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Nieuw feestteam
Bij carnavalsvereniging De Klotbultjes uit Griendtsveen werd op zondag 17 november het carnavalsseizoen geopend. Jeugdprins Kyan I, adjudanten Bas en Jorrit en prins
Marco I en adjudanten Niels en Peter hesen de vlag bij Herberg de Morgenstond in Griendtsveen. Voor het eerst werd een raad van 11 geïnstalleerd. Na De Klotbultjes een ‘grote’
prins hadden, een boerenbruidspaar komt daar nu een voltallig feestteam bij. Voorzitter Carlo Spreeuwenberg: “Dit hadden we drie jaar geleden alleen maar kunnen dromen.
Wat een energie zit er in deze mensen.” / Beeld: Jos Derks

Werkgroep

GRATIS

Grubbenvorst inventariseert
geluidsoverlast

*

Geluidshinder is onderwerp van gesprek in Grubbenvorst. Om te onderzoeken of er echt sprake is van
serieuze overlast gaat de werkgroep Geluidsoverlast de klachten inventariseren. Van donderdag 21
november tot en met zondag 1 december kunnen inwoners van zich laten horen. Op basis van de bevindingen wil de werkgroep met de gemeente in gesprek.
John Jenniskens, lid van de werkgroep, vertelt waarom het onderzoek
gestart wordt. “Leden van de dorpsraad en raadsleden uit Grubbenvorst
hebben hier opmerkingen over
gekregen. We hebben met een aantal, onder andere de raadsleden uit
Grubbenvorst, de koppen bij elkaar
gestoken. Door de geluidsoverlast te
onderzoeken willen we achterhalen
of het om enkele mensen gaat of dat

het een grote groep is die overlast
ervaart. We willen dus eerst in kaart
krijgen of er een probleem is en door
hoeveel mensen dit eventueel ervaren wordt”, vertelt Jenniskens.

In baan geluid
De overlast wordt met name veroorzaakt door het autoverkeer over de
snelwegen A73 en A67. Ook gaan
er geluiden op dat de uitbreiding

van het veilingterrein voor klachten zorgt. “Door de uitbreiding ligt
het veilingterrein nu bijna tegen
de woonwijk aan. Dat zorgt mogelijk voor overlast”, zegt Jenniskens.
Daarnaast speelt de zuidwestelijke
windrichting parten. Dat zorgt er
voor dat Grubbenvorst precies in de
baan ligt van het geluid.
Lees verder op pagina 02
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‘Wolven horen niet in Nederland’
Wolven zijn ronduit gevaarlijk, vindt jager Geert Nillesen uit
Kronenberg. Vooral de wolven die tegenwoordig in Nederland worden
gesignaleerd. “Vaak zijn dat geen echte wolven. Het zijn kruisingen die
nog veel gevaarlijker zijn.” Schrijver Ton van Reen slaat de geschiedenis
er op na en weet: in het verleden zijn ook hier tientallen, zo niet honderden kinderen opgepeuzeld door wolven.
Mensen kennen de wolf alleen uit
sprookjes en mens en wolf leven al
eeuwenlang zij aan zij. Zelden wordt
een mens aangevallen of gedood.
Zo stellen natuurorganisaties die zich
opmaken voor de terugkeer van de
wolf.
Ton van Reen uit Maasbree weet wel
beter. Jan Slots heeft de kapel Onze
Lieve Vrouwe ter Nood aan den Eigen
in Sevenum niet voor niks gebouwd in
1676. Een hongerige wolf besloop op
een winterdag zijn dochter Lucia Slots.
Een gebed van Lucia tot Onze-LieveVrouw werd direct verhoord. Er klonk
een schot en de wolf was dood. In
de volksmond werd de kapel daarom
ook wel de Kapel van het Wonderbare
Schot genoemd.

15 kinderen
Van Reen heeft er oude literatuur op
nageslagen, de archieven van gemeentes doorgespit en gesproken met deskundigen en weet tal van plekken aan
te wijzen in Midden-Limburg waar wolven kinderen hebben opgegeten.
Alleen al in de jaren 1810 en 1811
zijn er in het toenmalige arrondissement Roermond maar liefst 15 kinderen opgevreten door wolven, weet
van Reen. “Wolven zijn slim”, vertelt
Ton. “Ze gaan gewoon langs de weg

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.

op de loer liggen tot er een hapje
voorbij komt.” Tot honderd jaar geleden bestonden de contreien rond de
peel immers voornamelijk uit moeras.
Nu nog is te zien dat wegen vaak veel
hoger liggen dan de landerijen ernaast.
In die tijd konden wandelaars amper
van de weg af.
En het waren over het algemeen
kleine kinderen die maar al te vaak
een gemakkelijk hapje vormden.
Vooral voor de oude, versleten exemplaren die uit een roedel verstoten
werden. “Een volwassene, maar ook
een schaap of een geit, spartelt tegen.
Een kind doet amper iets terug”, weet
Ton. “En voor een wolf met versleten
tanden is een kind lekker mals.”

Hondsdolheid
Tegenwoordig zijn wolven nog veel
gevaarlijker, weet Geert Nillesen uit
Kronenberg. “Het zijn geen echte wolven”, beweert hij. “Echte wolven zitten in Oost-Duitsland en nog verder.
Daar worden ze gewoon afgeschoten.
Want ze vreten alles: kalveren, schapen, varkens, pony’s.” Wanneer je een
wolf schiet krijg je zelfs een premie uitbetaald. “Maar het DNA wordt nagekeken. Als het geen echte wolf is, krijg je
niet betaald.”
Zijn vrouw Consuela komt uit
Transsylvanië. “Toen wij als kind ’s morgens vroeg in het donker naar school
gingen, hoorden we de wolven huilen”,
vertelt ze in goed Nederlands met een
zwaar accent. Ze heeft er echter nooit
een gezien. Maar ze kent de verhalen.
“Ze worden pas gevaarlijk als ze hondsdolheid krijgen. Of als ze echt honger
krijgen. Dan komen ze met een hele
roedel tegelijk.”
Nillesen is al zo’n beetje heel z’n leven

Ton van Reen toont wolvenklemmen zoals die in het verleden werden gebruikt.

jager. Hij heeft in heel Europa gejaagd.
Die echte wolven vormen meestal
geen groot gevaar. Maar de wolven die
hier komen zijn meestal verwilderde
wolfshonden. Die zijn nog veel gevaarlijker, meent hij. “Natuurlijk. Want ze
zijn niet bang van mensen.” Soms worden in Oost-Europa kruislingen gefokt
tussen wolven en honden om het vee
te beschermen tegen wolven. Die moeten dus gevaarlijker zijn. Als deze verwilderen, kunnen ze nog veel meer
kwaad. Ook in de natuur. “Ze vreten
echt alles. Ze vallen zelfs edelherten
aan. Die zijn als een paard zo groot.”

Hommels
Pleiten voor de terugkeer van wolven
is waanzin, vindt Nillesen. “Het hele
natuurbeleid in Nederland is onnozel.
Ze kunnen nog geen weidevogel hier
houden. Wat moeten ze dan met een
wolf.” Hij hekelt de wetgevers die het
injecteren van mest hebben verplicht.
“Vroeger schoot je tientallen fazanten
en patrijzen. Nu ben je blij als je er een

mag zien.” Nederland is te klein voor
wolven, meent hij. En er is vooral te
weinig natuur. “Beleidsmakers hebben
die natuur naar de knoppen geholpen.
Je ziet amper nog hommels of andere
insecten. En nu willen ze als kroon op
hun werk de wolf terug.”
Wat Nillesen en van Reen betreft
spelen beleidsmakers gevaarlijk spel.
Natuurorganisaties en ambtenaren
mogen stellen dat wolven vooral in

sprookjes gevaarlijk zijn, Ton van Reen
weet plekken aan te wijzen waar kinderen door wolven zijn opgepeuzeld.
En dat gaat hij ook doen. Op 24 november vertrekt zijn bus (zie kader).
Geert Nillesen gaat graag mee.

Tekst en beeld: Marc van der Sterren

Wolvenbustoer
Clio Travel organiseert op 24 november een wolvenbustoer met
Ton van Reen langs tien plekken waar kinderen door wolven zijn
verscheurd.
Deelnemers krijgen een inkijkje
in de archieven tijdens de tocht
langs Beringe, Kessel en KesselEik, Beesel, Posterholt, Elmpt,
Rödgen, Merbeck, NiederkrüchtenSilverbeek en Brüggen.

De tocht voert door mooie natuur
en langs historische plekken,
zoals grafheuvels, min of meer
verdwenen mottekastelen en
landweren. Voor meer info zie:
www.cliotravel.nl

Oplage 19.400 exemplaren
hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie

Horst aan de Maas wil bezuinigen op cultuur

077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Uit onderzoek van TipHorstaandeMaas blijkt dat bijna 60 procent van de inwoners van Horst aan de Maas dat gemeente mag bezuinigen op culturele activiteiten. Gemeentelijke belastingen en lokaal ondernemerschap vormen de top-3.

Commercieel adviseurs

Aan de hand van de vraag waarop
gemeente Horst aan de Maas mag
bezuinigen zijn deze resultaten gebleken. De inwoners noemen onder de
noemer culturele activiteiten vooral
de activiteiten van Afslag10. “Afslag10
heeft al genoeg gekost, mooi laten zo”,
laat een respondent weten. Het gebied
wordt door veel inwoners als een
prestigeproject gezien. “Bijna alle
inwoners weten dat ook hier straks
miljoenen euro’s naar toe moeten.”
Iemand anders heeft al een bestem-

077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Bezorgklachten
garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

ming voor het geld dat er bezuinigd
wordt: “Verdeel dat geld over alle
dorpen ten bate van sport. Het is veel
effectiever en beter voor de gemeenschap.”

Verplaatsing zwembad
De verplaatsing van zwembad
De Berkel in Horst naar een andere
locatie, wordt ook genoemd als een
post waarop de gemeente moet bezuinigen. Een aantal respondenten zijn
het niet eens met de plannen om een

nieuw zwembad te bouwen in wellicht
Afslag10. “Bezuinigen om een zwembad te bouwen waar misschien één
keer in de 10 jaar een Nederlands of
internationaal toernooi wordt gehouden. Het is altijd leuk om met andermans belastinggeld te werken. Zouden
ze het privé zo ook doen, of kijkt men
dan toch naar de inkomsten en uitgaven?”

bezuinigd volgens de inwoners van
Horst aan de Maas zijn onder andere
onderwijs, de zorg en veiligheid.
“Er mag niet bezuinigd worden op
activiteiten waar de zwaksten in de
samenleving direct de dupe van zijn”,
laat een respondent horen. Iemand
anders ziet onderwijs als belangrijkste punt. “De jeugd verdient de best
mogelijke voorwaarden voor een
goede toekomst.”

Onderwijs
Tekst: Niels van Rens

Waarop absoluut niet mag worden

Vervolg voorpagina

Grubbenvorst inventariseert geluidsoverlast
Metingen

we samen met de gemeente kijken
naar een eventuele oplossing. Het is
Wanneer helder is door hoeveel menzeker niet de bedoeling om de klachsen overlast ervaren wordt, is de volgende stap in kaart te brengen hoe
ten over de schutting van de gemeente
groot de overlast is. “Dat kan bijvoorte gooien. Mocht het zo zijn dat er veel
beeld door metingen te laten plaatsvin- klachten zijn, dan willen we samen kijden”, aldus Jenniskens. “Daarna kunnen ken naar een oplossing.”

Reactie
Inwoners van Grubbenvorst kunnen
op drie manieren hun mening laten
horen. Ten eerste kan dit door te stemmen op de poll van de Facebook-pagina
van geluidsoverlast Grubbenvorst.
Ten tweede is het mogelijk om een

e-mail te sturen naar geluidsoverlast@
ziggo.nl en als laatste kan een voorgedrukt formulier bij supermarkt Jan
Linders in Grubbenvorst in de brievenbus worden gedaan.
Tekst: Robert Hesen
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Jonge bestuurders met trots

‘Vrijwilligerswerk in een bestuursfunctie opent
deuren’
Jonge bestuurders met trots is een nieuw project van Samen voor de Gezondste Regio 2025, waarbij wordt
ingezet op de betrokkenheid van jongeren bij het lokale verenigingsleven, specifiek in bestuursfuncties.
Jonge bestuurders Ron van den Bekerom (35) uit Horst en Willy Hubers (25) uit Ysselsteyn zijn mede-initiators
van dit project. Rob van Lieshout uit Venray is als kwartiermaker ook aan het project verbonden. Op maandag 25 november vindt de kick-off plaats bij RKsv Wittenhorst.

ben om bestuursfuncties in te vullen
bij verenigingen. “Dat kan alles zijn:
sportverenigingen, cultuurverenigingen, maar ook jeugdsozen”, vertelt
Ron.

Verantwoordelijkheden
Zelf is hij al van jongs af aan erg
betrokken in het verenigingsleven.
Hij komt oorspronkelijk uit Meterik
en op zijn 15e begon hij met vrijwilligerswerk voor OJC Knor. Hij voerde
taken uit voor verschillende commissies, zat in de organisatie van
Knorpop en werd uiteindelijk voorzitter van de Meterikse soos. “De soos
is de perfecte omgeving om op dat
gebied veel te leren. Jongeren krijgen
er veel verantwoordelijkheid. Er worden fouten gemaakt, maar daar is ook
ruimte voor”, vertelt hij. Zijn vrijwilligersloopbaan stopte dan ook niet bij
OJC Knor. Vanuit zijn vervolgopleiding
Sport en Beweging kwam hij bij voetbalclub VVV-Venlo terecht voor zijn
eindstage. Daar bleef hij hangen toen
hij zijn stage had afgerond als vrijwilliger, waar hij steeds meer verantwoordelijkheden kreeg. “Uiteindelijk
heb ik daardoor een vaste baan
gekregen bij VVV”, vertelt hij.
“Vrijwilligerswerk in bestuursfunctie
opent deuren. Het is heel relevant.
Het kan je ook voor je professionele
carrière veel opleveren, niet alleen op
het gebied van ervaring, maar ook op
het gebied van netwerk.”
Het begon allemaal een paar maanden geleden. Ron van den Bekerom
bezocht een evenement van Samen
voor de Gezondste Regio 2025, waar
‘Jonge bestuurders met trots’ één

van de thema’s was. Hij was geïnteresseerd en besloot een kijkje te
gaan nemen. “Toen was het nog
maar een idee, zonder heel veel
inhoud. Maar het sprak me ontzet-

tend aan en voor ik het wist was
ik het project mee vorm aan het
geven.” Jonge bestuurders met trots
zet zich in op jongeren tussen de
15 en de 35 jaar die de ambitie heb-

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallohorstaandemaas

Elkaar sterker maken
Inmiddels doet Ron nog steeds vrijwilligerswerk in een bestuursfunctie.
Hij is sinds twee jaar de voorzitter
van RKsv Wittenhorst, één van de
grootste voetbalclubs van Limburg.
“De belangrijkste drijfveer voor mij
is het plezier. Het kost me veel tijd
en energie, maar ik krijg er ook heel
veel energie van”, zegt hij. “En ik
denk dat ik niet de enige ben. Ik denk
dat veel jongeren de ambitie en het
talent hebben om bestuursfuncties in
te vullen. Het probleem is alleen dat
ze vaak het gevoel hebben dat nie-

Kepelke van
Genuuje
€59,99

Stadhoès
€59,99

mand op ze zit te wachten.” Eén van
de doelen van Jonge bestuurders met
trots is dan ook het opzetten van een
community, waarin bestuurders en
potentiële bestuurders ervaringen
met elkaar delen en van elkaar leren.
“We hebben bijvoorbeeld ideeën
voor een netwerkapp. Ook willen we
activiteiten gaan organiseren, zoals
bedrijfsbezoeken en collegetours.
Zo kunnen we elkaar sterker maken.”

Vrijwilligerstekort
Behalve het leren van elkaar, hopen
de initiators van Jonge bestuurders
met trots ook een oplossing te bieden
voor het dreigende vrijwilligerstekort.
“Verenigingsbesturen hebben vaak
te weinig jongeren, terwijl jongeren juist heel veel kunnen brengen.
Alle leden van verenigingen hebben
hun eigen talent. Het is de taak van
de vereniging om te kijken welke
vrijwilligerstaak bij een lid past.
Daarvoor moet actief gezocht worden”, vertelt hij. “Ik ben er van overtuigd dat de jeugd echt wel bereid is
om vrijwilligerswerk te doen, zo lang
het maar iets is wat ze echt leuk vinden. Ook dat is iets waar we vanuit
het project mee bezig zijn.”

Ambitieuze jongeren
Op maandag 25 november vindt
de aftrap van Jonge bestuurders
met trots plaats, om 19.30 uur in
de kantine van RKsv Wittenhorst.
Willy Hubers, die bestuurslid is bij
SV Ysselsteyn, en Ron doen dan hun
verhaal en vertellen samen met Rob
van Lieshout meer over het project.
Ron: “Ik hoop dat veel ambitieuze
jongeren uit de regio Horst-Venray
komen.” Aanmelden voor de kickoff is niet verplicht, maar kan via
de website van Samen voor de
Gezondste Regio 2025.

Tekst: Aniek van den Brandt
Beeld: Jos Derks

Romerhoès
€49,99

Unieke Venlose
miniatuurhuisjes

Op onze website of in de
winkel verkrijgbaar

‘One Hundred and Eighty’ in Horst
Dartskoning 2019 vond op zondag 17 november plaats in partycentrum De Riet in Horst. Tijdens deze activiteit, georganiseerd onder het motto Horst aan de Maas 800, kwam professioneel darter Co Stompé langs
voor een clinic en wedstrijden. Hij speelde in de middag tegen een aantal spelers. In de ochtend was het aan
de beurt voor de jeugd, waarna de volwassenen ‘s middags aansloten om pijltjes te gooien. / Beeld: Sten Jetten

elke
zondag
open

STRAELSEWEG 370
WWW.LEURS.NL
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75 jaar bevrijding Broers Wiel en Jan Nabben uit Tienray en Maasbree

‘Onze moeder begon te huilen en vertelde dat
hij al lang was meegenomen’
Het is in 2019 precies 75 jaar geleden dat Peel en Maas bevrijd werd van de bezetting van de Duitsers.
Veel inwoners van de gemeente hebben de oorlogsjaren en de bevrijding heel bewust meegemaakt. Zo ook
de broers Wiel Nabben (85) uit Tienray en Jan Nabben (83) uit Maasbree. Samen maakten zij op jonge
leeftijd veel mee in hun ouderlijk huis in Horst.

soldaten zijn die elkaar doodschieten. Je hebt slechte en goede en de
Duitsers zijn slecht.’ Zo werd het ons
verteld. Niet veel later stopte een
chique wagen niet ver van ons huis
en stapte een aantal goedgeklede
mannen met petten uit de auto.
‘De Pruisen zijn er’, zei mijn vader.
En zo is het begonnen.”

Goede Duitsers
De mannen kwamen enkel voor
strategieën te plannen en deden
de familie Nabben geen kwaad.
“Over het algemeen deed bijna geen
Duitser dat”, zegt Wiel. “We hebben
altijd goed contact met hen gehad.
Ze speelden met de kinderen en
waren aardig tegen de onze ouders.
Alleen de tijd toen het front kwam,
hebben we echt gevaar gekend.”

Razzia

Dat het twee broers zijn, is meteen duidelijk. Het is niet alleen
te zien aan het uiterlijk, maar de
mannen houden allebei wel van
vertellen vooral over de Tweede
Wereldoorlog. Beiden zijn eigenaar van een museum: Jan van
een boerenmuseum in Maasbree
en Wiel van een museum met
gebruiksvoorwerpen uit de periode 1850 tot 1950, waaronder de
Tweede Wereldoorlog. “We zijn

allebei wel een beetje gek”, zegt Jan
lachend. “Verzamelaars hebben altijd
wel een beetje een tik en wij zijn ontzettend geïnteresseerd in de Tweede
Wereldoorlog.”

Spanning
Ze hebben deze periode meegemaakt als 8- en 10-jarige jongens.
“Voor ons was deze periode niet te
bevatten als een gruwelijke periode”, legt Jan uit. “Het was voor ons

BEZORGERS
GEZOCHT!

een geweldig interessant avontuur.
Als jongetje van 8 jaar ken je eigenlijk geen angsten, dus daarom kijken
we nog steeds terug met vooral veel
spanning. Later beseften we wel wat
ons was overkomen.”

Slechte en goede
De twee broers groeiden op aan
de Tienrayseweg in Horst, toen de
Tienraysedijk. Hun boerderij was hun
geluk in de oorlogstijd, want voedsel
was er redelijk genoeg. Het moment
dat hen werd verteld dat het oorlog
was, kan Jan zich nog goed herinneren. “Onze vader legde ons uit:
‘Het is oorlog nu. Dat betekent dat er

Zo hebben de twee broers uren aan
verhalen die ze kunnen vertellen
over deze tijd. Eén van de meest
aangrijpende komt van Wiel. “In de
tijd dat er razzia’s waren, stonden
we vaak met onze familie op scherp.
Onze vader was de goedheid zelve.
We hadden drie onderduikplaatsen
waar verschillende families en één
Joodse jongen waren ondergedoken. Op één avond was er een razzia
en zijn we allemaal ondergedoken,
ze zochten mijn vader.” De Duitse
soldaten drongen de boerderij binnen en drukten een pistool op één
van de ondergedoken familieleden.
“Ze vroegen waar mijn vader zat.
Half slaapdronken en van schrik zei
hij: ‘in de silo’. Eén Duitser liep richting de silo waar wij, vader, moeder
en zeven van de negen kinderen verscholen zaten in een cirkel. Wij lagen
over vader heen. De soldaat kwam

als eerste mijn oudste broer tegen.”

Huilen
De Duitse soldaat vroeg of er zich
nog iemand in de ruimte bevond.
“Hij zei: ‘Alleen mijn broertje, maar
die heeft een besmettelijke ziekte.’”,
vertelt Wiel. “Dat werkte en de soldaat vertrok. Toch vertrouwde hij
het niet en drong opnieuw de silo
binnen. Een soldaat scheen met een
zaklamp door de silo. Daar lagen
wij dan, maar boven op onze vader
zodat de soldaat hem niet zag.
Onze moeder begon te huilen en
vertelde dat hij al lang was meegenomen. Uiteindelijk geloofde hij het
en liep weg. Later zag ik verschillende soldaten met bajonetten in
hooiruiters steken, om te kijken of hij
daar eventueel zat. Gelukkig hebben
ze hem niet gevonden.”

‘Feuer?’
En zo kunnen de twee heren nog
tientallen verhalen vertellen. Het was
vooral een hele spannende tijd
voor Jan en Wiel. Voor Jan was één
moment heel tekenend. “Op een
dag stortte een Engelse soldaat neer
met zijn vliegtuig. Hij ontsnapte en
zocht onderdak bij een boerenfamilie.
Nadat de Duitsers de familie begonnen te bedreigen, gaf de Engelsman
zichzelf aan. Ik zag dat ze daarna
gewoon met elkaar stonden te praten. ‘Feuer?’, vroegen ze hem en
samen rookten ze een sigaret. Ik kon
er bij mijn hoofd niet bij hoe dit kon.
Ze waren toch vijanden van elkaar?
Ze schoten elkaar toch dood? Het was
echt opmerkelijk op zo’n jonge leeftijd dat het niet alleen schieten was.”

Tekst en beeld: Niels van Rens

HALLO op reis

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Sevenum rondom Sevenheym € 8,00
Sevenum rondom Steeg € 11,00

bedragen per week

Horst rondom Pastoorsveld € 13,00

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

HALLO in Belfast
Handelstraat 17 5961 PV Horst

De zeven broers Leo, Joep, Peter, Jac, Ger, Theo en Jan van den Bekerom en twee zonen reisden onlangs
naar Noord-Ierland voor het cruciale EK-kwalificatieduel tussen Noord-Ierland en Nederland. Voordat ze
een doelpuntloos gelijkspel zagen, hadden ze ook nog even tijd om met de HALLO op de foto te gaan.
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75 jaar bevrijding Harrie Raaijmakers uit Tienray

Een tragisch ongeluk in America

Harrie Raaijmakers (83) uit Tienray schrijft en verzamelt verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Zo schrijft
hij over dwangarbeid, de bevrijding en de daarmee samenvallende evacuaties en over overleden inwoners
van de gemeente. De belangrijkste boodschap uit zijn verhalen is dat de oorlog iedereen raakte. Dat blijkt
onder andere uit zijn reconstructie van het ongeluk van Jozef Willem ‘Sef’ Deckers uit America.
Sef Deckers werd geboren op 18
januari 1932. Hij was één van
de twaalf kinderen van Willem
en Marie Deckers-Versteegen uit
America. Al op 8 april 1945 overleed Sef door een ongeluk. Hij was
pas 13. Zijn vader verbleef op dat
moment in Duitsland, waar hij
dwangarbeid verrichtte. Om het
verhaal van de jongen uit America
op te schrijven, sprak Raaijmakers
met Piet en Martien Deckers, twee
broers van Sef. Op basis van de

gesprekken maakte hij een reconstructie, waarin hij het ongeluk, dat
hij direct toeschrijft aan de oorlog, zo
gedetailleerd mogelijk beschrijft.

Brand in kuil
Raaijmakers beschrijft de jonge Sef
als ‘een echte prutshannes’, die vaak
speelde met de kogels die achtergebleven waren. Dit was echter nog
altijd goed afgelopen. Op de dag van
het ongeluk op 7 april 1945 was Sef
volgens de reconstructie aan het werk

bij zijn oom Frans Versteegen in Oirlo.
De Britten hadden daar in een kuil
munitie achtergelaten en ze wilden
de rotzooi op gaan ruimen. Er lag veel
munitie in de kuil, maar ook zakken
met pijpjes kruit. Het opruimen ging
aanvankelijk goed, maar rond de middag sloeg het noodlot toe. Frans stak
een sigaret op in de buurt van de
kuil. Hij was onvoorzichtig en gooide
de peuk in de kuil. Er ontstond een
enorme brand, waarvan de jonge Sef
het slachtoffer werd. Met zand werden

de vlammen gedoofd, maar Sef was
al zwaargewond en had over het
hele lichaam brandwonden. Met een
wagen van de Britten werd hij naar
het ziekenhuis in Deurne gebracht.

Mummie
Ondertussen ging Frans op de fiets
naar zijn zus Marie, de moeder van Sef,
om te zeggen dat er iets met Sef was.
Hij vertelde dat de jongen zich gebrand
zou hebben aan de ‘sopketel’, een ketel
waarin varkensvoer werd gekookt.
Daarna gingen ze naar Deurne, waar
ze Sef bezochten. Raaijmakers schrijft
dat Sef, die was ‘ingezwachteld als
een mummie’, volledig bij kennis was:
‘Volgens de dokter zouden de zenuwen

doorgebrand zijn, waardoor hij geen
pijn zou hebben.’ De jongen kon zijn
moeder daardoor vertellen wat er precies gebeurd was. Eén van de laatste
dingen die hij tegen zijn moeder zei
was: ‘Ik zal zorgen dat vader vlug uit
Duitsland komt’, zo schrijft Raaijmakers.
Twaalf uur na het ongeluk overleed
Sef. Toen zijn vader terugkeerde uit
Duitsland bezocht de hele familie met
paard en wagen de plek des onheils
in Oirlo, waar ‘Frans vertelde zich heel
schuldig te voelen’, aldus Raaijmakers
in de reconstructie. Hij concludeert:
‘Dit vreselijke ongeluk kan ook aan de
oorlog toegeschreven worden.’
Tekst: Aniek van den Brandt

Uit het oorlogsdagboek van het Regiment Scots Guards

De regen hield maar niet op
Niet de Duitsers, maar de regen was de grootste vijand van de Scots Guards die Horst op 23 november 1944
bevrijdden. Die donderdag kwam de regen met bakken uit de hemel. Al dat water weerhield de
Horstenaren er 75 jaar geleden echter niet om de Schotten een groot onthaal te geven.

In Horst was het stil, afgezien van
enkele beschietingen: een mortierwagen werd geraakt en in de nacht
was het levendig door exploderende
bommen.’

Frontgebied
Zowel de Scots Guards als de
Highlanders waren na D-Day in
Normandië aan land gezet. Via NoordFrankrijk, België, Noord-Brabant en
de Peel hadden ze zich een weg naar
Horst gevochten. De regen en de modder beletten de Schotten de dag na
de bevrijding van Horst verder op te
rukken. Pas op zaterdag 25 november
zetten ze hun opmars voort, richting

VOOR AL UW

Melderslo en Tienray. Horst kwam min
of meer in het frontgebied te liggen,
want de eerste weken na de bevrijding landden én ontploften er nog
regelmatig Duitse granaten.
Volgens Crockett was er nog een
handjevol Scots Guards-veteranen in
leven. ‘Het Regiment heeft in juli een
monument gekregen in Chaumont in
Normandië. Daar hebben ze de zwaarste verliezen geleden.’

Tekst: Jos Poels
Beeld: Imperial War Museum
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SFEESTEN

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo
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Dit valt allemaal op te maken uit
het officiële oorlogsdagboek van
het Regiment Scots Guards, dat
Neil Crockett van de Scots Guards
Vereniging opdook. ‘Bij de bevrijding van Horst was het derde tankbataljon Scots Guards betrokken.
Die bracht ook soldaten van het
tiende bataljon van de Highland
Light Infantry uit Glasgow mee.
Ze trokken vaak samen op’, aldus
Crockett.

Regen
De secretaris van de Scots Guards
uit Edinburgh haalt het Regiments
Oorlogsdagboek bij. Daarin is
opgeschreven hoe de Schotse soldaten in de Churchill-tanks, onder
bevel van luitenant-kolonel C.I.H.
Dunbar, vanuit het een dag eerder
bevrijdde Sevenum, ’s morgens

om 09.00 uur Horst binnentrokken.
‘Zonder enige weerstand, behalve dan
door de plaatselijke bevolking, die ons
een geweldig ontvangst bereidde
zoals we dat inmiddels gewend zijn.
Er werden vijf angstige gevangenen
aan ons overhandigd. De regen bleef
maar met bakken uit de hemel komen
en zorgde voor ons voor enorme
moeilijkheden.’

Kerktoren opgeblazen
De dag voordat Horst werd bevrijd,
hadden Schotse verkenners al poolshoogte genomen. Bij het toenmalige
St. Anthonius-ziekenhuis stopten ze
en concludeerden dat de kust veilig
was. De Duitsers waren vertrokken,
maar niet zonder eerst de kerktoren te
hebben opgeblazen om te voorkomen
dat die als waarnemingspost werd
gebruikt.

Exploderende bommen
Crockett wijst erop dat de bevrijding
van Horst ook werd opgetekend, zij
het niet officieel, door geschiedschrijvers van het tiende bataljon Highland
Light Infantry. Daarin staat bij
23 november 1944 vermeldt ‘Opnieuw
was er geen tegenstand en onze enige
hindernissen waren enkele mijnen,
wegkraters, boomblokken, slecht weer
en de modder.’
Het oorlogsdagboek van de
Highlanders gaat verder: ‘De enige
echte strijd in Horst was een zuiver interne tussen de Brigade (Scots
Guards) en onszelf over huizen en het
hoofdkwartier. De brigadegeneraal
was licht geïrriteerd toen hij een huis
vond die hij wilde hebben, maar waar
al ‘Mortars H.Q. 67’ op was gezet.
Zoals altijd, de kant met de grotere
materiële voordelen won natuurlijk.

Bezoek nu
onze gezellige

kerst- en
sfeershow

Zondag open van 12.00 tot 17.00 uur
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
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Jeugdlintje voor Aden,
Bo en Mees

Fikse schuurbrand Sevenum

Aden Beerens, Bo Hendrix en Mees Hoex hebben uit handen van burgemeester Ryan Palmen het Jeugdlintje
van de gemeente Horst aan de Maas ontvangen. De gemeente vindt dat Aden, Bo en Mees vanwege hun verdiensten een voorbeeld zijn voor andere kinderen en jongeren.

De brandweer is op donderdag 14 november opgeroepen voor een
schuurbrand aan de Grubbenvorsterweg in Sevenum. De brand
was in korte tijd uitslaand en woedde in een schuur met stro en
houtopslag. Na drie kwartier was de vlammenzee onder controle,
niemand is gewond geraakt.
Daarna heeft de brandweer het stro
nageblust en dit heeft nog enige
tijd geduurd. Door de brand knapten enkele asbesthoudende dakplaten, maar deze hebben geen
gevaar gevormd voor de omgeving
en worden door een gespecialiseerd bedrijf opgeruimd. Het was
een fikse brand, want de brand-

weer werd uitgeroepen met meerdere blusvoertuigen. In totaal werd
er 10.000 liter water opgeroepen.
De Grubbenvorsterweg is tijdens de
brandbestrijding korte tijd afgesloten geweest, maar kon al snel weer
voor alle verkeer worden geopend.
Wat de brand heeft veroorzaakt is
niet bekend.

Horst aan de Maas kent
vermogende inwoners
Alle inwoners van Horst aan de Maas samen hebben 4,4 miljard
euro op de bank. De gemiddelde inwoner heeft daarmee een vermogen van een kwart miljoen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.
De gemiddelde inwoner van Horst
aan de Maas is daarmee vermogender dan de gemiddelde
Nederlander die over 182,700
euro beschikt en ook rijker dan de
gemiddelde inwoner van ZuidNederland die 187,1 euro op zijn

Aden (8) en Bo (14) zullen de dag
van 30 juli 2019 nooit meer vergeten. Op die dag gingen ze samen met
Sen en ouders kajakken in België.
Aden, Bo en Sen deelden een boot.
Op een gegeven moment wilde
Sen de kajak met daarin Aden en
Bo duwen, maar hij zakte door zijn
zwakke knieën. Het lichaam van
Sen kwam op een gegeven moment
boven water drijven, waarna Aden en
Bo zijn lichaam boven water hebben
gehouden. Omdat Sen, door zijn natte
kleding, zwaar woog, kostte het Aden
en Bo veel moeite. Ze schreeuwden
om hulp, waarna Aden en Bo met de
ouders Sen gezamenlijk op de oever
hebben gekregen. Een traumaheli-

kopter en verschillende ambulances
rukten uit, waarna Sen met de traumahelikopter richting het UMC in
Maastricht is gebracht. Uiteindelijk is
alles goed gekomen. Waren Aden en
Bo er niet geweest, dan had Sen het
kanotochtje op 30 juli 2019 waarschijnlijk niet overleefd. Ze verrichtten dus met recht een heldendaad.

Betrokken vrijwilliger
Ondanks haar leeftijd (17) zet de
Sevenumse Mees Hoex zich al jaren
in voor de samenleving. Zo is ze
vrijwilliger bij judoclub Jigoro Kano
in Sevenum, waar ze lid is van de
jeugdcommissie en als coach actief
is. Ze heeft onlangs een erkende

opleiding tot dojo-assistent gevolgd.
De judoclub is echter niet de enige
vereniging waarbinnen Mees actief
is. Ook coacht ze verschillende jeugdteams bij volleybalvereniging Athos.
Daar heeft ze het afgelopen jaar
een eigen jeugdgroep wekelijks les
gegeven. Tot slot is Mees sinds twee
jaar toegetreden tot de materialencommissie van kindervakantiewerk
Joepie. Ze vervult jaarlijks een actieve
rol tijdens de kindervakantiewerkweek. Mees wordt omschreven als
iemand met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en de jury vond
de verdiensten van Mees bijzonder
omdat zij niet slechts bij één vereniging actief is als vrijwilliger.

Fikse schuurbrand Sevenum
Daarna heeft de brandweer het stro
nageblust en dit heeft nog enige
tijd geduurd. Door de brand knapten enkele asbesthoudende dakplaten, maar deze hebben geen gevaar
gevormd voor de omgeving en wor-

den door een gespecialiseerd bedrijf
opgeruimd. Het was een fikse brand,
want de brandweer werd uitgeroepen met meerdere blusvoertuigen.
In totaal werd er 10.000 liter water
opgeroepen. De Grubbenvorsterweg

is tijdens de brandbestrijding korte
tijd afgesloten geweest, maar kon al
snel weer voor alle verkeer worden
geopend. Wat de brand heeft veroorzaakt is niet bekend.
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Steekvlam bij aansteken
sint-maartensvuur Melderslo
Het aansteken van de strohoop tijdens Sint Maarten op zondag
10 november in Melderslo ging niet helemaal volgens plan.
De regerend carnavalsprins die als ‘Sint Maarten’ fungeerde,
stak de hoop in brand en daaruit ontstond een flinke steekvlam.
Dat is te zien in een filmpje die
verscheen op de mediawebsite
Dumpert. De organisatie riep na
deze steekvlam het publiek tot
rust en vroeg afstand te houden.
‘Het gaat er flink aan toe’, zo is te
horen in het filmpje. Na de vlam
is op de achtergrond is gegil van
kinderen te horen en omstanders
springen achteruit van schrik.

Veiligheidsprocedure

De brandweer is op donderdag 14 november opgeroepen voor een schuurbrand aan de Grubbenvorsterweg in
Sevenum. De brand was in korte tijd uitslaand en woedde in een schuur met stro en houtopslag. Na drie
kwartier was de vlammenzee onder controle, niemand is gewond geraakt.

spaarbankboekje heeft.
Ook het gemiddelde van NoordLimburg ligt met 195,200 euro een
stuk lager. Dit komt vooral voor
rekening van de gemeente Venlo.
De gemiddelde Venlonaar heeft
‘slechts’ 137,300 euro.

De organisatie van de activiteit,
Kindervakantiewerk Melderslo, laat
van zich weten via een bericht op
haar website dat het aansteken
anders verliep dan gepland. ‘Na het

ontsteken van het St. Maartensvuur
op 10 november zijn er twijfels ontstaan over de (on)veilige
wijze waarop dit heeft plaatsgevonden’, zegt het bestuur van
Kindervakantiewerk Melderslo.
‘Uiteraard zijn ook wij hier niet
bij mee en zullen wij als KVW
Melderslo de procedure voor 2020
aanpassen om zo een volkomen
veilige situatie te creëren waarin
iedereen kan genieten van deze
mooie traditie.’ Bij de steekvlam
zijn geen gewonden gevallen.

Tekst: Niels van Rens

Wapens en softdrugs aangetroffen

Burgemeester wil pand
Grubbenvorst sluiten
De politie is dinsdag 19 november in de ochtend een woning aan de
Burgemeester van Kempenstraat in Grubbenvorst binnengetreden
vanwege de vermoedelijke aanwezigheid van wapens. Naast de
wapens zijn ook een handelshoeveelheid softdrugs aangetroffen.
Drie aanwezige bewoners zijn aangehouden voor verhoor.
Burgemeester Ryan Palmen van
gemeente Horst aan de Maas
is voornemens om de woning
op korte termijn te sluiten.
De gemeente laat weten dat inwoners die vermoeden dat ergens
een hennepkwekerij of XTC-lab is of

dat ergens een gebruikershoeveelheid drugs aanwezig is, dat kunnen
melden. Een melding kan anoniem
gedaan worden via de telefoonlijn
Meld Misdaad Anoniem (0800 7000) of contact opnemen met de
gemeente Horst aan de Maas.
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Bijeenkomst Tienray, Meerlo en Swolgen

Zorgen over oud worden in eigen dorp
Dat oud worden in eigen dorp een belangrijk thema is voor de inwoners van Tienray, Meerlo en Swolgen, was
te merken tijdens de bijeenkomst over het gelijknamige onderwerp op donderdag 14 november in het
Parochiehuis in Tienray. Tijdens deze drukbezochte avond werd stilgestaan bij onder andere het wonen in de
toekomst voor ouderen in de drie dorpen.

om hulp te vragen aan bekenden of
omwonenden is nogal een stap”, zegt
iemand in het publiek. “Er heerst een
taboe op om hulp te vragen. Je stelt je
dan kwetsbaar op. Wel willen we die
hulp ontvangen, maar om zelf initiatief
te nemen, dat blijft lastig.” Om ouderen meer in contact te brengen met
buurtbewoners, heeft elk dorp een
Naoberzorgpunt waar allerlei activiteiten worden georganiseerd. Deze bewoners gaan ook meedenken om ouderen
die hulp nodig hebben door te verbinden naar de juiste persoon.

Clusterwonen

Ongeveer 120 dorpsbewoners uitten
zorgen over hun woontoekomst. Dat
mag ook volgens psycholoog Henk
Geene die deze avond zijn bevindingen binnen het oud worden in eigen
dorp presenteerde. “Het ziet er niet
rooskleurig uit voor jullie, maar we
kunnen dit probleem alleen aanpakken als we samenwerken”, legt Geene
uit. “We hebben momenteel te maken
met een leegstand van verpleeghuizen en de verblijfsduur binnen zo’n
tehuis is nu gemiddeld tien maanden.

Over een aantal jaar zal dat verschuiven naar 4,5 maanden. Niemand wil
voor zo’n korte periode weg van zijn
eigen huis.”

Thuis revalideren
Dat betekent dat de zorg verplaatst
naar de thuissituatie. Ook het revalideren na operaties zal in de toekomst
vaker thuis moeten plaatsvinden.
“Het is dus belangrijk dat we zoveel
mogelijk woonhuizen levensloopbestendig maken zodat ze woonvriende-

lijk zijn voor ouderen. Ook wordt meer
gevraagd van mantelzorgers, en die
hebben het al zwaar.” Daarom moet
volgens Geene iedereen elkaar helpen
in de toekomst, ook in Tienray, Meerlo
en Swolgen. “Daarom heb ik een voorzorgcirkel opgesteld waarin ouderen
omwonenden kunnen oproepen als ze
zorg nodig hebben.”

Taboe op hulp
Maar juist dat punt is het allerlastigste
volgens de aanwezigen. “De drempel

Tijdens de bijeenkomst werd door
het publiek een vragenlijst ingevuld
over hoe zij de toekomst zien om te
wonen in eigen dorp. Ook stapte een
aantal geïnteresseerden naar voren
dat graag mee wil denken om wonen
in eigen dorp zo goed mogelijk te
maken. Uit de vragenlijst bleek onder
meer dat bijna iedereen in zijn eigen
huis wil blijven wonen. Ook is er een
aantal mensen dat interesse heeft
in het zogenaamde clusterwonen.
Een voorbeeld hiervan is het onlangs
opgezette project Ózzen Hôf in Horst.
In dit woonhofje, dat eind 2021 klaar
moet zijn, wil een groepje 50-plussers
acht levensloopbestendige, duurzame
woningen bouwen. Ze wonen dan in
een soort cluster bij elkaar.

Terughoudend
De meeste aanwezigen zijn wel
enthousiast om elkaar te helpen
met zorg, vervoer of andere zaken.
Wel zijn veel inwoners terughoudend
als het gaat om directe zorg. “Ik zie
het niet zitten om mijn buurman te

helpen als hij moet toiletteren of een
douche nodig heeft”, zegt iemand in
het Parochiehuis. Iemand anders zet
vraagtekens bij de hoeveelheid tijd
die een ‘hulpverlener’ in de omgeving kan bieden. “Bijvoorbeeld mensen met kinderen en een baan kunnen
niet één, twee, drie klaarstaan voor
de omwonende, die hebben vaak een
volle agenda.”

Nieuwe dorpentour
Er heerst nog veel onduidelijkheid en
negativiteit over oud worden in eigen
dorp binnen de inwoners van Tienray,
Meerlo en Swolgen. Zoals Geene al
zei: de toekomst ziet er niet bepaald
rooskleurig uit, maar met samenwerken komen de bewoners er wel.
Aanwezige wethouder Roy Bouten
bevestigt het beeld van Geene. “Het is
goed om te zien dat er zoveel vrijwilligers interesse hebben om na te
denken over de toekomst van wonen.
We hebben onlangs een dorpentour
gehad waarin we als gemeente de
woonbehoefte hebben gepeild in alle
zestien kernen. Misschien moeten we
dat ook doen voor dit onderwerp: oud
worden in eigen dorp. Ook denk ik dat
er genoeg jongeren zijn die hierin mee
kunnen denken en helpen. Ik weet
zeker dat er vanuit hen ook interesse
is en zij kunnen de ouderen weer
meehelpen om deze doelgroep vitaal
te houden. Dus ik zie alleen maar
mogelijkheden.”

Tekst: Niels van Rens
Beeld: Sten Jetten

Oh, zit dat zo!

‘Slapend dienstverband’ komt ten einde
Een werknemer die twee jaar ziek is, kan ontslagen worden. Als de werknemer niet kan re-integreren, dan kan ontslag ook gunstig(er) zĳn.
Sommige werkgevers houden zieke werknemers in dienst, omdat er geen loondoorbetalingsplicht meer bestaat en ter voorkoming van het
moeten betalen van de transitievergoeding. Dat mag niet meer.
niet opzeggen in verband met het
opzegverbod.

In de wet is een opzegverbod voor
ontslag tijdens ziekte opgenomen.
In beginsel kan een zieke
werknemer gedurende de eerste
twee jaar ziekte niet ontslagen
worden. Vraagt de werkgever een
ontslagvergunning aan bij het UWV,
dan kan hij de arbeidsovereenkomst

Na 2 jaar ziekte stopt de
loondoorbetalingsplicht en kan
de werknemer wel ontslagen
worden. Als de werkgever
de arbeidsovereenkomst niet
opzegt, dan blijft de werknemer
gewoon in dienst. Er ontstaat
dan een ‘slapend dienstverband’.
De werkgever hoeft immers
geen transitievergoeding te
betalen zolang de werknemer
nog in dienst is. Om een slapend
dienstverband te voorkomen
heeft de wetgever voorzien in
een compensatieregeling voor de
transitievergoeding.
Is de werknemer ontslagen wegens
langdurige ziekte (2 jaar of meer),
had de werknemer recht op een
transitievergoeding en heeft de
werkgever die transitievergoeding

betaald aan de (zieke) werknemer,
dan kan de werkgever de
transitievergoeding terugvragen
vanaf 1 april 2020. De regeling
heeft terugwerkende kracht tot
transitievergoedingen die op of na
1 juli 2015 zijn betaald.
Toch blijkt de praktijk weerbarstiger.
Het ‘voorschieten’ van de
transitievergoeding wordt (vooral
door kleine werkgevers) soms als
last gezien. Op 8 november 2019
heeft de Hoge Raad duidelijkheid
geschapen over de beëindiging
van slapende dienstverbanden.
Hij heeft bepaald dat een
werkgever gehouden is om de
arbeidsovereenkomst te beëindigen
en de transitievergoeding moet
betalen, als de werknemer dit
wil en indien de werkgever
geen gerechtvaardigd belang
heeft, denk aan re-integratie,

bij het laten voortduren van de
arbeidsovereenkomst.

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 - Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

Heeft u een slapend dienstverband? Neem contact op met
mr. drs. Bram Dirkx
Door: Bram Dirkx,
Van der Putt advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 74 | www.putt.nl
dirkx@putt.nl
Inloopspreekuur
maandag van 12.00 – 14.00 uur
en donderdag van 17.00 – 18.00 uur

MUIZEN OF
RATTEN IN WONING
OF BEDRIJF?
BEL: 06 55 81 85 77

08

familie \ 2111
Je levenslust, je kracht en je liefde
maar vooral je lach…
we zullen je ontzettend missen
Met veel verdriet, maar met mooie herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen van ôs lieve mam en oma

Nel Minten - Janssen
echtgenote van

Frans Minten †
Zij overleed in de mooie leeftijd van 89 jaar.
Hennie en Bert, Koen
Jan
Familie Janssen
Neven en nichten familie Minten

Voor de vele blijken van medeleven bij het overlijden
van mijn lieve man, onze unieke pap en super opa

Jan Houwen
willen wij u hartelijk bedanken.
De vele kaarten, prachtige bloemen, mooie woorden
en uw overweldigende aanwezigheid bij het afscheid
hebben op ons een diepe indruk gemaakt.
Nel
Pepijn en Linda
Bram en Mariska
Henriette en Patrick
Lydia en Ton
Job en Nikki
Jannes, Jessey en Gino
Phoebe en Job
Tink en Dwayne

Naar wens van mam nemen wij in besloten kring afscheid van haar.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers en vrijwilligers
van afdeling de Morgenster van La Providence,
die mam zo geweldig en liefdevol verzorgd hebben.

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
www.ladder-outlet.nl Iedere
zaterdag geopend 10.00 - 15.00 uur.
Groot assortiment ladders en (werk-)
trappen voor vakman en DHZ-er. Voor
meer info en onze zeer scherpe prijzen
zie www.ladder-outlet.nl Ysselsteyn
Timmermannsweg 89, poort 2.
Rolsteigers - Ladders - Trappen.
Scherpe prijzen - div. acties!
www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Te koop Mechelse herder kruising
Bouvier pups, geboren 1/10/2019.
Worden grootgebracht op de boerderij
bij ons in de huiskamer. Vader en
moeder zijn sociale lieve honden
en goed waaks. De pups worden
ontwormd, ingeënt en gechipt. Voor
meer info bel of app 06 51 43 61 68.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

www.opruimingshop.nl
Iedere zat. geopend 10.00 - 15.00 uur.
Groot assortiment brievenbussen,
fietsenrekken, fietsdragers,
parkeerbeugels. Voor meer info zie
www.opruimingshop.nl Ysselsteyn
Timmermannsweg 89, poort 2.
Atelier De Stal workshops kerst!
Data op www.valise.nl en www.atelierdestal.nl. Op facebook reeds enkele
voorbeelden. Er volgen er meer.
Kom nu kerststhoppen bij
“Miniatuur”. Veel keuzes in alternatieve kerstbomen, kerstkransen, raamen kerstdecoraties. Kom vrijblijvend
een kijkje nemen bij Miny Kanters,
van Bronckhorststraat 92 in Horst.
Tel.nr. 077 398 51 08.
“Maisboerke” Diervoeders, hooi, stro
en strooisels. Gaat verhuizen 30-112019 naar: Wanssum, Venrayseweg 35
Tel. Joke +31 6 22 42 61 50.
Tijdelijk te huur vrijstaande woning
in Meijel. T 06 11 34 41 78/
E angeliquevanhugte@hotmail.com
Wij kopen al uw (gesmolten of
kapotte) goud, munten, horloges en
sieraden. Veilinghuis Baron Kerkstraat
25 Tegelen 077 374 64 03.
T.k. gevraagd land- en
tuinbouwmachines oa ploegen/
frees/spitmachine/kipper/mesttank/
schudder/hark/bloter/kopeg/tractor
enz. Tel. 06 19 07 69 59.

IN MEMORIAM
CONCERT

Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

GERRIE

Dankbetuiging

Heel veel mensen hebben met ons meegeleefd na het overlijden
van mijn lieve man, ôzze pap en trotse opa

VAN DEN

H OEF

Piet van den Brandt

UITVAARTBEGELEIDING

Hartelijk dank hiervoor. Het geeft ons de kracht
om verder te gaan met ons leven.

Uniek eigen Afscheidshuis

Agnes, kinderen en kleinkinderen
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

Yvonne Vos

HAN-MARK
ARENDSE

Grubbenvorst, 18 november 2019

Correspondentieadres:
De Scheper 10, 5971 LE Grubbenvorst

uit vaar t verzorging

Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
T 06 - 19 08 28 14
www.gerrievandenhoef.nl

Lottum, november 2019
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 8 december
om 09.00 uur in de parochiekerk van de H. Gertrudis te Lottum.

Te koop nabij het centrum van
Horst: appartement met lift.
Woonoppervlakte: 91 m2,
vraagprijs: € 298.000,-- k.k.
T. 077 398 90 90
E. horst@intermakelaars.com
Origineel decemberkado dit jaar?
www.ikademdusikben.nl
Voor meer rust in je hoofd en in je lijf.
Kerstworkshop Bouquetterie ‘t Hofje.
Maak zelf een sfeervol kerststuk.
Keuze uit 2 workshops. Start v.a.
maandag 9-12 18.30 uur. Div. data.
Meer weten? Tel. 077 464 20 17,
voorbeelden in de winkel.
Student (2de jaars wiskunde, Tue)
geeft bijles in wiskunde, natuurkunde, scheikunde en economie.
3 jaar ervaring. Contact: 06 26 08 03 37.
Te huur tussenwoning in Sevenum,
boven subsidiegrens en meteen
aanvaardbaar. Info 06 23 14 61 74.
Schilder biedt zich aan voor al uw
schilder-, tex- en behangwerkzaamheden. Bel voor vrijblijvende
prijsopgave 06 29 33 66 85.

Breien is goed voor je humeur!
Workshop verkorte toeren breien op
donderdag 28-11 en 12-12. Voor info:
‘t Schippertje Schoolstraat 6 Horst
tel. 077 398 19 75.
Namens werkgroep Sint Nicolaas
te huur Sint- en Pietenpakken.
Tel. 077 398 45 31.
Meer genieten van uw terras
overkapping!! Tel. 06 22 27 44 35.
Info www.Zeilmakerijsevenum.nl

Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

w w w. b o b n o t e n . n l

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Grote
vlooienmarkt
Tegelen

Zondag 24 november
C.C. Haandert, Haandertstraat 6
van 10.00 tot 15.30 uur
+/- 120 kramen
077 474 38 20

niemans-markten.nl

Christien Vullings
65 jaar!
Van harte gefeliciteerd.

Liefs Ruben, Maarten, Jenny,
Marlou en kleinkinderen.



Papa happy, mama blij,
buikje weg en ik erbij

Fos

Zondag 1 december 2019
in ‘De Zaal’, Plein 4 Blitterswijck
Aanvang 15.00 uur
Entree E10,00 (incl koffie/thee)
www.petraduijkers.nl

Uitvaartverzorging Petra Duijkers

14 november 2019
Zoontje en broertje van
Patrick, Tineke en
Mees Blom
Broekweg 15a
5961 JG Horst
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HALLO op reis

Hay Kallen in Tanzania
Hay Kallen uit Kronenberg is met drie andere vrijwilligers van de solidariteitswerkplaats uit Uden vier
weken naar Tanzania geweest om daar op een school voor straatkinderen te helpen hun kennis door te
geven. Op deze manier krijgen de kinderen een toekomst zodat ze zichzelf kunnen onderhouden.

HALLO op reis

Bas en Roel
in Vietnam
Bas en Roel, twee vrienden uit Sevenum, trekken van Noord- naar
Zuid-Vietnam. Ze bezoek daarbij veel mooie plekken, zoals Hanoi,
Halong Bay en Saigon. Ondertussen hadden ze ook nog even tijd om
met een HALLO op de foto te gaan.

HALLO in Duitsland
Het jaarlijkse uitstapje van Ger & Jan Driessen en hun zonen Ruud, Pieter, Willem en Jasper ging dit jaar
naar het Lieserpfad in de Eifel. Vanuit de uitvalsbasis Daun ging het zestal op pad. ‘s Avonds werd er volgens de traditie gekaart en bij Burg Manderscheid was er tijd om de HALLO te lezen.

HALLO op reis

Uitnodiging
Inloopavonden
plan Windpark
Groote Molenbeek
Renewable Energy Factory (REF) nodigt omwonenden en
andere belangstellenden uit voor 4 inloopavonden. U krijgt hier
informatie over het plan Windpark Groote Molenbeek en de
gelegenheid vragen te stellen. Het plan omvat plaatsing van
windmolens langs de A67, ten westen van afrit 38 Helden,
op Limburgs grondgebied.

Inloopavond in Panningen:
Wanneer:
Waar:

maandag 25 nov., van 16:00 u tot 21:00 uur
‘Het Huis van de Gemeente’; Wilhelminaplein 1,
Panningen.

Inloopavond in Grashoek:
Wanneer:

Horster Tennis Club
Tien leden van HTC (Horster Tennis Club) zijn in de herfstvakantie op tennisvakantie geweest georganiseerd door Tennis Air Travel. In deze vakantie kregen ze dagelijks tennisles van Nederlandse leraren.
Maar de sportieve dagen werden ook gecombineerd met dagen waarbij ontspanning centraal stond.

Waar:

woensdag 27 nov., van 16:00 u tot 21:00 uur
‘De Ankerplaats’; Pastoor Vullinghsstraat 3, Grashoek

Heeft u nu al vragen?
Dan kunt u een e-mail sturen naar info@renewablefactory.com,
of bezoek www.renewablefactory.com
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Gefeliciteerd!

Jonge Ondernemer 2019

Claire de Swart

Koninklijke onderscheiding
Jac Coumans
Jac Coumans (60) uit Horst heeft uit handen van burgemeester Ryan Palmen een
Koninklijke onderscheiding ontvangen op zondag 17 november. Hij is hiermee benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg zijn onderscheiding tijdens de feestelijke
brunch van carnavalsvereniging D’n Dreumel. Coumans maakt zich al meer dan 40 jaar
verdienstelijk voor de samenleving. Onder andere voor D’n Dreumel, voetbalvereniging
RKsv Wittenhorst, Zomercarnaval bij De Beurs en stichting De Mèrthal in Horst.

Horst aan de Maas kent
vermogende inwoners
Alle inwoners van Horst aan de Maas samen hebben 4,4 miljard euro op de bank. De
gemiddelde inwoner heeft daarmee een vermogen van een kwart miljoen. Dit blijkt uit
cijfers van het CBS.
De gemiddelde inwoner van Horst aan de Maas
is daarmee vermogender dan de gemiddelde
Nederlander die over 182,700 euro beschikt
en ook rijker dan de gemiddelde inwoner van
Zuid-Nederland die 187,1 euro op zijn spaarbankboekje heeft.

Ook het gemiddelde van Noord-Limburg ligt
met 195,200 euro een stuk lager. Dit komt
vooral voor rekening van de gemeente Venlo.
De gemiddelde Venlonaar heeft ‘slechts’
137,300 euro.

Wij wensen Claire en haar
GEMBER-team
heel veel succes
met de nominatie
voor de
ondernemersprijs
Horst aan de Maas!

Crist Coppens
Van harte gefeliciteerd met jullie nominatie!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Vier generaties

Van harte gefeliciteerd
met de nominatie
#kempencreëert

Claire, van harte gefeliciteerd
met de nominatie!

Annie, Helmi, Milou en Loa
Met de geboorte van Loa Voesten op 27 september is de vierde generatie in de familie
compleet. Loa is de dochter van Milou Wijsman (27) uit Horst. Oma Helmi WijsmanThijssen (56) en super-oma Annie Thijssen-Lemmen (83) komen beide uit Sevenum.
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Gefeliciteerd!

RUUDLENSSEN
D

Jonge Ondernemer 2019

Tim Neven en Tim Bergsma
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Jonge Ondernemer 2019

Ruud Lenssen

Veel Succes!
De Hees 32, Sevenum • 077 467 39 61 • www.gasterielievehemel.nl

Van harte gefeliciteerd
met de nominatie
#kempencreëert

Ferry Janssen
keurslager

“Ik ga je suc-zeven,
Ga het beleven!”
Richard Peters, huisdichter de Baersdonck
Ruud laat de échte mens zien in zijn documentaires. Met al zijn gevoelens,
dilemma’s, zijn kwetsbaarheid, maar vooral met zijn talenten.
Dankjewel Ruud voor je prachtige
documentaire over de Baersdonck.
Je verdient het dubbel en dwars!

Van harte gefeliciteerd
met de nominatie

Gefeliciteerd met jullie nominatie!
Pastoor Vullinghsstraat 49, 5975 AP Sevenum
077 - 4671234 www.janssen.keurslager.nl

Pastoor Vullinghsplein 10-12, 5975 DJ Sevenum
077-3984458 • info@leefvrij.nu

Tim & Tim

van harte gefeliciteerd met jullie nominatie!

#kempencreëert
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Gefeliciteerd! genomineerden

Ondernemersprijs 2019

Cor Kuijpers, Marcel Kuijpers,
Gertjan Vullings en Martin Houben
Wij feliciteren Houbensteyn BV en
Kuijpers Kip BV met de nominatie
voor de Ondernemersprijs 2019

Wij wensen
jullie heel
veel succes!

INTER CONTINENTAL

Wij feliciteren NGB met de
nominatie voor de ondernemersprijs

WWW.ADVEEDIERENARTSEN.NL

VEEL SUCCES!

Wij wensen jullie
heel veel succes!
WWW.MJTECH.NL
w47

Heel veel
succes
gewenst
T: 0493 – 529 422
info@ideco-energie.nl
www.ideco-energie.nl

namens het

Van harte gefeliciteerd
met de nominatie

team van Ideco
Energieadvies

#kempencreëert

Martin, Cor,
Marcel en Gertjan
Hartelijk gefeliciteerd
met de nominatie
en heel veel succes!
Namens directie en
medewerkers Nijsen/Granico

Veulenseweg 20
5814 AC Veulen
www.nijsen-granico.nl

2111 \ winkel & bedrijf
Gefeliciteerd!

Gefeliciteerd!

Ondernemersprijs 2019

Gert Custers, Evert Hendrikx,
Eduard Maas, Frank Vissers
en Twan Voermans

Ondernemersprijs 2019

Leon Thijssen

Van harte gefeliciteerd
met de nominatie
PROFICIAT! DEZE NOMINATIE HEBBEN JULLIE VERDIEND!
#kempencreëert

Wij wensen Stal Thijssen veel succes bij het
veroveren van de Ondernemersprijs Horst
aan de Maas 2019!

Wij feliciteren de Varketing Group
met de nominatie voor de Ondernemersprijs 2019

Wij wensen
jullie heel
veel succes!

w w w. v a n s a n t v o o r t . n l

Succes!

WWW.ADVEEDIERENARTSEN.NL

Van harte gefeliciteerd
met de nominatie

Wij zijn trots op Varketing Group!
Van harte gefeliciteerd met jullie nominatie voor
de Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2019.

#kempencreëert

VA-A007-0919NL_Advertentie_Varketing_Group_nominatie.indd 2

25-09-19 15:21

Wij feliciteren Stal Thijssen
met de nominatie voor de Ondernemersprijs 2019
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Nieuwe voorzitter O-twee Horst aan de Maas
Mart Verheijen (directeur Mertens) is de nieuwe voorzitter van O-twee Horst aan de Maas. Verhejien nam het
stokje over van Tom Roefs (CEO Munckhof). Roefs trok zes jaar lang als voorzitter de kar binnen O-twee Horst
aan de Maas.
O-twee Horst aan de Maas is een
organisatie voor ondernemers waarbij belangenbehartiging, netwerken
en kennisdeling voor en door ondernemers en ondernemingen centraal
staat.

Onder leiding van Tom Roefs is enkele
jaren geleden de naam veranderd
van ICH (Industriële Club Horst e.o.,
opgericht 1986) in O-Twee Horst aan
de Maas en werden de voorwaarden
om lid te worden verruimd. Roefs:

“Hierdoor werd het voor veel bedrijven in Horst aan de Maas interessant
om ook lid te worden van O-twee
Horst aan de Maas en ben ik trots op
het feit dat het ledenaantal is verdubbeld naar 60.” Verheijen keek alvast

vooruit: “Ik wil graag de ingeslagen
weg voortzetten en zie het in beeld
brengen van onze maatschappelijke
footprint als één van de belangrijkste taken van het bestuur. Daarnaast
zullen de centrale thema’s veiligheid, infrastructuur en onderwijs voor
ondernemend Horst aan de Maas hoog
op de agenda blijven staan.”

Binnenkijken bij...

Sevewaeg in café top 100

Column

De Sevewaeg in Sevenum staat op plek 76 in de café top 100 van Misset Horeca. Het Sevenumse café is de enige
horecazaak uit Horst aan de Maas die in de lijst terug te vinden is.
Vaktijdschrift Misset Horeca stelt elk
jaar de café top 100 vast. De eerste

plaats is dit jaar voor het Rotterdamse
café Sijf. Tapperie de Gats in Sittard

staat op nummer 2 en de derde plek
is voor Bierboutique, eveneens uit

Rotterdam. In totaal zijn er dertien
Limburgse cafés in de lijst terug te
vinden. Uit Peel en Maas is dat café
De Zoes uit Helden op 43 en uit Venray
De Goesting op nummer 65.

Even voorstellen: Synthese Horst
Overal zijn verhalen te vinden. Ga het internet op of duik een boek in, je vindt allerlei verhalen Maar niet alle
verhalen liggen voor het oprapen. Daarom laten we vanaf nu vier columnisten aan het woord die wat vertellen over hun dagelijkse beroep. Deze week Synthese Horst met één van haar roulerende columnisten Mieke
Cruijsberg.
Synthese vindt het belangrijk om
te vertellen over wat inwoners en
medewerkers binnen de organisatie dagelijks meemaken. Ze willen
zich hierin vooral richten op mee-

doen, oog en zorg hebben voor elkaar.
Maar ook plannen aan bod laten
komen van groepen inwoners die ze
in hun buurt of dorp willen realiseren.
Mieke Cruijsberg van Synthese Horst

ziet dit heel positief: “Mooi om te zien
dat inwoners veel van elkaar leren en
zelf soms (onbewust) inspireren.”
Iedereen mag volgens Synthese
Horst meedoen in de gemeen-

schap. “Of zichzelf zijn”, zegt Mieke.
“Voor mensen die dit lastig vinden,
bieden wij een steuntje in de rug.
Iedereen heeft een eigen talent.
Vaak heeft men meer in zijn mars
dan hij zelf in de gaten heeft. Er is
veel kennis en kunde aanwezig bij de
inwoners. In gesprekken tussen inwoners ontstaan de mooiste ideeën.”

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

St. Jansstraat 5
5964- AA
Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo
077 Meterik
477 15 90
Tel: 077-3526885
www.peetenmobiel.nl

St. Jansstraat 5
Edelstenen
5964 AA Meterik
Meterik
Tel: 077-2300015
077-3526885
Etherische
oliën

Salon
Winkel
Boeken Bloesem remedies
Sieraden Schüssler celzouten
!
Salon
tergeur van Primavera is binnen
De nieuwe winEdelstenen
Winkel
Etherische oliën
Boeken
MagicBloesem remedies
Sieraden
Schüssler
nts celzouten
Mome

Open:
e en vrijdag 10.00 - 18.00
rme, kruidigt/m
Een wadinsdag
t 100%
eur me
zaterdag
10.00
- 16.00
zoete winterg
rood,
mandarijn
natuurzuivere essentiële oliën van
benzoë Siam en kruidnagelknop.
BioAirspray 30 ml
gsel 5 ml

Geurmen

Van € 7,90
Open:
Voor dinsdag

Van € 7,90
Voor
vrijdag
10.00

t/m
- 18.00
€6,30
0
,3
6
€
zaterdag 10.00 - 16.00
16.0

‘Alle hens
aan dek’ als
mantelzorger
Als mantelzorgondersteuner
spreek ik veel mensen die zich
langdurig inzetten voor een
zieke naaste. Vaak geeft dit veel
voldoening. Je bent immers
voor iemand van betekenis.
Echter kan langdurig zorgen
ongemerkt zwaar worden,
vooral als je dit combineert met
werk en gezin.
Zelf heb ik jaren gezorgd voor een
chronisch zieke moeder en een
ernstig getraumatiseerde zus.
Uit persoonlijke ervaring weet ik
hoe belangrijk het is om goed je
grenzen aan te geven. Je kan pas
goed voor een ander zorgen als je
ook goed voor jezelf zorgt.
Harriët is mantelzorger en vertelt: “Mijn zoon is met een beperking geboren. Je kunt die zorg niet
meteen helemaal aan. Je rolt en
groeit er langzaam in. Het brengt
veel regelwerk met zich mee.
Als hij thuis komt van school staat
de druk op de ketel en is het ‘alle
hens aan dek’. Maar het is fijn om
dit voor hem te kunnen en mogen
doen. Het helpt om contact te
hebben met andere mantelzorgers. Er worden ideeën en tips uitgewisseld en dat is fijn.”
Om mantelzorgers goed te informeren geeft Synthese drie keer
per jaar een nieuwsbrief uit en
organiseren we themabijeenkomsten en de cursus ‘mantelzorg in
Balans’. Reacties van deelnemers:
“Fijn om samen met anderen in
gesprek te gaan. Ik had net dat
duwtje in de rug nodig. Ik ben
gaan beseffen dat het belangrijk is
om goed voor jezelf te zorgen om
het vol te kunnen blijven houden.
Maar ook hoe belangrijk het is om
soms grenzen te durven stellen.
Ik denk nu meer aan mezelf en
voel me een stuk beter. Goed aan
deze bijeenkomsten is de duidelijke uitleg van de cursusbegeleiding en de ervaringen van andere
deelnemers waaruit je voor jezelf
tips kunt halen.”
Rond de Dag van de Mantelzorg
worden diverse waarderingsactiviteiten georganiseerd om mantelzorgers in het zonnetje te zetten.

Anja Damhuis,
mantelzorgondersteuner Synthese
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Wouter van Zon Horst
ook vaak graag alleen om gewoon
even mijn ding te doen en na te denken over dingen.

Wie kent jou het beste?
Degene die mij het beste kent is
Teun, mijn tweelingbroer en magnifieke columnschrijver. Ik ben immers
met hem opgegroeid en heb bijna
elke adem met hem gedeeld. Wij zijn
zo goed op elkaar ingespeeld dat het
soms best beangstigend kan zijn.

Wat is je favoriete sociale
medium?
Reddit is het sociale platform waar ik
het meeste tijd in heb zitten. Het is
onder jongeren minder populair dan
de eveneens leuke platformen als
Instagram en Snapchat, maar toch
hou ik meer van de sfeer die Reddit
heeft.

Ben je bijgelovig?
Niet echt, ik doe vaak voor de grap
alsof ik in dat soort quatsch geloof
maar ik vind het eigenlijk allemaal
onzin.

Welke emoticon gebruik je het
meest?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Wouter van Zon
16 jaar
Horst
Dendron College

Wat was je eerste gedachte toen
je vanmorgen opstond?
Toen ik vanmorgen om 10:30 uur
opstond dacht ik gelijk aan hoe lekker ik had kunnen slapen omdat ik
gestopt ben met golf, waarvoor ik
eerst altijd vroeger op zondag zou
moeten opstaan. Ik werd erg gelukkig toen ik zag dat ik tot na tienen
had kunnen doorslapen.

Zou je liever twee keer zo slim
zijn of twee keer zo mooi?
Ik ben op zich best tevreden met
mijn huidige intellect en wil ook
geen antisociaal supergenie, zoals in
de films, worden. Ik denk daarom dat
ik liever twee keer zo mooi zou zijn.
Ik vind mezelf al slim genoeg en een
beter uiterlijk kan nooit kwaad.

Hond of kat?
Ik denk dat, als ik zou moeten kiezen, ik toch een hond zou kiezen.
Een kat lijkt me ook heel leuk hoor.

@ hôrsmemes
Elke week geeft @horsmemes zijn visie op Horst aan de Maas

Festival of discotheek?
Geen van beiden. Ik zit liever samen
op een terras of bij iemand thuis.
We kunnen ook iets anders gaan
doen, maar een echt feestbeest ben
ik niet, ondanks wat mijn imposante
verschijning je misschien laat denken.

Waar ben je verslaafd aan?
Ik ben net als velen die geboren
zijn internetverslaafd aan de constante dopamine prikkels die we
krijgen door het openen van snaps
van vrienden en door het aantal likes
dat we krijgen op de foto van onszelf met een leuke filter die we twee
uur geleden op Instagram hebben
geplaatst. Ik denk dat ik echt verslaafd ben aan het internet. Ik weet
niet hoe ik zonder zou kunnen en dat
vind ik best slecht van mijzelf.

Optimist, pessimist of realist?
Als het er op aan komt denk ik dat ik
toch een pessimist ben. Ik probeer
altijd om dingen van de goede kant
te bekijken, maar ik heb meestal
toch de neiging om te gaan doemdenken. Een positief punt is wel dat
als het dan wel goed gaat, ik vaak
positief verrast ben.

Is er een liedje waar je een speciale herinnering aan hebt?
Ja, het liedje: ’life is a highway’. Deze
zit in de film ‘Cars’ die ik altijd keek
op weg naar onze vakantiebestemming.

Ik gebruik (volgens WhatsApp dan)
het kussende hoofd met een hartje
erbij het meest. Deze gebruik ik
niet letterlijk als een kus maar eerder op een sarcastische manier.
Bijvoorbeeld als ik beledigd zou
worden zeg ik: ‘hou ook van jou’.
Ik gebruik emoji’s sowieso vaak
om sarcasme uit te drukken, want
zonder emoticons is het lastig om
sarcasme te tonen via WhatsApp of
dergelijke online platformen. Zeker
als de persoon naar wie je een
bericht stuurt je niet genoeg kent om
sarcasme te onderscheiden van serieuze berichten.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?

Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

Column

Liefdes
verdriet
Stel je voor, je leeft je leven en
probeert je op school te focussen. Geen beste vrienden, geen
vriendje, geen drama, alleen
maar per dag leven en je eindexamens proberen te halen.
Dan op een dag kom je weer in
contact met een vriend die je al
lang niet meer hebt gesproken.
En stel je voor dat dat uitloopt op
een relatie. In het begin twijfel je
of dit wel goed voor je is en of je
dit wel moet doen, want school
loopt eindelijk goed. En vanaf
het moment dat hij je nerveus
vraagt om zijn vriendin te zijn dan
schiet je hart in vlam. Dan is alles
zeker. Dit is waar je op gewacht
hebt. Je hebt je ene speciale persoon gevonden. Hij is alles wat je
hebt en alles wat je verder nodig
hebt. Je deelt alles met hem en
hij lijkt steeds beter bij je te passen. Alles gaat goed en je hebt
het gevoel dat dit de ‘real deal’
is. Met hem wil je over een aantal
jaar kinderen hebben en de rest
van je leven mee delen. En dan,
net nadat je samen de negen
maanden hebt gehaald, driekwart
jaar verder, dan besluit hij dat jij
het niet meer voor hem bent.

De saxofoon bespelen.

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik ben momenteel werkzaam
bij een supermarkt in Horst waar ik
wekelijks het leven van winkelaars
makkelijker maak door het goed
vullen en spiegelen van schappen.
Daarnaast werk ik op zaterdagochtend, en soms tot laat in de middaguren, in de beste kas waar ik ooit
gewerkt heb. Het is een kleine kas
van een half hectare waar ik met
ongeveer veertien andere jongeren
de planten verzorg in ruil voor een
uurloon.

Heb je een bijnaam?
Ik heb geen echte bijnaam, maar ik
word regelmatig nog wel ‘Tweuter’
genoemd. Dit is de naam van het
Youtube kanaal dat ik en mijn broer
hebben gemaakt toen we naar de
eerste klas gingen. Als je het kanaal
wil zien, kijk dan even om mijn
Instagram @wouter.vz voor de link.

Introvert of extravert?
Ik ben zeker wel introvert. Ik merk
soms dat ik van sociaal samenkomen, ondanks dat ik het vaak wel
heel leuk vind, moe word. Ik ben dan

Hoi

Tekst: Teun van Zon
Beeld: Jos Derks

Je beste vriend,
je eigen baby, alles
En wat moet je dan? Je dacht dat
het de liefde van je leven was
en hij besluit je in een moeilijke
periode te dumpen. Zonder geldige reden zelfs. ‘Te weinig tijd.’
Wat maakt dat uit als je zoveel
van een persoon kan houden?
Of ben alleen ik die zo denkt?
Het zijn wel negen maanden van
je leven geweest. Belangrijke
momenten heb je gedeeld en
het maakt niet uit wat je nu ziet
of doet maar alles doet je denken aan hem. Het kan een liedje
zijn, bepaald eten, bepaalde dingen die jullie deden. En dan ben
je spontaan alles kwijt. Je beste
vriend, je eigen baby, alles.
Wat moet je dan met je leven
doen? Alles gaat door. Terwijl alles
voelt te stoppen en niks meer
belangrijk lijkt, ben ik dan wel
mijzelf geweest in die negen
maanden?
Jélena
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Raadsavond

Op dinsdag 26 november
vergadert de gemeenteraad
Meepraten

Meepraten over energievraagstukken

Meld je aan voor het
energiepanel!

Elke raadsavond bestaat uit een voorbereidend

Ook Horst aan de Maas staat voor de uitdaging om te verduurzamen en in 2050

gedeelte (waaraan ook burgerraadsleden kun-

energieneutraal te zijn. Een opgave die alleen samen te realiseren is. Wil jij meepraten

nen deelnemen) en een besluitvormend

over de energievraagstukken in Horst aan de Maas? Geef je dan op voor het energiepanel

gedeelte. Tijdens de voorbereidende vergade-

en kom op 11 december naar de eerste bijeenkomst.

ring kunnen inwoners gebruik maken van het
burgerpodium (dat mag ook gaan over zaken
die niet op de agenda staan). Wilt u gebruik
maken van het burgerpodium? Neem dan
uiterlijk 24 uur vóór de vergadering contact

en het nieuwe besluitvormingsproces van de

op met de grifﬁer, de heer R. Poels,

gemeenteraad.

tel: (077) 477 97 70 of 06 – 51 85 28 91 of

Meer informatie over de agendapunten leest u

email: grifﬁer@horstaandemaas.nl

op de website www.horstaandemaas.nl/raad.

Agenda

Meer informatie

Tijdens deze raadsavond wordt de raad o.a.

De openbare vergadering is in de raadzaal

geïnformeerd over de stand van zaken van

van het gemeentehuis en begint om 19.30 uur.

de nieuwe omroep Horst aan de Maas en de

De besluitvormende vergadering is gepland

concept-uitgangspunten voor de Regionale

vanaf 21.00 uur. Afhankelijk van het verloop

Energie Strategie. Op de agenda van de

van de voorbereidende vergadering kan dit tijd-

besluitvormende vergadering staat o.a. het

stip maximaal een half uur vervroegd worden.

kwaliteitskader Teeltondersteunende Voorzie-

U kunt de vergadering ook live volgen via

ningen, grondprijzen 2020, het rioleringsplan

www.horstaandemaas.nl/raad.

26 november geen paspoort
of ID-kaart aanvragen
Dinsdag 26 november kunt u geen paspoort of ID-kaart aanvragen.
Een spoedaanvraag kan alleen op afspraak tussen 8.00 en 9.00 uur. Dit komt door het vervangen van de apparatuur. Bel voor een spoedafspraak (077) 477 97 77 of maak een afspraak via
de website.

Duurzaamheidswethouder Thijs Kuipers gaat

gezamenlijk vertrekpunt. Het energiepanel

graag met je in gesprek over vraagstukken

kent 6-10 contactmomenten per jaar.

als:

Dat kan een bijeenkomst zijn of bijvoorbeeld

• Hoe gaan we zoveel mogelijk energie

een enquête. Iedereen, die op persoonlijke

besparen?
• Hoe en waar wekken we onze duurzame

titel een bijdrage wil leveren, is van harte
welkom.

energie op?
• Hoe gaan we van het aardgas af en wat

Plaats:

hebben we daarvoor nodig?
• Hoe vervangen we de fossiele
brandstoffen?
• Hoe zorgen we dat iedereen mee kan
doen en dat het betaalbaar is?

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

gemeentehuis
Wilhelminaplein 6, Horst

Datum:

woensdag 11 december 2019

Tijd:

19.30 tot 21.30 uur met
gelegenheid tot napraten.
Inloop vanaf 19.15 uur

Deze eerste bijeenkomst praten we je bij over

Meld je aan door een e-mail te sturen naar

de energie-ontwikkelingen die in 2020-2021

gemeente@horstaandemaas.nl

op de agenda staan. Zo heeft iedereen een

o.v.v. Energiepanel.

America

Kasteellaan 1

Peperstraat 49

Zwarte Plakweg 48a

Kronenberg

Op den Bergen 10 en 11

Broekhuizen

Travers 5 (rectiﬁcatie)

Horst aan de Maas

Vonkelweg 4

Blaktdijk 44

Meerdere standplaatslocaties:

Kalendergidsen 2020

Broekhuizenvorst

Lottum

• Nusseleinstraat ong.

De gemeente geeft sinds jaren een kalendergids uit (kalender en gemeentegids).

Broekhuizerweg 38

Horsterdijk 73

Hegelsom

Losbaan 44

• Kerkstraat ong. Horst

Bakhuuske ongenummerd

Meerlo

• Markt ong. Lottum

Horst

Flemingweg ongenummerd

• De Cocq van Haeftenstraat

Tienrayseweg 18

Meterik

Tuinderslaan 28

Crommentuijnstraat 62

Songertweg 18

Sevenum

natuurlijk zonde als deze ongebruikt bij het oud

Lijst afhaalpunten

Expeditiestraat 23

Kleefsedijk 29a

papier belanden.

Binnenkort maken we hier de lijst met

Daarom willen we, zoals ook veel

afhaalpunten bekend.

America

ong. Meerlo
• Lochtstraat ong. Melderslo

Afhaalpunten

Voorheen werd deze kalendergids huis aan huis verspreid. Voor de kalendergids
van 2020 gaan we werken met afhaalpunten.
We gaan dit doen omdat uit een onderzoek is

buur-gemeenten doen, starten met

gebleken dat niet alle inwoners gebruik maken

afhaalpunten.

van de kalender en/of de gemeentegids. Het is
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Evenementenorganisators
opgelet!

Het echtpaar HoeijmakersSwinkels uit Horst
vierde hun 60-jarig
huwelijksjubileum.

In 2020 een evenement organiseren? Meld het vóór 1 januari 2020!

Burgemeester Palmen
bezocht de voormalige

Zoals je misschien al gelezen hebt, gaan

verkeer, etc. Een heel groot struikelblok

melkboer en zijn echtgenote

we werken met een evenementenkalender.

bleek het digitale aanvraagformulier voor

om hen persoonlijk

Wanneer je je evenement aanmeldt op deze

evenementen. Dit werkte niet prettig voor

te feliciteren.

kalender, kunnen wij vroegtijdig signaleren of

organisatoren. Het aanvraagformulier is

er meerdere evenementen tegelijk zijn en of dat

aangepast en het vertrouwde papieren formulier

tot problemen leidt. De kalender is niet alleen

(te downloaden via de website) is weer terug.

handig voor organisatoren, maar helpt ons ook in

Naar het gemeentehuis?

de afstemming met hulpdiensten zoals politie en

Ook is op de website een evenementenchecker

brandweer. Omdat dit het eerste jaar is, kun je

ingebouwd. Deze geeft antwoord op de vraag

tot 1 januari je evenement aanmelden voor op de

of een vergunning aangevraagd moet worden

Maak eerst een afspraak!

kalender. Dit kan via: www.horstaandemaas.nl/

of volstaan kan worden met een melding.

Als het nodig is om iets persoonlijk in het gemeentehuis aan te vragen dan moet u eerst een

evenement-vooraankondigen

Verder geeft de checker ook aan of een melding

afspraak maken. Bijvoorbeeld voor de aanvraag van een paspoort, ID-kaart of rijbewijs.

‘brandveilig gebruik’ en/of een verkeersplan en/
Verder vind je op onze website voortaan alle

of onthefﬁngen, bijvoorbeeld voor het schenken

Hoe maakt u een afspraak?

onze balie, maar op onze website kunt u altijd

relevante informatie, handige tips, links en

van alcoholhoudende dranken, aangevraagd

Op onze website horstaandemaas.nl/afspraak

terecht. Veel dingen zijn 24/7 te regelen op

regels bij het organiseren van een evenement.

moeten worden.

kunt u makkelijk een afspraak maken.

onze website. Bijvoorbeeld een vergunning-

Als u dat toch lastig vindt, kunt u ons bellen

aanvraag, afvalinfo opzoeken of melden dat

Denk hierbij aan informatie over vrijwilligers
(verzekering, VOG), subsidie-mogelijkheden,

De informatie is te vinden op de pagina

of even binnenlopen. We helpen u graag aan

er een verkeersbord kapot is.

aankondiging digitale evenementenborden,

www.horstaandemaas.nl/evenementen

een afspraak. U bent van harte welkom aan

Kijk eens op www.horstaandemaas.nl

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

PvdA Horst aan de Maas

06 - 13 49 30 96

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

Armoede door investeringen energietransitie

De provincie Limburg zet sterk in op energietransitie. In de toekomst willen ze dat álle woningen in Limburg geen nen leidt tot een daling van de uitgaven, de basis van onze economie, en
fossiele energie meer gebruiken. Het is een hele uitdaging, waarbij ze willen dat álle mensen mee (kunnen) doen.
Deze energietransitie dreigt echter huishoudens met lage tot modale inkomens diep in de portemonnee te raken. tot problemen met de betaling van de
Voor een modaal gezin is het vakantiegeld ongeveer het enige vrij
besteedbare inkomen. Huishoudens
met de laagste inkomens hebben
op dit moment al een zeer laag vrij
besteedbaar inkomen. Ze hebben het
vakantiegeld bijna geheel nodig voor
noodzakelijke uitgaven. Veel gezinnen zullen door de flinke stijging van

hun energierekening dus mogelijk
in de financiële problemen komen.
In Duitsland is dit al het geval en
wordt het verschijnsel Energiearmut
genoemd. Nu is de situatie zo dat
mensen die geld hebben voor de
aanschaf van zonnepanelen en een
warmtepomp kunnen profiteren van
de financiële voordelen van duurzame

Essentie Horst aan de Maas

technologieën. Terwijl mensen met
minder financiële middelen afhankelijk
blijven van een onvoordelig, verouderd
energienet, omdat zij de investeringen voor bijvoorbeeld zonnepanelen
niet kunnen opbrengen. Die energiearmoede kan ook economische neergang veroorzaken. Een daling van het
besteedbaar inkomen van de gezin-

ners ook wat aan zult u misschien
denken. Jazeker. Neem nu duurzaamheid als voorbeeld. Veel maatregelen in duurzaamheid worden
uitgewerkt in landelijk- en regionaal
verband. Dat neemt niet weg dat we
als Horst aan de Maas ook zelf zaken
kunnen oppakken. Zonneweides in
Griendtsveen zijn een mooi voor-

CDA Horst aan de Maas

Jan Wijnen

Duurzame leefbaarheid

Essentie stemde dinsdag 12 november in met de begroting voor 2020 van onze gemeente. Het blijft daarbij
schrapen en schaven in de kosten en kritisch kijken naar uitgaven en gemeentelijke heffingen. Leuk is
anders, maar we staan voor de uitdaging dat veel zaken ook steeds duurder worden.
Ook door toedoen van het Rijk. Soms
is daarbij een directe link te maken
met duurzaamheid en klimaatbestendigheid. Ook dat kent immers
een prijs. We hebben daar aandacht
voor gevraagd en we snappen ook
best dat we dit doen voor een goede
zaak. Het gaat daarbij om het grotere
geheel. Hebben we daar als inwo-

huur en de energierekening. Het college stelt de gemeenteraad voor om
de uitgangspunten voor een regionale energietransitie te bespreken op
dinsdag 26 november. Deze worden
verwerkt in een voorstel, waarover de
gemeenteraad begin 2020 een besluit
kan nemen. De uitgangspunten geven
de eerste contouren en reikwijdte van
de regionale energietransitie weer.

De gemeente Horst aan de Maas
bundelt hiervoor de krachten met
veertien andere gemeenten in Noorden Midden, de provincie Limburg,
Waterschap Limburg en Enexis. Ze spreken af intensief samen te werken om
als regio te verduurzamen. De financiële haalbaarheid voor iedereen zal
voor de PvdA een van de uitgangspunten zijn. Zeker zijn van een betaalbare
energietransitie.

beeld. Maar ook windmolens zijn
kansrijk. Daar moeten we wel alert in
zijn met elkaar. Steeds vaker zijn het
grote multinationals die de beschikbare ruimte claimen voor windmolens. En dat is het spreekwoordelijke
‘koren op de molen’ voor de aandeelhouders. Vervolgens hebben we als
gemeenschap wel de ‘lasten’ maar

niet de ‘lusten’. Als Essentie steunen
we juist het lokale initiatief. Hiervoor
is ruimte en daarin zitten nu juist
ook de voordelen. Daarvoor moeten we wel aan de slag. Vanuit een
coöperatieve aanpak. Zo kun je als
je participaties koopt, rente krijgen
van 5 procent per jaar. Zuidenwind
uit Swalmen is daarvan een mooi
voorbeeld.
Het is daarbij zeker een kans op een
mooie financiële impuls in bijvoorbeeld de leefbaarheid. De financi-

ële opbrengst van een windmolen
loopt al snel op tot circa 50.000 euro
per jaar. We zijn als Essentie dan ook
voorstander van lokale initiatieven
in windmolens. Zeker als dit vanuit inwoners komt zou dit navolging
en ondersteuning moeten krijgen.
Zo dragen we vanuit duurzaamheid
ook ons steentje bij aan leefbaarheid
in onze zestien kernen.

instanties in om daar iets van te vinden en of om met een oplossing te
komen. We zijn enorm goed en druk
met stickers plakken. Misschien zouden we moeten beginnen met zelfreflectie en onszelf de vraag stellen:
Wat is mijn eigen verantwoordelijkheid hierin?
Volgens mij zou de wereld er anders
uitzien en zouden we het onszelf en
makkelijker en aangenamer maken.
Een samenleving waar alles voor ons
wordt bepaald en voor elk ‘iets’ we

te ‘hulp’ worden geschoten door een
officiële instantie is niet de wereld
waar ik me in thuis voel. Samen de
dingen oppakken en oplossen vanuit onze eigen verantwoordelijkheid
en met respect naar elkaar toe geeft
veel meer voldoening, toch?

Jeroen Brouns, raadslid

Eigen verantwoordelijkheid

De laatste tijd zijn er een aantal artikelen voorbijgekomen waarbij ik
dacht: waar is onze eigen verantwoordelijkheid gebleven? We willen
niet dat de overheid voor ons alles bepaald maar is er een ‘probleempje’ of is er iemand die ‘afwijkt’ wijzen we weer direct naar diezelfde
overheid. Het percentage afwijkend gedrag van kinderen op school,
zelfs al op de kinderopvang. Allerhande instanties worden erbij
gehaald maar ouders zie ik daar nergens in terugkomen.
De (deels zeker terechte) opmerkingen over regelgeving evenementen.
Ik zie ook daar nergens in terugkomen of we als samenleving niet
bepaalde risico’s moeten of willen

accepteren. Het lijkt wel of alles en
iedereen tegenwoordig in één format wordt geplaatst waar iedereen
aan moet voldoen of in moet passen.
Bij afwijkingen schakelen we direct

John Jenniskens

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.

18

kom!

RAADSFEITEN
RAADS
EDITIE 21 NOVEMBER 2019

INFORMATIE VAN EN OVER

DE GEMEENTERAAD VAN HORST AAN DE MAAS

Raadsthemadag

Grip op gemeenschappelijke
regelingen

Moties

Vrijdag 15 november was de jaarlijkse raadsthemadag. Raadsleden en burgerraadsleden trek-

korte verklaring geven over een onderwerp en de raad of het college oproepen om een

ken er een hele dag op uit om zich op locatie te laten informeren over een bepaald thema.

bepaalde actie te ondernemen. De gemeenteraad kan zo’n motie ondersteunen of verwer-

Oproep tot actie
Regelmatig behandelt de gemeenteraad moties. Raadsleden kunnen met een motie een

pen. De afgelopen periode zijn 4 moties met succes ingediend.

Dit jaar viel de keuze op het thema gemeen-

Uitvoeringsdienst RUD. Vervolgens gingen de

schappelijke regelingen. De gemeente Horst

(burger)raadsleden op bezoek bij de NLW in

aan de Maas maakt deel uit van verschillende

Panningen. Na een rondleiding in het bedrijf

gemeenschappelijke regelingen waarin we

werden ze bijgepraat over de actuele ontwik-

samenwerken met regiogemeenten. Maar wat

kelingen rond de NLW en de plannen van het

houden deze regelingen in en welke ruimte

werkvoorzieningschap. Ook werd hier een toe-

heeft de gemeenteraad om invloed uit te

lichting gegeven op de gang van zaken rond

oefenen op deze regelingen? Met deze vragen

het vervoer van mensen met een Wmo-indica-

in het achterhoofd lieten de (burger)raadsle-

tie door Ominbuzz. Bij de Veiligheidsregio in

den zich die dag informeren over een aantal

Venlo volgden presentaties over de Veilig-

gemeenschappelijke regelingen.

heidsregio, risicomanagement en brandweer.

De themadag ging van start in de raadzaal met

De themadag werd afgesloten met een bezoek

een toelichting op de Regionale

aan de RiskFactory.

Op 12 november was het de beurt aan Roy Bouten om bij de aanvang van de raadsavond de
gemeenteraad toe te spreken in het kader van 800 jaar Horst aan de Maas. Hij benadrukte het
belang van bewegen en sporten. Met ondersteuning van Ricardo van KernGezond kreeg hij
vervolgens alle raadsleden letterlijk in beweging.

Miriam Cuppen maakte op
29 oktober gebruik van het
burgerpodium met een bijdrage
over de overlast van een bedrijf
aan Veld-Oostenrijk.

Op dinsdag 19 november hield de gemeenteraad een themavergadering over veiligheid.
De (burger)raadsleden werden geïnformeerd over diverse zaken op veiligheidsgebied zoals
de aanpak van ondermijnende criminaliteit en de problematiek van mensen met onbegrepen
gedrag. Daarnaast werden de (burger)raadsleden ook geinformeerd over de resulaten van een
veiligheidsonderzoek onder onze inwoners. De bijeenkomst vond plaats in de toepasselijke
omgeving van de Penitentiaire Inrichting Ter Peel in Evertsoord.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

grifﬁer@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

@RaadHadM

2111 \ politiek
D66+GroenLinks Horst aan de Maas

PAS op de plaats

Om zaken weer vlot te trekken, na de afschaffing van het Programma Aanpak Stikstof (het PAS), wat als
redelijk discutabele opvolger van de wet op de Natuurbescherming in 2015 werd gelanceerd, moeten we
concessies doen. Iedereen zal daar vanuit zijn eigen perspectief en referentiekader ideeën over hebben.
En dat sommige oplossingen lijnrecht
tegenover elkaar staan, mag inmiddels
helder zijn. Maar, we zullen wat moeten. Wat we echter volgens ons in ieder
geval niet moeten doen, is het verminderen of verkleinen van Natura-2000
gebieden. Oftewel de Europese
Commissie vragen om natuurgebieden te schrappen van de Europese lijst.

Er wordt soms gezegd dat Nederland
teveel en te kleine natuurgebieden
heeft aangewezen. Dit blijkt echter
geenszins het geval. Nederland heeft
helemaal niet zoveel natuurgebieden. Van de Europese landen komt
Nederland op plek 15 van de 24, qua
aantal gecorrigeerd naar landoppervlakte. En België en Duitsland blijken

SP Horst aan de Maas

minder kwaliteit worden, lijkt ons geen
goed idee. Dat is de kop in het zand
steken, want de in onze omgeving
zo duidelijk te hoge concentratie van
bijvoorbeeld gemiddeld genomen klei- stikstof, blijft dan natuurlijk zo hoog als
het is. We zullen ons moeten realiseren
nere gebieden dan Nederland te hebdat op onze postzegel Nederland de
ben aangewezen. Daarnaast lijkt het
schrappen van natuurgebieden ook niet ambities té hoog zijn. We zijn de vierde
economie ter wereld. We staan op plek
zomaar door de Europese Commissie
twee na de VS wat betreft landbouwte worden goedgekeurd en zelfs bijna
kansloos te zijn. Ook het verhogen
export. En dat laatste in echte kilo’s.
van normen, zodat deze gebieden qua
We exporteren dus méér dan bijvoorbiodiversiteit nóg eenzijdiger en van
beeld het zoveel grotere Duitsland of

Frankrijk. Waar zijn we dan in hemelsnaam mee bezig? Wát vinden we echt
belangrijk? En natuurlijk moet de economie goed draaien, maar wie wordt
er nu echt beter van? En is er zicht op
wat sectoren toevoegen als er geen
subsidies in omgaan? De oplossing zal
niet makkelijk zijn, maar aandacht en
oog voor hoe we onze zwaar belaste
omgeving achterlaten voor onze jeugd
zou, ons inziens, voorop moeten staan.
Thea Lemmen

Bezuinig op aantal wethouders

Nu er wederom een wethouder gaat vertrekken, heeft de SP er opnieuw voor gepleit om in Horst aan de
Maas met vier wethouders verder te gaan in plaats van met vijf zoals nu het geval is. Daarmee kun je een
flink bedrag besparen waarmee door het College van B&W voorgestelde bezuinigingen niet door hoeven te
gaan.
In een vergelijkbare gemeente als
Venray wordt ook gewerkt met vier
wethouders. Dus het kan, ook in
Horst aan de Maas. Als alle vier de
coalitiepartijen (CDA, Essentie, D66/
GroenLinks en PvdA) ieder één vertegenwoordiger in het college willen
hebben en de grootste partij (CDA)
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twee, dan kan dat óók met deeltijdwethouders. Op die manier kun je
ook geld besparen.
Het College van B&W heeft voorgesteld te gaan bezuinigen. Onder
andere op jeugdzorg. En de afvalstoffenheffing gaat omhoog. Iedereen
binnen de gemeente gaat dat dus

voelen. Het zou de politiek sieren
als, met een structurele maatregel,
bijgedragen wordt om de tekorten te
verkleinen.
De andere partijen zijn het niet eens
met de SP omdat er nu eenmaal
afgesproken is bij de vorming van het
College van B&W dat er vijf wethou-

ders zouden komen. Immers, de wethouders zouden het erg druk hebben.
Niet zo’n sterk argument, vindt de SP.
Het meeste werk wordt gedaan door
ambtenaren en als de wethouder
méér wil doen dan moet hij of zij dat
zelf weten. Het dwingt een wethouder om te kiezen tussen wat noodzakelijk is en wat niet.
Met de besparing van toch al gauw
100.000 euro per jaar kunnen kinderen in de jeugdzorg geholpen
worden. En als er met deeltijdwet-

houders gewerkt wordt, hoeven ze
niet fulltime te werken. Prima, zeker
in een tijd waarin bijna iedereen
werk- en zorgtaken combineert.
Heel jammer dat de andere partijen het allemaal niet met ons eens
zijn. Is het pluche van de macht
dan belangrijker dan het algemeen
belang?

Sonja van Giersbergen, raadslid

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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Ingezonden brief

Drugsgebruik is gewoon crimineel gedrag
De coalitie gemeente Horst aan de Maas wil zich inzetten voor bewustwordingsactiviteiten om ondermijnende criminaliteit te onderkennen en te bestrijden. Voorts wil zij in het kader van de Gezondste Regio van
Nederland meedoen aan voorlichtingsprojecten over alcohol- en drugsgebruik en verder gaan met een
educatieve proef met de vrijwillige drugstester en verleiden jongeren zelf aan de slag te gaan met de
‘gezonde en veilige’ keet. De coalitie wil verder een integraal preventief jeugdbeleid ontwikkelen in samenwerking met onderwijs en stellen dit vast. Let wel: Integraal, Preventief, Jeugdbeleid. Wanneer zou dat
moeten gebeuren? Pas in 2020. Mosterd na de maaltijd?
Nog meer over de jeugd? Jawel.
Als kritische Prestatie-indicator bij
Orde en Veiligheid gelden twee
prestaties: afname van het aantal
verwijzingen Halt per tienduizend
jongeren én afname van het aantal
‘harde kern jongeren’ per tiendui-

zend inwoners. Te presteren door
de gemiddelde kosten per jongere
inwoner tot en met 18 jaar te laten
afnemen met 3 procent. Bezuiniging
van 500.000 tot 600.000. Tenslotte
nog een mooie: “Er geldt een Zerotolerance-beleid bij overtredingen

met grote impact voor inwoners en/
of milieu”. Lijkt mij wel van toepassing op drugsgebruik.
Wat is er in de maand oktober
gebeurd in Horst aan de Maas?
De jongeren hebben de mooie praatjes van coalitie en college ingehaald

en het voortouw genomen door een
bewustwordingsactiviteit te lanceren in de Jongerenraad. Zij hebben
het drugsgebruik op scholen en op
straat voor het voetlicht gebracht.
Zij vragen een beter drugsbeleid van
gemeente. Drugsgebruik, erkend
door de ouderraad en door de jongerenwerker, wordt zorgwekkend
genoemd. De burgervader is verheugd dat de jongeren zelf drugsgebruik als thema verwoorden en wil
met hen in discussie. Evenwel het is
geen thema meer maar harde werkelijkheid in Horst aan de Maas.

Jongeren wijzen opvattingen als ‘een
jointje op de middelbare school moet
kunnen’ of ‘zolang het niet de spuigaten uitloopt, moeten we er niet
moeilijk over doen’, af. Het argument dat handel in en gebruik van
drugs ‘horen bij de wereld waarin we
leven’ is absolute onzin. Het zijn aanmoedigingen voor drugsproducenten
en dealers, blijkt uit recente sluitingen van henneploods en drugspand.

Henk Steenbekkers
Gussekuulke Melderslo

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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Media geven te veel aandacht aan de
zwartepietendiscussie
Het is inmiddels bijna een traditie geworden: de zwartepietendiscussie. De blaadjes vallen amper van de bomen of de voor- en tegenstanders
van Sints trouwe vriend buitelen over elkaar heen.
In elk krant die je openslaat of talkshow die je
opzet voert Zwarte Piet de boventoon. Het lijkt
ook wel alsof de discussie steeds verder verhardt. Zo werd enkele weken geleden een bijeenkomst van Kick Out Zwarte Piet in Den Haag
met geweld verstoord. Uiteindelijk werden
vijf mensen aangehouden. Uiteraard brachten
de media daags erna uitgebreid het nieuws.

 lles wat maar met de zwartepietendiscussie te
A
maken heeft, krijgt media-aandacht. Logisch ook.
Nieuws is tenslotte nieuws en als nieuwsmedium
wil je jouw kijker/lezer zo goed mogelijk informeren
over wat er speelt in het land als het gaat om Sinterklaas en zijn pieten.
Maar maken de media het zo niet erger? Als zij
wat meer terughoudend zouden zijn in hun be-

richtgeving, want vaak gaat het beide partijen om
aandacht, zou de discussie dan nog zo groot zijn?
Misschien bloedt het dan uiteindelijk wel dood en
kunnen we met z’n allen weer gewoon genieten
van het heerlijk avondje.
Media geven te veel aandacht aan de zwartepietendiscussie. Wat vindt u?

Bespreking poll week 46

Verlagen maximumsnelheid is terecht
De maximumsnelheid wordt verlaagd naar 100 kilometer per uur. Wel mag tussen 19.00 en 06.00 uur nog 120 of 130 worden gereden, waar het
nu overdag al mag. Dat is de belangrijkste stikstofmaatregel die het kabinet voor de korte termijn neemt. De stelling luidde: Verlagen maximumsnelheid is terecht
De meerderheid van de stemmers was het
oneens met de stelling. Volgens Twan van
der Sterren is de snelheid verlagen een heel
klein onzichtbaar druppeltje op een hete plaat.
Nick Cox vindt het abnormaal dat Nederland het
beste jongetje van de klas moeten zijn. Regels in
andere landen binnen de EU zijn veel minder
streng. Het is gewoon absurd dat dit kabinet regels invoert zonder dat er überhaupt daadwer-

kelijke metingen gedaan zijn of het überhaupt wel
zorgt voor minder C02. De VVD, Rutte zelf, heeft een
aantal jaren geleden nog aangegeven dat des te
harder we rijden des te milieuvriendelijker het zou
zijn. En nu lult hij zichzelf weer tegen. Het is gewoon
een lachtertje dit kabinet, wordt tijd voor verandering.”
Leontine van der Sterren is het eens met de stelling.
“Ik vind het best bijzonder. Twee weken geleden

stond men nog achter de boeren en bouwvakkers.
Nu is er een (tussen) oplossing waarvoor we zelf
iets op moeten offeren en in eens is de steun voor
de boeren en bouwvakkers weg. Het is of/of en
niet en/en.” Nicole Schutte geeft Leontine gelijk.
“Je kop in het zand steken en doen alsof het probleem er niet is werkt niet. En een probleem lost
zich niet vanzelf op. We moeten er in elk geval wel
íets voor doen.”

Ingezonden brief

God zij dank wilde de VVD 130 kilometer
per uur rijden
Een jaar of 7 geleden kreeg de VVD het voor elkaar om 130 kilometer per uur te mogen rijden. Dankzij driehonderd miljoen euro aan investeringen en ondanks tientallen extra verkeersslachtoffers kon een groep
ongebonden verkeersdeelnemers zich uitleven. Veiligheid en milieu telden niet mee. Milieuruimte moest zo
snel mogelijk weer opgevuld worden door op meer plaatsen harder te mogen rijden. Kortzichtig.
Toch blijkt die destijds onzinnige
maatregel nu een zegen. Door de
natuur een sigaar uit eigen doos
te geven en de 130 kilometer per
uur af te schaffen kan de bouw nu
deels gered worden. En het kost niet
meer dan circa 1,5 miljoen. Dat het
verstand doorbrak heeft slechts een
kleine driehonderd miljoen gekost.

De echte maatregelen moeten nog
komen. Het ombouwen naar een
profijtelijke landbouw en veeteelt.
Hier zal duidelijk worden dat de
door heel veel subsidie misvormde
intensieve veehouderij en ondoordachte politiek van in dit geval VVD
en CDA samen, nu ook ten goede
zal keren. Weer met veel subsidie.

Dat we de boeren steunen in de
ombouw is logisch aangezien CDA
en VVD ze ook de verkeerde kant
opgestuurd hebben. Maar ook deze
tientallen jaren gevolgde verkeerde
strategie van deze partijen biedt nu
de mogelijkheid om logische oplossingen te volgen. Natuurlijk zullen er nog achterhoede gevechten

volgen die onnodig veel tijd en geld
kosten, maar ook hier zullen CDA en
VVD herkennen en zelfs LTO en LLTB
dat ze jarenlang om politiek gewin
en persoonlijk belang van grote
intensieve veehouderijen de verkeerde afslag hadden genomen.
Allemaal sigaren uit eigen doos,
maar we gaan de goede kant op.

Geert Ambrosius,
Achter de Smaalbrug Horst

Ingezonden brief

Integriteit: voorkomen van elke schijn van
belangenverstrengeling
Raadsleden die hun werk goed willen doen hebben volle agenda’s. Informatie moet worden opgehaald, de
gedachten geordend. Vaak wordt een bedrijf benaderd voor extra informatie. Voor een juiste beeldvorming en om het college te kunnen controleren. Dualistisch. Gezien de volle agenda’s zullen vrijwel alle
fracties hun werk dan ook verdelen en zal één of twee fractieleden op bezoek gaan bij een bedrijf.
Logisch en prima passend binnen informatievergaring. Geen band of verplichting naar het bedrijf.
Geldt dat ook als een groot deel, zeg
zeven man, van een fractie bij een
bedrijf op bezoek gaan en daar fractieoverleg houden? Waarom zoveel
met zulke volle agenda’s? In die
gevallen zou de schijn gewekt kunnen worden dat er op kosten van
de ondernemer vergaderd wordt.
Met koffie en vlaai zou dat al snel op
fêteren kunnen lijken en dan zou die
schijn van belangenverstrengeling

wel kunnen ontstaan. Verlenen van
diensten. Wordt er info van het bedrijf
gevraagd als controle van het college
dan mag er natuurlijk geen wethouder bij aanwezig zijn. Gebeurt wel,
dus vervalt het dualisme. De schijn
van belangenverstrengeling neemt
toe als er binnen enkele maanden
na zo’n bezoek ook nog raadsbesluiten genomen moeten worden over
bijvoorbeeld vrijgeven van reserverin-

gen voor landschappelijke inpassingen of een voor een bedrijf belangrijk
besluit over een bestemmingsplan.
Dan kan al snel de schijn ontstaan
dat het één aan het ander gekoppeld kan worden. Mogelijk fêteren,
wegvallen van dualisme , raadsbesluiten et cetera. Dit soort risico’s van
schijn van belangenverstrengeling
zou in de raad uitgebreid en openbaar
besproken moeten worden. Moet je

dit toestaan? Herkennen partijen dit
risico? Zonder indringende discussie
laat ze die schijn bestaan en roept ze
die schijn over de hele raad af, terwijl het misschien geen of maar een
enkele partij is die deze schijn over
zich afroept.
Om elke schijn geheel weg te nemen
zou het de raad sieren dat alle partijen hun financiële boekhouding
opengooien en ook eventueel verkregen diensten laten zien. Voorkomen
van elke schijn van belangenverstrengeling. Voorwaarde voor elk raadslid.

Brandt los!

Column

100
Over een tijdje mogen we allemaal nog maar 100 kilometer
per uur rijden op de snelweg.
Dat is de eerste ‘ingrijpende’
klimaatmaatregel die de overheid heeft genomen. En dat
stuit, uiteraard, op het nodige
protest.
Persoonlijk vind ik het best een
prima maatregel. Het zal vast
even wennen zijn, maar in plaats
van dat een maatregel slechts
één select groepje raakt, zoals
de boeren of de bouwvakkers,
raakt deze het grootste deel
van de Nederlandse bevolking.
Heel zachtjes wel, want door met
z’n allen 100 te gaan rijden in
plaats van 130, verliest niemand
zijn baan en verandert niemands
leven ingrijpend. Dat vind ik wel
mooi, dat we door een kleine
gedragsverandering allemaal ons
steentje bij kunnen dragen aan
een schonere wereld.
Héél veel mensen zijn het echter niet met me eens en zijn héél
boos over de 100-maatregel.
Ze moeten en zullen 130 rijden,
het liefst nog harder. En ik snap
dat niet. Schaarden we ons een
paar weken geleden nog massaal
achter ‘onze boeren’, vinden we
nu opeens dat de overheid haar
stikstofmaatregelen toch maar in
de agrarische sector (of elders)
moet deponeren. Want ‘not in
my backyard’. Ofwel: maatregelen? Prima. Als ik persoonlijk maar
niets merk van de pogingen van
de overheid om de opwarming
van de aarde tegen te gaan.
Een ander veel gehoord argument tegen dit idee (en ook tegen
andere klimaatmaatregelen): het
maakt toch niet uit wat wij in
Nederland wel of niet doen, want
onze maatregelen hebben op
mondiaal niveau slechts een zeer
minimaal effect. Fout. Twee eeuwenoude gezegdes zijn hier van
toepassing. Eén: verbeter de
wereld, begin bij jezelf. En twee:
goed voorbeeld doet goed volgen.
Met deze maatregel zetten wij de
eerste stap in de goede richting.
Hopelijk volgt de rest nu vanzelf.
Ik ben er wel uit. Als ik de wereld
wat beter kan maken door
5 minuutjes eerder van huis weg
te gaan en iets minder hard te
rijden, dan doe ik dat met liefde.
Jij ook?

Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat Hegelsom
Aniek
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Geplukt

Wiel Hermans Broekhuizenvorst
We hebben hier te maken met, zoals hij zelf zegt, een echte boer. Lekker ‘knommelen’ in de tuin en op het land doet hij het liefst. Deze week wordt
Wiel Hermans (81) uit Broekhuizenvorst geplukt.

steeds.” Wiel heeft namelijk een gratis sportabonnement in de vorm van:
‘Een schop en riek’. Daarmee blijf ik
altijd fit. Nu ik de 80 gepasseerd ben
gaat alles niet even makkelijk meer,
maar het liefst blijf ik bewegen.”
Hij moet ook wel, want hij geeft de
volle 100 procent aandacht aan zijn
tien kleinkinderen. “Tegenwoordig ben
ik klusjesman, timmerman, fietsenmaker en mollenvanger. Ik heb alles voor
ze over. Ik ga vaak met ze naar het
voetbalveld om te supporteren of naar
volleybal of het crossen en het paardrijden. Prachtig om met hen bezig te
zijn.” Maar zijn grootste hobby zijn
de twee trekpaarden Hanna en Pleun
waar hij wekelijks mee aangespannen
rijdt om de landerijen op een rustig
tempo te bezichtigen.

Zorgen om natuur

Een praatje en een kop koffie zit
er niet in bij aankomst bij het
huis van Wiel in het buitengebied
van Broekhuizenvorst. Niet slecht
bedoeld want: “Eerst wil ik
wat laten zien”, zegt hij stellig.
Een rondleiding door het vlakke
en verwilderde landschap Ooijen
volgt. “Kijk toch eens hier”, vervolgt hij. “Al deze gedelfde boerengrond, het wordt allemaal water,
want het water neemt geen stikstof op.” Wiel doelt op de landbouwvelden van Staatsbosbeheer.
Langzamerhand worden deze
landerijen ‘omgetoverd’ tot onder
andere waterplassen en dat is niet
gunstig voor de boer en zijn grond.

“Dit gaat me echt aan het hart. Ik mag
dan wel gepensioneerd zijn als boer,
maar dit blijft me wat doen.”

100 jaar worden
Temperament heeft Wiel wel, dat is
duidelijk. “En het belangrijkste”, vervolgt hij. “Hart voor het boerenleven.
Ik zeg altijd: je wordt geen boer, je
wordt als boer geboren; dat zit in je
genen.” Eenmaal thuis staan de koffie en koekjes al klaar. Daar was Wiels
vrouw Marianne goed op voorbereid.
Bijna tegelijkertijd komt dochter Judith
binnenlopen. Ze is één van de vier
dochters van het stel. “Ik ben gezegend onder de vrouwen”, zegt Wiel
met een knipoog. “Mijn droom is om

Puzzel
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Thuis
De geboren en getogen Broekhuizen
vorstenaar groeide op in een drukke
familie samen met zijn ouders en vier
broers en zes zussen. “Ik was de derde
in het rijtje. Het was een echt boerengezin en we waren allemaal elke
dag aan het werk op het bedrijf van
onze ouders. We hadden onder andere
koeien, varkens en kippen. Wel ging
ik studeren op de lagere landbouwschool, maar ik was blij als ik weer
thuis was. Dan kon ik tenminste doen
wat ik echt leuk vond.”

Zwart jurkje
Nadat hij de lagere landbouwschool

WIL JE OOK

Oplossing vorige week:

4

8

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

100 jaar te worden, dat heb ik in ieder
geval afgesproken met mijn peettante die de 103 heeft gehaald. Als ik
het nu overleefd heb tot mijn 81e met
vijf vrouwen (vier eigen, één aangenomen, red.) onder mijn hoede, dan
moet de 100 toch makkelijk kunnen
lukken?”
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JOUW
MENING
GEVEN OVER WAT
ER SPEELT IN ONZE
GEMEENTE?

MELD JE DAN NU AAN!

had afgerond werkte hij verder binnen
het bedrijf van zijn ouders. “Met een
vriendengroep ging ik vaak uit, daar
hielden we wel van. We gingen naar
het Prinsenhof in Venray, daar was
de oudere jeugd te vinden van rond
een jaar of 30. Het waren vaak vrijgezelle mannen die ‘zoekende’ waren.
Zondags na de carnaval was er in
Venray niets te beleven, we besloten
naar De Ruif in Oirlo te gaan. Daar was
het stukken drukker en gezelliger.”
Na een tijdje zag Wiel een jonge dame
op de dansvloer. “Ik weet het nog
goed, het was liefde op het eerste
gezicht. Ze had zo’n mooi zwart jurkje
aan en zag er ook nog eens goed uit.
Ik heb die avond met haar gedanst.
Niet veel later kregen we een relatie
en zijn we getrouwd.” Onlangs vierden
ze zelfs hun 50-jarig huwelijk.

Een speciale traditie is de eeuwenoude boerderij die al 525 jaar in bezit
is van de familie. “Inmiddels woont
mijn dochter Judith met haar man
Wilfried en hun kinderen op de boerderij. Zij hebben het onlangs nog
opgeknapt. Het is mooi om te zien dat
zoiets zo lang in de familie kan blijven.” Naast zijn familie gaat de natuur
om zich heen hem ook aan het hart.
“Zoals ik al eerder zei, ik maak me
zorgen om de natuur hier. Door de
stikstofcrisis moet de overheid ineens
actie ondernemen en daar zijn de boeren de dupe van. Door de droogte van
de laatste 2 jaren heeft de natuur het
zwaar te verduren, dit wordt vergeten.
Gebruik gewoon het nuchtere boerenverstand. Het zijn allemaal mensen
die gestudeerd hebben in Den Haag
en niets van de praktijk afweten, daar
heb ik een hekel aan.”

Niet in appartement
Oud worden is één van de dromen van
de 81-jarige Broekhuizenvorstenaar.
“Ook zou ik zolang mogelijk hier in
mijn huis willen blijven wonen. Ik kan
er niet aan denken om in een appartement te gaan zitten. Het moment dat
ik niet eens meer achter mijn eigen
huis kan ‘pissen’, dan weet ik dat het
niet goed zit. Ik hou van de weilanden
en akkers om mij heen en daar put ik
mijn energie uit, helaas wordt er nu
in onze buurtschap Ooijen veel goede
landbouwgrond vervangen door water
en zandvlaktes.”

Drukke opa
Samen namen zij het boerenbedrijf
van Wiels ouders over. “Ik was altijd
al bezig met allerlei klusjes en nu nog

Tekst: Niels van Rens
Beeld: Jos Derks
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WWW.TIPHORSTAANDEMAAS.NL

www.wagensveldhoveniers.nl
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HCH wint zonder groots te spelen
Het eerste elftal van Hockeyclub Horst heeft op zondag 17 november in eigen huis een overtuigende zege op
Tegelen geboekt: 4-0. Bij rust leidde de ploeg al met 3-0. Door de overwinning nestelt HCH zich steviger bovenin.
Horst draait tot nu toe prima in de derde
klasse en overtreft met een tweede
plek de verwachtingen. Tegelen staat
zesde, dus vooraf een tegenstander om
rekening mee te houden.
Na het fluitsignaal was het strijdplan
van Tegelen direct duidelijk: hoge druk
op de Horster-defensie. Dit wierp geen
vruchten af. In een strakke counter wist
Jelle, na een mooie schijnbeweging, het
net te vinden. Het tweede kwart was
voor Horst, dat middels enkele goede

combinaties twee keer het net wist te
vinden: Max scoorde uit een corner en
Floris kon een mooie aanval bekronen
met een intikker. Met een 3-0 voorsprong ging Horst comfortabel de rust
in.
In het derde kwart probeerde Tegelen
de druk nog meer op te voeren.
De defensie had haar zaakjes echter
prima op orde en enkele strafcorners
daargelaten, die gepareerd werden
door Ruben, kon Tegelen niet bijzon-

der gevaarlijk worden. Hoewel het spel
van Horst niet mooi was, kwam men
er af en toe mooi uit en middels een
counter wist Luuk de 4-0 binnen te
tikken. Met deze overwinning verstevigt Horst haar plek bovenin. Volgende
week voorlopig de laatste wedstrijd:
Horst mag naar DVS in Waarle met als
doel om als tweede de winterstop in
te gaan.
Tekst: HCH Horst

Succesvol eerste weekend RWK voor HZPC
De zwemmers van HZPC uit Horst hebben in het eerste deel van de Regionale Winterkampioenschappen zwemmen op zaterdag 16 en zondag 17 november goed gepresteerd. In totaal werden er 17 gouden, 24 zilveren en 15
bronzen medailles mee naar huis genomen.
Het eerste deel van de Regionale
Winterkampioenschappen zwemmen werd gehouden in Maastricht.
Dit weekend was het eerste van twee
weekenden van de Limburgse kampioenschappen. De meeste individuele medailles werden gewonnen
door Koen Koster en Matthew Finney.
Beide heren behaalden zes medailles.
Koen behaalde bij de heren senioren
vier keer goud (200 wissel, 100 vlinderslag, 100 wissel en 200 vrij) en
twee keer zilver (50 vrij en 50 school-

slag). Matthew won bij de junioren in
totaal twee keer goud (100 vlinderslag,
100 wisselslag), drie keer zilver (200
rugslag, 50 vrijeslag, 200 vrijeslag) en
éénmaal brons (200 wisselslag).
Naast Koen en Matthew mogen nog
zes andere zwemmers zich Limburgs
kampioen noemen: Lars Hagens (200
rugslag, 200 wisselslag), Cas Verstegen
(200 wisselslag), Isis van Kuijk (200
vlinderslag), Luna de Vries (200 vlinderslag, 400 wisselslag), Serafina Vlijt
(200 vlinderslag, 50 vlinderslag) en

Judith van Meijel (50 rugslag, 400 wisselslag, 100 rugslag).
Overige medailles werden behaald
door Sophie Albers, Floor Weijmans,
Tijn van Kuijk, Björn Piket, Sjors
Lemmers, Isa Curvers en Danee
Verstegen. Ook vielen diverse estafette-teams in de prijzen.
Volgend weekend wordt het tweede
weekend gezwommen en komen de
andere zwemafstanden aan bod.
Tekst: zwemvereniging HZPC

Twee Limburgse
kampioenen bij
judoclub Sevenum
Zeven judoka’s van judoclub Jigoro Kano uit Sevenum deden op
zondag 17 november mee aan de Limburgse kampioenschappen in
Roermond. Baer en Sander kroonden zich tot Limburgs kampioen.
Ook Lore behaalde het podium, zij mocht de bronzen medaille in
ontvangst nemen. Keano eindigde ook als derde in de poule.
Kaz, Vienna en Dirk belandden net naast het podium.
/ Tekst en beeld: judoclub Jigoro Kano

Voltige Horst aan de Maas geeft
show in Maastricht
Voltige Horst aan de Maas trok op zaterdag 9 november naar het MECC in Maastricht om daar een show te
geven op Jumping Indoor Maastricht. Bij voltige worden gymnastische oefeningen op de rug van een paard
uitgevoerd. Voltige Horst aan de Maas sprak na afloop van een geweldige ervaring in het MECC. Paard
Rexton deed goed z’n best, net zoals voltigeurs Floor, Marielle, Mayke, Lana, Liene, Bo, Hanne, Elin en Tren.

Vanaf januari 2020 starten wij met de volgende

cursussen voor beginners:
Duits • Frans • Bridge
Heeft u belangstelling?

Dan verwijzen wij u voor verdere informatie en aanmelding naar onze website

WWW.HOBBYGILDE.NL

Judoclub Lottum wint
medailles
Judoclub Lottum had in het weekend van zaterdag 16 en zondag
17 november zeven judoka’s die actief waren op de Limburgse
Kampioenschappen. Guusje Maaskant en Bas Klopman wonnen beide
een zilveren medaille. Guusje Klopman verdiende een bronzen medaille.
Siem Maaskant en Noor Klopman gingen zonder medaille naar huis.
Pleun Wolsing had pech en moest de mat zonder medaille verlaten.
De vereniging laat weten zeer tevreden te zijn over de prestaties.
/ Tekst: Judoclub Lottum, beeld: Judoclub Lottum
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2-1 winst

Nipte overwinning Wittenhorst
Het eerste damesteam van voetbalvereniging RKsv Wittenhorst uit Horst heeft zondag 17 november een 2-1
thuisoverwinning behaald op het eerste damesteam van Leveroy. Een knappe overwinning, want de ploeg uit
Midden-Limburg bezette de tweede plaats.
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VC Set Up wint ruim
Volleybalclub Set Up uit Meerlo speelde zaterdag 17 november
tegen het eerste dameteam van Apollo Mill, dat onderaan de
ranglijst staat. Met 4-0 werd een ruime overwinning behaald.
VC Set Up startte moeizaam aan
de eerste set. Na een achterstand
van 10-17 herpakte de ploeg zich
en kwam het op een 22-21 voorsprong. Even later was de setwinst
met 25-22 een feit. In de tweede
set werd wel goed gestart. Al snel
kwam de club op een 21-1 voorsprong en werd met 25-11 de setwinst behaald.
Ook de derde set werd goed

gestart. Al snel stond er een score
van 19-12 op het bord en werd de
set met 25-15 gewonnen. De vierde
set ging in het begin gelijk op,
maar later in de set kon VC Set Up
de score verder uitbreiden. De vijf
punten waren een feit waardoor
VC Set Up in de subtop kan meedraaien.
Tekst: Volleybalclub Set Up

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

De eerste helft was spannend, waarbij
beide teams enkele kansen creëerden.
Gescoord werd er niet, waardoor de
dames met een 0-0 stand gingen rusten. Na rust kreeg Wittenhorst meer
grip op de wedstrijd. In de 61e minuut
resulteerde dit in een corner. Ymke
Wagemans nam de corner kort, kreeg

de bal teruggekaatst en zette daarna
de bal voor het doel. Fleur van van
Veggel schoot de bal binnen waardoor
de de Horster dames op een 1-0 voorsprong kwamen.
Het was daarna wachten tot de 86e
minuut voor het volgende doelpunt.
Carin Vissers schoot de beslissende

2-0 binnen. In de blessuretijd maakte
Michelle Kurvers namens Leveroy
de aansluitingstreffer, maar die kon
de winst voor Wittenhorst niet meer
voorkomen.
Tekst: RKsv Wittenhorst
Beeld: RKsv Wittenhorst

& kunststof kozijnen
Venrayseweg 29 Horst
T (077) 398 16 77
www.jeurissenzonwering.nl

SMARTPHONE

SMARTPHONE
REPARATIE

REPARATIE

NODIG?

k elke
MaaNODIG?
k
donderdag gebruik
Maa elke
van onze
rd
e!ag gebruik
rvic
sede
tien
reparado

van onze
reparatieservice!

Tennisclubs organiseren
drie-dorpentoernooi

Kerkstraat 8
5961 GD Horst

De tennisverenigingen HTC Horst, Apollo’69 en Grubbenvorst sloegen op zondag 17 november de handen weer
ineen en organiseerden het drie-dorpentoernooi. Ditmaal was Grubbenvorst de thuisbasis. Om 10.00 uur
startten de kinderen die spelen in de categorieën rood en oranje. Om 13.00 uur betraden de kinderen van de
categorieën groen en geel de baan. 35 spelers van verschillende verenigingen kwamen in actie. De samenwerking tussen de verenigingen heeft als doel om alle kinderen te laten spelen in competitieverband. De opkomst
bij het drie-dorpentoernooi was dan ook naar tevredenheid. / Beeld: tennisclub Grubbenvorst

Uw onafhankelijke telecomspecialist
RS_19035_B1_Poster_reparatie-Kivits.indd 1

05-09-19 15:00
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Winst en verlies voor Hovoc
Het eerste damesteam van volleybalvereniging Hovoc Horst
speelde op zaterdag 16 november tegen Kessel in eigen huis.
Zij wonnen met 4-0. De mannen reisden af naar Tilburg om het op
te nemen tegen Gepidea. Uiteindelijk pakten zij één punt en verloren met 1-3.
De eerste set werd goed begonnen vanuit Horst. Er werd een
goed spelletje gespeeld, waardoor
Kessel onder druk kwam te staan.
Vanuit 16-12 werd de set onomwonden met een ruime overwinning
binnengesleept, 25-13. In het begin
van de tweede set werd door Hovoc
meteen al een ruime voorsprong
opgebouwd en werd de lijn van de
eerste set doorgezet. De verdediging van Kessel moest alles uit de
kast trekken om een kans te maken,
maar werd overklast door de
Hovocse aanval. Dit alles resulteerde
in een 25-16 setwinst.

Terug vechten
De eerste twee sets waren dan
wel soepel verlopen, maar dit
zorgde ervoor dat bij de Hovocse
dames de laksheid wat toesloeg.
Een slecht begin van de set zorgde
namelijk voor een 2-7 achterstand.
Na een time-out van coach Bob
Soberje werd weer vol voor elke
bal gegaan. De achterstand slonk
en uiteindelijk wisten de Horster

dames de stand om te draaien
en werd er met 25-19 gewonnen. De vierde set werd het goede
spel doorgezet. Jessi maakte haar
debuut in het eerste damesteam
en was een welkome versterking.
Door een goede pass, aanval en
een goed blok werd ook de laatste
set gewonnen met 25-12. Vanuit de
kant van Hovoc een goede wedstrijd, waarbij vijf punten in eigen
huis zijn behouden.

Winst
De mannen van Horst deden helaas
mindere zaken en moesten hun
meerdere in Gepidea erkennen.
Ook al hadden de mannen de eerste set gewonnen, nipt de tweede
afgegeven en konden ze in de
vierde set een 24-20 niet verzilveren. Het was de koelbloedigheid
van Gepidea die de minste fouten veroorzaakte en won dan ook
terecht met 3-1.

Tekst: Volleybalclub Hovoc

Volleybalmeiden Hovoc kampioen
De volleybalmeiden van Hovoc team 6.1 uit Horst zijn zondag 10 november kampioen geworden.
Onder aanvoering van coach John zijn ze het afgelopen seizoen bovenaan in de poule geëindigd.
Tijdens de wedstrijden van afgelopen zondag in Melderslo kwamen de meiden een beetje moeizaam op
gang en werden er eerst een aantal punten weggegeven. Deze achterstand werd echter vakkundig weggewerkt en voordat het fluitsignaal een einde aan de wedstrijd maakte stonden de dames weer op voorsprong. Alleen de laatste set tegen AV Flash werd verloren. Dit mocht de pret niet meer drukken omdat het
kampioenschap inmiddels binnen was.

Natuurlijke materialen in je keuken

Ook binnen jouw budget een
landelijke keuken op maat

Gratis *
montage
Als je jouw keuken in
januari 2020 laat plaatsen

*Geldig op keukens gekocht vanaf 1 november 2019. Vraag naar de actievoorwaarden.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Dames 4
HCH
kampioen
Het vierde dameselftal van de
Horsterse hockeyclub HCH heeft op
zondag 17 november het kampioenschap veiliggesteld. Het was aanvankelijk nog even afwachten of de
kampioenswedstrijd door zou
gaan, aangezien het veld half
bevroren was. Het bleek achteraf
gezien een goede keuze om het duel
tóch door te laten gaan, aangezien
de hockeydames onder grote
publieke belangstelling met 3-2
wist te winnen van Oranje-Rood.
Het feest barstte daarna los.
/ Beeld: HCH Horst

Quinty Roeffen in finale
Kings of Archery
Quinty Roeffen van de handboogvereniging De Schutroe uit Horst
heeft op zaterdag 16 en zondag 17 november deelgenomen aan één
van de grootste indoor handboogsporttoernooien Kings of
Archery in Eindhoven.
Een wedstrijd met een internationaal schuttersveld van over
de hele wereld. Duizend deelnemers, drie verschillende disciplines. Quinty nam deel aan de
klasse recurve dames. Hierin maakt
men geen onderscheid in leeftijd, Quinty moest het dus opnemen tegen vrouwen die zelfs op
de Olympische Spelen hebben
gestaan. Ze startte zaterdag de
wedstrijd ontspannen en zonder
te hoge verwachtingen. Ze begon
aan haar eerste ronde en schoot
295 punten van de 300 die je kunt
behalen per ronde.
Na 10 minuten pauze begon ze aan
de tweede ronde. Deze verliep erg
goed en ze schoot deze af met een
score van 291. Dit zorgde ervoor
dat Quinty op een elfde plek kwam
te staan van de 76 dames in haar
klasse. Na een goede nachtrust vertrok ze weer vroeg naar Eindhoven
voor een derde ronde. Deze ronde

was spannend omdat het verschil
tussen plek 6 en plek 12 maar vier
punten was.

Topschutters
Bij de laatste zes pijlen moest ze
dan ook zes keer tien punten schieten om kans te maken. Eén van de
acht dames schoot een slechte pijl
waardoor Quinty opschoof naar
de achtste plek, het aantal dames
die de finale ingaat. Met een finaleveld van topschutters en zelfs
een schutter die een zilveren
Olympische medaille op zak had,
zou het zeker een uitdaging worden. Quinty wist het vol te houden
tot de laatste ronde. De laatste pijl
belande net langs de negen en dat
gaf haar de vierde plek.

Tekst: Paul Roeffen,
handboogvereniging De Schutroe

Profvoetballer Paul Verhaegh
te gast in Horst
Profvoetballer Paul Verhaegh is op dinsdagavond 26 november te
gast bij de Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray (COVS).
Hij wordt die avond geïnterviewd, waarbij vragen worden gesteld
over zijn jaren in de Bundesliga, terugkeer naar Nederland en
uiteraard zijn ervaringen met scheidsrechters.
Paul Verhaegh begon zijn carrière
bij SV Kronenberg, maar werd al
snel gescout door VVV en later PSV.
Hij beleefde succesvolle jaren bij
Vitesse en koos in 2010 voor een
avontuur bij FC Augsburg, waarmee hij promoveerde naar de
Bundesliga. Verhaegh deed het
daar zo goed dat Louis van Gaal
hem bij Oranje haalde voor het
WK 2014, waar de Kronenberger
de cruciale achtste finale speelde
tegen Mexico. In 2017 tekende hij

een contract bij Vfl Wolfsburg; aan
het begin van het huidige seizoen
stapte hij over naar FC Twente, dat
zich moeiteloos staande houdt
in de Eredivisie. Iedereen die is
geïnteresseerd in de speler Paul
Verhaegh en/of arbitrage is van
harte welkom. Geïnteresseerden
kunnen uiteraard ook zelf vragen
stellen aan Paul Verhaegh. De bijeenkomst vindt plaats bij de COVS
aan de Kasteellaan in Horst en start
om 19.30 uur.

In ons laboratorium worden fysische, chemische en microbiologische testen uitgevoerd
op verschillende soorten substraten die in onze fabriek verwerkt worden.
Vanwege gezonde groei en ambitie zijn wij op zoek naar een innovatieve:

SENIOR RESEARCHER

(LOCATIE GRUBBENVORST)

Doel van de functie
Vanuit deze rol voer je zelfstandig fysische, chemische en microbiologische analyses uit
op substraten. In overleg met de interne opdrachtgever stel je een onderzoeksplan op,
en voer je dit plan vervolgens uit. Je rapporteert hierover in een helder verslag.
Competenties en vaardigheden
•
Je hebt een relevante HBO-opleiding afgerond en aantoonbare affiniteit met
substraten;
•
Je bent in staat om vanuit een solistische rol te acteren en weet verantwoording
te dragen;
•
Je beschikt over uitstekende onderzoeks- en rapportagevaardigheden en werkt
nauwkeurig, gedisciplineerd en netjes;
•
Je beschikt over een uitgebreid kennisnetwerk binnen de agro sector;
•
Je bent analytisch sterk en kan goed met cijfers, computers en
onderzoeks-apparatuur omgaan;
•
Je bent nieuwsgierig en altijd op zoek naar datgene wat de producten nóg beter
en milieuvriendelijker kan maken;
•
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Duits is een
pré.
Durf jij deze fulltime uitdaging aan? Dan hebben wij als werkgever veel te bieden. Zo
hechten wij waarde aan jouw persoonlijke ontwikkeling en stimuleren wij eigen inbreng
en vrijheid om de functie verder vorm te geven. Een goede sfeer en samenwerking staan
bij ons hoog in het vaandel.
Wil je meer informatie betreft deze functie, neem dan contact op met Hugo Buitelaar
+31(6)147 97 000.
Motivatie en CV graag per mail naar aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl
Meer informatie over onze organisatie vind je op; www.bvb-substrates.com /www.
kekkila-bvb.com

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

bvb-substrates.com / kekkila-bvb.com
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Jeugdliedjesmiddag met
carnavalsnummers
Tijdens de jeugdliedjesmiddag ‘Niks te gek’ op zondag 17 november
bij OJC Niks in Horst werden acht carnavalsliedjes ten gehore
gebracht. In de categorie 6 tot en met 9 jaar behaalde ‘Happy Girls’
(Janne Muijsers en Meike Don) met hun liedje ‘Alles oêt de kàs’ de
eerste prijs.

In de categorie 10 tot en met
12 jaar waren ‘Twiëje stripkes
veur’, bestaande uit Julie en Claire
Guillaume, met ‘Vaan wie zujje
weej daat hebbe?’ de winnaars.
De aanmoedigingsprijs ging naar

Arno en Ilse Kursten
boerenbruidspaar
Tijdens het feestweekend van Carnavalsvereniging D’n Bok uit Swolgen zijn Arno en Ilse Kursten op vrijdag
15 november uitgeroepen als boerenbruidspaar.

Cas van de Sterren en Thijmen
Geurts met ‘Loat goan di wáge!’.
Alle artiesten treden nog een keer
op tijdens de Jeugdprinsproclamatie
op zondag 19 januari.

Filmfestival in Horst aan
de Maas
In Swolgen wordt dit najaar het eerste Filmfestival van Horst aan
de Maas georganiseerd. In de weekenden van zaterdag 30 november en zondag 1 december en zaterdag 7 en zondag 8 december
vindt het festival plaats in Swolgen.
Er zijn tijdens het filmfestival films
over onder andere het belang van
de rozenteelt in Lottum te zien en
over het dagelijkse leven in een
dorp als Swolgen in de jaren 60.
De films van Wiek Lenssen, Marijn
Poels, Ruud Lenssen en Jef Mooren,
filmmakers uit de gemeente, vormen de hoofdmoot van het programma.
Documentairemaker en schrijver
Wiek Lenssen woont in Swolgen.
Zijn films gaan vaak over natuurvolkeren en kleurrijke individuen,
die opkomen voor hun eigen, vaak
bedreigde, cultuur en levenswijze.
Voor zijn laatste productie ‘Ode aan
de Peel’ bleef hij dichter bij huis.
Zijn zoon Laurens is ook filmmaker

Swolgen

en studeerde onlangs af. Hij is tijdens het filmfestival vertegenwoordigd met een afstudeerproject van
de KHU.
Marijn Poels woont in Swolgen en
Berlijn en maakt films over internationale vraagstukken op sociaal,
economisch en politiek gebied.
Zijn filmstijl wordt gekenmerkt door
reallife registratie.
Ruud Lenssen komt uit
Broekhuizenvorst. Hij is onafhankelijk documentairemaker. Hij richt
zich met zijn films op maatschappelijk relevante thema’s. Lenssen
vindt zijn werkterrein vaak in de
onmiddellijke omgeving en geeft
daarmee een inkijk in wat ons
direct omringt in eigen omgeving.

Arno en Ilse gaan samen met hun
boerengezelschap tijdens het jubileumjaar 6x11 voorop tijdens het feestgedruis in de Bokkenstal. Arno en
Ilse staan bekend als carnavalsvierders. Arno werd in in 2016 prins van
C.V. D’n Bok en was zestien jaar lid van

de vereniging. Ook Inge slaat nooit
de carnaval over. Het paar heeft ook
beide verschillende keren meegedaan
met de Swolligse revue en optocht.
Arno en Ilse hebben twee kinderen, Manou (11) en Yorn (7) jaar.
Verder zijn ze actief in het dorpsle-

ven, zo zijn ze betrokken bij Sporting
ST, kindervakantiewerk en Het Oranje
comité. Dinsdag 25 februari worden
Arno en Ilse in het onecht verbonden
in de Bokkenstal in Swolgen.

Jubileum

Eric Ambrosius prins in Swolgen
Eric Ambrosius is vrijdagavond 15 november uitgeroepen tot jubileumprins van Carnavalsvereniging D’n Bok
in Swolgen, dat dit jaar haar 6x11 jubileum viert. Samen met zijn prinses Ineke en adjudanten Eduard en Hans
gaan zij deze carnaval voorop.

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

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

Prins Eric II is 51 jaar en getrouwd
met Ineke. Het paar staat bekend als
echte carnavalsvierders. Zo is Eric ook
voorzitter van de carnavalsvereniging en zijn ze samen al verschillende
jaren actief voor de vereniging. Eric is
in het dagelijks leven werkzaam bij

Walkro Blitterswijck als hoofd logistiek en productieplanning.
Eric wordt dit jubileumjaar bijgestaan door adjudanten Eduard Maas
(49) en Hans de Swart (52). Eduard
is varkenshouder en Mart is actief
als boomkweker. Prins Eric gaat de

carnaval tegemoet onder het motto:
‘6 X 11 efkes niks àn de kop, mit dit
trio veurop wurt dizze carnaval hieëlemaol top!’

Beeld: Sanne Hendriks
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Precies 75 jaar geleden werd Horst aan de Maas
bevrijd. Vrijheid is niet vanzelfsprekend.
Daarom herdenken we in onze gemeente op vele
manieren de bevrijding van Horst aan de Maas.
Horst aan de Maas leeft al 75 jaar in
vrijheid. Dat vieren we samen. We
staan even stil om te beseffen dat
we niet opnieuw willen meemaken
wat er vroeger verkeerd ging. En we
maken een diepe buiging voor al
die mensen die daar toen hun leven
voor hebben gegeven. We buigen
ook voor iedereen die er vandaag de
dag, op wat voor manier dan ook,
nog mee te maken heeft.
Die buiging komt op een bijzondere
manier tot uiting bij de Stolpersteine (struikelstenen), die ik onlangs
mocht onthullen: gedenktekens
op het trottoir voor de vroegere
woonhuizen van mensen die door
de nazi’s verdreven, gedeporteerd,

Om het besef van oorlog en vrijheid over te
brengen op mijn kinderen, gingen we rond
4 mei vaak naar het Duits oorlogskerkhof in
Ysselsteyn. Daar telden we kruizen, of keken
we wie de jongste gesneuvelde kon vinden.

Een simpel spelletje waarbij mijn kinderen
én ikzelf telkens weer geconfronteerd werden met de absurditeit van oorlog. Eén van
mijn kinderen vroeg me eens: “Papa, waren
al deze Duitsers slecht?”

vermoord of tot zelfmoord gedreven
zijn. De naam struikelsteen is symbolisch. Niemand struikelt graag.
En al helemaal niet twee keer over
dezelfde steen. De boodschap is
duidelijk. Als je niet wéér wil struikelen, sta je bij zo’n steen toch heel
even stil. Bovendien moet je je ook
even buigen om te lezen wat er op
de steen vermeld staat.

centrum van Horst, na een bevrijdingstocht door de 16 dorpen van
Horst aan de Maas. Samen met veteranen uit onze gemeente nemen
we daar een defilé af.
Ryan Palmen
Burgemeester
Gemeente Horst aan de Maas

Ik nodig u, namens het college van
B&W, van harte uit om ook te herdenken en te vieren. Daar is deze
week alle gelegenheid voor. In het
bijzonder heet ik u welkom op 24
november om 15.00 uur, vóór ons
gemeentehuis. Daar arriveert een
stoet van oude legertrucs in het

De gesprekken die volgen op dit soort vragen, zijn héél waardevol. Zo hoop ik bij te
dragen aan het besef dat vrijheid een groot
goed is.
Anno 2019 zijn er steeds minder mensen
die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt en uit de eerste hand kunnen vertellen over de verschrikkingen van toen. Het
is belangrijk om deze herinneringen levend
te houden. Om stil te staan bij de mensen
die hebben gevochten voor onze vrijheid.
Zodat we vrijheid niet als vanzelfsprekend
gaan beschouwen en zodat we er aan blijven werken. Want vrijheid maken en vieren
we samen.

Ik ben trots op de vele verenigingen en comités, die overal in onze gemeente bevrijdingsactiviteiten organiseren. Niet alleen
deze week, maar het hele jaar. Denk aan
bevrijdingsconcerten door muziekverenigingen, het planten van bomen, een theatervoorstelling, een vrijheidsmaaltijd en
een bijeenkomst voor veteranen. Dit is nog
maar een greep uit het grote aanbod.
Aan iedereen die dit mogelijk maakt: héél
hartelijk dank voor jullie inzet!
Han Geurts
Wethouder cultuur
Gemeente
Horst aan de Maas
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Activiteiten in De Locht

Bevrijdingstocht door de
gemeente

In openluchtmuseum De Locht in Melderslo vinden op zondag 24 november diverse activiteiten plaats.
Het museum is geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

In het bakhuisje wordt op deze zondag brood gebakken. Kinderen mogen
hun eigen broodje kneden, vorm
geven en laten bakken. Het zangduo
Ari-ja zorgt voor de muziek. Ook zijn

de vaste exposities te bekijken en
zijn er een aantal kleinere wisselexposities: ‘De meisjes van het confectieatelier’, ‘De 16 kerkdorpen van
gemeente Horst’, ‘De ontwikkeling van

In het kader van 800 jaar Horst aan de Maas en 75 jaar bevrijding
vindt op zaterdag 23 en zondag 24 november een bevrijdingstocht
plaats langs de zestien kernen. 25 historische legervoertuigen
doen op die dagen de dorpen aan. Bij zestien monumenten wordt
een krans gelegd ter nagedachtenis aan de overledenen van de
Tweede Wereldoorlog.

de glastuinbouw in Noord Limburg’ en
‘De kachel als centrum van het huiselijk leven in grootmoeders tijd’.

In Griendtsveen start op zaterdag
23 november de tocht om 09.00
uur. Deze trekt vervolgens via
America, Evertsoord, Kronenberg,
Sevenum, Hegelsom en Meterik
naar Melderslo. Daar wordt de
stoet rond 16.00 uur opgewacht
en als defilé door de drumband
Melderslo en piperband Anamcara
begeleid naar MFC De Zwingel. De
piperband symboliseert de Schotse
manschappen die in 1944 onze
gemeente bevrijdden. Om 19.30
uur vindt een Bevrijdingsconcert
plaats in MFC de Zwingel door
fanfare ‘Eendracht’ uit Melderslo
& Andrews Sisters Melderslo. Ook
Piperband Anamcara geeft een
miniconcert.
Op zondag 24 november is dag
twee van de stoet. In Melderslo
vertrekt de tocht om 08.30 uur.
Vanaf daar trekt ze eerst naar
Grubbenvorst, waar de familie Van Helden aan het Pastoor
Vullingsplein het oorlogsmuseum
open in het kader van het eve-

nement. In Grubbenvorst wordt
enkele dagen later, op dinsdag
26 november, overigens ook nog
stilgestaan bij de bevrijding van
Grubbenvorst en Lottum door een
krans te leggen bij het monument
in Grubbenvorst en de vlaggen te
hijsen.
De stoet op zondag 24 november
trekt vanuit Grubbenvorst rond
10.00 uur verder naar Lottum,
Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Swolgen, Meerlo en Tienray, om te
eindigen in Horst. Bij de intocht in
Horst wordt om 15.00 uur de stoet
opnieuw begeleid door piperband
Anamcara naar het gemeentehuis,
waar de burgemeester en alle veteranen uit Horst de stoet ontvangen.
De organisatie van de
Bevrijdingstocht ligt in handen
van Stichting Oorlog in de Peel en
vereniging Santa Fé. Een volledig
programma met alle tijden en halteplaatsen is te vinden op
www.horstaandemaas800.nl

Culturele avond in
Griendtsveen

Ideaal machinebouw en constructie werd in 1932 opgericht als smederij in Horst door
Christiaan Coenders. In de loop der jaren ontwikkelde Ideaal zich tot een volwaardig
machinebouw en constructiebedrijf welke diverse (gepatenteerde) ergonomische systemen
ontwerpt en vervaardigt voor de land- en tuinbouw en wereldwijd afzet. Recent is het
bedrijf door het management overgenomen en zijn wij per 1 januari 2020 ten behoeve van
het managementteam op zoek naar een gedreven

In De Zaal in Griendtsveen wordt op zaterdagavond 23 november
een Culturele avond gehouden. De avond wordt gevuld met cabaret, deze editie door drie afstudeerders van de Koninklijke Theater
Academie uit Den Bosch.

Financial Controller (24-32 uur)
welke mede vormgeeft aan de verdere uitbouw en ontwikkeling van Ideaal.
In de 2e helft van 2020 verhuist Ideaal naar haar nieuwe locatie Expeditiestraat 21 Horst.

Wij vragen:
• opleidingsniveau hbo, richting Bedrijfseconomie,
Controlling of Accountancy;
• kennis van (ERP-)systemen zoals Ridder IQ,
Exact Globe of Exact Online is een pre;
• kennis en ervaring van de diverse wet- en
regelgeving in samenhang met het genoemde
takenpakket;

• minimaal vijf jaar relevante ervaring in het genoemde takenpakket;
• je bent een teamplayer maar daarnaast een
zelfstarter;
• goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
in Engels is een pre;
• je bent proactief, ondernemend, servicegericht
en je beschikt over goede communicatieve en
sociale vaardigheden.
Wij bieden:
• een uitdagende job binnen een sterk groeiend
zelfstandig Ideaal;
• indeling van je eigen werktijden in samenspraak
met je collega’s;
• veel ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke
ontwikkeling;
• een prettige werksfeer binnen een jong en
hecht (management) team;
• salariëring in overeenstemming met de
zwaarte van de functie;
• goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf.
Geïnteresseerd? Stuur dan je cv met motivatie
naar: ideaal.horst@ziggo.nl t.a.v. de directie.
Mocht je nog verdere vragen hebben dan
kun je contact opnemen met de directie via
06 51 83 78 28.

Venloseweg 24, 5961 JD Horst, 077 398 12 56

Meer informatie over Ideaal kun je vinden op www.ideaal.eu

acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• je bent verantwoordelijk voor de volledige
uitvoering van de financiële administratie van
Ideaal, de holding en twee manager holdco’s;
• je bent verantwoordelijk voor de
projectadministratie;
• je verzorgt de volledige personeels- en
salarisadministratie en bent eerste aanspreekpunt ten aanzien van personeelszaken;
• je verzorgt op kwartaalbasis de (geconsolideerde) financiële verslaggeving aan management,
directie, aandeelhouders en de bank;
• je stelt i.s.m. de accountant de jaarrekening en
de deponeringsverslagen op;
• het opstellen van financiële plannen, liquiditeitsprognoses en analyses;
• je bent verantwoordelijk voor het opzetten van
de interne (financiële) beheerssystemen;
• je verzorgt alle fiscale aangiften zoals vennootschapsbelasting, btw, loonheffingen en ziet toe
op een juiste afdracht van pensioen- en sociale
premies;
• je bent lid van het managementteam en bepaalt
mede, i.s.m. directie en aandeelhouders, het te
voeren beleid;
• je onderhoud contacten met accountants,
banken, belastingdienst en verzekeraars.

David Heijmans, Bernadette Feiters
en Rien van der Vaart zullen de
avond invullen. David brengt
muziek die mensen raken met
humor en gevoel. Bernadette
zet zich in voor schone stranden
en zeeën. Al het plastic in deze

gebieden moeten volgens haar
schoongemaakt worden. Rien is
een theatermaker die de kleinste
details van zijn leven op een komische manier weet te benoemen.
Deze Culturele avond in De Zaal
begint om 20.15 uur.
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Presentatie documentaire
Rowwen Hèze
Stichting Peelmuseum America organiseert op zondag 1 december
een presentatie van de niet eerder vertoonde documentaire
De Mythe van Rowwen Hèze. Daarnaast is er die middag ook een
boeklezing over het boek ICOON. In dat boek wordt het verhaal van
Rowwen (Christiaan) Hèze verteld.
De documentaire vertelt de verschillende zienswijzen op de legendarische Peelbewoner die aan de
rand van de samenleving midden
in het leven stond. Medewerking is
er van onder anderen Jan Philipsen,
Jack Poels, Ton van Reen, Martîn

Rongen, Peter Hesen, Sjra Giesen,
Wiel Knapen en Wim Moorman.
Aansluitend geven Jan Philipsen en
Bart Heijnen een lezing over het
boek en de documentaire. De middag begint om 13.30 uur.

Vogelmarkt in Meerlo
Vogelvereniging de Gevleugelde Vrienden Wanssum e.o. organiseert
op zondag 24 november haar maandelijkse vogelmarkt in zaal
’t Brugeind in Meerlo. Deze markt duurt van 09.30 tot 12.00 uur.
Op deze markt kan men vogels
kopen en verkopen en is er meer
informatie te vinden over het houden van vogels. Daarnaast kunnen
vogelbezitters ook de nagels van
hun eigen vogel laten knippen.

Vogels mogen alleen aangeboden worden in daarvoor bestemde
kooien (maximaal twee vogels per
kooi). Duiven en kwartels zijn niet
toegestaan zonder inentingsbewijs.

OJC Knor viert jubileumfeest
Open Jongeren Centrum Knor in Meterik viert op vrijdag 23,
zaterdag 24 en zondag 25 november het 40-jarig jubileum. Er vindt
iedere dag een feest plaats.
Het feestweekend wordt op vrijdagavond afgetrapt met een vrijwilligersreünie voor iedereen die ooit
vrijwilligerswerk in de soos heeft
verricht. Drie verschillende acts
verzorgen die avond de muziek.
Een dag later staan er verschillende

bands geprogrammeerd in de feesttent. Tot slot is er op zondagmiddag, zoals vroeger gebruikelijk was,
ook een muzikaal programma dat
op tijd zal eindigen. De deuren openen op zaterdag vanaf 20.00 uur en
op zondag vanaf 14.00 uur.

Kerstconcert Grubbenvorster
Mannenkoor
Ook dit jaar is er woensdag 18 december weer een kerstconcert in de parochiekerk te Grubbenvorst.
Naast het Grubbenvorster Mannenkoor treedt het koor Zangers van Sint Frans uit Venray op en zingt de
sopraan Irene Meeuvis uit Waarle. José Vercoulen en Francine Frencken uit Grubbenvorst vertellen tussen
de liederen door een kerstverhaal. De muzikale leiding ligt in handen van Oksana Bos-Baljva. Het kerstconcert start om 20.00 uur is voor iedereen toegankelijk.

Internationale vogelshow in Horst
Vogelvereniging Ons Genoegen uit Horst organiseert van vrijdag 22 november tot en met zondag 24 november een internationale vogelshow. De show vindt plaats in Doelhuis De Schutroe in Horst.
44 inzenders uit de regio Horst en oostelijk Noord-Brabant doen mee aan
de show. In totaal zijn er 575 vogels
te bewonderen. Een tiental keurmeesters zal deze vogels keuren aan
de hand van de voor de betreffende
vogels door de N.B.v.V. opgestelde

standaardeisen. Op vrijdagavond om
19.30 uur wordt bekendgemaakt wie
de mooiste vogel heeft in zijn of haar
klasse en welke vereniging met de
verenigingsbeker aan de haal gaat.
De show wordt verder op zaterdag van
10.00 tot 22.00 uur en op zondag van

10.00 tot 16.00 uur geopend. Op vrijdagavond, zaterdag en zondag is er
nog een verkoopklasse aanwezig,
welke op zondag om 15.00 uur sluit.
Meer informatie over de vogelshow
is te vinden op www.vogelverenigingonsgenoegenhorst.nl

Reserveren voor het restaurant en grand café kan nu via: www.graafterhorst.nl

E

M

Autobedrijf Thielen
St. Odastraat 32
Melderslo
tel. 077 - 398 17 93
www.autobedrijfthielen.nl

Omdat deze periode
toch al zo duur is:
• De laatste 2 weken van November
15% korting op alle onderdelen*
• Diverse gebruikte wintersets €100,• Wielen wisselen €14,95*
* Vraag naar de voorwaarden

W� nodigen u uit aanwezig te z�n b� de opening van

een k�kje
Neem ook
er� van
in de brouw
ra
e
‘Kam od
Brouwers’

W� stellen het b�zonder op pr�s u te mogen verwelkomen op
zondag 1 december 2019 tussen 16:00 en 20:00 uur.
Kasteellaan 1 5961 BW Horst 077 208 60 24 www.graafterhorst.nl info@graafterhorst.nl

/graafterhorst

/graafterhorst
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Agenda t/m 28 november 2019

za
23
11

Bevrijdingstour Horst aan de Maas 1
Horst aan de Maas 800

Oet Ôw Plaat: Original!

Surprise-kienen

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Feesterij en Danserij Froxx Horst

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Zaal Cox Horst

Intocht Sinterklaas in Horst

Sound Niks Show 2019

Tijd: vanaf 15.00 uur
Locatie: Jong Nederland Horst (start),
Mèrthal (feest vanaf 16.00 uur)

Tijd: 21.00 uur
Locatie: OJC Niks Horst

Horster Collegetour
Horst aan de Maas 800

Tijd: 09.00-16.00 uur.
Organisatie: werkgroep Bevrijdingstour 800
Locatie: Griendtsveen (start), Melderslo (einde)

Popquiz
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Anja van de Smid Horst

Bevrijdingsconcert Melderslo
Horst aan de Maas 800
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Fanfare Eendracht
& Andrew Sisters Melderslo
Locatie: MFC de Zwingel Melderslo

zo
24
11

Bevrijdingstour Horst aan de Maas 2
Horst aan de Maas 800
Tijd: 09.00-15.00 uur
Organisatie: werkgroep Bevrijdingstour 800
Locatie: Melderslo (start), Horst (einde)

di
26
11

Verhalen in de raad
Horst aan de Maas 800
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Raadszaal gemeentehuis Horst

Novemberkalender

Cursus reanimatie en AED

Tijd: 13.00 uur
Locatie: IROK galerie Horst

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Rode Kruis Horst

Americaanse Quiz

Najaars wijnproeverij

Tijd: 19.30 uur
Locatie: OJC Cartouche America

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Slijterij Weijs Horst

Bevrijdingsconcert Horst

Bevrijdingsconcert America
Horst aan de Maas 800

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Kon Harmonie Horst & projectkoor & combo
Locatie: St Lambertuskerk Horst

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Merthal Horst

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: St Caecilia
Locatie: St Jozefkerk America

Pubquiz Café Debije

Sinterklaasmiddag

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Café Debije Hegelsom

Tijd: 14.30 uur
Locatie: Zaal Cox Horst

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallopeelenmaas.nl

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos
Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een fijne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

3 van de 4 slaagt!

www.mens-en-relatie.nl
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN • ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN • GLAZEN SCHUIFWANDEN

Ook voor zonweringen, glasservice,

horramen en -deuren

Molenstraat 21 5866 AA Swolgen
Tel. 0478 - 69 12 59 - Fax 0478 - 69 23 09

zo ndag 24 n ove mb e r - ko o p z o ndag
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Religie

Medische zorg

America
zondag

Apotheek
Heilige mis

11.00

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
077 398 54 54
v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-17.30 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

Grubbenvorst

Apotheek Maasdorpen

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

Raadhuisplein 2 Meerlo
0478 53 00 80
apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30-17.30 uur
zaterdag 10.00-12.00 uur

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

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

zondag

Venray

woensdag
donderdag
vrijdag

Kronenberg
Lottum

Heilige mis

09.00

(alleen na telefonische afspraak)

Meerlo
zondag
Heilige mis
09.00
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Melderslo

zaterdag
Heilige mis
17.30
donderdag
Rozenkrans
17.30
		

Meterik

zaterdag
Heilige mis
19.00
		

Swolgen

zondag
Heilige mis
10.30
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

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

Gebiedsteams

Gemeente Horst aan de Maas
ma t/m vr 08.00-12.00 uur
alleen via 077 477 97 77
horstaandemaas.nl/gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst

22 t/m 24 november 2019
Tandartspraktijk Ruyten
Julianasingel 28, Venray
0478 58 13 83

25 t/m 28 november 2019

Tienray
zaterdag
woensdag

De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
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

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

Veerle Gorter
Tuinstraat 9, Venray
0478 58 34 78

Verloskundige zorg
Verloskundige praktijk
Horst & Maasdorpen

Westsingel 98 Horst
Raadhuisplein 2 Meerlo
Postbaan 14a Wanssum
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
077 398 14 50
verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl

Priesternoodnummer

America, Evertsoord, Hegelsom,
Horst, Kronenberg, Melderslo,
Meterik en Sevenum

06 15 15 30 10

Sevenum, Kronenberg en Evertsoord in
het teken van bevrijding
Sevenum, Kronenberg en Evertsoord staan in het weekend van vrijdag 22 tot en met zondag 24 november in
het teken van 75 jaar vrijheid. Verspreid over de dorpen heeft een werkgroep bestaande uit leden van de
heemkundevereniging, het Oranje Comité en de werkgroep Oorlogssporen Kronenberg verschillende activiteiten georganiseerd.
Op vrijdag 22 november bezoeken
leden van de Kompeniej om 10.00 uur
de expositie ‘De Oorlog in en om de
dorpen’ in de Torrekoel in Kronenberg.
Aansluitend gaan zij in gesprek met
leerlingen van groep 7/8 over de
film ‘Oorlog gezien door de ogen
van een kind’. Om 20.00 uur geeft
Herman van Rens in de Torrekoel de
lezing ‘Over Joden, boeren en een
(Kronenberger) pastoor’. De lezing
is een eerbetoon aan lokale verzetshelden, specifiek aan pastoor Henri
Vullinghs. Hij hielp honderden mensen

tijdens de oorlog en betaalde daarvoor
met zijn leven.
Op zaterdag 23 november wordt om
10.30 uur een monument ter ere aan
Guardsman John Shiells onthuld. Hij was
de eerste bevrijder van de gemeenschap van Sevenum, Kronenberg en
Evertsoord. Op zaterdag trekt ook
de bevrijdingstocht door de dropen.
In de Sevewaeg in Sevenum is tussen
12.30 en 17.00 uur de expositie ‘75 jaar
vrijheid’ met foto’s en filmmateriaal.
In De Gaper in Sevenum wordt van
15.30 tot 16.00 uur de lezing ‘Het ver-

Over ARCO

haal van de bevrijding’ gegeven door
Hans Steenmetz en Jan Philipsen.
Op zondag 24 november is in de
Sevewaeg opnieuw de expositie ‘75 jaar
vrijheid’ te zien’. In Kronenberg start
om 10.00 uur de begeleide wandeling
Oorlogssporen’ van circa 7,5 kilometer.
Om 12.00 uur spreekt bij het oorlogsmonument aan het Bedelaarspad kolonel
Menachem Sebbag Kaddiesj uit, een
belangrijk Joods gebed voor overledenen. Vanaf 13.30 zijn er in De Torrekoel
verschillende lezingen te beluisteren en
films te bekijken.

turnkey projecten die geheel op maat gemaakt
worden naar behoefte van de klant. Het bedrijf is
onderdeel van de ACB Group. De ACB Group telt
120 medewerkers.

ARCO is een internationale speler op het gebied
van procesoptimalisatie. We ontwikkelen,
bouwen en installeren machines en installaties
om productieprocessen te verbeteren. Ons doel
is om installaties betrouwbaarder, efficiënter
en effectiever te maken. We zijn in staat om
hoogwaardige, klantspecifieke totaaloplossingen te
realiseren.

ARCO groeit!

Door groeiende vraag naar automatiseringsoplossingen en de toegenomen schaalgrote
van projecten groeit ARCO exponentieel. Om de
productiecapaciteit uit te breiden nam ARCO
twee jaar geleden een nieuw pand met extra
productieruimte in gebruik. Vanwege uitbreiding
van de afdelingen engineering en productie
zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s.

ARCO is actief in verschillende branches
Agri & Food, Supply Chain & Internal Logistics en
Industry, Recycling & Bulk. We bieden de kleinere
standaardoplossingen, maar verzorgen ook grote

Productiemanager

m/v

Als Productiemanager ben je verantwoordelijk voor de werkplaatsen van ACB Transportbanden &
Onderdelen B.V. en ARCO Solutions B.V. In deze zelfstandige rol, maak je onderdeel uit van het Management
Team en rapporteer je aan de Directeur Operations. Je werkzaamheden zijn veelzijdig en hebben betrekking
op de hele operatie van de ACB Group. Je bent werkzaam voor alle locaties vallende onder de ACB Group.

Mechanical Engineer

m/v

Als Mechanical Engineer bij ARCO ben je bezig met het engineeren van op maat gemaakte en innovatieve
oplossingen. Jouw werk is afwisselend omdat je voor verschillende branches, verschillende producten
maakt. Met jouw senioriteit ben je het natuurlijke aanspreekpunt voor collega’s en leiding en houd je je ook
bezig met innovatieve oplossingen. In deze functie rapporteer je aan de Project Controller en werk je nauw
samen met de projectleiders, werkvoorbereiding en Software & Electro engineering afdeling. Samen komen
jullie tot een totaaloplossing, die je enkele weken later zelf in het echt kunt bekijken in onze werkplaats.

Projectleider

m/v

Als projectleider neem je de leiding in een team dat verantwoordelijk is voor het ontwerpen, produceren,
monteren en opleveren van klantspecifieke oplossingen. Je zorgt voor de coördinatie en begeleiding van
het project, zowel in het voortraject als tijdens de uitvoering. Hierbij stuur je op basis van technische
en financiële klantspecificaties, welke vertaald worden naar budgetten en bestektekeningen. In deze
functie rapporteer je aan de Directeur Operations en werk je nauw samen met de afdeling engineering en
werkvoorbereiding.
Meer informatie over deze en andere vacatures staat op: www.arco-solutions.nl/nl/vacatures

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

06 55 40 80 23

Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum

31

Geen spoed, wel politie?

ARCO Solutions BV
Venrayseweg 141, Horst
T +31 (0) 88-006 5300

0900 88 44
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Direct solliciteren?

Stuur dan een sollicitatiebrief met cv ter attentie van
Mariska Wilmink naar e-mailadres hrm@arco-solutions.nl
Voor meer informatie over deze vacatures
bezoek onze website www.arco-solutions.nl

Tummers
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TV
13 55
9 ’’
cm

13 55
9 ’’
cm

!
K
E
E
W
E
T
S
T
LAA
GRATIS
BEZORGD!

4K

ULTRA HD

GRATIS
BEZORGD!

4K

UL
ULTRA HD

1449,-

1699,-

INRUILKORTING

INRUILKORTING

-/-

4K TV
KD55XG9505

SMART

350,-

*

999,-

*Na €100,- Cashback van Sony

• 55” (139 cm) • 4K Ultra HD • Picture Processor X1 Ultimate
• Full Array LED • Android TV met ingebouwde Google Assistant

-/-

4K QLED TV
QE55Q80

400,-

1299,-

• 55” (139 cm) • 4K Ultra HD • HDR 1500 • Clean Cable oplossing
• Direct Full Array 6x • Quantum Processor 4K • Smart TV

De TV-Inruilactie is geldig op alle tv’s vanaf €995,-. Voor meer informatie informeert u bij onze verkopers of bezoekt u onze website.

Ook voor al uw witgoed!
GRATIS
BEZORGD!

VAN

8

599,-

499,-

KG

1600

GRATIS
BEZORGD!

8

KG

VAN

599,-

499,-

T/PM

Wasmachine / L6FBSPEED

Warmtepompdroger / T7DBKLEVE

• Energieklasse A+++ • Vulgewicht 8 KG • 1600 tpm • Startuitstel

• Warmtepomp, energieklasse A+ • Vulgewicht 8 KG • ProSense

WD!

Tummers

VERNIEU

7 winkels in Limburg: Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

