterik

SV Melderslo wint ook laatste
veldwedstrijd
De korfbalsters van SV Melderslo speelden op zondag 31 oktober hun laatste veldwedstrijd voor de start van
het zaalseizoen. De wedstrijd werd gespeeld op sportpark De Merel in Melderslo tegen MKV 1 uit Milheeze.
In de vorige confrontatie werd met 13-12 verloren van dit team. Die misstap in de strijd om promotie werd
afgelopen zondag rechtgezet: SV Melderslo won met 15-10.
De wedstrijd ging fel van start en de
eerste doelpunten vielen snel. In de
eerste helft werd er nog om en om
gescoord, hoewel SV Melderslo het
betere spel liet zien. MKV was echter
effectiever in de afronding en het was
dan ook de uitploeg die in de rust op
een 6-7 voorsprong stond. Na rust werd
die voorsprong zelfs uitgebouwd naar
6-8, maar daarna zette SV Melderslo
een stevige sprint in. De ploeg speelde

mooi korfbal en creëerde veel kansen. Dat resulteerde in maar liefst
vijf doelpunten achter elkaar, wat de
stand op 11-8 bracht. De korfbalsters
uit Milheeze bleven vechten, maar
SV Melderslo liet de ploeg niet meer
op gelijke hoogte komen. In de slotfase liep het team zelfs nog verder
weg van MKV. Bij een stand van 15-10
klonk uiteindelijk het eindsignaal.
Met deze overwinning, de vijfde op

rij, gaat SV Melderslo als tweede van
de Hoofdklasse de zaalcompetitie in.
In het voorjaar wordt de veldcompetitie weer hervat. Dan mag de ploeg de
tweede positie, die in de eindnotering
promotie naar de Topklasse zou betekenen, gaan verdedigen.

Tekst: korfbalvereniging SV Melderslo

UNIEK WONEN IN HET
MONUMENTALE ANNAPARK
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.

VERKOOP
GESTART!

Inschrijven kan tot dinsdag
16-11-2021 - 12.00 uur:
www.woneninannapark.nl

Bokser Alex Tros Nederlands
kampioen B-klasse boksen
Alex Tros uit Hegelsom is Nederlands kampioen geworden in de
B-klasse tot 75 KG. Op het NK boksen strijden alleen de A & B klassen (de twee hoogste klassen) uit het hele land om de titel.
Uit een poule van zes boksers
mag Alex zich nu kampioen van
Nederland noemen. Horst heeft
zich hiermee goed op de kaart
gezet dit weekend. Het was een
sterke poule met stuk voor stuk
sterke jongens. Alex is een uitzonderlijk lange bokser en heeft zijn
lengte goed weten te gebruiken
én hij heeft volgens plan gebokst.
Alex bokst nu vier jaar bij Energetic
Training in Horst en gaf slechts
drie weken geleden aan het NK

te willen boksen. De voorbereiding was dus kort, maar hij was te
allen tijde wél in training gebleven.
Bovendien is hij in staat om snel
te pieken. De afgelopen anderhalf jaar zijn door omstandigheden stroef verlopen en daarom zijn
is Energetic Training ook trots dat
hij deze titel binnen heeft kunnen
slepen.

Tekst: Energetic Training

Oxalis verliest opnieuw gelijk
opgaande wedstrijd in laatste
minuten
De laatste wedstrijd van de 1e helft veldcompetitie stond zondag
31 oktober op het programma. Voor de derde keer dit seizoen stond
korfbalvereniging Oxalis tegenover ODIO uit Millingen aan de
Rijn, de koploper in de competitie. Hier hadden de dames van
Oxalis een aantal weken geleden tijdens de bekerwedstrijd nog
nipt van gewonnen. Het werd wederom een spannende strijd,
maar deze keer verloor Oxalis.
Oxalis begon meteen sterk aan de
wedstrijd en wist snel de voorsprong op 0-2 te zetten. Toch wist
ODIO terug te komen en de voorsprong over te nemen. Net als
andere wedstrijden, ging het nu
ook weer erg gelijk op. Toch lukte
het Oxalis voor de rust niet meer
om de voorsprong over te nemen.
De dames uit Hegelsom gingen
dan ook met een tussenstand van
6-4 de rust in. Tijdens de rust gaf
trainer/coach Johnny Vervoort aan
dat het verdedigend erg goed ging
en Oxalis dit vast moest houden
tijdens de tweede helft. Ook werden er mooie aanvallen opgezet en

kansen gecreëerd. Het was belangrijk om het vertrouwen te behouden en de kansen af te ronden.
In het begin van de tweede helft
lukte dit aardig goed en wist Oxalis
steeds dichterbij te komen. De tussenstand werd 7-6 en het was dus
belangrijk om de aansluitende
treffer te scoren. Helaas wilde dit
niet lukken, waardoor ODIO in de
laatste minuten haar voorsprong
steeds verder uit wist te breiden.
Zo werd de eindstand uiteindelijk
11-6.

Tekst: korfbalvereniging SV Oxalis

Gelijkspel in wedstrijd HC
Horst
Na een reeks van zes overwinningen op een rij mochten de hockeyheren uit Horst zondag 31 oktober aantreden tegen de nummer
drie op de ranglijst, namelijk ‘Don Quishoot’ uit Eindhoven.
Op voorhand een spannende pot en ook een krachtmeting in de
bovenste regionen van de competitie.
Nadat om 14.45 uur het eerst fluitsignaal klonk begon de wedstrijd
wat rommelig, maar al snel hadden beide teams de boel tactisch
goed op orde. In het eerste kwart
waren de kansen spaarzaam en
werd direct duidelijk dat de wedstrijd op details zou worden beslist.
Het tweede kwart was duidelijk
voor Don Quishoot en na een mooi
backhandschot kwam de thuisploeg dan ook op voorsprong.
Maar Horst toonde direct veerkracht en was met een bal op de
lat dichtbij de gelijkmaker. Na de
rustpauze was het Horst dat het
derde kwart domineerde en via
een tip-in maakte Luuk de gelijk-

maker. Aansluitend kreeg Horst
meerdere kansen om op voorsprong te komen maar de keeper
van Don Quishoot was in goede
vorm. Het vierde en laatste kwart
was spannend maar beide ploegen wisten geen doelpunten te
maken. Uiteindelijk overheerste
de tevredenheid na dit gelijkspel
omdat deze wedstrijd echt twee
kanten op had gekund. Nadat Luuk
als ‘Man of the Match’ was uitgeroepen en het Superman-shirt had
aangetrokken konden ze onder het
genot van een biertje terugkijken
op een mooie hockeymiddag.
Tekst: hockeyclub HC Horst

0411 \ sport

Ontketend Hegelsom overklast Grashoek
volledig
De voetbalmannen van Hegelsom speelden zondag 31 oktober tegen Grashoek. Het werd 6-0 voor Hegelsom.
Met aanvalsspel in de eerste helft
werd de verdediging van Grashoek
met tijd en wijle helemaal zoek
gespeeld. Hegelsom schoot uit de
startblokken en kreeg al snel vier
opgelegde kansen. Pech en goed
keeperswerk van Koen Clephas
stonden de openingstreffer in de
weg. Denny Bongers schoot net
naast en Thom Derks zag tot tweemaal toe zijn schot gekeerd worden
door keeper Clephas. Na 20 minuten was het eindelijk raak, de mee
opgekomen Bart Spreeuwenberg
speelde de bal op Marc van Rens
die zijn tegenstander uitkapte en
in de verre hoek onhoudbaar binnenschoot. Guido Kauffeld was
even later dicht bij de 2-0, maar
zijn schot ging maar net langs de
kruising. Enkele minuten later werd
het echter toch 2-0. Denny Bongers

kopte de bal uit een prima voorzet
prachtig binnen. De derde treffer
was de mooiste van de middag.
Uit een prachtige aanval over veel
schijven zette Jordi Janssen Denny
Bongers vrij voor de keeper en op
zijn bekeken schuiver was hij kansloos. Grashoek kon hier niet veel
tegenover stellen enkele schoten
van afstand misten doel. Op slag
van rust was Chris Hunnekens
nog het dichtste bij een doelpunt
maar dan is er altijd nog de sluitpost Sjors Witt die van geen wijken
weet. Grashoek kon zich gelukkig
prijzen dat het maar 3-0 was met
de rust.

Genadeklap

hoek raak schoot. Daarna werd
het spel van de rood witten wat
onzorgvuldiger en op wilskracht
kwam Grashoek beter in zijn spel.
Rik Peeters werd knap vrijgespeeld
maar schoot recht in de handen
van keeper Witt. Met nog tien
minuten spelen zette Hegelsom
nog eens aan en gaf het moegestreden Grashoek de genadeklap.
Thom Derks pikte ook vandaag
zijn goaltje weer mee en scoorde
in de 85e minuut de 5-0 en even
later scoorde Denny Bongers zijn
derde van de middag en zette hiermee de 6-0 eindscore op het bord.
Hegelsom zet met deze overwinning een belangrijke stap op weg
naar de eerste periodetitel.

Na de thee werd het na enkele
minuten al 4-0. Wederom was
het Marc van Rens die in de lange

Tekst: voetbalvereniging VV Hegelsom

HERMAN VAESSEN
GROEIT
WAARDOOR WIJ
OP ZOEK ZIJN NAAR

PROJECTLEIDER

Sporting-ST pakt één punt en speelt
gelijk
Voetbalvereniging Holthees–Smakt heeft tot dusver negen punten, voetbalvereniging Sporting-ST wist dat
het niet makkelijk ging worden in het Brabantseland. Het team speelde op zondag 31 oktober een wedstrijd en
behaalde een gelijkspel met 1-1.
Toch was het Sporting-ST dat vanaf
het begin meteen het initiatief
nam. Organisatorisch hadden de
zwarthemden het goed voor elkaar
zodat Holthees-Smakt geen vuist
kon maken. Na 15 minuten was het
Mischa Cox die namens Sporting-ST
twee keer dwars door de defensie
kon lopen, helaas voor de mannen
uit Tienray/Swolgen faalde hij. Na
32 minuten spelen was het Jimmie
Janssen die een kopkansje kreeg,
echter was het doel net te ver weg
om echt tot een gerichte en krachtige doelpoging te komen.

Niet puntloos
Na de thee was het spelbeeld hetzelfde, weinig kansen en Sporting
dat het initiatief had. Echter ging

verdediger Jur Janssen in de 51e
minuut in de fout door de bal iets
te kort terug te spelen naar keeper Sjoerd Peeters. Wilco Stiphout
profiteerde van dit buitenkansje en
tekende voor de 1-0. Daarna probeerde Sporting-ST iets terug te
doen, maar was niet bij machten
om ook daadwerkelijk voor gevaar
te stichten. Het was Holthees-Smakt
aanvaller Ahmet Duran die met een
omhaal gevaar wilde stichten, maar
deze mislukte. Pas in de 80e minuut
gaf Sporting-ST aan dat ze niet
puntloos huiswaarts wilde keren.
Inmiddels had het centrale duo Jur
Janssen en Kevin Goldschmidt hun
positie verlaten om zo de aanvalslinie te versterken. Dit zorgde voor
wat meer stootkracht en uiteinde-

lijk ook voor de gelijkmaker. In de
83e minuut kreeg Kevin de bal in de
voeten gespeeld en kon (iets wat
gehinderd) uithalen. Het schot dwarrelde door de benen van keeper
Marco Rijnen het net in. Sporting-ST
voelde dat er meer te halen was, en
probeerde drie punten uit het vuur
te slepen. Sven Beurskens zocht het
duel op in het zestienmetergebied,
hij passeerde de verdediger van
Holthees-Smakt, maar werd licht
getoucheerd, scheidsrechter van
Geffen oordeelde dat dit te licht was
voor een penalty. Daarna was het
Pim Smits die verassend een hoekschop rechtstreeks op de lat deponeerde.
Tekst: voetbalvereniging Sporting ST

Volle winst voor gehavend VC Trivia

19

+

+

JUNIOR
PROJECTLEIDER

+

WERKVOORBEREIDER
ONDERHOUD EN/OF

De voorbereiding naar de uitwedstrijd tegen Vocala dames 2 uit Oeffelt verliep allesbehalve vlekkeloos voor
volleybalclub VC Trivia. De volleyballers miste al twee spelers en daar kwam ook nog een griepgolfje bij, wat
maakte dat er de nodige aanpassingen gedaan moesten worden. Ondanks dit alles wist VC Trivia te winnen
met 0-4 op zaterdag 30 oktober.
VC Trivia begon afgelopen zaterdag met dezelfde opstelling als
in de gewonnen wedstrijd tegen
Olsredlem. Echter hield de coach van
VC Trivia Femke Linders, die normaal
libero is, als extra veldspeler achter
de hand. De eerste set verliep moeizaam aan VC Trivia zijde en ze hadden
zichtbaar moeite met de werklust van
de tegenstander uit Oeffelt. Er ontstonden lange rally’s die vaak in het
voordeel werden beslist door Vocala.
VC Trivia moest alle zeilen bijzetten
en zelfs een set point van de tegenstander wegwerken. De dames uit
Horst aan de Maas hielden hun hoofd
koel en wisten de set met 26-28 te
winnen.

Opnieuw lange rally’s
Ook de tweede set verliep moeizaam.
VC Trivia wist wel elke eerste side-out
te pakken, echter het lukt maar niet
om een serviceserie neer te zetten.
De buitenspelers hadden veel moeite
om direct te scoren en dat maakt dat
er opnieuw lange rally’s ontstonden.
Libero Lieke Litjens groeide zichtbaar
in de wedstrijd en wist VC Trivia door
de moeilijke momenten heen te loodsen. De set werd met 21-25 gewonnen.
In de derde set gaf de coach van
Trivia meer rust aan de buitenspelers, en bracht Femke Linders in de
verdediging, daardoor speelde Trivia
enkele rotaties met twee libero’s.

Het team kreeg zichtbaar een boost
of beter gezegd een oppepper en
weldra volgden de eerste serviceseries met als gevolg dat VC Trivia een
voorsprong kon pakken en de wedstrijd naar zich toe kon trekken met
13-25. Deze lijn werd in de vierde set
doorgetrokken. De wissels aan VC
Trivia zijde bleven en dit pakte goed
uit. De vierde set werd even overtuigend gewonnen met 12-25. Een
belangrijke 0-4 winst, die ook nog
eens goed is voor het vertrouwen van
het team. Komende zaterdag ontvangt VC Trivia de koploper Somas
Activia in de Dendronhal.
Tekst: volleybalclub VC Trivia

WERKVOORBEREIDER
BOOMVERZORGING
INTERESSE IN EEN VAN DEZE
VACATURES KIJK SNEL OP:

HERMANVAESSEN.NL
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Presentatie ‘Truukblik op… De Kapper’

Slachtdag bij De Locht

De presentatie van het multimediale boek over Harrie Jacobs - De Kapper - zal op zondagmiddag 15 mei 2022
plaatsvinden in de tuinen van La Providence in Grubbenvorst. Deze presentatie zal in handen zijn van een
dochter en een kleinzoon van De Kapper.

Om de herinnering aan het thuis-slachten levend te houden wordt
op zondag 14 november in Openluchtmuseum de Locht in
Melderslo de Slachtdag gehouden. November is vanouds de slachtmaand.

De projectgroep is verheugd dat La
Providence hiervoor alle ruimte en
medewerking biedt. Eén van de uitgangspunten van de projectgroep is
om onze ouderen een moment van
herinnering te kunnen bieden door
de vele verhalen en anekdotes die
het boek rijk is. Het is de bedoeling dat deze boekpresentatie wordt
omlijst door lokale artiesten zoals

Wiel en Margo Verbeek. Zij zullen
enkele liederen die De Kapper heeft
geschreven ten gehore brengen.
Daarnaast zal er een expositie zijn
van enkele schilderstukken die mogelijk een permanent karakter krijgen in
La Providence.
Bestuurder van La Providence, Ingrid
Backus, is zeer verheugd met dit
initiatief: “Door deze presentatie en

expositie hopen wij bij onze bewoners een lach en moment van herinnering op het gezicht te toveren.
Ook dragen we met dit initiatief bij
aan een vitale gemeenschap voor
oudere inwoners in Grubbenvorst.
Gezien de artistieke kwaliteiten van
‘De Kapper’ en het enthousiasme van
de projectgroep moet dat wel gaan
lukken, verwacht ik”.

Identieke treffers nekken Wittenhorst
Wittenhorst 1 heeft de uitwedstrijd bij het stugge De Ster uit Stein met 2-1 verloren. De gastheren, die afgelopen weekend hun eerste zege boekten tegen Venlosche Boys, bleken een lastig te kloppen ploeg en wisten de
oranjehemden aardig te neutraliseren.
De thuisploeg, gehesen in het geelzwart, deed het net al na 6 minuten
bollen: een afgeslagen corner kwam
opnieuw bij de nemer terecht. De bal
werd opnieuw ingebracht en kon vrij
worden ingekopt. De ploeg van trainer Sjoerd van der Coelen keek dus al
snel tegen een achterstand aan. In het
vervolg van de eerste helft was het
Wittenhorst dat de bal had en daarnaast
ook niets weggaf. Het ontbrak echter
aan overtuiging om écht gevaarlijk te
worden. Er werd dan ook maar één kans

gecreëerd, die niet het gewenste resultaat opbracht.
Ruim 10 minuten in de tweede helft
kwam De Ster op identieke wijze op een
2-0 voorsprong: een afgeslagen corner
werd opnieuw ingebracht en verzilverd
tot een doelpunt. De oranjehemden
wisten, met nog ruim een half uur op de
klok, waar ze aan toe waren. De eerste
25 minuten na rust waren voor De Ster
en een derde doelpunt hing meer in de
lucht dan de aansluitingstreffer.
Een kwartier voor tijd bracht aanvaller

Joost van Rensch de spanning echter
terug in de wedstrijd met een prachtig
doelpunt: een schot in de lange hoek
verdween in de kruising.
De ploeg van trainer Sjoerd van der
Coelen heeft nog een wedstrijd in
te halen (dinsdag 9 november tegen
Chevremont) en staat met zeven punten
uit vijf wedstrijden voorlopig zevende in
de 1e klasse.
Tekst: Danny v.d. Berghe
(RKsv Wittenhorst)

GRATIS

Rug- en nekscan

Slachten en verwerking van vlees
gebeurde vroeger thuis. Er worden
geen dieren geslacht, maar er zijn
wel allerlei activiteiten rondom dit
traditionele gebeuren zoals uitbenen, maken van balkenbrij, bloedworst en kaantjes. Joekskapel ‘Op

tied Muuj’ zorgt voor de sfeer.
Het museum is open op woensdag,
zaterdag en zondag van 10.00 tot
17.00 uur. De demonstraties beginnen om 12.30 uur. Kijk voor meer
informatie op www.delocht.nl

Voor de kwetsbare medemens

Stichting Verborgen Wensen
schenkt trampoline aan Pluryn
Het bestuur van Stichting Verborgen Wensen heeft een trampoline geschonken Pluryn, een organisatie voor mensen met
complexe problematiek. De officiële overdracht van de trampoline aan het wooncomplex vond plaats op vrijdag 29 oktober.

ieën en scheefstanden
Analyse op spierspanningen, asymmetr
7 - 320 19 19
uitsluitend na telefonische afspraak 07

Wij behandelen o.a.

• Klachten aan rug of nek,
met of zonder uitstraling
• Hoofdpijn
• Migraine en aangezichtspijn
• Artrose
• Slijtage
• Hernia
• Ischias
• Duizeligheid
• Houdingsafwijkingen

Tevens kunt u bij ons terecht voor:

• Echografie (onderzoek van gewrichten en weke delen
• Shockwavetherapie (bevordering van weefselherstel o.a.
bij schouderklachten), tennisarm, slijmbeursontsteking
en hielspoor EPTE (Echogeleide Percutane
Therapeutische Electrolyse
• Dryneedling
• Carpaal Tunnel Syndroom behandeling via tractie
uitsluitend in Venlo

Voor meer informatie of het maken van een afspraak:

Van Millenstraat 8, 5913 VL Venlo • Kranestraat 33, 5961 GX Horst
T 077 - 320 19 19 of bezoek onze website: www.vividus-chiropractie.nl

Stichting Verborgen Wensen is
een Stichting die wensen vervult voor de kwetsbare medemens in de gemeente Horst aan
de Maas. Pluryn had een wens
voor de bewoners van de Van
Bocholtzstraat. Zij wilden graag
een trampoline. De stichting heeft
deze wens kunnen vervullen en
mede door inzet van familie en
bekenden, kon deze trampoline worden ingegraven en kunnen de bewoners hier gebruik
van maken. De stichting ontvangt haar fondsen door vrijwilligers in te zetten ter behoeve

van activiteiten zoals het slotconcert van Rowwen Hèze, deelname aan diverse spaaracties en
sponsoring door particulieren en
bedrijven. Het stichtingsbestuur
bestaat uit de nieuwe voorzitter,
Annemie Craenmehr-Hesen. Zij
heeft Jan Terburg, oprichter van
de Stichting, opgevolgd. Verder
maken Miek van Rens-Verbers,
Petra Korstjaans-Driessen en
Jessi Korstjaans deel uit van het
bestuur. Meer informatie is te vinden op www.verborgenwensen.nl
of via de Facebookpagina Stichting
Verborgen Wensen.

0411 \ cultuur

Onder leiding van natuurgids

Herfstwandeling in Lottum
De Rozenhof in Lottum is op zondag 14 november van 11.00 tot
16.00 uur open voor een praatje of een kopje koffie. Dan organiseert De Rozenhof een herfstwandeling vanuit de tuin in Lottum.
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Gezin thema van voorstelling

Henry van Loon naar ‘t Gasthoês
Kukeleku voegt een nieuwe voorstelling toe aan de programmering van het theaterseizoen. Op 5 februari
2022 speelt cabaretier, stand-up comedian en acteur Henry van Loon zijn voorstelling ‘Jannie the Show Dog’
in ’t Gasthoês in Horst.
Van Loon studeerde aan de
Kleinkunstacademie in Amsterdam
en zette zijn eerste stappen op
het podium onder de vleugels van
Comedytrain. Zijn vaste rol in de
serie ‘De Luizenmoeder’ bracht
hem meer landelijke bekendheid,
alsmede zijn optreden in het satirische programma ‘Promenade’. De
voorstelling ‘Jannie the Show Dog’

is zijn zesde soloprogramma in het
theater.

Papa
Henry bevindt zich in een levensfase: ‘Kinderen en Puppies’ luidde
de werktitel voor zijn nieuwe programma. Toen Henry zijn vriendin
met jonge kinderen ontmoette,
werd hij namelijk ineens ‘stiefvader’

of ‘bonuspapa’ of ‘jij bent niet mijn
echte papa’. Daarna nam Henry ook
nog de pup Jannie The Show Dog in
huis. Zijn burgermansbestaan was
een feit en als klap op de vuurpijl
werd hij ook nog vader van een
dochter. Het gezin vormt het thema
van zijn nieuwe voorstelling. Voor
meer informatie, kijk op de website
van Kukeleku.

Verkochte kaarten terugbetaald

Jaarlijkse KBO-dag in Sevenum gaat niet
door vanwege coronabesmettingen
De jaarlijkse feestmiddag van KBO Sevenum gaat niet door. Vanwege de stijgend aantal coronagevallen heeft
het bestuur het besluit genomen om het evenement af te gelasten.

Het wordt een wandeling van circa
één uur rond Lottum meest over
onverharde paden onder leiding
van natuurgids Eugenie. Kinderen
zijn welkom. De groepen bestaan

uit maximaal vijftien personen.
Aanmelden voor de wandeling kan
voor 11 november via
info@rozenhoflottum.nl

“Wat waren we blij dat we weer
konden uitzien naar onze jaarlijkse feestmiddag ‘Kom over de
Drempel’ van vrijdag 5 november.
De beschikbare 250 kaarten waren
in een mum van tijd uitverkocht.
Afgelopen weekend bereikten
ons echter steeds meer signalen

dat het aantal coronagevallen in
Noord-Limburg en met name in
Sevenum weer stijgende was”, zegt
één van de bestuursleden van KBO
Sevenum. Hierop heeft het bestuur
van KBO Sevenum besloten om de
feestmiddag ‘Kom over de drempel’ in het belang van de kwetsbare

ouderen niet te laten doorgaan.
Op voorhand waren de namen
genoteerd van de KBO-leden die
een kaartje gekocht hebben. De
penningmeester zal via de bank
aan deze leden de gekochte kaartjes terugbetalen.

Rick de Leeuw van Tröckener
Kecks keert terug naar OJC
Canix
Rick de Leeuw en band komt op zaterdag 27 november terug naar
OJC Canix in Lottum. De zanger is geen onbekende bij het jongerencentrum. In 1989, 1992, 1997 en 2000 stond hij al met zijn band
de Tröckener Kecks op de planken. Dit keer zal Rick solo op het
podium staan met een nieuw album op zak.
Tijd lijkt geen vat te hebben op
Rick de Leeuw. Nog altijd speelt
hij de spijkers uit de planken met
dezelfde tomeloze energie als
waarmee hij in de jaren negentig de Tröckener Kecks aanvoerde.
Omringd door een vijfkoppige band
die een mix vormt van artistieke
durf, muzikale bagage en jeugdige
bravoure, brengt hij dit najaar het

beste uit meer dan dertig jaar in de
frontlinie van de Nederlandstalige
rockmuziek. Het zal een avond
worden met een mix tussen oud
en nieuw, waar oude herinneringen worden opgehaald en nieuwe
herinneringen gemaakt worden.
Voor meer informatie, kijk dan op
de Facebookpagina van OJC Canix.

Leave in deze brouwerij bij
De Locht
Op het binnenterrein van Openluchtmuseum De Locht in Melderslo
staat een brouwhuis. Na de lange coronasluitingsperiode is er
zondagmiddag 7 november weer ‘Laeve in deze brouwerij’.
Bij een knappend haardvuur
wordt passende muziek gemaakt
door muzikanten van Vurdewind
en joekskapel Gut Net. Ook is
dan de bar open voor een speciaal biertje van de huisbrouwer
De Gulpener brouwerij. Kinderen
mogen met het oog op het feest
van Sint Maarten een bietenfak-

kel maken. Het uithollen van de
biet hebben ze al voor de deelnemers gedaan. Ze mogen de biet
versieren met bierdopjes, lintjes en
kralen. Het museum is op woensdag, zaterdag en zondag open van
10.00 tot 17.00 uur. Bijzondere activiteiten vinden plaats van 11.00 tot
16.00 uur.

Open dagen
vmbo en mbo
→ vmbo zaterdag 13 november
→ mbo zondag 14 november
11.00 - 14.00 uur
Meld je aan via
vmbo → yuverta.nl/vmbohorst
mbo → yuverta.nl/mbohorstspoorweg

Yuverta is de nieuwe naam van CITAVERDE College
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Gezamenlijke Collecte Horst

Ruim 40.000 euro opgehaald
De Gezamenlijke Collecte van Horst heeft ruim 40.000 euro opgebracht voor veertien goede doelen.
Deze week zijn onderstaande bedragen overgemaakt aan de betreffende
organisaties. Met deze donaties kunnen zij weer veel betekenen voor
mensen die ondersteuning hard

nodig hebben. De Gezamenlijke
Collecte van Horst bedankt nogmaals
iedereen voor de mooie opbrengst.
11, 12 en 13 april 2022 staat de volgende collecte weer gepland.

Puzzel

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij Jan Linders
in Horst!
Zo doet u mee:
Mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-centrum.nl, of doe deze
in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement
(t.a.v. Marion van Issum), Steenstraat 2, Horst.
Vergeet niet uw naam, tel.nr. en mailadres te vermelden.
Oplossingen moeten vóór zondag 07 november (12.00 uur) binnen zijn.
De winnaar wordt volgende week bekendgemaakt op deze pagina. Veel succes en
puzzelplezier gewenst!
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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

B
L
I
N
D
E
D
A
R
M
B
O
L
I
N
O
U
T
E

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

3 Letters
BOT
OOG
4 Letters
MILT
5 Letters
BLAAR
BLAAS
BLOED
KRUIN
6 Letters
BOEZEM
FOETUS
GEZWEL
GREMEL
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OORLEL
SCHELP

OPERATIE
PANCREAS

7 Letters
AMANDEL
FLAUWTE
KIEMCEL
VULLING
ZITBEEN

9 Letters
BINNENOOR
DIKKEDARM
ENDELDARM
GEHEMELTE
LUCHTPIJP
MONDHOLTE
OOGMETING
STIFTTAND
TALGKLIER
TANDKROON

8 Letters
GENETICA
HARTKLEP
INJECTIE
MELKTAND
NEGENOOG
NETVLIES
OORSMEER

10 Letters
BLINDEDARM
GEHOORGANG
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HERSENMERG
KUNSTGEBIT
LINKERHAND
MOEDERKOEK
ONTLASTING
11 Letters
SLAKKENHUIS
12 Letters
KNIEGEWRICHT
SCHEDELBASIS
TRANSPIRATIE
VERZIENDHEID
15 Letters
VOORHOOFDSHOLTE

De overgebleven letters vormen de oplossing:

SEVENUM RONDOM STEEG
WERKZAAMHEDEN

De oplossing van de puzzel in HALLO Horst aan de Maas van 28 oktober 2021 was:
‘Matigheid is de beste dokter’

INTERESSE OF INFORMATIE

En de winnaar is: Marie-Louise Verstegen-Geurts uit Sevenum. Van Harte Gefeliciteerd met de cadeaubon
van € 50,- te besteden bij Keurslagerij Crist Coppens!

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.
Mail naar bezorgers@garcon.nl

0411 \ service
Religie

Medische zorg

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

10.30

11.00

Grubbenvorst

zaterdag
Heilige mis
19.00
La Providence (kloosterkapel)
zondag
Heilige mis
11.15

Hegelsom
zondag

woensdag
donderdag
vrijdag

Heilige mis

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

Kronenberg
zaterdag

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

Heilige mis

09.30

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

19.15

Meerlo

Gebiedsteams

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

Tandarts

zaterdag
zondag
maandag

05 t/m 07 november

vrijdag

Tienray
woensdag

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

In verband met de huidige corona maatregelen
wordt er bij binnenkomst gecontroleerd
op een vaccinatiebewijs
of negatieve COVID-19 testuitslag
Stichting Paardenmarkt Lottum
Pony & Ruiterclub Lottum

LKKRR verse aardappelen,
uien, prei en andere groenten
rechtstreeks van de teler

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Spoedgevallendienst

Praktijk voor Tandheelkunde
en Mondzorg Marcel Deckers
Sondertseveld 2, Sevenum
077 467 33 14

08 t/m 11 november
Heldens Dental Care
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
077 398 12 44

Nu te koop bij:

Donkstraat 6A Meterik

LKKRR van ‘t land zonder omwegen op je bord

Join the team
WERKEN
BIJ
Bij Verstappen advanced packaging produceren we gerecyclede kunststof verpakkingen. Het hele productieproces hebben we van A tot Z in huis en grotendeels zelf ontwikkeld. We zijn een familiebedrijf en dat zie

Heilige mis

De Schuilplaats
zondag

Verplicht vooraf opgeven vóór 7 november 2021
Opgave: info@paardenmarktlottum.nl

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

dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Swolgen

donderdag

Entree: € 5,00 (maximaal 250 personen, vol is vol)

(alleen na telefonische afspraak)

Gemeente Horst aan de Maas

dinsdag

Maandag 15 November 2021 van 08.00-18.00 uur
Gezamenlijk Spek met Eieren (gratis) in de Manege vanaf 08.00 uur tot 10.00 uur
PrijsToepen onder het genot van ‘n biertje en achtergrondmuziek
Springkussen aanwezig voor de kinderen (gratis)

Huisartsenpost

zondag
Heilige mis
09.00
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Sevenum

GÉÉN PAARDENMARKT maar wel
LOTTUMSE DAG voor JONG en OUD

Venlo

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Apotheek

kerkdienst

19.00

10.00

Verloskundige zorg

je terug in de informele sfeer op de werkvloer. We zijn gepassioneerd, loyaal en stropen graag onze mouwen
op. Iedereen kent elkaar en dat maakt ons team ontzettend hecht. Ons bedrijf is een toonaangevende speler

Danure Verloskundigen

in de verpakkingsbranche. We groeien door innovaties en hebben gedurende de jaren een stabiele en gezonde

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

basis opgebouwd waar we erg trots op zijn. Wil jij ook onderdeel worden van ons team?

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Recycling operator

Verpakkingsoperator

Bij Verstappen recyclen we al onze restmaterialen tot
nieuwe verpakkingen. Dit moet zorgvuldig gebeuren
en vraagt om oplettendheid. Jij bent een enthousiaste
aanpakker en de spin in het web van ons interne
duurzaamheidssysteem.

Als onze producten klaar zijn moeten ze netjes en
correct verpakt worden. Een nauwkeurige taak met
veel structuur en regelmaat. Jij bedient onze productiemachines en bent de laatste die onze producten
controleert voordat ze bij de klant terecht komen.
Dit vraagt zorgvuldigheid en discipline.

Vanaf 32 uur per week
Vanaf 16 uur per week
Ploegendienst
Ploegendienst
Instapfunctie met doorgroeimogelijkheid
Instapfunctie met doorgroeimogelijkheid

www.werkenbijverstappen.nl

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas
06 55 40 80 23

23

Verstappen advanced packaging
Broekveldweg 2 • 5961 NP Horst
+31 (0)77 398 47 76
personeel@verstappenpackaging.com

24

Jij maakt ‘m super
compleet met
apparatuur

8.499,-

Franchetti

390 cm

Compleet met combi oven, vaatwasser,
inductiekookplaat, inbouw afzuigkap,
koelkast, Fenix werkblad, spoelbak
en 5 jaar apparatuurgarantie.
Uitgerust met apparatuur
van AEG

Plaats wijn in een
wijnkast of wijnrek
Een wijnkast, ook wel wijnklimaatkast of wijnkoelkast
genoemd, is een afgesloten kast met verschillende
planken. Op deze planken kan je jouw wijnen bewaren
en laten rijpen onder ideale omstandigheden.
De flessen liggen stil in een trillingsvrije ruimte en deze
ruimte kan op de juiste temperatuur worden afgesteld.
Bij sommige wijnkasten kan je iedere plank van een
andere temperatuur voorzien, zodat je rode wijn, witte
wijn, roséwijn en prosecco in één kast kunt bewaren.

Advies van Superkeukens
Wil je jouw keuken voorzien van een wijnklimaatkast?
Breng een bezoek aan Superkeukens! Wij adviseren je
over de mogelijke wijnkasten en nemen deze op in het
ontwerp van jouw keuken. Maak een afspraak bij
Superkeukens in Horst of Roermond: tijdens een
persoonlijk adviesgesprek ontvang je advies op maat.

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,2

HORST

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

ROERMOND

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

Elke zondag geopend

