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Poemeldaag+
KJEM Kronenberg en KB Events organiseerden op zondag 6 september de Poemeldaag+. Voor de kerk en op het schoolplein vonden diverse activiteiten plaats. Zo was er een
springkussen, mikado XL, ranjapong en konden de kinderen zich laten schminken. Om aan de RIVM-regels te voldoen was er een looprichting aangegeven en werd overal
voldoende afstand gehouden. / Beeld: Sten Jetten

Motie van afkeuring wethouder Geurts

VVD en SP geven ‘rode vlag’

Wethouder Han Geurts van gemeente Horst aan de Maas is dinsdag 8 september door de oppositiepartijen op
het matje geroepen. De wethouder kreeg een motie van afkeuring aan zijn broek vanwege de in hun ogen
slechte communicatie in het dossier ’t Gasthoês.
Vage beantwoording, broddelcommunicatie, toezeggingen die niet worden nagekomen. De VVD en SP zijn
kortom niet blij met wethouder Geurts
als het gaat om de verbouwing van
’t Gasthoês en de communicatie daaromheen. Tijdens de raadsvergadering sprak fractievoorzitter Peter Elbers
(VVD) van een kwalijke zaak. “We zijn
er klaar mee. De wethouder moet zich
houden aan toezeggingen en communicatieafspraken.” Hij sprak over een
rode vlag. De VVD vindt onder meer
dat de wethouder de raad veel te laat
heeft geïnformeerd over het feit dat
de opleverdatum van 1 september niet

gehaald zou worden. De partij vindt dat
over een bijzonder zwaar instrument.
Geurts de raad veel eerder op de hoogte “Ik ben zeer verbaasd dat deze beanthad moeten stellen. Samen met de SP
woording is aangegrepen is voor deze
diende de VVD daarom een motie van
motie.” Eveline Baas( D66+GroenLinks)
afkeuring in. Deze motie kan worden
en Bram Hendrix (Essentie) vielen hem
ingediend als een partij het niet eens
bij. “Wij zijn ook altijd kritisch als het
is met het beleid van een wethouder.
gaat om communicatie”, aldus Hendrix,
Een motie van wantrouwen is daaren“maar ik heb 100 procent vertrouwen in
de wethouder en het college. Dit is een
tegen gericht tegen de persoon zelf.
moeilijk traject en deze motie van afkeuGeurts verdedigde zich tegen de motie
door te zeggen dat volgens hem alle vra- ring gaat te ver.” CDA-fractievoorzitter
gen wel zijn beantwoord en dat hij zodra Loes Wijnhoven gaf aan teleurgesteld
te zijn. “Ik ben uiterst verbaasd over het
het kon de gemeenteraad heeft geïnmoment van indienen. ’t Gasthoês is een
formeerd. De andere partijen in de raad
complex dossier.” De motie werd uiteintoonden zich verbaasd over de motie.
Richard van der Weegen (PvdA) sprak
delijk niet aangenomen.
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Parkhotel Horst

op buitenplanten

&Wijn

(actie geldt voor vaste,- klim-,
fruit-, en waterplanten)

Wild

ZATERDAG 31 OKTOBER

AVOND

Meer informatie en tickets:

Parkhotelhorst.nl of 077 - 3976000
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Geselecteerd voor Retreat & Fellowship Contest

Swolgens script onder de aandacht van Hollywood
De Swolgense filmmaker Wiek Lenssen krijgt de kans om zijn script
The Herd onder de aandacht te brengen van Hollywood. Zijn scenario is
namelijk geselecteerd voor deelname aan de Retreat & Fellowship
Contest. Dat betekent dat Lenssen vijf dagen lang zijn script kan pitchen
bij afgevaardigden van studio’s en managers.
Een gouden kans, noemt Lenssen het.
Al hangt er nog wel een donkere wolk
genaamd corona boven het avontuur.
“Het gebied in Californië waar het
‘retreat’ plaatsvindt, is zwaar getroffen”, vertelt de Swolgense filmmaker.
“Daardoor is het nog erg onzeker of
ik er heen kan reizen. De organisatie
heeft daarom besloten het programma
virtueel in te richten. Dus gaat het wel
door, maar dan in een andere vorm en
op afstand. Of de situatie moet voor
17 oktober zodanig veranderen dat het
toch veilig is om te gaan, maar daar
heb ik niet al te veel hoop op.”

De manier
om contacten
te leggen

schrijvers aan zijn scenario te werken.
Dat hij überhaupt mee mag doen, was
niet zo vanzelfsprekend. “Ik had het
script ingestuurd voor de CineStory
Contest. Uit meer dan 1.000 aanmeldingen, werden er 130 geselecteerd
voor de kwartfinale, waaronder dat
van mij. Scripts die in de halve finale
komen, doen automatisch mee aan
het ‘retreat’. Daar had ik mijn hoop
op gevestigd.” Uiteindelijk haalde
Lenssen niet de halve finale, maar
daarmee was zijn kans niet verkeken.
“Wie wilde, kon een plekje krijgen op
de reservelijst en tot mijn verrassing
kreeg ik toen bericht dat ik toch mee
mocht doen. CineStory is een van de
meest prestigieuze filmfestivals in de
Verenigde Staten. Dit is voor mij echt
dé manier om contacten te leggen in
Hollywood.” Voor wie geen netwerk
heeft, is het namelijk erg lastig om
een voet tussen de deur te krijgen.
“De stapel scripts waarop staat ‘ongelezen retour’ is erg hoog. Als je niet
door iemand bent aanbevolen, dan
lezen ze het niet eens.”

Dat betekent dus waarschijnlijk dat
Wiek in de avonduren voor de pc mag
zitten. “Er is namelijk 9 uur tijdsverschil.” Het ‘retreat’ duurt vijf dagen.
Van 09.00 tot 17.00 uur zijn er onder
Kleine jongen
andere workshops en krijgt Lenssen de Het script voor The Herd telt 120 pagikans om samen met bekende scriptna’s. Het verhaal gaat over een ren-

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

Oplage 19.400 exemplaren
hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

dierenvolk in Siberië dat immuun
lijkt te zijn voor radioactieve straling.
Een Nederlandse jongen, die de diagnose kanker heeft gekregen, reist
af naar de stam om te proberen het
geheim te ontdekken. “Het is een speelfilm van meer dan twee uur. Om zoiets
in Nederland te kunnen maken is heel
moeilijk. Ik hoop dat ik straks iemand
tref die het samen met mij wil gaan

uitwerken. Dan is mijn opzet geslaagd.
Het liefste wil ik het ook zelf regisseren,
maar het kan natuurlijk ook zijn dat ze
er een andere regisseur op willen zetten. Ik ben maar een kleine jongen daar.
Hollywood is een iets grotere speelplaats dan Horst aan de Maas”, zegt hij
lachend.
Stiekem ziet hij zichzelf wel over een
paar jaar op dat podium staan, met

een gouden beeldje in zijn handen.
Grappend: “And the Oscar goes to…
Dat is wel een droom natuurlijk. Maar
daarvoor moet er eerst nog heel wat
water door de Maas gaan. Ik werk al
verschillende jaren aan dit script waar ik
heel enthousiast over ben en ik ben blij
dat het nu zijn vruchten gaat afwerpen.”
Tekst: Marieke Vullings

Infoavond over wonen in Grubbenvorst
Voor jongeren in Grubbenvorst is het lastig een woning te vinden in hun dorp. De mogelijkheid betaalbaar te huren is er bijna niet en ook kopen is
moeilijk. In november wordt er daarom een bijeenkomst gehouden waarbij deze problemen aan bod komen.
“Op initiatief van oud-wethouder Jan
Lenssen en Joke Kersten (de onlangs
overleden oud-burgemeester van
Grubbenvorst red.) is er een bijeenkomst geweest met de dorpsraad,
Piet Seegers en de raadsleden uit
Grubbenvvorst om enkele zaken
te bespreken”, licht CDA-raadslid
John Jenniskens toe. “Besproken
werd onder andere bouwen voor

jongeren. Samen met Piet Seegers
ben ik toen in gesprek gegaan met
de gemeente om in beeld te krijgen wat de mogelijkheden zijn.”
De bedoeling is dat er in november
een avond wordt gehouden waarbij de jeugd kan aangeven waar
zij tegen aanloopt. “Wat zijn de
gedachten en wensen van de jeugd
en wat zijn de mogelijkheden van-

uit de betrokken partijen HVG Real
Estate, Janssen de Jong en Startpunt
Wonen. Het is voor jongeren niet
betaalbaar om te huren en kopen is
ook nagenoeg onmogelijk. Het moet
niet zo zijn dat jongeren om die
reden uit Grubbenvorst en Horst
aan de Maas vertrekken. We gaan
Wonen Limburg en Woonwenz ook
nog uitnodigen voor deze infoavond

waar het vooral de bedoeling is dat
de jongeren en de betrokken partijen met elkaar in gesprek gaan en
weten van elkaars wensen en mogelijkheden en onmogelijkheden.”
Voor meer informatie over de avond
kan contact worden opgenomen via
johnjenniskens@outlook.com

Commercieel adviseurs
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.

Terugdringen roken openbare ruimte

Gemeente zet antirookbeleid kracht bij
Horst aan de Maas heeft de ambitie om in 2025 de gemeente te zijn met het minste aantal volwassen rokers van Nederland. Ook wil zij het roken in
de openbare ruimte verder terugdringen door onder andere speeltuinen, schoolterreinen en straten rookvrij te maken. “Want zien roken, doet
roken”, zegt wethouder Roy Bouten.
14 procent van de volwassenen in Horst
aan de Maas rookt, waarbij opvalt dat
in de dorpen Griendtsveen en America
22 procent rookt tegenover 11 procent
in Horst-centrum. Dat blijkt uit cijfers
uit het beleidsplan Op weg naar een
Rookvrij Horst aan de Maas. Waar een
jaar of vijftien geleden roken op het
terras of in de kroeg nog heel gewoon
was, is de roker nu veroordeeld tot speciale rokersruimtes of buiten op straat
een sigaretje opsteken. Als het aan de
gemeente Horst aan de Maas ligt, is
roken in de openbare ruimte straks zo
goed als verleden tijd. Niet dat zij mensen gaat verbieden te roken. “We willen mensen meer bewust maken van

de gevolgen van roken”, zegt wethouder Bouten. “Ik had bijvoorbeeld nog
nooit gehoord van derdehands roken.
Stel dat een opa naar buiten gaat om
een sigaar te roken, want hij wil dit
niet in de buurt van zijn kleinkinderen
doen, en dan vervolgens als hij binnenkomt de baby uit het ledikantje pakt.
Opa ademt dan nog wel giftige stoffen
uit, die gevaarlijk zijn voor het kind.”

Verplaatsbare asbak
Om in 2025 de gemeente te zijn het
met minste aantal volwassen rokers
klinkt ambitieus, maar is lang nog
niet ambitieus genoeg, vindt Bouten.
“Zolang er nog mensen doodgaan

doordat ze roken, willen we iedereen
helpen een gezonde keus te maken.
Niet door te verbieden, maar door te
stimuleren en motiveren. We sturen
aan op het maken van maatschappelijke afspraken. Neem als voorbeeld het Huis van de Wijk in Horst.
Rokers besloten daar een verplaatsbare asbak neer te zetten, zodat als de
schoolkinderen buiten zijn, ze er niet
mee geconfronteerd worden. Dat zijn
mooie initiatieven. We gaan opa niet
zijn sigaar afpakken, maar willen dat
hij die opsteekt als het kind niet kijkt.
Zien roken, doet roken.”
Volgens onderzoek zijn het met name
mensen met een lage sociaaleconomi-

sche status die roken en bij wie de kans
op succes om te stoppen het laagst
is. “Vaak roken zij hun zorgen weg.
Wij gaan dan kijken hoe we die stressfactoren weg kunnen halen”, aldus
Bouten. “Als mensen hulp nodig hebben, kunnen wij ze daarbij faciliteren.”
Niet roken in de openbare ruimte
is een fatsoensnorm, vindt Bouten.
“We hopen dat mensen elkaar erop
gaan aanspreken. Wat we willen bereiken is, dat wat roken aangaat de lucht
in Horst aan de Maas zo schoon mogelijk is, doordat er niet of nauwelijks
meer wordt gerookt.”
Tekst: Marieke Vullings
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Arbeidsmigranten in BRP

‘Niet administreren, maar
integreren’
Arbeidsmigranten met een dienstverband van zeven maanden
of meer worden voortaan in de Basisregistratie Personen (BRP)
ingeschreven. Hiermee wordt voorkomen dat het register wordt
‘vervuild’ en kan er meer nadruk worden gelegd op integratie.
Volgens wethouder Roy Bouten is
inschrijving in de BRP een middel om in contact te komen met
die arbeidsmigranten die de
intentie hebben langer te blijven.
Vaak worden buitenlandse werknemers na enkele weken of maanden al weer uitgeschreven en dit
leidt tot onnodige administratieve
handelingen. “We willen niet
administreren maar integreren”,
aldus Bouten. Door werkgevers
te stimuleren langere contracten
te geven, met een opzegtermijn,
wordt ook voorkomen dat werknemers van de één op de andere
dag zonder werk en huisvesting

zitten. De gemeente zet daarnaast in op shortstay bewoning
buiten de kernen en longstay
in de wijken. Door het inzetten
van wijkambassadeurs wil de
gemeente beter in contact komen
met de zogenoemde nieuwe
buren.

Eerste gemeente
Wettelijk zijn gemeenten verplicht
arbeidsmigranten die langer dan
vier maanden verblijven in te
schrijven. Volgens de wethouder
is Horst aan de Maas de eerste
gemeente in Nederland die deze
vorm van inschrijven hanteert.

Voor eind 2023

Driehonderd woningen erbij
in Horst aan de Maas
Gemeente Horst aan de Maas gaat voor eind 2023 minimaal driehonderd vergunningen voor woningen verlenen. Een motie hiervoor werd tijdens de raadsvergadering van dinsdag 8 september
door alle partijen, met uitzondering van SP, aangenomen.
Wethouder Rudy Tegels zegde verder toe dat er ook honderd
sociale huurwoningen bij komen.
De motie werd ingediend door
Essentie, CDA, D66+GroenLinks,
PvdA en VVD. “Er is actie nodig”,
aldus Jeroen Brouns (Essentie).
“We willen aan de slag.” Voor de
SP ging het voorstel van de vijf
andere partijen echter niet ver
genoeg. “Wij zeggen al heel lang
dat er gebouwd moet worden”,
merkte Sonja van Giersbergen op.
“Maar we missen in de motie de
sociale huur. Wij willen daarom dat
daar bovenop nog eens 30 procent

aan sociale huurwoningen toegevoegd moet worden.”

Toezegging
Wethouder Rudy Tegels reageerde
daarop met de toezegging dat
er naast de driehonderd woningen, ook honderd sociale huurwoningen worden toegevoegd.
Omdat de indieners de motie
echter niet op dat specifiek punt
wilden aanpassen, stemde SP uiteindelijk tegen.

Vier jaar cel voor laten ontploffen
vuurwerkbom bij agent
Een 28-jarige inwoner van Blitterswijck is veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor het laten ontploffen van zwaar vuurwerk bij het huis van een politieagent in Horst. Ook is hij veroordeeld voor het lastigvallen van een ex-partner. Dat heeft de rechtbank in Roermond donderdag 4 september
bekendgemaakt.
zeer aan dat zijn acties tegen
een politieagent waren gericht.
“De acties van de verdachte hebben voor het gehele gezin ernstige
gevoelens van angst en onveiligheid
veroorzaakt”, aldus de rechtbank.
“Bovendien hadden de gevolgen van
het handelen van de verdachte vele
malen ernstiger kunnen zijn, wanneer door de explosie bijvoorbeeld
brand in de woning was ontstaan.”
Volgens de rechtbank wilde de man
de agent terugpakken vanwege een

De man plaatste op eerste kerstdag
‘s avonds een cobra 6 tegen de voordeur van de politieagent. Zes weken
later, op 12 februari, werd eenzelfde
soort vuurwerk, bevestigd aan een
baksteen, bij de woning naar binnen
gegooid. Door de explosie liepen de
voordeur en gang van het huis veel
schade op. De agent bevond zich
op het moment van beide explosies
samen met zijn echtgenote en zoon
op de bovenverdieping van het huis.
De rechtbank rekent het de dader

SEDUM DAK:
√
√
√
√
√
√
√

Verhoging isolatiewaarde van uw huis
Verkoeling in de zomer
Verlenging levensduur dakbedekking
Eenvoudig zelf aan te leggen
Verhoging biodiversiteit
Verhoging rendement zonnepanelen

eerder incident waarbij hij is veroordeeld voor het stalken van een
andere ex-partner.

De gevolgen hadden veel
ernstiger kunnen zijn
De man is veroordeeld tot vier jaar
cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

beukenhaag € 0,69
2.500 wintergroene
leibomen op voorraad
hei viooltjes en
groot assortiment
winter planten

Meer groen in uw woonomgeving

WWW.SEDUMPLUS.NL | 06 14 12 22 53

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Op zoek naar
leuk werk?
Of je nu in de agro, food of industrie wilt werken, bij AB Werkt
hebben we tijdelijke én vaste banen! Kijk maar eens hieronder.
Wat pak jij vandaag aan?

Magazijnmedewerker (fulltime)
Regio Venlo | Vac. Nr. P042493

Caroline Kortooms nieuwe
Gezondheidsmaker
Caroline Kortooms volgt Jan Jenneskens op als Gezondheidsmaker
van de Gezondste Regio 2025. Dat heeft de organisatie dinsdag 8
september bekendgemaakt.
Caroline Kortooms was algemeen directrice van attractiepark
Toverland in Sevenum. In november vorig jaar deed ze al een stapje
terug en verruilde het algemeen
directeurschap in voor de functie
van Leider Visie en Bedrijfscultuur.
Enkele maanden geleden maakte
ze bekend dat ze verder wilde
gaan met haar adviesbedrijf.
Caroline Kortooms: “Na mijn
afscheid bij Toverland heb ik de tijd
genomen om na te denken over
een passend vervolg van mijn carrière. Toen de mogelijkheid voorbij kwam om Jan Jenneskens op
te volgen als Gezondheidsmaker
heb ik geen moment getwijfeld.

De komende jaren wil ik de regio
Noord Limburg verder op de kaart
zetten als de Gezondste Regio.
Jan Jenneskens wordt per 22 september wethouder in gemeente
Venray. Tom Roefs, voorzitter
stichting Gezondste Regio 2025:
“Jan heeft als Gezondheidsmaker
onze ambitie om in 2025 de
Gezondste Regio van Europa te
worden inhoud en vorm gegeven.
Dit heeft hij geweldig gedaan.
Met Caroline halen we een fantastische opvolger in huis die niet
alleen het werk van Jan voort kan
zetten, maar ook ongetwijfeld
haar eigen inzichten toe zal gaan
voegen.”
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Als magazijnmedewerker ben jij allround inzetbaar! Samen met collega’s zorg je
ervoor dat alles op rolletjes loopt en iedere dag alle orders worden verwerkt. Vind
jij het daarnaast ook leuk om bestellingen rond te brengen in de regio? Ook dat kan!

Supermarktmedewerker (parttime/fulltime)
Regio Panningen | Vac. Nr. P042548

In deze functie ben je verantwoordelijk voor een gevulde en ordelijke supermarkt. Met
jouw vriendelijke en servicegerichte houding zorg je ervoor dat klanten met een tevreden
gevoel weer de winkel uitgaan.

Installatiemedewerker (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P041632

Je bent verantwoordelijk voor diverse werkzaamheden afhankelijk van de opdracht. Denk
aan het monteren van (water) leidingen, slijpwerkzaamheden, hokinrichtingen plaatsen
en installatiewerkzaamheden (geen electro).

Medewerker boomkwekerij (fulltime)
Regio Venray | Vac. Nr. P042454

Iedere dag het gevoel hebben dat je lekker buiten in het bos werkt? Deze functie
geeft je dit gevoel! De teeltwerkzaamheden vinden vooral buiten plaats. Denk aan
het planten, rooien, aanbinden en selecteren van de bomen!

Interesse? Contact Sabrina en Anouk via
horst@ab-werkt.nl of 077 – 398 08 83

AB Werkt | Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst | ab-werkt.nl
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Urre stool blieft laeg
Ur stem blieft zwiege
Ma in ôs hart
zulde aaltied blieve

&

Truus Bouten-Driessen

Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

GERRIE
VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING

Silvy Poels-Baxter
soulmate van

Steve Baxter
Zij was pas 49.

Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier

Steve
Toxic SOS , Coco , Miepie

Uniek eigen Afscheidshuis

Henny en Jan

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

Judith en Johan
Brandon
Sander
Martina

HAN-MARK
ARENDSE

5 september 2020
Prinses Marijkestraat 26, 5961 CG Horst

U I T VA A R T Z O R G

Na een samenzijn, waarin wij herinneringen aan Silvy
hebben opgehaald, hebben wij haar in besloten kring
naar het crematorium gebracht.

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Voorgoed uit ons midden
voor altijd in ons hart...
uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Op maandag 7 september 2020
overleed in de leeftijd van 81 jaar

echtgenote van

mam en trotse oma van
Bertien en Jan
Joris en Joke
Ankie en Guy

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

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Qigong Flow in Horst start
nu! Zie www.thuisreis.nl voor
cursusaanbod. Gratis proefles. Diane
Zuiderwijk Whatsapp 06 51 24 93 70.
Te koop gevraagd vrijstaande woning
in Horst, oud/nieuw/opknapper/
bedrijfswoning, alles aanbieden.
We hebben geen haast en hoeven zelf
niks te verkopen. Tel. 06 54 33 70 00
Ricktielen@gmail.com.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Wij zoeken een goede en
betrouwbare hulp in de huishouding
bij ons in Maasbree voor tussen de
16 en 32 uur per week. Rooster
kunnen we in overleg samen indelen.
Werkzaamheden zijn gewoon
huishoudelijk en niet tijdelijk.
Interesse? Schrijf naar
colmore2@gmail.com.

Ôs mam en oma is rustig ingeslaope
op unne moëie laeftied vaan 84 jaor.
Hôrs Ger
Amèrica Anja en Rien
Nick en Lian
Maikel en Imke
Haegelsum Ben en Lion
Celine †
Janine
Anouk
Venlo, 4 september 2020
Torenstraot 5
5961 TG Hôrs
Weej hebbe in beslaote kring afscheid genaome vaan ôs
mam en oma op woensdaag 9 september jl.
Ut is good zoë

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Annie Teeuwen - Custers
They Teeuwen †

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

Thei Bouten †

Thea en Noud
Niels en Loes
Jarno en Ilse
Mai en Rob
Roos
Loek
Jurre
Familie Custers
Familie Teeuwen
St. Odastraat 4a, 5962 AW Melderslo
Gezien de huidige omstandigheden
nemen wij afscheid in besloten kring.

Met bewondering en respect hebben wij je afstand
zien nemen van alles wat je dierbaar en lief was.
We hebben je los moeten laten

Lei Beelen

5 Horst, 16 november 1936

c Horst, 3 september 2020

levenspartner van Helga a
Zussen en broers
Zwagers en schoonzussen
Neven en nichten
Hof Te Berkel, appartement 85, Horst
Correspondentieadres: Rietbos 41, 5961 RC Horst
Op dinsdag 8 september hebben we afscheid van Lei
genomen in het crematorium Boschhuizen te Venray.

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Atelier De Stal, nieuwe cursusdata
en op www.atelier-destal.nl
Ouder-kind 20 september. Kleine
groepen welkom! Monique en Aniet.

T.k. gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploeg frees
kopeg spitmachine bloter weidesleep
schudder hark maaier mesttank kipper
tractor enz. Tel. 06 19 07 69 59.

Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

Voor snijbonen, snoep- en
soeptomaten, paprika,
komkommers, courgette enz.
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom. Tel.: 077 398 35 52.

Wonen met Lef in Sevenum! We zijn
op 12 en 13 sept op de bouwlocatie
van 13.00-16.00 uur voor info.
Aanmelden www.steinhagen.nl

Hartverwarmend,
was het afscheid van mijn Jan, ôzze pap
Daarvoor onze oprechte dank.

en opa.

Marian Keijsers-Lendfers,
Kinderen en kleinkinderen
Horst, september 2020
Dank voor uw giften t.b.v. de Hartstichting en Longfonds.
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Nog even deken van Horst

Rozen als afscheid, rozen voor jou
Rozen vol liefde enkel voor jou
Je laatste rozen
Zorgvuldig uitgekozen
Als blijk van dank voor jouw bestaan
Waarin wij een eindje mee mochten gaan

Hoewel deken De Graaf Woutering sinds vorige week in Roermond
woont, blijft hij nog wel bestuurlijk verantwoordelijk voor het
Dekenaat Horst-Helden. Dat blijft hij tot zondag 27 september
wanneer hij tot plebaan-deken van Roermond wordt geïnstalleerd.

Verdrietig, maar dankbaar voor alle liefde die we
van haar hebben mogen ontvangen, hebben we helaas
afscheid moeten nemen van ôs mam, schoonmoeder en oma

Miet Mooren-van Lipzig
Mia

Anna
Christiaens-Loenen

echtgenote van

Ger Mooren †
Lottum, 13 maart 1932

Moeder, Oma en super Oma.

Grubbenvorst, 6 september 2020

Van harte gefeliciteerd
met je 100ste verjaardag.
Een geweldige mijlpaal in je leven.
Van alle kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Meerlo, Geert en Marian
Leonie
Koen †
Vic
Haps, Marja
Patrick †
Roy
Niels
Langenboom, Susan en René
Daphne
Luc

Os Mam en Oma

Zus Clevers
wurd op 15 september
90 jaor
Proficiat van
Theo, Mill en Ted
Joop en Luca

Constantijnstraat 8, 5864 BJ Meerlo

Wilt ge mam feliciteren?

Op vrijdag 11 september zijn wij, in besloten kring, voor het laatst
met ôs Mam samen in de parochiekerk van Johannes de Doper van
Meerlo. Aansluitend leggen wij haar te ruste bij ôzze Pap.

Zus Clevers
Kloosterstraat 18
5971 BD Grubbenvorst

Ôs Mam is thuis, waar u donderdag 10 september tussen 16.00 en
19.00 uur persoonlijk afscheid van haar kunt nemen.
Speciale dank gaat uit naar haar buren familie Meerendonck, die in haar
laatste periode thuis altijd voor haar klaar stonden. Elke Mooren en het
team van Proteion voor de goede zorgen. La Providence, waar mam de
laatste periode van haar leven heel liefdevol verzorgd is.


Geboren

Jack

27 augustus 2020
Zoon van
Jules & Ilja
Francken-Donders
Horsterdijk 37
5973 PM Lottum

Geboren

Cato

5 september 2020
Dochter van
Bob en Yvon
Vostermans-Vorstermans
Zusje van Fleur en Loïs
Scheperstraat 9
5975 VK Sevenum

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



Ons meisje

Liv

1 september 2020
Dochter van
Marco en Joyce
Tielen-Peeters
Stoere broers Sem en Vic
Van Blitterswijckstraat 40
5961 ST Horst



www.yogacentrumlespoir.nl
Nu vrijblijvend 5 lessen voor € 37,50!
Dinsdag 20.15-21.15 uur
yogavooriedeen@live.nl/077 851 50 08.
Moeite met wis- of scheikunde?
Ik leg de lesstof graag op een
begrijpelijke manier aan je uit!
Bel gerust 06 23 07 12 46.
Veel hortensia’s (o.a. limelight,
annabel), rhodo, azalea, vlinderstruik,
groenblijvers e.a. heesters (op stam),
bodembedekkers, vaste pl. enz. Open
za van 9.30-16.30 of do-vrij na tel.
afspraak 06 40 32 71 08.
www.veld-tuinplanten.nl
Oude Heldenseweg (naast 13a) Maasbree
Bouwgrond gevraagd
in Horst-Hegelsom-Sevenum vanaf
500 m2. Voor info:
bouwgrondgevraagd@hotmail.com
Hulp nodig met Nederlands, Engels
of Wiskunde A? Stuur mij een e-mail:
vaessen.sara@gmail.com. Ik heb ook
ervaring met autisme en AD(H)D.
-Sara (MSc psychologie).
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Wil je gitaar, bas of ukelele leren
spelen? Vraag je gratis proefles aan op:
www.gitaarleshorst.nl

Geboren

Geboren

Jur

2 september 2020
Zoon van
Bart en Josien
Spreeuwenberg-Raedts
Mulderstraat 1
5975 VX Sevenum

Djim

1 september 2020
Zoon van
Frank en Joyce
van Laar-Kleeven
Broertje van
Romé en Rimke
Blaktweg 4
5962 NH Melderslo

Chérel Keijsers
is 31 augustus
geslaagd aan de
Universiteit van Utrecht.
Ze heeft haar Master
Social Policy and Public
Health gehaald.

“Inderdaad word ik op 27 september in de kathedraal Sint Christoffel
te Roermond tot plebaan-deken
geïnstalleerd, maar tot die tijd ben
ik gewoon deken van Horst, pastoor
van tien parochies en administrator
van vier parochies, hoewel ik sinds
31 augustus in Roermond woon”,
laat deken De Graaf Woutering desgevraagd weten.
“Vanuit Roermond vergader ik
wekelijks met het priesterteam, heb
ik contact met kerkbestuursleden
en coördinatoren van werkgroepen en doe ik af en toe uitvaarten.” Hij geeft aan dat hij tot de
27e september elke zaterdagavond
en zondagochtend heilige missen
in de kerkdorpen doet. “De dagelijkse missen, de catechese rond

communie en vormsel worden
vooral door de kapelaans Marcin
en Te Boekhorst gedaan met wie ik
voortdurend in nauw contact blijf.”
Mocht de opvolger van De Graaf
Woutering, nu nog pastoor van
Roermond Wilson Varela, na die
datum nog niet naar Horst aan de
Maas kunnen komen, dan neemt de
deken van Venray de bestuurlijke
zaken waar. De Graaf Woutering
denkt echter dat dit maar voor
een korte periode zal zijn.
Mogelijk hoeft Venray niet eens in
actie te komen. De Graaf Woutering:
“Deken Varela staat te popelen met
de twee nieuwe kapelaans en het
wachten is op het opknappen en
schoonmaken van de dekenij aan
de Hoofdstraat.”

VVD wil winterterrassen
Zowel Centrummanagement Horst als Koninklijke Horeca
Nederland ziet wel iets in het voorstel van de VVD Horst aan de Maas
om de terrassen in herfst en winter ook open te stellen. De politieke
partij wil hiermee de horecaondernemers tegemoet komen.
In een brief aan het College van
B&W wijst de VVD erop dat voor veel
horeca het lastig is om, als straks
de terrassen weer moeten sluiten,
binnen de anderhalvemetermaatregel na te leven. Zij stelt daarom voor
horeca de mogelijkheid te geven
een winterterras open te stellen.
De VVD vindt dat het college daarvoor het gesprek moet aangaan met
de ondernemers.
Desgevraagd laat Anita Rongen van
het Centrummanagement Horst
weten wel iets in het voorstel te
zien. “Het centrummanagement
staat daar heel positief tegenover.
Wij vinden het belangrijk de horeca
daarin te ondersteunen. Er moet
dan wel eerst in overleg gekeken
worden hoe dat in praktijk zou kunnen werken. Welke kosten neemt
dit met zich mee. Terrassen moeten
dan bijvoorbeeld verwarmd worden.
Daarover willen we in gesprek met
de horeca.”
In andere Limburgse gemeenten
wordt momenteel ook gesproken
over het langer of zelfs permanent opstellen van terrassen, geeft
een woordvoerder van Koninklijke
Horeca Nederland regio Noord-

Limburg aan. “Vaak ook zelfs op
grotere oppervlakten dan precorona. We zien dat een ondernemer
ongeveer drie keer zoveel ruimte
moet innemen als in de situatie
voor corona. Dit omdat we anders
de 1,5 meter afstand niet kunnen
handhaven. Wanneer een ondernemer dus niet extra ruimte krijgt voor
buiten, kan hij slechts een derde
van zijn oude omzet behalen op zijn
‘oude terras’. Een ondernemer die
geen terras heeft, of het terras in de
winterperiode moet opruimen heeft
zeer waarschijnlijk een groot probleem. Een groot deel van de gasten zit normaal gesproken al graag
buiten en in deze rare periode al
helemaal.” Volgens de woordvoerder
is een groot terras momenteel voor
velen noodzakelijk om te overleven als ondernemer. “Wanneer een
gemeente daaraan mee wil werken juichen we dat toe en gaan we
graag in gesprek met de gemeente
om dat praktisch, snel en met zo min
mogelijk regels mogelijk te maken.
We zien ook op veel plekken dat een
ruimer terras zorgt voor meer levendigheid en gezelligheid in de buurt
en tevreden bewoners.”
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15-vragen aan

Didi Christiaens Horst
met mama een klavertje vier gaan
zoeken. De sprong was tijdens de
training niet meer gelukt en ook
niet met inturnen. Tijdens de wedstrijd lukte het en waar het nu door
kwam? Bijgeloof? Zeg het maar, ik
weet het niet.

Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?
Ik ben niet bang aangelegd. Ik was
wel bang dat er oorlog zou uitbreken
toen Trump president werd.

Wat ligt er onder jouw bed?
Een logeermatras. Bij ons is iedereen welkom. Er blijft vaak iemand
logeren.

Optimist, pessimist of realist?
Ik ben optimistisch. Ik ga overal voor.
Als ik denk dat ik het kan dan ga ik
er voor. Hoe hard ik daar dan ook
voor moet werken.

Als je een dier was, wat zou je
dan zijn?
Als ik een dier was, zou ik een
giraffe zijn. Ze hebben een lange
nek en kunnen overal kijken. En ik
vind hun neus en tong zo leuk. Maar
ik zou niet op de savanne willen
wonen maar lekker in de dierentuin.
Lijkt me namelijk niks om weg te
moeten rennen voor een leeuw of
stropers die op de loer liggen.

Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Ik kijk bijna nooit tv, meestal alleen
op zaterdag. In de vakantie vind ik
de CupCakeCup ook leuk. Ik vind het
heel knap hoe goed die kinderen
zijn. Ik vind het zelf ook leuk om te
bakken.

Welke emoticon gebruik je het
meest?
Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Didi Christiaens
13 jaar
Horst
Blariacum

Wie kent jou het beste?
Mijn vader en moeder en mijn
vriendin Anne Keijzers. Ik ben al
heel lang vriendinnen met haar.
Toen ik hier kwam wonen heeft
ze er voor gezorgd dat ik me thuis
voelde in Horst. Daardoor ben ik
nu zelfverzekerd.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Het laatste boek dat ik leuk vond
is Schuld. Het is een heel mooi en
spannend verhaal. Het zou zo echt
gebeurd kunnen zijn. Het boek gaat
over een meisje dat visioenen krijgt
en later komen die visioenen ook uit.

Als je terug in de tijd zou gaan,
wat zou je jezelf voor advies
meegeven?

mij heel erg leuk lijken. Ik vind de
wedstrijden nu ook heel leuk. Ik vind
de vloer het leukste, omdat je daar
op muziek je oefeningen kunt laten
zien. Hoogspringen bij atletiek lijkt
me ook heel leuk. Ik heb lange
benen en het lijkt me gewoon grappig om heel hoog te kunnen springen.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?

Zeg nooit dat je het niet kan.
Want vaak kan je het wel als je er
zelf in gelooft. Ik wilde heel graag
naar havo/vwo, omdat ik een doel
heb. Op de basisschool werd mij
verteld dat mijn werkwoordspelling beter moest. Ik heb toen bijles
gekregen van Hanneke omdat ik het
heel graag wilde. Daarna was mijn
Cito-toets zo goed dat ik havo/vwoadvies heb gekregen. Ik weet dat
ik er hard voor heb moeten werken met dyslexie, maar wat er ook
gebeurt ik kan tenminste zeggen dat
ik het heb geprobeerd.

Met geen enkele artiest. Ik zou het
echt heel vervelend vinden als ik
overal herkend zou worden. Of als ik
een keer mijn haar slordig heb zitten en dan meteen in een roddelblad
staat.

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

Ben je bijgelovig?

Ik turn bij Hosema. Dus als ik een
topsporter zou zijn dan zou turnen

Welk fictief figuur doet jou denken aan jezelf?
Toen ik heel klein was keek ik
vaak de film Monsters Inc. Ik herken mezelf in het meisje in de film.
Van die twee kleine eigenwijze
staartjes, grote bruine en nergens
bang voor zijn.

Ik ben heel nuchter. Toch had ik met
turnen een keertje mis gesprongen met de sprong. Toen durfde ik
ineens niet meer. Ik ben toen samen

De lach-smiley met traantjes in de
ogen. Ik moet vaak lachen en deze
geeft mijn emotie dan het beste
weer. Zeker als ik de slappe lach heb.

Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst ontmoeten?
Ik wil graag dat anderen mij zien
als aardig en spontaan. Ik zou het
niet leuk vinden als mensen mij
vervelend en irritant vinden. Ik ben
een open en toegankelijk persoon
die graag andere helpt. Zo help ik
mijn oma soms met kleine klusjes.
Vooral toen hier de lockdown was
deed ik wel eens een boodschap
voor haar. Of toen oma ziek was,
hielp ik haar met de afwas of iets
anders.

Dag of nacht?
Overdag. Ik beleef dan leuke dingen
met vriendinnen of maak iets mee.
Zo houd ik bijvoorbeeld van naaien
en heb ik mondkapjes genaaid en
eigen kleren. Dit lukt in de nacht niet
dan is het licht te slecht om goed te
kunnen naaien. Maar ik vind uitslapen wel heel fijn dus als de nacht
lang duurt vind ik dat niet erg.

Tekst: Jélena Bours

Hoi

Column

Leren lezen
Wanneer was de laatste keer
dat je vrijwillig een boek hebt
opgepakt en lekker bent gaan
lezen? Als je een beetje op mij
lijkt is dat een hele poos geleden. Hoewel school elk jaar
lezen weer in je gezicht probeert te duwen met ‘lezen voor
de lijst’ heeft het bij mij naast
een grinnik om de leuk allitererende naam nooit echt iets
losgemaakt.
Waarom elke scholier ieder jaar
weer een stapel fictie moet lezen
is voor mij een raadsel. Ik snap dat
het nodig is om leerlingen academisch te leren lezen. Dit is zeker
handig op een vervolgopleiding,
in het zakelijk leven of zelfs in het
dagelijks leven. Ik zou zeggen dat
daar bij fictie lezen geen sprake
van is. Toen ik deze kwestie voorlegde aan mijn docent Nederlands
heb ik nooit echt een concreet
antwoord gekregen. ‘Ik zal er
volgende les op terugkomen’,
werd mij verteld. Dat is dus nooit
gebeurd.
Misschien denk je nu wel na mijn
hele pleidooi hierboven dat ik
echt een hekel heb aan lezen.
Nou, gelukkig is dat niet het
geval. Ik vond lezen altijd erg leuk.
Op de basisschool was leesles,
wat meestal gewoon een half uur
lezen betekende, mijn favoriete
les. Ik merk ook dat als ik eenmaal
een boek heb opgepakt ik niet kan
stoppen met lezen. Het is alleen
het beginnen met lezen wat lastig
is. Mijn moeder verslindt boeken
dikker dan de bijbel in haar vrije
tijd en ondanks dat deze hobby
niet erfelijk blijkt te zijn, zou ik wel
graag iets meer van haar gewoonten overnemen.
Ik denk namelijk dat er wel degelijk waarde ligt in het lezen van
fictie. Het lezen van boeken zal
je niet helpen in je vervolgstudie zoals academisch lezen dat zal
doen. Je leert er misschien wel
wat beter en sneller door lezen.
Ook zou het je vermogen om je in
te leven in een ander verhogen.
En bovenal is het gewoon leuk.
Een schrijver kan een verhaal en
karakters tot leven brengen zoals
een film of ander medium nooit
zou kunnen. En dat is wat mij
betreft de moeite al waard.

Teun
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Wilmie de Hoog-van Dijck Meerlo
Als dochter van een melkveehouder is het niet vreemd dat stilzitten niets voor haar is. Daarnaast staat ze
positief en met veel plezier in het leven. Deze week wordt Wilmie de Hoog-van Dijck (43) uit Meerlo geplukt.

het ons eigen huis waar we trouwden”, lacht Wilmie. De boerderij aan
de Moleneind, genaamd Hoekerhof,
stamt uit de 18e eeuw en is al enkele
generaties in de familie. “Mijn vader
was vrij jong toen hij de boerderij overnam van zijn moeder. Toen
wij er zijn gaan wonen, hebben we
stap voor stap grote, maar ook kleine
zaken verbouwd en naar onze eigen
zin aangepast. Met zo’n oud huis blijf
je altijd bezig en dat vind ik juist zo
leuk, want ‘knommelen’ doe ik graag.
Op de bank met een boek zitten
doe ik zelden. En ook de tv gaat pas
’s avonds een keer aan. Ik ben wel
een actieve bij, ja. Ik vind het leuk om
dingen met het gezin te ondernemen
of samen met vrienden te borrelen of
muziek te luisteren. Ik heb achttien
jaar gevoetbald en doe nu aan volleybal ook met veel plezier. De derde
helft is voor mij zeker net zo belangrijk. Verder zit ik in de jeugdcommissie
van carnavalsvereniging De Vöskes.
Carnaval vind ik echt een geweldig
feest. Zo mooi om dit samen met
anderen te vieren. Lekker maf doen!
Eén van mijn zussen was enkele jaren
geleden de boerenbruid en een vriendin was dit vorig jaar. Dat was heel
mooi om mee te maken, daar kan ik
dan echt van genieten.”

Bakje koffie
Weggaan uit Meerlo? Geen haar op
het hoofd van Wilmie dat daar aan
het denkt. “Meerlo is mijn dorp.
Alles wat me dierbaar is, familie en
vrienden, heb ik hier om me heen.
Emigreren? Nog niet misschien.”
Dat wil niet zeggen dat Wilmie niets
van de wereld heeft gezien. Zo ging
ze namelijk op haar 17e al op kamers
in Boxtel, liep ze drie maanden stage
in Israël en trok ze na haar afstuderen enkele maanden samen met een
vriendin door Australië en NieuwZeeland. “Ik was als kind heel verlegen, ik durfde bijna niets te zeggen
als er mensen op bezoek kwamen”,
weet ze nog. Dat veranderde toen ze
na de mavo naar de MAS in Boxtel
ging waar ze de opleiding levensmiddelentechnologie volgde. “Na één

jaar op en neer reizen ging ik op
kamers. Een tijd die ik niet had willen
missen en ook goed voor mijn eigen
ontwikkeling was; van een verlegen meisje naar gezellige kletstante.
Ik ging in het weekend wel altijd terug
naar Meerlo. Hier had ik mijn werk, de
soos, sport en mijn vrienden.” Na de
MAS ging Wilmie verder naar de HAS
in Den Bosch. Tegenwoordig werkt
ze bij een producent van aardappelproducten in Oostrum op de afdeling
kwaliteitszorg. “Heel divers en leuk
werk waarbij ik contact heb met leveranciers en klanten.”

Knommelen
Tijdens haar studententijd leerde
ze de uit Posterholt afkomstige Jos
kennen. “Ik stond toen net op het

Puzzel

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

3

7

5

2
7

5

4

6

4

9

7

1

3

5

2

4

4

6

7

8

4

5

Tekst en beeld: Marieke Vullings

Oplossing vorige week:
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20.000 m2 planten en bomen,
Meterik

Vele soorteienrs
najaarsbloe

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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‘Vier ’t laeve’ is niet voor niets het
motto van Wilmie. “Het maakt niet
uit wat je doet, het is allemaal goed.
Belangrijk is dat je er met volle teugen van geniet. En dat doe ik dat ook
samen met Jos en de kinderen, familie en vrienden. Het is zo fijn dat ze in
de buurt wonen en dat ik daar altijd
terecht kan al is het maar voor en kort
bezoekje met een bakje koffie. Ik kan
wel het avontuur opzoeken, zo zou
ik graag nog een keer met het gezin
een verre reis maken, maar kom ook
weer graag thuis. Ik ben de koning te
rijk en ben blij met de kleine dingen
en ik hoop dat andere mensen dat
ook kunnen. Vier het leven met veel
proost- en genietmomentjes.”

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Sudoku
4

punt om te gaan reizen. Ik heb toen
wel even getwijfeld of ik zou gaan.
Maar ik dacht: als het echte liefde is,
dan zijn we ook na die vijf maanden
bij elkaar.” En dat het echte liefde
was bleek wel toen Jos zelfs in de
maanden dat Wilmie aan het reizen was, naar Meerlo ging. Lachend:
“Voor mijn reis was het Wilmie en
Jos en daarna was het ineens Jos en
Wilmie.” In 2006 zijn ze getrouwd en
samen kregen ze zoon Kay (13) en
dochter Fannie (10). “Het was eigenlijk de bedoeling dat we zouden
trouwen in de schuur van het huis
van mijn ouders. Maar zij besloten
te verhuizen, waardoor het huis vrij
kwam. Jos en ik wilden er wel graag
gaan wonen. Het kon allemaal snel
worden geregeld en uiteindelijk was
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2.500 leibomen op voorraad
De laagste prijzen

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

Binnenkijken bij...

Column

Frisse start
Nooit eerder waren onze leerlingen zo welkom als dit jaar.
Wat hebben we ze gemist!
Nooit eerder maakten we ons
bij het opstarten van het schooljaar zoveel zorgen om ieders
welzijn. En nooit eerder ook
vroegen we ons af hoelang het
feestje van les aan complete
klassen zou mogen duren.
De blijdschap van het weerzien
na de vakantie wordt onmiddellijk beteugeld door zorgen over
de toekomst.
Bij alles wat we doen en
laten, speelt corona een rol.
Vóór corona dacht ik bij het
woord ‘virus’ eerlijk gezegd
eerst aan mijn computer en het
beschermen van data en daarna
pas aan mezelf. Dat is nu wel
even anders. Ik ken namelijk
best wel wat mensen die (zwaar)
getroffen zijn.
De brugklassers gaan fris van
start en fietsen onbekommerd
vanuit alle windstreken hun toekomst op Dendron tegemoet, net
als de startertjes bij tienercollege
SOOOOL10-14, die nog in groep 7
of 8 zitten. Zij kozen heel bewust
voor Samen Onderzoekend,
Ontwerpend, Ontdekkend en
Ondernemend Leren én voor
een nieuwe start met veel keuzevrijheid. Kiezen voor techniek, Mens & Dienstverlenen of
Groen, kiezen voor gastlessen
en keuzes maken bij het plannen van het individuele dagrooster. Vrijheid…. Een belangrijke
waarde in het concept, maar een
ongenode en onzichtbare gast
in de samenleving bepaalt nu
de grenzen van wat we kunnen
bieden.
Het virus bestrijden we
ondertussen dapper met
desinfectiemiddelen, de
anderhalvemetersamenleving
en ventilatie. Dat maakt de start
van dit schooljaar ook letterlijk
echt fris. De zon liet ons immers
al snel in de steek. Brrrr, best
koud zo. Ook gingen we al snel
aan de mondkapjes. Wie had dat
ooit gedacht! De hele school aan
de mondkapjes. Ik voel me een
figurant in een sciencefictionfilm.
Maar we maken er het beste van.
De verkiezing van het origineelste kapje is misschien een goed
begin.

Dorien Stals
Dendron College
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Inwoners America

Bijeenkomst over zonnepanelen op geluidschermen
Op woensdag 23 september organiseert het NEWRAIL-project een participatiebijeenkomst voor bewoners van America.

De samenstelling van deze gemeentepagina is gedaan op dinsdag 8 september.
De mogelijkheid bestaat dat, gezien de coronacrisis, bepaalde informatie weer
achterhaald is door nieuwe maatregelen. Op onze website vindt u de actuele informatie.

15 september 2020

Tour de L1mbourg vanaf Pastoor
Vullinghsplein in Grubbenvorst

Het NEWRAIL-project is een

Omwonenden en bewoners van de

onderzoeksproject waaraan ProRail,

gemeente Horst aan de Maas zijn van harte

TNO, Haagse Hogeschool, Reindonk

welkom om aan de bijeenkomst deel te

De rondreizende wielertalkshow van L1 komt weer naar de gemeente Horst aan de Maas.

Energie en de Gemeente Horst aan

nemen. De bijeenkomst start om 19.30 uur

Op dinsdag 15 september staan ze op het Pastoor Vullinghsplein in Grubbenvorst. Het pro-

de Maas deelnemen. Het doel van het

en vindt plaats in gemeenschapshuis Aan de

gramma zit vol humor, sport en wetenswaardigheden en uiteraard komt ook de gemeente en

NEWRAIL-project is te onderzoeken of het

Brug in America en via een livestream die u

vooral Grubbenvorst aan bod.

mogelijk is zonnestroom op te wekken met

thuis kunt volgen. Avondvoorzitter is Karel

zonnepanelen op geluidschermen aan het

Mulder (De Haagse Hogeschool).

Vanaf 16.30 uur is de Tour de France
etappe van de dag te bekijken op

spoor. Als dit mogelijk is, wordt dit als eerste
in America gerealiseerd. Het is dan een

Via onze website kunt u zich aanmelden voor

een groot scherm op het Pastoor

proefproject waarbij geëvalueerd wordt of

deze participatiebijeenkomst. Hier leest u

Vullinghsplein. Ook is iedereen

dit een interessant project is om ook in de

ook meer informatie over de inhoud van de

uitgenodigd om de live uitzending op

rest van Nederland toe te passen.

avond en de mogelijkheden tot bijwonen.

het plein gratis bij te wonen. Zowel op
het plein als op het terras van In
de Witte Dame worden de corona-

Vanaf januari 2020

Meer Toezicht en Handhaving

maatregelen nageleefd.
Locatie
Het Ondernemers Collectief

U heeft het misschien al gemerkt. Vanaf het eerste kwartaal van dit jaar houden we meer

Grubbenvorst heeft deze locatie in het

een app van de ‘Stichting Grubbenvorst

toezicht in de gemeente Horst aan de Maas. Dit doen we op verzoek van onze inwoners en

centrum van de kern Grubbenvorst gekozen.

verenigd’. Deze stichting is begin 2020

raadsleden. Zo controleren we meer op het parkeren in de blauwe zone. En zijn er verschil-

Het plein ligt centraal op een kruispunt van

opgericht. Er participeren (tot nu toe) 24

lende hinderlijke aanhangers, caravans en autowrakken verwijderd van de openbare weg.

vele wegen en richtingen. Een beeld dat

partijen. Het doel van deze stichting is

past in de visie van een samenwerkend

het bevorderen van een duurzame en

Ook op andere vlakken gaan we meer con-

inpassing van bedrijven, wat betekent dat er

Grubbenvorst. Kortom; een idyllische en

toekomstbestendige samenwerking op het

troleren. Denk daarbij aan de regelgeving

groen aangeplant moet worden. Een ander

toeristische plek.

gebied van onderwijs, cultuur, sport en

vanuit de Algemene Plaatselijke Verordening.

voorbeeld is de huisvesting van internationale

Of aan de (nakoming van) landschappelijke

werknemers.

Dinsdag 15 september

Themabijeenkomst gemeenteraad over strategische visie
en duurzame elektriciteit
Tijdens deze themabijeenkomst wordt de gemeenteraad geïnformeerd over twee onderwerpen: de strategische visie en het Kader voor de Opwek van Duurzame Elektriciteit (KODE)
Strategische visie

gemeentelijk beleid ten aanzien van het

Welke plannen en ambities heeft het

grootschalige opwekken van zon- en wind-

college als het gaat om het toekomstige

energie. Tijdens deze themabijeenkomst

gemeentelijk beleid? Bij de vorming van

wordt de raad alvast geïnformeerd over de

een nieuw college van B&W hebben de

uitgangspunten van dit beleid en is er een

coalitiepartijen een nieuwe strategische

mogelijkheid om vragen te stellen.

visie aangekondigd die hier duidelijkheid
over gaat verschaffen.

historie, alsmede op sociaalmaatschappelijk
Maatschappelijk tintje

vlak in Grubbenvorst tussen diverse

Het Ondernemers Collectief Grubbenvorst

organisaties, daaronder begrepen

grijpt de dag ook aan om een steentje bij te

verenigingen en stichtingen. Mede om

dragen aan een duurzame samenwerking

genoemde doelstelling te realiseren zal een

en leefbaarheid in de kern Grubbenvorst.

app worden geïntroduceerd die verbindt

Ze heeft er namelijk voor gekozen donaties

en een echte meerwaarde creëert voor de

en giften die op 15 september opgehaald

totale organisatie. Er ontstaat hierdoor één

worden, ten goede te laten komen aan

centraal platform voor alle communicatie.

Bekendmakingen

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

Inmiddels is de aanpak rond deze

Publiek
De themabijeenkomst is openbaar en vindt

strategische visie in een eerder stadium

plaats in de raadzaal. Aanvang 20 uur.

door de gemeenteraad besproken

In verband met de coronamaatregelen geldt

en werden inwoners en organisaties

voor de publieke tribune een onderlinge

Broekhuizen

Horst

Sevenum

gevraagd wat men terug wil zien in

afstand van 1,5 meter. Dit betekent dat er

Luischhof

De Afhang Fase 04 Sectie M,

Maasbreeseweg 56

die strategische visie. Tijdens deze

plaats is voor maximaal 10 personen op de

Broekhuizenvorst

themabijeenkomst wordt het eerste

tribune. Mensen die de raadsvergaderingen

Maastraat 2a

concept voor de strategische visie

willen bezoeken worden verzocht zich uiterlijk

Grubbenvorst

besproken.

24 uur vóór de vergadering aan te melden bij

Beatrixstraat 15

Westsingel (M3226)

de grifﬁer (077 477 97 70 / 06 - 51 85 28 91 /

Lovendaal 13

Westsingel 201

Kader voor de Opwek van Duurzame

grifﬁer@horstaandemaas.nl).

Hegelsom

Meterik

Elektriciteit (KODE)

Meer informatie over de bijeenkomst leest u

Past. Debijstraat 1/

Crommentuijnstraat

In oktober behandeld de gemeenteraad het

op de website horstaandemaas.nl/raad.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

Kogelstraat ongenummerd

nr. 2893 en 3674
Venrayseweg 126b
(verzonden 3 september)

ongenummerd

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777

De Vorst 8
Kannegietweg 11
Swolgen
Mgr. Aertsstraat 16
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Hartelijk dank voor het meedenken over
duurzame energie
Voor de vakantie riep de wethouder iedereen op om mee te denken over de toekomst van duurzame energie in Horst aan de Maas.
Thijs Kuipers: “het is goed om te merken dat inwoners, jong en oud, inderdaad met ons mee willen denken. Hartelijk dank daarvoor! Op dit
moment stellen we het Kader voor Opwek van Duurzame Elektriciteit (KODE) op om zon- en windenergieprojecten mogelijk te maken.
De resultaten van de enquêtes krijgen hierin een vertaling. In het najaar besluiten het college van B & W en de gemeenteraad over KODE.
Dat is de eerste stap, over het vervolg houden we je op de hoogte”
Alle uitslagen nog eens nakijken?
Enquêtes

vinden tussen zonneweides of windturbines.

Inwoners zijn via uitgebreide enquêtes

Er is een lichte voorkeur voor zonneweides.

gevraagd naar hun mening en ideeën.

uitslagen vind je op:

• Ten aanzien van windturbines, zien zij deze

naar de inwoners en omgeving waarin

www.horstaandemaas/wijgaangroen

het liefst in een lijnopstelling, geen ‘’losse’’

energieprojecten worden gerealiseerd.

turbines, maar in aansluiting op ’logische

• Ruim tweederde van de inwoners steunt de

plekken’ in het landschap zoals langs de

giegebruik lokaal duurzaam op te wekken.
Deze ambitie is door de gemeenteraad in
2018 vastgesteld.

(snel)weg of spoorlijn op ruime afstand van

Afspiegeling van de samenleving
Meer dan 500 inwoners vulde een enquête

woningen.

in. Citisens: “De resultaten van het

• Er een voorkeur om zonneweides grootschalig te clusteren verder van woonkernen,

• Een deel van deze energie kan worden

onderzoek zijn gewogen op de verdeling van
betrokkenheidsproﬁelen in de gemeente.

boven grote aantallen kleinere zonneweides

opgewekt door zonnepanelen op daken.

versnipperd in het landschap. Jongeren

Achtergrondkernmerken als leeftijd,

Om de opgave in te vullen zullen daarnaast

hechten wat minder aan de clustering.

opleiding, inkomen en sociale economische

ook zonneweides en windturbines nodig zijn

• Een kwart van de inwoners is geïnteres-

status zijn hierin ingebed. Hierdoor vormt de

om de opgave te realiseren.
• Aan inwoners is gevraagd de balans te

De volledige tekst en de enquête-

de opbrengsten moeten terugvloeien

Wat zijn de conclusies?
ambitie om 30% van het toekomstig ener-

• Vrijwel iedereen is van mening dat

seerd om, via een energiecoöperatie, zelf te

uitslag een goede basis als afspiegeling van

investeren in zonneweides of windturbines.

de samenleving”.

60-jarig
huwelijksjubileum

De afgelopen tijd vierden
zes echtparen hun
60-jarig huwelijksjubileum.
Burgemeester Palmen
bracht hen een bezoek.
Hij nam voor alle echtparen
een mooi boeket bloemen
en een cadeau namens de
gemeente mee.
Foto 1 Echtpaar VerstegenRongen uit Horst
Foto 2 Echtpaar VerstegenSchwachofer uit
Horst
Foto 3 Echtpaar HilhorstHilhorst uit Sevenum
Foto 4 Echtpaar StratenKeijsers uit Horst
Foto 5 Echtpaar v.d.
Munckhof-Verdellen
uit Horst
Foto 6 Echtpaar PeetersWillems uit America

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777

Wilt u ook lekker weg in eigen tuin?
Maak dan gebruik van een van onze onderhoudspakketten!
Bemestings
pakket

Lekker weg in eigen tuin
pakket

Compleet tuinonderhoud
pakket

Het bemestingspakket is onmisbaar

Met het ‘EVEN LEKKER WEG PAKKET’

Een pakket voor een degelijke en

voor een frisgroene tuin waar u lang

geniet u in 3 uur weer van een

complete onderhoudsbeurt waarbij

plezier van heeft. Onze hovenier

verzorgde tuin en is uw tuin weer

de tuin ook extra bemest wordt met

bemest uw tuin met meststof op

fris en fruitig. Gebruik tuinmachines

organische voeding. Voor € 365,-

organische basis die de ontwikkeling

en afvoeren groenafval is

van uw tuin ten goede komt.

inbegrepen. Normaal € 145,-

v.a.

€ 65,00

incl. btw

€ 137,75

Geldig
tot 31-122020

incl. btw

inclusief btw onderhouden wij de tuin
in 8 uur en is alles inbegrepen.

€ 365,00

incl. btw

Gebruik hiervoor de actie code Najaar_2020

Plan het pakket in via www.vandurengroenservice.nl/tuinpakketten/

Ninnesweg 50
5981 PC Panningen
Tel. 077 720 19 95
info@vandurengroenservice.nl

www.vandurengroenservice.nl
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SP Horst aan de Maas

Onterecht beschuldigd van belastingfraude

De toeslagenaffaire, waarbij ouders onterecht werden weggezet als
fraudeur met kinderopvangtoeslag, blijkt nog véél groter dan aanvankelijk gedacht.
Ook tienduizenden andere mensen
die hun belastingaangifte deden,
kwamen automatisch en onterecht
als fraudeur in het systeem te staan.
En de Belastingdienst discrimineerde
door de tweede nationaliteit te
gebruiken als basis om mensen te
controleren. Zonder bewijs of aanleiding werden duizenden ouders extra

VVD Horst aan de Maas

gecontroleerd, als fraudeur bestempeld én kwamen ze op de zwarte lijst
te staan.
De ouders zijn murw gebeukt doordat ze van het kastje naar de muur
worden gestuurd. Ze zijn radeloos en
hebben het vertrouwen in de gehele
overheid verloren door het enorme
onrecht wat hen is aangedaan door

Benieuwd was ik, als leerkracht, dan
ook om te zien hoe de laatste nieuwe
maatregel (iedereen een mondkapje
op in de gang) zou vallen. In de eerste schoolweek werd snel duidelijk
dat de 1,5 meter tussen leerlingen

en docenten in de gang niet haalbaar was. Daarvoor zijn simpelweg te
veel leerlingen in een relatief kleine
ruimte. Deze nieuwe maatregel was
derhalve onvermijdelijk.
Het was mooi om te zien dat vanaf

Aniet Fonteyne, raadslid

de eerste dag (bijna) iedereen zich
aan de afspraken hield. Zelfs op vrijdagmiddag, toen de school zo goed
als verlaten was, liepen de leerlingen met een mondkapje op door de
gangen. Uiteraard wordt daar waar
afstand gehouden kan worden dat
ook gedaan.
Ook op de spaarzame momenten
dat leerlingen zich niet aan de regels
hielden, waren ze goed te corrigeren.
En zo hoort het ook. Regels die je
hebt, moeten ook gehandhaafd wor-

den. Dat geldt niet alleen op school
maar overal (dus ook voor CDA’ers
die trouwen). Covid-19 houdt namelijk niet op bij de grenzen van een
schoolterrein en dat maakt het een
verantwoordelijkheid van ons allemaal. Gewoon. Doen.

Tom Obers

Blijven wonen in eigen ‘dörp’

Op de agenda van de raadsvergadering van 8 september stond ‘De
woonvisie Noord-Limburg 2020-2024’: de visie (kijk) op Wonen en
vooral de toekomst van Wonen. Belangrijk, want: veel mensen willen
blijven wonen in eigen ‘dörp’.
In diverse kernen van Horst aan de
Maas staan mooie bouwprojecten op
stapel met kansen voor jong en oud.
Het liefst wil iedereen, zowel de bouwers, alsook de ambtenaar snel van
start. In dit proces zijn samenwerken
en communiceren de belangrijkste
bouwstenen. Blijf in gesprek met

D66+GroenLinks Horst aan de Maas

elkaar en hou de ander op de hoogte
over de stand van zaken, want het
duurt wel ‘even’ voordat de eerste
steen gelegd wordt.
In Nederland is alles (te goed?)
geregeld. Daarom krijgen de bouwers, maar ook de ambtenaren bij
de gemeente te maken met vele

voorwaarden waaraan voldaan moet
worden. Denk, naast het vele papierwerk, onder andere aan gesprekken
met omwonenden, de flora en fauna
of een magneetzone in de buurt
van een bouwproject. Dit hoort erbij
volgens de Nederlandse wetten en
regels. Maar niet iedereen weet dit.
En dat zorgt voor teleurstelling én
vooral onbegrip, waardoor jongeren
en ouderen alsnog het eigen ‘dörp’
verlaten.
Samenwerken en communiceren is

dus belangrijk. Informeer elkaar en
blijf in gesprek. Dit geldt voor alle
partijen. Hierdoor krijg je begrip voor
elkaar en daarmee is de belangrijkste
bouwsteen, de fundering, gelegd.
Wij bouwen graag mee om zo ons
steentje bij te dragen aan de leefbaarheid van jóuw kern. Dus: hulp
nodig? Laat het ons weten. Gewoon
Samen doen.

Marian Gubbels, raadslid

Politiek: feit en mening verbinden

Wij luisteren niet alleen naar verhalen die op straat leven, maar het is ook van belang om rekening te
houden met feiten en cijfers voordat we in de politiek een besluit nemen.
Dat gaat bijvoorbeeld als volgt.
Het ideaal van D66+GroenLinks is
dat iedereen in Horst aan de Maas
zou moeten kunnen wonen, alleenstaand, starter, waar je ook vandaan
komt. Nou ken je misschien wel
iemand in Horst aan de Maas die op
zoek is naar een (sociale) huurwoning.
Wij horen dit geluid natuurlijk al lan-

gemeente hen kan ondersteunen
om hun weg te vinden in het oerwoud van regelingen waar ze mee te
maken krijgen. De SP heeft dan ook
een motie ingediend om in Horst aan
de Maas een vertrouwenspersoon of
een gespecialiseerde hulpverlener
aan te stellen, bij wie gedupeerden
zich kunnen melden en ze hun verhaal kunnen doen.

Onvermijdelijke verantwoordelijkheid

Het schooljaar is weer begonnen. Na een hectisch einde van het vorige
schooljaar mag iedereen weer ‘gewoon’ naar school. Dat is, met alle
nieuwe maatregelen, weer even wennen en meer dan ooit vraagt dit
van onze jeugd en medewerkers een grote verantwoordelijkheid. Een
verantwoordelijkheid naar elkaar en naar zichzelf, want covid-19 is
nog steeds onder ons en dat zal het ook nog een tijd blijven.

CDA Horst aan de Maas

de Belastingdienst. Een klein foutje
in één formulier was genoeg om als
fraudeur te boek komen te staan in
het computersysteem. En het bleek
haast onmogelijk om daar weer uit
te komen. Veel ouders zijn helemaal
aan het eind van hun latijn, niet
alleen financieel maar ook geestelijk
en fysiek.
Om het vertrouwen in de overheid
te herstellen geven deze ouders aan
dat ze behoefte hebben aan één
betrouwbare persoon, die vanuit de

ger en checken dan ook de cijfers.
Om vervolgens in de raad te constateren dat met name woningcorporaties veel slopen en verkopen
en dat het lastig is om te bouwen.
Dit soort feiten zijn natuurlijk verre
van leuk, maar het zet wel toe tot
een nieuw begin. Het nodigt uit om
tot actie over te gaan. Of wel: we
komen deze week met partners tot

het voorstel om 300 (ver)bouw- en
omgevingsvergunningen te verlenen.
Het is wat ons betreft dus belangrijk
om feiten en meningen te combineren. Dat geldt ook voor het nieuws.
Zeker als een journalist een oordeel velt over het handelen van
de gemeente, zoals bij de provinciale regeling Ruimte voor Ruimte,

dan hebben wij de voorkeur om dit
grondig te laten uitzoeken. Of vragen te stellen: wat is er gebeurd?
We kunnen ook vragen laten stellen door onze partners van D66 en
GroenLinks in de Provinciale Staten.
In ieder geval goed dat er door de
provincie een onafhankelijk evaluatie van de regeling is toegezegd.
Het blijft balanceren. Zolang je maar
transparant bent over wat er speelt
en waarom je wel of niet tot actie
overgaat. Want een mening is niet

altijd waar en soms moet je wat vinden over een feit.

Eveline Baas

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

MEGA
ROMMELMARKT

Carbootsale Horst

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

13 + 27 september
8.30-15.30 uur / 350 stands
Peeldijkje 1, 5961 NK. A73 afrit 10

www.carbootsalehorst.nl

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

#kempencreëert

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

creatieve
ideëen
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Ik ga online geld doneren
Veel dorpen in Horst aan de Maas maakten de afgelopen weken bekend dat er dit jaar geen collectanten langs de deuren gaan komen. Eerder dit
jaar werd de week al uitgesteld en nu is besloten dat langs de deuren gaan te veel risico met zich meebrengt voor de collectanten. De organisaties hopen dat veel mensen online alsnog een donatie doen bij een goed doel.
De vraag is of dat gaat gebeuren. Geld uit het
potje pakken dat altijd bij de deur staat of actief
op zoek gaan naar het goed doel dat je wil steunen en dan een donatie doen, dat is wel een
verschil. Daarbij hebben veel mensen het moeilijk nu, dan is de drempel om geld te geven aan

goede doelen nog wat hoger.
Van de andere kant is het zo dat het ook nu heel
belangrijk is dat goede doelen geld binnenkrijgen.
Juist in deze tijd is het belangrijk dat er ook aan
andere mensen gedacht wordt. Wat kost het werkelijk aan tijd om even online naar een goed doel

te gaan en wat geld over te maken? Dat kan binnen
een paar minuten geregeld zijn.

Ik ga online geld doneren. Wat vindt u?

Nu al carnavalsoptocht afgelasten is voorbarig
De eerste sinterklaasintocht is al afgelast, net als carnavalsoptochten en andere activiteiten die begin volgend jaar zouden plaatsvinden.
Horst aan de Maas. Moeten we nu al zover vooruit
gaan kijken? Zo zonde om nu van alles af te gaan
gelasten terwijl dat achteraf misschien helemaal
niet nodig is. Op Facebook reageert Lian Pouwels:
“De optocht is in de buitenlucht dus moet tegen
die tijd goed te doen zijn. Ik heb liever dat er nagedacht wordt hoe je de Sinterklaasintocht in Horst
door kunt laten gaan. Ik was niet van plan om tegen

OPEN HUIS
DAGEN!

mijn kinderen te zeggen dat Sinterklaas een jaartje
overslaat.” Ook wethouder Roy Bouten vindt beter
om niet te snel conclusies te trekken. “Ik denk dat
niemand zo ver vooruit kan kijken. Goed om de
scenario’s klaar te hebben liggen, maar vooral niet
overhaast beslissen.”

Klikgebit en Kunstgebit

Gratis cadeau

U kunt bij ons terecht voor:

bij besteding van € 75,-

> 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

Zondag 13 september
open van 13.00 - 17.00 uur

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

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

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur
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Bij iedere 10 euro één spaarzegel
Met 8 zegels is uw spaarkaart vol.

www.jumbophicoopsevenum.nl/historischemokken

De VVD zwaaide tijdens de
afgelopen raadsvergadering
met een rode vlag. Niet letterlijk, al zou dat wel een leuke
onderbreking zijn geweest,
maar figuurlijk. Met die fictieve
rode vlag liet de partij weten
niet blij te zijn met wethouder
Han Geurts. Een motie van
afkeuring zorgde voor nog een
extra tik op de vingers van de
wethouder.
“Dat doen ze allemaal voor de
bühne”, merkte een collega van
me op. En in eerste instantie was
ik geneigd hem gelijk te geven.
Want ja, wat haalt zo’n motie,
alleen ingediend door de oppositiepartijen VVD en SP, nu uit? Je kunt
van tevoren op je klompen aanvoelen dat het CDA haar eigen wethouder niet gaat afvallen. En als
er één schaap over de dam is, dan
volgt de rest van de coalitie al snel
vanzelf. Teleurgesteld, waren de
andere partijen, en ze vonden het
wel een heel zwaar instrument.
Er was 100 procent vertrouwen in
deze wethouder en de verbouwing
van ’t Gasthoês, want daar draaide
het om, is nu eenmaal een complex dossier. Dan moet je niet gaan
zeuren dat de wethouder ervoor
kiest om niet meteen alle informatie naar buiten te brengen.

Het is niet verkeerd
als het college op haar
plek wordt gezet

OP = OP

Voor meer informatie:

Column

Vandaag
is rood

Bespreking poll week 36

Er zijn zelfs organisaties die het risico niet durven te nemen en hun evenementen nog een
jaar doorschuiven. Logisch, dit soort activiteiten
hebben een lange voorbereidingstijd en het is
beter om dan nu de knoop door te hakken en
niet te wachten totdat er al van alles is gepland
en corona alsnog roet in het eten gooit. Maar dat
is toch wel voorbarig vinden veel inwoners van

Marieke ment...

JUMBO PHICOOP Horsterweg 64, 5975 NB Sevenum

“Ik heb u geïnformeerd zodra het
kon”, zei Geurts dan ook. Dus tja,
waarom al die tijd en moeite in
een motie steken als het alleen
voor de bühne is? Ik persoonlijk
vind het echter helemaal niet verkeerd als het College van B&W af
en toe eens op haar plek wordt
gezet. De gemeenteraad heeft een
controlerende taak, moet kritisch
zijn, vragen stellen en zich niet met
een kluitje in het riet laten sturen als ze geen antwoorden krijgt.
Niet dat deze raad dat nooit doet,
maar daar daadwerkelijk consequenties aan verbinden, daar ontbreekt het nogal eens aan. Dus ik
zou zeggen: kom maar op met die
rode vlaggen.
Marieke
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Meterik wint van SV United
Het eerste team van RKSV Meterik speelde zondag 6 september tegen SV United uit Meerlo op sportpark de
Vonckel een pittige wedstrijd, die door de groen-witte verdiend met 4-0 werd gewonnen.
Meterik startte sterk en zette United op
elke positie onder druk en combineerde
er lustig op los. Bart Houben beloonde
zichzelf en zijn team al na een paar
minuten met de fraaie 1-0 die hij van
buiten het zestienmetergebied loeihard
onder de lat binnenschoot. Vervolgens
troefde Rick Hesen met een fraaie lob
zijn tegenstander in het zestienmetergebied af en schoot de 2-0 in de
korte hoek binnen. United was wakker
geschud en ging fanatiek in de aanval.
Meterik moest, ging steeds meer achteruit voetballen en leed vaak balverlies door de lange bal te spelen of te

moeilijke oplossingen te zoeken. United
kreeg een aantal kansjes maar haar
vizier stond deze middag niet op scherp
en kwam de bal toch binnen de palen
dan was keper Luuk Haenen het slot op
de deur.
In de rust kreeg Paul Heldens zijn team
weer bij de les. Meterik nam het heft
weer in handen en bepaalde in de
tweede helft grotendeels het spelbeeld.
United, dat zonder kampioen te worden
gepromoveerd is naar de derde klasse,
kreeg geen kans om zijn spel te spelen, raakte steeds meer geïrriteerd en
haalde zelf het laatste beetje spanning

uit de wedstrijd door met twee eigen
goals de 4-0 eindstand op het scorebord
te zetten.
Door de 4-0 overwinning van
Stormvogels op VVV03 heeft Meterik
zondag 13 september, tegen de mannen
uit Siebengewald, aan een gelijkspel
voldoende om de volgende bekerronde
te bereiken. Trainer Paul Heldens was
zeer tevreden over het vertoonde spel
tot nu toe en gaf aan om dan niet voor
een magere 0-0 te gaan maar voor
minimaal een spectaculaire 3-3.
Tekst: voetbalvereniging RKSV Meterik

Oxalis wint eerste veldwedstrijd van DSV
Na een pauze van zes maanden door de coronacrisis, speelde het eerste team van korfbalvereniging Oxalis
zondag 6 september haar eerste competitiewedstrijd van het seizoen 2020-2021. Oxalis, dit seizoen uitkomend
in de overgangsklasse, startte de veldcompetitie met een uitwedstrijd tegen DSV 1 in het Brabantse Diessen.
Het was een wedstrijd waar Oxalis pas in de tweede helft het verschil maakte.

Golfwedstrijd om
Sekrocup
Op de Americabaan van golfbaan de Golfhorst in America werd vrijdag 4 september de jaarlijkse wedstrijd gehouden voor alle golfers van
Sevenum en Kronenberg. Inzet was de Sekrocup. De wedstrijd werd dit
jaar voor de vierde keer georganiseerd. Bij de dames was de winnaar
Ingrid Lenssen en bij de heren won Daan Salet.

Onderhoud en
reparatie van
caravans, campers
en vouwwagens

Aan- en verkoopmakelaar van
caravans, campers
en vouwwagens
Verkoop en
montage van
accesoires

Verkoop kampeerbenodigdheden

Meer info?
Bel, mail of stuur
een What’s app.
tel.: 06 52007453

DSV is geen onbekende tegenstander voor Oxalis. De laatste jaren
wist Oxalis altijd te winnen, maar
na een lange onderbreking en geen
wedstrijdritme, was het best spannend hoe de wedstrijd zou verlopen.
Oxalis begon goed en kwam op een
0-2 voorsprong. Maar DSV gaf hier
snel antwoord op en kwam tot 2-2.

De eerste helft ging gelijk op en Oxalis
bereikte de rust met een kleine voorsprong. Ze ging de rust in met een 4-5
tussenstand. Na de rust kwam DSV
terug op 5-5. Na een time out van
trainer/coach Johnny Vervoort kreeg
Oxalis weer een boost. De dames gingen beter spelen en gedurende de
tweede helft groeide de voorsprong

van Oxalis snel uit tot 5-10. In de laatste minuten wist DSV nog twee keer
te scoren, maar de winst was al veilig
gesteld door Oxalis. De uitslag van de
wedstrijd was 7-10. De 1e punten zijn
binnen. Zondag 13 september speelt
Oxalis thuis tegen Dakos 1.
Tekst: korfbalvereniging Oxalis

NK handboogveldschieten in
Tienray
In Tienray vinden op zaterdag 19 en zondag 20 september de Nederlandse Kampioenschappen veldschieten
plaats. De organisatie is voor de vierde keer in handen van HBSV ’t Trefpunt, dat het vijftigjarig jubileum viert.

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

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

In diverse leeftijdsklassen kunnen zowel
jongens, meisjes, dames en heren
kampioen van Nederland worden.
De wedstrijden beginnen zaterdag om
10.00 uur, terwijl zondag om 09.00 uur
het startsein klinkt. De wedstrijden
staan onder leiding van scheidsrechters
van de Nederlandse Handboogbond.
Er wordt elke dag geschoten op 24 doelen die staan opgesteld in de Tienrayse
bossen aan de Nieuwe Baan. In groepjes van vier schutters trekt men door
het parcours, op een vergelijkbare

manier als bij de golfsport. De afstanden waarop geschoten kan worden
variëren van 5 tot 60 meter, en de doelen in grote van 20 tot 80 centimeter.
De wedstrijden staan beperkt open voor
het publiek. De organisatie zorgt ervoor
dat een aantal doelen staat opgesteld
langs wandelpaden zodat men zich een
beeld kan vormen van het schieten met
pijl en boog.
Ook dit jaar staan er diverse topsporters aan de meet, onder andere twee
schutters die zich geplaatst hadden

voor deelname aan de Olympische
Spelen in Tokyo 2020: Steve Wijler uit
Weert en Rick van der Ven uit Schaijk.
Van ‘t Trefpunt zelfs zijn het Twan
Cleven en Heidi Peeters die weer een
kans maken op het hoogste podium.
De prijsuitreiking vind plaats op zondag om 17.00 uur op de cateringplaats aan de Nieuwe Baan in Tienray
en wordt muzikaal opgeluisterd door
Muziekvereniging Tienray. De wedstrijden worden met de geldende voorschriften gehouden.
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Jubilarissen
scheidsrechtersvereniging
Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray heeft onlangs twee
jubilarissen geëerd. Chrit Joosten is veertig jaar lid en Frans
Vervoort vijftig jaar.
Erelid Chrit Joosten (66) was
bestuurslid en dertien jaar voorzitter van de vereniging. Als scheidsrechter schopte hij het tot groep 1
(hoofdklasse). Daarna werd hij actief
voor de KNVB: als spelregeldocent,
rapporteur, begeleider, coach en
nu als waarnemer betaald voetbal.
Ook is hij elk jaar betrokken bij de
organisatie van de Paaswandeltocht.
Lid van Verdienste Frans Vervoort

Na lang wachten werd er na de COVID-19-onderbreking zondag
6 september weer eens een officiële wedstrijd gevoetbald op
Sportpark Kerkebos in Swolgen. Het eerste team van Sporting ST
speelde tegen MVC’19 uit Maasbree en verloor met 0-6.
beneden. De druk die MVC’19 in de
eerste helft opvoerde bleef daarbij achterwege. Het leek een saaie
tweede helft te worden totdat er
aan de zijde van Sporting plotseling twee geblesseerden vielen:
Tim van Meijel en Sergio Teles.
Vanzelfsprekend vervelend, maar
zeker als er geen reserves beschikbaar zijn. De thuisclub moest dus
door met negen man, waarna
er met man en macht verdedigd
moest worden.
MVC zag haar kans schoon en wist
in deze tweede helft nog drie keer
tot scoren te komen. Hiermee werd
de eindstand bepaald.
Zondag 13 september speelt
Sporting ST de derby tegen SVEB.

Tekst: voetbalvereniging
Sporting ST

Afdeling korfbal

Overtuigende zege SV
Melderslo in eerste
competitiewedstrijd
De korfbalsters van SV Melderslo 1 mochten op zondag 6 september, na een half jaar geen wedstrijden te hebben gespeeld, weer
aantreden voor de eerste competitiewedstrijd. Deze hoofdklassewedstrijd werd gespeeld tegen VIOS 1 uit Ottersum op sportpark
TOVIOS in Ottersum. SV Melderslo won overtuigend met 10-18.
Beide teams begonnen fel aan
de wedstrijd, maar het was SV
Melderslo dat direct de leiding
nam. De uitploeg kwam op 0-2
voor. Hoewel ook VIOS daarna
begon te scoren, hield SV Melderslo
de voorsprong de gehele eerste helft vast. Eind eerste helft
werd deze zelfs verder uitgebreid,
waardoor SV Melderslo met een
vrij comfortabele 6-10 voorsprong
de rust in kon. Na rust begon
SV Melderslo meteen weer sterk.
De voorsprong werd opnieuw
met twee doelpunten vergroot.

Jeugdclubevent TC Grubbenvorst
Tennisclub Grubbenvorst organiseerde in de week van 31 augustus het jaarlijkse jeugdclubevent. Zestig kinderen
in de categorie rood, oranje, groen, junioren tot en met 14 jaar en junioren tot en met 17 jaar streden in dubbels
tegen elkaar om de eer.

(86) is al vijftig jaar lid. Hij was
scheidsrechter bij de KNVB. In 2002
koos de vereniging hem als ‘vrijwilliger van het jaar’ en in 2016
kreeg hij een Gouden Schoffel
voor zijn vele werk in en rond
clubhuis Trefhove. Sinds 1994 is
Vervoort bestuurslid van de Stichting
Vrienden van de Scheidsrechter, die
sponsors werft en de vereniging
financieel ondersteunt.

Sporting ST verliest van
MVC’19

De wedstrijd begon goed voor de
thuisclub. Al na 10 minuten spelen had de teller op twee, of zelfs
drie kunnen staan in voordeel
van Sporting ST. Het mocht echter
niet zo zijn: een mooie aanval via
Sergio, Micha en Jannes werd knap
gekeerd door de doelman, en even
later stuitte ook Sven Beurskens op
de sluitpost. Hierna begon MVC’19
zich met de wedstrijd te bemoeien
en zoals altijd: als je zelf niet scoort
dan valt hij aan de andere kant
binnen. 0-1 voor MVC’19 na een
knappe individuele actie. Sporting
probeerde mee te blijven voetballen maar via twee penalty’s werd
de score al snel opgevoerd naar
0-3. Deze ruststand mag geflatteerd genoemd worden gezien het
spelbeeld in de eerste 45 minuten.
Na rust vond MVC’19 het welletjes en ging de balsnelheid naar
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Hierna kende VIOS even een opleving. De ploeg uit Ottersum kwam
terug tot 8-12, maar na een timeout aan de kant van SV Melderslo
namen de Melderslose korfbalsters
opnieuw het voortouw. Met slimmigheden en goed uitgespeelde
kansen wist de ploeg uit te lopen tot
9-18. VIOS had het laatste woord en
scoorde in de slotfase nog de 10-18,
maar de punten gingen meer dan
verdiend mee terug naar Melderslo.
Tekst: korfbalvereniging
SV Melderslo

Op zaterdag 5 september werden de
finales gespeeld. In de categorie rood
heeft Elise Rievers plaats 1 bemachtigd en Lizz Vaessen de tweede
plaats. In de categorie oranje, hebben
Allessia Seiti en Quin Seuren gewonnen van Juul Zinken en Suze Basten.

In de categorie groen wonnen Eline
Derks en Lucas Rongen van Fleur
Verhaagh en Mayke Vanmaris, bij de
junioren tot en met 14 jaar hebben
Mika Meewis en Sem Vaessen gewonnen van Rachelle Wolters en Sophie
Knelissen. Bij de junioren tot en met

17 jaar wonnen Janske Niessen en
Tijn Wolters van Roos Franssen en
Jesse Colbers.
Na de prijsuitreiking en tombola kregen alle jeugdleden een hoodie van
de sponsoren.

Wittenhorst naar volgende bekerronde
Het eerste team van RKsv Wittenhorst uit Horst trof zondag 6 september in de tweede poulewedstrijd van de
bekerstrijd Laura Hopel Combinatie uit Eygelshoven. Na een zege voor Wittenhorst vorige week en een verlies
voor LHC wist de Horster ploeg wat het moest doen. Het werd 5-1.
Trainer Ton Kosterman had deze middag weer gekozen voor een team
dat er voor en na de rust voor een
gedeelte anders uitzag. Zo dicht voor
de competitie een logische redenatie.
Na het eerste fluitsignaal was het
Wittenhorst dat het doel fel belaagde.
In de 7e minuut kon Jeroen Verkennis
het eerste doelpunt laten aantekenen. Hij schoot de bal onhoudbaar
achter de doelman, 1-0. De aangever was Joost van Rensch. Het duurde
toch nog even voordat nummer
twee werd gescoord. Dit werd overgelaten aan Daan Verlijsdonk, 2-0.

Wittenhorst geloofde het toen wel.
De bezoekers kwamen snel hierna
door de handige Glen Lemlijn opzetten,
die bijna doelman Jaap Omvlee verraste. Deze instelling blijkt altijd fout te
zijn. Vlak voor de pauze werd de ruststand bepaald door Michiel Hanssen, hij
krulde de bal mooi binnen, 3-0.
Direct na de pauze was een verslapping in de Horster ploeg. Tweemaal
konden de bezoekers gevaarlijk worden. Hieruit kwam dan de aansluitingstreffer. Uit een corner werd de 3-1
binnengeknikt. Waar was de dekking?
Na de wissels kwam Wittenhorst weer

los. Op aangeven van Verlijsdonk
scoorde Hanssen de 4-1.
Het slotakkoord kwam van de voeten
van Jeroen Verkennis, hij bepaalde de
eindstand van 5-1.
Zondag 13 september worden in
Boxmeer de poulewedstrijden afgesloten. Samen met Olympia’18 gaan
beide teams dus naar de volgende
ronde. Olympia’18 won met met 3-1
van RKVVO.

Tekst: Piet Nabben,
voetbalvereniging RKsv Wittenhorst

Boomkwekerij Coonen is op zoek naar een:

Fulltime medewerker
boomkwekerij m/v
Wij kweken meer dan 800 verschillende soorten sierheesters in kassen,
tunnels en op containervelden op onze kwekerijen in Baarlo en Kessel.
Wat bieden we je:
• een afwisselende baan bij een moderne kwekerij. Werkzaamheden
bestaan o.a. uit het vermeerderen en oppotten van planten, gewasverzorging en het klaarmaken van bestellingen;
• een gezellig team van 23 gemotiveerde full- en parttimers;
• 38-urige werkweek. Er worden bij ons geen overuren gemaakt;
• salaris conform CAO Open Teelten en bij geschiktheid bieden we je
een vast contract;
• het is fijn als je ervaring in of affiniteit met de tuinbouwsector hebt,
maar met een positieve instelling kom je er ook.
Bij ons kan je het vak leren!
Bezoek www.boomkwekerijcoonen.nl voor meer informatie.
Je sollicitatie en cv kun je richten aan: René Coonen via
info@boomkwekerijcoonen.nl
Boomkwekerij Coonen | Op den Bosch 10 | 5991 NE BAARLO
077 - 477 23 89 | www.boomkwekerijcoonen.nl
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Café Integracja steekt handen uit de mouwen
In aanloop naar de World Cleanup Day organiseert Café Integracja diverse activiteiten. Zo is er op donderdag
17 september een informatiebijeenkomst over het scheiden van afval. Deze avond vindt plaats in De Wingerd
in Sevenum.
hierover geïnformeerd? Interessant
is het ook om te weten hoe ze dat in
Polen gewend zijn. De ontvangst is
om 19.30 met koffie en Poolse lekkernij en het programma duurt tot 22.00
uur waarbij traditioneel wordt afgesloten met de Nederlandse bitterbal.

Vera Van Huet, milieucoach van
gemeente Horst aan de Maas, gaat de
bezoekers wegwijs maken in het afvalbeleid. Aan bod komen vragen als: hoe
goed weten de Nederlanders waarom
goede afvalscheiding noodzakelijk is
en hoe worden de arbeidsmigranten

Daarnaast nemen drie groepjes vanuit
Café Integracja ook deel aan de World
Clean Up Day op zaterdag 19 september. Wie mee wil doen aan de World
Cleanup Day of de informatiebijeenkomst wil bijwonen dient zich aan te
melden via cafeintegracja@gmail.com

Nominaties augustus
fotowedstrijd Grutteveld
Stichting Vrienden van ’t Grutte Veld organiseert in de maanden
juni, juli en augustus een fotowedstrijd met als thema ‘Kiêk es in ’t
Grutteveld?’. De jury bekijkt de ingezonden foto’s en kiest iedere
maand drie genomineerden.

Door LGOG Kring Ter Horst

Lezing over ontwikkeling Ooijen-Wanssum
LGOG Kring Ter Horst organiseert op woensdag 16 september een lezing over het gebied Ooijen-Wanssum.
Deze wordt gegeven door Piet Hoebers uit Meerlo en vindt plaats De Leste Geulde in Horst.
Na de grote overstromingen van de
Maas in 1993 en 1995 werden plannen gemaakt om zulke overstromingen
voortaan te voorkomen. Drie jaar geleden werd begonnen met de werkzaamheden. Uitgangspunt is om de rivier
meer ‘ruimte in de breedte’ te geven.
Voor dit doel was ook het gebied tussen Ooijen en Wanssum zeer geschikt
omdat tussen beide plaatsen in het
landschap een langgerekte laagte aanwezig is. Deze laagte is een restant van

een oude Maasloop. Door de drooggevallen Oude Maasarm uit te diepen, kan
bij extreem hoge waterstand enorm
veel water in deze tien kilometer lange
slenk worden opgevangen. De waterkundige ingrepen worden gecombineerd met het ontwikkelen van een
groot natuurgebied, Maaspark OoijenWanssum geheten. In dit Maaspark kan
de natuur zijn vrije gang gaan. Om het
gebied open te houden worden grote
grazers ingezet. Voor de realisatie van

dit omvangrijke project moesten onder
meer miljoenen kubieke meter grond
worden verplaatst, dijken worden aangelegd, broekbossen worden gerooid,
bruggen worden gebouwd en woningen worden gesloopt. De lezing begint
om 20.00 uur. De toegang voor leden
van het LGOG is gratis. Er is plaats voor
maximaal 45 bezoekers.
Aanmelden van tevoren is verplicht.
Dit kan tot 48 uur voor aanvang via
secretariaat@lgogterhorst.nl

Week van de goede doelen

Collecte Broekhuizen(vorst)
In Broekhuizen en Broekhuizenvorst vindt van zondag 27 september tot en met zaterdag 3 oktober de week van
de goede doelen plaats. Inwoners kunnen hun bijdrage overmaken. Er wordt niet huis aan huis gecollecteerd.
Wie zijn bijdrage liever niet wil overmaken is er de de mogelijkheid om
die week hun gift in de brievenbus
van de Naesenhof te deponeren of

aan de collectanten af te geven tijdens
de maandelijkse oud papieractie op
zaterdag 3 oktober bij Van Leendert in
Broekhuizenvorst .Er is dit jaar geen

invullijst, maar de verdeling zal plaatsvinden volgens de percentages van
de afgelopen jaren.

MONTEUR MET ROOD, GEEL EN GROENE VINGERS!
WIJNEN SQUARE CROPS BV ZOEKT EEN ONDERHOUDSMONTEUR VOOR DE
VESTIGINGEN GRUBBENVORST EN EGCHEL.

Service- / onderhoudsmonteur

FUNCTIE OMSHRIJVING
Je gaat aan de slag als onderhoudsmonteur. Je werk bestaat uit het verrichten van correctief en preventief
onderhoud aan het machinepark inclusief de randapparatuur. Storing zoeken en het oplossen van storingen hoort
ook bij je taak, evenals het repareren, modificeren en verbeteren van bestaande machines.

Groenten van topkwaliteit, die
met de meest moderne
technieken en op duurzame wijze
worden geproduceerd.
Dat is de missie van Wijnen
Square Crops, een bedrijf waar
passie voorgroenten en
professioneel ondernemen hand
in hand gaan!
Met recht mogen we stellen dat
Wijnen Square Crops de ‘titel’
draagt Master in Growth.

Technisch inzicht en inventiviteit zijn bij deze functie van groot belang. Niet alleen volgens het boekje werken,
maar als dat nodig is, ook net even verder denken. Je werkt aan installaties die werktuigbouwkunde en
elektrotechniek combineren. Om bij deze complexe machines storingen op te lossen, heb je kennis van beide
disciplines. Daarnaast word je ook ingezet in de techniek van de tuinbouwkassen zoals klimaatbesturingen,
warmtekrachtkoppelingen, water technische installaties en oogsthulpmiddelen. Daarnaast ga je deel uitmaken van
een onderhoudsploeg, naast de technische kennis zijn collegialiteit en goede communicatieve vaardigheden zijn
hierbij van belang. Ook ben je bereid om storingsdienst te draaien.
FUNCTIE EISEN
- Min. MBO niveau 2/3 elektrotechniek of mechatronica;
- Opleiding bij voorkeur aangevuld met vak gerelateerde cursussen;
- In het bezit van rijbewijs B;
- Werkervaring vanaf 0 jaar. Leergierig zijn is belangrijker;
- Goede contactuele eigenschappen, oplossingsgericht denken, een
flinke dosis doorzettingsvermogen en een flexibele werkinstelling.
Wat maakt deze baan leuk en interessant?
- Een van de modernste en grootste glastuinbouwbedrijven van
Europa;
- Geavanceerde techniek en nieuwe machines en installaties;
- Leuke en behulpzame collega’s (Technische dienst bestaat uit 7
monteurs);
- Werkzaamheden verdeeld over 2 vestigingen dus veel afwisseling;
GEBODEN
- Goede verdiensten conform CAO en uitzicht op vastigheid;
- Dagdienst;
- Auto van de zaak als je mee in storingsdienst gaat werken;
- Wijnen Square Crops BV ondersteund kennisgroei en bieden ook opleidingen
aan.
INTERESSE?
Interesse in deze functie? Reageer dan snel door jouw CV te mailen naar koen@square-crops.com. Ook kun je
direct online solliciteren via onze website: http://www.square-crops.com
Voor nadere informatie over deze vacature kun je contact opnemen met
Koen Saris: 06-40702161.

Voor de maand augustus stuurden
22 inzenders 75 foto’s in, waaruit
de jury de genomineerden koos.
De jury bestaat uit de fotografen
Jan Janssen en Marleen Wijnen en
wethouder Thijs Kuipers van de
gemeente Horst aan de Maas. Eind
september wordt uit de genomi-

neerde foto’s de winnende gekozen
voor de juryprijs. Voor de maand
augustus zijn genomineerd Truus
Smets, Mart Smedts en Tonny
Janssen. Kijk voor meer informatie en de genomineerde foto’s op
www.grutteveld.nl

‘De Mantelzorgmonologen’
in Citaverde
Stichting Naoberzorg NL en Synthese organiseren op donderdag 8
oktober de theatervoorstelling ‘De Mantelzorgmonologen’. De voorstelling is van 19.00 tot 21.30 uur in het Citaverde College in Hegelsom.
In de voorstelling komen een jonge,
een werkende en een oudere mantelzorger aan het woord die zorgen
voor iemand in de laatste levensfase. De monologen zijn gebaseerd op werkelijke verhalen van
mantelzorgers in de palliatieve
fase. Bezoekers ervaren zo wat het
betekent om mantelzorger te zijn.
Aansluitend is er de mogelijkheid

met elkaar in gesprek te gaan. De
bijeenkomst is bedoeld voor mantelzorgers in de regio. Ook betrokken vrijwilligers en professionals zijn
welkom. Corona-richtlijnen worden
in acht genomen.
Aanmelden kan vóór 1 oktober via
www.synthese.nl Er is plaats voor
maximaal zestig personen. Er zijn
geen kosten aan verbonden.
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Religie

Medische zorg

Broekhuizen
zondag

Apotheek

Gebedsdienst 10.30

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

Grubbenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.00

Heilige mis

09.30

Hegelsom
zondag

woensdag
donderdag
vrijdag

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

Heilige mis
Tienray
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

18.00
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Meerlo

donderdag
Heilige mis
09.00
		

Melderslo

donderdag
Rozenkrans
17.30
		

Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

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

Venray
(alleen na telefonische afspraak)

Sevenum

donderdag
vrijdag

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

09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Tienray
zondag
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

Gebiedsteams

Gemeente Horst aan de Maas
Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

De Schuilplaats
zondag

De nieuwe wandelroute Wegh van Meijl op Seven (WvMoS) door de Peel wordt op zondag 11 oktober officieel
geopend. De route loopt van Meijel tot Sevenum en bestaat uit tien ‘Meijlen’, die gemarkeerd worden door tien
basaltzuilen. In de serie ‘Zuilen in de Peel’ neemt de HALLO je samen met historicus Huub Kluijtmans alvast
mee in de geschiedenis van de Peel in een voorproefje van de route. In deze aflevering: de zevende Meijl.

Huisartsenpost

zondag
Gebedsdienst 10.30
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

dinsdag

Schatten en paleizen in de Peel

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

Swolgen

zondag
maandag

Zuilen in de Peel Meijl VII

Apotheek Maasdorpen

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Apotheek Horst
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kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

ma t/m vr 08.00-12.00 uur
alleen via 077 477 97 77
horstaandemaas.nl/gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst

11 t/m 13 september
Veerle Gorter
Tuinstraat 9, Venray
0478 58 34 78

De zevende Meijl loopt via
natuurgebied De Schatberg in
2.283 meter richting de zevende
Meijlsteen bij Toverland. Dit deel
van de route start bij de Turfhoeve,
waar Meijlsteen VI is geplaatst.
Vanuit daar leidt deze Meijl via de
Middenpeelweg naar De Schatberg.
De Schatberg ligt, zoals de naam al
zegt, vrij hoog en vormt daardoor
een natuurlijke blokkade aan de
oostkant van de Peel. De natuurlijke hoogtes sluiten de waterafvoer vanaf het Peelplateau richting
het Molenbeekdal nagenoeg af.
Slechts op één plek heeft de Groote
Molenbeek lang geleden een gaatje
gevonden.
Al eeuwenlang speelt De Schatberg
een belangrijke rol in volksverhalen, vertelsels, legendes en mythes.
“Alleen al de naam roept op tot
nadenken”, vindt Huub. “Waar komt
die vandaan? Ligt er in dit gebied
echt een schat begraven?” Als we
de legendes moeten geloven wel.

Volgens een van de bekendste verhalen over De Schatberg ligt ergens in het
gebied namelijk een belangrijke officier
begraven. Hij zou hier gesneuveld zijn
en door zijn volgelingen zijn begraven.
Zijn gouden degen en een schat liggen naast hem, die moest hij bewaken.
Zijn volgelingen volgden hem echter in
de dood en nu ligt de officier nog steeds
te waken over de schat. “Een mysterieus
verhaal, en die sfeer voel je als je door
het gebied loopt”, zegt Huub. “Het doet
wat spookachtig aan, het zandgebied
afgewisseld met ruigten, dennenbossen
en jeneverstruiken.”
De route voert verder door
De Schatberg en bij het verlaten van
het bos doemt plotseling een paleis
op, waarvan de felgekleurde torens
schuin de lucht insteken. Het zijn de
poorten van attractiepark Toverland.
Hier is de zevende basaltzuil geplaatst.
“Een bijzondere locatie. In de verte zie
je namelijk Kronenberg liggen en ook
over Kronenberg bestaan er mythes:
er zou ergens een kroon verborgen

liggen”, vertelt Huub. “Zo komen drie
namen met een mysterieuze lading
samen: Schatberg, Toverland en
Kronenberg, ieder met een eigen ontstaansgeschiedenis. De eerste naam is
verbonden aan een sage, de tweede
gemaakt voor een ‘magisch’ en ‘mystiek’ pretpark en de derde voor weer
een ander mysterie.”

Een mysterieus verhaal,
en die sfeer voel je als je
door het gebied loop

De zevende basaltzuil is het startpunt
voor de achtste Meijl van de WvMoS.
Daarover in de volgende aflevering
meer.
Uit: Limburgsche Sagen en Legenden,
door A.F.van Beurden,in: Buiten 30
april 1910 (4e jrg.), nr. 18, pag. 207

14 t/m 17 september
Tandenz
Sint Annalaan 6, Venray
0478 58 45 04

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen
Industriestraat 11, Horst
Raadhuisplein 2, Meerlo
Postbaan 14a, Wanssum
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
077 398 14 50
danure.nl

Priesternoodnummer

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

06 55 40 80 23

Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum
06 19 42 26 21

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

De geldigheidstermijn (tot 01-10-2020)
van de Horster Horecamunt wordt wegens
Corona verlengd tot 1 december 2020
Deelnemers Horster Horecamunt:
Liesbeth`s Grandcafé, De Lange Horst, Blok 10,
Het Proeflokaal van Horst, café De Beurs,
muziekcafé De Buun, café feestzaal Cox, Passi,
restaurant partycentrum De Leste Geulde,
Restaria Horst, discotheek The Shuffle,
muziekcafé Anja ván de smid en C.V. D`n Dreumel
Adverteerders Horster Horecamunt:
Hubo Sevenum, Lumar Verhuurbedrijf, Secutor Security, Horst Verhuur,
Profitemp Klaassen Bouman, Stucadoorsbedrijf Roeffen Peeters,
Poels Wonen & Slapen, Budget Home Store, Wijnhoven Woonwinkel
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Jij maakt ‘m super
Empoli
Keuken Empoli is een lust voor het oog. Deze zwarte keuken
past helemaal in de trend van 2020! De grafietzwarte,
supermat fronten zijn anti fingerprint afgewerkt.
Geen storende vlekken en vingerafdrukken dus op
de keukenkastjes-en lades. De ruime hoekopstelling biedt alle ruimte om heerlijk te kokerrellen. Liever een andere opstelling?
Geen probleem. Keuken Empoli
is in elke gewenste opstelling
leverbaar.

5.699,compleet met
apparatuur

Wij zoeken
verkooptalent!
Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Voor onze vestiging van Superkeukens in
compleet met
Horst en Roermond zijn wij op zoek naar leuke collega’s! Wij zoekenapparatuur
zowel ervaren
verkopers als junior verkopers. Word jij die enthousiaste specialist die onze
klanten adviseert en informeert over onze Superkeukens? Bezoek snel onze
vacaturepagina voor meer informatie en om meteen te solliciteren:

Virtual Reality presentatie

www.werkenbijimg.nl

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,3

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

elke zondag geopend

