Uw foto op de

HALLO kalender 2021?
Stuur deze met naam en adresgegevens naar
adverteren@kempencreeert.nl

01
10

WK40 \ 2020

#kempencreëert

02 Bellen met de

burgemeester

03 ‘Carnaval dit

seizoen zonder prins’

05 Geen

Sinterklaasintochten

07 Geplukt:
Piet Linders

10-11

Gemeentenieuws
Horst aan de Maas

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

‘t Hundje pist wèr
Op het Lambertusplein in Horst werd zondag 27 september het Neeje Hôrster Hundje onthuld. Het kunstwerk is gemaakt door Bodhi Raedts uit Hegelsom. Hij mocht het samen
met burgemeester Ryan Palmen onthullen. Daarna zong het Meuleveld Kinderkoor het Hôrster Hundjelied, geschreven en gecomponeerd door Jack Poels en Tren van Enckevort.
Het Neeje Hôrster Hundje zorgde enkele tijd geleden voor ophef. Zo was een actiegroep het er niet mee eens dat er een nieuw Hundje moest komen. Via een ontwerpwedstrijd,
die Bodhi won, werd bepaald welk nieuw Hundje op het Lambertusplein mocht komen. / Beeld: Sten Jetten

Door weerstand aanwonenden en ondernemers

Herstraat blijft eenrichtingsverkeer
De plannen om een gedeelte van de Herstraat in Horst tweerichtingsverkeer te maken, zijn voorlopig van
de baan. Ook wordt de Kloosterstraat niet veranderd naar een eenrichtingsstraat. Het blijft wel mogelijk
om vanaf de Herstraat linksaf de Gasthuisstraat in te rijden.
Gemeente Horst aan de Maas maakte
voor de zomer een aantal nieuwe verkeersmaatregelen bekend. Het plan
was onder andere richting het centrum eenrichtingsverkeer in te stellen
op de Kloosterstraat en de Herstraat
richting het Wilhelminaplein aan te
passen naar een tweerichtingsweg.
Hiermee wilde de gemeente de doorstroming in het centrum bevorderen.
De plannen stuitten op veel weerstand van aanwonenden en ondernemers. Ook OBS De Weisterbeek

was niet blij met het voorstel. In een
eerder interview met dit blad bleek
dat allen vreesden voor de veiligheid
van bewoners en verkeersdeelnemers. In het interview zei schooldirecteur Bart Mous: “We maken ons met
name grote zorgen over de veiligheid. Met eenrichtingsverkeer is de
oversteekplaats voor de school al een
druk en onoverzichtelijk punt. Met
tweerichtingsverkeer wordt dat alleen
maar nog gevaarlijker.” En volgens
aanwonende Wiel van den Beuken is

de Herstraat veel te smal voor tweerichtingsverkeer.
In een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst werd vorige
week bekendgemaakt dat deze twee
verkeersmaatregelen nu van de baan
zijn. “Na de reacties van de school en
omwonenden is besloten deze nu niet
uit te voeren”, zegt een woordvoerder van de gemeente desgevraagd.
“We prevaleren de verkeersveiligheid
boven de doorstroming van verkeer
in het centrum.” Wiel van den Beuken

is blij met de uitkomst. “Alle bewoners zijn uiteraard erg blij met het
resultaat, al zegt de wethouder dat dit
voorlopig van de baan is en verdere
studies vereist. Het blijft natuurlijk een
drukke straat en dat zal ook niet veranderen. Wel kunnen wij met minder
problemen onze uitrit uit en kunnen
onze kleinkinderen iets veiliger vanuit
school naar opa en oma komen.”
Het voorstel van de gemeente om de
Gasthuisstraat vanaf de Venloseweg
tweerichtingsverkeer te maken, blijft
wel gehandhaafd. Automobilisten
kunnen dan straks vanuit de
Venloseweg de Gasthuisstraat inrijden. Deze straat wordt tot aan de inrit

naar het Sint Antoniuspark tweerichtingsweg. Daarnaast wordt het
kruispunt Herstraat-Gasthuisstraat
aangepast. “Er komt een twee
meter breed trottoir vóór de winkel op de hoek en verkeer rijdt dan
via een kleine verhoging links de
Gasthuisstraat in”, zegt de woordvoerder. “Ook het zebrapad dat in eerste
instantie er tijdelijk zou liggen, wordt
permanent. Door de inrichting aan
te passen wordt verkeer ontmoedigd
hard te rijden. Dat was mede een
wens van het centrummanagement.”

Tekst: Marieke Vullings
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Bellen met de burgemeester september

Misschien een rondtocht, zodat mensen vanuit thuis
naar de Sint kunnen zwaaien
Wat doet een burgemeester zoal? Vult hij zijn dagen met bezoekjes aan
mensen die 100 jaar of ouder worden of zit hij constant vergaderingen
voor? We bellen aan het eind van elke maand burgemeester Ryan
Palmen om te vragen wat hij deze maand heeft meegemaakt. In september werd duidelijk dat door corona diverse activiteiten dit jaar niet
door kunnen gaan.
Premier Rutte maakte maandag
28 september bekend dat er weer
strengere maatregelen komen
als gevolg van het stijgend aantal
coronabesmettingen in Nederland.
Zo mag er geen publiek meer bij
sportwedstrijden zijn en dient de
horeca voorlopig om 22.00 uur de
deuren te sluiten. “Dat er nieuwe
maatregelen zouden komen, had
ik wel verwacht”, zegt Palmen.
“Het uitgangspunt is steeds
geweest dat als er een tweede golf
zou komen, we zouden proberen
die zo klein mogelijk te houden.
Ook in onze gemeente zien we
dat het aantal besmettingen weer
stijgt. We krijgen veel vragen over
de nieuwe maatregelen, mensen
vragen zich af hoe ze hier nu weer
mee om moeten gaan.”
De carnavalsverenigingen in Horst
aan de Maas maakten vorige week
bekend dit seizoen geen prins uit
te roepen. Palmen is blij dat dit een
eensluidend besluit is van de besturen. “Het is goed dat die verant-
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woordelijkheid wordt genomen. En het
was zeker geen makkelijk besluit. Je
bent geen voorzitter van een carnavalsvereniging als je dan moet zeggen
dat bepaalde activiteiten, die echt bij
carnaval horen, niet door kunnen gaan.
Al begrijp ik ook als mensen zeggen: op
1,5 meter carnaval is geen carnaval.”
Ook de sinterklaasintochten zijn voor
dit jaar afgelast. “We zitten binnenkort
met de comités bij elkaar om te kijken
of er toch een alternatief kan komen.
Misschien een rondtocht, zodat mensen vanuit thuis naar de Sint kunnen
zwaaien.”

Afstand houden

Burgemeester Palmen onthult samen met Bodhi Raedts het Neeje Horster Hundje

past. Denk bijvoorbeeld aan het uitreiken van Koninklijke onderscheidingen.
“Het onderscheiden van de mensen
wordt door mij zelf gedaan. Het opspelden van de onderscheiding gebeurt
echter door iemand van de familie.
En ook bij het feliciteren van echtparen die een huwelijksjubileum vieren,
wordt netjes afstand gehouden. Op het
moment dat een foto wordt genomen,
staan we vaker wat dichter bij elkaar,

Corona en alles wat daar omheen
speelt, houdt de burgemeester in elk
geval in het dagelijks leven nog steeds
bezig. “Corona is een nieuw fenomeen waar we een half jaar geleden
ineens mee werden geconfronteerd
en nu onze hele dag bepaalt. Dat is
best bijzonder.” Er wordt veel overleg gepleegd op het gemeentehuis en
activiteiten worden waar nodig aange-

maar voor de rest geldt de 1,5 meter.”
Gelukkig is er ook nog ruimte voor
leuke dingen. Zoals de onthulling
van het Neeje Hôrster Hundje zondag 27 september. “Daar is veel over
te doen geweest. Sommige mensen gaven de voorkeur aan het oude
hondje. Dat stond er vijf jaar en was op
internet gekocht. Nu is er weer discussie over het nieuwe hondje. Feit blijft
dat het gemaakt is door een jongen

van 12 die zijn talent heeft laten gelden. Zo zie je maar wat je kunt bereiken als je talent tot wasdom laat
komen. Daarbij is het kunst en daar
zijn de meningen altijd over verdeeld.
Ik zeg altijd: als kunst geen reactie
oproept, dan is het geen kunst.”

Tekst: Marieke Vullings
Beeld: Sten Jetten

Gemeente sluit Walhalla
OJC Walhalla in Sevenum blijft voorlopig gesloten. Na controle door de gemeente Horst aan de Maas bleek een plan van aanpak. “Dat hebben we nog niet ontvangen. Als ze
het jongerencentrum zich niet aan de coronamaatregelen te houden, met als gevolg sluiting.
Op Facebook meldt Walhalla dat zij
zaterdag 19 september werd gecontroleerd op de naleving van de coronamaatregelen. “Mede door een

enorme toestroom aan bezoekers
vanuit andere festiviteiten, is het
ons niet gelukt om hieraan op alle
fronten te voldoen.” Dit betekende

dat het jongerencentrum de deuren
moest sluiten. Een woordvoerder
van de gemeente laat desgevraagd
weten dat de soos gevraagd is om

een goed plan indienen mogen ze
gewoon weer open.”
Ook een keet in het dorp werd gesloten omdat de coronaregels niet in
acht werden genomen.
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Lintje voor Marc Duffhues
Marc Duffhues uit Horst heeft woensdag 30 september een Koninklijke onderscheiding ontvangen.
Duffhues kreeg de onderscheiding onder meer voor zijn inzet voor de Koninklijke Harmonie van Horst.
Marc Duffhues (56) is sinds 2004 verbonden aan de Koninklijke Harmonie
van Horst. In eerste instantie als
vicepresident (vicevoorzitter) en

sinds 2006 als president (voorzitter). Hij is vanuit die hoedanigheid verantwoordelijk voor alles
wat speelt binnen de vereniging en

alles wat binnen en door de vereniging georganiseerd wordt. Hij wordt
beschouwd als een klankbord voor
alle overige bestuurders en een luis-

terend oor voor de muzikanten.
Duffhues wordt omschreven als
een doortastend bestuurder.
Marc Duffhues is benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

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
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Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Nandina ‘Obsessed’
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‘Carnaval dit seizoen zonder prins’

Actie Minke Geurts

Horst aan de Maas viert dit waarschijnlijk carnaval zonder prins. De carnavalsverenigingen hebben na
overleg met de gemeente Horst aan de Maas, besloten hun leden voor te stellen voor komend seizoen geen
prins carnaval uit te roepen. Ook enkele jeugdcarnavalverenigingen hebben al besloten geen jeugdprins uit
te roepen.

Ruim 9.000 euro gedoneerd
voor het Prinses Máxima
Centrum

“Vanwege de onzekerheden over de
ontwikkeling van de coronapandemie en de maatregelen daartegen,
zien de carnavalsverenigingen zich
genoodzaakt om carnaval 2021 anders
in te vullen”, meldt de gemeente.
“Omdat carnaval meer is dan een prins
en zijn gevolg, gaat iedere vereniging
nader bekijken op welke wijze, passend binnen de regels, carnaval 2021
toch beleefd kan worden in hun dorp.”
De verenigingen hebben woensdag 23 september overleg gehad
met de gemeente. Burgemeester
Ryan Palmen: “Het vereist moed om
zo’n tegennatuurlijk standpunt in te
nemen en terug te leggen bij je achterban. Dat verdient een groot compliment; we weten immers allemaal
hoe belangrijk het samen vieren van
carnaval in onze dorpen is. Ik snap
heel goed hoe moeilijk dit moet zijn

en denk ook dat het de beste keuze
is, gegeven de omstandigheden van
nu. Gelukkig kunnen verenigingen
snel schakelen in hun dorp, met bijvoorbeeld de horeca. Als er dan meer
ruimte zou komen, weet ik zeker dat
er alsnog van alles georganiseerd zal
worden.”

Jeugdcarnaval
Ook enkele jeugdcarnavalverenigingen hebben al besloten dit seizoen geen jeugdprins uit te roepen.
Zoals Jeugdcarnaval De Peg uit Lottum,
CS de Klotbultjes uit Griendtsveen en
Jeugdcarnaval Hegelsom. Voorzitter
Jasper van Rens van Jeugdcarnaval
Hegelsom: “Dat betekent automatisch
dat alle activiteiten die we normaal
gesproken vóór carnaval zouden organiseren, komen te vervallen. We willen wel kijken wat we eventueel met

carnaval kunnen organiseren, eventueel samen met D’n Tuutekop of
andere jeugdcarnavalsverenigingen.
We willen graag iets doen, maar het
moet natuurlijk wel verantwoord zijn.
Het is alleen nog te vroeg om daar
nu een beslissing over te nemen.”
Jeugdcarnavalsvereniging ‘t Ezelskopke
uit Sevenum heeft nog geen beslissing
genomen laat voorzitter Lies Geurts
desgevraagd weten. “Wij hebben met
ons jeugdbestuur na de terugkoppeling nog niet samengezeten om hierover een definitief besluit te nemen.
Wel zijn we van plan een programma
voor de jeugd samen te stellen waarin
we de carnavalsbeleving over willen
brengen op de jeugd binnen veilige
kaders. Hoe dit er uit zal zien hangt
veelal af van de maatregelen van het
RIVM die op dát moment gelden.”
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De 18-jarige Minke Geurts uit Horst overleed op maandag 21 september aan de gevolgen van kanker. In 2017 plaatste dit blad nog
een interview met Minke waarin ze openhartig vertelde over haar
ziekte en toekomstplannen.

Koninklijke onderscheiding voor
Caroline Kortooms
Caroline Kortooms, mede-oprichter van attractiepark Toverland, heeft donderdag 24 september een
Koninklijke onderscheiding ontvangen. Zij ontving de onderscheiding uit handen van burgemeester Ryan
Palmen en is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
De uit Sevenum afkomstige Kortooms
(60) stond, samen met haar broer, aan
de wieg van Attractiepark Toverland
in Sevenum. Zij was er tot eind 2019
algemeen directeur en in mei nam
ze definitief afscheid om als zelfstandige verder te gaan. “Het is onbetwistbaar dat mevrouw Kortooms met
Toverland het toeristische gebied Park

de Peelbergen en Sevenum op de
kaart heeft gezet en dat de doorontwikkeling van Toverland als vliegwiel
fungeert voor de toeristische sector
in de regio”, aldus de burgemeester.
Kortooms besteedde veel tijd aan de
loopbaanontwikkeling van de medewerkers en creëerde veel stageplaatsen. In 2014 was zij ambassadeur voor

de campagne ‘Open voor 50-plus’ om
de kans op een baan te vergroten voor
oudere werkzoekenden. Als resultaat
van deze campagne is 30 procent van
de medewerkers van Toverland 50 jaar
of ouder. Daarnaast biedt het park
mensen met een beperking een werkplek aan.

Minke was onder behandeling
bij het Prinses Máxima Centrum
in Utrecht. Het was haar wens
om geld in te zamelen zodat het
centrum voor kinderoncologie
vele andere kinderen kan helpen.
In plaats van bloemen vroeg ze
daarom om een donatie. Inmiddels
is er al ruim 9.000 euro gedoneerd. De actie loopt tot 9 januari

2021, de dag waarop Minke 19 jaar
zou worden, de cheque wordt
dan overhandigd aan het Prinses
Máxima Centrum. “Er kan dus nog
honderd dagen gedoneerd worden”, zegt haar familie. “Het motto
van Minke was: ‘She believed she
could, so she did’.” Voor meer
informatie over de actie kijk op de
Facebookpagina van Minke.

Monument voor doodgeboren kind
in Hegelsom
Op het kerkhof in Hegelsom is op zondag 27 september een monument onthuld voor het doodgeboren kind.
Het initiatief is afkomstig van begraafplaats-coördinator en Hegelsommer Louis Huijs. “Op veel kerkhoven hier in de regio hebben ze er een, hier in Hegelsom nog niet”, zei Huijs eerder tegen HALLO. Deken de
Graaf Woutering zegende het monument in. “Nu krijgen alle doodgeboren, onzichtbare kinderen in
Hegelsom en daarbuiten een naam”, zegt Huijs. “Daar gaat het om.” / Beeld: Sten Jetten

elke
werkdag
op
ko avond

WWW.LEURS.NL
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Als ik ga, moet je niet huilen
Want écht weg ben ik eigenlijk niet
Verdrietig, maar met veel mooie herinneringen, hebben wij
afscheid genomen van ôs mam, schoonmoeder en oma

“Wat heb ik toch en fijn laeve gehad”

Theo en Ans
Theeuwen-Hoeijmakers
zijn op 2 oktober 2020
40 jaar getrouwd
Van harte gefeliciteerd!
Suzanne-Frank
Kasper
Mark-Susanne
Elin

We willen iedereen
hartelijk bedanken voor
de vele felicitaties,
cadeaus en bloemen n.a.v.
ons 60-jarig huwelijksfeest
Het was geweldig!

Jan en Truus
van den Munckhof
- Verdellen

Geboren

Bente

26 september 2020
Dochter van
Dennis Rutten
en Milou van Soest
zusje van Nils
Broekhuizerweg 38
5973 NX Lottum

Op maandag 21 september 2020
overleed in de leeftijd van 92 jaar,
ôs leeve mam, oma, kleine oma en tante Truus

Jeannie van Rensch - Stax
* Horst, 5 augustus 1935

Echtgenote van Gerd van Rensch
Horst: Jan en Vivian
Ellen en Willem
Joost en Veerle

Truus Smits - Vousten
echtgenote van

Horst: Jeanet en Eric
Nicole
Lisan
Ruud en Jeanine
Rick

Wiel Smits † 1976
* Broekhuizen, 19 oktober 1927
† Grubbenvorst, 21 september 2020
Grubbenvorst, Jacqueline en Piet Boers - Smits
Carolien en Rob, Lynn
Floris
Annabel en Björn
Grubbenvorst, Jolanda Smits en Hans van Beckhoven
Bas
Paulien en Jordy
Venlo, Familie Meyers
Familie Vousten
Familie Smits

† Horst, 24 september 2020

Correspondentieadres:
Parklaan 47, 5961 KZ Horst
Vanwege de maatregelen rond
het coronavirus heeft het afscheid
in besloten kring plaatsgevonden.
Een speciaal woord van dank
aan de lieve mensen van Hof te
Berkel 17 voor hun betrokkenheid
en goede zorgen voor mam.

Correspondentieadres:
Spoorstraat 8, 5971 AB Grubbenvorst
Wij hadden graag samen met u afscheid genomen van ôs
mam. Helaas is dat door de huidige omstandigheden niet
mogelijk en hebben wij vrijdag 25 september in besloten
kring afscheid genomen.
Een speciaal woord van dank aan Stichting Kom Erbij en aan
de medewerkers van La Providence, de thuiszorg en afdeling
Driesprong voor de geweldige, liefdevolle verzorging.

Nu fietst hij er tussenuit...
Verdrietig maar ook blij dat hij zo lang in ons midden heeft
mogen zijn, nemen wij nu toch vrij onverwacht afscheid
van ‘ôzze pap’ en lieve opa

Jan Aerts
weduwnaar van

Na alle fijne jaren die we samen met haar mochten
beleven, hebben we onverwacht afscheid moeten
nemen van onze lieve mama en oma

Leny Aerts - Vorstermans †
* Grubbenvorst, 23 juli 1924

Cisca van Issum-Kelders

Henk en Els
Evy
Timo

echtgenote van

Peter en Lous
Kim
Femke

Martien van Issum c
<

Dit megje oet Serum is
50 jaor gewöre!

5 Venray, 31 mei 1932

c Horst, 25 september 2020
Marlie en Théon
Machteld
Jasper

Proficiat!
Liefs oet
Lottum en de Melderse

Linda en Laurent
Slooyerbroek 5, 5961 LX Horst

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

We hebben in besloten kring afscheid van haar
genomen.

Gezocht: poetshulp, interieur
verzorgster, 10/15 uren pw. in overleg,
Sevenum info@eetwinkelbebo.nl

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

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Fietsreparatie Piet Kusters
Stuksbeemden 9 Horst. Graag eerst
bellen 077 398 60 16.

† Venlo, 26 september 2020

Correspondentieadres:
Hertog van Gelresingel 42
5961 TB Horst
Op woensdag 30 september hebben wij in besloten kring afscheid
van Pap genomen in Crematorium Boschhuizen te Venray.
Een hartelijk woord van dank aan iedereen die Pap de laatste
tijd met liefdevolle steun omringd hebben.

Te koop wegens ziekte
inboedel.
Tel. 06 19 48 85 86.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

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

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

0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl
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‘’I’ll see you in 3 weeks Sil…” Steve said.
His body gave up and his wish came true.

Steve Baxter
soulmate van

Silvy Poels-Baxter †
Belfast, 5 juli 1960

Venlo, 29 september 2020
Martina
Sean
Sinead
Ciaran

Henny en Jan ‘Cambrinus’
Judith en Johan
Sander
Brandon
Prinses Marijkestraat 26
5961 CG Horst
Na een samenzijn, waarin wij herinneringen aan
Steve ophaalden, hebben wij hem in besloten kring met
de motor naar het crematorium gebracht.
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Coronabesmetting nertsenbedrijf America
Bij een nertsenbedrijf in America is een coronabesmetting vastgesteld. Dat heeft het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit donderdag 24 september bekendgemaakt.
Het bedrijf heeft ongeveer 4.000
moederdieren. De besmetting is aan
het licht gekomen door melding van

ziekteverschijnselen bij de nertsen.
Het bedrijf wordt zo spoedig mogelijk geruimd. Volgens het ministerie

zijn in totaal nu 56 nertsenbedrijven
in Nederland besmet verklaard.

Geen Sinterklaasintochten in
Horst aan de Maas
Er zijn dit jaar geen Sinterklaasintochten in Horst aan de Maas. Door het Regionaal BeleidsTeam, waar
de burgemeesters van alle vijftien gemeenten binnen de regio aan deelnemen, is gezamenlijk besloten
geen intochten toe te staan.
Volgens de Veiligheidsregio LimburgNoord zijn traditionele intochten en
optochten in verband met de huidige RIVM-regels niet of nauwelijks
te organiseren. Wel zijn er andere
type bijeenkomsten mogelijk, als
deze aan de richtlijnen voldoen.
“Wij begrijpen dat hier behoefte
aan is en die mogelijkheden zijn er”,
aldus de Veiligheidsregio. Om ervoor
te zorgen dat er geen verschillen

per gemeente ontstaan en inwoners
met grote groepen naar omliggende
gemeenten reizen is ervoor gekozen
dit besluit in de hele regio door te
voeren.

nisator van de intocht namens
Jong Nederland Horst. “Dat hadden we al besloten voordat
Veiligheidsregio Limburg-Noord met
deze melding kwam. Er wordt op
dit moment gekeken of het mogelijk is om in Horst een alternatief
Horster alternatief
De organisatie van Sinterklaasintocht Sinterklaasprogramma te organiseren volgens de coronarichtlijnen.”
Horst had al besloten om de intocht
niet in zijn huidige vorm te organiseren, zegt Eric Provaas, orga-

Onduidelijke informatie vanuit college

SP wil onafhankelijk onderzoek naar
RvR-regeling
Waar je ook bent
ik zou het niet weten
niet in afstand of tijd te meten
maar ik heb je bij me
diep in mij
daarom ben je zo dichtbij.
Met respect en bewondering voor jouw kracht en alle liefde,
zorg en warmte die je ons tot het einde hebt gegeven,
kwam het afscheid te snel.
Mijn lieve man, geweldige papa en trotse opa,
we missen je nu al.

Peter Hover
* Burgbrohl, 6 augustus 1944
† Grubbenvorst, 22 september 2020
echtgenoot van

Henny Hover - Vermazeren
Daniëlle en Maurice
Dennis
Nina
Marie-José
Familie Hover
Familie Vermazeren
Burgemeester Cremersstraat 56
5971 VZ Grubbenvorst
Graag hadden wij met iedereen die zich betrokken voelt
afscheid willen nemen. Gezien de huidige omstandigheden
hebben wij dit in besloten kring gedaan.

Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade.
Direct geld en vrijwaring, snel
opgehaald. Tel. 06 52 85 93 48.

Wij zoeken een betrouwbare
huishoudelijke hulp, voor 3 uur per
week in Sevenum. Interesse stuur een
appje naar 06 15 28 22 10.

Jouw Zenmoment.
Hotstonemassage voor pure
ontspanning. info@sandrapoels.nl
of bel 06 15 49 09 26.

Trap bekleden v.a. € 350,00 incl.
tapijt, bel 06 16 37 45 14 voor gratis
prijsopgave bij u thuis d.m.v. stalen.
Woningstof. vd Broek.

De SP-fractie van Horst aan de Maas wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de Ruimte voor
Ruimte (RvR)-regeling. Al eerder heeft de SP vragen gesteld over de regeling. Zij vindt echter dat het
College van B&W onduidelijke informatie heeft verstrekt. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 6
oktober dient de partij hiervoor een raadsvoorstel in.
In mei publiceerde Dagblad De
Limburger een artikel over de RvRregeling. Na onderzoek constateert
de krant dat het doel van de regeling, het saneren van de intensieve
veehouderij, niet is gehaald, dat
door bestuurders gehandeld is in
strijd met de openbare orde en dat
met name oud-wethouder Raymond
Knops misbruik gemaakt zou hebben van de regeling.

Thuiswerkplek nodig? Ga dan naar
Hagro Kantoormeubelen voor al uw
nieuw en gebruikt kantoormeubilair.
Tel. 077 398 80 37.
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.
Te koop gevraagd Horst/Melderslo
woning met een ruim perceel vanaf
700m2. Neem contact op met
06 19 96 16 07.

De SP vindt dat de informatie die
door het college aan de gemeenteraad werd verstrekt niet altijd even
duidelijk was. Volgens de partij zijn
niet alle documenten aangeleverd.
“En dat met betrekking tot staatssecretaris Knops op ‘creatieve’ wijze
door middel van combinatie van verschillende regelingen medewerking
is verleend aan de bouw van een
langgevelboerderij in een gebied

Hortensia’s (veel srt.), vlinderstruik,
rhodo, e.a. heesters (ook op stam),
taxus, buxusvervanger, beuken,
vaste pl, bodembedekkers enz.
Open za. van 9.30-16.30 uur. Dovrij na tel. afspraak via 06 40 32 71
08. Oude Heldenseweg (naast 13a)
Maasbree. www.veld-tuinplanten.nl
Open huis zondag 4 okt van 11.0016.00 en maandag van 19.0021.30. Div. presentaties Workshops
Bloemschikken, seizoen 2020-2021.
Keramiek vaas maken, Draaien en
Handvormen met klei en Mozaïeken.
Lies Klomp NwPeeldijk 35 America
tel. 464 13 80.

met als bestemming ‘agrarisch met
landschappelijke en natuurwaarden
(beekdal)’’’, aldus de partij. De SP
wil dat onder andere onderzocht
wordt of Knops bevoordeeld is bij
zijn vergunningsaanvraag. De SP wil
dat er een commissie wordt ingesteld van (burger)raadsleden, die
een voorstel voor het onderzoek uitwerkt en begeleidt.

Te huur in centrum van Horst:
woning met eigen tuin en berging,
gelegen in een appartementen
complex. Voor de auto een eigen plek
in de onderliggende parkeergarage.
Woning is op begane grond met
bovenetage. Info 06 43 44 55 00.
Fruitbomen €7; appels zelf plukken
0,50/kg Boskoop Elstar Jonagold; noten
zelf rapen €2/kg; pot chrysanten €3.
Van Lankveld Tienraijseweg 2 Meerlo
06 53 13 01 32.
Schilder biedt zich aan voor al
uw schilder, tex- en behang
werkzaamheden. Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06 29 33 66 85.

IETS TE VIEREN?
Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 - Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
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15-vragen aan

Stijn Hofmans Kronenberg
Het meeste gebruik ik de lach-smiley. Mijn vrienden sturen mij altijd
leuke video’s door en dat vind ik dan
grappige filmpjes, dus stuur ik lachsmileys terug.

Welk verhaal vertelt je familie
altijd over jou?
Toen mijn zusje pas geboren was
wilde ik naar boven gaan om te gaan
kijken, maar terwijl ik naar boven
ging ben ik van de laatste trap trede
gevallen. Ik had toen een wondje
op mijn hoofd en nu als ik met de
familie de foto’s terugkijk en ze de
wond zien vertellen ze het verhaal
opnieuw.

Festival of discotheek?
Ik heb liever een festival want
die duren vaak een aantal dagen.
Ook komen bij een festival eerder
beroemde artiesten dan in een discotheek.

Wat is je favoriete sociale
medium?
Mijn favoriete sociale medium is
snapchat omdat je op een leuke
manier foto’s en video’s met tekst
naar elkaar kunt sturen. Je hebt ook
filters die je op je foto’s kan toepassen voor een leuk effect.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Stijn Hofmans
17 jaar
Kronenberg
Helicon opleidingen
loonwerk, groen en
infra

Heb je een bijnaam?

Ik zou graag 21 willen zijn, omdat
ik dan waarschijnlijk mijn school
heb afgerond en ik kan gaan beginnen met werk dat ik graag wil doen.
Daarnaast ben ik dan nog jong
genoeg om nog veel uit te gaan en
naar festivals gaan.

Ja, ik heb een bijnaam en dat is
‘Hoffie’. Ik word zo genoemd omdat
mijn achternaam Hofmans is.
Mijn vrienden hebben dit verkort en
speken me dus aan als Hoffie.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?

Ik heb niet echt een film waarin ik
heel graag zou willen spelen maar
ik weet wel een goede serie. Ik zou
graag in de serie ‘La casa de papel’
spelen omdat ik het een serie vind
waar goed over nagedacht is en die
goed in elkaar zit.

Ik zou ooit wel een reis willen maken
naar Canada. Daar heb je veel grote
boerenbedrijven vergeleken met hier
in Nederland. Ik zou dan graag willen
zien hoe de boeren daar hun bedrijf
runnen.

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

ik kom bijna nooit te vroeg omdat
ik het niet fijn vind om te moeten
wachten.

Heb je een bijbaantje?
Op zaterdagen en in de vakanties
werk ik vast bij een koeienboer in
Sevenum. Daarnaast werk ik in mijn
vrije tijd ook nog bij een akkerbouwer.

Het kopen van mijn eigen tractor.

In welke bestaande film zou je
zelf willen spelen?

Ben je meestal te vroeg, precies
op tijd of te laat?
Meestal ben ik precies op tijd. Ik hou
er niet van om te laat te komen en

In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Ik was het meest zenuwachtig toen
ik op moest voor mijn tractorrijbewijs. Ik wilde dit al heel lang en heel
graag halen. Toen ik bij mijn examen
moest wachten tot ik aan de buurt
was, begonnen mijn zenuwen wel
echt toe te nemen en ging ik nadenken over wat er zou gebeuren als ik
het nou niet zou halen. Gelukkig heb
ik het wel gehaald.

Welke emoticon gebruik je het
meest?

Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
Ik zou graag het laatste jaar van
de middelbare school willen overdoen om erachter te komen hoe de
gala- en examenfeesten zijn, maar
echt examen doen hoeft van mij ook
weer niet.

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou graag een keer mee willen
doen aan tractorpulling. Het lijkt
mij mooi om dan het gas open te
gooien en de rook uit de uitlaat te
zien komen door het harde werken.
Je bent dan helemaal één met de
machine en probeert met alle macht
het einde te halen.

Dag of nacht?
Dag natuurlijk, want ‘s nachts heb ik
slaap nodig en de dag is leuker want
overdag is er meer te doen dan in de
nacht.
Tekst: Teun van Zon

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

Hoi

Column

Corona
maatregelen
We zijn ondertussen alweer een
half jaar verder sinds de eerste
coronabesmetting in
Nederland.
Een half jaar waar Nederland
de tijd heeft gehad om onderzoek te doen en na te denken
over wat er verstandig is. Met het
beginnen van een intelligente
lockdown tot het proberen te
behouden van anderhalve meter
afstand. Maar het heeft volgens
mij echt helemaal niks geholpen. Eerst ging heel de economie een stuk omlaag. En nu dat
er eindelijk een beetje verandering in komt gaat het weer allemaal terug richting de lockdown.
Ik snap niet zo goed waarom het
zo gebeurd is. Je probeert een
heel land in toom te houden.
Een land waar niet maar één soort
groep is. Ik vind dat ze nooit hadden mogen beginnen met die
lockdown. En we ook zeker niet
daarheen moeten gaan. In plaats
daarvan zou het veel logischer
zijn om andere landen te volgen
die hun corona cijfersbeter op peil
hebben. Neem bijvoorbeeld de
mondkapjes. Ik ken geen enkel
ander land, buiten Nederland om,
dat geen mondkapjesplicht heeft
buitenshuis. Waarom zouden wij
dat dat niet hoeven? Zijn andere
landen dan ‘dommer’? Lijkt mij
niet toch? Wij schieten in één
keer omhoog met onze cijfers en
al die andere landen houden het
enigszins onder controle. En dan
nog iets geks. Vorige week, misschien twee geleden al, zagen
de ‘experts’ al dat er veel meer
coronabesmettingen aankwamen,
en het enige wat ze toen deden
was de kroegen om één uur ‘s
nachts te laten sluiten en dan ook
nog eens alleen in de Randstad
eigenlijk. Wel beter dat ze nou dan
eindelijk besloten hebben om wat
strengere maatregelen in te voeren. Maar eigenlijk ook echt wel
al maanden te laat. Het wordt tijd
dat ze het onder controle krijgen
en niet iedere periode afwachten
of er wel iets gebeurt en of ze, de
overheid, daar na moeten handelen. Want zo schiet het niet op.

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

Piet Linders Horst
Hij noemt zichzelf een bruggenbouwer. Verbindingen leggen en zich inzetten voor de samenleving, dat is
wat hij graag doet. Daarnaast is hij, samen met echtgenote Ine, fervent kampeerder en wandelt en fietst
hij veel. Deze week wordt Piet Linders (64) uit Horst geplukt.

tegen kernwapens.” Na zijn afstuderen kwam Piet terecht bij boekhandel
en uitgeverij Ten Have in Amsterdam,
waar hij verantwoordelijk was voor
de inkoop van theologische boeken.
“Ten Have gaf ook schaakliteratuur uit
en we organiseerden onder andere het
VSB-toernooi waaraan verschillende
grote spelers meededen.” Intussen
had hij Ine Schriever leren kennen.
Zij was afkomstig uit Horst en Piet
kende haar broer Gé. “In die jaren was
ik verbonden aan het Jongerenkoor in
Horst, waar Gé ook bij betrokken was.
Maar Ine kende ik niet. Zij woonde in
Amsterdam en een vriendin vroeg me
of ik het openingswoordje wilde doen
bij één van haar exposities en zo is het
gekomen.”
Tot 1992 woonden ze in Amsterdam,
in de Mercatorbuurt. “Een geweldige,
multiculturele buurt. Maar we hadden
intussen kinderen en woonden in een
driekamerappartement op drie hoog.
Dat was dus niet ideaal. Daarbij kwam
dat ik een baan als pastoraal medewerker in Venlo kon krijgen. We gingen terug naar Horst en konden in
Ine’s ouderlijk huis gaan wonen, naast
haar ouders. En waar zij eerst op onze
kinderen pasten, hebben we later
voor hen gezorgd. Dat was heel mooi
om te mogen doen.” Samen met Ine
heeft Piet drie kinderen: twee dochters en één zoon. Hun tweede dochter
overleed zestien jaar geleden na een
ongeluk met haar paard. “Ze was echt
het middelste kind, een verbinder en
heel creatief. Elk jaar staan we samen
stil bij haar overlijden. Ze hoort er ook
nog steeds gewoon bij in ons gezin.”

Samen doen

De bellen van het spoor en het fluiten van vogels: dat zijn de geluiden
uit Piets jeugd. “Ik ben opgegroeid
in de ‘Stationsbuurt’ in Hegelsom,
in het laatste huis voor het spoor.
Aan onze kant van de weg stond

een rij woningen met daarachter een
veldpad waarover we altijd liepen en
bijna nooit over de straat zelf. Met de
kinderen in de buurt waren we veel
buiten te vinden. Voetballen in de
zomer en hutten bouwen. Bij het

Puzzel

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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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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station was een beukenbos en daar
gingen we in de herfst altijd beukennootjes rapen. In de wachtpost
woonde ene Steeghs en die had een
grote volière met allemaal exotische vogels. In de zomer hoorden we
dan ’s avonds allemaal oerwoudgeluiden”, herinnert Piet zich lachend.
Piet groeide op in een gezin met zes
kinderen, hij was de op één na jongste. “We waren voor een groot deel
zelfvoorzienend. We hadden een grote
moestuin en twee varkens. Mijn vader
was meubelmaker, maar werkte in de
bouw. Later werd hij conciërge op de
tuinbouwschool en gaf daar af en toe
timmerles.”

Oplossing vorige week:
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De jonge Piet wilde elektricien worden. Als kind vond hij al leuk om
radio’s uit elkaar te draaien. Op de
lts kwam hij er achter dat dit toch
niet echt bij hem paste. Hij deed nog
enkele jaren mts werktuigbouwkunde
en stapte vervolgens over naar een
opleiding maatschappelijk werk in
Eindhoven en vervolgens studeerde hij
in Utrecht. “Als student werd ik steeds
meer maatschappijbewust. Zo heb
ik nog in Dodenwaard geprotesteerd
tegen kernenergie en in Woensdrecht

Sinds 1997 is Piet werkzaam als coördinator maatschappelijke projecten bij
stichting ’t Groenewold. Met mensen
werken doet hij ook in zijn vrije tijd.
Zo is hij onder andere voorzitter van
wijkcomité Norbertus. “Ik ben al twintig jaar actief, onder andere als voorzitter, in het wijkcomité en dat is echt
geweldig om te doen. Het is zo goed
om te zien hoe mensen gezamenlijk
iets voor elkaar krijgen en hoe verbindingen worden gelegd. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met het opzetten van
een wijknetwerk, zodat we ogen en
oren hebben in de wijk waar mensen
terecht kunnen als ze vragen hebben
of ergens tegenaan lopen.” Verder is
hij betrokken bij het Franz Pfannerhuis
in Arcen, Naoberzorg Nederland en
bij stichting Prisma en verzorgt hij de
woord- en communiediensten in Hof
te Berkel en Sevenheim. “Ik ben veel
weg, ja”, beaamt hij. Dat wil niet zeggen dat er geen tijd is voor andere
dingen. Zo houden hij en Ine van
wandelen en zijn ze fervente kampeerders. Ook heeft hij samen met
een vriend twee keer een lange fietstocht gemaakt, in 2006 van Horst naar
Rome en in 2009 vice versa. Ine en ik
reizen graag, maar wel verantwoord.
Dus als het kan met de trein of auto.
Goed op de natuur letten, dat vind ik
belangrijk en dat is iets wat we samen
moeten doen.”

Tekst en beeld: Marieke Vullings

Binnenkijken bij...

Column

Orka-oma’s
Heb jij dat nou ook? Een
gebeurtenis, liedje of tv-programma, het kan eigenlijk van
alles zijn, zorgt ervoor dat je
voortaan associaties hebt, die
je daarvoor nooit had.
Tegenwoordig denk ik steeds
als ik mannelijke (wereld)
leiders zie: “Zou zijn oma het
beter doen?”
Een poosje geleden zag ik een
talkshow met daarin een boswachter die kwam vertellen over
zijn boek ‘De genialiteit van het
dierenrijk’. Hij hield een heel
betoog over waarom vrouwtjes
ook bij de mensensoort eigenlijk
de leiders van het volkje zouden
moeten zijn. De natuur is gericht
op efficiëntie en alles gebeurt
met een reden. Volgens deze boswachter gaan dieren die geen rol
meer spelen in de voortplanting
normaal gesproken gewoon dood.
Opvallend is het dan ook dat bij
mensen de vrouwen een menopauze hebben en daarna in leven
blijven, zelfs als ze niet langer
voor nageslacht zorgen. Wij zijn
echter niet de enige zoogdieren
waarbij dat het geval is. Bij olifanten en orka’s, die ook in grote
groepen samenleven, gebeurt
hetzelfde. Oudere vrouwtjesorka’s
blijven niet alleen leven, ze pakken in de natuur ook nog eens die
leidersrol en zorgen ervoor dat
veel meer jongen in leven blijven dan in kuddes zonder oma
aan het roer. En daar zit juist het
verschil met ons. In onze samenleving zitten nog overwegend
mannetjes aan de top, terwijl in
de natuur oudere vrouwtjes juist
ver ontwikkelde leiderschapskwaliteiten laten zien. Dat ontlokte de
boswachter de uitspraak: “Boven
de 55, vrouwen aan de macht!”
Geen machogedrag meer en alles
in dienst van de gemeenschap.
Oudere vrouwtjes hebben vooral
het welzijn van de kleintjes op
het oog en het voortbestaan van
de kudde. Op het Dendron College
kunnen we opgelucht ademhalen. Bij ons staat Zwanetta Por
aan het roer. Onlangs werd ze
zelfs benoemd tot rector van de
school. Wij zijn veilig!

Dorien Stals
Dendron College
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Een gepasseerd station Grubbenvorst-Greenport-Venlo?
In dagblad De Limburger van 24 september een artikel met de titel
‘Miljarden nodig voor openbaar vervoer in Zuiden’.
Ingegaan wordt op het rapport ‘OV
in 2040: de zuidelijke hink-stapsprong’. In dat rapport van de zuidelijke provincies lezen we: “Voor u
liggen de concrete maatregelen die
Noord-Brabant, Limburg en Zeeland
nodig achten om het ov-netwerk in
Zuid-Nederland in de basis op orde
te brengen en een schaalsprong te
maken. Een uitwerking als onder-

VVD

deel van de landelijke uitwerking van
het toekomstbeeld OV 2040. ZuidNederland heeft deze handschoen
opgepakt samen met grote steden,
het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Dit is ons bod.” Opmerkelijk is
dat station Grubbenvorst Greenport
Venlo niet is opgenomen in het bidboek. Dat is opmerkelijk omdat de
noodzaak van het station niet ter

discussie staat en het destijds door
de provincie om puur financiële redenen uit de scope van de opwaardering van de Maaslijn is gehaald. In de
Kamerbrief van de staatssecretaris
van infrastructuur en waterstaat van
22 februari 2018 wordt hierop ingegaan. De staatssecretaris geeft aan
dat het mogelijk blijft om op termijn station GGV alsnog te realiseren.
Er ligt 6,5 miljoen klaar in Den Haag.
De provincie Limburg kan deze ambitie inbrengen in de verdere uitwer-

king van het Toekomstbeeld OV 2040.
En dat wordt dus vreemd genoeg nu
niet gedaan. De noodzaak van het
station is alleen maar toegenomen.
Voor de vele (nieuwe) mensen die
werken en studeren in Greenport
Venlo. We hebben het college opgeroepen om hierover snel in gesprek
te gaan met de provincie. Dus station
GGV is zeker geen gepasseerd station.
Richard van der Weegen
raadslid

Lasten en lusten van windmolens en zonnevelden
In november stelt de gemeenteraad het Kader voor Opwekking van
Duurzame Elektriciteit (KODE) vast.
Dit kader biedt onder andere ruimte
voor grootschalige duurzame elektriciteitsopwekking met windmolens en
zonnevelden. Wie kan er tegen deze
duurzame energie zijn? Het draagt
immers bij aan een beter leefmilieu
en gezondheid van de mens, nu en in
de toekomst. Waar echter de meningen verschillen is over het hoe, waar
en hoeveel. Het college wil twee

Essentie

gebiedsverkenningen voor duurzame
elektriciteitsopwekking uitvoeren.
Eén aan de oostkant van de Mariapeel
en één aan de A73-Maaslijn tussen
Melderslo en Grubbenvorst. Dit zijn
naar verhouding dunbevolkte gebieden. Voor voldoende draagvlak voor
grootschalige energieopwekking zet
men in op 50 procent lokaal eigendom, om daarmee ook de opbreng-

sten lokaal te houden. In een gesprek
met de verantwoordelijk wethouder heeft de VVD Horst aan de Maas
gevraagd wat hiermee wordt bedoeld.
Mensen in onze gemeente kunnen aandelen of obligaties kopen en
krijgen daarvoor een rendement dat
hoger ligt dan de rente op de spaarrekening. We hebben aangegeven een
omgevings- en duurzaamheidsfonds te
willen toevoegen aan het beleidskader. Verder ook dat de stem van bewoners rondom een initiatief zwaarder

moet wegen dan de stem van mensen die er verder vanaf wonen. Uit het
omgevingsfonds ontvangen inwoners
uit de directe omgeving een faire vergoeding (lusten) voor de zwaardere
lasten die zij dragen. Het duurzaamheidsfonds wordt ingezet om huishoudens met een kleinere beurs te helpen
met de energietransitie. Dit past
beter bij het realiseren van draagvlak.
Kortom: Gewoon. Doen.

in 2040. Als reden voor deze ‘tijdelijkheid’ wordt aangegeven dat de initiatiefnemers anders niet voldoende geld
kunnen verdienen. Bovendien hoeven initiatiefnemers door deze constructie géén projectafdracht te doen:
dat kost normaal ruim 115.000 euro.
Oneerlijk tegenover iedereen die wel
de normale procedure dient te volgen. Een laatste argument betreft
het vastleggen van afspraken tussen initiatiefnemers en gemeente.
De insteek (jongeren woonruimte

bieden voor een betaalbare prijs)
lijkt prima. Maar wat als deze insteek
veranderd? Of als het gebouw wordt
verkocht. Hierover is niks vastgelegd.
Bovenstaande punten zijn de redenen voor ons om niet enthousiast te
zijn over het plan Stationskwartier
en met name de manier waarop
wordt getracht het (even) te regelen.
En daarom zijn we vooralsnog geen
voorstander.

Jeroen Achten

Stationskwartier, een goed idee?

Er zijn plannen om in het voormalig Rabobank-kantoor nabij station Horst-Sevenum appartementen te
realiseren voor jongeren. Als gemeente willen we helder zijn over wat op welke plek wel mag, en wat waar
niet mag.
De locatie ‘stationskwartier’ is
bestemd voor kantoren. En dus niet
voor wonen. Dit hebben we samen
afgesproken en vastgelegd in een
structuurvisie en bestemmingsplan.
Als het college hier toch ‘wonen’ wil
toestaan, moet dit goed en duidelijk ruimtelijk worden onderbouwd.
Die onderbouwing wordt niet gege-

ven. Naast ruimtelijk beleid hebben
we ook beleid om leefbaarheid in de
dorpen te waarborgen. Kern van dit
beleid is dat we wonen in de kernen willen, en niet buiten de kernen. Een grote woonvoorziening in
het buitengebied concurreert met
wonen in dorpskernen. Het college
wil hier een uitzondering voor maken.

SP Horst aan de Maas

Normaal gesproken zou hiervoor het
bestemmingsplan gewijzigd moeten
worden. Nu wil het college een ‘tijdelijke vergunning’ verlenen. Tijdelijk
iets toestaan wat eigenlijk niet mag.
Hier hebben wij bezwaren tegen.
Tijdelijk klinkt als kort, maar gaat in
dit geval over twintig jaar. Als deze
gedoogconstructie afloopt, leven we

Wat is er aan de hand in onze gemeente?

Kijk eens naar wat her en der gepubliceerd wordt en je gaat je toch afvragen wat er loos is in Horst aan de
Maas.
Onlangs meldde Dagblad De
Limburger: “Horst kan niet meer alle
werkelozen begeleiden naar werk”.
Dit terwijl in de HALLO te lezen staat
dat “clustering arbeidsmigranten
onbedoeld onstaan is”. Toch best
vreemd dat je in een tijd van toenemende werkeloosheid, ook in Horst
aan de Maas, busladingen arbeidsmi-

granten hier naartoe laat komen en
aan de andere kant inwoners thuis
laat zitten met een uitkering. Dit is
geen toeval, een bijkomend gevolg
van de coronacrisis, maar doelbewust beleid. De wethouder zegt de
komst en huisvesting van arbeidsmigranten niet tegen te kunnen houden
omdat bedrijven zich hier vestigen.

CDA Horst aan de Maas

Jeroen Brouns, raadslid

Maar, aldus de SP, waar een wil is,
is altijd een weg. En dan de almaar
dooretterende soap SAAM. In de krant
lezen we: “Plan sportpark: verbazing
om eenmansactie”. Over een wethouder die de dorpen America en
Meterik tegenover elkaar zet, terwijl die elkaar keihard nodig hebben om het jeugdvoetbal mogelijk te

houden. Vervolgens klopt Hegelsom
aan omdat ze zorgen hebben over
de doortastendheid en daadkracht
van het college als het aankomt op
woningbouwprojecten en ondertunneling van de Stationsstraat. En als
klap op de vuurpijl wordt bekend dat
de stuurgroep en de stichting Afslag
10 het bijltje erbij neergooien. De vrijwilligers vonden dat er door gebrek
aan daadkracht van het Horster college en de gemeenteraad veel te wei-

nig van de grond kwam. Het is geen
geheim dat de SP vindt dat het zwembad moet blijven waar het nu ligt,
maar de kracht die het initiatief heeft
laten zien, mag niet verloren gaan als
het gaat om samenwerking tussen
de verschillende verenigingen in het
gebied. Toeval allemaal? Wij geloven
er niks van. Zeggen wat je doet en
doen wat je zegt? Gewoon doen, toch?
Sonja van Giersbergen

Energietransitie: op welke manier en tegen welke prijs?

Op 15 september hebben we een themaraad gehad over Kader voor de
Opwek van Duurzame Elektriciteit (KODE), een onderdeel van de
regionale energie strategie (RES).
Om ook als Horst aan de Maas in de
toekomst te kunnen voldoen aan de
klimaatafspraken staan we voor een
grote opgave. De eerste inzet is er
op gericht om aan energiebesparing
te doen waar bij het streven is om
35 procent minder te gebruiken ten
opzichte van 2017. Hier kun je niks
op tegen hebben want wat je niet

gebruikt hoeft ook niet opgewekt te
worden, maar kost wel geld.
Vervolgens is de insteek om 30 procent van de energie middels
duurzame opwekking te laten plaatsvinden. Dat betekent bijvoorbeeld
7 windmolens en 350 hectare zonnepanelen voor onze gemeente.
Dit zijn forse aantallen die een grote

impact hebben op ons landschap.
We zijn er ook nog niet uit hoe de
mix moet worden opgebouwd. Wat ik
belangrijk vind is, dat er eerst wordt
gekeken naar alle gebouwen en
overhoeken. Een voorbeeld hiervan
zijn bijvoorbeeld de zonnepanelen op
de nog te bouwen geluidsschermen
langs het spoor in America, een mooi
experimenteel project.
Ook vind ik het belangrijk dat er
meervoudig landgebruik is, waarbij
je bijvoorbeeld kunt denken aan een

combinatie met waterberging. En we
moeten opletten dat de bedrijfsontwikkelingen in de agrarische sector niet op slot gezet worden en het
landschap niet te veel wordt aangetast. Al met al nog een hele opgave
om de juiste beslissingen te nemen.
We zijn heel benieuwd wat uw
mening is. Laat het ons vooral weten.

Sjaak Jenniskens, raadslid
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Zonder prins is het geen carnaval
In samenspraak met de gemeente hebben de carnavalsverenigingen van Horst aan de Maas besloten dit jaar geen prins carnaval uit te roepen.
Vanwege de onzekerheden over de ontwikkeling van de coronapandemie en de maatregelen daartegen, zien de carnavalsverenigingen
zich genoodzaakt om carnaval 2021 anders in te
vullen, meldt de gemeente in een bericht. Dat
wil dus niet zeggen dat er geen carnaval wordt
gevierd dit jaar. Er is alleen geen prinselijk gezel-

schap dat voorop gaat. Logisch ook, je kunt nu eenmaal geen risico’s nemen. Carnaval is ook meer dan
alleen de prins. Het gaat om samenzijn en samen
feesten, daar hoeft geen prins bij te zijn.
Je kunt je ook afvragen of die beslissing niet te snel
genomen is. Wie weet hoe we er over enkele maanden of zelfs weken voorstaan? Daarbij zijn de prins

en zijn gezelschap wel vaak de gangmakers van het
feest. Wie moet er dan voor zorgen dat het op gang
komt? Carnaval zonder prins is bijna niet voorstellen.
Het is traditie, het hoort er gewoon bij.

Zonder prins is het geen carnaval. Wat vindt u?

Column

Bespreking poll week 39

Calimero

Stekker uit Afslag10 is juiste zet
Stichting en stuurgroep trokken twee weken geleden 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.
Volgens de initiatiefnemers ontbreekt het college
het aan daadkracht. Chris Claassens reageert
via Facebook dat hij eens is met de beslissing
van het bestuur van Afslag10. “Ze (college, red.)

kunnen de renovatie van ‘t Gasthoês nog niet eens
fatsoenlijk organiseren, laat staan dat Afslag10 een
succes wordt. Goede keus om de stekker eruit te
halen.” Ook Geert Linders is het ermee eens: “Juiste

zet! We hebben alles wat we nodig hebben op de
juiste plek.” Wellicht wordt de politiek nu wakker geschud en er daardoor in het gebied toch wat
gebeurt.

Ingezonden brief

Van geen betekenis
Het artikel van Loes Wijnhoven, fractievoorzitter van het CDA , ‘Een positieve blik op de nabije toekomst’
leest niet bepaald als een spetterende roman. Het lijkt of Droogstoppel uit Max Havelaar van Multatuli
spreekt. Droogstoppel, symbool voor benepenheid, gierigheid, zelfingenomenheid, weinig creativiteit en
eigen idealen.
Zij vertelt over Strategische Visie,
“waar willen we met Horst aan de
Maas naar toe”. Een oud verhaal en
nog steeds stip op de horizon van
onze gemeente: een vitale gemeenschap waar we met elkaar leven,
wonen en werken in een gezonde en
duurzame omgeving, te bereiken in
2025. Maar wat die woorden nou concreet betekenen voor de mensen in
die vitale gemeenschap, staat er niet
bij. Zo mis je de essentie van politiek. Politiek gaat niet over abstrac-

ties, maar over morele en ethische
gevoelens van mensen, over wat is
eerlijk en billijk en hoe zaken dienen
te gaan. Wil je een gemeenschap
overtuigen dan dien je die gemeenschap aan te spreken op haar emoties, intuïties en morele standaarden.
Het CDA heeft niks met echte mensen
in echte nood en beseft niet dat de
meeste mensen niet zomaar vluchten en aan een dictatuur willen ontsnappen. CDA Horst kent zijn eigen
geschiedenis niet. Vele Horstenaren

weten uit verhalen van (groot)ouders
hoe het is de eigen geboortegrond te
moeten verlaten, om elders opnieuw
te beginnen en te ervaren dat je daar
eigenlijk niet welkom bent. Zij waren
de arbeidsmigranten van toen, opgeborgen in getto’s ver van de samenleving. Hoe herkenbaar en actueel
in onze gemeente. Woordkunstenaar
wethouder Beurskens noemt deze nu
‘clusters’. Het CDA accordeert dat niet
alle werklozen worden begeleid naar
werk en dus worden afgeschreven als

volwaardige leden van de gemeenschap. Zij worden verwezen naar een
‘nuttige’ dagbesteding. Een ontwikkeling die de komende jaren destructief
uitwerkt voor participatie, gemeenschapsvorming en jeugdzorg. In 2025
Horst aan de Maas de Gezondste
Regio? Absoluut niet. Verhalen over
jaarlijkse tekorten van miljoenen
spreken de mensen niet meer aan.
Alleen naar kosten en tekorten kijken
leidt meestal tot een fatale blikvernauwing bij het zoeken naar wat
goed is om te doen of te laten.

Henk Steenbekkers,
Gussekuulke Mederslo

Ingezonden brief

Kronenbergse Bossen
Daar zijn we vet mee, zeggen we dan in Horst. Excuses voor het kappen van een bos, dat plaats moet
maken voor een 5* eventing route voor de ruitersport.
Ik wist niet die paarden tegenwoordig zo breed zijn, dat er een heel bos
voor gerooid moet worden. Weer een
voorbeeld van niet handhaven en
scoren voor een select groepje. En ja,
gedane zaken nemen geen keer, een
gerooid bos kun je niet even terug
planten. Dat duurt op zijn minst veer-

tig jaar, ofwel een half mensenleven.
Dan gaan we toch een compensatieplan maken en zetten er bordjes bij
voor de vogels en dieren met pijlen
en uitleg dat ze over twintig jaar weer
terecht kunnen op de nieuwe plek, net
als voor de steenuilen op de locatie
voor de nieuwe brandweergarage.

Die krijgen compensatie in het Ham
waar ze weggejaagd worden door
het daar levende uilenpaar (dieren
zijn iets minder tolerant). Conclusie:
gemeente controleer en handhaaf de
plannen die u maakt. Maak desnoods
wat minder plannen en voer die eerst
correct uit. In geval bos Kronenberg,

laat de exclusieve paardensport ter
plekke zoveel mogelijk (minimaal dubbele oppervlakte) terugplanten en leg
daarbij een nazorg plicht van vijf jaar
op. En niet zoals vaak gebeurt ergens
wat bosplantsoen in de grond proppen
en er niet meer naar omkijken. Succes
met nieuwe plannen en handhaven.
Jan Jacobs,
Kruisstraat Hegelsom

Ingezonden brief

Is motie van afkeuring zwaar genoeg?
Door SP en VVD werd een motie van afkeuring ingediend tegen wethouder Han Geurts. Dit vanwege volgens hun, willens en wetens late en
verkeerde informatie over het Gasthoês.
Omdat ook het handelen, de uit de
hoge hoed getoverde aanpassing
van de vloer die 1,5 miljoen moest
kosten (misschien ook wel om wat
andere gaten te dekken), en verkeerde onbetrouwbare informatie
te laken was, had dat ook de motie
mogen beïnvloeden.
Deze tekortschietende aanpak
rond het Gasthoês is niet de enige
reden om een motie in te dienen.
Veel erger is de aanpak rondom de

Marieke ment...

sportvelden van Meterik en America.
Begonnen in verband met de ook nu
voortgaande krimp was er, geheel
zoals de gemeente graag wilde, een
samenwerking ontstaan tussen de
verenigingen in America en Meterik.
Die gingen samen positief aan de
slag en kwamen tot een gezamenlijk
plan. Een nieuw sportcomplex ergens
tussen Meterik en America. Besturen
waren het hier over eens. Door
gebrek aan inspanning kwam de

wethouder niet met een goede locatie. Geen goede verklaring waarom
niet. Deze gang van zaken op zich
is al erger dan de tekortkomingen
rond het Gasthoês. Het splijten van
een samenwerking is veel erger.
Meterik zou van de wethouder een
sporthal krijgen op het bestaande
sportcomplex en of beide verenigingen daar maar over wilden stemmen. Zo werden America en Meterik
uit elkaar gespeeld. Dit is niet de ver-

eniging in Meterik te verwijten, maar
de wethouder. Daardoor zal veel
wantrouwen ontstaan. De verenigingen kunnen elkaars vertrouwen
terug winnen, maar de wethouder?
Bij alles kan voortaan dat wantrouwen boven komen. Dat had de motie
ook kunnen laten zien. Motie van
wantrouwen dekte de lading beter.

Terwijl de deadline voor deze
column naderde, brainstormde
ik over welk onderwerp ik deze
keer zou gaan zeuren. Waar ga
ik me over opwinden, waar
erger ik me aan, wie mag er op
zijn of haar vingers worden
getikt?
Ik kan me opwinden over mensen
die hun afspraken niet nakomen,
die geen richtingaanwijzer aanzetten of die voorkruipen in de rij.
Tegelijkertijd kan ik me ergeren
aan die lange rij waar ik natuurlijk dan weer in ben beland. Ik kan
me ergeren aan coronaontkenners
en coronabetweters en tegelijkertijd het kabinet op de vingers tikken. Want: linksom of rechtsom, ze
doen het toch nooit goed.
Ik kan me opwinden over persberichten vol spelfouten, het irritante
onjuiste gebruik van spaties of wollig taalgebruik. Tegelijkertijd kan
ik me ergeren aan politici die heel
veel praten, maar niets zeggen
en politieke partijen die Calimero
spelen. En ik kan mensen op hun
vingers tikken die zich niet aan de
regels houden, ook al hebben ze
een voorbeeldfunctie.
Het weer, de regering, medeburgers, de politie, de postbode die
een pakje in de regen achterlaat,
buren die luidruchtige feestjes
houden, mislukte cakes, aangebrande aardappelen, weggewaaide
afvalbakjes, mensen die hun
neus ophalen of nog erger: in hun
neus peuteren, strengere coronamaatregels, computers die dienst
weigeren, appjes die niet worden
gelezen, Netflix die besloten heeft
je favoriete serie te cancelen, te
koud ijs en te hete soep. Er zijn
zoveel dingen waar je je over kunt
opwinden en aan kunt ergeren.
En er zijn zoveel mensen die je
graag eens, al dan niet letterlijk, op
de vingers zou willen tikken.
Maar laat ons eerlijk zijn, dit zijn
allemaal ‘first world problems’.
Als dit de zaken zijn waar ik over
wil zeuren, dan heb ik het nog niet
zo slecht getroffen. Ik zag laatst
een Amerikaanse serie waarin
twee dames, gespecialiseerd
in opruimen, de inloopkast van
iemand op orde brachten. De arme
vrouw wist niet hoe ze haar dertig
paar schoenen, twintig spijkerbroeken en vijftien handtassen netjes
moest opbergen. Gênant, wat u
zegt.

Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat Hegelsom
Marieke
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Contact en
openingstijden
Moet u iets regelen aan de balie?
Maak dan eerst een afspraak.
Dat kan via de website of bel ons.

Telefoon
077 - 477 9777
Openingstijden gemeentehuis
Maandag: 8.00 tot 20.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 8.00 tot 17.00 uur
Openingstijden gemeentewerf
Maandag t/m vrijdag
Ochtend: 7.30-12.00 uur
Middag: 12.30-16.00 uur

Dinsdag 6 oktober

Commissie bezwaren
en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 6 oktober
2020 in de b&w-kamer bij elkaar voor 3 hoorzittingen.
Hoorzitting om 18.30 uur

De hoorzittingen vinden plaats in het

Bezwaar tegen de weigering van het

gemeentehuis van Horst (ingang via

inwilligen van een correctieverzoek ex.

hoofdingang).

Artikel 2.58 wet BRP.

Groenkorven

Vanwege coronamaatregelen is een

De herfst staat
weer voor
de deur

Hoorzitting om 19.00 uur

maximum aantal van 14 personen

Bezwaar tegen de afwijzing van

toegestaan in de b&w-kamer. Wij vragen u

tegemoetkoming in de schade Aartserfweg

zich aan te melden als u bij een hoorzitting

in Grubbenvorst.

aanwezig wilt zijn. Aanmelden kan door
uiterlijk vrijdag 2 oktober een mail te sturen

Na een mooie nazomer is de tijd

Hoorzitting om 19.30 uur

naar: gemeente@horstaandemaas.nl t.a.v.

aangebroken dat de bomen en struiken

Bezwaar tegen het invorderingsbesluit

A. Schatorje-Linders.

hun bladeren weer laten vallen.

Kleefsedijk in Sevenum.

In de hele gemeente staan groenkorven

Coronamaatregelen

opnemen met de secretaris van de

waarin deze bladeren kunnen worden

De commissie brengt advies uit over te

commissie, mevr. A. Schatorje-Linders,

verzameld. Verder gaat de buitendienst

nemen besluiten op bezwaarschriften.

tel. 077 - 477 9777.

Voor meer informatie kunt u contact

met meerdere ploegen bladruimen in de
openbare ruimte. Dorpen en wijken worden

Besluitvormende raadsvergadering

volgens vaste route afgewerkt. Om deze

enige overlast kan zorgen, waarvoor wij uw

Gemeenteraad
vergadert 6 oktober

begrip vragen.

Op dinsdag 6 oktober vergadert de gemeenteraad. Hierbij

werkzaamheden zo efﬁciënt mogelijk uit te
voeren gaan wij niet op afroep te werk.
Wij begrijpen dat de bladval tijdelijk voor

gaat het om een besluitvormende vergadering.

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).

America
Midden Peelweg 8-10

Burgemeester
Steeghsstraat 28

Hegelsom

Beemdweg 4

St. Jorisweg 16

Meterik

Graafsebosweg (perceel

Crommentuijnstraat 45

Horst, H 32)

Sevenum

Horst

Zeesweg 3a

Leertouwerstraat 22

Luttelseweg 13

Molengatweg 23

Erik de Rodeweg 11

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

beraden over deze manier van vergaderen.

grifﬁer@horstaandemaas.nl).

De nieuwe richtlijnen maken het wel mogelijk
voor een gemeenteraad om in de raadzaal

De openbare vergadering is in de raadzaal van
het gemeentehuis en begint om 20.00 uur.

Frankrijkweg 17a

presidium op 7 oktober een nieuw besluit.

U kunt de vergadering ook live volgen via

Greenport Venlo perceel

Uiteraard volgt hierover nog nader bericht.

www.horstaandemaas.nl/raad.

Aanwijzingsbesluit grote

St. Odastraat 17

vergadering aan te melden bij de grifﬁer

zich n.a.v. nieuwste coronarichtlijnen weer

de raadsbijeenkomsten daarna neemt het

Horst aan de Maas

Melderslo

worden verzocht zich uiterlijk 24 uur vóór de

Echter, de fractievoorzitters in de raad gaan

Grubbenvorsterweg 66

Kronenberg

Winterheide 10

de raadsvergaderingen willen bezoeken

weer in de raadzaal gaan vergaderen.

www.horstaandemaas.nl/raad.

Stuksbeemden 163

Grubbenvorst

bezoekers worden toegelaten. Mensen die

raadzaal. Vanaf augustus is de gemeenteraad

met de nodige voorzorgsmaatregelen). Voor

Luischhof ( BHZ01 Sectie F

Broekhuizerweg 3

afstand van 1,5 meter. In totaal kunnen 10

rond Afslag 10. Deze vergadering is nog in de

Meer informatie leest u op de website

Blitterswijckseweg 2

Lottum

voor de publieke tribune een onderlinge

voor Ruimte-regeling en de ontwikkelingen

in de raadzaal georganiseerd (vanzelfsprekend

Zwaluwstraat 6

Drie Kooienweg 30

In verband met de coronamaatregelen geldt

grondexploitaties, de toepassing van de Ruimte

Meer informatie

Broekhuizenvorst

Evertsoord

Op 6 oktober is het publiek ook nog welkom.

diverse bestemmingsplannen, actualisatie

besluitvormende vergaderingen van 6 oktober

Middelijk 46

De Hees 63 a

Publiek

Op de agenda van de vergadering staat o.a.:

te vergaderen. Om die reden wordt de

Peelheideweg ongenummerd

perceel 582 )

Agenda

Z179,182,186,en 189

KCA Klein Chemisch Afval

kampeermiddelen en

Wat mag u aanbieden?

andere voertuigen (APV)

Bij het inleveren van uw KCA mag u maximaal 5 grote verpakkingen van 20 liter

voertuigen (APV)
Aanwijzingsbesluit

Aanwijzingsbesluit verboden
drankgebruik (APV)
Aanwijzingsbesluit plakken,

per stuk aanbieden. Grotere verpakkingen zijn niet toegestaan. Bedrijven en
particulieren met grotere verpakkingen moeten het KCA door een erkend bedrijf
laten afvoeren.

kladden en aanbrengen
(APV)
Toegangswegen gemeente
Horst aan de Maas

Wat wél bij het Klein Chemisch Afval

ze een lelijke brand kunnen veroorzaken.

hoort zijn batterijen. U levert ze in bij de

Kijk voor de actuele informatie op onze

supermarkt of de KCA-wagen. We zien de

website of in het Afval-ABC van de

batterijen niet graag bij het restafval, omdat

Afvalwijzer-app.
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Landelijke maatregelen tegen het coronavirus
Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames neemt snel toe. Met elkaar moeten we het aantal
contactmomenten sterk terugdringen. Per 29 september 18.00 uur gelden de volgende maatregelen:

Binnen en buiten

Thuis

Gezelschappen tot
maximaal 4 personen,
zowel binnen als buiten.

30

3

Binnen totaal maximaal
30 personen.
Buiten totaal maximaal
40 personen.
Uitzonderingen gelden voor onder
andere uitvaarten, detailhandel en
scholen. Voor culturele instellingen
kunnen lokaal uitzonderingen
worden gemaakt.

Op doorstroomlocaties,
bijvoorbeeld musea en
monumenten, geldt: bezoek
op basis van een reservering
per tijdsvak.

Horeca (eet- en drinkgelegenheden)

Voor bezoek thuis geldt:
maximaal 3 personen (exclusief
kinderen t/m 12 jaar).

Vanaf 21.00 uur geen
nieuwe bezoekers.

Kom je terug uit een gebied
met een oranje reisadvies
vanwege corona, dan ga je 10
dagen in thuisquarantaine.

Sluiting uiterlijk om 22.00 uur.

Reserveren (vooraf of aan de
deur), een gezondheidscheck
en een vaste zitplaats zijn altijd
verplicht. Bezoekers worden
gevraagd zich te registeren.

Kinderen t/m 12 jaar mogen wel naar
de kinderopvang, school en sport.

Werk
Sluiting afhaalrestaurants
uiterlijk om 2.00 uur en
geen verkoop van alcohol
na 22.00 uur.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Vervoer

Sport

Beperk je aantal reizen.
Contactberoepen: klanten
worden gevraagd zich te
registeren.

Geen publiek bij sport, zowel
amateur als professioneel.

In het openbaar vervoer
is het dragen van een nietmedisch mondkapje verplicht.

Sluiting van sportkantines.

Heb je klachten?

Blijf thuis.
Laat je testen.

.

Werk thuis, tenzij
het niet anders kan.

Houd 1,5 meter
afstand.

Vermijd drukke
plekken.

Was vaak je handen
en nies in je elleboog.

Ben je ook benauwd en/of
heb je koorts? Dan moeten
alle huisgenoten thuisblijven.

Veiligheidsregio’s nemen extra regionale maatregelen.
Kijk voor actuele informatie op de website van de
gemeente waarin je woont of die je bezoekt.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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VC Set Up wint alsnog van Peelpush
WINKELMEDEWERKER/STER

MEER INFORMATIE ZIE:
WWW.SLAGERIJVANDEPASCH.NL/ VACATURE

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik

Vele soorteienrs
najaarsbloe
2.500 leibomen op voorraad
De laagste prijzen

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

Word
Word jij
jij onze
onze nieuwe
nieuwe collega?
collega?
www.poetszorg.nl
085
www.poetszorg.nl
085 076
076 11
11 00
00

De perfecte start vorige week wilde het eerste team van VC Set Up doorzetten en de tweede wedstrijd op
zondag 27 september, ditmaal voor thuispubliek, ook winnen. Omdat tegenstander Peelpush DS4 het seizoen
ook gestart is met winst, was het een uitdaging om de punten thuis te houden.
Bij de start van de eerste set had VC
Set Up de smaak goed te pakken met
een voorsprong van 5-0. Gedurende
de gehele set werd die behouden met
10-7, 14-10 en 17-12. Door degelijk en
vooral ook een eigen spel te spelen
werd een setwinst behaald met 25-20.
De start van de tweede set ging gelijk
op tot 5-5. Daarna kon VC Set Up weer
een voorsprong pakken met 12-8 en
15-11. Peelpush vroeg daarop een
time-out aan en met succes; ze herpakte zich en haalde VC Set Up in.
VC Set Up kon niet die voorsprong niet
meer ombuigen en via 20-18, 23-24
werd de tweede set verloren met
24-26.

Ook de start van de derde set ging
gelijk op tot 5-5. VC Set Up pakte een
kleine voorsprong maar werd door
een mindere fase weer ingehaald door
Peelpush. Via 13-11, 16-18 en 19-24,
werd ook de derde set verloren met
19-25.
Om de rest van de punten thuis te
houden moest VC Set Up terugkomen
in de vierde set. Een exacte replica van
de eerste set werd gespeeld. VC Set
Up had het continu voor het zeggen
en alles verliep weer volgens plan.
Via 8-3, 11-8, 19-16 en 24-17 werd de
vierde set weer overtuigend gewonnen met 25-19. VC Set Up had daardoor
alsnog een mogelijkheid om de wed-

strijdwinst te behalen.
De vijfde set voor de overwinning
ging aanvankelijk net als de tweede
en derde set gelijk op met 3-3 en 5-5.
Bij de kantwissel wist Peelpush een
kleine voorsprong te pakken maar die
was van korte duur. VC Set Up herpakte zich via 11-9, 13-12 naar 14-12.
Met een ace als matchpoint werd vervolgens de vijfde set gewonnen met
15-12.
Volgende week speelt VC Set Up
wederom een thuiswedstrijd. Ditmaal
tegen Furos uit Kerkrade.

Tekst: VC Set Up

Nederlaag voor Sporting ST
Het eerste team van Sporting ST uit Swolgen speelde zondag 27 september tegen VVV’03. Het werd een pijnlijke nederlaag, 2-0.
Gedurende de eerste fase van de wedstrijd keek Sporting ST de kat uit de
boom en liet VVV’03 het spel maken.
Echter zorgde het voor een verassing
in de 14e minuut waarbij twee spelers
oog in oog met keeper Sem Custers
kwamen te staan. De bal werd breed
gelegd en nummer 16 kon eenvoudig afronden, 1-0. Na deze vroege
achterstand probeerde Sporting ST
meer aan aanvallen toe te komen.
Dit resulteerde in een aantal kleine
kansen maar helaas niet in de gelijkmaker. Tegelijkertijd bleef de defensie
van Sporting ST het moeilijk hebben
met de snelle spitsen van VVV’03.
Dit leidde zelfs tot een strafschop in de
31e minuut, Sem Custers wist er vorige

week al een te keren en deed dat deze
keer opnieuw. Hierdoor bleef de stand
1-0. Sporting leek hierna wakker te
zijn geschud en gaf meer druk naar
voren. Vlak voor rust kreeg Sporting
ST echter een dubbele klap te verduren, spits Micha Cox werd hard in zijn
rug gelopen en kon niet verder. Vlak
daarna kwam VVV’03 opnieuw goed
voor de goal wat leidde tot de 2-0 in
de verlening. Ruststand 2-0.
In de rust besloot Sporting ST dat het
tijd was voor iets anders. Dit leidde
tot meer initiatief in de tweede helft,
Sporting ST domineerde met het
balbezit en kreeg een aantal kansjes. Vroeg in de tweede helft kreeg
Sporting ST nog een klap te verwer-

ken door het uitvallen van Johan van
Mierlo, de speler kwam hard ter val en
kon ook niet verder. Sporting bleef vervolgens aandringen maar de aansluitingstreffer zat er helaas niet in. Na 90
minuten was de stand dan ook 2-0.
Een pijnlijke nederlaag voor Sporting
ST en opnieuw puntverlies. Komend
weekend staat er geen wedstrijd op
het programma wat voor het eerst
niet ongunstig is, kijkende naar de
ziekenboeg die verder is aangevuld
en inmiddels bestaat uit vijf spelers.
De eerstvolgende wedstrijd is dan ook
op 11 oktober tegen SV Kronenberg in
Kronenberg.
Tekst: voetbalvereniging Sporting ST

Haal het bos in huis
met dit Bosgeuren setje
Spar Siberisch (5 ml)

vitaliseert en geeft evenwicht

Ceder (5 ml)

aardt en geeft evenwicht

Den, arve

maakt helder, reinigt, geeft
kracht en vitaliseert

St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885

Van € 16,90 voor

€ 13,50

| 5964 AA Meterik | T 077 230 00 15
St. Jansstraat 5Edelstenen
Salon
Winkel
Etherische oliën
Boeken Bloesem remedies

Accommodatie SV Oxalis geopend
Wethouder Han Geurts van de gemeente Horst aan de Maas opende vrijdag 25 september de nieuwe
accommodatie van SV Oxalis op Sportpark Wienus in Hegelsom. In 2010 startten vier korfbalverenigingen
uit Horst, Hegelsom, Meterik en America een samenwerking. SV Oxalis werd in 2014 opgericht. Na zes jaar
is er dan een eigen ‘thuis’. De nieuwe kleedlokalen en het kunstgrasveld werden officieel ‘met een strakke
worp’ geopend door wethouder Geurts. De kantine en andere faciliteiten op Sportpark Wienus worden
gedeeld met VV Hegelsom en beugelclub Ons Plezier.
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Hegelsom maakt het zich onnodig moeilijk
Het eerste team van VV Hegelsom leek zondag 27 september een gemakkelijke middag tegemoet te gaan tegen
Reuver. Uiteindelijk konden ze opgelucht huiswaarts keren met de drie punten in de pocket.
Al in de 2e minuut kwam Hegelsom
op voorsprong: Marc van Rens werd
gevloerd in het zestienmetergebied
en Wil Spreeuwenberg schoot net
als vorige week onberispelijk raak.
Hegelsom nam het heft in handen en
zette Reuver onder druk. Dit resulteerde
in de 10e minuut in de volgende kans.
Bart Spreeuwenberg brak op rechts

door maar zijn schot werd door de keeper van Reuver tot corner verwerkt.
Reuver kwam er niet aan te pas en na
een twintigtal minuten leek Hegelsom
op 0-2 te komen. Jordi Geurts zette
vanaf rechts voor maar Thom Derks zag
zijn inzet op de kruising uiteen spatten. Reuver hield maar moeilijk stand,
Hegelsom kreeg voor rust wel een

achttal corners mee. Uit een van deze
corners knikte Djen Verkoelen de bal
goed in maar een speler van Reuver
bracht net voor de doellijn redding.
In tweede instantie kopte Thom Derks
de bal maar net over. Het leek een
kwestie van tijd dat Hegelsom op een
0-2 voorsprong zou komen maar niets
was minder waar. Uit het niets scoorde

Reuver in de 29e minuut de gelijkmaker. Na rust begon Hegelsom wederom
sterk, wat al snel in een aantal kansen
resulteerde. In de 53e minuut was het
alsnog raak. Djen Verkoelen bereikte
Jordy Geurts en op zijn schot in de
verre hoek was de keeper van Reuver
kansloos. Het spel van Hegelsom werd
daarna een stuk slordiger. In de 83e
minuut kwam Reuver toch weer op
gelijke hoogte. Lang hoefde Hegelsom
niet te treuren. Nog geen minuut later

schoot de ingevallen Joey Joosten
de rood-witten weer op voorsprong.
Ook hij scoorde uit een vrije trap knap,
zijn schot ging via de binnenkant van
de paal binnen. In de slotminuten
werd het nog hachelijk voor het doel
van Sjors Witt, tot vijf keer toe mocht
Reuver een corner nemen maar uiteindelijk klonk het eindsignaal en was de
opluchting bij Hegelsom groot.

niet gehonoreerd. Echter vast blijft
staan dat winnen met deze cijfers in
Susteren op zich een prachtige uitslag
is. Komende week de thuiswedstrijd
tegen Deurne. Wederom geen mak-

kelijke opgave. Het vertrouwen zal de
spelers goed doen.

Tekst: voetbalvereniging VV Hegelsom

Wittenhorst ook in Susteren positief
Het eerste team van RKsv Wittenhorst uit Horst stond zondag 27 september voor de taak om in Susteren het
goede resultaat van de week ervoor te evenaren. Dat lukte met 2-4.
Zeker in de beginfase dicteerden de
groen-witten de wedstrijd. Ze verzuimden echter om twee enorme
kansen te benutten. Enfin, Wittenhorst
had in die fase wat geluk. Maar nadien
kwamen de oranjemannen veel
beter in de wedstrijd. De eerste kans
was voor Michiel Hanssen. Het schot
ging net naast. Een minuut later lag
de bal wel in het net. Een prachtige pass van Jeffrey Rijkers op spits
Jeroen Verkennis betekende de 0-1.

Wittenhorst bleef doorgaan, nu stond
Jeroen aan de basis van het doelpunt.
Hij stelde Joost van Rensch in staat om
te scoren, 0-2. Nog voor de pauze lag
nummer drie in het net. Het doorzetten en de beslissende bal van Daan
Hendriks op Joost van Rensch betekende de mooie voorsprong van 0-3.
Dit was tevens de ruststand. Een tussenstand om wat geruststellend de
wedstrijd verder voort te zetten.
Zeker toen Michiel Hanssen een snelle

aanval kon afronden, 0-4. Na enkele
verplichte wissels bij Wittenhorst was
de chemie in het elftal verdwenen.
Geheel onnodig lieten de Horstenaren
de tegenstander alle vrijheid toe.
Gevolg dat in de eindfase Susteren
makkelijk maar door zijn inzet twee
keer kon scoren, 2-4. Intussen verzuimde Wittenhorst nog enkele malen
te scoren. Jammer, want deze uitgevoerde combinaties hadden meer verdiend. De magische 5 werd daardoor

Tekst: Piet Nabben, voetbalvereniging
RKsv Wittenhorst

SV Melderslo verliest in
lastige wedstrijd
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 27 september tegen Stormvogels 1 uit Luyksgestel. De wedstrijd werd gespeeld
op sportpark De Stap in Luyksgestel. SV Melderslo verloor met 9-5.
In de eerste helft ging het vrij
gelijk tegen elkaar op. Het was
echt een verdedigende wedstrijd:
beide ploegen gaven elkaar weinig ruimte om te scoren. Bij rust
stond er dan ook een magere stand
van 3-3 op het scorebord. Na rust
duurde het opnieuw vrij lang
voor er werd gescoord. Het was
Stormvogels dat na een minuut
of 10 toch de korf wist te vinden,
waarna de thuisploeg verder uitliep

naar 8-3. SV Melderslo bleef knokken, maar Stormvogels stond verdedigend sterk en gaf weinig weg,
waardoor de Melderslose korfbalsters het aanvallend erg moeilijk
hadden. De weinige kansen die
SV Melderslo kreeg, werden niet
afgerond. Uiteindelijk klonk bij een
stand van 9-5 het eindsignaal.
Tekst: korfbalvereniging SV
Melderslo

Samenwerking vrouwenvoetbal
Voetbalverenigingen Sparta’18 uit Sevenum, RKsv Wittenhorst uit
Horst en SV Melderslo hebben de handen ineen geslagen om het
meiden- en vrouwenvoetbal in de gemeente de komende jaren
meer te promoten.

Twee teams Olsredlem in eerste klasse
Het indoor volleybalseizoen is weer begonnen, zo ook voor volleybalvereniging Olsredlem, de volleybalvereniging uit Melderslo, Broekhuizen en Broekhuizenvorst. Dit nieuwe competitiejaar is de club vertegenwoordigd met twee teams in de 1e klasse. Het bestuur van Olsredlem heeft ervoor gekozen om beide teams
nagenoeg even sterk samen te stellen. Dames 1 onder leiding van trainer /coach Björn Coenders speelt
voornamelijk met tegenstanders uit Midden en Zuid- Limburg. Dames 2 met coach Lisa Spreeuwenberg en
trainer Patrick Hermkens heeft het voordeel dat haar tegenstanders meer in Noord- Limburg vertoeven.
In deze onzekere tijden willen beiden teams het allerbeste eruit halen. / Tekst: volleybalvereniging Olsredlem

BEKRO Horst
Installatietechniek

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

Onder het motto ‘boeien, verbinden en bouwen’organiseren deze
verenigingen gezamenlijke activiteiten die toegankelijk zijn voor alle
geïnteresseerde meiden en vrouwen in de hele gemeente Horst aan
de Maas. Afgelopen jaren hebben er
al diverse activiteiten plaatsgevonden. Zo verzorgden de PSV-vrouwen

een voetbalclinic in Sevenum.
In Melderslo was er een Volg je
Voeten Festival in samenwerking
met de KNVB en aan het begin van
dit jaar was er een Indoor Voetbal
toernooi bij Partycentrum de Riet.
Als de coronamaatregelen het toelaten volgen er de aankomende
maanden weer nieuwe activiteiten.
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Moeizame overwinning voor
dames VC Trivia
Het eerste damesteam van VC Trivia speelde zaterdag 26 september in Sint-Anthonis tegen SOMAS/Activia 5.
Een moeizame wedstrijd, met vele ups en downs, werd met 1-3 gewonnen.

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

America rondom Hofweg
Sevenum rondom Kleefsedijk
Grubbenvorst rondom Irenestraat
Evertsoord
Horst rondom Nieuwstraat
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl

Handelstraat 17 5961 PV Horst

De dames van VC Trivia startten de
wedstrijd voortvarend, dankzij een
sterke service van aanvoerder Chelle
Korstjaans. Het spelbeeld ging vanaf
dat moment lange tijd op en neer.
Bij een stand van 17-21 leek er geen
vuiltje aan de lucht voor VC Trivia, maar
na een time-out van de tegenstander
kwam Activia terug tot 22-22. VC Trivia
moest zichzelf tot het uiterste inspannen. Dit lukte en na twee perfect uitgevoerde sprongservices door Teuntje van
Rengs, werd de set gewonnen.
VC Trivia zette het servicegeweld voort
in de tweede set en al snel stond het
4-9. Diagonaal-speler Sanne Bergs
deed er nog een schep bovenop en

zette met vier servicepunten op rij de
score op 4-14. De tegenstander kreeg
geen ruimte om terug te komen, want
Desi van Rens wilde ook een duit in
het zakje doen en bracht de score met
haar service op 5-18. VC Trivia’s spel
was een lust voor het oog. De tegenstander werd volledig met de rug
tegen de muur gezet. Tot het moment
dat er een vorm van gemakzucht in
het jonge team uit Horst aan de Maas
sloop. De tegenstander kwam terug
tot 16-22. Daarna was de maat vol en
herpakte de dames zich, 17-25.
Het spel in de derde set was aan
beide kanten erg rommelig. Bij een
stand van 17-18 werd er een time-

out aangevraagd. De dames kwamen
scherper terug en de voorsprong werd
weer verruimd met een marge van
3 punten. Deze marge werd tot aan
het einde van de set vastgehouden
22-25. In de vierde set ging het tot 10
punten gelijk op. Echter na de 10-10
score ging het volledig mis aan Trivia’s
zijde. De dames verloren de grip op
de tegenstander en werden op basis
van inzet en wilskracht overrompeld
door de tegenstander. VC Trivia kreeg
nog een kleine opleving, echter deze
kwam veel te laat. Activia pakte de
laatste set met 25-18.
Tekst: volleybalclub Trivia

Meterik verslaat GFC
De eerste teams van RKVV Meterik en GFC’33 speelden op zondag 27 september in Grubbenvorst, nadat
beiden de eerste competitiewedstrijd hadden verloren, vol voor de zege. Uiteindelijk behaalde Meterik een 2-3
overwinning.
GFC zette vanaf de aftrap Meterik onder
druk en was direct gevaarlijk uit een
corner, maar keeper Luuk Haenen tikte
een kopbal over. Meterik vond niet de
rust in zijn spel en al na 12 minuten
profiteerde Willem Breukers hiervan en
knalde beheerst de 1-0 binnen.
Meterik schakelde een tandje bij, kreeg
meer vat op het spel van de tegenstander en werd gevaarlijk via snelle
counters. Maar de GFC -keeper tikte
achtereenvolgens een inzet van Piet
Steeghs en Rens Aerts uit zijn doel.
GFC bleef gevaarlijk en uit een prima
aanval schoot hun spits rakelings over.
Na een half uur benutte Meterik prima
de verkregen ruimte en scoorde prach-

tig de 1-1. Teun Jakobs rukte op vanaf
het zestienmetergebied, gaf een prima
pass op Rens Aerts, hij gaf een afgemeten voorzet op Brent La Crois en deze
schoot overtuigend binnen. Even later
ging Dré Peeters op avontuur, stuurde
Brent weer de diepte in en deze
scoorde op identieke wijze de 1-2. GFC
werd nog een keer gevaarlijk uit een
vrije trap maar keeper Luuk Haenen
bracht weer redding.
Na de rust probeerde GFC’33 het spel
naar zich toe te trekken, maar de ploeg
bleef moeite hebben met de tomeloze
inzet van Meterik en werd nog maar
sporadisch gevaarlijk. Huub Kleuskens
speelde ondanks een tweetal stevige

overtredingen tegen hem een goede
partij en was de grote animator van de
groen-witte, die steeds meer controle
over de wedstrijd leken te krijgen.
Nadat er een goal door de scheidsrechter was afgekeurd scoorde Piet Steeghs
met een prachtige ‘krul’ onder de lat
toch de 1-3. Vlak voor tijd kreeg Willem
Breukers op dubieuze wijze vrije doorgang naar het Meterik doel, hij trof
buitenkant paal maar kreeg toch een
penalty. Jur Scheres miste in eerste
instantie, maar wist via de rebound alsnog de 2-3 binnen te tikken. Maar daar
bleef het bij.
Tekst: voetbalvereniging RKVV Meterik

Oxalis wint met sterk spel
Wij zoeken per direct een:

Financiële/Administratieve
“duizendpoot”

Doelstelling
Deze financiële/administratieve
kracht is verantwoordelijk voor de
volledige financiële administratie.
Inzet
Het betreft hier een dienstverband
van 20 - 24 uur/week.
Functie-inhoud
• verzorgt de volledige financiële
en eventueel salarisadministratie;
• opstellen van maand -, kwartaalen jaarcijfers;
• aansturing van de organisatie op
financieel gebied;

• onderhoudt relaties met externe
partijen waaronder financiële
instellingen en accountant;
• adviseert de directie bij
financieel/administratieve,
juridische en fiscale
vraagstukken.
Functie-eisen
• minimaal mbo+ niveau door
opleiding en/of ervaring.
Jouw competenties
• enthousiast, ambitieus en
accuraat;
• teamplayer.

Wij bieden een zelfstandige, verantwoordelijke functie binnen een
internationaal georiënteerd bedrijf met een hands-on mentaliteit en een
informele sfeer. Bij de functie hoort een passend salaris en een goed
arbeidsvoorwaardenpakket.
Gelieve uw schriftelijke sollicitatie per e-mail te richten aan:
Metalproducts BV, t.a.v. Rik Janssen, Expeditiestraat 13, 5961 PX Horst
e-mail: rj@metalproductshorst.com

www.metalproductshorst.com

De dames van korfbalvereniging Oxalis reisden zondag 27 september af naar Mariahout om te spelen tegen
Flamingo’s 1. Een belangrijke wedstrijd, want zij stonden een plekje boven Oxalis op de ranglijst. Het was dus
van belang om de twee punten mee naar huis te nemen, om zelf weer op de tweede plek te komen. Oxalis
speelde een sterke wedstrijd.
Oxalis begon sterk aan de wedstrijd
en wist al snel de korf te vinden. De
dames wisten snel een voorsprong op
te bouwen. Toch kon Flamingo’s met
haar felle spel de aansluiting houden.
Oxalis gaf echter haar voorsprong niet
uit handen en de dames maakten hun
kansen mooi af. Zo ging Oxalis met een
stand van 4-6 de rust in. Trainer/coach

Johnny Vervoort gaf aan dat het in de
tweede helft belangrijk was om de
rust in het spel te bewaren. Hier begon
Oxalis na het fluitsignaal meteen goed
mee en ze wist haar kansen prima uit
te spelen. De dames uit Horst aan de
Maas konden goed met de druk van
Flamingo’s omgaan en ze liepen verder uit. Oxalis speelde de wedstrijd

beheerst uit waardoor er een mooie
einduitslag van 5-12 op het scorebord
stond. Oxalis heeft de tweede plek op
de ranglijst weer te pakken.
Zondag 4 oktober speelt Oxalis 1 om
13.00 uur thuis tegen JES 1 op sportpark Wienus in Hegelsom.
Tekst: korfbalvereniging Oxalis

Hockeyheren onderuit tegen
Bommelerwaard
De Heren 1 van Hockeyclub Horst speelde zondag 27 september tegen Bommelerwaard. De wedstrijd werd
verloren met 5-0.
Vol goede moed gingen de hockeymannen uit Horst richting Zaltbommel
om voor de competitie tegen
Bommelerwaard te spelen. De twee
teams stonden voor de wedstrijd
gelijk aan punten. In het begin van
de wedstrijd werd er na een aantal
minuten al een goal geforceerd door

Bommelerwaard. Horst wilde daarom
snel in de tegenaanval maar het mocht
niet lukken om het scoreverloop om
te draaien. Uiteindelijk haalde Horst
de hele wedstrijd zijn niveau niet wat
resulteerde in een 5-0 nederlaag.
Na met de beide benen weer op de
grond te staan, gaat Horst weer met

volle moed door om volgend weekend
te winnen van Deurne. Hopelijk lukt het
dan beter. De wedstrijd is te zien in op
zondag 4 oktober om 14.45 uur bij de
Hockeyclub van Horst.

Tekst: Hockeyclub Horst
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Zuilen in de Peel Meijl X

De trots van Sevenum

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

De laatste Meijl van de WvMoS gaat
van start op de Steeghbredeweg,
hier vanaf de laatste mijlpaal is het
niet meer ver naar het huidige centrum van Sevenum. Vanaf Meijlpaal
IX gaan we links over de Hees de
afstand tot de laatste basaltzuil
van de WvMoS, bedraagt ongeveer
1.9 kilometer. Deze staat in het hart
van Sevenum: in de St. Sebastianus
en St. Fabianuskerk van Sevenum.

De plaatsnaam Sevenum of
Sevenheym is van Frankische oorsprong en deze naam is volgens
geschiedkundigen vermoedelijk al
in de zesde eeuw ontstaan. “De uit
Sevenum afkomstige pater G.M.
Raedts verzamelde in tientallen jaren
gegevens over de geschiedenis van
Sevenum, die hij in een boek bij elkaar
bracht. Hij concludeerde dat er in het
jaar 500 al een kern van een dorp

heeft bestaan op de plaats die we nu
kennen als Sevenum.”
Sevenum was enkele eeuwen geleden bepaald geen arm dorp en dat
kwam tot uiting in de kerk. Deze kerk
werd ontworpen door de beroemde
architect Pierre Cuijpers. Zijn rijkversierde ontwerpen waren lang niet voor
alle dorpen te betalen. De prachtige
kerk sierde het dorp, tot eind 1944
het noodlot toesloeg. De trots van

Sevenum werd opgeblazen door de
Duitsers. “De bom viel precies op het
middenschip en op het aangrenzende
raadhuis”, vertelt Huub. “De verwoesting was enorm. Van de rijke kerk van
Sevenum restte slechts een ruïne, die
niet meer te herstellen was.”
Na de oorlog werd wat nog over
was van de kerk volledig gesloopt.
Tijdens het archeologisch onderzoek,
dat in 1948 volgde op de sloop, werd

een bijzondere vondst gedaan. Huub:
“Men trof op een diepte van 230 centimeter een uitgeholde boomstam aan,
die mogelijk als doopput is gebruikt.
Deze stond verticaal in de grond en
was onder het peil van de grondwaterstand geconserveerd gebleven.
Het bovenste deel was vergaan.”
Archeologe Judith Schuijf suggereert
in haar boek ‘Heidens Nederland’
(1995) dat deze put deel heeft uitgemaakt van een voor Christelijke, heidense cultusplek. “Mogen we hieruit
opmaken dat deze boomstamput al
reeds vóór onze jaartelling mogelijk
als doopput in gebruik is geweest?”,
vraagt Huub zich af. “Dit zou kunnen
betekenen dat de kern van Sevenum
nog vele malen ouder is dan wat pater
G.M. Raedts heeft proberen aan te
tonen, maar met zekerheid is dit niet
te zeggen. De tonput is toen uitgegraven en is helaas niet aan verder
onderzoek onderworpen, mede omdat
het in 1948 met de toen beschikbare
middelen niet mogelijk was om de put
te conserveren. Uiteindelijk is de put
dan ook niet bewaard gebleven.”
Na het archeologisch onderzoek en de
vondst van de put, moest de nieuwe
kerk van Sevenum gebouwd worden.
Het duurde echter nog tot 1955 voor
de nieuwe Sevenumse kerk in gebruik
kon worden genomen. “Daar is heel
wat discussie aan vooraf gegaan”,
zegt Huub lachend. “Plannen moesten steeds worden aangepast en de
nieuwe kerk moest vooral net wat
hoger en groter zijn dan die van
buurgemeente Horst.” In de kerk is
de laatste Meijlsteen van de WvMoS
geplaatst. Die markeert het einde van
deze tocht vol geschiedenis.

Oh, zit dat zo!

Juiste brandstof

AUTOBEDRIJF

Zorg voor een goede start van je
tuinmachine met benzinemotor

Voor al uw onderhoud en
apk-keuringen aan
personen- en bedrijfsauto’s

De vrij nieuwe benzine E10 blijkt niet geschikt te zijn voor tuinmachines met een benzinemotor. Gevolg is slecht of niet starten van de
machine. Door gebruik te maken van de juiste Aspen benzine voorkom je problemen en help je het milieu ook nog een handje.
vooral bij stilstand dus. De rubbers
lossen op en verstopping van het
brandstofsysteem door ontmenging
zijn veel voorkomende problemen.
Om dit te voorkomen gebruikt je
het beste Aspen benzine voor je
tuinmachine. We kennen twee type
motoren bij tuinmachines. Dit zijn:
2-takt motoren die veel gebruikt
worden bij bladblazers, kettingzagen, bosmaaiers en heggenscharen. De andere is de 4-takt motor
die op grasmaaiers gebruikt worden. Kijk dus goed welke Aspen
brandstof je gebruikt, er bestaat
ook een dieselvariant.
De E10 benzine is maar beperkt
houdbaar en kan je machine aantasten tijdens de winterstalling,

Kant en klare mengsmering
De Aspen2 alkylaatbenzine is een
kant en klare mengsmering voor

2-takt motoren die een mengverhouding van 1:50 nodig hebben.
Aspen2 is momenteel de meest
hoogwaardige kwaliteit benzine die
er is. Omdat 2-takt motoren relatief
veel schadelijke gassen uitstoten
en je die inademt, beveelt Welkoop
Aspen2 aan. Het bevat vrijwel geen
schadelijke stoffen, hierdoor zijn de
uitlaatgassen veel minder schadelijk. Dit heeft voordelen voor mens,
machine en milieu. Je machine
loopt beter en start altijd.
Loopt beter omdat er veel minder
koolvorming ontstaat. Start altijd
omdat Aspen2 jarenlang houdbaar
is en daarbij haar kwaliteit behoud,
ook na langere perioden van stilstand. Voor grasmaaiers die veelal
een 4-takt motor hebben gebruik je

de Aspen4 alkylaatbenzine met al
de hiervoor genoemde voordelen
van de Aspen2. Kortom, voor een
goede start kom je naar Welkoop.

Verkoop van alle merken
Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

Leon Elbers

ramen
wassen
Welkoop Sevenum,
Horsterweg 68, 5975 NB Sevenum
077 467 22 22 www.welkoop.nl

Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl
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Een rundje in
september
De Nationale Sportweek werd door de
organisatie van de jeugdlopen van
Rundje um ut Hundje aangegrepen om dit
jaar toch nog een jeugdclinic te organiseren. Eerder werden alle geplande jeugdclinics in de ijskast gezet door het
coronavirus. Op woensdagmiddag
23 september hebben zo’n 45 basisschoolkinderen uit Horst aan de Maas volop
bewogen tijdens de hardloopclinic op de
trainingsbaan van De Peelrunners in
Horst. De organisatie kijkt terug op een
geslaagde sportieve middag. Binnenkort
start het bestuur en kernteam van
Rundje um ut Hundje met de organisatie
van Rundje um ut Hundje 2021.

Schoonmaak
dag Quintus
De jaarlijkse onderwaterschoonmaakdag
van OSV Quintus vond zondag 27 september plaats in de Kasteelse Bossen in
Horst. De dag was georganiseerd door
Demi Reijnders als laatste oefening voor
haar 3-sters duikbrevet. Vijf buddyparen
gingen met een waterdoorlatende zak te
water en hebben een ronde gemaakt om
de zwemvijver. Ze hebben met name het
stuk vanaf de kant afgezocht. Door het
slechte zicht onderwater was de
opbrengst minder dan voorgaande jaren,
ongeveer twee vuilniszakken vol.
Vooral flessen, bekertjes, chipszakken,
visbenodigheden roeispanen en zelfs een
bril werden boven water gehaald.

Herfstmiddag bij het Zoemhuukske
IVN De Maasdorpen organiseert op zondag 4 oktober samen met de imkervereniging bij het Zoemhuukske
in Horst de jaarlijkse herfstmiddag. Deze middag duurt van 14.00 tot 16.00 uur.
Vanwege de coronamaatregelen zijn er geen binnenactivitei-

ten. Wel is er onder leiding van
gidsen een wandeling door de

Ben jij de vrijwilliger die we zoeken?

Gezocht enthousiaste
Voor ‘De Wendelwei Horst’

vrijwilliger m/v

Ben jij de vrijwilliger die samen
met anderen op toerbeurt een
week de dieren verzorgt
van
de dierenweide
aanvoor de
Wij zijn op zoek naar een
enthousiaste
vrijwilliger
verzorging van onze
dieren
in
de
dierenwei.
Deken Creemersstraat Horst?
De dierenwei is een dierenverblijf dat ligt aan de Deken
Creemersstraat 56
in Horst
en wordt
al 20 jaar onderhouden
Voor
‘Radio
Reindonk’
door vrijwilligers
en
is
verbonden
aan
Dichterbij.
Een drietal mensen met een
verstandelijke
Het is een centraal punt in de wijk en wordt veelvuldig bezocht
beperking ondersteunt wekelijks de
door buurtkinderen en buurtbewoners.

programmamakers van Radio Reindonk.

Je zorgt,
in overleg
de anderedie
vrijwilligers,
in de ochtend
Ben
jij de met
vrijwilliger
op woensdag
of
voordonderdag
de dieren, gemiddeld
2
uur
per
dag.
hun contactpersoon is en toezicht
Ieder zorgt
omtijdens
de beurthun
een week
vooren
de lunchpauze
dieren.
houdt
koffie?
Heb je affiniteit met dieren en vind je het leuk om dieren
te verzorgen en de dierenwei te onderhouden dan zijn wij
Meer
weten?
op zoek
naar
jou! Of tips? Bel of mail:
Annemie Lucassen / Ingrid Flinsenberg
06-12969383
06-52760759
HebT:
je interesse,
bel of/stuur
een berichtje.
Ingrid
E:Flinsenberg
Annemie.lucassen@dichterbij.nl /
tel nr.
- 52 76 07 59 i.flinsenberg@dichterbij.nl
E:06
i.flinsenberg@dichterbij.nl

Kasteelse Bossen. Deelnemers zien
hoe de natuur zich langzamer-

hand opmaakt om te overwinteren. De imkers zijn in de tuin bij het
Zoemhuukske aanwezig om bezoekers alles te vertellen over drachtplanten. Ook is er gelegenheid om

planten te ruilen of stekjes mee te
nemen om de eigen tuin bijenvriendelijk te maken.

Dedert Icesticks in Horst bestaat bijna 50 jaar en
is een internationaal opererend familiebedrijf
dat jaarlijks 130 miljoen vrieslollies produceert.
Dit doen we met twee zelf ontworpen en gebouwde
machines. Wij streven naar een prettige werksfeer,
collegiale samenwerking en werken met een vast
en Nederlandssprekend team van 13 medewerkers.
Meer informatie op: www.dedert.nl.

Wij zijn op zoek naar een parttime:

FINANCIEEL / COMMERCIEEL
ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER
•
•
•
•
•
•

Verantwoordelijk voor de financiële en secretariële administratieve werkzaamheden.
Communicatieve handelingen met klanten & leveranciers en verwerking.
Je werkt zelfstandig, probleemoplossend en hebt een actieve en representatieve houding.
Spreekt en schrijft Nederlandse, Engelse en Duitse taal.
Kennis van en ervaring met Exact Online Handel is een pre.
MBO / HBO werk- en denkniveau.

Wij bieden een verantwoordelijke baan, waarbinnen je kunt groeien met veel diversiteit in
werkzaamheden en mogelijkheden hebt voor eigen initiatief.
Dedert Icesticks B.V. | Industriestraat 15 | 5961 PG Horst | 06-22400658 | marsha@dedert.nl
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Kris Haanen kampioen DKM

Van verliezen vingertopje tot winnen titel
Juichend kwam karter Kris Haanen uit Meterik zondag 27 september over de finish in het DKMkampioenschap. En dat in een week waarin het 14-jarige talent uit Meterik net zijn vingertopje was kwijtgeraakt door een opmerkelijk voorval.

les van het ADAC-kampioenschap in.
Hij werd op de eerste hulp behandeld.
In Nederland behandelde een chirurg
hem vervolgens. In de trainingen in
Wackersdorf moest Kris even wennen aan het racen met zijn gewonde
vinger. Maar het ging goed en hij
behaalde de derde startplaats voor de
eerste finale. Daarin had Guinchard
een motorprobleem. Het zorgde
ervoor dat Nuredini doorschoof naar
de pole. Na de start zakte Kris ietsje
terug, naar de vierde plaats. Met nog
drie ronden te gaan kwam Maxim
Rehm terug. “Hij haalde mij in, maar
in de laatste bocht haalde ik hém weer
in en bleef ik voorop rijden. Ik moest
verdedigen en in bocht 4 remde ik

heel laat. Daardoor konden ze me niet
pakken. Ik sloeg nog een gaatje en
won.” De eerste beker en de belangrijke punten waren binnen.
Door die overwinning startte Kris de
tweede finale van pole. Met nog tien
ronden te gaan probeerde de concurrentie dichterbij te komen, maar hij
hield de voorsprong. “Ik ben nu al
kampioen met nog één raceweekend
te gaan, in Oschersleben. Het seizoen
in de DKM is super. En het team is
geweldig, want we hebben alle zes de
finales gewonnen.”

Tekst: Blatter Media

Openstelling Huys ter Horst
De ‘bewoners’ van kasteel Huys ter Horst openen op zondag
4 oktober de deuren voor publiek. Bezoekers kunnen van 13.00 tot
16.00 uur een kijkje nemen.

“Ik had toe nu alle finales gewonnen in het kampioenschap”, zegt Kris.
“Ik wist niet dat Herolind Nuredini was
uitgevallen en ik had de pijn in mijn
vinger niet gevoeld.” Daarmee doelt
hij op een gebeurtenis van een week

voor zijn zegetocht in Wackersdorf.
Op het circuit van Mulsen deed Kris
een weekeinde eerder mee aan de
ADAC Kart Masters. Maar daar kwam
weinig van terecht na een ‘pechgevalletje’. “Ik reed op een elektrische

step met een teammaat toen de ketting eraf liep. Ik wilde deze terug
erop leggen, maar mijn teamgenoot
opende per ongeluk de gashendel
en toen kwam mijn vinger ertussen.”
Dat gebeurde tussen de twee fina-

Jonge gasten kunnen spelletjes
doen en aan de hand van QR-codes
een rondgang maken door de
ruïne. De openstelling verloopt volgens een opgesteld protocol en de
richtlijnen van het RIVM; hygiënemaatregelen zijn genomen, loop-

routes uitgezet en de vrijwilligers
zijn ingelicht. Reserveren is gewenst
en kan via het reserveringssysteem
op www.kasteelhuysterhorst.nl
De organisatie vraagt bezoekers er
rekening mee te houden dat het terrein niet overal goed begaanbaar is.

Omdat jouw week al druk genoeg is

Aanstaande zondag
alle vestigingen geopend

Gratis *
montage
Als je jouw keuken in
januari 2021 laat plaatsen

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

18

cultuur \ 0110

Herinnering aan Serumse Fiste

SundayFolk &more

Zitbank geplaatst in Sevenum

Concert Iain Matthews
in Sevenum

Op het Raadhuisplein in Sevenum is zaterdag 26 september een bankje geplaatst door enkele leden van
KnopenLopen en oud-leden van de Serumse Fiste. Het bankje herinnert aan het bekende straattheater- en
muziekfestival dat van 1979 tot en met 2012 werd gehouden.

Iain Matthews treedt zondag 4 oktober op bij SundayFolk &more in
De Wingerd in Sevenum. Dit concert begint om 16.00 uur.
Matthews was een van de oprichters van de bekende jaren 70
folkrockgroep Fairport Convention.
In de jaren 80 richtte hij zijn
eigen groep Southern Comfort op.
Met Southern Comfort scoorde
verschillende hits, waaronder Joni
Mitchell’s ‘Woodstock’. Iain toerde
in de jaren 70 met een andere

groep. Plainsong. Daarna bleef
hij actief als solo -artiest maar
werkte samen met meer muzikanten, onder meer met pianist
Egbert Derix uit Horst. Matthews
toert momenteel ter ondersteuning
van zijn meest recente soloalbum
‘A Baker’s Dozen’.

Goud en zilver

Horstenaar in de prijzen op
Limburgse filmdagen
Filmmaker Arie Stas uit Horst is in de prijzen gevallen tijdens de
Limburgse filmdagen op zaterdag 26 en zondag 27 september.
Dit festival voor amateurfilmers vond plaats in Heerlen.

In 2012 is het festival opgehouden
te bestaan. Met de verkoop van wat
attributen zijn er toch nog wat middelen overgebleven. Daarvoor zijn enkele
oud-bestuursleden op zoek gegaan

naar een bestemming en zo kwamen
ze bij KnopenLopen uit. De voorkeur
ging daarbij uit naar een bank als
blijvende herinnering. De plek, in het
centrum van Sevenum, lag ook voor

de hand. De bank is voorzien van vier
foto’s met kenmerkende sfeerbeelden
van de Serumse Fiste, die zo toch nog
een tijdje voortleven.

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

Mgr. Schraven-wandeling
door de regio

welke mede vorm geeft aan de verdere uitbouw en ontwikkeling van Ideaal.
Eind dit jaar verhuist Ideaal naar haar nieuwe locatie Expeditiestraat 21 te Horst.

De wandeltocht vindt plaats in
het herdenkingsweekend van de
in China vermoorde bisschop mgr.
Frans Schraven, die werd geboren
in Lottum. In Broekhuizenvorst is
een gedachteniskapel aan hem en
zijn eveneens vermoorde metgezellen gewijd. Wie wil kan verder meewandelen via Swolgen
naar het Mariaoord ‘Klein Lourdes’
in Tienray. De groepswandeling
gaat via Arcen (overkant van de
Maas) terug de Maas over naar

Wij bieden:
• een uitdagende job binnen een sterk
groeiend zelfstandig Ideaal;
• veel ruimte voor eigen inbreng en
persoonlijke ontwikkeling;
• prettige werksfeer binnen een jong en hecht
team;
• salariëring is in overeenstemming met de
zwaarte van de functie;
• een goede balans tussen werk en privé met
25 vakantiedagen en 13 adv-dagen gebaseerd
op een 40-urige werkweek;
• goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf.

Venloseweg 24, 5961 JD Horst, 077 398 12 56

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

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

Wij vragen:
• opleidingsniveau mbo 4, richting
Elektrotechniek;
• ervaring met besturingstechniek;
• minimaal vijf jaar relevante ervaring in het
genoemde takenpakket;
• rijbewijs B;
• goede kennis van Office
365 (Outlook, Word, Excel);
• je bent een teamplayer maar daarnaast een
zelfstarter;
• goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
in Engels en Duits is een pre;

Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden organiseert op zaterdag
10 oktober samen met de mgr. Schraven-stichting een wandeling
van Lottum naar Broekhuizenvorst. De wandeling vertrekt om
10.00 uur vanaf de Markt in Lottum.

• je bent proactief, ondernemend, servicegericht
en je beschikt over goede communicatieve en
sociale vaardigheden;
• reisbereidheid tot ca. 10%.

Geïnteresseerd?
Stuur dan je cv met motivatie naar:
pascal@ideaal.eu t.a.v. Pascal Maes
Mocht je nog verdere vragen hebben dan
kun je contact opnemen met Pascal Maes
tel.: 077 - 398 12 56

land na de Tweede Wereldoorlog.
De tweede film is een portret van
Horstenaar Chris Winkelmolen, onder
de noemer Dát kán ik ok. Hij wordt
daarin gevolgd bij het schrijven van
een kinderboek. Deze film heeft hij
samen met Gérard Koenen gemaakt.
De eerste film is bekroond met goud
en bovendien met de prijs voor het
beste scenario. De tweede film is
met zilver bekroond.

Momenten van bezinning

Elektromonteur (40 uur)
Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:
• zelfstandig aansluiten en monteren van
elektropanelen/machines volgens schema;
• het testen en inbedrijfstellen van een
afgewerkte machine;
• het oplossen van storingen en onderhoud aan
de machines (soms ook op locatie bij de klant);
• het analyseren en diagnosticeren van storingen,
ook via telefoon en e-mail, wereldwijd;
• waar nodig je collega’s mee helpen met
(mechanische) montage;
• beheren van de voorraad en het versturen van
spare parts;
• het opstellen van de benodigde documenten
ten behoeve van werkvoorbereiding, productie
en serviceafdeling waaronder handboeken,
spare parts, CE documenten en gebruikershandleidingen;
• bijdragen aan ontwikkeling binnen de engineersafdeling, zoals het opzetten van standaardisaties, procedures en innovatie.

Tijdens het festival wordt één winnaar gekozen, de laureaat. Daarnaast
worden er drie prijzen uitgereikt voor
fictiefilms (goud, zilver en brons)
en drie prijzen voor non-fictiefilms
(goud, zilver en brons), evenals bijzondere prijzen. Arie Stas uit Horst
stuurde twee non-fictiefilms in. In de
film ‘Sporen van een oorlog’ vertelt hij het verhaal van een reis door
Vietnam en de geschiedenis van het

Broekhuizenvorst voor een bezinningsmoment in de gedachteniskapel in Broekhuizenvorst. Ook in
‘Klein Lourdes’ in Tienray is een
moment van bezinning. Wie aan
de gehele rondwandeling van
20 kilometer meedoet is rond
17.00 uur terug in Lottum. Vanwege
de coronamaatregelen kunnen
slechts 20 mensen meewandelen.
Daarom is vooraf aanmelden noodzakelijk via info@spvlimburg.nl

50 jaar lid

Jubilarissen Monte Corona
Fanfare Monte Corona uit Kronenberg heeft zondag 27 september
twee jubilarissen gehuldigd. De broers Mart en Grad Aerts zijn
beide 50 jaar lid van de fanfare.
In deze coronaperiode zijn veel activiteiten van fanfare Monte Corona
het afgelopen half jaar afgelast.
Daaronder ook de huldiging van de
jubilarissen. Voor twee van de jubilarissen is echter zondag 27 sep-

tember een uitzondering gemaakt.
Vanwege hun 50-jarig jubileum
heeft de fanfare de broers Mart
en Grad Aerts thuis een serenade
gebracht en hun de bijbehorende
speld met oorkonde overhandigd.
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Medische zorg

America
zondag

Apotheek
Heilige mis

11.00

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Grubbenvorst
zaterdag
Heilige mis
19.00
La Providence (kloosterkapel)

woensdag
donderdag
vrijdag

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

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

09.00

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

(alleen na telefonische afspraak)

zaterdag
Heilige mis
19.00
		

Venray

Melderslo

zaterdag
Heilige mis
17.30
		

Swolgen

(alleen na telefonische afspraak)

dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum

vrijdag

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

De Schuilplaats
zondag

De Wieënhof 1
5802 EZ Venray
0900 88 18
cohesie.org
spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00-08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen
08.00-08.00 uur

Gebiedsteams

Gemeente Horst aan de Maas

Tienray
zaterdag
woensdag

In deze gekke en moeilĳke tĳd komen wĳ Paramedische Voetzorg met een uniek concept: wĳ willen mensen
die het financieel moeilĳk hebben, in de bĳstand zitten of van een AOW moeten leven voorzien van goede
voetzorg. Ook nu - misschien juist nu - is het essentieel dat mensen met voetklachten geholpen worden.
Niet verholpen klachten kunnen leiden tot grote problemen en (in het allerergste geval) amputatie.

Huisartsenpost

Meterik

zondag
Heilige mis
10.30
donderdag
Heilige mis
09.00
		

donderdag

Hoogwaardige voetzorg voor mensen
die het niet kunnen betalen

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

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

dinsdag

Voetzorg voor iedereen!

Venlo

Meerlo

zaterdag
zondag
maandag

Adver torial

Apotheek Maasdorpen

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag

Apotheek Horst

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

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

Tandarts
Spoedgevallendienst

2 t/m 4 oktober

Hoe wij dat doen? Door stagiaires
en mensen die het financieel moeilijk hebben aan elkaar te koppelen. Paramedische Voetzorg is een
praktijk begonnen waar stagiaires
- onder het toeziend oog van een
hoogwaardig medisch pedicure –
leren uit de praktijk. Om kwalitatief
goede medisch pedicures op te leiden heb je heel veel praktijk ervaring nodig en dit kun je alleen maar
bereiken door heel veel vlieguren
te maken.
Hiermee viel alles op zijn plek:
we helpen mensen die het financi-

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

Spiertz
Haammakerstraat 8, Horst
077 398 58 81

5 t/m 8 oktober

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

eel moeilijk hebben écht verder én
wij leiden meteen vakmensen op.
Voetzorg is niet voor iedereen vanzelfsprekend maar soms wel noodzakelijk. Paramedische Voetzorg
wil voetzorg voor iedereen toegan-

kelijk maken. Heb jij klachten maar
was hoogwaardige hulp vooralsnog te duur?
Mail dan naar info@voetzorghorst.nl
of bel 06 46 05 42 39
Wij helpen je écht verder.

Kranestraat 35 | 5961 GX Horst | info@voetzorghorst.nl
www.paramedischevoetzorghorst.nl

Met een glimlach goed kauwen!

MollKunstgebit.nl
Bel voor een afspraak 077 35 153 21

Tand ID Meerlo
Raadhuisplein 24, Meerlo
0478 69 24 65

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

Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum

•
•

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

06 55 40 80 23

06 19 42 26 21
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Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

•

Welkom
opdeze
Landgoed
Speciaal
zomer:en
Een unieke boswandeling over landgoed en natuurbegraafplaats
Natuurbegraafplaats
Weverslo

Weverslo langs verborgen plekken die normaal niet toegankelijk zijn
Beleef de
natuur en geniet
van de rust
Geniet van•prachtige
houtsculpturen
en pakkende
verhalen in
woord en beeld
• Maak op uw gemak een wandeling
Dé gelegenheid om een eigen grafplek te reserveren!

• Dé gelegenheid om een eigen grafplek te reserveren

De Boswandeling: mei t/m augustus dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur,
Vrije toegang
tussen zonsopgang
en zonsondergang.
routebeschrijving
bij het informatiecentrum.
Informatiecentrum
het
Boshuis
is
van
dinsdag
t/m
zondag
geopendopvan
13.30 tot 16.30 uur.
Gedurende de openingstijden zijn wij telefonisch te bereiken
06-29248698
Natuurbegraafplaats
Weverslo • Janslust
11 Heide,
in de Peel•tussen
Deurne en Venray•• www.weverslo.nl
Natuurbegraafplaats
Weverslo
11, Heide
www.weverslo.nl
natuur@weverslo.nl
• Janslust

20

Jij maakt ‘m supe
super

Opgelet!

Wij zoeken
verkooptalent!
g
n
i
l
r
e
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e
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voor Super

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Voor
onze vestiging van Superkeukens in Horst zijn
wij op zoek naar leuke collega’s! Wij zoeken
ervaren verkopers en leerling verkopers.
Word jij die enthousiaste specialist die onze
klanten adviseert en informeert over onze
Superkeukens? Bezoek dan vandaag nog
onze vacaturepagina voor meer info en
om meteen te solliciteren:

www.werkenbijimg.nl
Salerno

Compleet met koelkast, oven, inductiekookplaat, plafondunit afzuigkap,
vaatwasser, spoelbak, werkblad
en 5 jaar apparatuurgarantie
compleet uitgerust met
o.a. apparatuur van
Samsung en

5.999,-

Airforce

compleet met
apparatuur

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,3

HORST
Witveldweg 100

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

ROERMOND
Burghoffweg 13

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

elke zondag geopend

