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Horst aan de Maas

De duuvels ziën los
De nummers ‘Auto, Vliegtuug’, ‘De Neus Umhoeg’ en ‘Bestel Maar’ klonken door bijna heel Horst aan de Maas en omstreken. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 november stond America in het
teken van het Slotconcert van Rowwen Hèze. Eindelijk konden de fans van de dialectenband weer meezingen. Even was het spannend toen Veiligheidsregio Limburg-Noord bij elkaar
zat vanwege de coronapandemie, toch mocht het feest doorgaan. Daar waren de fan zo te zien heel blij mee. / Beeld: Marcel Hakvoort

Inwoners Meerlo en Tienray zijn vertrouwen kwijt

Gemeente in onderhandeling met provincie over N554
Een groepje inwoners van Meerlo en Tienray is het beu. Al jaren zijn deze inwoners de dupe van snelheidsmonsters die over de provinciale weg N554 in de beide dorpen rijden. Nu wil de gemeente de weg niet
overkopen van de provincie en zijn de rapen gaar.
Volgens de heren loopt deze kwestie
al jaren, maar wordt er telkens geen
oplossing gevonden. De N554 is een
gevaarlijke weg. Al meerdere malen
zijn er ongelukken gebeurd. Zo reed
onlangs een auto een pand binnen
in Meerlo. “We zijn het zat”, zegt Ivo
van Summeren. “We hebben dit al zo
vaak aangekaart bij provincie en de
gemeente Horst aan de Maas. Maar
er lijkt geen eind te komen aan deze
soap.” Even was er licht aan het eind
van de tunnel toen de werkgroep
vernam dat de gemeente Horst aan
de Maas in onderhandeling was met
provincie Limburg over de N554. “De

gemeente wilde de weg overnemen,
maar het aanbod zou te duur zijn.
De gemeente wilde geld vanuit de
provincie krijgen om de weg aan te
pakken.”

Afspraken
Nu zit de werkgroep met de handen in het haar. Er lijkt volgens hen
geen eind aan te komen. “Als we
het goed hebben, wil de provincie nog één laatste aanbod doen
aan de gemeente, daar hebben we
onze hoop op gevestigd”, zegt Van
Summeren. “De provincie heeft
beloofd dan de weg zelf maar aan te

pakken. We zijn blij met elke aanpassing, maar de veranderingen die
de provincie in haar hoofd heeft,
zullen pleisters op de wonden zijn.
Hiermee verandert het probleem
niet.” Ook valt de werkgroep over
de belofte die de gemeente eerder
heeft gedaan. “Horst aan de Maas
zou de weg overkopen, dat staat
vastgesteld in POL 2014. Ik snap
daarom ook niet waarom het niet zou
kunnen.” Wethouder Eric Beurskens
zegt tijdens de raadsvergadering van
dinsdag 9 november dat deze uitspraak niet waar is. “Dit hebben we
niet vastgesteld, dat klopt gewoon

niet. We hebben alleen afgesproken
dat wij gaan onderzoeken of we de
weg gaan overnemen of niet.” Nu de
rondweg bij Wanssum is geopend, is
het verkeer in de twee dorpen met
10 procent toegenomen, volgens Van
Summeren. “De cijfers staan gewoon
op internet”, zegt hij. “Er staan kastjes die het aantal bestuurders tellen.
“ Hoe het verhaal nu verder moet,
weet de werkgroep ook niet meer.
“We voelen ons in de steek gelaten
door de provincie en de gemeente.
Het zijn twee overheden die over
dezelfde weg praten, maar steeds
andere dingen zeggen.” Een woordvoerder van de gemeente begrijpt
dat het vertrouwen weg is. “Ik kan
mij voorstellen dat zij dat zo voelen”,
zegt hij. “Met name omdat het zo

lang duurt. Het is echter zo dat zowel
de gemeente, maar ook de provincie proberen eruit te komen in het
belang van de inwoners.”

Ludieke actie
Op donderdag 25 november wilt
een aantal inwoners van Meerlo en
Tienray een ludieke actie op touwen zetten om de aandacht van de
gemeente te krijgen. “Dan zetten we
onze auto’s op de N554, zodat we de
vaart uit het verkeer halen. Die dag
heeft het Dendron College een studiedag, dus ook hier hebben we naar
gekeken. Ik hoop dat de gemeente
en provincie wat aan dit jarenlang
durende probleem gaan doen.”
Lees verder op pagina 14
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Meerlose Sint Maarten kiest voor houten paard
In Meerlo vindt vrijdag 12 november het jaarlijkse sint-maartensfeest
plaats. Dit jaar gebeurt dit echter een beetje anders dan voorheen; het
levende paard maakt namelijk plaats voor een groot, houten paard.
De 77-jarige Martin Janssen, die al
vijftien jaar de rol van Sint Maarten
op zich neemt, durft het niet aan de
stoet te begeleiden op een paard dat
hij niet door en door kent. Zijn eigen
paard reed vele jaren mee, maar
werd twee jaar geleden verkocht. “De
laatste keer, voor de coronaperiode,
heeft Martin een paard geleend en
hierop gereden”, legt dorpspraadlid
Serge Coenders uit. “Hij voelde zich
alleen niet prettig. Het blijft een dier,
dat je niet helemaal goed kent. Het
voelde niet vertrouwd om hierop te
rijden voor een stoet met kinderen en
een troubadour met muziek. Ook zo’n
kampvuur en een spelende fanfare
helpen niet mee, je weet namelijk niet
hoe een paard reageert op rumoer en
onverwachtse zaken. Met zijn eigen
paard kon Martin alles, die vertrouwde
hij blindelings. Met een vreemd paard
durfde hij dit, ook gezien zijn leeftijd,
niet meer aan.”
Hierdoor moest de dorpsraad met een
alternatief komen. “We waren in eerste instantie op zoek naar een andere
ruiter uit het dorp met een eigen
paard. Dat schikte niet echt, we kwamen er niet uit met het vinden van
een geschikte datum. We kwamen
tot de conclusie dat we een alternatief moesten bedenken waardoor we
niet meer afhankelijk waren van het
paard. Toen viel ons dit idee gewoon

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.

binnen.” De dorpsraad realiseerde
zich wel dat het behoorlijk prijzig zou
worden als er zoiets gemaakt zou
moeten worden. Coenders had al eerder contact gehad met Het Werkhuis
in Venray, dit is de werkplaats van
psychiatrisch ziekenhuis De Rooyse
Wissel. “Destijds hebben zij me met
iets geholpen en daarom kon ik ze
vragen of ze iets konden betekenen
voor ons. Ze wilden graag helpen en
in eerste instantie zouden we alleen
de materiaalkosten hoeven te betalen, maar op een later moment zijn
we zelfs teruggebeld dat we het paard
voor niets zouden krijgen. De Rooyse
Wissel wilde namelijk graag wat
terugdoen voor de gemeenschap en
wilde ons het paard dus schenken.”
Het houten paard is uiteindelijk door
een cliënt van De Rooyse Wissel
gemaakt, hij werkte er vanaf 2020
aan. In eerste instantie zou dit zijn
voor de sint-maartensviering van
2020, maar wegens corona ging deze
niet door. “Hierdoor had hij wat extra
tijd en besloot hij nog wat dingen
aan te passen, we hebben de uiteindelijke versie in januari 2021 opgehaald. Hij staat nu al een half jaar op
stal”, lacht Coenders. “De samenwerking was geweldig. Ik had een moodboard gemaakt met een aantal foto’s
van mogelijke houten paarden. Deze
ideeën zijn uitgewerkt en dit ging
super. De binnenkant van het paard
bestaat uit wat plaatmateriaal, maar
de volledige buitenkant is gemaakt
van hout. Dit is allemaal restafval, de
cliënt heeft allemaal oude pallets kort
gezaagd en daar plankjes en balkjes
van gemaakt. Deze zijn aan de platen

getimmerd, het is dus een heel duurzaam paard.”

Lampionnenoptocht
Het sint-maartensfeest vindt vrijdagavond 12 november plaats van ongeveer 18.30 tot 19.00 uur. Vanwege de
coronamaatregelen is er geen kampvuur, maar er is wel een lampionnenoptocht voor de kinderen. Het paard
staat op de locatie waar verzameld
wordt aan het begin en het einde van
de optocht. “Sint Maarten zal de kinderen te voet voorgaan in de optocht
en na afloop krijgen de kinderen bij

het grote houten paard nog een traktatie”, vertelt Serge.
Voor volgende jaren is de groep van
plan het paard op wielen te monteren. “Dan kunnen de kinderen van
groep 7 en 8 zelf het paard door het
dorp trekken of naar de locatie waar
we normaalgesproken het kampvuur
houden”, legt Serge uit. “We hopen
dan ook dat we Sint-Maarten zoals
oudsher weer kunnen vieren zonder al
te veel extra maatregelen. Het houten
paard blijft, want onze Sint Maarten
is natuurlijk al 77 en hij wil dit graag
blijven doen zolang zijn gezondheid

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)
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check workinginfashion.nl

dat toelaat. Met een houten paard zijn
wij als organisatie ook net wat flexibeler met het vragen van een andere
Sint Maarten, dit hoeft dan niet per
se een ruiter te zijn. Het mooiste is
natuurlijk met een echt paard. Daar
zijn wij ons ook van bewust, maar
praktisch wordt het moeilijker uitvoerbaar en vandaar dat we voor deze
oplossing hebben gekozen. Toch is het
een creatief idee en krijgen we hele
leuke reacties.”

Tekst: Floor Velthuizen
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Nieuwe wet

Leergeld Horst aan de Maas helpt
gezinnen met een laag inkomen

reiscafe's

De meeste gezinnen met schoolgaande kinderen ontvangen in het najaar een rekening voor de vrijwillige
ouderbijdrage. Uit de vrijwillige ouderbijdrage betalen scholen alle extra activiteiten die buiten het verplichte
onderwijsprogramma vallen. Sinds kort geldt een nieuwe wet voor de vrijwillige ouderbijdrage. Deze wet
regelt dat alle kinderen voortaan naar elke school kunnen én kunnen deelnemen aan alle schoolactiviteiten
ongeacht of hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage kunnen betalen.
Scholen sturen ouders elk jaar een
rekening voor de vrijwillige ouderbijdrage. Zo betalen ouders met kinderen
op de middelbare school gemiddeld
meer dan 200 euro per kind per jaar
voor extra activiteiten die buiten het
verplichte lesprogramma vallen. Dit
zijn activiteiten als excursies, introductiekampen, de kerstviering, bijles,
huiswerkbegeleiding, examentraining
en tweetalig onderwijs. Deze kosten
komen bovenop de gewone schoolkosten voor boeken, laptops, schoolspullen en vervoer. In het verleden
mochten kinderen waarvan de ouders
de vrijwillige ouderbijdrage niet konden betalen niet meedoen aan extra
activiteiten. Er bestond een ongelijk-

heid in kansen tussen kinderen. De
nieuwe wet maakt hier een einde
aan. Voortaan mogen alle kinderen
meedoen aan de extra activiteiten op
school. Voor kosten die scholen maken
voor het verplichte onderwijsprogramma geldt deze nieuwe wet niet.

Financiële hulp
Stichting Leergeld Horst aan de Maas
helpt gezinnen met een inkomen
rond 120 procent van het bijstandsniveau bij kosten die ze moeten maken
voor school, sport en vrije tijd van
hun kinderen. De stichting adviseert
alle gezinnen met een laag inkomen
om contact met hen op te nemen
als ze een rekening krijgen van hun

basisschool of middelbare school.
Leergeld helpt gezinnen financieel
en beantwoordt vragen over het
betalen van de vrijwillige ouderbijdrage en andere schoolkosten. De
stichting vindt het belangrijk dat
alle kinderen gewoon mee kunnen
doen op school en in hun vrije tijd.
Kinderen die gewoon mee kunnen
doen, blijken gezonder, ze maken
vriendjes en ontwikkelen zich beter.
Leergeld Horst aan de Maas is er ook
voor werkende ouders en ondernemers met een laag inkomen. Ga voor
meer informatie en aanvragen naar
www.leergeldhorstaandemaas.nl

2-jarig jubileum

Gezellig kletsen tijdens diner
Met je hart

Reizen met een echte meerwaarde zonder meer te betalen dan elders?
Bezoek dan één van onze lokale Reiscafé’s waar u geheel vrijblijvend
kennismaakt met onze persoonlijke werkwijze en eigen 24/7 reisbegeleiding
uit & thuis.

*BALTISCHE STATEN *BULGARIJE *IJSLAND *ITALIË
* KROATIË/ISTRIË *ROEMENIË *SLOVENIË
*TENERIFE
* TSJECHIE CARNAVAL *VIETNAM *ZUID-AFRIKA
* DUBAI EXPO *WANDELVAKANTIES

BEZOEK VRIJBLIJVEND ONS REISCAFE!
Onze persoonlijk reisbijeenkomsten:

Di. 7 december - 19:30 uur
Wo. 8 december - 19:30 uur
Do. 9 december - 19:30 uur
Vr. 10 december - 20:00 uur
Zo. 12 december - 10:30 uur

Den Hoender • St. Ursulastraat 2 Venray
De Leste Gulde • Noordsingel 75 Horst
Kerkeböske • Koeberg 3 Helden
Den Hoender • St. Ursulastraat 2 Venray
De Schakel • Broeklaan 2 Reuver

Meld u zich vooraf wel even aan via onderstaande telefoonnrs. of e-mail:
+31 (0)6 1533 3303 • +31 (0)6 4842 5942 • info@reishuis.nl
Paul Janssen

Chi-Long Ho

w w wONZE
. r e i sREIZEN
h u i s . OP
n l WWW.REISHUIS.NL
BEKIJK

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

beuken-,89
haag € 0

Stichting Met je hart Horst aan de Maas vierde in Liesbeth’s Grand Café in Horst op donderdag 4 november
haar 2-jarig jubileum. Tijdens een diner kwam zangeres en ambassadrice Renée van Wegberg op bezoek.

Wij zijn vanaf
Horst gewoon
bereikbaar.

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

leiphotinia
€ 119,99

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

It’s
Christmas Time
De vrijwilligers van Met je hart Horst
aan de Maas waren heel blij dat ze
hun jubileum konden vieren. Vorig
jaar, tijdens het 1-jarig jubileum, kon
het feestje niet doorgaan vanwege
de coronapandemie. Daarom vierden ze hun jubileum met een diner.
De stichting zet zich in voor zelfstandig wonende ouderen met gevoelens
van eenzaamheid, zodat zij kunnen
genieten van elkaars gezelschap tijdens een stamtafelontmoeting. En
dat was precies wat er gebeurde in
Horst. De ouderen waren met elkaar
in gesprek, aten een lekker soepje
tijdens het diner en kletsten over van

alles en nog wat. Later op de avond
kwam zangeres Renée van Wegberg
langs voor een aantal liedjes.

Campagne
Gelijktijdig met dit jubileum startte
de jaarlijkse campagne ‘EET met je
hart’. Tijdens de zes weken durende
landelijke campagne wordt bij
lokale horecaondernemers en lokale
foodondernemers aandacht gevraagd
voor Met je hart middels tafelkaartjes
of specials. Met de campagne wil de
stichting meer naamsbekendheid en
bewustwording creëren. Daarnaast
genereren ze middels vrijwillige

donaties van gasten en klanten
gelden om waardevolle momenten
van samen zijn voor de ouderen te
kunnen organiseren, bij de lokale
partners.
Met je hart Horst aan de Maas is in
de afgelopen twee jaar gegroeid.
Ze gingen van start met vijf ouderen
en inmiddels mogen ze voor dertig
ouderen stamtafelontmoetingen
organiseren. En de vrijwilligers
hebben in de agenda afspraken staan
om bij nieuwe ouderen langs te
komen.
Tekst: Niels van Rens

Elke
doordeweekse dag
geopend
tot 21.00 uur
Elke g
a
zond nd!
e
geop
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Geboren

Sep

Het verlies was al voor het einde,
het verdriet voordat het afscheid kwam.
Toen die onzekere verwarring,
bezit van je gedachten nam.
We voelden mee met je stil verdriet.
Nu rouwen wij, maar treuren niet.

2 november 2021
Zoon van
Sander Ambrosius
en Anna de Groot
De Kolk 20
5961 RD Horst
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”
Fiets reparatie Piet Kusters
Stuksbeemden 9, Horst
Graag eerst bellen 398 60 16

bob noten
uitvaartbegeleiding

Verdrietig delen wij u mee dat
toch nog heel snel is overleden

begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Riet van Dooren - Peeters
echtgenote van

Fon van Dooren †

echtgenoot van

allerliefste mam, oma en superoma van

Mien Houwen- Janssen
Hij overleed op 80- jarige leeftijd.
Sevenum Mien
Oostrum Petra en Ruud

Peter en Annemarie
Rens en Valerie
Imke
Anita en Frank †, Wim
Shenna en Ron, Javi
Jaimie en Danaika, Dax
Joey en Jody
Familie Peeters
Familie van Dooren

Sevenum, 4 november 2021

Lottumseweg 34, 5971 BW Grubbenvorst

Correspondentieadres:
Zilverschoon 40
5975 TE Sevenum
eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers

Op zaterdag 6 november 2021
overleed in de leeftijd van 88 jaar

Piet Houwen

Familie Houwen
Familie Janssen
24-uur
bereikbaar

Moeder zijn is alles geven,
zorg en lijden, liefde en leven.
Moeder zijn is alles derven,
alles... en tevreden sterven.

Geheel naar wens van mam nemen wij afscheid in
besloten kring.

Wij nemen afscheid van Piet en pap op donderdag 11 november
om 14.30 uur in Aerdehof, Grote Blerickse Bergenweg 24 in
Blerick. Aansluitend wordt Piet in stilte gecremeerd.
In plaats van bloemen liever een gift voor Alzheimer Nederland.
Hiervoor staat een collectebus klaar.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van de
Schoutstraat 8C in Sevenum voor de liefdevolle zorg.
Zij die geen persoonlijk bericht hebben ontvangen gelieve
deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Als ik doodga
hoop ik dat je erbij bent
dat ik je aankijk
dat je mij aankijkt
dat ik je hand nog voelen kan.
Dan zal ik rustig doodgaan
Dan hoeft niemand verdrietig te zijn
Dan ben ik gelukkig

&
Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

Na een langdurige ziekte die je dapper droeg, is nu aan je
strijd een einde gekomen. Mijn lieve vrouw, ons mam en
trotse oma je hebt ons nu los moeten laten.

Jo Palmen-Kempen

Johanna Engelbertha Maria

“Bedankt wá...”

Voor uw kaarten, berichten in welke vorm dan ook,
lieve woorden en bloemen bij het overlijden van mam,
oma, oma Horst en super oma

Mia Philipsen - Tacken
zeggen wij
Bedankt wá...
Els, Dick, Geert, Peter
partners, klein- en achterkleinkinderen

echtgenote van

Jan Palmen
Zij overleed in de leeftijd van 80 jaar.
Jan
Monique
Jop
Nicolle en Paul
Linda
Luc en Lieke

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

9 november 2021
Correspondentieadres: Marimbastraat 3, 5802 LW Venray
De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag
13 november om 12.00 uur in de aula van crematorium
Boschhuizen, Spurkterdijk 40 in Venray.

Dankbetuiging

Voor de vele blijken van medeleven na
het overlijden van mijn grote liefde, onze moeder en oma

Catri de Raat
willen wij u hartelijk bedanken.
De vele kaarten, prachtige bloemen, fijne brieven,
uw mooie en warme woorden
hebben op ons een diepe indruk gemaakt.

Trap bekleden met tapijt, veel
keuze in tapijtsoorten! Bel: 06 16
37 45 14 voor een gratis prijsopgave.
Woningstoffeerderij vd Broek

TE HUUR: Ruim appartement in
Broekhuizenvorst, 115 m2,
medio maart 2022.
Info?: kerkstraat8-tehuur@hotmail.com

Het is een troost te weten dat wij niet de enigen zijn die haar
missen en dat zij voor zovelen net zo bijzonder was als voor ons.
Dit zal ons ook tot steun zijn in de komende tijd.

Samen onderweg naar een mooie herinnering

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

POETSHULP gevraagd in Lottum voor
wekelijks 2 tot 3 uur.
tel. 06 49 35 32 14

Piet Kleuskens, Catri Kleuskens en Joe Farhangian
Neda en Yael, Ilse Kleuskens

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Grote Garage Sale, donderdag vrijdag
zaterdag en zondag van 11 t.m. 3 uur!
Waar: Sevenum, Markt.15

Powerwalktraining zondag 9.0010.00 u op het Floriade terrein. Ook
voor mannen. Info: www.ageia.nl

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

Horst, november 2021
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Binnensportverenigingen maken zich zorgen
om uitvoerbaarheid controle coronapas
Sportverenigingen die binnen sporten hebben vanaf zaterdag 6 november een hele kluif aan de aangescherpte coronamaatregelen. Vanaf nu is de coronatoegangspas hier verplicht. Sportclubs in Horst aan de
Maas hebben de bereidheid uitgesproken om de verantwoordelijkheid te nemen, maar geven aan dat het
controleren van QR-codes veel vraagt van de organisatie en vrijwilligers die deze klus moeten klaren.
Om mee te denken met de verenigingen, organiseerde Joey Rutten, verenigingsondersteuner van Sport aan
de Maas, samen met wethouder Han
Geurts woensdagavond 3 november een
online coronaoverleg. Deze bijeenkomst
werd door meer dan vijftig bestuurders
van verenigingen uit Horst aan de Maas
bijgewoond. “Het belangrijkste punt
tijdens deze vergadering was hoe we
als verenigingen de vrijwilligers kunnen
mobiliseren en bereid kunnen krijgen
om zeven dagen per week te controleren op de coronapas”, legt Rutten uit.
“We begrijpen dat dit veel vraagt van de
vrijwilligers, maar het moet wel gebeuren. Daarom moeten we kijken naar
praktische mogelijkheden.”
Bas Janssen, bestuurslid van volleybalclub HOVOC geeft aan dat de club zich
altijd netjes aan de maatregelen heeft
gehouden, maar deze nieuwe maatregelen erg lastig vindt. “We vinden het
niet beleidsmatig te ver gaan, maar
deze maatregelen hebben grote impact
op onze vrijwilligers. Wie ga je aan de
deur zetten, wie gaat dit alles controleren? Het praktische is daarin problematisch.” Om het goede voorbeeld te
geven, heeft het bestuur van HOVOC
dan ook zelf het eerste weekend aan
de deur gestaan. “We hebben toch een
voorbeeldfunctie en wilden niet meteen de leden hiermee belasten. Het zijn
lange dagen, want op zaterdagochtend
begint de eerste training om 08.45 uur
en de sporthal sluit ‘s avonds pas tussen
23.00 en 00.00 uur. Op de lange termijn
wordt dit gewoon lastig.”
Naast dat de verenigingen zich zorgen maken om de uitvoerbaarheid van
het controleren van de coronapas, is er

voor hen ook nog veel onduidelijkheid.
Robert Speksnijder van judoclub Jigoro
Kano geeft aan dat de judovereniging
zich het meeste zorgen maakt om de
onduidelijkheid wie er verantwoordelijk
is voor de controles. “Is dat de aanbieder van de sport of is dat de accommodatie”, vraagt hij zich af. “Als de
verantwoordelijkheid bij de accommodatie ligt, dan is het in handen van de
gemeente. Op dit moment zijn ze bij de
gemeente aan het kijken wie er verantwoordelijk wordt gehouden. Als de verantwoordelijkheid bij ons ligt, dan is het
de vraag hoe we het gesprek aangaan
met de eigen leden over dit onderwerp
dat in de samenleving enorm polariserend is. Wij krijgen te maken met de
wetgeving, die moet je uitvoeren. Maar
wat als mensen de code niet willen
laten zien? Ik vind het vervelend dat wij
als vereniging zo’n discussie met onze
leden moeten gaan voeren.”
Theo Houben van tafeltennisvereniging
TVV SETA geeft aan dat hij het vervelend
vindt dat leden af moeten haken, omdat
ze gekeurd moeten worden. “Dat vind
ik jammer, sommige mensen zitten ook
in alternatieve gezondheidstoestanden.
Er zijn meerdere leden die hierdoor hun
lidmaatschap opzeggen, waarvan zelfs
één bestuurslid. Het is vervelend dat
er een tweestrijd ontstaat binnen een
groep: de gevaccineerden en ongevaccineerden.”
Eén van de mensen die zich als lid van
een binnensportvereniging onder druk
gezet voelt is Trudy Michels uit Tienray.
Zij deed jarenlang voor volleybalclub VC
Set Up uit Meerlo het communicatie- en
redactiewerk en zette zich in voor de
vereniging. Zij stopt nu met dit vrijwilli-

Gemeente koopt grond
van ruiterclub Meerlo
Het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas stelt de
gemeenteraad voor om grond van de ruiterclub Meerlo aan te
kopen om deze vereniging financieel te ondersteunen. De vereniging behoudt de beschikking over dit terrein door de gronden van
de gemeente te huren.
Het aanbod en de voorwaarden
waaronder aankoop kan plaatsvinden is door het bestuur van de
ruiterclub besproken en akkoord
bevonden. De ruiterclub heeft
nog gevraagd om van dit perceel
een strook in eigendom te mogen
behouden om hun activiteiten altijd
te kunnen organiseren op eigen terrein. Daaraan wordt aan tegemoet
gekomen, waarbij de gemeente
Horst aan de Maas wel een eerste
recht van koop krijgt op deze strook.
Er is een huurperiode van drie jaar
afgesproken, met een jaar op jaar
verlenging. Daarmee behoudt de
ruiterclub ook langjarig voldoende
perspectief om hun agenda ruim
van te voren te vullen. Voor beide
partijen geldt een opzegtermijn van
één jaar. De ruiterclub kampt van-

wege de coronacrisis met liquiditeitsproblemen en heeft daarvoor
dit verzoek bij de gemeente ingediend om die problemen op te kunnen lossen. De ruiterclub doet geen
beroep op coronamiddelen, maar
er is gezocht naar een structurele
oplossing.
Er zijn ook enkele kanttekeningen bij
dit voorstel. Ingeval de rente in de
toekomst zodanig stijgt dat de huurprijs door de ruiterclub niet meer op
te brengen is, zal er een heroverweging plaatsvinden over de kostendekkendheid van de huurprijs. Dat
zou kunnen betekenen dat de lasten
voor de gemeente toenemen. En
als de kosten wel op te brengen zijn
door de ruiterclub, houdt dit een
verhoging van de exploitatiekosten
voor de ruiterclub in.

gerswerk en zegt haar lidmaatschap op,
omdat ze zich buitengesloten voelt. “Ik
stop, omdat ik op geen enkele manier
mee wil werken aan het door de overheid opgelegde apartheidsbeleid waardoor mensen zonder QR-code niet meer
welkom zijn. Ik wil geen lid zijn van zo’n
vereniging. Ik voel me dan ook gediscrimineerd, iedereen zou welkom moeten
zijn.” Naast haar lidmaatschap bij VC Set
Up, heeft Trudy haar lidmaatschap bij
het budoteam, de judoclub in Horst en
haar abonnement bij sportschool Anco

Lifestyle Centre hierdoor ook opgezegd.
“Dat is erg triest, bij Anco was ik veertien jaar lid.”
Joey Rutten geeft aan dat het eerste
weekend waarbij gecheckt moest worden op de coronapas over het algemeen
goed is verlopen. “Voor de één ging
het lastiger dan voor de ander. Als je
bijvoorbeeld een accommodatie hebt
met maar één ingang, dan kun je daar
vrij makkelijk iemand neerzetten. We
hebben vernomen dat er een aantal
mensen is geweigerd en het alsnog bleven proberen. De gemeente geeft aan
dat er nog veel besproken en geregeld
moet worden en dat ze de verenigingen deze week nog de ruimte geeft
om alles goed te organiseren. Vanuit

de gemeente wordt er ook een bedrag
beschikbaar gesteld voor de verenigingen om het handhaven mogelijk te
maken. Dat kan bijvoorbeeld besteed
worden aan het betalen van vrijwilligers
of het inzetten van particuliere beveiligers. Er wordt nog overlegd. Als alles
straks beter georganiseerd is, wordt er
ook meer op gehandhaafd door steekproefsgewijs boa’s te laten controleren.”
De gemeente Horst aan de Maas is
gevraagd om een reactie, maar was niet
in de mogelijkheid om te reageren. Ze
gaf wel aan nog druk over het onderwerp in overleg te zijn.

Tekst: Floor Velthuizen

INNO+ is dé toonaangevende innovatieve partner op het gebied van klimaat- en
luchtreinigingstechniek voor de veehouderij en insectenteelt. INNO+ maakt sinds 2016 deel uit
van de Big Dutchman Groep, wereldmarktleider op het gebied van huisvestingsoplossingen voor
dieren. INNO+ zal de komende jaren een sterke internationale groei doormaken. De groei zal met
name plaats vinden via business-to-business sales.

Zoek je een uitdaging bij een duurzame, dynamische en groeiende organisatie?
Ga dan bij ons aan de slag en groei met ons mee!! Wij zijn op zoek naar een:

INTERNATIONAL
SALES ENGINEER

De Functie / belangrijkste taken
Als International Sales Engineer ben je de
steunpilaar van onze accountmanagers, dealers en
soms directe eindklanten. Je brengt de behoeften
in kaart en vertaalt deze door middel van
technisch en commercieel inzicht in een passende
oplossing en offerte. Waar nodig kun je uiteraard
gebruik maken van onze rekentools en ons team.
Als je ergens commerciële mogelijkheden ziet,
duik je erin. Klanttevredenheid staat hoog bij
je in het vaandel en je weet samen met onze
accountmanagers onze (potentiële) klanten
enthousiast te maken om de relatie met ons
aan te gaan of te versterken.

Belangrijkste taken
• Ondersteunen van de salesorganisatie
(nationaal / internationaal)
• Klanten en dealers per telefoon te woord staan en
behoeften analyseren
• Maken van passende offertes
• De uitdaging aangaan om internationale
contacten op te bouwen
• Samenwerken in een relatief klein team in een
dynamische omgeving

• Enthousiasmeren van klanten en waarborgen
klanttevredenheid
• Ondersteunen van e-marketing (linked-inn posts)
• Uitwerken van klant gerelateerde commerciële
business cases

De Kandidaat
Wij zoeken een kandidaat met een afgeronde
MBO of HBO opleiding commercieel/techniek.
Daarnaast heb je een technische achtergrond en
ben je kritisch op jezelf, je werk en je collega’s om
als team te willen ontwikkelen. Je bent leergierig,
proactief en communicatief vaardig in zowel
Nederlands, Engels en bij voorkeur Duits in woord
en geschrift; je bent nieuwsgierig en gedreven om
de wereld te willen verbeteren door zelf een klein
stukje hieraan bij te dragen.

Wij bieden
Een brede uitdagende en strategische functie
in een enthousiast team van een dynamisch en
groeiend bedrijf met ambities die verder reiken
dan Nederland. Een functie met uitstekende
arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden om jezelf
verder te ontwikkelen.

Interesse?
Stuur je cv met begeleidende brief naar gvanroij@inno-plussystems.com; voor informatie kun je contact
opnemen met Geert van Roij (077 - 465 73 60 / 06 34 84 11 33).
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Maasbreeseweg 50, 5981 NB Panningen | 077 - 465 73 60 | www.inno-plussystems.com
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Informatie
avond her
inrichting
MolenbeekSiebersbeek

Een bloem, zo mooi, zo gewoon
Verdrietig maar met een gevoel van trots en vol mooie
herinneringen laten wij jullie weten dat op 87-jarige leeftijd
ons mam, oma en super-oma is overleden

Het is zoewas het is,
en anders was het wel anders.
Ik heb een prachtig leve gehad.

Mariet Kersten-Jacobs
echtgenote van

Frans Kersten †
Chrit en Marianne
Bram en Lieke, Mees
Joris en Stephanie
John en Miranda
Ise
Jelle
Frank en Anja
Guus
Tom en Lotte
Yvonne en Mark
Evie
Giel

Nog met een gevoel van onwerkelijkheid maar dankbaar
en met veel liefde terugdenkend aan alles wat hij ons heeft
gegeven, laten wij jullie weten dat in het bijzijn van zijn
kinderen, rustig is overleden

Kay van Vegchel
Swolgen, 1 december 1941

Venlo, 8 november 2021

echtgenoot van

Toos van Vegchel - Kleeven †
lieve pap, schoonvader en trotse opa van
Lottum Dian en Roy
Piet
Evie en Thom

4 november 2021
Zilverschoon 30, 5975 TE Sevenum
Op woensdag 10 november hebben we mam te rusten gelegd
bij pap op het kerkhof.

Swolgen Nard en Hanneke
Kay
Silke
Jill

Een speciaal woord van dank aan de megjes van Proteion en
Vorster Hand voor de liefdevolle verzorging.
Mgr. Aertsstraat 44
5966 BJ Swolgen

’t Is good zoeë

Hanny van de Rijdt-Boekholt
*Heijen 15 november 1928

† Venlo 3 november 2021

Vanwege de huidige omstandigheden nemen wij in besloten kring
afscheid van ôzze pap op zaterdag 13 november om 11.00 uur.
Het is mogelijk om de afscheidsdienst via een livestreamverbinding te volgen. De link hiervoor kun je aanvragen via een
mail aan: livestreaming@uitvaartverzorgingyvonnevos.nl
Onze grote dank gaat uit naar alle hulpverleners die zo liefdevol
voor ôzze pap hebben gezorgd.

echtgenote van

Hay van de Rijdt †
Sevenum: Jacques en Treesje
Joren en Hailey
Tamar en Remi
Franeker: Eric en Esther
Gijs
Niels
Max
Hannah

Het leven los latend zijn het
de herinneringen die blijven...

Waterschap Limburg is
gestart met de voorbereidende werkzaamheden om te
komen tot een plan met
bijbehorende maatregelen
ter verbetering en herinrichting van de MolenbeekSiebersbeek in Lottum. De
eerste stappen zijn gezet: het
gebied en de omgeving zijn
geanalyseerd en de opgaven
zijn in beeld. Er vindt een
informatieavond plaats op
dinsdag 16 november in De
Rozenhof in Lottum.
Het Waterschap legt het beeld
van deze opgaven voor aan
geïnteresseerden en gaat
met hen daarover in gesprek.
Belangstellenden krijgen daarbij
de gelegenheid om te reageren op de resultaten en deze
waar mogelijk aan te vullen. Daarnaast wil men alvast
ingaan op mogelijke maatregelen. Deze maatregelen zijn
uitgewerkt in een voorlopig
ontwerp voor het gebied. De
informatieavond vindt plaats op
16 november tussen 19.30 uur
en 21.00 uur. In verband met
het maximaal aantal deelnemers dat toegelaten kan worden tijdens deze avond is vooraf
aanmelden vereist. Aanmelden
kan per mail. Nadat de registratie bevestigd is, ontvangt de
bezoeker hierover automatisch
bericht vanuit het Waterschap.
Vrije inloop tijdens de avond is
niet mogelijk.

Hoije Kay
Familie Kleeven

Correspondentieadres: Vinkepas 8, 5975 PN Sevenum
We hebben afscheid van haar genomen op 9 november.
Via deze weg willen wij iedereen bedanken die ons in
de afgelopen periode gesteund heeft, in welke vorm
dan ook, bij het overlijden van
Alles komt goed...
Frans

Hans Huijs

Op vrijdag 5 november 2021
overleed in de leeftijd van 78 jaar

Dit doet ons heel goed.

Frans Boumans
allerliefste van

Marjo
Nicole, Mike en Imke
Jeroen en Marly
Joep

Mieke Boumans - Jacobs
lieve pap en trotse opa van
Frank en Marina
Frans jr.
Roosje
Wittenhorststraat 37, 5961 XL Horst
Geheel naar wens van Frans hebben wij op woensdag
10 november in besloten kring afscheid genomen.

Dankbetuiging

Heel veel dank voor de belangstelling en de vele,
vele kaarten die wij hebben ontvangen na het overlijden van

Jan Voesten
Wil Meeuwenoord en familie Voesten.

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

Line dance, iets voor jou? Gezellig
en uitdagend. Wij dansen elke
dinsdagavond van 8 tot 10 uur, in
het gemeenschapshuis ‘de Wis’ te
Castenray. Loop gewoon eens binnen.
GOOGLE
Mollenvanger Noord-Limburg
T.k. zwart-wit katertje, 10 weken oud.
Tel. 06 18 69 91 88
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)
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Afterpartees bestaat tien jaar

‘Er sprong iemand van vier hoog in het publiek’
De Horster band Afterpartees bestaat tien jaar. Zanger Niek Nellen blikt terug op tien muzikale jaren van feesten, doorbraken en geeft nog een
belangrijke tip voor andere beginnende bands.

“Door hem zijn we landelijk ‘doorgebroken’. Helaas is hij onlangs overleden, heel triest.” Daarna speelde
Afterpartees in het voorprogramma
van de Eindhovense band Mozes and
the Firstborn. “Ook dank naar hen,
het zijn inmiddels goede vrienden
van ons geworden.” Nu is de Horster
band in heel Nederland bekend. “Nu
weer spelen, want we staan te popelen nu we in deze coronacrisis zitten.”

Hoogtepunten

Als Facebook er niet was geweest,
hadden de leden van Afterpartees
het vast niet door gehad dat ze tien
jaar bestonden. “Toen onze band
begon zaten we met de bandleden in
een Facebookgroep met elkaar”, zegt
Nellen. “Daar deelden we dan ideeën,
onzin of andere dingen in. We kregen
onlangs ineens een notificatie dat het
precies tien jaar geleden was dat we
het eerste bericht hadden gepost. In
het bericht vraag ik aan de rest wan-

neer ze voor het eerst kunnen oefenen. Grappig dat dit op deze manier zo
naar boven komt.”
De band heette niet vanaf het begin
Afterpartees. “Nee, er zijn wat andere
namen voorbij gekomen”, zegt de
zanger. “Zo hadden we Schweindog,
Tuna Wizard en meerdere infantiele
namen die we graag onbenoemd
laten.” Uiteindelijk is daar Afterparties
uit ontstaan. “Eerst nog met ‘ie’, maar
nadat we aan het popprogramma Nu

of Nooit hadden meegedaan werd ons
verteld dat we iets anders moesten
doen. Zo werd het met ‘ee’, want dat
is beter vindbaar op Google. Tevens
een goede tip aan andere beginnende
bandjes. Zoek een unieke naam, niet
een die al zoveel bands hebben.”

Jan Kooi
De bandleden zijn allemaal vrienden die uiteindelijk bij elkaar terecht
gekomen zijn. “Het is een samen-

raapsel van ex-leden van metalcore
band Senseless, ex-leden van streetcore band The Schmucks en ex-leden
van Hermse Houseband”, legt Nellen
uit. “Uiteindelijk besloten we samen
te gaan en daar zijn we nog steeds
heel blij mee.” Afterpartees begon
met het spelen in de regio Horst aan
de Maas, maar nadat ze in de kijker
liepen van de Groningse plantenzaakeigenaar Jan Kooi ging het hard. “Een
hele dikke dank aan Jan”, zegt Nellen.

Nellen kijkt terug op tien te gekke
jaren. “Hoogtepunten? Tja, welke
moet ik opnoemen? Ik denk dan
vooral terug aan al die te gekke
projecten. Zo zijn we uit onze comfortzone gestapt en hebben we op
de Zomerparkfeesten in Venlo een
carnavalsshow gespeeld, met Beppy
Kraft als gast. Of die ene keer in
Grenswerk toen we met veel andere
bands een te gek Slotconcert hebben gespeeld, uiteraard met een
knipoog naar Rowwen Hèze. Toen
sprong er nog iemand van vier hoog
in het publiek. Maar ook alle shows
op Pinkpop, Lowlands en Best Kept
Secret die we hebben gespeeld. Echt
vet dat je dat met vijf vrienden kunt
doen.”
Als Nellen naar de toekomst van
Afterpartees kijkt, ziet hij veel kansen. “We hebben ons nieuwe album
klaar en komt in februari 2022 uit.
Daarna, als corona meezit, willen we
een kleine tour houden.” Zaterdag 13
november speelt Afterpartees met
bevriende bands Coolboxer en Herriot
in café De Buun in Horst.

Tekst: Niels van Rens
Beeld: Anne Lucassen

Een afwisselende technische job? Reken maar!

Wereldwijd gave projecten | Top techniek in werktuigbouwkunde en mechatronica

» Fijnmechanisch Monteur
» Servicemonteur / Field Service Engineer
» CAM Programmeur
Kijk op www.unisign.com/career
Innovatieve CNC machines | Panningen
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Toekomstig
burgerraadslid
BVNL trekt
zich terug na
kritisch artikel
in HALLO
Eigenlijk zou Sraar Theeuwen
dinsdagavond 9 november
benoemd worden tot burgerraadslid bij de politieke partij
BVNL Horst aan de Maas. Echter
trok hij zich terug nadat Sonja
van Giersbergen (SP) een kritisch
stuk plaatste in de HALLO over
dat hij mogelijk met meerdere
petten in de raad zou plaatsnemen. Imke Emons (BVNL) sprak
de raad hierover toe.
Geen mooi woord heeft Imke Emons
over voor de perikelen rondom
haar partij. Ze is boos dat Sonja van
Giersbergen een toekomstig burgerraadslid op deze manier zou
hebben ‘aangevallen’ in de HALLO.
Theeuwen is werkzaam bij de
Veiligheidsregio. Van Giersbergen
schrijft in het stuk: ‘Zoals bekend
heeft BVNL een nogal afwijkend
standpunt met betrekking tot de
coronamaatregelen. 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.’

Schandalig
Na dit artikel zou Theeuwen veel
negatieve reacties hebben gehad
van mensen op social media en zou
zijn telefoonnummer in de openbaarheid zijn geraakt. Tijdens de
raadsvergadering legt Emons het
verhaal namens BVNL en Theeuwen
uit. Van Giersbergen reageert dat ze
in het artikel alleen haar standpunt
wilde uitleggen aan de kiezers van
de SP. Namens de politieke partij
had ze dit standpunt ingenomen.
Emons betreurt de wijze van handelen. “Had dan eerst met ons hierover
gecommuniceerd”, zei ze. “Nu wordt
hij genoemd in het stuk, terwijl hij
niet eens benoemd is. Dat vind ik
echt schandalig.” Van Giersbergen
blijft bij haar standpunt. “We schetsten alleen een mogelijk scenario.”
Henk Weijs (CDA) wilde ook reageren
op de kwestie. “Heel veel raadsleden
krijgen dit soort discussies te horen.
Het hoort bij het spel dat wij spelen. Als je er zelf niet tegen kan, dan
moet je bij jezelf afvragen of je wil in
de politiek wilt stappen.”
Op social media noemt BVNL en
Theeuwen de zaak het framen van
een toekomstig raadslid. ‘BVNL is
een nette partij’, schrijft de partij
op Facebook. ‘Wij zijn teleurgesteld,
maar gemotiveerd en hopen dat er
een tijd komt dat de gemeente het
belang van alle mensen weer voorop
gaat stellen en samen gaat werken in
plaats van het framen van een partij
of persoon met naam en toenaam in
de media.’
Tekst: Niels van Rens

Genomineerde Innovatie Award Horst aan de Maas TileSystems

‘We verkopen niet enkel een klinker, maar
zijn ook een gesprekspartner met kennis’
Rob Alards is eigenaar van TileSystems en is genomineerd voor de Innovatie Award van de Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2021. Zijn
bedrijf ontwikkelt klimaatadaptieve oplossingen voor de openbare ruimte op het gebied van bestratingsontwikkelingen en onderbouw.
Rob begon zijn bedrijf in de tegel/
natuursteenbranche op zijn 22e
toen hij naast zijn studie wat geld
bij elkaar sprokkelde. Inmiddels is
TileSystems uitgegroeid tot een serieuze online speler met winkels in
Hegelsom, Vianen en opent Rob zijn
derde winkel begin 2022 in Tilburg.
“Ik was altijd al bezig met ondernemen en dingen te ontwikkelen.
Het ondernemen heeft er altijd al
ingezeten. Belangrijke eigenschappen van een innovatieve ondernemer zijn het zien van patronen op
willekeurige onderwerpen en verschillende oplossingen creëren om
zo te blijven vernieuwen. Dit drijft
mij ook: continu iets beter willen
door te blijven ontwikkelen.”

Klimaatproblematiek
De onderneming werd gestart toen
Rob merkte dat de klimaatproblematiek meer en meer zichtbaar werd.
“De traditionele bestratingsmarkt
bewoog hierin nauwelijks mee. Ik
zag productkansen en er ontstonden
ideeën die bij konden dragen aan de
toekomst. Er zijn namelijk producten
nodig die klimaatadaptief zijn.”
Rob ontwikkelde ZOAK-bestrating
(Zeer Open Afval Keramiek), deze
klinkers worden geproduceerd uit
keramisch afval dat ontstaat bij het
produceren van keramische tegels.
Op deze manier krijgt dit afval
een nieuw leven. “Met de ZOAKbestrating liggen de kansen niet
enkel in de gemeente, maar ook op
landelijk en zelfs Europees niveau.
De huidige klimaatproblematiek
staat bovenaan de agenda. Het is
mooi dat de gemeente Horst aan de
Maas hierin landelijk vooroploopt.
Dit geeft startups en innovatieproducten zoals de ZOAK wel de kans.
Ik vind het dan ook supergaaf dat ik
genomineerd ben.”
TileSystems heeft verschillende klanten zoals overheden, adviesbureaus
en commerciële grote vastgoedprojecten. “We hebben veel aanvragen
vanuit diverse landen uit Europa
gekregen en zelfs vanuit Melbourne,
omdat zij ook voor een enorme klimaatopgave staat.” De CO2-uitstoot
is, met een toekomstige productielocatie in de Benelux, de helft ten

opzichte van een huidige gebakken
straatsteen. “Als we ook nog eens
waterstof gaan produceren, valt dit
nog eens een stuk lager uit”, vertelt
Rob. “Verder hebben we ook systemen ontwikkeld voor onder de
ZOAK met verschillende partners, we
verkopen dus niet enkel een klinker,
maar zijn ook een gesprekspartner
met kennis. Wij kunnen bijvoorbeeld water infiltreren ten tijde van
regen en ten tijde van droogte is het
ons gelukt in een klimaatkamer in
Amsterdam water vanuit het onderliggende systeem op een natuurlijke
wijze capillair omhoog te brengen
naar de klinker. Deze klinker verdampt dit water en koelt hiermee af.

Deze natuurlijke watercyclus is van
belang in de natuur en zorgt ervoor
dat we hittestress bestrijden, maar
ook weer dat er regen valt. Dat ons
dit lukt bij bestrating is wel uniek in
de wereld.”
Een betere leefomgeving creëren,
een fabriek bouwen en pionieren in deze branche, dat is waar
Rob naartoe wil met TileSystems.
“Momenteel ligt de focus op het
informeren van zoveel mogelijk
gemeentes en projecten over de
mogelijkheden met als doel pleinen,
straten en wijken klimaat adaptief
in te richten. Daarnaast blijven we
ontwikkelen in de mogelijkheden
die ZOAK-technieken en systemen

ons bieden om zo meer productmarktcombinaties te creëren om een
eventuele grote fabriek realistisch te
krijgen.”

Ik was altijd al bezig
met ondernemen en
dingen te ontwikkelen.
Het ondernemen heeft
er altijd al ingezeten

Beeld: LIOF

Rob en team van harte gefeliciteerd
met deze nominatie.
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Geluidsklachten over
Toverland Halloween Night’s

Wij feliciteren Rob Alards met deze
mooie en terechte nominatie!

Zo’n twee weken lang is het feest op het terrein van attractiepark Toverland in Sevenum. De griezelige
Toverland Nights worden dan gehouden en elke avond sluit af met een grote vuurwerkshow. Ieder jaar is het
voor de omwonenden even wennen aan de harde geluiden en dit jaar waren er meerdere klachten te horen.

Ook dat hebben we groen geregeld!

JORU
Begroeningstechniek
Rob Alards, gefeliciteerd met de nominatie!
Mommesstraat 6 | 5975 NG Sevenum | T 06 21 28 53 01
info@begroeningstechniek.nl | www.begroeningstechniek.nl

WE FELICITEREN ROB ALARDS
MET DE NOMINATIE
Veel succes!

Rob, van harte gefeliciteerd
met de nominatie!

Dorpsraad Kronenberg heeft al vaker bij
Toverland de aandacht gevraagd voor
de harde vuurwerkgeluiden. Zo waren
er dit jaar weer meerdere klachten
vanuit de omwonenden. Deze kwamen bij Toverland en de gemeente
Horst aan de Maas terecht. Sjoerd van
den Dam, inwoner van Kronenberg,
ervoer ook last van de geluiden van het
vuurwerk en de attracties. Hij woont
ongeveer 4 kilometer van Toverland af,
maar hemelsbreed nog iets dichterbij.
“Allereerst wil ik zeggen dat ik helemaal
geen problemen heb met het vertier
van Toverland tijdens Halloween”, zegt
hij. “Ik snap dat je de bezoekers wilt
vermaken, maar je hebt ook grenzen.”

Halloween-geluiden

Wij feliciteren
onze partner in de
“Verkoelende straat”.
WWW.AQUAFLOW.NL

Cruciaal belang
Van den Dam gaf daarom ook een
klacht door aan de gemeente Horst
aan de Maas. “Ik heb nog geen reactie van de gemeente ontvangen, maar
ben blij dat ik het heb doorgegeven.”
Een woordvoerder van attractiepark
Toverland reageert op de klachten van
de omwonenden. “Voor het creëren van
de juiste sfeer en het leveren van kwalitatief entertainment bij onze populaire
Halloween Nights zijn licht en geluid
van cruciaal belang; daar behoren ook
onze vuurwerkshows toe. Wij nemen
alle signalen serieus en voeren ook een
continue en brede dialoog met onze
omwonenden om de impact hiervan op
de omgeving zoveel als mogelijk is te
beperken.”

Tekst: Niels van Rens
Beeld: Toverland

Infoavond Gezicht naar de Maas
MAASHORST

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:

Onderhoud & Reparatie
APK keuring
Schadeherstel
Banden & Trekhaken

Toen Van den Dam onlangs zijn hond
uitliet richting Evertsoord, hoorde hij de
vele knallen van het eindconcert van
Toverland. “Het viel mij op, maar ook
mijn hond. Hij keek op, op zich niet zo

vreemd.” Een paar dagen later begon
de Kronenberger zich wel te irriteren. “De tv en radio waren uit en mijn
schoonmoeder was gezellig op visite.
Op een gegeven moment hoorde ik
geluiden komen vanuit Toverland van
de Halloween-attracties en de geluiden gingen gewoon door de muren van
mijn goed geïsoleerde huis heen. Dit
kan toch niet de bedoeling zijn?” Van
den Dam maakt zich vooral zorgen nu
Toverland haar ambities heeft bekendgemaakt. “Ze willen groter en groter
worden en ook dat begrijp ik. Maar als
die vuurwerkshows en geluiden ieder
jaar meer immens worden, vind ik het
dan nog wel prettig om hier te wonen?”
Ook maakt Van den Dam zich zorgen om
de natuur en de dieren die daarin leven.
“Toverland grenst aan een prachtig
bosgebied, daar leeft veel wild. Het kan
toch niet goed zijn voor de dieren dat er
twee weken lang, iedere avond, enorm
harde knallen te horen zijn?”

Occasions
Financiering & Verzekering
Zakelijke dienstverlening

St. Jansstraat 32 | Meterik | T (077) 398 37 00 | www.autobedrijvenmaashorst.nl

Rob, gefeliciteerd
met je nominatie!
#kempencreëert

Gezicht naar de Maas houdt op donderdagavond 18 november een inwonersavond in Grubbenvorst. De groep
verzorgt dan aan de inwoners van Grubbenvorst een terugkoppeling op de plannen.
De bijeenkomst is in MFA ‘t Haeren,
de voormalige bibliotheekzaal. De
presentatie is ook te volgen via
een livestream op YouTube. Tijdens
deze avond wordt er besproken hoe

Gezicht naar de Maas omgaat met
de ingebrachte opmerkingen en
wat er is gedaan na 4 maart. Ook
worden vragen beantwoord als hoe
ziet het aangepaste schetsplan er

nu uit, welke kansen zijn er voor
de gemeenschap en er is ook een
nieuwe film te zien. De organisatie
houdt zich aan de coronarichtlijnen
van de overheid.

Gevonden lijk in het bos bij Meerlo
blijkt pop te zijn
De politie ontving zaterdag 6 november een melding van een aantal jagers die in een bosgebied in de buurt van
Meerlo vermoedelijk een lichaam hadden aangetroffen. Ter plaatse vond de politie een deels begraven lichaam.
De politieagenten die ter plaatse
waren konden niet met zekerheid
vaststellen of het om een echt menselijk lichaam of een pop ging. Het
gebied werd afgezet, maar uiteindelijk konden de specialisten van de

forensische opsporing vaststellen dat
het niet om een menselijk lichaam
ging, maar om een levensechte siliconen pop.
De plaats delict werd hierna vrijgegeven en de pop is door de politie

ter vernieling afgevoerd. Door wie en
waarom de pop daar begraven was,
is niet duidelijk. De politie roept op
om zulke objecten niet in het bos te
dumpen.
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Genomineerde Innovatie Award Horst aan de Maas Kookook Saus

‘De Kookook Saus moet mensen
ontzorgen’
De volgende kanshebber voor de InnovatieAward van de Ondernemersprijs van Horst aan de Maas die wordt voorgesteld is Kookstudio
de Kookwereld met het product de Kookook Saus. Lennard van Bergen is eigenaar van het bedrijf en vindt de nominatie een hele mooie
waardering en bekroning voor de Kookook saus.

Binnenkijken bij...

Column

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

Dorien Stals

Van Bergen is in 1986 begonnen
met de koksopleiding en na zijn
opleiding gestart als kok in het
hogere segment. Na vele jaren
gewerkt te hebben in de horeca
wilde hij op een andere manier
zijn passie, vakmanschap en beleving overbrengen en dit delen met
andere kookliefhebbers. Zodoende
is Kookstudio de Kookwereld
opgericht in 2004.
“In die tijd waren er nog niet veel
kookstudio’s, we waren een vrij
nieuwe branche in de horeca”,
vertelt Van Bergen. “Inmiddels
hebben we 25 vaste kookclubs, die
gemiddeld 5 keer per jaar komen
koken. Passie, beleving, smaak en
kwaliteit en een stukje
warenkennis met daarbij juiste
bereidingstechnieken zijn van
belang. Daar gaat het om en staan
we voor, maar natuurlijk ook
vooral een gezellige avond samen
met elkaar beleven.”

Geen potje saus
Tijdens kooksessies en private

diners werd Van Bergen vaak
geroemd om zijn sauzen.
“En ik dacht hier moet ik iets mee
gaan doen”, zegt hij. “Daarom
ben ik ruim twee jaar geleden
een culinaire sauzenlijn opgestart
onder de naam Kookook Saus.
Kwaliteit van een verse saus was
er simpelweg nog niet. Pakjes en
poedertjes natuurlijk wel, maar
een verse saus, gemaakt door
koks, nog niet. Ik zeg altijd: de
saus zit wel in een potje, maar het
is geen potje saus, maar een verse
kwaliteitssaus.”

een eigen twist geven.” Vanuit
Kookstudio de Kookwereld zorgt
Van Bergen voor een culinaire
beleving, zowel op het gebied van
kooksessies, private diners, wijn/
spijs belevingsreizen, ikkookook
culinaire dinerboxen en culinaire
sauzen. Hij ziet de regio Horst aan
de Maas als een belangrijke regio.

De saus zit wel in een
potje, maar het is
geen potje saus

Culinaire beleving
Met Van Bergen’s Kookook Saus
wil hij mensen ontzorgen, want
volgens hem is sauzen maken
een tijdrovend proces. Dat is volgens hem innovatief ondernemen. “Door het gebrek aan koks
kunnen wij ze ontzorgen door de
constante kwaliteit van de sauzen, smaak en versheid, zonder
onnodige toevoegingen. Klanten
kunnen de saus gemakkelijk

Kookstudio de Kookwereld richt
op het middensegment in de
horeca en ook op de culinaire
consumentenmarkt. “Deze markt
heeft wel iets meer tijd nodig
om bekendheid te krijgen”, zegt
Van Bergen. “Er zijn steeds meer
fabriekssauzen op de markt en
noodgedwongen grijpen steeds
meer koks naar deze producten.

Het kokstekort in de horeca is
namelijk een groot probleem,
ook gezien de toekomst.
Wij willen hier op inspelen
met onze kwaliteitssauzen.
Het productiebedrijf dat voor mij
de sauzen maakt is Compagnon
Culinair en is met zorg gekozen.
Bart van Kessel, de eigenaar,
heeft vroeger samen met
mij bij Hostellerie de Hamert
gewerkt als kok en hij weet
dus precies aan te voelen wat
mijn wensen zijn gezien de
kwaliteit. Compagnon Culinair
staat voor kwaliteit, maatwerk
en ambacht. De sauzen worden
door koks gemaakt in ketels van
60 of 120 liter, zoals een chef
een saus maakt zonder onnodige
toevoegingen. Vervolgens worden
de sauzen afgevuld en versneld
teruggekoeld. Daarna wordt het
bestickerd met logo en etiket
en uiteindelijk uitgeleverd aan
de klant, die deze sauzen mooi
kan gebruiken op een gewenst
moment.”

Lennard, van harte gefeliciteerd
met de nominatie!
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Emons spreekt gemeenteraad emotioneel toe

BVNL last bijeenkomst af
wegens mogelijke QR-controle

Proficiat
met je nominatie!
Je verdient het
om te winnen!

De politieke partij Belang van Nederland heeft een bijeenkomst in Meterik afgelast. Tijdens deze bijeenkomst,
die plaats zou vinden op vrijdag 5 november, zou Tweede Kamerlid Wybren van Haga te gast zijn. De partij
was bang voor een QR-controle door de gemeente en wilde de eigenaresse van de locatie niet in de
problemen brengen.

Namens Dedert Icesticks,
Janneke en Alfred

Lennard, gefeliciteerd
met je nominatie!
#kempencreëert

Crist Coppens
Kookook sauzen ook bij ons verkrijgbaar

Van harte gefeliciteerd met je nominatie
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Met zicht op de gemeenteraadsverkiezingen in Horst aan de Maas
in 2022 had Belang van Nederland
(BVNL) vrijdag 5 november een
politiek café op de planning staan
in Meterik. Tijdens deze middag
zou raadslid Imke Emons spreken
en zou er bezoek zijn van Tweede
Kamerlid Wybren van Haga. De
partij kreeg echter te horen dat
de gemeente de eigenaresse van
de locatie had benaderd met de
mededeling dat de kans groot
was dat de bijeenkomst bezocht
zou worden door de afdeling
Handhaving. Er zou gecontroleerd
worden op de coronatoegangsbewijzen. Dit gooide roet in het eten
voor de partij, omdat deze juist op
Facebook aan had gegeven dat ook
mensen zonder coronapas welkom
waren. BVNL is namelijk geen voorstander van de coronapas.
Dit zorgde ervoor dat de partij
donderdagavond 4 november besloot
het evenement af te gelasten. Van
Haga sprak van discrimatie. “Keiharde
handhavingsdreigementen gooien

roet in het eten. Het zoveelste bewijs
dat de coronapas discriminatoir is.
Het wordt ons onmogelijk gemaakt
een politiek café te organiseren”,
sprak hij. Van Haga deed dan ook in
Haarlem aangifte tegen de Staat der
Nederlanden wegens discriminatie
en medische apartheid. Emons vindt
het treurig dat ze de bijeenkomst
heeft moeten schrappen. “We
willen natuurlijk geen boete voor de
ondernemer”, aldus Emons.

Niets persoonlijks
Gemeente Horst aan de Maas is
van mening dat er geen sprake
is van discriminatie. “Onze
handhavingsafdeling houdt
sociale media goed in de gaten
en wanneer er een oproep wordt
gedaan om een bijeenkomst te
bezoeken zonder coronapas, dan
wordt daarop gereageerd”, legt de
woordvoerder van de gemeente
uit. “We zouden exact hetzelfde
handelen bij bijvoorbeeld een
keetfeest waarbij er zou worden
opgeroepen zonder coronapas

het evenement te bezoeken. Het
vaccinatiebewijs is in dit soort
situaties verplicht om te vragen
en daar moet op gehandhaafd
worden. Dit is niets persoonlijks,
zoals BVNL dit laat blijken. Het is
slechts de taak van handhaving dit
in de gaten te houden, dat is hun
werk en we volgen de regels.”

Niet benaderd
Tijdens de raadsvergadering van
dinsdag 9 november had Emons
nogmaals over dit onderwerp en
sprak ze de gemeenteraad en
het College van B&W emotioneel
toe. “Onze partij is niet door de
gemeente hierover benaderd”, zei
Emons. “Nu blijkt juridisch echter
dat de bijeenkomst wel had mogen
doorgaan. Het recht op vergadering
en vereniging is een heel zwaar
grondrecht.”

Tekst: Floor Velthuizen
en Niels van Rens

MUNCKHOF FELICITEERT LENNARD
MET DEZE VERDIENDE NOMINATIE
HEEL VEEL SUCCES!
www.munckhof.nl

Lennard, van harte
gefeliciteerd met je
nominatie van de
Kookook sauzen!
Team Compagnon Culinair

Sportpark Evertsoord krijgt
upgrade
Een aantal vrijwilligers uit Evertsoord heeft op zondag 7 november werkzaamheden verricht op het
sportveld in het dorp. Het veld krijgt een upgrade. Een groot deel van de hekken is verwijderd, er blijft wel
een deel oude reclameborden van toenmalige sponsors aan de voorkant staan. Ook goals blijven staan als
nostalgische herinneringen. Het terrein is inmiddels afgemaaid en klaar voor de volgende stap. Het
uitdunnen van de singels gaat op zaterdag 27 november plaatsvinden en op zaterdag 15 januari wordt het
terrein aangeplant.
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Genomineerde Innovatie Award Horst aan de Maas Finefield

‘De nominatie is een kans om te laten zien
waartoe de gemeente en regio in staat zijn’
Finefield is genomineerd voor de Innovatie Award van de Ondernemersprijs van Horst aan de Maas. Het bedrijf uit Melderslo ontwikkelde de
eerste oogstrobot voor blauwe bessen. “We hebben inmiddels een wereldwijd klantenbestand.”

Finefield bestaat uit meerdere ondernemers. Marcel en Leon Driessen
namen in 2004 de blauwe bessen boerderij over van hun vader.
Ze begonnen met 20 hectare aan
blauwe bessen en inmiddels heeft
het bedrijf nu 70 hectare. Deze groei
leidde ook tot meer werk. Dit leidde
tot de ontwikkeling van een robot
voor de pluk van blauwe bessen.
Mike Janssen is de persoon die bij
FineField de ontwerpen tot werkelijkheid maakt. Hij zette de ideeën van
de gebroeders Driessen om in een
eerste prototype. Peter Geurts zorgt
voor de vertaling van ideeën naar
technische ontwerpen. Marcel Beelen
heeft zich in 2019 aangesloten bij
FineField en is verantwoordelijk voor
het algemeen management, financiën en sales. Deze ondernemers
hebben het mogelijk gemaakt om
van een idee van een complex product in 2018 naar een werkend prototype in 2019 te gaan, wat resulteerde
in een marktrijp product in 2021.
Finefield is dus gestart vanuit de
behoefte aan meer efficiency en
minder handenarbeid bij de oogst
van blauwe bessen. “Er bestonden

toen namelijk nog geen machines die geschikt waren voor de
versmarktoogst”, legt Beelen uit.
“Finefield zag een wereldwijde kans
om een machine te ontwikkelen.
Inmiddels hebben we een klantenbestand dat bestaat uit telers van
blauwe bessen wereldwijd. Over het
algemeen zijn dit grote bedrijven,
omdat de aanschaf een flinke investering is.”

We leveren een
duurzame machine die
geen uitstoot heeft en
daarnaast hebben we
een serviceconcept
De machine van Finefield is
innovatief en heeft drie patenten: het
borstelsysteem, schudsysteem en
de machine als geheel. De machine
levert dezelfde kwaliteit als het met
de hand plukken, maar heeft minder
oogstverlies. Met één machine
worden ongeveer honderd plukkers

vervangen. Hiernaast is de machine
volledig elektrisch aangedreven en
wordt van stroom voorzien door
zonnepanelen. “Ook kan de machine
op afstand service krijgen en rijdt
hij volledig autonoom, er is geen
bestuurder nodig.”
Finefield is een duurzaam bedrijf.
Beelen: “We leveren een duurzame
machine die geen uitstoot heeft
en daarnaast hebben we een
serviceconcept. Volgens ons kan
degene die bij de machine staat
het probleem het snelst oplossen.
Door onze datalink kunnen we in
bijna alle gevallen meteen zien wat
er aan de hand is en het probleem
oplossen. Hiermee verwachten
we ook een enorme reductie aan
reiskilometers voor servicemensen
en is er ook geen dealernetwerk
nodig.”
Beelen ziet de nominatie als een
uitgelezen kans om te laten zien
waartoe de gemeente en regio
toe in staat zijn. “Hier zit veel
hoogwaardige kennis van zowel
teelt als techniek voor de land- en
tuinbouw die toonaangevend is in
de hele wereld. We beseffen ons

soms te weinig welke kansen dit
biedt. Bovendien denk ik dat een
dergelijke prijs belangrijk is om aan
aankomend talent te tonen dat er in
de regio legio kansen zijn voor een
uitdagende baan.”
Volgens Marcel Beelen zorgt
Finefield in Horst aan de Maas voor
werkgelegenheid. “Ook hebben
we een wereldwijde uitstraling,
we worden benaderd door bedrijven vanuit de hele wereld. Ik had
laatst een call met vertegenwoordigers van de overheid van British
Columbia in Canada en noemde
Horst, deze plaatsnaam was daar
gewoon bekend. Dat is erg mooi,
de regio is ook belangrijk voor ons,
vanwege het ondernemerschap en
de werkmentaliteit die er heerst.”
Over vijf jaar hoopt Finefield wereldwijd marktleider voor machines voor
de oogst van blauwe bessen voor
de versmarkt te zijn. Op dit moment
focust Finefield zich op het optimaliseren van de oogstrobot en het
verder innoveren. Ook wil het bedrijf
verder groeien door het opzetten
van internationale vestigingen.

Van Bussel Metaaltechniek
feliciteert FineField met de nominatie
voor de ondernemersprijs!

> www.busselmetaaltechniek.nl

WE FELICITEREN TEAM FINEFIELDS
MET DE NOMINATIE
Veel succes!

Peter, Marcel, Mike, Leon en Marcel,
van harte gefeliciteerd
met de nominatie!

Leon, Marcel, Mike, Peter
en Marcel, gefeliciteerd
met jullie nominatie!
#kempencreëert
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Montair doneert 2.750 euro
aan IVN natuureducatie

Starter in de regio

Montair Environmental Solutions uit Kronenberg heeft IVN natuureducatie Geysteren-Venray verrast met
een donatie van 2.750 euro. De donatie is rondom het 50-jarig jubileum, dat het bedrijf in september vierde,
verzameld. Aan gasten werd gevraagd geen cadeaus te geven, maar te doneren aan het goede doel.

ZorgMies
ZorgMies Horst aan de Maas
Miranda Fahner
06 21 43 83 48
horstaandemaas@zorgmies.nl
zorgmies.nl
Zorg en Welzijn
1 september 2021

Bedrijf
Eigenaar
Telefoon
E-mail:
Website
Sector:
Start:

Activiteiten:

De cheque werd door CEO Tom van
Asten overhandigd aan Marije Freriks
en Stan Schaekens, respectievelijk voorzitter en secretaris van IVN
Geysteren-Venray. Montair sluit met
haar visie aan bij de doelstellingen
van IVN waardoor de keuze voor dit
doel snel gemaakt was. Tom van
Asten licht toe: “Bij Montair zijn we
elke dag bezig om installaties te ontwikkelen die bijdragen aan een betere
leefomgeving voor de generaties van
nu en morgen. Deze visie sluit aan
bij IVN die middels natuureducatie-

programma’s jong en oud laat beleven hoe leuk, gezond én belangrijk
natuur is. Dat wij door ons jubileum
een bijdrage kunnen leveren aan het
belangrijke werk van deze organisatie
is geweldig.”

Verrassing
Voor IVN Geysteren-Venray kwam de
bijdrage van Montair als een leuke verrassing. “Wij wisten dat Montair tijdens het jubileum had gevraagd om te
doneren voor IVN. Dat is natuurlijk al
geweldig. We wisten alleen niet hoe-

Last van
ernstig
overgewicht?

veel geld er opgehaald was. We waren
overdonderd toen Tom ons de cheque
overhandigde. We kunnen hier ontzettend veel mooie dingen mee doen bij
onze natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. We gaan ons binnenkort bijvoorbeeld oriënteren op een
klimaattuin in Weert en we willen graag
nieuwe gidsenopleidingen gestalte
geven. Daar kunnen we dit bedrag goed
voor gebruiken. Onze dank is groot aan
Montair en haar relaties”, aldus Marije
Freriks van IVN Geysteren-Venray.

Gratis voorlichting

Voor vragen kunt u ons bereiken via
077 - 30 30 360 of info-venlo@obesitaskliniek.nl

kan uit een PGB of uit particuliere
betaling.

Doelgroep
Mantelzorgers en/of hulpbehoevende inwoners van Horst aan
de Maas, maar ook in Venray en
Venlo.

Onderscheidend vermogen
ZorgMies onderscheidt zich door
bij alle zorgverleners en bij
alle zorgvragers op huisbezoek
te gaan. We willen de mensen met hun vragen en wensen eerst leren kennen. Op basis
daarvan wordt er gekeken om
een juiste match te maken tussen zorgvrager en zorgverlener. De ZorgMiesen nemen hun
levenservaring mee en zij hebben een groot zorghart en willen van daaruit de mantelzorgers
en/of de kwetsbare medemens
ondersteunen. ZorgMies Horst
aan de Maas wordt gerund door
Miranda Fahner. Zij is al twintig
jaar mantelzorger en daarnaast
verpleegkundige in de thuiszorg
en gediplomeerd mantelzorgconsulent.
ZorgMies maakt het leven leuker!

horstaandemaas@zorgmies.nl

06-214 383 48

18 november
15.00 - 16.30 uur

16 december
18.30 - 20.00 uur

en de operatie. Na aanmelding volgt
een bevestiging met een uitgebreide
instructie. De bijeenkomsten zijn bedoeld
voor mensen met obesitas, hun naasten
en anderen belangstellenden. We hopen
u binnenkort online te ontmoeten!

Kijk op obesitaskliniek.nl/agenda voor onze gratis
voorlichting. U kunt zich hier ook direct aanmelden.

ZorgMies Horst aan de Maas biedt
ondersteuning aan mantelzorgers en hun naasten. De zorg voor
thuiswonende kwetsbare mensen kan een intensieve bezigheid
worden naar mate de afhankelijkheid van de zorgvrager toeneemt.
Hierdoor is er kans op zwaar
belaste of overbelaste mantelzorgers. Er zijn steeds minder mantelzorgers beschikbaar, de grote
gezinnen van acht of tien kinderen die allen een stukje zorg
op zich namen die zijn er steeds
minder. De vergrijzing neemt toe,
de kinderen werken en men moet
en wil langer thuis blijven wonen.
Mantelzorgers wonen ook vaker
verder weg. Dit maakt dat er bij
zorgvragers eenzaamheid kan
ontstaan, mantelzorgers die in de
ziektewet raken doordat ze niet
meer weten hoe ze alle ballen in
de lucht moeten houden.
ZorgMies kan ondersteuning bieden. Denk hierbij aan gezelschap,
een middagje uit, samen boodschappen doen, koken, of een
spelletje. Ook bezoek aan huisarts
of ziekenhuis of ander vervoer is
mogelijk. De afname kan vanaf
2 uur per week. De financiering

Persoonlijk, zorgzaam & betrokken
Miranda Fahner

Met een operatie en onze
begeleiding pakt u het aan!
De Nederlandse Obesitas Kliniek
in Venlo organiseert online
informatiebijeenkomsten over de
behandeling van obesitas (ernstig
overgewicht). Tijdens een zoomsessie
krijgt u informatie over het leefstijltraject

13

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

Acu-Balance

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

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!
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Gemeente in onderhandeling met provincie over N554
Calculatieverschil
Een woordvoerder van provincie
Limburg gaf eerder aan hoe de
situatie zat, maar gaf later door
nog geen reactie te willen geven
op het voorval. De provincie is
namelijk met de gemeente Horst
aan de Maas in gesprek over dit
onderwerp. Eric Beurskens, wethouder van de gemeente Horst aan

de Maas, legt daarentegen wel uit
hoe het zit. “Van Summeren heeft
het over een verschil in miljoenen euro’s tussen de plannen van
de gemeente en provincie. Dat
klopt. Dit komt omdat de provincie een aantal dingen niet heeft
doorgerekend. Zo heeft ze niet
rekening gehouden met wat er
onder de weg ligt. Als dit negatief

is, kunnen de kosten flink oplopen. Daarnaast heeft de provincie
geen rekening gehouden met het
onderhoud van de berm, vandaar
dus het verschil.” Momenteel is
de gemeente dus in een laatste
onderhandeling met de provincie. “Zoals het er nu uitziet, is het
aanbod van de provincie te laag
om de weg over te nemen. Een

bureau bestudeert nu of dit de
juiste keuze is. Als het verschil dan
ook echt zo groot blijkt zoals wij
verwachten, dan is het financieel
onverantwoord om de N-weg over
te nemen.”

Tekst: Niels van Rens

Oh, zit dat zo!

De langzame doodstrijd van de
hypotheekrenteaftrek
De hypotheekrenteaftrek dateert uit 1893(!). Ze vloeit voort uit de gedachte dat het hebben van een eigen woning leidt tot een voordeel ten
opzichte van huren. Hiervoor kreeg de belastingbetaler een fictieve bĳtelling van inkomen, inmiddels het huurwaardeforfait. Tegenover deze
bĳtelling stond dan wel de aftrek van alle kosten van de woning.

Van de aftrek van alle kosten is
alleen de hypotheekrente overgebleven. En ook die is in de loop der
tijd flink uitgekleed. Zo is bepaald
dat de lening moet zijn aangegaan
voor de aanschaf of verbetering

van de eigen woning (daarvoor kon
deze ook worden gebruikt voor bijvoorbeeld aandelen of een auto),
met invoering van de Wet op de
Inkomstenbelasting 2001 kwam
onder meer de regel dat de rente
maximaal dertig jaar aftrekbaar is
en later onder meer bij de verplichte
aflossing op de lening en de aftopping van het aftrektarief.

juist per saldo gaan betalen.

Door deze wijzigingen en de
extreem lage rente berekent de
Vereniging Eigen Huis dat de hypotheekrenteaftrek de overheidskas nu
nog ‘maar’ 6 miljard euro kost (tegen
10 miljard euro in 2020). De komende
jaren wordt dat minder, vooral door
de beperking van de aftrek tot dertig
jaar. Uiteindelijk zouden, door het
huurwaardeforfait, de huiseigenaren

Ik ben niet tegen afschaffing, fiscaaltheoretisch had dat al bij de belastinghervorming in 2001 moeten
gebeuren, maar verwacht niet dat
dit de gehoopte lucht brengt op de
oververhitte huizenmarkt. Het individuele voordeel van de renteaftrek
is daarvoor inmiddels te klein. Nu zie
je al dat sommige belastingplichtigen kiezen voor een aflossingsvrije

Zo ver zal het wel niet komen.
Alles lijkt erop te wijzen dat het deze
keer toch echt tot afschaffing van de
door sommige zo verfoeide aftrek
komt. Internationaal is er kritiek en
ook in de Nederlandse politiek lijkt
zich een meerderheid af te tekenen
voor de regeling.

TUINMACHINESHOW
Wij presenteren en demonstreren een groot aanbod van machines voor aanleg
en onderhoud van tuin, gazon, groen en terrein. Ontdek ook ons programma
elektrische machines. Meer info over de show op www.lozeman.nl

hypotheek, waarvan de rente dan
weliswaar niet aftrekbaar is, maar de
maandlast desondanks toch lager.

Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu
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Groot
schalige
carnavals
activiteiten
verboden
Regio Noord- en Midden
Limburg heeft een zeer hoog
aantal coronabesmettingen
en de verwachting is dat dit
aantal nog verder zal toenemen. Daardoor staat de zorg
in de regio Noord-Limburg
ernstig onder druk. De
burgemeesters van de vijftien gemeenten in
Veiligheidsregio LimburgNoord hebben daarom collectief besloten om
grootschalige vergunde
carnavalsactiviteiten te
verbieden. Voor Horst aan de
Maas heeft dit consequenties.
Aanvullend is het besluit genomen om ook alle ongeplaceerde
evenementen (vergunnings- of
meldingsplichtig), niet zijnde
doorstroomevenementen, in
ieder geval tot maandag 15
november te verbieden. Dit zijn
bijvoorbeeld (muzikale) feesten
in tenten of op pleinen waarbij
bezoekers geen vaste zitplaats
hebben. Sinterklaasintochten en
Sint-Maarten-optochten kunnen
in afstemming met gemeente
wel doorgaan binnen de geldende maatregelen, waarbij
lokaal zoveel als mogelijk invullingen wordt gegeven aan de
basisadviezen.

Dringend beroep
“Binnen de wettelijke kaders
zijn dit de grenzen die wij als
burgemeesters in onze regio
kunnen stellen, in afwachting
van verdere landelijke maatregelen”, zegt burgemeester Ryan
Palmen van de gemente Horst
aan de Maas. “Daarom doen wij
een dringend beroep op alle
inwoners en ondernemers om
hun verantwoordelijkheid te
nemen om samen het aantal
besmettingen terug te dringen
en zo elkaar te beschermen.
Uiteindelijk verlichten we daarmee ook de druk op de zorg.
Houd je aan de geldende maatregelen en gebruik ook vooral
je gezond verstand. Ben je in
de horeca of dorpshuis, volg
dan de basisadviezen, zoals het
houden van 1,5 meter afstand.
Zo wordt de kans op overdracht
van het coronavirus verkleind en
bescherm je jezelf én anderen.
Laat je testen bij klachten, ook
als je gevaccineerd bent, en blijf
thuis.” Door deze maatregelen
vervalt een aantal evenementen
in de gemeente Horst aan de
Maas. Zo gaat het 5x11 jubileum
van Jeugdcarnaval Hegelsom
niet door en gaan ze het
Nederlands record Reuzeomelet
op maandag 18 april (tweede
paasdag) toch proberen te verbreken.

1111 \ opinie
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Sprekersplein moet ook
in Horst aan de Maas komen
In de gemeente Venray wordt er één keer de zoveel weken een Sprekersplein georganiseerd voordat de raadsvergadering begint. Omdat er
zoveel insprekers zich aanmelden, organiseert de gemeente daarom een speciale bijeenkomst voor hen.
In de gemeente Horst aan de Maas kennen we
het idee van een Sprekersplein nog niet. Wellicht
is het een idee om dat ook hier te organiseren.
Tijdens de raadsvergaderingen van de dinsdagen
5 oktober en 9 november spraken veel burgers

in. Op dinsdag 9 november zelfs tien personen. Dit
resulteerde er zelfs in dat niet alle vergaderpunten
die op de agenda van die avond stonden gehaald
werden. Aan de andere kant is het goed dat burgers
inspreken tijdens raadsvergaderingen. Het is hét

moment om de gemeenteraad en het College van
B&W te laten horen waar je voor staat.
Sprekersplein moet ook in Horst aan de Maas
komen. Wat vindt u?

Bespreking poll week 44

Uitbreiding coronapas is discriminerend
Tijdens de persconferentie op dinsdag 2 november maakten Mark Rutte en Hugo de Jonge bekend de coronapas uit te breiden. De coronapas is
nu verplicht in onder meer sportscholen en zwembaden en op zogenoemde doorstroomlocaties als dierentuinen, pretparken en musea.
Veel mensen vinden de coronapas
discriminerend. Zo ook Nick Cox. Hij vindt dat
er sprake is van dwang vanuit de overheid.
“Er wordt al gesproken dat een negatieve test
ook al niet meer een geldig toegangsmiddel
gaat worden in de nabije toekomst. Het enige
middel om straks alsnog mee te doen met de
maatschappij (als zijnde ongevaccineerden) is
dan vaccineren of aantonen dat je het gehad
hebt, terwijl gevaccineerden het net zo goed
kunnen overdragen, ziek kunnen worden en ook
op de IC kunnen belanden. Ik maak me echter
wel zorgen over tot hoever we zullen gaan, maar
zodra ze de wetgeving hebben aangepast en

werkgevers het de werknemers kunnen verplichten,
dan hebben de ongevaccineerden gewoon geen
keuze meer.” Angelique Rossel is het hiermee
eens. “De coronapas is geen hulpstuk maar een
middel om gezonde mensen buiten de samenleving
te zetten, omdat ze niet klakkeloos doen wat de
overheid wilt”, vindt zij.
Jacques van Enckevort vindt juist dat het niets met
discriminatie te maken heeft. “De werkelijkheid
komt hier op neer: ‘wanneer vaccinweigeraars
in hun misplaatste slachtofferschap spreken over
vrijheid, bedoelen ze vooral de vrijheid om het
eigen narcisme te kunnen belijden, die bij hun
vóórgaat op de vrijheid en veiligheid van de ander.’

Dit is een quote die ik vanochtend las en precies
zegt waar het op staat: egoïsme.”
Mark van den Beuken komt met een oplossing: “Ga
iedereen testen. Iedereen gelijk en gegarandeerd
dat er binnen twee weken geen enkele besmetting
meer is. Gewoon blijven testen.” Ook Winnie Robles
benoemt het testen voor iedereen. “Ik vind testen
voor toegang op grote locaties een goed idee. Voor
bijvoorbeeld een restaurant vind ik het overdreven.
Natuurlijk, ook als gevaccineerde kan ik besmet
worden én het eventueel overdragen. Maar de kans
dat ik erg ziek word is klein. Dus zal ik niet de ziekenhuizen onnodig belasten. Dat laatste is voor een
ongevaccineerd persoon echt anders.”

Ingezonden brief

Grubbenvorst met gezicht naar de toekomst
Naar de toekomst kijken en visie en perspectief hebben voor de toekomst is voor iedereen van belang. Zo is Grubbenvorst omsloten door
projecten zoals de Maaswerken, Freshpark ZON, Greenport, NGB, RMS en CVI. Veel is in een schijn-democratisch proces tot stand gekomen en
samen met bewoners onderneemt vereniging Behoud de Parel stappen om de leefbaarheid te behouden.
Kijkend naar de ontgrinding in het
Maasdal: om deze plannen aan
de bevolking te verkopen, worden allerlei zaken die niets met
het gebied te maken hebben erbij
gesleept zoals woningbouw, recreatie en sportaccommodaties. De
ontgrindingsplannen gaan minimaal 25 jaar duren en het effect
tegen hoogwater is minimaal. Hoe
kan het ook en met draagvlak?
Nu de CVI niet noodzakelijk blijkt,
kan, zoals afgesproken, dit gebied
spoedig teruggegeven worden aan
de natuur. Het huidige terrassenlandschap in het Maasdal kan in

zijn natuurlijke en oorspronkelijke
situatie worden verbeterd. Daartoe
kunnen biologische extensieve
veebedrijven worden gevestigd in
de laaggelegen delen. Daar kunnen
schapen, geiten, kalveren, koeien
en paarden grazen. Bedrijven kunnen ook een educatieve functie
krijgen met leerplaatsen voor agrarisch onderwijs waar toekomstbestendigheid en klimaatneutraliteit
wordt ontwikkeld en onderwezen.
Op de hoger gelegen gronden kan
biologische akker- en tuinbouw
plaatsvinden. Door deze teeltwijze
zal de diversiteit in het landschap

worden hersteld en verbeterd. Er
zijn teelten mogelijk van rozen,
vaste planten, groenten, granen, bieten en aardappelen. In de
natuur krijgt de bever ruimte, de
das wordt niet verdreven en ook
het leven in en op het water zal
gedijen. Bovengronds zal omwille
van de doorstroming in geval van
hoogwater slechts zeer beperkt
aangeplant worden. De aanwezige paden kunnen worden behouden en verbeterd om percelen te
bereiken en om geen extra gevaar
op te leveren door de toenemende
activiteiten van onderwijs, klein-

schalige recreatie en agrarische
activiteiten. Er komt geen megaplas maar er zijn honderden hectares in een divers landschap waar
we iedereen laten zien hoe we
onze aarde moeten behandelen.
Dit op een duurzame wijze met het
gezicht naar en perspectief voor de
toekomst. Hier komt gezond voedsel vandaan voor de inwoners van
de Gezondste Regio.
Namens vereniging Behoud de
Parel.
André Vollenberg
Witveldweg, Horst

Ingezonden brief

Ambtelijk apparaat gemeente niet op niveau
Ik zit hier ‘s morgens aan een boterhammetje met de Hallo erbij en al op de voorpagina vergaat me de trek om verder te eten. Het artikel over
de verbouwing van het gemeentehuis ‘on hold’. Onze burgemeester bevestigd: ”Er gaat vanuit het college teveel niet goed in het ruimtelijk
domein” en daarom gaan we externe bureaus inzetten ter ondersteuning.
Waar zijn de eigen mensen
gebleven met kennis van zaken?
Komt me toch ergens bekend
voor. Ja, nu schiet het me

weer te binnen: dat is bij onze
belastingdienst ook gebeurd.
Eigen personeel met jarenlange
kennis en ervaring met een mooie

regeling met vervroegd pensioen
sturen en vervolgens deze zelfde
mensen via een peperduur extern
bureau weer inhuren. Tsja, het

blijft toch overheid.
Paul Craenmehr
Vondersestraat, Horst

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die
elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.
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Stapje terug
We hebben met z’n allen sinds
afgelopen weekend weer een
stapje terug moeten doen. Er
moet weer op meer plekken een
mondkapje gedragen worden en
de coronapas geldt nu op nog
meer plekken als toegangsbewijs.
Ook voor het binnensporten,
waarbij je aan je gezondheid
werkt, is een QR-code nodig.
Daar vind ik wat van.
Het is begrijpelijk dat, wanneer
het aantal besmettingen blijft stijgen en de druk in de ziekenhuizen
toeneemt, er actie moet worden
ondernomen. Ik vind het niet meer
dan logisch dat de coronapas op
meer plekken nodig wordt geacht.
Wat ik echter wel vreemd vind, is
dat wanneer mensen die volledig
gevaccineerd zijn corona krijgen,
zij alsnog overal binnenkomen met
hun QR-code. Deze blijft dan geldig.
Je moet vanaf nu ook je QR-code
laten zien als je wilt sporten in een
fitness of bijvoorbeeld naar je handbaltraining gaat. Zelf ben ik volledig
gevaccineerd, maar dat neemt niet
weg dat ik dit een vreemde maatregel vind. Natuurlijk ben ik blij
dat we überhaupt nog de mogelijkheid hebben om te sporten in
sportclubs, dat was vorig jaar wel
anders. Een kennis van mij is chronisch ziek en hierdoor niet gevaccineerd. Wel volgt hij, op aanraden
van zijn dokter, drie keer per week
een fitness-schema. Om dit te blijven doen, moet hij nu minstens drie
keer per week testen voor toegang.
Ik vind het sneu. Natuurlijk begrijp
ik dat we samen corona onder
controle moeten krijgen, maar ik
schrik ervan hoeveel grote evenementen doorgaan en hoe vaak
blijkt dat discotheken een brandhaard zijn geweest van een grote
corona-uitbraak. Waarom wordt hier
niets mee gedaan? Het blijft een
feit dat de besmettingen oplopen.
Gevaccineerden kunnen elkaar
en ongevaccineerden besmetten
op zo’n plekken, naar mijn idee
gebeurt dat hutjemutje sneller dan
in een sportschool. Waarom wordt
er nu gesproken over het inzetten
van de 2G-maatregel? Deze regel
stelt dat alleen gevaccineerden en
recent genezen mensen een coronatoegangsbewijs kunnen krijgen.
Ongevaccineerden kunnen dan nergens meer naartoe. Waarom laten
we niet gewoon iedereen testen
voor toegang voor grote evenementen?
Floor
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CDA en Essentie laten voetbalvereniging America wéér in de kou staan
Vuur spoten uit de ogen van Loes Wijnhoven, fractievoorzitter van het CDA, terwijl Alex er tevreden glimlachend naast zat. Hoe haalden vier partijen het in hun hoofd om met een
voorstel te komen om ruim een half miljoen op de begroting vrij te willen maken voor voetbalvereniging America? Totaal meer dan de 300.000 euro die de wethouder aan America
wilde besteden. Kon niet vond ze, zo kort voor vergaderingen. Ja, ze wist dat er overleg met Frenk Peeters was geweest, haar fractielid, maar dat telde niet. Wel overleg dus, maar
Loes bepaalt.
Een half miljoen in totaal, is niet niks.
Dat klopt. Verwoede pogingen om
als America met Meterik toch samen
te gaan met een helder voorstel voor
een plek aan de Spoorweg waren
door Essentie en CDA zonder discussie aan de kant geschoven. Meterik
wilde niet en wethouder Geurts
beslist met Meterik dat iemand
anders niet wil samenwerken. Met

die dictaten is er geen samenwerking
mogelijk. Een half miljoen. Dat is niet
niks, dat klopt. Die half miljoen met
veel eigen werk zou kunnen leiden
tot een acceptabel gebouw bij voetbalvereniging America. Eerst alles in
de gemeente op een rij zetten, vond
Essentie. Urgenties vergelijken met
andere verenigingen. Voor Meterik
was dat kennelijk niet nodig. Een half

miljoen, ongeveer 7 procent van de
investering die in Meterik in een gouden sporthal met kleedlokalen wordt
gestopt. Een raadsinformatiebrief
was voldoende om dat te besluiten. Een half miljoen, 30 procent van
de theatervloer van 1,5 miljoen die
zonder geloofwaardige onderbouwing in ‘t Gasthôes naar binnen werd
gefietst. Een half miljoen. Hetzelfde

bedrag dat dankzij wethouder Geurts
de gemeente al kwijt is door de uitbater, zonder plan, uit De Wingerd
te werken. Maar daar was mevrouw
Wijnhoven zelf bij betrokken, dat is
dus anders.
Ja, mevrouw Wijnhoven en ook
Essentie, u hebt al die tijd niets
gedaan voor de sportvereniging in
America en het samengaan met

Meterik. Natuurlijk, u wordt kwaad
om de eigen passiviteit, afgezet
tegen activiteit van anderen. Dictaat
van fractievoorzitter Wijnhoven en
steun door Essentie laat America in
de kou staan. Dat is dan duidelijk.

Andries Brantsma
Reysenbeckstraat, Hegelsom

Ingezonden brief

Hoezo ontmoetingsplaats?
De bibliotheek in ‘t Gasthôes. Kosten: ongeveer 15 miljoen in plaats van 10 miljoen en nog steeds niet af. Herberg de Troost: een ontmoetingsplaats waar de bibliotheek acht jaar
geleden naar moest verhuizen, dictaat van de wethouder.
De trap was weg. Met de
scootmobiel naar binnen. Over de
trap was nagedacht. Op naar de
lift. Teleurstelling, niks troost en
ontmoeting, scootmobiel past niet
in de lift. Vallen mensen toch tussen
wal en schip? Net als de leesclub?
Voor een boekbespreking huur je nu
een ruimte. Voorheen was je gewoon
welkom in de bibliotheek. En die lift?
Ik heb de directeur van ‘t Gasthôes

gebeld. “Maar meneer, we hebben
nog een lift”. Vervolgens heb ik een
afspraak gemaakt voor een test.
“Meneer, u moet verder rijden, anders
gaat de deur niet dicht.” Maar ik sta
tegen de deur, ik kan niet verder. “U
moet toch naar voren.” Onbuigzame
lift, ook te klein. Gebonden aan mijn
scootmobiel kom ik de bibliotheek
niet in. Advies: leg een klacht bij de
gemeente. Bij de gemeente: “Meneer,

dat regelt de stichting.” Ik ga naar
de voorzitter van de stichting. “Ja,
een grotere lift gaat het niet worden.
Niet aan u gedacht. Een rolstoel gaat
niet he? Een kleinere scootmobiel en
dan overstappen? Misschien, maar
daarvoor moet u bij de gemeente
zijn, daar hebben wij niets over te
zeggen.” Het geld is op. Ze zeggen
binnen het budget, maar de ruimtes
boven zijn nog niet afgebouwd.

Hoezo binnen het budget? Meer
probleempjes?
Theater? Geen geschikte plaatsen
voor scootmobiels. Reservematerialen
voor de bieb worden met een karretje uit de kelder omhoog geduwd.
Een gespierde directeur kan dat, maar
frêle dames op gladde schoenen? De
beste plek moest naar een commerciële onderneming. Een plek waar troost
nodig is.

Herberg de Troost. Destijds kon de
wethouder het concept al moeilijk
uitleggen. Een duur Gasthôes met
beperkte mogelijkheden voor mensen met beperkingen. Steun? Van het
kastje naar de muur. Geen troost.

Jos Hermans
Frans Halsstraat, Horst

Vacatures

Sollicitatie inloopavonden
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en zie jij het zitten
om aan mooie projecten te werken?

Spuitbomen Agrifac

Podium Songfestival Wenen

Wij hebben op dit moment meerdere functies te vergeven:
Maandag
20 September 18.00 – 20.00 uur
Woensdag 29 September 18.00 – 20.00 uur

Werkvoorbereider / Planner
Binnenlopen, kennis maken en solliciteren!
Werkvoorbereider
Kanter
Buislaser operator
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en zie jij het zitten om aan
mooie projecten te werken?
Loop dan op een van de inloopdagen binnen.
Wij laten je onder genot van een kopje koffie kennis maken met
CLT Metal Service zodat je een goed beeld krijgt wat we doen
en of wij bij jou passen!

Luifel floriade terrein Venlo

Stadsluifel “De Diagonaal” Almere

We hebben altijd plek voor mensen met enthousiasme en aanleg voor techniek,
ook alsWij
je niet
de juiste
werkervaring
hebt ben
je bij ons
hebben
opvooropleiding
dit momenten/of
meerdere
technisch
functies
te altijd
welkom. Wij zorgen voor de juiste interne begeleiding, zo leer je in een aantal weken
vergeven:
de basistechniek van waaruit je jezelf verder kunt ontwikkelen.

Kanter

Indien een van de bovenstaande
functies uw
interesse heeft gewekt, stuur dan een
Buislaser
operator
sollicitatiebrief met CV naar s.christiaens@cltmetalservice.com.
Of neem contact op
BBL Leerling
met mevr. Sanne Christiaens. Zij zal ook uw verdere vragen graag beantwoorden.
Capital C - Diamantbeurs Amsterdam

Zitbanken Nederlandse spoorwegen

CLT Metal Service
B.V. | Handelstraat 7 | 5961 PV HORST | www.cltmetalservice.com | 077 - 398 19 45
CLT Metal Service B.V. | Handelstraat 7 | 5961 PV HORST | www.cltmetalservice.com | 077 – 398 19 45
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Extra subsidie voor alle
warmtepompen

17 november 2021

De komende drie jaar wordt er door het kabinet ingezet op extra subsidie, betere informatievoor-

Inloopavond glastuinbouwontwikkelingsgebieden

ziening en advies over (hybride) warmtepompenin bestaande woningen. Het subsidiebedrag

Op woensdag 17 november 2021 organiseert de gemeente Horst aan de Maas in de

wordt per 1 januari 2022 verhoogd van 20% naar 30% van de gemiddelde totale investeringskos-

raadszaal van het gemeentehuis een inloopavond voor belangstellenden die meer wil-

ten. Zo worden (hybride) warmtepompen voor meer huiseigenaren betaalbaar en haalbaar.

len weten over de herbegrenzing van de glastuinbouwontwikkelingsgebieden.

De warmtepomp wordt ondersteund vanuit de

met een isolatiemaatregel, kan de subsidie tot

Tussen 19.30 uur en 21.00 uur kunt u vrij

volgens de dan geldende coronamaat-

Investeringssubsidie duurzame energie en ener-

12 maanden na het uitvoeren van de eerste

binnenlopen. Medewerkers zijn aanwezig

regelen. Het dragen van een mondkapje

giebesparing (ISDE). Deze regeling is opgesteld

maatregel worden aangevraagd. Het RVO

om vragen te beantwoorden.

is verplicht in de publiekshal van het

om zowel het besparen van energie aan te moe-

maakt binnenkort de apparatenlijst warmtepom-

De inloopavond wordt georganiseerd

gemeentehuis.

digen als alternatieven op aardgas verwarmen.

pen 2022 bekend, waarop een indicatie staat

De subsidieverhoging geldt voor bestaande

van het subsidiebedrag per type warmtepomp.

woningen en alle typen warmtepompen.
Gratis en onafhankelijk advies

Inschrijven tot uiterlijk 21 november

Landbouwgrond pachten in 2022

Subsidie aanvragen in 2022

Heb je behoefte aan gratis en onafhanke-

Huiseigenaren die nog in 2021 een (hybride)

lijk advies van een onafhankelijk adviseur?

warmtepomp gaan installeren of hebben

Gemeente Horst aan de Maas werkt hiervoor

geïnstalleerd, is aan te raden om hiervoor pas

samen met het Duurzaam Bouwloket van

De gemeente heeft landbouwgrond in eigendom. Boeren kunnen deze grond pachten.

in 2022 subsidie aan te vragen. Dan kun je

Horst aan de Maas.

In 2022 is een perceel in Horst (Schadijkerweg/Grensweg) beschikbaar voor een nieuwe

namelijk gebruik maken van de 30% subsidie

Bel bij vragen naar 072 - 743 39 56 of

pachter. U kunt zich inschrijven op onze website: horstaandemaas.nl/pachten. Doe dit

in plaats van de huidige 20%. Tot maximaal

mail info@duurzaambouwloket.nl.

uiterlijk zondag 21 november.

12 maanden na het installeren van de warm-

Ook voor andere vragen over het energie-

tepomp is het mogelijk om subsidie aan te

zuiniger maken van uw woning kunt u bij het

vragen. Als de aanvraag wordt gecombineerd

Duurzaam Bouwloket terecht.

Bekendmakingen
De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

Voordragen kandidaten
Jeugdlintje

vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide
omgevingsvergunningen

De gemeente Horst aan de Maas is trots op kinderen en jongeren die zich inzetten voor
anderen of voor de gemeente. Het buurmeisje dat al lange tijd boodschappen doet
voor oudere mensen uit de buurt, de jongen die zonder te mopperen al zo lang voor
zijn zieke vader zorgt, of de jongere die een actie heeft opgezet tegen zinloos geweld.

In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen,
-wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van
(ontwerp)-bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar
www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van
uitgebreide omgevingsvergunningen verwijzen wij u naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
Als digitaal inzien niet tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u een afspraak maken voor het

Het zijn maar een paar voorbeelden. Zij zijn

gemeente Horst aan de Maas zonder daar

een voorbeeld voor anderen en mogen

zelf belang bij te hebben, dan kunt u die

inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het

best eens in het zonnetje worden gezet.

persoon gemotiveerd voordragen voor een

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

Kent u iemand onder de 18 jaar die zich

Jeugdlintje.

vrijwillig inzet of heeft ingezet voor een

Meer informatie: www.horstaandemaas.nl/

America

medemens, een vereniging of voor de

onderscheidingen of (077) 477 97 77.

• Laagheideweg 11 (nieuwbouw entreeluifels)

• Blokhut Jong Nederland naar de Mèrthal

Broekhuizen
• Roamweg 17 (uitbreiden

16 november 2021

(intocht Sinterklaas)
• Loevestraat ong. (nieuwbouw supermarkt/
uitbreiding parkeervoorziening)

champignonkwekerij)

• Nieuw Erf 3c (uitbreiden zonnepark)

Commissie bezwaren en klachten

Broekhuizenvorst

Kronenberg

• Op de Spekt 19 (oprichten

• Reindonckerweg 1 (plaatsen zonnepanelen)

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag

Grubbenvorst

• Hombergerweg 72 (verbouwen woning)

16 november 2021 bij elkaar voor een hoorzitting.

• Vinkenpeelweg 10 (uitbreiden bedrijfsgebouw)

Meerlo

• Sevenumseweg 2t1 en 2t2

• Veestraat 5 (intrekken omgevingsvergunning)

Hoorzitting om 18.30 uur

kader van een Wob-verzoek over de ontwikke-

Bezwaar tegen de verleende evenementenver-

ling van plangebied Californië 2.

levensloopbestendige woning)

Lottum

(uitbreiden zonnepark Vinkenpeelweg)

Melderslo

Horst

• Gussekuulke ong. (bouwen 4

• Stationsstraat 90 (plaatsen

gunning voor de Carbootsale op verschillende
data in 2021.

De commissie brengt advies uit over te nemen

Hoorzitting om 19.00 uur

besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting

2 Bezwaarschriften tegen het verkeersbesluit

vindt plaats in het gemeentehuis van Horst

knippen van de weg Donkerhofsteeg Tienray

(ingang via hoofdingang).

starterswoningen)

waterstoﬁnstallatie)

• Gussekuulke ong. (bouwen woning)

• Helmesstraat 23 (verbouwen garage/berging
tot B&B)

Meterik

• Herstraat 58 (realiseren proeﬂokaal,

• Rector de Fauwestraat ong. Onder de

appartement/vernieuwen winkelentree)

na uitspraak Rechtbank om genomen besluit te

Wieken (oprichten 8 levensloopbestendige

vernietigen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

• Hoofdstraat 16 (tijdelijk gebruik winkelruimte)

Hoorzitting om 20.00 uur

met de secretaris van de commissie,

• Convent 5 (tuinhuis met overkapping)

Bezwaar tegen gegevensverstrekking in het

mevr. A. Schatorje, tel. (077) 477 9777.

• Van Douverenstraat 57 en 59 (verbouwen
twee onder een kap)
• Industriestraat 23 (bouwen overdekte
wasplaats)
• Venrayseweg 89 (omzetten wonen naar
kantoorfunctie)
• Valkplein 3 (plaatsen dakkapel)

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

• Denenweg 21 (oprichten loods)

woningen)
• St. Jansstraat 2a MFC De Meulewiek-molen
(intocht Sinterklaas)
Sevenum
• Boekweitstraat 15 (brandveilig gebruik)
• Hoogbroek 26 (intrekken
omgevingsvergunning)
• Jan Tinbergenweg ong. (bouw
distibutiecentrum)

077 - 477 9777
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PvdA Horst aan de Maas Zeker zijn van een passende woning is niet meer vanzelfsprekend
Afgelopen week heeft de raad de begroting 2022 vastgesteld, een begroting die over meer jaren sluitend is.
Jammer dat een raadsmeerderheid het nog niet aandurft een gedeelte van het op dit moment te grote
gemeentehuis te bestemmen voor de verbouwing naar betaalbare kleine studio’s. Wat ons betreft een
gemiste kans, maar wellicht komt dit weer snel op de agenda.
Het 1000-woningenplan (duizend
woningen vergunnen in vijf jaar) is
zeker een goede stap, maar veel
belangrijker: bouwen we de goede
woningen? De vraagprijs voor
bestaande woningen en nieuwbouwwoningen ligt zo hoog dat steeds

meer mensen aangewezen zijn op
een huurwoning. Je mag immers wel
elke maand een hoge huur betalen,
voor dit hoge huurbedrag krijg je
echter geen hypotheek. Ook de combinatie tussen wonen en zorg vraagt,
met de verdergaande vergrijzing,

extra aandacht. Thuishuizen, kangoeroewoningen, mantelzorgunits,
woongemeenschappen: zo maar wat
termen voor een aantal woonvormen
die inzitten tussen zelfstandig thuis
wonen en wonen in een zorginstelling. Wij kijken dan ook uit naar de

woonzorgvisie.
Maar wonen is meer dan stenen.
Iedereen heeft recht op een groene
leefomgeving. De gevolgen van de
klimaatverandering merken we nu
al. Hittestress en hevige buien met
ondergelopen straten. Het zou mooi
zijn een beweging op gang te krijgen
om inwoners, ondernemers, professionals, vrijwilligers en bestuurders
en ambtenaren van de gemeente te
laten samenwerken aan meer groen

in de buurten en wijken. Bij nieuwbouw wordt hier al rekening mee
gehouden, maar bij bestaande wijken niet. Hoe werken we samen en
hoe groeien we toe naar meer groen
in de bestaande wijken? Een groeidocument kan hiervoor de eerste stap
zijn: het geeft richting aan de ambitie en biedt concrete handvatten aan
iedereen die mee wil helpen.

tief, neutraal en feitelijk te infomeren, zie ik dat lang niet altijd terug.
In Dagblad A is iets goed wat in
Dagblad B geheel anders is. Wel
of geen gas als brandstof gebruiken in relatie tot het klimaat is
daar een voorbeeld van. Ik mis de
echte onderzoeksjournalistiek die
beide theorieën vergelijkt en daar
een wetenschappelijke conclusie
aan koppelt. Kortom het is er niet
eenvoudiger op geworden. Als

CDA blijven we vooral ons gezond
nuchtere boerenverstand gebruiken, wat meestal laat zien dat die
uitkomst de juiste is.
Volgens mij doen we dat als
samenleving sowieso veel te weinig! Of is dat alleen theoretisch en
niet feitelijk zo?

lang niet genoeg zijn. Daarom deed
de SP een oproep om meer te bouwen en een oproep om ze niet te
concentreren in genoemde wijken. Er
moeten driehonderd sociale huurwoningen bijkomen in Horst aan de Maas
en die moeten verspreid worden over
de hele gemeente zodat in elk dorp,
elke wijk en elke straat ook naar verhouding statushouders, arbeidsmigranten of mensen met onbegrepen
gedrag wonen. Dan pas deel je eerlijk

en dragen ook de sterke schouders
de lasten, waar nu alleen de zwakke
schouders dat moeten. De SP-motie
die hiertoe opriep, werd gesteund
door de wethouder, maar verworpen door de coalitiepartijen, inclusief
PvdA. Zij vertrouwen op hun wethouder om dit op te lossen. Wij willen
best vertrouwen, maar controle houden is nog altijd veel beter.

Jan Wijnen

CDA Horst aan de Maas Theoretische feiten
Een vreemde titel? Ja en nee. Laat ik hem anders wegzetten: In theorie
zouden we ervan uit moeten gaan dat feiten kloppen, toch?
Mijn probleem is dat er enorm
veel zaken als feitelijkheden worden gebracht terwijl ze onderling
tegenstrijdig zijn. Wat zijn dan de
echte feiten? Oké, er staat nooit
iets 100 procent vast. Als ik zeg
zeker te weten dat mijn huis er
nog staat en ik zie het niet dan
weet ik dat dus niet zeker (filosoof

Hume). Kunt u mij nog volgen of
bent u al aan het puzzelen?
Feit is dat ik het door dit alles ook
vaak niet meer kan volgen. Om
de juiste beslissingen te kunnen
nemen, moet je terug kunnen vallen op feiten en niet op een vrije
interpretatie daarvan. In de media,
die toch worden geacht ons objec-

John Jenniskens

SP Horst aan de Maas Een huis om in te wonen
Onlangs kwam in de gemeenteraad het grote tekort aan beschikbare woningen aan de orde.
‘Woningmarkt’ klinkt mooi, maar huizen zijn om in te wonen en niet om winst te maken, hetgeen nu vaak
gebeurt. Het resultaat is dat huizen onbetaalbaar worden en bij tijdelijke bewoning voelen bewoners zich
niet of nauwelijks verbonden met de buurt waarin zij wonen. En de huurbaas? Die strijkt de winst op!
‘Bouwen op basis van behoefte’ klinkt
ook mooi. De inwoners van Horst
aan de Maas konden onlangs een
enquête invullen die was gericht op
wat zij ervan vonden of nodig hadden. Daarnaast heeft de gemeente
ook verplichtingen vanuit het Rijk,

bijvoorbeeld als het gaat om statushouders. Die moeten gehuisvest
worden. Dat gebeurt vaak in wijken
zoals de Mussenbuurt, In de Riet en
Norbertus. En dat geldt ook voor een
deel van de arbeidsmigranten, die
momenteel zo’n 10 procent van de

Horster bevolking uitmaken. Velen
daarvan willen langer hier blijven,
misschien wel voorgoed. De regionale adviesgroep arbeidsmigranten
Noord-Limburg heeft uitgerekend dat
de duizend woningen die de komende
vijf jaar gebouwd gaan worden nog

Sonja van Giersbergen

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES

AAN DE BAK
BIJ EUROSTEEL

HORST RONDOM CENTRUM
HORST RONDOM LOEVESTRAAT
HORST RONDOM INDUSTRIETERREIN
HORST RONDOM AMERICAANSEWEG
HEGELSOM RONDOM REYSENBECKSTRAAT
LOTTUM RONDOM ZANDTERWEG
SEVENUM RONDOM STEEG
WERKZAAMHEDEN

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

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl
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Groep Lenssen Op naar de toekomst
Hoe ziet onze toekomst eruit? Wat moet daarvoor nu gebeuren? Ik sta
voor een goed perspectief voor alle betrokkenen in deze gemeente:
zowel voor de huidige als voor de toekomstige inwoners. Daarvoor is
een radicaal andere koers nodig.
Belangen als leefbaarheid, klimaat
en economie moeten gewogen worden op een open en eerlijke manier.
Het bestuur moet transparanter,
waarbij de burger weer centraal
komt te staan.
Enkele weken geleden heb ik mijn

lidmaatschap bij D66+GroenLinks
opgezegd. Ik kon niet bereiken waar
ik voor sta in de rol die ik afgelopen twee jaar heb mogen vervullen. Natuurlijk betreur ik mijn
vertrek. Vooruit kijkend ben ik
positief. Samen met gelijkgestem-

den ben ik flink aan de slag gegaan
met de opbouw van een nieuwe
lokale politieke partij. Ik hoop straks
D66+GroenLinks te kunnen blijven vinden op bepaalde thema’s.
Daarnaast hopen we als nieuwe
partij de huidige partijen scherp te
stellen.
In de aanloop naar de verkiezingen
zullen we meer van ons laten horen.
Ik mag nu alvast aankondigen dat
ons programma focust op toekomst

voor de jeugd, sociaal samenleven,
klimaat, evenwicht tussen boer en
natuur, zinnige economische ontwikkeling en een open en eerlijk
bestuur. Daarmee willen we perspectief bieden voor de toekomst.
Komende maanden bouwen we verder aan bovenstaande idealen.

Thijs Lenssen

D66+GroenLinks Horst aan de Maas Laatste begroting van deze raadsperiode
Een sluitende meerjarenbegroting, geen tijdelijke lening van drie ton uit de reserves. Door fors extra
inkomsten van het rijk is ons huishoudboekje nu stukken beter op orde.
Nu de voetbalfusie tussen America en
Meterik spijtig genoeg niet doorgaat,
moet ook sportpark Erica in America
een forse opknapbeurt krijgen. Een
voorstel van de oppositiepartijen daartoe sneuvelde. D66+GroenLinks kreeg
van de wethouder wel de harde toezegging dat hij koerst op een oplossing
en een adequate verbouwing van de
accommodatie van AVV America.

We hebben zorgen uitgesproken over
de organisatie met als gevolg werkachterstanden, te lange wachttijden en
slechte communicatie. Onze inwoners
voelen zich niet gehoord, onacceptabel. De dienstverlening moet weer
op peil gebracht worden. Daarom wil
D66+GroenLinks vooralsnog geen verbouwing van het gemeentehuis en het
realiseren van appartementen hierin.

te lijf met het 1000-woningenplan
zoals rondom de nieuwe basisschool
Weisterbeek in Horst-West. Durf taken
extern weg te zetten zodat we de duiEerst plannen maken. Verder vroeg
D66+GroenLinks aandacht voor meer
zend woningen ook echt halen.
groen en met name een groene bufOp weg naar een daadwerkelijke
Gezondste Regio. Met gezond eten en
fer rondom Grubbenvorst. Een ander
punt is de integratie van internationale gezond bewegen komen we er niet.
werknemers. De kosten daarvoor horen Essentieel is een gezonde leefomgewat ons betreft bij degene die daar het ving voor onze inwoners. Nu wonen
meest van profiteren: bedrijven.
er honderden gezinnen op een ongeDe woningmarktproblemen blijzonde plek.
Van eminent belang is het uitvoeringsven onverminderd groot en gaan we

programma voor de veehouderij dat
de milieudruk daadwerkelijk moet verlagen. De actualisatie IPPC vergunningen is op geld gezet en er komt meer
geld voor handhaving, maar er moet
meer gebeuren en eerder.
Wat zeker beter moet, is de invloed
van burgers die zich zorgen maken
over gemeentelijke plannen. Vaak
voelen ze zich niet gehoord, maar ben
wel eerlijk.
Jos Gubbels

VVD Horst aan de Maas Een bijzondere ervaring
In maart 2022 zijn de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. We zijn
drukdoende om toe te werken naar een mooie, nieuwe tijd. Ik besef me
tegelijkertijd ook dat de afgelopen raadsperiode van bijna vier jaar
voorbij is gevlogen. Ik herinner me als de dag van gisteren hoe spannend ik het vond. Van campagne tot de verkiezingen, van installatie
als raadslid tot de eerste keer het woord voeren.
Ik had weinig benul van wat er op
me af zou gaan komen. Vastbesloten
om nieuwe ervaringen op te doen
hielp leergierigheid me enorm.
Terugkijkend op de afgelopen vier
jaar is er aardig wat gebeurd. Met

voorkeursstemmen in de raad: zoveel
vertrouwen doet je goed. Als kersverse partij mocht ik samen met
Peter Elbers het rechts-liberale geluid
vertegenwoordigen in Horst aan
de Maas. November 2020 werd ik

fractievoorzitter: wéér een nieuwe
uitdaging. En destijds de eerste
vrouwenfractie van onze gemeente.
Ook zijn we van twee naar één zetel
gegaan.
De VVD zet zich volop in om er voor
alle inwoners en ondernemers het
beste uit te halen. Uiteraard voeren we steeds veel gesprekken
met inwoners, geïnteresseerden en
nieuwe kandidaten voor onze partij. Dat maakt volksvertegenwoordiger zijn zo ontzettend leuk. Je leert

veel over het reilen en zeilen van
onze samenleving. Over burgerinitiatieven, verenigingen, bedrijven en zestien unieke dorpen.
Volksvertegenwoordiger zijn kost tijd
en aandacht. Je kunt het niet voor
iedereen goed doen. Maar gemeenteraadsraadslid zijn is een bijzondere
ervaring die ik ook komende vier jaar
graag met veel inzet invul. Gewoon.
Doen.
Yvonne Douven

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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INLOOPAVOND!

Ben jij op zoek naar een
afwisselende baan als servicemonteur

Open Dag
14 november 11:00 - 14:00uur
Kom naar onze open dag en maak kennis met Yuverta mbo Helmond

→ Dier
→ Buitensport
→ Voeding- en leefstijl

Meld je aan via yuverta.nl/opendaghelmond

Dan zoeken wij jou!
•

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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15-vragen aan

Mirre van Meijel Swolgen
Hoi

Column

Snelbussen
‘Station Horst-Sevenum van 1
tot en met 9 november gesloten
vanwege werkzaamheden aan
het spoor.’ Toen dit nieuws in de
krant verscheen was ik niet erg
blij. Met de trein naar school
reizen duurt voor mij twee uur,
dus extra vertraging kan ik er
liever niet bij gebruiken. Maar
de NS had een oplossing: snelbussen.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Mirre van Meijel
15 jaar
Swolgen
Dendron College

Wat is je favoriete hobby?
Ik vind sporten over het algemeen
wel heel leuk. Toch vind ik
paardrijden het allerleukste, dat doe
ik ook het meest. Het lijkt wel of het
elke keer leuker wordt.

Wat is je droombaan?
Eigenlijk weet ik dit nog niet zo
goed. Als ik dan kijk naar wat mij
misschien wel iets lijkt, dan zou ik
toch wel politie willen worden. Hier
droomde ik vroeger al van.

Wat deed je als kind het liefst?
Vroeger was ik het liefst dag en
nacht buiten aan het spelen op
de trampoline of met de honden.
De honden kunstjes aanleren, daar
was ik wel goed in.

Welke reis zou je ooit willen
maken?
Het zou mij heel erg leuk lijken om
later naar verre landen te reizen
en hier verschillende steden te

bezoeken zoals Sydney, New York
en Dubai. Ook wil ik graag andere
culturen leren kennen.

Als je in een ander land en in
een andere cultuur geboren
zou zijn, welke zou dat dan
zijn?
Italië, dat zou ik heel leuk
vinden. Het lekkere eten, de fijne
temperatuur en mooie plaatsjes.
Daar zie ik mezelf wel leven.

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik kijk er nu al naar uit om mijn
autorijbewijs te halen, dat lijkt me
zo vet. Even met wat vrienden een
tripje maken naar de McDonald’s.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Allebei de keren dat ik de
Nederlandse titel met ponyrijden
won. Elke keer als ik daaraan
denk, krijg ik opnieuw kippenvel.

Wat is het engste wat je ooit
hebt meegemaakt?
Een paar jaar geleden was ik
samen met mijn moeder, vader

Crist Coppens
Alleen dinsdag 16 november

Braadworst
hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!

077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

en zus op vakantie in Spanje. Er
waren toen vrij hoge golven bij de
zee. Mijn zus en ik gingen in de
zee zwemmen. Toen kwam ik een
keer precies onder zo’n golf. Ik
was bijna verdronken, gelukkig is
het wel allemaal goed gekomen.
Nooit meer.

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

Optimist, pessimist of realist?

Ik zeg de laatste tijd heel vaak ‘dus’.
Geen idee waarom, maar door een
zin voor de grap te eindigen met
‘dus’ maak ik mensen een beetje
ongemakkelijk. Dat vind ik wel
lachen.

Realist, ik ga niet gelijk van het
positieve of negatieve uit. Ik kijk
gewoon naar alle mogelijkheden.
Positief of negatief.

Dag of nacht?
Dat weet ik eigenlijk niet zo goed.
De dag vind ik sowieso heel mooi,
maar in de nacht vind ik de hemel
weer heel mooi met alle sterren
en de maan.

Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Maar één vak? Het stomste vak
vind ik geschiedenis, gelukkig
heb ik dat het afgelopen jaar laten
vallen. Het leukste vak vind ik dan
toch gym, denk ik. Lekker bezig
zijn en niet stilzitten in het lokaal,
dat is echt ideaal voor mij.

Dat ligt er vooral aan waarvoor. Bij
afspraken of op het werk ben ik
meestal op tijd. Wanneer we ergens
moeten verzamelen doe ik rustig
aan, dan ben ik dus wel vaak te laat.

Wat is jouw stopwoordje?

Wat doe jij het liefst op een
vrijdag of zaterdagavond?
Het liefst ga ik dan uit met vrienden.
Naast de hele week school te
hebben gevolgd en het sporten, hou
ik van gezelligheid en een drankje.
Als je terug in tijd zou gaan, wat zou
je jezelf dan voor advies geven?
Doe wat je het liefste doet. Niet te
druk maken over wat anderen van je
vinden, maar gewoon jezelf zijn.

Tekst: Maartje Swinkels

En dan niet van die kleine busjes die snel wendbaar zijn, nee.
Er werden van die grote bussen
gebruikt waar je helemaal blij van
werd als ze voor de school stonden
omdat dat meestal een schoolreisje betekende.
Ik heb veel leuke herinneringen in
zo’n bussen. En het is niet moeilijk
zulke herinneringen op te halen,
want iedere bus ziet er van binnen
vrijwel hetzelfde uit. Het was dus
wel weer een keer leuk om in zo’n
bus vervoerd te worden. Hoewel
ik me afvroeg of zo’n joekel wel
nodig was op sommige tijdstippen,
als ik om 07.00 uur met slechts
drie mensen in die bus zat bijvoorbeeld.
En geen enkele buschauffeur is
hetzelfde, daar kom je vooral
achter in zo’n bus. In normale ovbussen rijden ze allemaal precies
dezelfde route, en of je op tijd
komt met zo’n bus ligt vooral aan
het verkeer op de weg, niet aan
de chauffeur. Zo stond ik laatst 10
minuten vast in het centrum van
Breda omdat iemand zijn vrachtwagen schuin op de weg had
geparkeerd, en de bus waar ik in
zat kon de bocht om het obstakel
te omzeilen niet maken.
Maar in de snelbussen was dat een
ander verhaal. Het varieerde deze
week van buschauffeurs die de
toeristische route door Sevenum
namen tot chauffeurs die vol gas
op de linkerbaan afrekenden met
langzame vrachtwagens. Door
chauffeur uit categorie 1 miste ik
mijn trein in Helmond, door chauffeur uit de tweede categorie kon ik
zelfs een trein eerder halen.
Het was in ieder geval een leuk
avontuur en natuurlijk fijn dat er
voor een oplossing werd gezorgd.
Toch ga ik blij zijn als ik weer op
het (vernieuwde) perron kan wachten op mijn trein, dat scheelt toch
weer een half uur aan tijd ‘s ochtends. En zeker met dit koude weer
wordt ieder extra minuutje in bed
twee keer zo hard gewaardeerd.
Iris
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Geplukt

Leo Ummenthun America
Hij heeft zijn hele leven keihard gewerkt in de bakkerij die hij van zijn ouders overnam. Drie jaar geleden stopte hij met het bedrijf, maar
stilzitten doet hij niet. Deze week wordt Leo Ummenthun (61) uit America geplukt.

Leo al veertig jaar lid van joekskapel
Mekkeluk Zât. Hij is gek op muziek
en heeft dan ook twintig jaar lang
actief geholpen met het organiseren
van het slotconcert van Rowwen
Hèze. “Wij hebben het slotconcert
naar America gehaald”, zegt Leo. “Dit
vond eerst altijd in Horst plaats, maar
dit hoorde natuurlijk in America te
zijn. Ik heb me samen met andere
leden hard gemaakt hiervoor en
ben vele jaren betrokken geweest
bij de organisatie. Dit was een
geweldige tijd.” Afgelopen weekend
was Leo dan ook bij het slotconcert
van Rowwen Héze te vinden, hij
heeft levenslange VIP-tickets voor
de optredens wegens zijn inzet
voor de band. Zelf speelt Leo in het
joekskapel op de sousafoon. “We
maken altijd muziek met carnaval of
treden op als mensen jarig zijn of op
jubilea. Een echt goede muzikant ben
ik niet, hoor”, lacht hij. “Het is vooral
leuk voor de club, de gezelligheid en
de sfeer.”

Bakkerskoppel

Leo is geboren en getogen in
America. Hier groeide hij op bij
zijn ouders met zijn drie zussen
en één broer. “We waren dus met
zijn zevenen thuis”, vertelt Leo.
Hij kijkt terug op een fijne jeugd.
“Ik wist al heel vroeg dat ik bakker
wilde worden. Mijn ouders hadden
namelijk samen een bakkerij, waar
ik als kind al meehielp. Dit deden
we alle vijf, op de vrije woensdagmiddag moest er geholpen worden.” Daarna nam Leo de bakkerij
van zijn ouders over.

Bakkerij
Omdat hij al wist dat hij bakker wilde
worden, besloot Leo hier dan ook
een opleiding voor te volgen. “Vanaf
mijn 15e liep ik stage bij een bakkerij
in Grubbenvorst”, vertelt hij. “Ik
werkte toen vier dagen per week en
ging één dag naar school. Toen deze
stage afgerond was, zou ik eigenlijk
beginnen aan mijn volgende stage,
maar in deze periode overleed mijn
vader. Ik was toen net 20 en kreeg
de vraag of ik het bedrijf over wilde
nemen.” Leo wist direct dat hij dit

Puzzel

Sudoku
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zou doen. “Er viel niet lang over na te
denken, ik zei direct ja. Ik bracht toch
al een groot gedeelte van mijn tijd
door in de bakkerij.” In plaats van een
volgende stage, werkte Leo fulltime
in de bakkerij. Hiernaast rondde
hij ook zijn opleiding af. “Het was
echt een heftige periode, ik werkte
ontzettend veel. Op zondagavond
begon ik, dan werkte ik ‘s nachts in
de bakkerij, ging ik maandag overdag
naar school in Eindhoven en ‘s avonds
had ik cursussen in Roermond. Op
dinsdag had ik weer zo’n zelfde dag,
er was in die periode weinig ruimte
voor iets anders. Ik sloeg ook vaak
een nacht over. Toch mopperde ik
hier niet over, ik wilde dit zo en dan
ga je niet liggen zeuren. Het was
wel een ander leven dan dat van de
meeste van mijn leeftijdsgenoten,
normaal zou je zuipen en feesten,
maar dat kwam bij mij niet op de
eerste plaats.” Toch kijkt Leo met
een fijn gevoel terug op de periode.
“We zijn deze goed doorgekomen.
Iedereen om ons heen kwam ons
helpen. We zijn hierna eigenlijk altijd
door blijven razen, het is er niet
rustiger op geworden. Het bedrijf
groeide door, maar we werkten hier
ook hard voor.”

Te druk voor pensioen
Drie jaar geleden moest Leo wegens
gezondheidsredenen stoppen met de
bakkerij, maar rustig met pensioen
gaan, dat zag hij niet zitten. “Ik doe
eigenlijk nog van alles”, legt hij uit.
“Ik help mee in het timmerbedrijf van

mijn zoon en ook help ik mijn dochter
waar nodig. Zij is, naast haar baan bij
een autobedrijf, fotografe en ik ben
momenteel bezig met het maken van
een studio.”
Niet alleen zijn familie kan rekenen
op de steun van Leo. Als andere
mensen hulp nodig hebben, dan
vindt hij het ook leuk om te helpen.
“Zo ben ik ook voorzitter geworden
van voetbalclub AVV America. Ik
voetbalde al vanaf mijn 8e en ben
dus ook al ruim vijftig jaar lid van de
vereniging. Sinds ik gestopt ben met
de bakkerij heb ik meer tijd voor dit
soort dingen. Toen ze me kwamen
vragen om voorzitter te worden,
heb ik dan ook direct ja gezegd.”
Leo geniet van het werk dat hij
verricht voor de vereniging en voelt
veel liefde voor de club. “Er zijn nog
vier andere bestuursleden, die zijn
ongeveer de helft jonger dan ik”,
lacht hij. “Maar ik krijg daar keiveel
energie van, ze zijn zo enthousiast en
ambitieus. Dat vind ik heel belangrijk,
ik wil ook echt iets bereiken in mijn
rol als voorzitter. We hebben de pech
gehad dat het dak is gaan waaien, nu
zijn we hard bezig om te zorgen dat
er weer een mooie accommodatie
ontstaat waar leden graag komen. Ik
heb veel gevoel voor de club, daarom
zet ik me er ook zo voor in. Dat vind
ik belangrijk en dat geldt voor alles
wat ik doe.”

In zijn (schaarse) vrije tijd, brengt
Leo graag zijn tijd door met familie
en vrienden. Zijn vrouw Franka
ontmoette hij in de kroeg in America,
ondanks dat ze geen Americaanse
was. Franka is namelijk geboren in
Oss. Van liefde op het eerste gezicht
was volgens Leo geen sprake.
“Helemaal niet zelfs”, lacht hij. “Het
ging juist helemaal mis. Ik leerde
haar op zaterdagavond kennen,
maar ik had zo veel gedronken dat
ik maar naar huis ben gegaan. De
dag erna zei een vriend tegen me
dat ik diezelfde middag met iemand
afgesproken had. ‘Met wie’, vroeg
ik toen. Dat bleek met haar te zijn.
Ik ben erheen gegaan en ja hoor,
daar stond ze. We konden het goed
vinden en we besloten vervolgens
met de vrienden nog een keer naar
Oss te gaan. Dit hebben we een
aantal keer gedaan en toen is de
liefde gegroeid. Toevallig was zij
ook een bakkersdochter. We hebben
dan ook altijd samen in de bakkerij
gewerkt en toen we stopten met het
bedrijf had zij het er misschien wel
moeilijker mee dan ik.”
Leo is trots op wat hij gehad heeft,
wat hij nu heeft en op zijn kinderen
en familie. “Ik voel me erg dankbaar.
Het is lang niet altijd vanzelfsprekend
dat mensen het zo goed hebben.
Ik voel me rijk met de geweldige
vrienden en familie die ik om me
heen heb.”

Het was wel een
ander leven dan dat
van de meeste van
mijn leeftijdsgenoten,
normaal zou je zuipen
en feesten, maar dat
kwam bij mij niet op de
eerste plaats

Joekskapel
Naast dat hij zich inzet voor de
voetbalvereniging van America, is

Tekst en beeld: Floor Velthuizen
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Meerdere hoogtepunten

Horster hockeyheren boeken
twee overwinningen in één weekend
Hockeyclub HC Horst speelde in één weekend twee wedstrijden. Vrijdagavond 5 november speelden de heren
in de derde ronde van de Silvercup tegen Scoop. Deze wedstrijd werd met 3-2 gewonnen. Zondag 7 november
werd er wederom gewonnen. Liberty werd met 3-1 verslagen.
De wedstrijd van vrijdagavond bevatte
meerdere hoogtepunten. Eén van
deze momenten was dat Bobje de bal
onderschepte rond de eigen 23 meterlijn en in zijn eentje naar de andere
kant van het veld rende om daar de
keeper te passeren met een hard
backhandschot. Verder werd er in deze
wedstrijd goed gehockeyd en werd
er overtuigend met 3-2 gewonnen.
Op deze manier werd de volgende
ronde van de Silvercup bereikt. Nadat
de hockeymannen vrijdag gewonnen
hadden, pakten ze de focus weer op
voor de wedstrijd van zondag. Liberty

stond op het programma. Nummer
één tegen nummer twee, de kraker
van de derde klasse. Het begin ging
gelijk op met kansen voor beiden.
Vervolgens startte het tweede kwart
en voerde de coach een aantal tactische wissels door. Horst bepaalde t
spel en wist een strafcorner te versieren. Max sleepte hem op goal en versierde hiermee een strafbal. Wederom
Max stond achter de bal en zonder
enige twijfel maakte hij de 1-0. In het
derde kwart ging Horst verder met
waar het gebleven was en maakte de
2-0. Deze kwam weer op de naam te

achterstand van 1-6 maar VC Set Up
herstelde zich en kwam terug tot 7-9.
Hierna volgde weer een mindere fase,
dit resulteerde in een 10-16 achterstand. VC Set Up kon niet direct aanhaken en via 15-20 werd het 18-22. Op dat
moment begon een inhaalrace en via
23-22 werd ook de vierde set met 25-22
gewonnen. Zodoende was de eerste
winst een feit! Volgende week zaterdag
speelt VC Set Up om 18.00 uur uit tegen
VC S.E.C. DS 1 in Valkenburg.
Tekst: VC Set Up

Wedstrijd tussen SV Melderslo
en SV United gestaakt
Op sportpark De Merel in Melderslo stond zondag 7 november de voetbalwedstrijd tussen SV Melderslo en SV
United op de planning. De wedstrijd kwam abrupt tot een einde in de 59e minuut, omdat de scheidsrechter
geblesseerd werd.
Beide teams begonnen de wedstrijd
in de derde versnelling. Het tempo lag
hoog ,maar gevaar kwam er van beide
kanten niet echt. Het tempo zakte
gedurende de eerste helft wat weg

en ondanks dat beide teams af en toe
wat dreigend waren, werd het aan
beide kanten niet echt gevaarlijk.
In het begin van de tweede helft
voerde Melderslo gelijk de druk op,

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

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

Het OP-festival vindt op zondag 21 november plaats in het vernieuwde Gasthoês in Horst. De Balletschool Horst is deze dag ook
van de (dans)partij.

Tekst: HC Horst

Volleybalclub VC Set Up DS 1 speelde zaterdag 6 november een thuiswedstrijd tegen Furos DS 1 uit Kerkrade.
Furos stond twee wedstrijden eerder nog op de laatste plaats van de ranglijst. Door twee overwinningen op rij
stonden ze zaterdag vierde. Toch lukte het VC Set Up eindelijk om de eerste overwinning van het seizoen te
behalen. Er werd met 4-0 gewonnen.
Up voelde zich genoodzaakt om een
time-out te nemen waarna VC Set Up
het goede spel weer kon oppakken en
de tweede set overtuigend won met
25-14. De derde set was eigenlijk een
kopie van de tweede. VC Set Up stond
weer continu op voorsprong. Via tussenstanden als 9-7 en 11-9 werd het
15-10. VC Set Up speelde wederom een
degelijke set en gaf Furos geen schijn
van kans. Via 22-14 was de setwinst
dichtbij, drukte VC Set Up door en won
overtuigend de derde set met 25-17.
De vierde set begon niet goed met een

Balletschool Horst
presenteert zich met OP

staan van Max. Luuk pakte hierna nog
een gele kaart door expres zijn voet
voor de bal te zetten. Horst zette het
verdedigend goed neer en doorstond
de vijf minuten met tien man zonder tegengoal. Het werd 3-0 na een
ingesleepte strafcorner door Floris.
Hierna was het nog tien minuten
uithockeyen en dan zou de overwinning binnen zijn. Liberty scoorde nog
eenmaal en de eindstand werd 3-1. De
Horstermannen staan vier punten los
en gaan voor de titel Winterkampioen.

VC Set Up DS 1 wint verrassend
van Furos DS 1 met 4-0

Aan het begin van de eerste set ging
het gelijk op. Via 10-6 en 14-10 nam
Furos zelfs een kleine voorsprong van
18-20. Gelukkig knokte VC Set Up zich
goed terug tot 21-20. In een spannende
slotfase, met meerdere setpoints aan
beide kanten, trok VC Set Up aan het
langste eind en won ze de eerste set
met 29-27. In de tweede set stond VC
Set Up continu op voorsprong. Met tussenstanden als 8-3 en 11-4 stond het al
snel 15-5. Door een blessure die gelukkig mee bleek te vallen, stokte het
ritme wel even. De coach van VC Set

Demonstraties

maar dit bleef echter bij één kans. In
de 59e minuut moest de wedstrijd
gestaakt worden, omdat de scheidsrechter geblesseerd raakte.

Dansen is voor alle leeftijden en
dat wil de balletschool tijdens OP
laten zien. De leerlingen geven die
dag demonstraties van de lessen
en publiek is van harte welkom
om een kijkje te komen nemen.
Wie daarna niet op z’n stoel kan
blijven zitten, mag zelf ook een
dansje wagen. Bezoekers kunnen
namelijk na de presentatie meedoen om te kijken of klassiek ballet, jazzgym of moderne jazz iets
voor ze is. Als ze zich vervolgens
aanmelden, krijgen ze de eerste
twee lessen gratis.

De danspresentaties zijn van 14.00
tot 17.20 uur.

Lessen
Stichting Balletschool Horst werd
opgericht in 1976 en staat al meer
dan veertig jaar onder leiding van
Jacqueline Gielen. De Balletschool
verzorgt lessen klassiek ballet en
jazzgym. Sinds dit seizoen is het
aanbod uitgebreid met modern
jazz. Deze lessen worden gegeven
door Cindy van Gorp.
Kijk voor meer informatie op
www.balletschoolhorst.nl

VC Trivia verkoopt haar
huid duur
Een ware krachtmeting, waarbij van tevoren al duidelijk was dat
volleybalclub VC Trivia een hoog niveau moest halen om de
ongeslagen tegenstander uit Sint Anthonis uit te dagen. Het werd
0-4 voor de Somas Activia zaterdag 6 november, maar het had ook
heel anders kunnen lopen.
Somas Activia lijkt vrijwel over
iedere tegenstander heen te walsen. Pas één set verloren en vele
set overwinningen met groot verschil in punten. Ontzag voor de
tegenstander was er, maar in het
veld moest er strijd geleverd worden. VC Trivia deed haar uiterste
best om het de tegenstander zo
moeilijk mogelijk te maken, echter
in de beginfase van de set werden
er te veel servicefouten gemaakt,
waardoor de tegenstander steeds
weer een veilige voorsprong op
kon bouwen. De dames van VC
Trivia bleven wel knap volgen en
probeerden met name in de rally
veel druk te zetten op de verdediging van Activia. Danique Oomen
haalde een hoog scoringspercentage en was zeker een van de
uitblinkers bij Trivia. De eerste set
werd verloren met 23-25.

Afwisseling
Het gevoel dat er meer in zat
was aanwezig, maar echt vrijuit
spelen lukte niet. De druk van de
tegenstander, die met veel afwisseling en hoog tempo het spel

maakte, nam toe en Trivia zakte
weg in de tweede set, 17-25. In
de derde set probeerde Trivia
met de nodige wisselingen het
tijd te keren. VC Trivia pakte zelfs
meermaals de leiding en liep tot
drie punten uit. Duidelijk was dat
Somas Activia zich niet snel uit
het veld liet slaan en VC Trivia
de volledige focus moest houden. Dit lukte in de eindfase van
de set niet, dus Activia pakte de
set opnieuw met 23-25. Gebrand
om toch nog een wedstrijdpunt
over te houden aan de wedstrijd,
startte VC Trivia in de vierde set
opnieuw feller dan de tegenstander. Het lukte wederom nét niet.
Enerzijds een kwaliteit van de
tegenstander, anderzijds moest
vastgesteld worden dat er te veel
onnodige fouten gemaakt werden
om de strijd te winnen. Opnieuw
23-25. VC Trivia zat er steeds heel
dicht bij en kan alleen maar vasthouden aan de gedachte “het had
zomaar anders kunnen lopen als”.

Tekst: VC Trivia

1111 \ sport

Periodekampioenschap opgeschoven

Hegelsom tegen DEV-Arcen bij 0-1 stand
gestaakt wegens blessure arbiter
De voetbalwedstrijd Hegelsom tegen DEV-Arcen stond op zondag 7 november op het programma. De wedstrijd werd na 30 minuten met een 0-1 stand gestaakt vanwege een blessure van de scheidsrechter.
De ongeslagen koploper Hegelsom
miste twee sterkhouders, namelijk
Thom Derks en Will Spreeuwenberg.
Desondanks trok de thuisploeg
vanaf het begin ten aanval tegen de
zeer defensief ingestelde Arcenaren.
Hegelsom wist echter niet tot uitgespeelde kansen te komen en werd
in de 10e minuut onaangenaam
verrast toen een vrije trap vanaf de
zijkant ongelukkig werd verlengd
door één van de eigen spelers en
met een perfecte boog, onbereikbaar voor doelman Sjors Witt, in het
doel belandde: 0-1. Hierna nam het
offensief van Hegelsom alleen maar

toe, maar ondanks een veelvoud
aan hoekschoppen wist de verdediging van de groen-gelen stand te
houden, zij het soms met het welbekende kunst- en vliegwerk.

Blessure
Hét moment van de wedstrijd
kwam uiteindelijk in de 30e
minuut, scheidsrechter Arts moest
geblesseerd de wedstrijd staken.
Na overleg tussen beide partijen
werd geprobeerd een, voor beide
partijen acceptabele, vervangende
scheidsrechter te vinden. Dit lukte
uiteindelijk ook, maar door de

De voetbalmannen van Meterik behaalden op zondag 7 november in de thuiswedstrijd tegen Reuver
een gemakkelijke overwinning, Het werd 3.0.

Weinig hoogtepunten
In de tweede helft speelde Meterik
rustig de wedstrijd uit zonder echte
kansen weg te geven, zo gaf Huub
Kleuskens na de wedstrijd aan.
De tweede helft bracht nog maar
weinig hoogtepunten. Alleen in
de slotfase mochten de groen-

De 3-de Clubmeet Minioren Wedstrijd werd zondag 7 november
gezwommen door de minioren van wedstrijdzwemmen HZPC in
eigen bad De Berkel in Horst. Een wedstrijd samen met RZ, MosaRegio en SG Patrick- de Roersoppers.

Tekst: voetbalvereniging VV Hegelsom

Meterik behaalt een zakelijke
overwinning op Reuver
van het strafschopgebied. Menigeen
vroeg zich af of Bart net als vorige
week de bal weer in de kruising zou
schieten. Maar nee, hij schoot hem
in de muur maar pikte de afvallende
bal op, omspeelde een paar spelers
en schoot vanuit scherpe hoek de
2-0 binnen.

Clubmeet wedstrijd minioren
HZPC in eigen bad

opgelopen vertraging bleek het
niet meer haalbaar om de wedstrijd
af te ronden vóór het invallen
van de duisternis. Daarom werd
in onderling overleg besloten de
wedstrijd niet meer te hervatten.
Een domper voor spelers, staf en
zeker ook voor de toeschouwers.
Temeer, daar Hegelsom bij een
overwinning zeer dicht bij de eerste
periodetitel zou zijn geweest.
De wedstrijd zal zondag 19
december worden uitgespeeld in
Hegelsom.

Weinig kansen tegenpartij

Meterik nam vanaf de aftrap het
heft in handen, zette Reuver onder
druk, zonder echt gevaarlijk te
worden. Toch kwamen de groenwitte al snel op voorsprong door
Coen van Rens. Hij werd goed in
stelling gebracht door Giel Vullings
en scoorde met enig fortuin de 1-0.
Rick Hesen leek met een prima
schuiver in de linker hoek te scoren,
maar deze keer bracht de Reuver
keeper knap redding. Meterik hield
de regie in handen. Reuver kwam
in de eerste helft maar een keer bij
de goal met een schot in het zijnet.
Vlak voor rust mocht Bart Houben
een vrije trap nemen vanaf de rand
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witte nog twee keer echt smullen
van een voetbalactie. Giel Vullings
bekroonde een goede wedstrijd met
een bekeken pas op Piet Steeghs
die na een perfecte slalom door de
Reuver verdediging de bal op de
binnenkant paal schoot. Kwam Piet
bij deze actie maar een paar centimeter tekort om de 3-0 te scoren,
even later schoot hij wel raak. Hij
krulde een vrije trap van net buiten
de zestien prachtig in de kruising
en gaf daarmee de verdiende over
winning extra glans.

Tien jonge wedstrijdzwemmers van
HZPC kwamen meerdere malen
aan de start. Voor een aantal
zwemmers: Devano Peeters, Niyar
Ahmed, Joske Vervuurt, Mauk en
Tuur Bovee, was dit hun eerste
wedstrijd. Deze zwemmers hebben
mooie tijden gezwommen. Door
Colin Jacobs, Koosje Versteeg, Lola
Verheijen, Mazen Ahmed en Saar

van de Berg werden één of meerdere pr’s gezwommen. De grootste
tijdverbetering werd door Koosje
Versteeg gezwommen op de 100
meter rugslag, pr van 24 seconden. Zondag 28 november wordt
in Roermond de vierde Clubmeet
gezwommen.
Tekst: zwemvereniging HZPC

CHI NENG QIGONG
 Kennismakingsworkshops ook leuk voor familie & vrienden activiteit
 Basiscursus Chi Neng Qigong  Verdieping Chi Neng Qigong
 Volle Maantraining voor een goed doel  Online lessen
 Thema workshops voor bedrijven, instellingen, verenigen, etc.
Kijk voor actuele activiteiten op www.chinenglimburg.nl

Cursuslocatie: Praktijk Ton van de Pas Meldersloseweg 121a Melderslo
www.chinenglimburg.nl “dé plek voor Chi Neng Qigong”
Chi Neng Qigong ongekend vertrouwen in jezelf, de ander en het geheel

Tekst: voetbalvereniging RKSV Meterik

Spannende wedstrijd

Sporting ST verliest in blessuretijd van
Kronenberg
De zwarthemden van Sporting speelden een voetbalwedstrijd op zondag 7 november tegen nummer twee op
de ranglijst, Kronenberg 1. Bij winst van Kronenberg en een nederlaag van Leunen konden de oranjemannen
de periodetitel in de wacht slepen. Sporting kon lang standhouden, maar kon het feestje van Kronenberg niet
verpesten: 2-3.
Het punt tegen Holthees-Smakt werd
door Sporting met goed voetbal
behaald en was daarom reden om
met een goed gevoel aan de wedstrijd te beginnen. Helaas was het
goede gevoel van korte duur: al na
5 minuten kwam Kronenberg op 0-1
door Thijs Janssen.

Beloning
Na een half uur spelen werd Sporting
beloond voor het goede spel. Een
afgeslagen corner kwam voor de
voeten van Jannes Engels. Zijn schot
van buiten de zestien viel via een
been van een Kronenbergse verdediger binnen: 1-1. 2 minuten later had
Sporting zomaar de leiding kunnnen
nemen. Jimmie Jansen werd weggestoken door Sven Beurskens, kapte

zijn verdediger uit en zocht de verre
hoek. Het schot werd stijlvol gepakt
door de keeper.
Kronenberg begon fel aan de tweede
helft. Sporting-doelman Sjoerd
Peeters moest handelend optreden
bij een hard schot in de korte hoek.
Na een kwartier kreeg Sporting weer
wat meer grip op de wedstrijd en dit
resulteerde in betere aanvallen. In
de 60e minuut werd Sven Beurskens
gevloerd in de 16: penalty. De ingevallen Stan Theeuwen nam direct de
bal en schoot de penalty feilloos binnen: 2-1.

Blessuretijd
Helaas stond het een minuut later
alweer 2-2. Kronenberg kwam op
rechts door en wederom met een

lage voorzet werd bij de tweede paal
de vrije man, Arno Janssen gevonden.
Kronenberg ging hierna opzoek naar
de overwinning. In de 2e minuut van
de blessuretijd dribbelde de linksbuiten van Kronenberg voorbij drie
spelers van Sporting en kon de bal
panklaar leggen voor Bas Janssen:
2-3.
In de laatste seconde van de wedstrijd had Sporting nog een grote
kans op de gelijkmaker en daarmee
het verdiende punt. Een goed aangesneden vrije trap van Pim Smits werd
door Stan Theeuwen niet genoeg met
het hoofd geraakt. Hierdoor vloog de
bal net naast de verkeerde kant van
de paal.
Tekst: voetbalvereniging Sporting ST

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste metselaar die van aanpakken weet!
Ben jij een échte metsel-koning en wil jij samen met ons zorgen voor meer
woon- en werkgenot bij onze klanten?
Wij bieden:
- Een gezellig team met collega’s die luisteren, inspireren en vakwerk leveren.
- Mooie projecten bij particuliere én zakelijke klanten.
- Een afwisselende functie met veel zelfstandigheid.
Zie jij het zitten om ons team te versterken?
Solliciteer dan snel!
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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

LUNCHTIME

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

alle BELEGDe
BROODJEs

iedere dag
VAN 11:30 - 14:00 UUR

GRATIS

en
eleg
ab
tr
ex

b elextr
eg a
en

en

Openingstijden
Maandag t/m zaterdag
Zondag

leg

/6,80 - /8,69

be

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

Actieprijs per
pot 1,25

alle NoordHollandse
varianten
per 500 gram

en

/7,56 - /11,96

5,

00

Onze Trots
kaasstukken

leg

alle varianten
4x pot 610-720 gram
m.u.v. Haricot Verts

4 voor

be

HAK groente
in 710 ml pot

3,99
Prijs per kilo 7,98

8.00 - 21.00 uur
9.00 - 19.00 uur

Het voordeel van het zuiden

Alle Korengoud
halve raster- of
kruimelvlaaien
voor 5 personen
per vlaai

/3,69 - /3,79

1,99

blijf altijd op de hoogte!

Actie geldig van maandag 15 november
t/m zondag 21 november 2021.

jong

beleg

en

jo
be legng
en

verse jus, melk
OF water
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Huismuis bij BiblioNu
De huismus is vanaf donderdag 18 november iedere donderdag
van 15.00 tot 16.30 uur in de bibliotheek in Horst. De huismuis is
een voorleesactiviteit speciaal voor taalontwikkeling voor kinderen van 4 tot 12 jaar en hun ouders. Er wordt geoefend met de
Nederlandse taal en er zijn afwisselende thema’s.
Op een speelse manier wordt er
voorgelezen door enthousiaste
vrijwilligers. Er worden spelletjes
gedaan en er wordt geknutseld.
Door gezellig samen bezig te zijn,
leren kinderen dat taal leuk is. Door
vaker te komen, leren kinderen de

taal nog beter en leren ouders en
kinderen de bibliotheek goed kennen. Niet alleen om te leren, maar
ook om te genieten. De huismuis
is er iedere donderdag, behalve tijdens schoolvakantie.

Informatieavond seksualiteit
bij kinderen in America
Oudercafé016 organiseert op donderdag 18 november een themaavond voor ouders in America over seksualiteit bij kinderen en geeft
informatie over hoe ze het gesprek kunnen aangaan. Gastspreker
tijdens deze avond is seksuoloog en orthopedagoog Inge van de Riet.
Veel ouders vinden het ingewikkeld om over seksualiteit te praten
met hun kinderen. Vragen als ‘wat
is nu een geschikt moment om te
praten over seksualiteit’ spelen
hierin een rol. Daarnaast worden
ouders ook geconfronteerd met
uitspraken en vragen van kinderen. Tijdens de thema-avond wordt
onder andere behandeld wat het

juiste moment is en hoe dit aangepakt kan worden, hoe een gezonde
seksuele ontwikkeling verloopt en
hoe kinderen weerbaar gemaakt
kunnen worden op dit thema. De
informatieavond vindt plaats op KC
De Wouter in America en begint
om 20.00 uur. Inlopen kan vanaf
19.45 uur. Aanmelden kan via
oudercafe016@gmail.com

Huldiging Jubilarissen SV Oxalis
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 2 november werden de jubilarissen van SV Oxalis
gehuldigd. Er werden zes jubilarissen in het zonnetje gezet. Evelyne Corbey, Marian Litjens, Sharon
Cuppen en Jenna Boekesteijn vierden hun 15-jarig lidmaatschap. Marieke van Asten en Berdien van
Helden waren 25 jaar lid.

Ben jĳ de pionier die we zoeken?
America Left is een innovatief burgerinitiatief in America. Alle mogelĳke vormen van
thuiszorg, ondersteuning en begeleiding worden samengebracht in één team van professionals
én vrĳwilligers (gemeenschapszorg). America Left is van, voor én door Americanen.

COÖRDINEREND
VERPLEEGKUNDIGE
(Gemiddeld 20-24 uur/week)

ZilvereSpargos voor
Esther Luijpers
Tijdens de algemene ledenvergadering van SV Aspargos is Esther
Luijpers op vrijdagavond 5 november onderscheiden met de
ZilvereSpargos. Deze onderscheiding is een blijk van waardering
voor de grote inzet die Esther heeft getoond voor de Grubbenvorster
volleybalvereniging. Ze is lid sinds 1976 en naast volleyballen is ze
actief geweest als trainer en coach, was ze trekker van verschillende
jubileumvieringen, jarenlange medeorganisator van het jeugdkamp
en zeer actief lid van de sponsorcommissie. Tijdens de algemene
ledenvergadering zijn verder Hay Dings en Gert Benders in het zonnetje gezet vanwege hun terugtreden uit het bestuur. Hay heeft
jarenlange bijdrage gehad in de sponsorcommissie onder andere als
voorzitter van de commissie. Gert is sinds 2004 secretaris van de
vereniging en wordt opgevolgd door Wilbert Kusters.

Samen met vrĳwilligers, (toekomstige) collega’s,
en de Dorpsondersteuner(s) geef je vorm aan
America Left. Dat is pionieren. Dat is vaak leuk,
altĳd uitdagend en soms lastig. Je bent dus een
stevige professional en je beschikt over een HBO
denk- en werkniveau. Je bent intrinsiek gemotiveerd
om gemeenschapszorg vóór professionele zorg te
plaatsen. Juist omdat America Left van Americanen
is, heb je aantoonbare affiniteit met de Americaanse
gemeenschap. Je gaat ook aan de slag als uitvoerend
verpleegkundige. Uiteraard beschik je over alle
daartoe vereiste vaardigheden en ben je bekwaam
deze uit te voeren.

Denk je dat jĳ degene bent die we zoeken, dan
maken we graag kennis met je. We lezen graag hoe
je concreet invulling denkt te geven aan de principes
zoals hiervoor aangegeven.

Stuur je reactie voor
maandag 26 november 2021 naar
info@americaleft.nl
ter attentie van Kelly Kusters.

Dat we jou een uitdagende functie met veel autonomie
bieden zal duidelĳk zĳn. Salaris conform CAO VVT.

De eerste gespreksronde is gepland in week 48.
Ook voor meer achtergrondinformatie, zoals een
uitgebreid functieprofiel en het visiedocument van
America Left, kun je een mail sturen naar
info@americaleft.nl of contact opnemen met
Hay Mulders (tel. 06 21 27 40 75).

Je denkt groots, handelt klein, je bent standvastig
in het nastreven van idealen en doelen maar je
beweegt flexibel als het gaat om oplossingen.

America Left is de werknaam van de
Vitaliteitscoöperatie America Left die tevens de
stichtingen America Zorgt en America Welzĳn bestuurt.
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Gemiste geliefde

Herdenkingsavond ‘Ik mis dich’
bij landhuis Kaldenbroeck
Kaldenbroeck, Huys voor Puur Leven in Grubbenvorst, organiseert op
woensdag 24 november een gedenkmoment en stille wandeling door de
omliggende natuur van Kaldenbroeck. De herdenkingsavond is voor
iedereen die stil wil staan bij een gemiste geliefde.
Tijdens de avond worden deelnemers op Kaldenbroeck ontvangen. Ze
brengen een foto mee van de gemiste
geliefde en deze foto krijgt samen met
alle andere foto’s een plek in de grote
treurwilg die centraal op Kaldenbroeck
staat. Omdat Kaldenbroeck historisch
gezien in een oude maasbedding
ligt, zijn keien een vast sfeerelement
en wordt de naam van de gemiste
geliefde op één van de keien geschreven. Vervolgens wordt er over het
nabije bospad naar het Houthuizer

Kapel gewandeld, hier bestaat de
mogelijkheid een kaars aan te steken.
Bij terugkomst op Kaldenbroeck ontvangen de deelnemers hun kei met
de naam van hun geliefde en kan er
nagepraat worden. Tijdens de avond is
er livemuziek van Audrey Janssen en
Erik Duret.
De avond begint om 18.30 uur en
de stille wandeling vindt plaats om
19.30 uur. Om 21.30 uur wordt de
avond afgesloten. Aanmelden kan via
marlies@kaldenbroeck.nl

Ervaringen delen

Synthese organiseert gespreks
tafels verlies en veerkracht
Synthese organiseert op dinsdag 16 november twee bijeenkomsten in
Horst waarbij het gesprek wordt aangegaan over verlies en veerkracht.
Tijdens deze gesprekstafels kunnen ervaringen met elkaar worden
gedeeld.
De bijeenkomsten bieden een mogelijkheid te praten over moeilijke
onderwerpen. Er wordt gesproken
over wat het verlies voor mensen
betekent, hoe ze ermee omgaan
en wat mensen helpt. De gesprekstafels vinden plaats op dinsdag 16
november van 15.00 tot 16.30 uur óf
19.00 tot 20.30 uur in het Huis van
de Wijk in de Norbertuswijk in Horst.

Er zijn geen kosten aan verbonden.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar
mantelzorghorst@synthese.nl.
De eerdere lezing van Manu Keirse
over loslaten is opgenomen.
Belangstellenden kunnen de link toegestuurd krijgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anja
Damhuis van Synthese 06 36 16 49 19.

TikTokker Lisanne Dijkstra
in ‘t Gasthoês
TikTok-fenomeen Lisanne Dijkstra staat volgend jaar op zaterdag
2 april in ‘t Gasthoês in Horst. Lisanne heeft meer dan een half miljoen
volgers op TikTok en volgt de opleiding tot theatermaker. Dit is haar
eerste theatervoorstelling.
Met haar aanstekelijke filmpjes, bloopers en typetjes weet Lisanne veel
jongeren aan zich te binden en ze
werd in 2021 dan ook genomineerd
voor de ZAPP Awards.
De voorstelling bevat humor, maar
gaat ook over de tegenslagen van
Lisanne en ze vertelt over wat haar

bezighoudt, hoe het is om aan hoge
verwachtingen te moeten voldoen
en het voelen van druk. Ook haar
bekende typetjes komen voorbij.
Tot slot is er muziek, Lisanne zingt
namelijk ook.
Tickets zijn te bestellen via de
website van ‘t Gasthoês.

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

Puzzel

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden
bij Albert Heijn 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 14 november (12.00 uur) binnen zijn.
De winnaar wordt volgende week bekendgemaakt op deze pagina. Veel succes en
puzzelplezier gewenst!
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4 Letters
KAAK
KUIT
TAND
5 Letters
AORTA
EICEL
ENKEL
KRUIN
URINE
VIRUS
WREEF
6 Letters
FOETUS
KOORTS
SCHELP
VINGER
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7 Letters
AMANDEL
DIARREE
HORMOON
MASSAGE
OORPROP
8 Letters
BOVENLIP
BOVENLYF
FONTANEL
HEUPBEEN
INFECTIE
MELKTAND
OOGAPPEL
OOGHOLTE
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STEMBAND
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9 Letters
BEENBREUK
BUIKSPIER
BUIKVLIES
DIKKEDARM
LEDEMATEN
MELKGEBIT
NAGELRIEM
NETELROOS
TRAANBEEN
10 Letters
KUNSTGEBIT
LINKERBEEN
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11 Letters
CONTACTLENS
HEMOGLOBINE
LENDEWERVEL
ONTSMETTING
VOETBALKNIE
VOETBEENTJE
12 Letters
KNIEGEWRICHT
ONTLEEDKUNDE
TRANSPIRATIE
VOETGEWRICHT

De overgebleven letters vormen de oplossing:

De oplossing van de puzzel in HALLO Horst aan de Maas van 4 november 2021 was:
‘Leven als een vis in het water’

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01
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En de winnaar is: Riek Cuppen-Sanders uit Meerlo.
Van Harte Gefeliciteerd met de cadeaubon van € 50,- te besteden bij Jan Linders in Horst!
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Religie
America
zondag

Medische zorg
Heilige mis

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

11.00

19.15

Grubbenvorst

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

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag

woensdag
donderdag
vrijdag

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

zaterdag
Heilige mis
19.15
		
zondag

Heilige mis

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

Huisartsenpost
Venlo

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
Lottum

Apotheek

09.00

Meerlo

donderdag
Heilige mis
09.00
		

Melderslo

zaterdag
Heilige mis
17.30
		

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

Gebiedsteams

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

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

Tandarts

Swolgen

12 t/m 14 november

zondag
Heilige mis
10.30
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst

10.00

Workshop kinderen en emoties
in bibliotheek Horst
In de bibliotheek in Horst wordt op dinsdag 16 november een workshop gehouden over hoe kinderen leren
omgaan met emoties. Susan van Asten en Joyce Verhaegh geven in deze workshop heldere informatie en
concrete tips die direct thuis toe te passen zijn.
Trainer/coach Susan van Asten is
ontwikkelaar van de methodiek SOS
kinderen en emoties. Na jarenlang
kinderen en gezinnen begeleid te
hebben, traint en coacht ze nu professionals op het thema emoties. Joyce

Verhaegh is Integratief kindercounselor en trainer. Vanuit haar praktijk
Krachtige-ik coacht en traint ze kinderen, ouders en professionals om weer
in hun kracht te komen. Het omgaan
met emoties alsook systemisch werk

zijn hierin belangrijke elementen.
De workshop is op dinsdag 16 november van 19.30 tot 21.00 uur in de
bibliotheek in Horst. Vooraf aanmelden kan via www.biblionu.nl

(alleen na telefonische afspraak)

Meterik

zaterdag
Heilige mis
19.00
		

Spoedgevallendienst

Meerdere activiteiten

Workshops in museum de Kantfabriek
Er zijn diverse activiteiten in Museum de Kantfabriek in Horst in het weekend van zaterdag 27 en zondag
28 november. Zaterdag zijn er twee workshops: ‘ring van vilt’ en ‘bandweven’. Zondag wordt er een lezing over
de Ikattechniek gegeven.
De workshop ‘ring van vilt’ vindt plaats
onder leiding van Marianne Jansson.
In deze workshop wordt een ring
gemaakt van wol met een koffiecapsule als binnenkant. Stap voor stap
wordt de techniek van het 3D-vilten
geleerd en het omvilten van een plat
voorwerp.
De workshop ‘bandweven’ wordt gegeven onder leiding van twee leden van
de Nederlandse Banden van de Andes
Kring, Agaath Theiken en Marieke

Kranenburg. De meest bekende bandweeftechniek uit het Andesgebied is
de ‘pebble weave’. Deze wordt dan ook
gekenmerkt door kiezeltjes of stippeltjes in het basisweefsel. Hier kunnen
patronen in gemaakt worden door de
stippeltjes onderling te verbinden.
Tijdens de workshop wordt geleerd hoe
een patroon gelezen en uitgeteld moet
worden en hoe er netjes geweven
wordt. Aan het einde van de workshop
laten Agaath en Marieke zien hoe men-

sen zelf een ketting kunnen maken.
De lezing over Ikattechniek vindt zondag 28 november plaats en wordt
gegeven door Agaath Theiken. Er wordt
ingegaan op de traditionele ikatdoeken
en de technieken uit diverse landen
waaronder Indonesië, India en Japan.
Uit deze landen zullen ook ikatweefsels
te zien zijn.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.museumdekantfabriek.nl

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

15 t/m 18 november
Gonnie Eijkemans Tandarts
Peperstraat 22, Sevenum
077 467 20 28

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

OPEN
DAG

14

zondag
november

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas
06 55 40 80 23

27

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

28
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600,-
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1699,-

2299,-

PANASONIC OLED TV
TX-55HZT1506

1399,-

• OLED • Dolby Vision IQ • 4K Ultra HD • 55 Inch • HCX Pro Intelligent Processor
• 360° Soundscape

GRATIS FRAME-LIJST *

• QLED • 4K Ultra HD • 55 Inch • Slim One Connect, slechts 1 kabel voor stroom
en data • Super dunne TV * Gratis lijst in vtwonen kleur naar keuze, deze actie
loopt tot 14 november 2021
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QE55LS03AAUXXN FRAME (2021)

1099,-

’’
70 8 cm

ON

’’
65 5 cm

SAMSUNG THE FRAME TV

300,-

650,-

inruil
korting

€1

inruil
korting

2799,-

SONY OLED TV
XR65A84JAEP

1999,€150 CASHBACK

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

999,-

699,-

PHILIPS AMBILIGHT SMART TV
70PUS7855/12

• LED • 4K Ultra HD • Groot scherm met 178 cm doorsnede
• Driezijdig ambilight • P5 Perfect Picture Engine

NIEUWE
MEGAS
TORE

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

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

