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Horst aan de Maas

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

Kermis in het bos
Het was de eerste kermis dit seizoen voor Horst: de septemberkermis. Ditmaal, vanwege corona, niet zoals andere jaren in het centrum van het dorp, maar op het evenemententerrein in
de Kasteelse Bossen. Daar stonden de attracties op ruime afstand van elkaar opgesteld. Voor een natje en een droogje moesten de bezoekers echter toch in het centrum zijn. Daar zorgde
de horeca voor een alternatief kermisprogramma. / Beeld: Sten Jetten

Duurzame energie

Gemeente kiest voor windturbines
en zonnevelden
De gemeente Horst aan de Maas staat de komende jaren voor een grote uitdaging. Voor 2030 moet
30 procent van de energiebehoefte uit duurzame energie opgewekt worden. Eén kwart daarvan bestaat
uit windenergie en de overige 75 procent komt uit zonnepanelen.
Waar in omliggende gemeenten
al grote stappen worden gemaakt
als het gaat om de energietransi
tie, loopt Horst aan de Maas een
beetje achter, beaamt wethou
der Thijs Kuipers. Op landelijk
niveau heeft het Rijk door middel
van het Klimaatakkoord afspra
ken gemaakt met onder andere
gemeenten, bedrijfsleven en maat
schappelijke organisaties over het
halveren van de uitstoot van CO2.

Regionaal is in 2018 de Regionale
energievisie Noord-Limburg vast
gesteld. Lokaal gaat de gemeente
zich nu buigen over KODE (Kader
voor Opwekking Duurzame Energie).
Horst aan de Maas heeft het doel
om in 2030 30 procent van de ener
giebehoefte uit lokale duurzame
energie op te wekken. Vóór 2050
moet Nederland namelijk geheel
energieneutraal zijn. “Een groot
deel daarvan wordt opgevuld door

wind op zee. Ook hier in Horst
aan de Maas”, legt Kuipers uit.
“Daarnaast zijn er nog andere tech
nieken die onderzocht worden.
Denk aan geothermie en biomassa.
Wij focussen ons in Horst aan de
Maas nu op de twee technieken die
financieel betaalbaar en technisch
haalbaar zijn en dat zijn windturbi
nes en zonnevelden.”
Lees verder op pagina 03
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Parkhotel Horst

&Wijn

Wild

ZATERDAG 31 OKTOBER

AVOND

Meer informatie en tickets:

Parkhotelhorst.nl of 077 - 3976000

gen:
onze afdelin
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1 plaat=10% • 2 platen=15% • 3 platen=25% korting!
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Meerlo
speurt naar
zwerfafval
Onder het motto Meerlo Schoon –
Heel Gewoon, ging een vijftiental
dorpsgenoten tijdens World Cleanup
Day op zaterdag 19 september
enthousiast op zoek naar zwerfafval.
Ook een groepje Poolse inwoners
sloot zich aan. Tussen alle wandelknooppunten in Meerlo waren acht
routes uitgezet. Door gemeente
Horst aan de Maas werden de veiligheidsvestjes, knijpers, handschoenen
en ringen voor vuilniszakken
beschikbaar gesteld. Er werden
twintig zakken vol zwerfafval
verzameld. Er werd onder andere
veel plastic flesjes en blik gevonden
en zelfs een briefje van 10 euro.

‘Clustering arbeidsmigranten onbedoeld ontstaan’
Doordat gemeente Horst aan de Maas het mogelijk maakt dat agrarische bedrijven werknemers op hun eigen terrein mogen vestigen, zijn er onbedoeld gebieden ontstaan waar de
huisvesting van arbeidsmigranten is geclusterd. Dat zei wethouder Eric Beurskens tijdens de dorpsraadvergadering woensdag 16 september in Grubbenvorst.
“Doordat ook veel agrarische bedrij
ven zijn geclusterd, ontstaat er in
sommige gebieden een concentratie
aan arbeidsmigranten, dat hadden
we daarmee niet beoogd. Het is een
beleidskeuze met onverwachte effec
ten”, aldus Beurskens.
Op de agenda van de dorpsraad
stond deze avond de vestiging van
arbeidsmigranten in Grubbenvorst.

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

Oplage 19.275 exemplaren
hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 21
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.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 Peel en 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.

Namens de gemeente waren wet
houders Eric Beurskens en Roy Bouten
aanwezig. Dorpsraadvoorzitter Ruud
Meijers trapte af door te zeggen dat
er zorgen zijn onder de inwoners van
het dorp. “Mensen maken zich zor
gen over de verkeersveiligheid op de
Californischeweg en de Horsterweg.
Ze vinden dat starters op de woning
markt geen eerlijke kans krijgen en
vragen zich af of de premie voor de
autoverzekering in Noord-Limburg zo
hoog is in verband met het grote aan
tal arbeidsmigranten.”
Wat tijdens de bijeenkomst vooral
duidelijk werd, was dat inwoners
zich zorgen maken over de clustering

van arbeidsmigranten in het gebied
rondom de Horsterweg. Namens de
omwonenden nam Jan Cox enkele
keren het woord. “Er wordt teveel
huisvesting geconcentreerd op één
kleine plek, waar veel mensen wonen.
Er komen allemaal bedrijven bij die
werknemers nodig hebben. Waar
gaan jullie die vestigen? Het wordt
maar volgebouwd. We horen echter
helemaal niets over wat jullie doen
voor de inwoners. Dat baart ons zor
gen en we hebben het idee dat de
gemeente daar geen rekening mee
houdt, maar alleen oog heeft voor
het economisch belang. We geloven
niet dat de gemeente kan handhaven

als het nodig is.” Wethouder Bouten
gaf aan dat wat dat laatste betreft
het belangrijk is dat mensen weten
waar ze terecht kunnen met klachten.
“Die clustering zien wij ook ontstaan
en we onderzoeken hoe we dit tegen
kunnen gaan, door de arbeidsmigran
ten beter te spreiden over de wijken”,
aldus Bouten.

Buurgemeente
Jos Coesmans, voorzitter van
de Regionale Adviesgroep
Arbeidsmigranten Noord-Limburg,
merkte op dat er ook rekening gehou
den moet worden met de plannen
van Venlo. “De gemeente Horst aan

Adver torial

Vrĳwilligers/Burenhulp Horst ad Maas

Heb je even...

Bĳ het woord gelukkig heeft iedereen een eigen associatie.
De een zegt vriendschap, de ander tevreden zĳn, familie,
gezondheid, geld, etc. De gemene deler van geluk zit in dat je iets
met anderen kan delen. Maar dit geldt niet voor iedereen.
Niet iedereen heeft een vriend(in), maatje of familielid waar hĳ/
zĳ ’n verhaal aan kan vertellen als er iets leuks gebeurd is.
Of als ze ergens tegenaan lopen. Dit kan ervoor zorgen dat zĳ
minder snel de deur uit gaan en hierdoor niet meer meedoen in
onze maatschappĳ. Wat zou jĳ doen als jĳ niemand meer hebt
om jouw verhaal mee te delen?
Luisterend oor, gezelligheid of ondersteuning
Diverse inwoners zijn op zoek naar een maatje of buddy in gemeente
Horst aan de Maas. Iemand die een luisterend oor, gezelligheid of
ondersteuning kan bieden als het nodig is. Voor inwoners met diverse
levensvragen, dementerenden, lichamelijk en/of ernstig (chronisch)
zieken, mensen met een psychische kwetsbaarheid, etc.
Heb je even… tijd, energie of durf om een bijdrage te leveren aan
iemands gelukkig zijn? Het zit ‘m al in kleine dingen.

Meer informatie
Voor meer informatie over een maatje zijn of voor vragen, neem een
kijkje op www.horstaandemaasvoorelkaar.nl of mail naar
info@horstaandemaasvoorelkaar.nl

de Maas wijst een gebied aan waar
arbeidsmigranten gevestigd kun
nen worden en de gemeente Venlo
doet dat 300 meter verderop ook.”
Bouten beaamde dat clustering van
arbeidsmigranten regionaal bekeken
moet worden. “Dit houdt niet op bij de
gemeentegrens.” Aan het einde van
de avond deed Jeroen Sanders, bewo
ner van de Venrayseweg, nogmaals
de oproep aan de gemeente om in
gesprek te gaan met gemeente Venlo.
“Er moet een regie komen voor het
totale gebied.”

Tekst: Marieke Vullings

Adver torial

Wmo-organisatie hulp bij het huishouden

Poetszorg, poetsen
met een praatje
Huishoudelijke ondersteuning
Poetszorg is een door de gemeente
gecontracteerde Wmo-partij voor
huishoudelijke ondersteuning.
Dat betekent dat iedereen met een
‘indicatie huishoudelijke ondersteuning’ voor Poetszorg kan kiezen of
naar Poetszorg kan overstappen.

het salaris en
de arbeidsvoorwaarden
zijn conform
de CAO Verpleging,
Verzorging en Thuiszorg.

Word jij onze nieuwe collega?

Poetszorg werkt met eigen,
milieuvriendelijke poetsmiddelen.
Deze worden onder het motto
‘goed gereedschap is het halve
werk’ gratis ter beschikking
gesteld. Zo blijft er tijd over voor
het sociale aspect, zoals een goed
gesprek en een kopje koffie.

Poetszorg zoekt mensen-mensen.
Kom jij ons team versterken in
jouw regio? Of ben jij diegene
die huishoudelijke ondersteuning
nodig heeft? Maak kennis
met Poetszorg en ervaar het
verschil. Bel ons via onderstaand
telefoonnummer of meld je aan
via onze website. We ontmoeten
je graag!

Dankbaar werk

Meer informatie?

Poetsen bij Poetszorg is erg dankbaar werk. Je werkt bij mensen
die zelf niet meer kunnen zorgen
voor een schoon en leefbaar huis.
Je krijgt je vaste poetsadressen in
de buurt en je werkt op tijden die
jou en de klant het beste uitkomen.
Je komt bij Poetszorg in dienst en

Voor meer informatie kijk op onze
website www.poetszorg.nl of
bel naar 085-0761100.

Natuurlijk schoon

www.poetszorg.nl
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Toch ijsbaan in Horst
Ook komende kerstvakantie staat er een ijsbaan in het centrum van Horst. Stichting IJsbaan Horst gaat
daarvoor een samenwerking aan met de horeca.

De stichting gaat niet zelf de horeca
doen. “Het is bijna niet mogelijk om
dit coronaproof in de tent te rege
len. Daarbij willen we onze vrijwilli
gers geen onnodig risico laten lopen.”
In plaats daarvan kunnen bezoekers
dus terecht op het winterterras.
Volgens Van Rengs staat ook de
gemeente positief tegenover het ini
tiatief. “Er moeten nog wel wat zaken
worden uitgezocht, zoals het vinden
van voldoende sponsoren, maar de
intentie is er.”
Hoe lang de ijsbaan er dit jaar zal lig
gen is nog niet duidelijk. Mogelijk dat
de termijn van drie weken opgerekt

wordt naar vier of vijf weken, zodat er
meer gelegenheid is voor de kinde
ren om te schaatsen zonder dat het
te druk wordt op de ijsbaan. Wel is
al zeker dat als de ijsbaan er gaat
komen, er gewerkt gaat worden met
time-slots; iedereen die komt schaat
sen mag dan enkele uren op het ijs en
moet van te voren een kaartje kopen.

We willen onze
vrijwilligers geen
onnodig risico laten lopen

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90
Voor de stichting was het de vraag
of er dit jaar weer een ijsbaan kon
komen in deze coronatijd, zegt voor
zitter Paul van Rengs. “We hebben,
samen met de gemeente, besproken
wat de mogelijkheden zijn binnen de

regels die het RIVM stelt. Omdat het
merendeel van de bezoekers kinde
ren zijn, zien we mogelijkheden voor
een ijsbaan. We zijn daarop in gesprek
gegaan met de horeca. Die wil graag
een winterterras gaan creëren in het

centrum. Onze ideeën hebben we
samengevoegd en we hebben beslo
ten van het Wilhelminaplein een
Winterplein te maken. Zo kunnen we
gezamenlijk iets neerzetten voor de
inwoners van Horst aan de Maas.”

Gemeente kiest voor windturbines en
zonnevelden

Inwoners profiteren mee
Desondanks wil de gemeente zich
in eerste instantie richten op zonneenergie. Zogenaamd dubbelgebruik
heeft daarbij de voorkeur. Denk
aan het plaatsen van zonnepanelen
op al bestaande bedrijfspanden
en woningen. In America wordt
bijvoorbeeld onderzocht of het
mogelijk is zonnepanelen te
plaatsen op geluidsschermen langs

het spoor. “Ook gaan we kijken of
we de openbare parkeerplaatsen
kunnen overkappen, zodat we
ook daar zonnepanelen kunnen
neerleggen.” Dit dubbelgebruik levert
ongeveer 8 procent van de totale
energiebehoefte op. De gemeente kijkt
daarom ook verder. Zij heeft daarbij
twee gebieden op het oog waarin
mogelijk grootschalige zonnevelden of
windturbines kunnen worden geplaatst.
Dat is voor wat betreft windenergie het
gebied A73-Maaslijn en zonnevelden
zouden gerealiseerd kunnen worden
in het gebied Mariapeel. “Deze twee
gebieden schatten we als kansrijk in.
Aan alle keuzes zitten uiteraard vooren nadelen. Ik wil het ook niet mooier
maken dan dat het is. Ik vind het echter
belangrijk dat we als gemeente onze
verantwoordelijkheid nemen. Dit doen
we overigens samen met inwoners
en ondernemers. Het is niet dat wij
vanachter ons bureau even gaan
beslissen waar er windturbines komen
te staan. Wat we ook belangrijk vinden
is dat onze inwoners meeprofiteren van
de opbrengsten van duurzame energie.
Mensen die mee willen en kunnen

doen, bieden we daar de gelegenheid
voor. Daarnaast willen we dat een groot
deel van de opbrengsten terugvloeien
naar de omgeving. Bijvoorbeeld om
natuurontwikkeling te versterken.
Initiatiefnemers krijgen de mogelijk
heid om plannen in te dienen, maar
die worden beoordeeld aan een aantal
criteria zodat we als gemeente de
regie in handen houden.” Hij vervolgt:
“Eind dit jaar komen we met een
voorstel naar de gemeenteraad waarin
we om toestemming vragen om die
twee gebieden nader te verkennen.
We willen graag op volle kracht
vooruit.”

Wat we ook belangrijk
vinden is dat onze
inwoners meeprofiteren
van de opbrengsten van
duurzame energie

Tekst: Marieke Vullings

Corona bij Dendron-medewerker
Bij een medewerker van het Dendron College in Horst is corona vastgesteld. Dat heeft de directie in een
brief aan de ouders bekendgemaakt.
Volgens de school verblijft de betref
fende medewerker momenteel in
thuisisolatie. Uit privacyoverwegin
gen maakt zij verder niet bekend of
het om een docent of een ander per

Mts Vergeldt-Hermkens
Wij als familiebedrijf kweken fruit & sierbomen en zijn op zoek naar
een :

Vervolg voorpagina

De insteek van de gemeente hierbij is
om, van die 30 procent, 25 procent uit
windenergie te halen en de overige
drie kwart uit zonnevelden. Kuipers:
“We volgen daarbij ook de gevoe
lens die leven in de samenleving.
We weten dat windturbines een grote
impact op het landschap hebben, dat
is een groot nadeel. Windturbines
hebben echter ook twee voordelen:
windstroom is veel goedkoper dan
zonnestroom. Het waait nu eenmaal
vaker in Nederland, ook ’s nachts, dan
dat er zonuren zijn. Daarnaast neemt
een windmolen veel minder ruimte in
dan een zonneveld. Een windturbine
staat gelijk aan 15 hectare zonneveld.”

www.peetenmobiel.nl

soneelslid gaat. De school geeft aan
dat er inmiddels contact is geweest
met de GGD en dat zij de gevraagde
gegevens heeft opgestuurd. Sowieso
worden de richtlijnen van het RIVM

ALLROUND MEDEWERKER BOOMKWEKERIJ m/v
Als medewerker in onze Boomkwekerij zul je te maken krijgen met
afwisselende en seizoensgebonden werkzaamheden zoals o.a.;
planten, veredelen/oculeren, aanbinden, snoeien, rooien, sorteren.
Ervaring met het rijden van tractor en heftruck heeft wel onze
voorkeur.
Ervaring en/of interesse in onze sector is pre (zij-instromers welkom).
Wij bieden:
Na proeftijd vast-dienstverband.
Salaris en voorwaarden op basis van CAO Open Teelten.

Interesse gewekt?!
Neem contact met ons op:
Loes Vergeldt: 06-12777960 of stuur een e-mail
mtsvergeldt@hetnet.nl
Mts Vergeldt-Hermkens – Vanenakkerweg 3 - 5973PA - Lottum
www.vergeldthermkens.nl

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik

Vele soorteienrs
najaarsbloe
2.500 leibomen op voorraad
De laagste prijzen

opvolgt. “Het Dendron houdt zich aan
alle gestelde maatregelen”, aldus een
woordvoerder van scholenkoepel LVO.

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

Niet elk gevecht is te winnen,
maar gevochten heb je.

Noor

10 september 2020
Dochter en zusje van
Frank en Marjolein Cuijpers
Stef en Guus*
Sef van Megenlaan 40
5872 AW Broekhuizen

Ik ben blij, dat ik naar Geert mag.

We hebben toch nog onverwacht afscheid moeten nemen van
onze innig geliefde zoon, mijn broer, zwager en onze oom

Marnix
Op 30 augustus mocht hij nog zijn 26ste verjaardag vieren.

Riet Wetjens-van Rijswick

Jos en José Faessen-Sonnemans

Ôs Mariet

Daniëlle en Bart
Aukje
Mike
Isa

echtgenote van

Venlo, 20 september 2020
Correspondentieadres:
Torenstraat 41
5961 TG Horst

Ben Verheijen
in Lottum aan de Zandterweg
geboare, en doa ok 90 gewaore

Wij nemen, gezien de omstandigheden, op zaterdag
26 september in besloten kring afscheid van Marnix.
Onze speciale dank gaat uit naar het dreamteam
Van Bornestraat 1 en 1A voor de liefdevolle verzorging.

Lieve Minke,
Onze (super) oma

Ondanks ów korte tiêd ás leidster waorde
geej vur ós enne gójje kammeraod!
Geej waord aaltiêd bereid um andere te helpe.

Mien Vullings
-van de Pasch

Sportief beej álles wát geej déjt,
trouw án ów gegaeve woord.

wordt op 29 september 95 jaar!
Van harte proficiat!

En ondanks álles aaltiêd opgewekt en bliêj
Jong Nederland Paraat!

Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

‘t giët ów good megje, weej gaon ów misse
Hoije wah!

Geert Wetjens †
Meerlo, 21 februari 1939

Familie Van Rijswick
Correspondentieadres:
Trambaan 18
5865 BX Tienray
Riet is voor het laatst in ons midden geweest
tijdens de afscheidsdienst op 19 september in
Crematorium Boschhuizen te Venray.

Het laatste beetje is nu op,
veel had ik te verduren.
Het kaarsje is nu opgebrand,
gedoofd zijn alle vuren.
Voor mij die het aangaat is het niet erg,
voor het leven dat ik had ben ik dankbaar.
Voor hen die ik achterlaat,
vaarwel en zorg goed voor elkaar.

Annemie Francken-Arts
Hay Francken
Horst

Op vriedig 25 september zien
ôs pap en mam, opa en oma

9 oktober 1947

Hans en Gertie
Hermkens-Heesen

Van harte preficiat met
deaze mijlpaal!

Wij zijn heel erg dankbaar dat we jou als collega in ons
midden hebben gehad. Wij gaan je heel erg missen.
Ad, Anja, Lieke, Nino, Jannes, familie en vrienden,
heel veel sterkte met dit enorme verlies.

Mariëlle & Tim
Luuk, Miel
Niek & Neeltje

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Te huur gevraagd: appartement /
zelfstandige woonruimte. Bij voorkeur
gemeubileerd. Tel. 06 22 85 96 39.

Heel veel liefs,
Jorrit, Femke, Niki, Kim en alle andere collega’s

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
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 woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Brasserie VIOS-Beringe
lunch–diner-high tea
Brasserievios.nl doen!

13 september 2020
Hay
Jasper en Annelieke
Maartje
Joris

Lieve Minke

Zonnedauw 30
5975 TD Sevenum

50 joar getrouwd

Venray, 15 september 2020

De Kievit 18
5864 BX Meerlo
Nadat wij in besloten kring op Annemie’s leven
hebben geproost, zijn wij als gezin met haar naar
het crematorium in Venlo gegaan.

Je kind sociaal weerbaarder?
Kijk op zelfverzekerdkind.nl wanneer
we weer starten dit schooljaar!
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade.
Direct geld en vrijwaring, snel
opgehaald. Tel. 06 52 85 93 48.

Viooltjes-grootbloemig en mini.
Tevens siervruchtjes. Dagelijks geopend,
vrijdags gesloten. Hay Cox
Molengatweg 4 Horst 06 54 30 69 64.
Te koop gevraagd beleggingspand
(wonen appartementen).
Info 06 25 09 15 64.

GERRIE
VAN DEN
uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

&
Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

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

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

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven na het
overlijden van ôs mooder, schonmooder, lieve oma en superoma

Tiny Linders - Derix
‘Tien vaan Criemers Sjak’
Uw lieve berichtjes, kaarten en bloemen hebben ons goed gedaan.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor alle steun en medeleven
in de vorm van een kaartje, bezoekje en telefoontje.
Het heeft ons goed gedaan na het overlijden van ôzze

Peter Leijsten
“Blacky”

Broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten
Kronenberg, september 2020

Grubbevors, 22 september 2020

Sevenum doet mee aan World
Cleanup Day
Inwoners van Sevenum hebben zaterdag 19 september, tijdens World Cleanup Day, zwerfafval in het
centrum van het dorp opgeruimd. Doel van de actie, die ook in andere dorpen werd uitgevoerd, is meer
bewustwording creëren dat afval in de afvalbak hoort. Meer dan vijftig mensen namen deel in Sevenum.
“Er is zelfs een verbinding ontstaan met bewoners van het Labor Hotel op de Venloseweg, waarbij een
groep mensen zich spontaan aansloot om ons te helpen met het opschonen van de natuur. We gaan vaker
samenwerken.” In totaal werden 31 zakken opgeruimd.

Leef minse,
Weej zien erg onder de indruk van ‘t medelaeve dat weej hebbe
ondervonde de aafgelaupe waeke. De ontroerende, leefdevolle en
hertelijke breeve, gesprekke, berichte en bloome hebbe ôs good
gedaon. Zondig hebbe we nog genaote van Ciel, mam eure letse
wins. Eine moeje meziekmiddaag beej La Providence.
Veur det alles... bedank!
Jan, Suzanne, Frank, Barry, Jenny
Kai, Lin, Jana en Fedde

Geen gezamenlijke herdenking
coronaslachtoffers
Er komt geen gezamenlijke herdenkingsdienst in Horst voor mensen die tijdens de coronacrisis zijn
overleden. Stichting de Mèrthal heeft besloten de voorbereidingen hiervoor stop te zetten.
“Bij de start van dit initiatief, waar
over wij wel heel vele positieve
reacties hebben gekregen, hadden
wij voor ogen dat deze herdenkings
dienst dit najaar gehouden zou kun
nen worden”, zegt de stichting in
een persbericht. Omdat het aantal

besmettingen weer oploopt en de
maatregelen nog steeds gelden, zou
een herdenkingsdienst pas op zijn
vroegst in het voorjaar gehouden
kunnen worden. “En dan moet nog
alles goed gaan”. Het bestuur heeft
daarom besloten, in samenspraak

met de begrafenisondernemers, de
voorbereidingen stop te zetten.
“Wij vinden dit erg jammer want wij
hadden graag in een sfeervol inge
richte Mèrthal een waardige herden
kingsdienst voor alle betrokkenen
georganiseerd.”

Wij zijn, in verband met het vertrek van een lid,
op zoek naar een:

Lid Raad van Toezicht
Wie wij zijn
Stichting Kinderopvang ‘t Nest biedt kwalitatief goede opvang voor alle
kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 13 jaar in de Gemeenten Horst
aan de Maas en Venray. We vinden het belangrijk dat de leefbaarheid
in de kleine kernen voor gezinnen met kinderen aantrekkelijk blijft
en hebben daarom circa 30 locaties in de gemeenten. We zijn een
toonaangevende speler op het gebied van kinderopvang in de regio
Noord-Limburg.

Interesse?
Bekijk de gehele vacature op www.kinderopvanghetnest.nl,
vraag de profielschets op via marilyn.smits@kinderopvanghetnest.nl of
neem contact op met Stan Timmermans, voorzitter Raad van Toezicht,
via 06 51426346.

www.kinderopvanghetnest.nl

Dopjes voor KiKa
Ruim drie jaar zamelden broer en zus Daan en Imke Seuren uit Swolgen bierdopjes in voor KiKa.
Drie k
 ratten vol doppen heeft dit opgeleverd. Zaterdagmorgen 19 september werden de dopjes ingeleverd.
/ Beeld: Sten Jetten
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Vragen VVD

‘College had stoppen Afslag10 aan moeten zien komen’
VVD Horst aan de Maas is verbaasd dat het College van B&W zegt verrast te zijn dat de stekker uit Afslag10 is getrokken. In een brief aan het college
vraagt de partij zich af of het college dit niet had aan zien kunnen komen.
daadkracht. Het college zegt in een
reactie daar onaangenaam verrast
over te zijn. De VVD vindt dit maar
vreemd. “Want als de dagelijkse con
tacten goed zijn had u dit ons inziens

Stichting Afslag10 en de stuurgroep
maakten afgelopen week bekend
dat zij stoppen met het project in
de Kasteelse Bossen. Zij verwijten
het College van B&W een gemis aan

moeten zien aankomen.” Ook vraagt
de partij zich af wat dit betekent voor
de toekomst van het project en de
betrokken verenigingen. De VVD wil
ook weten wat er met het werkkre

diet van 100.000 euro is gedaan dat
de gemeenteraad vorig jaar beschik
baar heeft gesteld.
In de raadsvergadering van dinsdag
6 oktober wordt Afslag10 besproken.

Binnenkijken bij...

Massale kap

Nogmaals excuses gemeente Kronenbergse Bossen
Wethouder Eric Beurskens heeft namens de gemeente Horst aan de Maas nogmaals zijn excuses aangeboden voor de massale kap van bomen in de
Kronenbergse Bossen. Dit deed hij tijdens een bijeenkomst van Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg Evertsoord op maandag 21 september.
van Dorpsraad Kronenberg en het
Overlegplatform Evertsoord protest
aan te tekenen tegen verdere kap.
Volgens wethouder Beurksens was
ook de gemeente verrast door de
voortvarende kap van de bomen.
“De afspraak was dat Stichting Dutch
Open Eventing de bewoners zou infor
meren over de plannen in het gebied.

In Kronenberg ontstond commo
tie nadat grote delen van de bos
sen bij het dorp werden gekapt.
De bomen werden gerooid in verband
met de aanleg van een vijfsterren
(5*) eventing-route voor de ruiter
sport. Inwoners van Kronenberg
en Evertsoord verzamelden zich in
het burgerinitiatief om met steun

Dat is niet gebeurd. Voordat we daar
achter kwamen was het al te laat. Dat
kunnen we niet meer goed maken.”
Zijn woorden schoten enkele aanwe
zigen op de bijeenkomst in het ver
keerde keelgat. “We worden weer
afgescheept met een excuus”, merkte
een inwoner op. Een ander vond dat
het bos wordt gebruikt ‘als decor voor

een wedstrijdje’.
Er wordt inmiddels in samenspraak
met het burgerinitiatief gewerkt aan
een compensatieplan.

Decor voor een
wedstrijdje

Oh, zit dat zo!

Letselschade gaat om meer dan
geld alleen
Nog steeds merken we dat mensen bij het woord letselschade in eerste instantie aan (smarten)geld denken. Dat is immers wat
letselschadeadvocaten doen: zorgen dat je schade vergoed wordt en dat je ook een compensatie krijgt voor de ellende die je
hebt meegemaakt.
Bij de afwikkeling van een
ongeval houden we hier rekening mee. Als iemand als gevolg
van een ongeval zijn of haar
eigen werk niet meer kan doen
gaan we, met de hulp van een
onafhankelijke arbeidsdeskundige, zoeken naar passend werk.
Vanzelfsprekend wordt daarbij dan rekening gehouden met
opleiding, werkervaring en interesses. Iemand die jarenlang buiten heeft gewerkt moet je niet
re-integreren in een kantoorfunctie, tenzij die persoon dat
graag wil. Als blijkt dat re-integratie niet (meer volledig) haalbaar is, zal gekeken worden naar
de financiële consequenties.
Ook op het sociale vlak proberen
we onze cliënten zo goed moge-

De praktijk is echter veel genuanceerder. Het gezegde: geld alleen
maakt niet gelukkig, klopt. In de
huidige coronacrisis merkt iedereen dat meedoen in de maatschappij ook erg belangrijk is.

lijk terug te brengen in de oude
situatie. Zo kan er een onafhankelijke ergotherapeut ingeschakeld worden om noodzakelijke
aanpassingen aan de woning te
organiseren. Tevens wordt gekeken naar problemen bij bijvoorbeeld vervoer. Is een aanpassing
aan de auto noodzakelijk?
Belandt iemand in een rolstoel
dan moeten ook daar goede
voorzieningen voor getroffen
worden, zodat het slachtoffer mee kan blijven doen in de
maatschappij.
Letselschaderegeling is dus veel
meer dan alleen zorgen dat
iemand op financieel gebied
gecompenseerd wordt. Wil je
meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor

of kom langs tijdens ons inloopspreekuur.
Door: Henri Pelckmans,
Van der Putt advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 79 | www.putt.nl
pelckmans@putt.nl
Inloopspreekuur
maandag van 12.00 – 14.00 uur
en donderdag van 17.00 – 18.00 uur

Voor elk thuis wat wils!
7

dagen

per week
geopend

• Kamerplanten voor elke plek
• Blad- en hangplanten
• Bloeiende planten
• Vetplanten en cactussen
• Van miniplant tot reus
• Bijzondere planten
• Bijzonder groot assortiment!
Vorstweg 60 · 5941 NV Velden · 077-4729015 · www.plantencentrumvelden.nl
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3.3 sterren
voor PI Grave
Ieder zichzelf respecterend
bedrijf heeft tegenwoordig
reviews en doet zijn best om
zoveel mogelijk sterren te
krijgen voor zijn accommodatie, horecagelegenheid of organisatie.
Voordat de sterren uitgedeeld wor
den, geven gasten hun mening
(review) over het eten, de kwaliteit
van de accommodatie, de service
enzovoort. Ik hoor u al denken…
Wat heeft dit nu toch met PI Grave
te maken?
Nou… PI Grave heeft ook reviews
gekregen. Deze zijn terug te vinden
op Google Maps waar voormalige
‘gasten’ oftewel ex-gedetineerden
hun mening over de organisatie
hebben achtergelaten. Deze site is
niet door PI Grave opgezet, maar
is waarschijnlijk gemaakt door een
ex- gedetineerde.
Ik heb deze site vol verbazing
bekeken en met een grote glimlach
bedacht dat wij als organisatie hier
wellicht nog iets van zouden kun
nen opsteken. Dus ik ben vol goede
moed begonnen met het lezen van
de reviews.
Ik wil enkele van de reviews graag
met u als lezer delen. Zo werd
er geschreven: ‘Het is een prima
gevangenis, de binnenspeeltuin is
wat aan de kleine kant, a very nice
place, good food though small por
tions, de aankleding is wat karig,
geen eigen keus van de super
markt en de wc was niet helemaal
schoon.’ Tot slot de opmerking:
‘Je kent er niet uit.’
PI Grave kreeg van onze ‘gasten’
een waardering van 3.3 van de
5 sterren voor het verblijf.
Mijn conclusie na het lezen van
de reviews was, dat er behalve
iets vermakelijks toch niets leer
zaams bij zat voor mij als directeur.
Bovendien is een review bedoeld
om extra klandizie te trekken.
Gezien onze missie om de doel
groep gedetineerden juist niet
meer terug te laten keren naar
de gevangenis, lijkt mij het aan
trekken van extra klandizie dan
ook niet helemaal de bedoeling.
Het is dus maar goed dat lovende
reviews en 5 sterren achterwege
zijn gebleven.

Carla Wijnhoven
Vestigingsdirecteur PI Grave
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Geplukt

Rutger Wolfswinkel Horst
Deze Horstenaar is graag in de natuur, of dat nu peddelend in zijn kajak op de Molenbeek is of samen met zijn gezin in het bos. Trots is hij op zijn
zelfgebouwde ‘mancave’. Deze week wordt Rutger Wolfswinkel (37) geplukt.

zoals reanimaties en inbraken.
Daarnaast ben ik werkzaam bij de
Mobiele Eenheid.”

Verborgen parel

Hij mag dan wel geboren zijn in
Langedijk, na zeventien jaar heeft
Rutger zich helemaal gesetteld in
Horst en noemt hij zich Horstenaar.
“Alleen dat dialect hè, dat spreken
gaat niet meer lukken”, lacht hij.
Carnaval, kermis, de slotconcerten
van Rowwen Hèze: hij is er overal
bij. “Ik voel me echt thuis in Horst,
ik vind het een superrelaxed dorp.”

Door het ijs
Langedijk staat bekend als het dui
zendeilandenrijk. Rutger groeide
er op met een oudere broer en een
zusje. “Mijn ouders zijn geschei
den en ik woonde samen met mijn
broer bij mijn moeder. We waren
altijd buiten te vinden. Vlakbij was
een natuurgebied dat we het ‘over

kantje’ noemden en daar gingen we
hutten bouwen en vlotten voor op het
water. In de winter gingen we er veel
schaatsen. Mijn moeder had als regel:
‘Als je één keer door het ijs zakt, mag
je je omkleden. Bij de tweede keer
moet je thuisblijven.’ Mijn broer en ik
gingen dan wel eens stiekem via de
garage naar boven om droge kleren
aan te doen, zodat we toch weer kon
den schaatsen.”

Afghanistan
Omdat hij niet zo goed wist wat hij
wilde worden, besloot Rutger zich na
de middelbare school aan te melden
bij de Landmacht. Hij kwam terecht bij
de logistieke eenheid. “Ik ben zes jaar
in dienst geweest van de Landmacht
en ik kijk er met veel plezier op terug.

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Chronic 2
Intussen had Rutger zijn uit Horst
afkomstige vriendin Yvonne
leren kennen tijdens een feest in
Amsterdam. Ze pendelen heen
en weer tussen Alkmaar en Horst
en besloten zich uiteindelijk hier
te vestigen. “Ik had hier een
vriendengroep leren kennen, Chronic
2, en voelde me al snel thuis in Horst.
Na de Landmacht heb ik verschillende
banen gehad, onder andere bij een
wegmarkeringsbedrijf. Zo heb ik de
regio ook goed leren kennen,” lacht
hij. Uit een beroepskeuzetest bleek
dat een baan in de hulpverlening
goed bij Rutger zou passen.
“Ik solliciteerde bij de politie en
werk nu al weer elf jaar in Venlo.
We worden ingezet bij noodsituaties

Er is zoveel mooie
natuur in de buurt

Tekst en beeld: Marieke Vullings

VACATURE

Puzzel

5

Je leert er discipline en sommige les
sen gebruik ik nog steeds. Ik kan me
nog herinneren dat een sergeant zei:
‘Haast je als je tijd hebt, dan heb je
tijd als je haast hebt.’” In 2005 werd
Rutger voor vier maanden uitgezon
den naar Afghanistan. “We waren
gestationeerd bij Kabul Airport, waar
van vandaan we transporten maakten
door het land. Bijzonder was dat mijn
moeder op haar 17e een wereldreis
heeft gemaakt, waarbij ze toen ook in
Afghanistan is geweest, wat toen nog
een vrij, prowesters land was. Ik heb
gemerkt dat het heel vriendelijke
mensen zijn, vindingrijk ook. Ze bou
wen steeds alles weer opnieuw op.
Maar je ziet ook het leed van de oor
log en dan weet je weer dat wij het
heel goed hebben.”

Samen met Yvonne heeft Rutger
twee dochters: Benthe (6) en Noortje
(4). “Het zijn twee heel verschillende
meisjes. Benthe lijkt veel op Yvonne
en Noortje weer meer op mij.”
Ze gaan er graag met z’n allen op
uit. “Er is zoveel mooie natuur hier
in de buurt. We gaan vaak de bossen
in om te picknicken bijvoorbeeld.
Als ik nachtdienst heb gehad en het
sneeuwt wanneer ik thuiskom, dan
kruip ik niet in bed, maar gaan we
samen met de kinderen sleeën in het
bos.” De natuur ontdekken op het
water is iets wat Rutger ook graag
doet. “Een vriend van me woont in
Tienray en we kwamen er achter dat
je met de kajak via de Molenbeek
van Horst naar Tienray kunt peddelen.
Dat is echt supergaaf om te doen.
Je ziet zoveel dieren, zoals ijsvogeltjes
en bevers. Wat mij betreft is dit echt
een verborgen parel van Horst aan de
Maas.”
Met Yvonne maakte hij al eerder een
rondreis door Australië. Hij hoopt
ook nog een keer samen met de
kinderen zo’n reis te maken. “Met de
camper rondtrekken door Canada of
de Verenigde Staten, dat is wel een
droom van me.” Een andere droom
is al uitgekomen: de schuur die hij
samen met een kennis in de tuin
heeft gebouwd. “We hebben er,
met wat onderbrekingen, twee jaar
over gedaan. Er is een cafégedeelte
waar we vaak met vrienden zitten en
boven zijn er slaapkamers, voor als
familie komt logeren. Het is echt een
project waar ik trots op ben.”
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Plantenkwekerij de Kemp is een familiebedrijf met meer dan 55 jaar ervaring in de
vermeerdering en opkweek van aardbei- en aspergeplanten, vruchtboomonderstammen
en rode bessenplanten. Wij zijn op zoek naar een

Productieleider
In deze functie ben je van A tot Z verantwoordelijk voor de planning, uitvoering en
kwaliteitscontrole bij het sorteerproces.
Ben jij dat organisatietalent, die medewerkers zo kan begeleiden en coachen, dat zij het
beste uit zichzelf halen, dan is deze baan zeker iets voor jou!
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Oplossing vorige week:
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Voor een uitgebreide functiebeschrijving en voor andere vacatures,
kijk op onze website: http://www.dekemp.nl/nl/het-bedrijf/vacatures.
Jouw CV met motivatie kun je sturen naar Cora van Rijn: c.vanrijn@dekemp.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Plantenkwekerij De Kemp
Kempweg 15, 5964 ND Meterik, Nederland | Tel. +31 77 3982430
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Stekker uit Afslag10 is juiste zet
Stichting en stuurgroep trokken vorige week de stekker uit Afslag10. Het ‘Papendal van het zuiden’ blijkt een illusie te zijn.
In 2016 werd er nog een bidbook aangeboden
aan het College van B&W van Horst aan de Maas.
In het samenwerkingsverband Afslag10, voor
heen de Sportzone, waren verschillende part
ners op gebieden als overheid, sport, onderwijs,
zorg en het bedrijfsleven vertegenwoordigd.
Zij wilden in het gebied in de Kasteelse Bossen
een nieuwe richting inslaan. Het nieuwe zwem
bad zou deel uitmaken van Afslag10, net als een

nieuwe sporthal. Maar, zeggen de initiatiefnemers,
het ontbreekt het college aan daadkracht, waar
door plannen vertraging oplopen. Dus hebben ze
besloten de stekker eruit te trekken. Een juiste zet.
Misschien dat hierdoor de politiek wakker wordt
geschud en er daardoor toch nog iets gebeurt.
En, nu de stekker eruit trekken betekent ook dat er
geen onnodige kosten meer worden gemaakt.
Aan de andere kant kun je je ook afvragen of het

niet een beetje makkelijk is om de politiek de schuld
te geven. Voor veel mensen is Afslag10 nu eenmaal
nog steeds een vaag concept waarin een duidelijke
visie ontbreekt.

Stekker uit Afslag10 is juiste zet.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 38

Een messenverbod voor minderjarigen is nodig
Jongeren onder de 16 jaar kunnen binnenkort geen messen meer kopen bij de winkels van IKEA, Xenos en HEMA. De ketens namen op maandag
14 september het besluit om geen messen meer te verkopen aan de jongeren.
De aanleiding van dit besluit is een grote stij
ging in het aantal messen onder jongeren.
Waarom wordt niet landelijk in een wet vast
gelegd dat het voor jongeren onder de 18 jaar
verboden is om messen te kopen? Zo wordt de
veiligheid gewaarborgd van alle inwoners.
Onzin vindt Twan Hendriks. Hij reageert op

Facebook: “Ik draag al een zakmes sinds ik op de
langere school zat. Ik gebruik het ook al sinds die
tijd elke dag. Een mes is een voorwerp en heeft
geen eigen mening. In plaats van het dragen van
messen aan te pakken is het misschien verstan
diger onze jeugd beter op te voeden en wanneer
dat fout gaat om de jeugd en de ouders te straf

fen. Ouders van minderjarige kinderen moeten
veel vaker aansprakelijk gesteld worden.”
Ook Wilma Bussemakers ziet liever niet dat jon
geren met een mes rondlopen: “Geweld lokt
altijd geweld uit. Vaak is dit ook een aanwijzing
dat mensen niet meer verbaal met elkaar om
kunnen gaan.”

Ingezonden brief

Terugdringen roken openbare ruimte
Door wethouder Roy Bouten wordt gewerkt aan het terugdringen van het roken in openbare ruimtes. Hij loopt daarmee niet echt voorop,
maar meer achter bewegingen aan die landelijk al plaats vinden.
De start is zoals met alles wat het
college in Horst aan de Maas voor
stelt. Brallerige kreten als gezond
ste gemeente, de bestbewegende
bevolking en de vele dromen zoals in
de regiovisie worden weergegeven.
Nergens wordt dan een startmeting
gedaan, nergens wordt de defini
tie vastgelegd en nergens wordt na
verloop echt en wetenschappelijk
gemeten. Nou ja, bijna nergens. En
echte ambitie is in de aanpak vaak
niet te merken. Vooral echter ook
is er sprake van erg fragmentari
sche aanpak. Een klein stukje van de
gezondheid. In dit geval zegt de wet

houder: “Horst aan de Maas heeft de
ambitie om in 2025 de gemeente te
zijn met het minste aantal volwas
sen rokers van Nederland “ Zonder
aanduiding van de volwasseneleef
tijd en zonder de bevolkingsgroep
vast te stellen en de wijze hoe je dit
meet, wordt het weer een loze kreet.
Tellen we hierbij de arbeidsmigran
ten in mee of stoppen we die weg,
net als we steeds met ze doen. De
wethouder heeft de kreet ook ont
dekt: “Want zien roken, doet roken”.
Dat klopt wethouder. Dit geldt ook
voor drinken van alcoholica. “Want
zien drinken doet drinken”. Daar was

de wethouder enkele jaren gele
den echter niet in te bewegen, zelfs
niet het uitbannen van alcohol in
de gemeentelijke gebouwen. De
geurverordening werd niet gebruikt
om de burger te beschermen, maar
wethouder Tegels wilde meer stan
kruimte voor de varkenshouders en
bedroog de zienswijzen indieners.
Tegen ammoniakuitstoot wordt nau
welijks opgetreden door handhaving.
Vergunningen die in februari voor
onder andere varkenshouders moe
ten zijn geactualiseerd op BBT-niveau
worden niet aangepast. Wethouder,
we zijn het eens met uw streven

naar gezondheidsbevordering, ook
door mensen te beschermen tegen
roken, maar de gezondheidsaanpak
is wat erg makkelijk als je de acties
alleen richt op iets dat politiek geen
moed vereist. Eens, we moeten de
beste gemeente in alles zijn, maar
wie helpt ons aan een gedreven en
vooral deskundig college en ambte
naren om dat te bereiken?

Geert Ambrosius,
Achter de Smaalbrug Horst

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

Wij hebben vacatures voor een vrijwilligerscoördinator,
een hoofd activiteiten, marketeers en meer...
Interesse? www.delocht.nl/vrijwilligers
Broekhuizerdijk 16d Melderslo - www.delocht.nl

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.
Long olie - bij verkoudheid,
vastzittend slijm in longen, versterkt
het afweersysteem. Info:
www.praktijkgerhegger.nl. Verkrijgbaar
in natuurwinkels Horst en Gennep.

Nielsflits

Column

De conciërge
en de puber
De jongeren hebben het allemaal
gedaan. Zo roept half tokkieNederland op Facebook. En ik
begrijp deze mensen wel, de
jongeren houden zich ook niet al
te best aan de regels. Maar positioneer je eens zelf in hun positie.
Was jij vroeger zo’n braaf pubertje
dat niks uitvrat? Voor sommigen
onder ons geloof ik dat best, maar
nee, jij weet goed waar ik het over
heb. Zelf was ik ook niet de braaf
ste leerling van de klas, geloof me.
Ik was op bepaalde gebieden best
rebels en dat is verdomd normaal.
De puberhormonen gieren door je
lichaam en de enige wil is die van
je eigen. Je wilt leven en geen saaie
shit doen. Aan de andere kant moet
je ook weten dat je je evengoed
moet gedragen. De coronaproble
matiek waarin we nu verkeren is
hectisch. En ja, ook pubers horen
hier naar te luisteren.
Maar toen zag ik afgelopen week
end een video voorbij komen van
uit het Dendron College in Horst.
Het ging zelfs viral in Nederland.
Een conciërge stond boven op een
eettafel in de aula met alle goede
bedoelingen honderden hormoon
pubers toe te spreken over hun
gedrag. Wat denk je zelf wat dat
voor indruk maakt? Niets! Alle lof
aan conciërges op middelbare scho
len, want dat is echt geen makke
lijke functie binnen deze moeilijke
doelgroep. Maar je weet ook goed
dat nogal veel jongeren niet opkij
ken tegen dit soort mensen. Het zijn
vaak toch een soort boze strafrech
ters die alleen maar roepen dat je
je rotzooi moet opruimen. Laat dan
een directeur zo’n toespraak houden
dat ze mondkapjes moeten dragen
en 1,5 meter moeten houden.
En dan nog vragen aan alle leer
lingen of ze willen dat de school
dan dicht gaat. Dan vraag je om
een hele grote en gemeende JA!!!
Heb eens begrip voor de jeugd,
het is niet gemakkelijk. Ze leven in
een soort ‘luxepositie’ wat betreft
corona. Zij worden niet snel ziek,
maar overdragen kunnen ze wel.
En dat maakt het dubbel lastig.
Moraal van het verhaal: pubers
houd je aan de regels. Een conci
ërge is dan misschien niet de beste
spreker in jullie ogen, maar mis
schien wel een jonge journalist die
zich zorgen maakt om jullie?
Puber ze,
Niels
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Werk in uitvoering

Zoektocht naar een
grote kerstboom

Informatie over wegafsluitingen in
Horst aan de Maas kunt u raadplegen

Elk jaar rond de Kerstperiode staan er

op www.horstaandemaas.nl.

in alle dorpen mooie grote verlichte
kerstbomen.

De komende periode zijn wij voor u op
de volgende locaties aan het werk:

Resultaat taxusinzameling bekend!

Horst aan de Maas goed
voor 1.453 kruiwagens

31 augustus tot medio december 2020:

Zo ook dit jaar. Maar omdat wij geen grote

Venloseweg - Horsterweg verbreed.

kerstbomen meer hebben staan, willen wij

Het betreft het gedeelte tussen

binnen onze gemeente kijken of iemand

de Dijkerheideweg tot aan de

een, tussen de 7 meter en 12 meter hoge,

Sevenumseweg.
28 september - 30 oktober:
Afsluiting MaasbreesewegRozendaal Sevenum
28 september - 29 september:
Afsluiting Staarterstraat in Sevenum
12 oktober - 18 december:
Afsluiting Schoolstraat in Horst

kerstboom heeft die in de weg staat.
Heeft de boom een mooie vorm en is goed
bereikbaar, dan willen wij die graag overnemen. De kosten voor het weghalen van
de boom, nemen wij voor onze rekening.
Heeft u mogelijk een boom, neem dan
contact op met de gemeente op het
nummer (077) 477 9777.

Stichting Taxus Taxi heeft deze zomer 410.000 kilo taxussnoeisel ingezameld in ‘strijd
tegen kanker’! Dit levert 3.727 chemotherapieën op. Hiervan komt 17.436 kg (159
chemo’s) uit Horst aan de Maas.
We bedanken iedereen die zich heeft

Wij zijn ontzettend trots op onze taxus-

ingezet voor onze taxusinzameling

donateurs

Het was nog even heel spannend of de doel-

Stichting Taxus Taxi zet haar werk voort en

Helpt u mee mantelzorgers
te verrassen?

stelling van 425.000 kilo taxussnoeisel dit jaar

rijdt ook volgend jaar weer door de straten om

Mantelzorgers hebben de afgelopen corona-periode veel op hun bordje gekregen. Graag willen

behaald zou worden. Aan het enthousiasme

zoveel mogelijk taxussnoeisel in te zamelen.

we ook dit jaar onze waardering voor mantelzorgers uitspreken en hen in het zonnetje zetten.

heeft het niet gelegen! De droogte, tijdens de

Enkele maanden in het jaar is de basisgrond-

start van het seizoen, heeft ervoor gezorgd

stof voor kanker remmende medicijnen aan-

Grootschalige feestelijke activiteiten kunnen

thuisbezorgd rond de Dag van de Mantelzorg

dat de groei van de taxushaag achterbleef.

wezig in de taxusnaaldjes. De inzameldatums

door corona helaas niet plaats vinden. In plaats

(week van 9 november). Aanmelden kan

Hoewel een groot deel van alle donateurs

voor 2021 zijn nu nog niet bekend. Blijf op de

daarvan willen we mantelzorgers waarderen

tot 22 oktober via de website van Synthese

ook dit jaar weer heeft deelgenomen was de

hoogte via de nieuwsbrief van de stichting

met een verrassingspakketje. Bent u of kent u

www.synthese.nl bij het kopje ‘aanbod en

opbrengt per adres minder.

www.taxustaxi.nl/contact.

iemand die langdurig en intensief voor iemand

inschrijving’.

zorgt? Verras uzelf of een mantelzorger uit uw
Meer informatie over Stichting Taxus Taxi is te vinden via www.taxustaxi.nl of sociale media.

Informatieavond 6 oktober

Herinrichting dorpskern
Meterik
In samenwerking met de dorpsraad Meterik organiseert de gemeente Horst aan de Maas
op dinsdag 6 oktober om 19.30 uur een informatiebijeenkomst over de herinrichting van de
dorpskern. De bijeenkomst start om 19.30 uur in het MFC de Meulewiek. Inloop vanaf 19.00 uur.
Om zo goed mogelijk invulling te geven

openbareruimte@dorpsraadmeterik.nl.

aan de coronamaatregelen is aanmelden

Kom op tijd want er zijn maar een beperkt

verplicht.. Dit kan door een mail te sturen naar:

aantal zitplaatsen.

Aanmelden voor 26 oktober

Wie verdient volgens jou een
Jeugdlintje?

omgeving met een verrassingspakket. Er kan

Meer informatie

gekozen worden uit drie pakketjes: gezond,

Meer informatie over deze waarderings-

chocolade of verrassing. De pakketjes worden

activiteit kunt u krijgen bij Anja Damhuis,

door leerlingen van het Citaverde college

mantelzorgondersteuner van Synthese.

samengesteld en, samen met vrijwilligers,

Mail: a.damhuis@synthese.nl of 06 36164919.

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).
Evertsoord

Nijverheidsstraat 2 en 2a

Sevenum, sectie F, nr. 140

Wij zijn trots op kinderen en jongeren die zich inzetten voor anderen of voor de gemeente.

Kerkuilenweg 15

Kranestraat 50

Swolgen

Zij zijn een voorbeeld en mogen best eens in het zonnetje gezet worden.

Griendtsveen

Kronenberg

Mgr. Aertsstraat 13

Kanaalweg ongenummerd

Schorfvenweg 10

• boodschappen doen voor ouderen of

Horst aan de Maas

Hegelsom

Lottum

Regionale woonvisie Noord-

St. Jorisweg 4

Stationsweg 16

• moeilijke onderwerpen, zoals pesten,

St. Jorisweg 19

Melderslo

Horst

Eikelenbosserdijk 21

bestemmingsplan

Smitsstraat ongenummerd

Meterik

buitengebied, Herziening

Ken jij iemand die een jeugdlintje verdient?

Kreuzelweg 3a

Bergsteeg 20

2020

Enkele voorbeelden zijn:

Meld hem of haar dan vóór 26 oktober aan!

Steenstraat 5

• kordaat optreden bij een brand of ongeval;

Sevenum

Meer informatie: www.horstaandemaas.nl of

Dr. van de Meerendonkstraat

De Hees 17

Daarom reiken we het jeugdlintje uit als blijk
van waardering. Kinderen en jongeren tot en
met 17 jaar, die zich op een bijzondere wijze
hebben ingezet voor onze gemeente, komen

hulpbehoevende mensen;
bespreekbaar maken.

in aanmerking.

• inzet voor dieren;

(077) 477 97 77.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

110

Ulfterhoek 28

gemeente@horstaandemaas.nl

Limburg 2020-2024
Vastgesteld

077 - 477 9777
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SP Horst aan de Maas

Buitenkans?

‘Buitenkans’, zo noemt het college het plan om in Horst aan de Americaanseweg drie grote woningen te
bouwen in het buitengebied, vlakbij de bebouwde kom. Een mooie benaming natuurlijk, maar is het ook
daadwerkelijk een buitenkans?
Het perceel, waar de woningen zou
den moeten komen, is nu nog een
grasveld. Om daar te bouwen moet
het bestemmingsplan gewijzigd wor
den en dat voorstel stond onlangs
op agenda van de gemeenteraad.
Normaal gesproken zou je zeggen
dat dat prima is, want er wordt weer

gebouwd en er is vraag genoeg naar
huizen. Toch blijft de SP kritisch op
twee aspecten. Allereerst er is een
ontzettende achterstand in de bouw
van sociale huurwoningen in onze
gemeente. Er wordt veel over gepraat,
maar er komt maar weinig van de
grond. Er wordt eerder gebouwd in het

CDA Horst aan de Maas

duurdere segment dan voor degenen
die behoefte hebben aan een betaal
bare koop- of (sociale) huurwoning.
Een tweede argument is de afspraak
die in de gemeenteraad gemaakt is
over het ‘Nee, tenzij’-beleid. Dit houdt
in dat de gemeente plannen niet
oppakt, tenzij er goede argumenten

fijne plek om te wonen en te wer
ken zijn van groot belang. En laat
dit nu net de stip op de horizon zijn
van onze gemeente. In iets andere
woorden: Horst aan de Maas is in
2025 een vitale gemeenschap waar

VVD Horst aan de Maas

we met elkaar leven, wonen en
werken in een gezonde en duur
zame omgeving. Een stip die bij
iedere gemeente van toepassing is.
Wat ik zie in Horst aan de Maas is
dat we samen ons best doen om dit

Michael van Rengs

ook voor elkaar te krijgen. Om als
gemeente het verschil te kunnen
blijven maken, moeten we de lat
hoog blijven leggen, ook al kan dat
soms tot een teleurstelling leiden als
zaken niet snel genoeg gerealiseerd
kunnen worden. Maar hoe complex
ook, met vasthoudendheid kunnen
we heel ver komen. In dat licht wil
ik graag wijzen op het filmpje over
het nieuwe Gasthoes in wording, dat

momenteel via sociale media te zien
is. Een complex dossier, waar jaren
lang over gesproken en geschreven
is, maar waar we met elkaar super
trots op zullen zijn als we het vol
gend jaar in gebruik hebben kunnen
nemen.

mee eens. Als VVD stellen we con
sequent dat we tegen verplaatsing
van zwembad De Berkel zijn. Die ver
plaatsing is een prestigeproject van
de coalitiepartijen CDA, Essentie,
PvdA en D66+GroenLinks. Het hui
dige zwembad voldoet nog prima.
Het hoeft daarom ook niet te worden
verplaatst. Afslag10 staat wat ons
betreft los van de verplaatsing van
het zwembad. Bureaucratische traag
heid van het Horster college heeft
het initiatief de nek om gedraaid.

“Wij stoppen de stekker er graag
weer in en zien Afslag10 graag door
gaan en ‘shinen’ als nooit tevoren”,
zegt kwartiermaker Jan Janssen.
De VVD Horst aan de Maas zegt nu
voor de zoveelste keer: communiceer
transparant, zorg voor duidelijkheid.
Zo blijft Afslag10. Gewoon. Doen.

Loes Wijnhoven

Afgang10...

Is Afslag10 een afgang? In onze beleving totaal niet. Het initiatief
wordt getrokken door een groep gedreven vrijwilligers die uitgeput
raakt van het trekken aan een ‘dood paard’. Geen duidelijk ‘nee’ of ‘ja’
krijgt op vragen. Wat doe je dan als de maat vol is? Dan trek je de
stekker eruit, hijs je de rode vlag ofwel je plakt de borden af en geeft
daarmee een duidelijk signaal.
Sinds 2012 hebben honderden
vrijwilligers vele duizenden uren
gewerkt aan deelprojecten die
samen Afslag10 zouden vormen. “Het
gemeentebestuur heeft niet één pro
ject vlot getrokken”, zegt Ton Hagens

D66+Groenlinks Horst aan de Maas

in Dagblad De Limburger. De afgelo
pen acht jaar waren het CDA, gevolgd
door Essentie (de ‘dorps’-partij) aan
de macht. Welke lering kunnen we
hier dan uit trekken? Dat het roer
om moet, daar zijn wij het zeker

Yvonne Douven

Afslag10 van de baan

We hebben allen kunnen lezen in De Limburger van afgelopen zaterdag dat het bestuur van de stichting en bezuinigingen. Dus moeten we
onze verantwoordelijkheid nemen
de stuurgroep van Afslag10 hebben besloten de stekker uit de plannen voor ‘het Papendal van het Zuiden’
en mogelijk andere keuzes maken.
te trekken.
Dat is een duidelijk en begrijpelijk
standpunt. Minder begrijpelijk vinden
wij de argumentatie. De stichting en
de stuurgroep zijn inderdaad al jaren
met een grote groep enthousiaste
vrijwilligers hard aan het werk om
hun dromen te verwezenlijken en zij

se een kwaliteitsverbetering te heten.
De afbraak van stallen? Prima, als de
verrommeling van het platteland tegen
wordt gegaan. Volgens de SP moeten
er duidelijkere argumenten komen
voor dergelijke plannen en daarom
is er niet ingestemd met dit voorstel.
Maatwerk mag geen willekeur worden
en dat laatste is vaak de valkuil en het
geval bij dit soort plannen.

Een positieve blik op de nabije toekomst

Niet voor niets deze titel boven dit stukje. Want de tijd waar we met z’n allen middenin zitten is uitzonderlijk en is er een eentje van lange adem. Ver vooruitkijken lukt namelijk lang niet op alle terreinen. Echter
de benadering kiezen van wat wel kan en mogelijk is in plaats van wat niet kan is er eentje die ons ook nu
kan helpen. Ik zie liever een glas wat halfvol is dan halfleeg.
Afgelopen dinsdag zijn we als
raad in gesprek geweest over de
Strategische Visie, waar willen we als
gemeente Horst aan de Maas naar
toe. Onze gezondheid staat uiteraard
ten allen tijde voorop. Maar ook een

zijn om het wel te doen. Het argu
ment, dat het college nu gebruikt
om de plannen wél op te pakken, is
‘kwaliteit’. En daarnaast worden er
in het kader van de Structuurvisie en
de daarmee verbonden beleidsnotitie
Groter Bouwen in het Buitengebied
oude stallen afgebroken. Dit tweede
argument is subjectief. Zijn drie grote
huizen een verbetering ten opzichte
van een weiland? Over smaak valt te
twisten, maar dit hoeft dus niet per

zijn er in geslaagd het bestuur van de
gemeente te overtuigen van de wen
selijkheid van hun plannen. Mede op
basis daarvan zijn hun plannen
(Afslag10 en het zwembad) in het
coalitieakkoord opgenomen als een
“gemeentelijke speerpunt”. En ook

D66+Groenlinks heeft zijn handteke
ning onder het coalitieakkoord gezet.
Maar toen overkwam ons, naast de
eerder opgelegde bezuinigingen, een
nieuwe ramp: corona met in haar
slipstream een nog groter tekort op
de begroting en wellicht nog meer

Daarom is het vanzelfsprekend dat
we nog eens kritisch kijken naar alle
plannen, die we ons hadden voor
genomen. En dus ook naar de plan
nen rond Afslag10 en het zwembad.
Dat betekent uiteraard vertraging
en mogelijk afstel van de plannen.
Wij begrijpen heel goed de frustratie,

die dit veroorzaakt, maar de poli
tiek moet in deze periode de moed
hebben alle plannen te heroverwe
gen. Wij vragen ons wel af, gezien de
reactie van het bestuur en de stuur
groep, of en hoe beide partijen elkaar
in de afgelopen periode op de hoogte
hebben gehouden. Als u hierover met
ons wilt spreken. Heel graag.
Henk Kemperman, raadslid

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

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
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15-vragen aan

Pien Janssen Sevenum
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Vijf jaar geleden is er recht voor ons
huis een ongeluk gebeurd waarbij
een brommer en een fietser botsten.
De fietser is toen gewond geraakt en
moest met de ambulance opgehaald
worden. Hier ben ik toen wel heel
erg van geschrokken.

Hoi

Column

Wat zou je nooit weggooien?
Een kettinkje van mijn oma, die elf
jaar geleden is overleden. Deze heb
ik van mama gekregen en zij van
haar moeder. Dit is een van de enige
dingen die ik nog van haar heb.

Onwetend
douchen
Ik heb iets vreemds ontdekt.
We hebben thuis twee douches, douche één, in een
gedeelde badkamer en douche twee, naast de slaapkamer van mijn ouders.
Wanneer douche één is opge
warmd en je hem kort weer aanen uitzet, laat hij de eerste paar
seconden na het aanzetten koud
water stromen voordat hij weer
warm wordt. Erg logisch dacht
ik. Het gekke is dat douche twee
in dezelfde situatie, dus al nadat
hij een keer is opgewarmd, wan
neer ik hem weer open draai,
me juist verrast met een lading
gloeiend heet water. Volgens mij
zitten ze aan dezelfde ketel, dus
wat maakt het verschil?
Ik heb geen verklaring voor dit
gekke feit. Er moet vast een
groep mensen zijn die kan uit
leggen waarom dit mysterieuze
fenomeen zich voordoet, maar ik
hoor niet bij die groep. Wanneer
ik hierover nadenk, realiseer ik
me juist hoe weinig ik kan uit
leggen over niet alleen het huis
waarin ik woon, maar ook de
wereld waarin ik leeft en vooral
de uitvindingen die ik dagelijks
gebruik. Als je nu terug in de
tijd, naar de 16e eeuw, zou wor
den gestuurd, ervan uitgaand
dat je de taal sprak. Hoeveel
jaren ontwikkeling zou je de
mensheid vooruit kunnen helpen
met je bezoek? Ik weet niet eens
hoe mijn douche werkt, laat
staan hoe die magische com
municatiedoos in mijn broekzak
in elkaar steekt. Ik kan daar op
het marktplein wel heel mooi
gaan verkondigen in wat voor
luxe wij nu leven, maar als men
een beetje doorvraagt zal al snel
blijken dat ik ze weinig te bieden
heb.
Ik denk ook niet dat je kan ver
wachten dat ik altijd weet hoe
alles werkt. De huidige tech
nologie is immers een stuk
gecompliceerder dan ze was in
de 16e eeuw. Toch vind ik dat
ik meer verstand van gewone
praktische zaken moet krijgen.
Ik voel me soms zo onwetend en
dat moet veranderen. Want stel
dat ik later een zoon heb die wil
weten hoe een douche werkt,
wie gaat het hem dan uitleggen?

Teun

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Mijn juf heeft mij een keer gezegd
dat ik me wat minder met andere
kinderen moet bemoeien. En dat
ik ze niet met alles hoef te hel
pen. Het heeft mij een tijdje gekost
maar nog steeds is het soms lastig.
Het gaat nu wel al beter.

In welke bestaande film zou je
zelf willen spelen?
Het lijkt me heel cool om in een
Marvel-film te spelen. Want daar
hebben veel personages superkrach
ten en dat vind ik heel tof. Dus als ik
mee zou doen, wil ik zelf wel graag
ook superkrachten kunnen hebben.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Pien Janssen
12 jaar
Sevenum
Blariacum

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik wil heel graag nog een keer
naar Curaçao gaan, omdat het me
een heel leuk land lijkt. Het is daar
heel warm en ze spreken daar
Nederlands, dus dat is makkelijk te
verstaan.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Het lijkt me heel leuk om vloeiend
Spaans te kunnen spreken. Ik vind
het namelijk een hele leuke taal
en ze spreken het in veel landen.
Dus dat is dan handig.

omdat ik het niet leuk vond om
alleen te spelen. Dit was dan vaak
met de oppas, mama, een vriendin
netje of mijn broertje.

sen, en je kan autorijden. Maar je
bent nog wel jong, dus kan je nog
wel kattenkwaad uithalen. Dus dat is
dan de perfecte leeftijd.

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?

Wat zou je nog willen doen in je
leven?

Ik zou heel graag gedachten wil
len kunnen lezen. Want ik vraag me
heel vaak af wat mensen denken en
waar ze het over hebben. En het lijkt
me ook heel grappig om andermans
gedachten te kunnen lezen.

Wat was je eerste gedachte toen
je vanmorgen opstond?
Het eerste wat ik vanmorgen dacht
was: “Moet ik nu al opstaan?”

Wat deed je als kind het liefst?

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?

Ik wilde altijd met iemand spelen,

Ik denk 25 want je bent wel volwas
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Ik zou graag nog een keer willen
bungeejumpen. Omdat ik denk dat
het een hele leuke maar ook wel
enge ervaring is. Daarom wil ik dat
ook nog echt wel een keer in mijn
leven gedaan willen hebben.

Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Ik denk slijm maken. Want ik heb
vroeger veel slijm met vriendinnen
gemaakt. Maar eigenlijk is er niet zo
veel aan. Alleen het maken is leuk.
Maar uiteindelijk is het nogal waar
deloos. Je kan namelijk verder niet
echt veel doen met slijm.

Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
Ik denk het afscheid van mijn oude
groep 8. Want door corona kon dit
niet helemaal volgens plan gaan.
Maar het was alsnog heel leuk.

Wat zou de beste uitvinding zijn?
Een zelfrijdende auto, waar kinderen
ook in mogen rijden. Die niet slecht
is voor het milieu. En heel snel gaat.
Dat zou toch fantastisch zijn?!

Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ik denk in Australië, want de men
sen daar doen alles heel rustig aan.
Het weer is goed en er wordt veel
gebarbecued. En dat past echt heel
erg bij mij.

Tekst: Jélena Bours
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Hegelsom wint van America
Voor het eerste team van VV Hegelsom stond zondag 20 september de wedstrijd tegen AVV America op het
programma. De wedstrijd eindigde in 5-0 voor Hegelsom.
De randvoorwaarden waren prima.
Het weer was goed, de spelers fit en
de toeschouwers klaar voor een nieuw
seizoen. Enige minpunt was de nog
steeds geschorste Thom Derks, die
sinds december 2019 aan het wach
ten is op zijn eerste competitieminu
ten. De wedstrijd tegen America is zijn
laatste schorsingsduel. Na het eerste
fluitsignaal werden de verhoudingen
meteen duidelijk. Hegelsom drong aan
en creëerde vrijwel direct veldover
wicht. Dit zorgde binnen 10 minuten

voor de 1-0 van, door Djen Verkoelen.
America reageerde met enkele schoten
richting goal, maar keeper Sjors Witt
hield zijn doel schoon. Dik 20 minu
ten in de wedstrijd werd er een speler
van Hegelsom gevloerd in het straf
schopgebied, wat resulteerde in een
penalty. Will Spreeuwenberg maakte
gretig gebruik van dit buitenkansje,
2-0. In de minuten die volgden werd
Hegelsom wat slordiger in de kan
sen. Hoewel nog steeds de bovenlig
gende partij werden schoten van onder

anderen Guido Kauffeld, Luc van Osch
en Jordy Geurts niet gepromoveerd tot
een goal. Dit duurde tot de 44e minuut.
Uit een corner aan Americaanse zijde
prikte Jordy Geurts dan toch de 3-0 bin
nen. Nog geen twee minuten later, een
paar seconden voor de rust, wist hij er
met een rake kopbal zelfs 4-0 van te
maken.
Na de thee week het spelbeeld niet af.
Hegelsom drukte, maar verzuimde om
de bal in het net te leggen. Het aan
tal corners dat de rood-witten in de

HCH houdt punten in Horst
Na een teleurstellend gelijkspel uit tegen HOCO (4-4) mocht de Heren 1 van Hockeyclub Horst zondag
20 september voor de derde wedstrijd van het seizoen aantreden tegen Oirschot. De doelstelling voor de
wedstrijd was duidelijk: drie punten in Horst te behouden, om zo de tweede thuisoverwinning van het seizoen
binnen te slepen. Dat lukte met 5-3.
Het eerste kwart was een gelijk opgaand
steekspel met kansen over en weer.
Desondanks trokken de Horster hockey
mannen aan het langste eind door een
verraderlijke strafcorner van Floris, 1-0.
Het tweede kwart begon Horst sterk en
veroorzaakte Sander een strafcorner,
die wederom verzilverd werd. Oirschot
vocht zich terug in de wedstrijd door de
2-1 binnen te tikken. Deze tegengoal
werd echter snel teniet gedaan door een

fraaie intikker van Evert. Hiermee gingen
beide partijen met een 3-1 stand de rust
in. Met het vertrouwen de stand in de
tweede helft in het voordeel van Horst
verder te versterken, ging het derde
kwart van start. Na een aantal strafcor
ners van Oirschot was het de keeper van
Horst die zijn dienst bewees. Vervolgens
veroorzaakte Oirschot na een snelle
counter van Horst een strafbal door een
voetje vakkundig op de lijn te vestigen.

Deze werd koelbloedig afgemaakt door
Luuk, 4-1. Echter gaf Oirschot zich niet
gewonnen en maakte het een snelle
tegengoal, 4-2. Het offensieve spel van
het laatste kwart van de mannen aan
de kant van Oirschot was tevergeefs.
De keepers van beide kanten werden
nog eenmaal gepasseerd. Hiermee was
de eindstand 5-3.

tweede helft kregen was niet meer op
drie handen te tellen, maar hiervan
werd niet geprofiteerd. Buiten een of
twee kansen voor de buren uit America
(knap gered door keeper Sjors Witt)
was de tweede helft dan ook wei
nig vermakelijk. Na 35 minuten in de
tweede helft volgde dan nog eenmaal

een juichmoment voor de Hegelsomse
toeschouwers. Invaller Rik Huijs kreeg
bij een ingestudeerde vrije trap op 20
meter van het doel de bal voor de voe
ten, en rondde knap af. Hiermee werd
de eindstand op het bord gezet, 5-0.
Tekst: voetbalvereniging VV Hegelsom

Oxalis weet kansen niet
af te ronden
Voor korfbalclub Oxalis stond zondag 20 september een nog onbekende tegenstander op het programma: Noviomagum 1 uit Nijme
gen. Van oorsprong een club met gemengd korfbal, maar sinds kort
ook met een damesteam in de gelederen. Het was een wedstrijd
waar Oxalis haar goede acties niet beloond zag in doelpunten.
Oxalis begon sterk aan de wedstrijd
en kwam snel op een 0-1 voor
sprong. Hier had Noviomagum snel
antwoord op en ze wist de voor
sprong over te nemen. Even kon
Oxalis nog de aansluiting vinden,
maar Noviomagum wist op het
einde van de eerste helft verder uit
te lopen. Oxalis bleef goede acties
creëren, maar wist de kansen niet af
te maken. Zo gingen ze met een 7-2
achterstand de rust in. Trainer/coach
Johnny Vervoort gaf in de rust aan
dat Oxalis haar goede acties moest
doorzetten en het vertrouwen moest

blijven houden in het afronden van
de kansen. In de tweede helft bleef
het voor de dames van Oxalis lastig
om hun acties te belonen met een
doelpunt. Zo wist Noviomagum haar
voorsprong nog verder uit te breiden.
In de laatste minuten wist Oxalis
nog een paar keer de korf te vinden,
maar het gat was te groot om aan te
sluiten. Helaas ging de wedstrijd ver
loren met 12-6. Zondag 27 septem
ber speelt Oxalis 1 tegen Flamingo’s
1 in Mariahout.
Tekst: korfbalclub Oxalis

Tekst: Hockeyclub Horst

Herraets Woonplein in Horst is een
bedrijf in de woonbranche waarbinnen
drie afdelingen werkzaam zijn,
namelijk woningtextiel (Leenders),
slaapspeciaalzaak (Herraets Slapen) en
meubelen (Herraets Wonen). Al ruim
honderd jaar bedienen wij de klant met
passie en gedrevenheid voor het vak.

Wil jij meegroeien met onze organisatie in de tuinbouwsector? Als uitbreiding van ons team zijn wij
op zoek naar een ambitieuze medewerker Business Development met een positieve instelling.

Medewerker Business Development
40 uur per week

De werkzaamheden
Als Medewerker Business Development ben je verantwoordelijk voor het proces van productie tot uitlevering van
kokosproducten aan onze klanten. Je hebt een prominente rol in de sourcing, inkoop en kwaliteitscontrole van kokosgrondstoffen en overziet het hele proces op proactieve wijze.
Je hebt veel contact met onze productielocaties in Azië en Latijns-Amerika die je regelmatig bezoekt om alle processen
omtrent de supply chain zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Het is hierbij belangrijk dat je makkelijk contact legt
en helder communiceert. Je ziet een uitdaging in het optimaliseren en verbeteren van processen. Je ondersteunt de
Business Development Manager met alle zaken omtrent het opzetten van nieuwe kokosgrondstoffenlocaties in onder
andere Azië. Accuraat werken, snel schakelen en oplossings- en kwaliteitsgericht denken zijn hierbij essentieel.
Je werkt vanuit onze vestiging in Grubbenvorst, maar je bent ook werkzaam voor de internationale locaties.
Wij zoeken iemand die
• hbo werk- en denkniveau heeft;
• kennis en ervaring binnen de tuinbouwsector heeft;
• enige jaren werkervaring heeft in een soortgelijke functie;
• communicatief vaardig, klantvriendelijk en stressbestendig is;
• regelmatig wil en kan reizen.
Wat bieden wij
Een afwisselende en uitdagende functie met een salaris en arbeidsvoorwaarden die passen bij de functie. Een
informele bedrijfscultuur met gemotiveerde collega’s en doorgroeimogelijkheden in een professionele organisatie
waar innovatie, klantgerichtheid en collegialiteit centraal staan.
Werken bij
Van der Knaap Groep is gespecialiseerd in het ontwikkelen van hoogwaardige oplossingen voor beworteling en groei.
Wij zijn in korte tijd uitgegroeid tot de top in de professionele tuinbouw, zowel nationaal als internationaal.
Sollicitaties
Ben jij de Medewerker Business Development die meedenkt en voldoening haalt uit hard werken binnen een team?
Dan nodigen wij je van harte uit om te reageren. Stuur jouw CV en een korte motivatie naar Nicole Koreman via
HR@vanderknaap.info. Neem voor informatie over deze functie contact op met Erwin van Deijnen via 0174-296606.
Op deze vacature en op ons selectietraject is ons privacy statement van toepassing.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt nadrukkelijk niet op prijs gesteld.

VERKOPER(STER) PARTTIME
Wegens een reorganisatie van de afdeling meubelen zijn wij
op zoek naar een verkoper(ster) die het als een uitdaging
ziet om hier samen met ons aan te beginnen.
Jouw proﬁel
• Je bent klantvriendelijk en klantgericht.
• Je bent representatief.
• Je hebt commercieel inzicht en bij voorkeur ervaring in de
verkoop detailhandel.
Wij bieden jou
• Een parttimebaan (14-30 uur) verkoper(ster).
• Samenwerken in een team met gezellige collega’s.
• Verkooptraining en begeleiding op het werk.
• Een aantrekkelijke personeelskorting.
• Een passend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Paul Herraets 077-3998110
Geïnteresseerd?
Stuur je sollicitatie met CV naar Herraets Slapen,
Jacob Merlostraat 23, 5961 AA Horst
of mail naar info@herraetsslapen.nl
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Gelijkspel voor Sporting ST
Het eerste team van Sporting ST uit Swolgen speelde zondag 20 september tegen SV Lottum. De wedstrijd
eindigde in gelijkspel, 1-1.
Lottum speelde met een aan
tal nieuwe gezichten, een viertal
Venlonaren overgekomen van VCH en
Kwiek. Sporting begon wat zwakjes en
zo kreeg Lottum de eerste kans in de
12e minuut. Redding van Sem in de
korte hoek. Door een foute terugspeel
bal van Lottum in de 15e minuut kreeg
ook Sporting zijn eerste kans. In de
19e minuut kreeg Sporting vervolgens
een vrije trap op een fraaie positie.
Micha ging achter de bal staan maar
deze zeilde net over.
Met name de nummer 11 van Lottum
zorgde voor veel gevaar aan de lin
kerflank. In de 30e minuut werd
een penalty toegekend aan Lottum.
Sem pakte de penalty in de rech

terhoek. Vier minuten later kreeg
Sporting weer een kans, Micha stuitte
op de keeper. De afvallende bal was
voor Sven maar die schoot de bal ruim
over. Daarna volgde een mooie aan
val van Sporting die liep via Micha,
Sven en Johan. De keeper kwam uit en
Johan schoot de bal tegen de keeper
aan. Op slag van rust kreeg Lottum
nog een kansje maar die werd hoog
over geschoten.
In de 52e minuut wist de nummer 10
van Lottum de bal in het netje te leg
gen, 0-1. Minuut 58, vrije trap voor
Sporting. Jimmie ging achter de bal
staan en schoot hem binnen in de
korte hoek. De keeper liet los en deze
ging tegen het netje aan, 1-1. Kansen

waren zeer spaarzaam en deze moes
ten dan ook goed benut worden. In de
77e minuut kwam er een voorzet van
Pim, kopkans van Jur werd niet benut
voor open goal. In de 84e minuut
kwam er nog een grote kans voor Tim
van Rijswick. Hij schoot op aange
ven van Micha op de lat. Drie minu
ten later werd het schot van Tycho
geblokt, zo ook de rebound van Micha.
Twee minuten voor tijd werd de num
mer 11 van Lottum neergehaald in het
zestienmetergebied. Maar de scheids
gaf geen penalty. Uiteindelijk floot de
scheidsrechter af en eindigde de wed
strijd in 1-1.
Tekst: voetbalvereniging Sporting ST

Spektakelstuk van Wittenhorst
De eerste de beste competitiewedstrijd van voetbalvereniging RKsv Wittenhorst uit Horst tegen Heeze werd
meteen een bestseller. Er zat alles in deze match. Veel doelpunten, raar wedstrijdverloop, dramatiek et cetera.
Het werd uiteindelijk 5-3.
Ondanks corona was een groot aan
tal supporters aanwezig. Het zag in de
aanvangsfase een dramatisch spelend
oranje-team. Hoe je het ook wendt of
keert, de doelpunten kwamen zeer
ongelukkig tot stand. Een vermeend
buitenspel werd niet gehonoreerd,
Jorg van Galen kopte ten slotte binnen,
0-1. Heeze was in deze fase veel fana
tieker. De koek was nog niet op, want
dezelfde Van Galen mocht een penalty
benutten, 0-2. Wittenhorst stond voor
een zware opdracht, ten eerste beter
gaan voetballen en scoren. Inderdaad
probeerde het van alles. Een inzet van
Joost van Rensch werd uit de boven
hoek weggehaald. Ook Heeze bleef

soms gevaarlijk. Jeroen Verkennis ver
raste ten slotte nog bijna de doelman.
In de 35e minuut kwam de aanslui
tingstreffer door een prachtig schot
van Frank Peeters 1-2. Wittenhorst
rook meer en nog voor de pauze
kwam de gelijkmaker op het score
bord. Joost van Rensch werd gevloerd
en Jeroen Verkennis benutte deze feil
loos, 2-2.
Na de pauze kwam Wittenhorst veel
beter in de wedstrijd. Het combineren
ging veel beter. Dit leverde Wittenhorst
de verdiende voorsprong op. Frank
Peeters werd in de diepte weggezon
den, hij vond de juiste beslissing, 3-2.
Het mooiste doelpunt kwam op naam

van Michiel Hanssen, hij zag vanaf iets
over het middenveld de doelman iets
voor het doel staan. Er was een leuke
oplossing. Vanaf die plaats stuurde hij
de bal op doel en met succes. De bal
verdween in het doel, 4-2. In de slot
fase scoorden beide teams nog een
maal. Noud Douze voor Heeze en Joep
Verkennis zorgde nvoor de prachtige
5-3 zege. Alweer vijf doelpunten.
De opening is voortreffelijk verlopen.
De zwakke eerste helft werd nog fraai
met goed spel omgezet. Wederom dus
vijf treffers.
Tekst: Piet Nabben,
voetbalvereniging RKsv Wittenhorst

VC Trivia wint eerste
wedstrijd van het seizoen
Het eerste damesteam van volleybalcub Trivia is het seizoen
2020-2021 goed begonnen. Zaterdag 19 september werd er in de
thuiswedstrijd tegen Havoc uit Haps met 3-1 gewonnen.
Vanwege de coronamaatregelen
kon slechts een beperkt aantal
toeschouwers op de tribune
plaatsnemen. VC Trivia startte
de wedstrijd met een behoorlijk
tempo, maar wist in de rally niet
tot scoren te komen, waardoor
er al snel een kleine achterstand
ontstond. Gedurende de set
kwam VC Trivia langzamerhand
dichterbij en na een time-out van
de thuisploeg werd zichtbaar dat
ze tot veel meer in staat was.
Al snel liep de thuisploeg uit naar
een 21-12 voorsprong. Vanaf dat
moment kroop er weer een soort
van gemakzucht in het team,
waardoor Havoc in kon lopen tot
21-16. De coach van VC Trivia greep
wederom in, door een time-out aan
te vragen. Ook nu kwam het team
weer sterker terug. De set werd
met 25-17 afgesloten.
In de tweede set ging het gelijk
op tussen beide teams, echter in
de eindfase pakte de bezoekers
uit Haps het voortouw en kwamen
ze tot 2 setpoints. VC Trivia was
ijzersterk in de site-out en werkte
deze vakkundig weg. Het was een
zenuwslopend slot, maar het eerste

Je belangrijkste taken zullen o.a. bestaan uit:
• assisteren bij/en mee bewaken van het juiste verloop van de
teeltprocessen in een van onze productielocaties (7 dagen/week proces);
• meehelpen bij de operationele processen (zoals water geven,
cellen vullen/leegmaken, ontsmetten);
• ervoor zorgen dat procedures nageleefd worden.
Ben jij die enthousiaste persoon die graag de handen uit de mouwen wil
steken, woonachtig is in de omgeving van Horst, bereid is weekenden te
werken en van zijn werk zijn hobby wil maken of iemand die omgeschoold
wil worden in de agrarische sector, dan is dit je kans!
Meer informatie over het
bedrijf kun je vinden op
www.monaghan-mushrooms.com.
We zien je CV en motivatiebrief graag
tegemoet, deze kun je mailen naar:
gaby.vanderveen@
monaghan-champignons.com

setpoint van de thuisploeg werd
direct gemaakt, 28-26.
De uitploeg moest deze domper
verwerken en voor Trivia lag de
overwinning binnen handbereik.
De dames uit Haps gingen evenals
de dames uit Horst aan de Maas
op dezelfde voet verder. De bezoe
kers kregen opnieuw het gevoel
dat er iets te halen was en namen
het initiatief. Desi van Rens, de
uitblinker aan VC Trivia’ s zijde, pro
beerde met vele rake klappen aan
de buitenkant het tij te keren, maar
helaas trok Trivia aan het kortste
eind. De dames uit Haps kwamen
als eerste op setpoint en nu werd
deze wel direct gemaakt, 25-23.
De dames van VC Trivia waren
gewaarschuwd. Het team leek
zelfs getergd door het verlies en
er kwam een extra dosis agressie
los. Dit was met name zichtbaar
bij middenaanvaller Lotte Hesen,
die met enkele ‘rake’ klappen de
tegenstander bijna letterlijk knock
out sloeg. De set werd overtuigend
met 25-15 gewonnen.

Tekst: volleybalcub Trivia

Rechtgezet
In het artikel Leden De Schutroe winnen bij Open NK Outdoor
Para, is een fout geslopen. In tegenstelling tot wat de chapeau
suggereerde, was deze wedstrijd voor zowel valide als mindervalide schutters.

beukenhaag € 0,69

MONAGHAN CHAMPIGNONS
B.V. ZOEKT EEN ENTHOUSIASTE
LEERGIERIGE ASSISTENT
TEELTVERZORGER M/V
Monaghan Champignons B.V. is op zoek naar een gemotiveerde en
enthousiaste Assistent Teeltverzorger die zich wellicht in de toekomst
kan doorontwikkelen binnen onze organisatie.
Je zult intern worden opgeleid door onze teeltverzorger.
We zoeken iemand met MBO denkniveau die affiniteit heeft met de
agrarische sector en zin heeft om het vak te leren.
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2.500 wintergroene
leibomen op voorraad
hei viooltjes en
groot assortiment
winter planten
Wij zijn op zoek naar een

BEDRIJFSLEIDER
Klimplant CS is een boomkwekerij met als specialisatie de
“kant-en-klaarhaag”, exclusief geteeld voor Mobilane BV.

Wij zijn op zoek naar een
bedrijfsleider die de taken van de
huidige ondernemer op termijn
kan overnemen.
Eigenschappen:
> zelfstandig
> innovatief
Voor meer informatie
zie www.klimplantcs.nl
of mail naar info@klimplantcs.nl

www.plantencentrumvandenbeuken.nl
Hulp in de huishouding gezocht,
Sevenum. Interesse bel: 06 11 44 72 13.
Inkomsten verdienen in
welzijnsbranche. Goede combi met
baan/studie/gezin! App INFO naar
06 10 29 17 21.
Heb je interesse in een betekenisvolle
(bij)baan? Wij zijn op zoek naar een
sociale begeleider voor onze muzikale
zoon (27 jr) met een meervoudige,
visuele beperking. Voor meer info
jeannevdvorst@home.nl
Garagesale 26 september van 11-14
uur in In de Riet in Horst.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Gezocht: poetshulp, interieur
verzorgster, 10/15 uren pw. in overleg,
Sevenum info@eetwinkelbebo.nl
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Meterik verliest van Kessel

Uitstekende start nieuwe
seizoen VC Set Up

Na het bereiken van de volgende bekerronde door de 4-1 overwinning op Stormvogels, speelde RKVV Meterik
op zondag 20 september op sportpark de Vonckel de eerste competitiewedstrijd tegen Kessel. Meterik ging vol
voor de overwinning, maar uiteindelijk verloren de groen-witte onverdiend met 2-3 van een verdedigend
slimmer Kessel.
Meterik zette vanaf de aftrap druk.
Kessel kon weinig gevaar stichten,
maar Willem Kruijk gaf na 20 minu
ten zijn visitekaartje af en schoot uit
een toegekende vrije trap genadeloos
de 0-1 binnen. Hun enige wapenfeit
in de eerste helft. Meterik werd pas
vlak voor rust weer gevaarlijk uit een
indraaiende hoekschop. De druk werd
verder opgevoerd en Piet Steeghs was
binnen de zestien alleen maar door
een overtreding te stoppen. De goed
leidende scheidsrechter Verhaegh
uit Kronenberg floot voor penalty.

Aanvoerder Teun Jakobs schoot te
zwak binnen en de Kessel keeper
keerde zijn inzet met een katachtige
reactie.
In de tweede helft was er door zwak
verdedigen al snel een kans voor
Kessel maar een inzet ging rakelings
voorlangs. Meterik had haar ant
woord klaar en na een snelle com
binatie werd Bart Houben binnen
het zestienmetergebied gevloerd en
wederom wees de scheids naar de
stip. Brent La Crois nam plaats achter
de bal en schoot beheerst de 1-1 bin

Het eerste team van volleybalclub Set Up uit Meerlo speelde zaterdag 19 september de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe
seizoen uit tegen VC Landgraaf. Een seizoen waarin VC Set Up in de
promotieklasse D speelt tegen veel onbekende tegenstanders.

nen. Kessel kwam uit het niets weer
op voorsprong. Een te gemakkelijk
veroorzaakte vrije trap werd door Tjort
Peeters via een Meterik verdediger
binnen geschoten. Tergend langzaam
rolde de 1-2 over de lijn. Luuk van Dael
kon uit een counter zelfs de 1-3 binnen
koppen. Teun Jakobs scoorde nog wel
de 2-3 maar Kessel hield de gelederen
verder gesloten en ging met de drie
punten naar huis.

Bij de start van de eerste set
speelde VC Set Up rommelig en
stond al snel op achterstand met
7-3 en 14-6. Het team speelde
zwak en was niet scherp genoeg,
maar na een time-out kwam VC Set
Up beter in haar spel en werd de
achterstand verkleind tot 19-16.
Door een mindere fase bouwde
VC Landgraaf de voorsprong echter
verder uit naar 21-16. Het leek erop
dat VC Landgraaf de eerste set zou
winnen maar VC Set Up herpakte
zich, kwam terug tot 23-21 en
pakte vervolgens de setwinst met
24-26. De tweede set startte VC Set
Up wel goed en via 0-3 kwam ze
op een 5-12 voorsprong. De ser
vice en de service pass waren goed
verzorgd en via goed en dege
lijk spel pakte VC Set Up daardoor
een ruime voorsprong van 14-23.
De tweede setwinst werd overtui
gend behaald met 17-25.
De derde set was bijna gelijk aan
de tweede. Via een goede service
werd een 0-5 voorsprong gepakt.
Met een mooi ‘kill block’ werd het

Tekst: voetbalvereniging RKVV Meterik

Punten voor Hovoc-dames
Voor Dames 1 van volleybalvereniging Hovoc uit Horst was het afgelopen vrijdag 18 september dat de competitie begon. De hoogvliegers in de Derde divisie moesten tegen een andere hoogvlieger: Dames 3 van Peelpush
uit Meijel.
De eerste set ging niet vlekkeloos.
Beide teams gingen tot de 10-10 gelijk
op. Hovoc wist toen een de leiding
te nemen met 15-12. De Peelpushdames wisten bij te komen tot de
15-15 en met 19-16 voor kwam te
staan. Hovoc herpakte en zenuwslo
pend werd het 22-22. In de eindfase
wist Hovoc aan het langste eind te

trekken, 24-26. De tweede set begon
Hovoc sterk. Toch kon Peelpush de
druk erop te zetten, 19-22. Maar de set
werd toch gepakt door Hovoc, 21-25.
De derde set gingen beide teams
redelijk gelijk op. Punt voor punt werd
de voorsprong uitgebouwd waarmee
een 13-21 voorsprong werd omgezet
in een 14-25 winst. De laatste set trok

Champignonkwekerij Jacobs BV is een moderne kwekerij die wekelijks
210 ton champignons machinaal oogst voor de verwerkende industrie.
Gedrevenheid is het sleutelwoord tot succes van deze onderneming.
Er wordt gewerkt in een open, persoonlijke en gemoedelijke werksfeer.
Wij zijn op zoek naar een:

Medewerker
champignonkwekerij
Wat ga je doen?
Je gaat in een klein team aan de slag met afwisselende werkzaamheden
bestaande uit o.a. het machinaal oogsten, sorteren en beoordelen van
de champignons middels een automatische oogstlijn, het vullen van de
teeltbedden, het leegmaken van de teeltcellen en het reinigen van cellen
en machines.
Wie zoeken we?
• Je bent enthousiast en betrokken, ervaring is handig, maar alles kan
geleerd worden.
• Je hebt technisch inzicht en bent handig met machines.
• Je hebt geen 9-tot-5-mentaliteit.
• Je bent communicatief vaardig en goed in staat om in teamverband
te werken.
Wat bieden we?
• Een veelzijdige en zelfstandige fulltime baan (parttime is bespreekbaar).
• Passend salaris.
• Werken in een platte organisatie met korte lijnen.
• Doorgroeimogelijkheden.
Ben jij dynamisch, enthousiast en heb je zin in een uitdagende functie,
stuur dan jouw cv en eventuele motivatiebrief naar:
Champignonkwekerij Jacobs B.V.
Karreweg-noord 10, 5995 ME Kessel
info@jacobschamp.nl - www.jacobschamp.nl

Hovoc alle registers open. Al vlot werd
er een enorme voorsprong gepakt van
10-3. Dit werd dan ook niet meer uit
handen gegeven en ook de laatste set
(15-25) werd winst voor Hovoc. Een
eerste 0-4 overwinning en zo vijf pun
ten voor de competitieranglijst.

3-8. Daarna volgde een mindere
fase en liet VC Set Up het team
uit Landgraaf dichterbij komen tot
12-14 maar ook niet verder. Ze her
pakte zich met fel en scherp spel
en via een goede service werd de
voorsprong vergroot naar 12-19.
De set werd met goed en degelijk
spel gewonnen met 16-25.
Ook al was de wedstrijdwinst bin
nen, VC Set Up wilde toch voor de
volle vijf wedstrijdpunten gaan.
De vierde set liep echter niet zo
gemakkelijk als de tweede en
derde set. VC Landgraaf bood meer
tegenstand en via de tussenstan
den 5-4 en 13-12 werd het 19-19.
Door een goede service kwam VC
Set Up toch nog op voorsprong met
20-23 en werd de vierde set ook
gewonnen met 22-25.
Zaterdag 26 september speelt
VC Set Up thuis tegen Peelpush
DS om 19.00 uur.

Tekst: volleybalvereniging Set Up

Tekst: volleybalclub Hovoc

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?

Meewerkend voorman tomatenkwekerij (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P042996

Op zoek naar een nieuwe uitdaging in de glastuinbouw, waarbij je verantwoordelijk bent voor de aansturing van medewerkers? Je bent dagelijks aan het werk
in de kas, voor aansturing en meewerken met uitvoerende werkzaamheden.

Allround monteur (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P042958

Jij bent een echte alleskunner! Binnen deze pluimveehouderij word jij namelijk
verantwoordelijk voor alle technische werkzaamheden. Je bent dagelijks bezig met
onderhoud aan de vijzels, eierinpakker, motoren en voermenginstallaties. Je werkt
voornamelijk buiten de stallen.

Medewerker intern transport (fulltime)
Regio Venray | Vac. Nr. P042826

Bouw mee aan de duurzame productie van prefab beton binnen een vooruitstrevend
familiebedrijf. In deze functie ben je dagelijks bezig met het laden en lossen van de
elementen. Je werkt hiermee met een heftruck en bovenloopkraan.

Logistiek medewerker (fulltime)
Regio Venlo | Vac. Nr. P042774

Voor deze kaasmaker ben je verantwoordelijk voor het laden en lossen van vrachtwagens, controleren van inkomende en uitgaande goederen en voorraadbeheer.

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

2409 \ service
Religie

Medische zorg

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

Apotheek
10.30

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

Grubbenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.00

Heilige mis

09.30

Hegelsom
zondag

woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Lottum
zondag

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

09.00

Meerlo
donderdag
Heilige mis
09.00
		

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

Huisartsenpost
Venlo

(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

Melderslo

Venray

donderdag
Rozenkrans
17.30
		

(alleen na telefonische afspraak)

Swolgen

zondag
Heilige mis
09.00
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
zondag
maandag
dinsdag
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

Heilige mis

19.00

Tienray
woensdag

De Schuilplaats
zondag

Museum de Kantfabriek

Workshop vilten voor kinderen
In Museum de Kantfabriek in Horst is op woensdag 30 september een workshop vilten voor kinderen.
De workshop is voor kinderen van 6 tot 12 jaar en duurt van 14.00 tot 16.00 uur.
Tijdens de workshop leren kinderen
hoe ze van plukjes wol vilt kunnen
maken. Na een korte uitleg gaan de
kinderen aan de slag. Plukjes wol van

allerlei kleuren worden naast en over
elkaar op tafel gelegd. Hierna wordt
het werk nat gemaakt met warm sop.
De kinderen wrijven over de wol en

rollen ermee totdat er een mooi kleu
rig kunstwerkje ontstaat.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdekantfabriek.nl

Apotheek Maasdorpen

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Apotheek Horst

kerkdienst
kerkdienst

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

Onthulling Neeje Hôrster Hundje
Op het Lambertusplein in Horst wordt zondag 27 september het Neeje Hôrster Hundje onthuld. Het kunstwerk, gemaakt door Bodhi Raedts, vervangt het bestaande beeld van het Horster hundje.
De werkgroep Ut Neeje Hôrster Hundje
schreef vorig jaar een wedstrijd
uit voor de creatie van een nieuw
‘hundje’. Een groep inwoners startte
daarop een petitie met als doel het
oude ‘hundje’ te behouden. Volgens

de werkgroep straalt het nieuwe
beeld lol en pit uit. Ook dit hondje
kan op commando plassen. Het pro
gramma zondag begint om 14.30 uur.
Burgemeester Ryan Palmen onthult
het nieuwe Hôrster Hundje. Daarna is

er een optreden van het Meuleveld
Kinderkoor met het Hôrster Hundjelied, geschreven en gecomponeerd
door Jack Poels en Tren van Enckevort.

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

Strakke benen/buik
12 behandelingen van 40 minuten
van € 80,- voor

€52,- per keer*

*Zie actievoorwaarden op de site

COSMETISCH CENTRUM HORST

Industiestraat 15
bell of app: 06 - 20 41 45 01

Gebiedsteams

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

Tandarts
10.00
14.30

Dagelijks
uw logo
in beeld!

Spoedgevallendienst

25 t/m 27 september
Gonnie Eijkemans Tandarts
Peperstraat 22, Sevenum
077 467 20 28

28 setpember t/m 1 oktober
Tand Totaal Vallen
Oostsingel 6, 5802 AN Venray
0478 58 66 05

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

Adverteer op de HALLO kalender
en verhoog uw naamsbekendheid!
De HALLO kalender valt op de mat bij 19.500 huishoudens in Horst aan de Maas.
Naast dat het een overzichtelijke weekplanner is, biedt het voor u als ondernemer
unieke mogelijkheden om te adverteren.

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

06 55 40 80 23

of hulp nodig? Neem dan vooral contact met ons op.Geen spoed, wel politie?
graag! BelBroekhuizen,
Frank Erren opBroekhuizenvorst,
077 208 32 00
0900 88 44
Grubbenvorst en Lottum
06 19 42 26 21

15

Meer weten? Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem dan contact op met Frank Erren of Marianne Pirlo.
Bel 077 208 32 00, of mail naar: adverteren@kempencreeert.nl

Tummers

16
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DONDERDAG

VRIJDAG

ZONDAG
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749,-

547,-

OP=OP!

GRATIS
BEZORGD!
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-27%

SEPTEMBER

SEPTEMBER

899,-

-34%

597,-

SIEMENS WASMACHINE / WM14T590NL

PANASONIC 4K TV / TX-50GXW804

• Energieklasse A+++ • 1400 t/pm • 8 KG
• iQdrive-motor met 10 jaar garantie

• 50 inch (127 cm) • 4K Ultra HD • Cinema Surround Plus en Dolby Atmos • HDR10+

WEG=PECH!

PHILIPS
SCHEERAPPARAAT
S5400/06
• MultiPrecision-messysteem
• SmartClick-precisietrimmer
• 45 min. draadloos gebruik

99,-

-22%

77,-

-17%

OP=OP!

-29%

MIELE
STOFZUIGER
Compact C1 EcoLine

SIEMENS
VOLAUTOMAAT
TI351209RW

• Actieradius 9 meter
• 550 watt vermogen
• AirClean filtersysteem

• Keramische maalmolen
• MilkPerfect
• Makkelijk te reinigen

189,-

157,Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

599,-

427,-

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
Kijk voor de actuele openingstijden en adressen op de site | Volg ons ook op Facebook.com/tummerselectro | www.eptummers.nl

