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Halloween Nights
Attractiepark Toverland in Sevenum gaf op vrijdag 9 oktober het startsein voor de Halloween Nights. Tijdens dit griezelspektakel blijft het park ’s avonds langer open en lopen
allerlei monsters en griezels door het pretpark om haar bezoekers het stuipen op het lijf te jagen. Dit jaar maakte het attractiepark bekend dat ze een nieuw element mocht toevoegen
aan de Halloweenspecial: Maison de la Magie. Bezoekers betreden een landhuis van een beroemde illusionist die verdween door een mislukte truc.

Constant wisselen tussen accommodaties

Noodkreet vanuit VC Trivia: sporthal in Meterik is essentieel
Voor volleybalvereniging VC Trivia is het op dinsdag 10 november erop of eronder. Tijdens de gemeenteraadsvergadering buigt de raad zich over het voorstel om een binnensportaccommodatie te bouwen
voor onder andere de volleybalclub op sportpark de Vonckel in Meterik. De nood is hoog, aldus voorzitter Ben Kleuskens.
Na de bekendmaking van de
begroting vanuit het College van
B&W van de gemeente Horst aan
de Maas staat volleybalvereniging
VC Trivia er ineens heel anders
voor. Meerdere malen sprak voorzitter Ben Kleuskens de raad toe
tijdens raadsvergaderingen dat de
nood hoog is om één binnensportaccommodatie te hebben voor
de club met driehonderd leden.
“We hebben geen vast onderkomen”, vertelt hij. “Onze leden en

vrijwilligers reizen elke week af
naar één van de zes verschillende
locaties waarin onze club gehuisvest is. Door de week ’s avonds
wordt er getraind op deze locaties
en in het weekend worden hier de
wedstrijden gespeeld. Vaak komt
het voor dat de trainingen elders
gehouden worden als waar de
wedstrijden gespeeld worden.
Dit werkt gewoon niet en daarom
hebben we een gezamenlijk sporthal nodig.”

van elkaar verder. Het onderzoek van
de binnensport is al enkele maanden
afgerond. “Eindelijk ziet het college in
dat de nood hoog is”, zegt Kleuskens.

Nood hoog
Het is niet onbekend dat de nood voor
VC Trivia hoog is. In eerste instantie
pleitte wethouder Han Geurts voor één
centraal sportpark voor alle binnen- en
buitensporten voor het cluster America,
Hegelsom en Meterik op het sportpark de Vonckel, waar VC Trivia nog
altijd voor open staat. Toen voetbalclub AVV America had aangegeven op
26 november 2019 niets te voelen voor
dit plan gingen de onderzoeken voor
de buitensport en binnensport separaat

De interactie
wordt gemist

Vergissingen
Want de voorzitter van VC Trivia ziet
binnen de club dat de leden, vrijwilligers en bezoekers het steeds vervelender vinden: “Als je constant
moet wisselen tussen accommo-

daties, dat werkt niet. Daarnaast is
het voor onze leden niet leuk dat zij
andere leden nooit of nauwelijks zien.
Alle leeftijdsgenoten die in andere
teams van Trivia zitten, zien ze niet.
Met één sporthal krijg je die interactie
wel. Dat wordt nu heel erg gemist.”
Daarnaast staan de tegenstanders volgens Kleuskens vaak op de verkeerde
plek omdat zij zich vergist hebben in
de plek waar de wedstrijd gespeeld
moet worden. Het gevolg hiervan is
dat de wedstrijd later begint, maar
ook de wedstrijden die erna gespeeld
moeten worden op dezelfde locatie
beginnen later.
Lees verder op pagina 05
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Geen grote carnavalsactiviteiten in Horst aan de Maas
De Limburgse veiligheidsregio’s hebben, in samenspraak met gouverneur
Theo Bovens en na overleg met alle Limburgse burgemeesters, besloten
om in navolging van de provincie Noord-Brabant alle vergunningsplichtige carnavalsevenementen te cancelen vanwege het coronavirus.
Voor Horst aan de Maas betekent dat
onder andere de Sleuteloverdracht,
de Hôrster Carnavals Parade
en andere grote evenementen
geen doorgaan kunnen vinden.

Ook optochten kunnen niet doorgaan. De verantwoordelijkheid voor
de vergunningverlening ligt normaal gesproken bij de burgemeester,
maar voor de eenduidigheid en het

voorkomen van regionale en lokale
verschillen trekken de veiligheidsregio’s samen één lijn in de provincie
Limburg.

Waterbedeffect
Het besluit had enkele redenen.
Het naleven van de 1,5 meter is lastig
wanneer mensen in grote groepen
samenkomen, laat staan wanneer er

alcohol gedronken wordt en mensen
worden meegenomen door carnavalsmuziek. Daarnaast loopt de provincie Limburg risico op het zogenaamd
waterbedeffect. Omdat zowel in
Brabant als over de grens in Duitsland
traditionele carnavalsvieringen verboden zijn, is de kans groot dat mensen
van (ver) buiten de provincie in grote
aantallen naar Limburg en dus Horst

aan de Maas komen. Dan wordt het
nog drukker.
De carnavalsverenigingen in Horst
aan de Maas hebben al samen met
de gemeente besloten geen (voorbereidende) carnavalsactiviteiten tot
carnaval te organiseren. Daarnaast
brengen de verenigingen ook geen
prinsen uit. Dit besluit van de veiligheidsregio’s was te verwachten.

Dorpsplatform Hegelsom verwijt gemeente gebrek aan daadkracht
Dorpsplatform Hegelsom verwijt zowel de gemeenteraad als het
College van B&W van Horst aan de Maas een gebrek aan daadkracht
en doortastendheid. Ook vindt zij dat er een gebrek is aan betrokkenheid en heldere communicatie.
In een brief gericht aan de raad en
het college uit het dorpsplatform haar
zorgen over dat volgens haar uitgesproken intenties niet worden vertaald
in praktisch handelen. “Wij missen
duidelijk beheersbare processen die

meetbaar en transparant zijn, doortastendheid en daadkracht”, aldus het
dorpsplatform in de brief. Zij verwijst
naar het collegeprogramma waarin
staat: ‘De gemeente komt haar afspraken transparant na en ons handelen

is oplossingsgericht, begrijpelijk en
meedenkend.’
Het dorpsplatform geeft aan binnen
de gemeentelijke organisatie tegen
een aantal muren aan te lopen. Zij
doelt daarmee onder andere op drie
private initiatieven voor woningbouw
in het dorp: de voormalige A-Markt,
PETC+-terrein en Stationskwartier.
“Deze initiatieven juichen wij als
Dorpsplatform toe en deze sluiten ook

goed aan bij het Masterplan Wonen
van de gemeente. Initiatieven komen
alleen van de grond als de gemeente
haar faciliterende rol waarmaakt.
Hier gaat het echter mis. Een initiatief
wordt in aanzet toegejuicht en daarna
ingediend. We krijgen keurig bericht
dat het plan is ingediend. Daarna
wordt het helaas stil. Er wordt niet
teruggekoppeld en de vastgelegde
behandeltijd wordt niet gehaald.”

Volgens het dorpsplatform worden er
geen knopen doorgehakt, wordt er
niet voldoende gecommuniceerd vanuit de gemeente en wordt er te lang
gewacht met het uitvoeren van plannen. Ze zegt dit geluid ook bij andere
dorpsplatformen te horen.
De brief staat op de agenda van de
voorbereidende raadsvergadering van
dinsdag 27 oktober.

Zorgen over toename arbeidsmigranten door Californië 2
Er zijn ruim twintig zienswijzen bij de gemeente Horst aan de Maas
binnengekomen tegen het ontwerpbestemmingsplan Californië 2.
De indieners maken zich onder andere zorgen over hun woon- en leefklimaat en over de mogelijke komst van nog eens driehonderd arbeidsmigranten in het plangebied.
Het plangebied Californië 2 is onderdeel van Klavertje 4 en ligt tus-
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sen de St. Jorisweg in Hegelsom
en Dijkerheideweg in Horst. In het
gebied is volgens het ontwerpbestemmingsplan onder andere plek
voor de ontwikkeling van 40 hectare
glastuinbouw en 11 hectare voor
een groenteverwerkingsbedrijf, met
daarbij huisvesting van internationale werknemers. Omwonenden zijn
niet blij met de plannen voor het

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

gebied. Er zijn ruim twintig zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend, waaronder ook door
het buurtcollectief Horstwerweg
e.o dat namens meerdere buurtbewoners bezwaar maakt. Bewoners
van de omliggende straten maken
zich onder andere zorgen over hun
woon- en leefklimaat. Ze spreken
over de toename van verkeersoverlast, geluids- en lichthinder.
Ook zijn ze niet blij met de komst
van enkele honderden arbeidsmigranten. “In een buurtschap als de
Grubbenvorsterweg-SevenumsewegHorsterweg zijn de aantallen te

huisvesten arbeidsmigranten veel te
groot”, zegt één van de bezwaarmakers. Er is namelijk niet alleen sprake
van de huisvesting van driehonderd
arbeidsmigranten in het plangebied.
Er zijn ook plannen voor het vestigen
van werknemers aan de Venloseweg
en de Horsterweg en er zijn tevens
initiatieven op Venloos grondgebied.
Volgens de bezwaarmakers staat het
aantal geplande arbeidsmigranten in
geen enkele verhouding tot het aantal dorpsbewoners. “Het economisch
belang is geen juiste reden om de
leefbaarheid af te breken.” De omwonenden vragen zich ook af of er nog

wel behoefte is aan zo’n groot ontwikkelgebied. Zij merken op dat nog
niet alle glastuinbouw, die sinds 2007
in Californië is gerealiseerd, is ingevuld. Verder geven zij aan dat de
St. Jorisweg en Van Elzenweg nu al als
sluipwegen worden gebruikt naar het
kassengebied. Aanwonenden vrezen
dat het sluip- en vrachtverkeer alleen
maar verder toeneemt.
In de buurt van het plangebied ligt
het natuurgebied ’t Ham en komen
onder meer de kamsalamander,
kerkuil en das voor. Gevreesd wordt
dat het leefgebied van deze dieren
wordt aangetast.

RUIMTE
VOOR
NATUUR
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één vierkante meter natuur’

Water. Groen. Bos. Bermen. Bloemen. Dieren.
Ook dát is Greenport Venlo. Bedrijventerreinen
die vervlochten zijn met de natuur. Een gebied
met volop mogelijkheden om ook de vrije tijd
door te brengen en te genieten van de diversiteit

Ruud van Heugten

aan natuur in het gebied.

Directeur Greenport Venlo

www.greenportvenlo.nl
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Voorraad snoep en drank gestolen

Inbraak sportkantine GFC’33 kost club duizenden euro’s
In de kantine van voetbalvereniging GFC’33 in Grubbenvorst is ingebroken. Dieven kwamen binnen in de nacht
van vrijdag 9 op zaterdag 10 oktober. De schade loopt volgens de club op in de duizenden euro’s.

een bezoekje en zo de anderhalvemeterregel konden handhaven. De ruiten
van deze overkapping zijn met een
mes ingesneden. Daarna zijn met een
stoeptegel de ruiten van de kantine
ingegooid. Zo zijn de inbrekers binnengekomen.”

Televisie kapot
Geld viel er niet te halen, zegt Theelen.
“Alles van grote waarde is niet meer
te vinden in de kantine, al jaren niet
meer. Het enige wat er aan waarde lag
was snoep en drank.” En dat hebben de
dieven ook meegenomen. “De wasmanden en vuilnisemmers die in de
kantine staan hebben ze met drank en
snoep gevuld en ze zo weg vervoerd.
De televisie hebben ze van de muur
getrokken. Eenmaal buiten is de tv als
het goed is gevallen. Daarna was het
beeldscherm zo erg beschadigd dat ze
deze op de grond hebben laten liggen.”

Grubbenvorst. “Ik denk dat de schade
in de duizenden euro’s oploopt”, zegt
Theelen. “We hebben het al niet
gemakkelijk tijdens de coronacrisis
en dan komt dit er ook nog bovenop.
Het zit ons niet mee. Het ergste vind
ik nog voor onze vrijwilligers. We zullen met z’n allen deze schade moeten
opruimen en repareren. Dat zijn onnodige vrijwilligersuren.” Inmiddels heeft
de club ook aangifte gedaan bij de politie. “Wij zijn zaterdag 10 oktober langs
geweest”, zegt een woordvoerder van
de politie. “Daar troffen we inderdaad
de bovengenoemde schade aan. Er is
een onderzoek gestart.” Het gebeurt
vaker dat er wordt ingebroken bij sportkantines. “Deze gebouwen vaak liggen
achteraf en zijn dikwijls onbemand”,
zegt de woordvoerder. “Dat is voor
inbrekers een makkelijke prooi.” Er hing
geen beveiligingscamera die de dievendaad vast kon leggen.

Onderzoek gestart

Tekst: Niels van Rens
Beeld: voetbalvereniging GFC’33

Een flinke klap dus voor GFC’33 uit

Het is een flinke domper voor voetbalvereniging GFC’33. “De inbrekers hebben het omheind hek doorgeknipt en

zijn zo ons terrein op gekomen”, vertelt
Frans Theelen, bestuurslid van GFC’33.
In tijden van corona heeft de club geïn-

vesteerd in een speciale overkapping.
“Dit was nodig zodat we onze leden
optimaal plek konden bieden tijdens

Gemeente Horst aan de Maas neemt geen
standpunt in over uiterlijk Zwarte Piet
De gemeente Horst aan de Maas laat zich niet uit over de zwartepietendiscussie. Het is aan de sinterklaas
comités van de dorpen hoe het uiterlijk van de zwarte pieten eruit ziet.
Volgens de gemeente Horst aan de
Maas is de zwartepietendiscussie
een lastig onderwerp voor iedereen.
“Als gemeente kiezen wij geen partij
in de discussie over het uiterlijk van
Zwarte Piet”, zegt een woordvoerder. “De invulling is aan de dorpen
zelf. We gaan er vanuit dat het een
respectvol feest is voor iedereen.”
In een bijeenkomst die onlangs werd
gehouden konden dorpen hierop
reageren en hoe ze zelf in de discussie staan. “Steeds meer organisaties,
scholen, organisaties en openbare
locaties volgen het uiterlijk in het
Sinterklaasjournaal, dus met roetveegpiet of kleurlingen.

Mix
Daarnaast is er gesproken over de
Zwarte Pietendiscussie. Dat is een lastig
onderwerp voor iedereen. Ik heb het
standpunt van de gemeente uitgedragen: Als gemeente kiezen wij geen
partij in de discussie over het uiterlijk

van zwarte piet. De invulling van het
sinterklaasfeest is aan de dorpen zelf.
We gaan er vanuit dat het een respectvol feest is voor iedereen. Op besloten locaties wordt vaker nadrukkelijk
gevraagd om zwarte pieten. De ene
organisatie past zich steeds meer aan
of gebruikt dit als overgangsjaar, de
andere mixt tussen roetveegpiet en
zwarte pieten en weer een andere blijft
zwarte piet gebruiken.” Het lastigste is
als één dorp een andere kleur hanteert dan andere dorpen. “Dat geeft
moeilijkheden”, zegt de woordvoerder.
“Dan kan dat vragen oproepen.”

Huisbezoek
Het Sinterklaasfeest is dit jaar anders
dan anders vanwege het coronavirus.
Ook daar laat de gemeente de dorpen vrij in wat ze doen, als er maar
aan de maatregelen wordt gehouden.
In Grubbenvorst is er een initiatief van
het Sinterklaascomité om een toertocht met Sint en pieten te houden.

“Alle gezinnen uit Grubbenvorst kunnen zich via de website van Gewoën
Grubbenvors aanmelden”, vertelt Roy
Huys, voorzitter van Sinterklaascomité
Grubbenvorst. “Op zaterdag 21 en
zondag 22 november gaat de Sint dan
al deze adressen af, belt aan en geeft
de kinderen een snoepzakje. Samen
met zijn pieten rijdt hij door heel
Grubbenvorst met een Amerikaanse
cabriolet. Hij heeft het dit jaar dus nog
steeds heel druk.”
In andere dorpen wordt ook gekeken
naar alternatieven. Want een echte
intocht is geen sprake vanwege het
coronavirus. “Veel ideeën passeerden tijdens de bijeenkomst”, zegt
de woordvoerder van de gemeente.
“Zo zijn er plannen als een Kiss&Ride,
een spellenmiddag, een livestream tot
alleen activiteiten op school. Uiteraard
moeten deze activiteiten allemaal voldoen aan de eisen van het RIVM.”

Vissers Plant Innovators is een modern en dynamisch
internationaal vollegrond- en tuinbouwbedrijf.
Wij zijn gespecialiseerd in het grootschalig
vermeerderen van aardbei- en aspergeplanten.
Wij zoeken voor ons bedrijf in America (Lb) een:

LANDBOUWMECHANISATIE
MONTEUR M/V
(indien gewenst in
combinatie met tractorchauffeur)

en een

TRACTORCHAUFFEUR M/V
Voor informatie kun je bellen met Leon Vissers, 06 14 84 09 69

Je sollicitatie kun je richten aan:
Vissers Plant Innovators Midden Peelweg 10, 5966 RE America
E: leon@vissers.com
www.vissers.com

Tekst: Niels van Rens

Vier verdachten aangehouden na
achtervolging inbraak Sevenum
Politieteam Horst/Peel en Maas heeft vier verdachten aangehouden op verdenking van een inbraak in
een kledingzaak in Sevenum aan het Pastoor Vullinghsplein. De vier verdachten probeerden in de nacht
van woensdag 7 op donderdag 8 oktober in te breken.
De inbrekers sloegen hun slag rond
03.30 uur in de kledingzaak. Ze vernielden met geweld een deur en
met een partij merkkleding gingen ze er in een auto vandoor.

Een half uur later kwam er bij de
politie een melding binnen dat er
in Helenaveen een auto in brand
stond, het bleek de vluchtauto te
zijn. Daar waren de verdachten over-

gestapt in andere auto’s. Na een
achtervolging, die eindigde in
Eindhoven, kon de politie in Brabant
vier jonge mannen van 20 jaar uit
Eindhoven aanhouden.

elke
werkdag
op
ko avond

WWW.LEURS.NL
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Weer samen

Jan Litjens
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
echtgenoot van

Annie Litjens-Peeters †
* Melderslo, 19 augustus 1934

† Horst, 10 oktober 2020

‘Ut geit wie ut geit.
En as ut neet geit… dan geit ut wie ut geit’
Samen hebben wij Piet, onze pap en opa
tot het einde toe mogen begeleiden.
We hebben elkaar in liefde los kunnen laten.

Piet Vousten
* Broekhuizen, 13 februari 1929

† Horst, 8 oktober 2020

Horst Miriam en Hans
Lars
Anne en Siem
Melderslo John en Astrid
Femke en Matt
Sanne en Jens
Lotte en Michiel
Indi
Gianfranco
Semy
Leyla, Veerle

echtgenoot van
Nelly Vousten-Clabbers

Correspondentieadres:
Meterikseweg 58, 5961 CX Horst

Familie Vousten
Familie Clabbers

Op 15 oktober 2020 hebben wij afscheid genomen in de
parochiekerk van de H. Oda te Melderslo. Aansluitend is pap
bij mam begraven op de RK begraafplaats van Melderslo.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers
en vrijwilligers van Hof te Berkel 13 voor hun
liefdevolle verzorging.

Loslaten is moeilijk,
maar de grote reis was niet te vermijden.
Op vrijdag 9 oktober 2020
heeft in de leeftijd van 81 jaar het leven losgelaten

Dien Hesen - Janssen
echtgenote van

Hay Hesen †

Geert
Jamie, Jess
Mikey en Simone, Fay
Stevie en Deborah
Diana en Wiek
Laurens
Giel en Jennifer

Doolgaardstraat 28G, 5961 TS Horst
Wij hebben op woensdag 14 oktober
in besloten kring afscheid genomen van Piet.
Een speciaal woord van dank aan Gooiendaag,
Huisartsenpraktijken Het Zorghoes, Buurtzorg en Geertje Corbach.

Geej hed oow laeve gelèft
Geej hed ut op oow manier gedaon
Geej, biezonder meens,
Geej zied vaan ôs hingegaon

Toon Vullings
Oëme Toëntje

Horst, 9-9-1939

Venlo, 8-10-2020

Familie Vullings
Correspondentieadres:
Kraneveldweg 14
5961 GT Horst

mam, oma en superoma van
Annemie en Math
Mieke en Nick
Lizette en Geert
Jon en Lotte
Vita en Johan, Nora, Jurre
Evi en Arno
Joos
Léon en Lilian
Pim
Job
Jonna
Christel en Ron
Sven
Kirstie en Wes
Familie Janssen
Familie Hesen
Correspondentieadres:
Hertog Willemlaan 27, 5961 TK Horst
Geheel naar wens van mam hebben wij op woensdag 14 oktober
in besloten kring afscheid genomen.

Wij zijn voor het laatst met Oëme Toëntje
samen geweest op donderdag 15 oktober
in Crematorium Boschhuizen te Oostrum-Venray.

Eenrichtingsweg

Enexis informeert inwoners
Kronenberg onvolledig over
werkzaamheden De Hees
Netbeheerder Enexis heeft de inwoners van Kronenberg onvoldoende
geïnformeerd over de werkzaamheden aan De Hees in Kronenberg. Dat
meldt Dorpsraad Kronenberg na navraag aan de gemeente Horst aan
de Maas.
Omwonenden en bedrijven van de
Hees en een aantal inwoners van
Kronenberg schrokken maandag 5
oktober van de wegwerkzaamheden
aan De Hees. De straat was plotsklaps een eenrichtingsweg geworden.
Netbeheerder Enexis is er bezig met
het verzwaren van het elektriciteitsnet. Dorpsraad Kronenberg haalde verhaal bij de gemeente en kreeg in een
reactie terug dat Enexis zich onvoldoende heeft gerealiseerd dat de weg
een belangrijke doorgaande weg is

voor verkeer van de Midden Peelweg
en Kronenberg richting Sevenum. De
direct aanliggende woningen hebben
volgens de gemeente wel een brief
ontvangen. Enexis laat in een schriftelijke reactie aan Dorpsraad Kronenberg
weten dat de werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd in werkvakken van ongeveer 500 meter. Naar
verwachting zullen de werkzaamheden ongeveer twee maanden duren,
dit is mede afhankelijk van de weersomstandigheden.

Uitbreiding
woningbouw
Op diverse plekken in
Horst aan de Maas wordt
woningbouw gerealiseerd.
Zo is in Melderslo een plan
voor 24 woningen en in
Kronenberg voor 26
woningen.
Om de woningbouw in
Melderslo mogelijk te maken
is het bestemmingsplan
aangepast. De maximaal
24 woningen worden gebouwd
op nu nog agrarische gronden
die zijn gelegen tussen
Gussekuulke, Konijnenweg,
Vlasvenstraat en Steegstraat in
Melderslo. Daarnaast worden
nog eens zes woningen
gebouwd op de plek van het
voormalige jeugdhuis aan de
Koppertweg. Kronenberg kan
worden uitgebreid met het
bestemmingsplan Kronenberg
Zuidwest, dat in fases wordt
uitgevoerd. Fase 1 bestaat uit
de bouw van maximaal 26
woningen, een speelveldje en
verkeersvoorzieningen.

Serious
Request in
Horst aan
de Maas
Een aantal dj’s van 3FM
loopt tijdens Serious
Request: The Lifeline door
een aantal dorpen van Horst
aan de Maas. Onder andere
passeren ze Sevenum,
Hegelsom en Horst waarna
ze doorlopen richting
Venray. De actie start op
vrijdag 18 december.
Drie dj-teams doen mee aan
de actie van de radiozender.
Hiermee proberen ze zoveel
mogelijk geld op te halen
voor het Rode Kruis dat
medische hulpverleners
ontlast en verspreiding van
het coronavirus tegengaat.
Ze starten op vrijdag
18 december in Roermond
en eindigen in Zwolle op
kerstavond op donderdag
24 december. De dj’s Sander
Hoogendoorn en Timur Perlin
vormen een team, Frank van
der Lende en Eva Koreman zijn
aan elkaar verbonden en Rob
Janssen en Wijnand Speelman
lopen samen. Van der Lende en
Koreman eindigen in Sevenum
waarna er een overname
plaatsvindt en Janssen en
Speelman richting Venray
vertrekken. Zij wandelen dan
door Hegelsom en Horst.
Mensen kunnen in actie komen
door geld te doneren, acties
op te zetten en zelf mee te
lopen met de dj’s. Voor meer
informatie, kijk dan op de
website van 3FM.
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Meubelmaakster bewerkt hout tot unieke stukken

‘Houtbewerking is mijn passie’
Strakke dertien-in-een-dozijnmeubels van die bekende Zweedse fabrikant, daar wordt meubelmaakster Svea
van Rens uit Hegelsom niet warm of koud van. Veel liever bewerkt ze hout tot unieke stukken die een eyecatcher zijn in huis.

interieur past. In het begin werkte ik
veel met steigerhout en nu vooral met
eiken. Waar ik echt niets mee heb, is
plaatmateriaal. Dat is geen puur hout.
Dat hoef je alleen maar te zagen en
verder niets. Daar zit geen uitdaging
aan en is niet uniek. Ik heb laatst een
tv-meubel gemaakt van een balk van
450 jaar oud. Dat is echt een eyecatcher
geworden in het huis. Dat vind ik ook
het mooie van dit werk. Samen met
de opdrachtgever een ontwerp creëren
en vervolgens een meubel maken dat
er heel lang kan staan.” Ze maakt niet
alleen nieuwe meubels, maar restaureert ze ook. “Van iets ouds iets nieuws
maken vind ik ook leuk om te doen.”

en gebruikt daar één van de schuren
als werkplaats. “Ik vind het heerlijk
om in mijn eentje bezig te zijn en daar
heb ik hier de ruimte voor.” Ze hoopt
in de toekomst haar eigen bedrijfje op
te kunnen richten. “Maar ik ga eerst
op zoek naar een baan bij bijvoorbeeld
een meubelmaker om ervaring op te
doen en wil dit er voorlopig naast blijven doen.”

Van iets ouds iets
nieuws maken

Eigen bedrijfje
Svea woont nog bij haar ouders thuis

Tekst en beeld: Marieke Vullings

Met een glimlach goed kauwen!

MollKunstgebit.nl
Net als zoveel studenten zat ook Svea
(21) even met de handen in het haar
toen in maart de coronacrisis uitbrak.
Ze was net een paar maanden bezig
met haar eindstage bij een meubelmaakster in Venray. “In samenspraak
met school en mijn stagebegeleider
heb ik toen besloten om thuis aan projecten te werken”, vertelt ze. Het was
een noodoplossing die goed heeft uitgepakt. Voor haar vriend thuis maakte
ze een buitentafel. “Hun buren zagen
die tafel en vroegen of ik een bankje

kon maken. Iemand anders wilde
vervolgens ook zo’n bankje en voordat ik het wist kreeg ik steeds meer
aanvragen”, zegt ze lachend. Nu ze is
afgestudeerd, kan ze meer projecten
aannemen. “Het is nu meer dan een
hobby geworden.”

Eyecatcher
Svea volgde de opleiding product,
ruimte en media aan het Sint Lucas
in Boxtel. Op het Dendron College in
Horst wist ze al dat ze deze opleiding

wilde volgen later. “Ik volgde daar de
richting bouwen, wonen en interieur.
Elk jaar ging ik wel naar de open dag
van Sint Lucas. Ik vond de school heel
interessant en de sfeer daar sprak me
erg aan.” Tijdens de opleiding leerde ze
vooral meer over de ontwerpkant van
het proces. “Maar ik ga liever meteen
aan de slag.” Het bewerken van hout
is echt haar passie , zegt ze. “Met hout
kun je zoveel doen. Neem bijvoorbeeld
eikenhout. Je kunt het zo bewerken dat
het zowel in een strak als een landelijk

Bel voor een afspraak 077 35 153 21

‘Nietsdoen aan zwembad is geen optie’
Zwembad De Berkel in Horst laten zoals hij is, en dus niet samen met de sporthal opknappen voor een bedrag
van 2,8 miljoen, is geen optie. Uit een onderzoek blijkt dat het gebouw wat mankementen heeft, die mogelijk
gevaar kunnen opleveren voor bezoekers en personeel. Dat bleek tijdens de raadsavond van dinsdag 13
oktober.
Het College van B&W maakte vorige
week bekend dat er vooralsnog geen
nieuw zwembad wordt gebouwd in
Afslag10. In plaats daarvan krijgen
bad en sporthal een opknapbeurt,
waardoor ze nog eens tien jaar mee
kunnen gaan. Helemaal niets aan het
gebouw doen, is namelijk geen optie

lichtte ambtenaar Noëlle Janissen
toe. “We hebben een extern bureau
een schouw laten doen en daar bleek
onder andere uit dat er roestvorming
is ontstaan bij de pilaren. Dat kan in
de toekomst gevaarlijk zijn als er niets
aan wordt gedaan.” Het college stelt
de gemeenteraad daarom voor om 2,8

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

miljoen euro beschikbaar te stellen
voor de renovatie. Daarvan is 1,6 miljoen bestemd voor het zwembad.
Hiermee wordt onder andere het dak
gerenoveerd en tegelwerk vernieuwd.
Extra duurzaamheidsmaatregelen worden niet genomen.

Vervolg voorpagina

Noodkreet vanuit VC Trivia: sporthal in
Meterik is essentieel
Allemaal voor niets
Dit probleem speelt al een flink aantal
jaar. “Vrijwilligers en onze leden zijn
dat beu en dat is ook heel begrijpelijk”, zegt Kleuskens. “Daarom is het
voor ons ontzettend belangrijk dat op
dinsdag 10 november de raad instemt
met dit voorstel. Het is dan letterlijk en figuurlijk erop of eronder voor
VC Trivia. Ik meen oprecht dat als de
raad geen akkoord geeft dat er pijlers onder de vereniging wegvallen.
Ons bestaansrecht is dan in gedrang.

Vele uren die vrijwilligers jarenlang
erin gestoken hebben, om zonder
enige hulp van buitenaf, drie verenigingen in één vereniging te laten
opgaan is dan allemaal voor niets
geweest. Laat de hoop op een sporthal
voor de vrijwilligers en leden niet als
sneeuw voor de horizon verdwijnen,
want dan is het voor hen klaar.”
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 10 november in de raadszaal in
de gemeente Horst aan de Maas over
dit voorstel. Het gaat om het bouwen

van een binnensportaccommodatie op
De Vonckel in Meterik. Ook is het de
bedoeling om een air dome te realiseren. Deze extra zaalcapaciteit is voor
sporten die in de winter van buitennaar binnensport gaan. In totaal gaat
de sporthal en air dome 8,5 miljoen
euro kosten. De bedoeling volgens
Kleuskens is dat de nieuwe sporthal voor het nieuwe volleybalseizoen
2021-2022 gereed is.
Tekst: Niels van Rens

IETS TE VIEREN?
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Ôs megje is geboare
4 oktober 2020

Eefje

Dochtertje van
Ivo Verdellen
en Roos Gielen
Molenstraat 2
5961 EP Horst

Hoera, daar is hij dan!

Joes

5 oktober 2020
Zoon van
Tim van Houdt
en Ieneke Kuijpers
Broertje van Syra en Tuur
Meteriks Veld 29
5964 AR Meterik

Geboren

Verdrietig, maar ook vervuld van trots
en mooie herinneringen, laten wij u weten dat
van ons is heengegaan, op 97 jarige leeftijd,
mijn lieve vrouw, moeder, oma en oma-oma

Altijd herrie, nu is het stil
Nooit meer die halve glimlach
Nooit meer die duidelijke ‘HOI’ voordat
de deur open was als hij thuis kwam

Mia Philipsen-Vorstermans
Sevenum, 20 april 1923

Tom Hoeijmakers

Grubbenvorst, 10 oktober 2020

echtgenote van

Jeu Philipsen
Evertsoord, Jantje †
Enschede, Elly en Toon
Geert en Geertje, Guus, Cato en Fiep
Bart
Sevenum, Pieter en Antonette
Thijs
Vera en Rens
Sevenum, Ans en Ad
Sevenum, Jos en Riny

* 12 oktober 1999
Horst:
Cardiff:
Horst:
Kronenberg:

† 09 oktober 2020

Sjraar en Ria Hoeijmakers – Huijs
Lotte en Tarrin
Anke
opa en oma Huijs

Familie Huijs
Familie Hoeijmakers
Grad Roosenstraat 9
5961 RJ Horst

De Kuiper 7
5975 AZ Sevenum

Het afscheid heeft in bescheiden kring plaatsgevonden op
woensdag 14 oktober in het Crematorium Boschhuizen in Oostrum.

De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op donderdag
15 oktober 2020 in de parochiekerk van H.H. Fabianus en
Sebastianus te Sevenum.

Lieve Tom, we hadden je zó graag nog in ons midden gehad.

Aansluitend hebben we moeder naar haar laatste rustplaats
op het RK- kerkhof te Sevenum begeleid.

Zoë

Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt.

Tom

5 oktober 2020
Dochter en zusje van
Glenn, Fieke en Tess
Derks
Van Blitterswijckstraat 18
5961 ST Horst

Neven & nichten Hoeijmakers en Huijs
Christel, Lonneke*, Ward, Mieke, Paul, Marlou,
Sanne, Nadja, Sill*, Jelle, Kris, Josien en Gijs
Krisje, Jet, Wies en Jelle

Als leven lijden wordt, is rusten goed

Dankbetuiging

Velen hebben met ons meegeleefd na het
overlijden van onze lieve mama en oma

Cisca van Issum - Kelders
Ties en Nell
Dinghs-van Deelen

Hartelijk dank daarvoor.
Het was hartverwarmend, dit heeft ons goed gedaan.

50 jaar getrouwd!

Kinderen en kleinkinderen
Horst, oktober 2020

Proficiat van alle (klein)kinderen

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

Garagesale door heel Meerlo,
18 okt van 10 t/m 14 uur. Een rommel-/
hobbymarkt op 46 versierde adressen.
Routekaart ligt bij elk adres.

Te pacht gevraagd +/- 1,5 Ha
landbouwgrond voor de rozenteelt
omg. Lottum tel. 06 10 68 75 81.

Gezocht: huishoudelijke hulp voor 3
u/p/2w. Op de woensdagmiddag of
vrijdagmorgen. Tel. 06 55 15 17 46.

Hortensia’s (veel srt.), rhodo,
vlinderstruik e.a. heesters (op
stam), buxusvervangers, taxus,
beuken, bodembedekkers enz.
Open za van 9.30-16.30 uur. Evt.
do-vrij na tel. afspraak: 06 40 32 71
08 Oude Heldenseweg (naast13a)
Maasbree. www.veld-tuinplanten.

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

Te huur 2 opslagloodsen, 12x30m
en 20x45m. Goed bereikbaar voor
vrachtauto’s. America 06 38 64 67 49.

Halloweenpompoenen te koop
€ 2,- of € 3,- p/st. Dorssers,
Maasbreeseweg 108, Sevenum,
tel. 077 467 19 67.

Op dinsdag 6 oktober 2020 overleed
in de leeftijd van 80 jaar ôs mam en oma

Doortje Lucassen
* Horst, 18 februari 1940

† Horst, 6 oktober 2020

Théon en Marlie
Machteld
Jasper
Guido en Maria
Hertog van Gelresingel 41, 5961 TB Horst
We hebben in besloten kring afscheid van haar genomen.

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

Uw woning verkopen en

Caravan-/camperstalling aangeboden.
Hoge overdekte en verharde stalling te
Melderslo. 06 53 21 21 76.

info@heikevastgoed.nl

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

toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
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.

Gezocht tuinman voor middelgrote
tuin in Horst; werktijden in overleg.
Tel. 06 24 10 47 71.
Brasserie Vios - Beringe
Lunchen & Dineren á la carte
www.brasserievios.nl/menukaart
/a-la-carte/
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

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

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

w w w. b o b n o t e n . n l
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Evi van Berlo Plaats
Hoi

Column

Stop de tijd
Het jaar gaat zo enorm snel.
Die bosbranden in Australië
waren dit jaar nog. Net zoals
de bedreiging van de Derde
Wereldoorlog. Ook zijn we al
minimaal een half jaar aan
het dealen met het
coronavirus in Nederland.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Evi van Berlo
17 jaar
Horst
ROC Nijmegen

Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Ik koppel heel veel liedjes aan herinneringen, maar als ik er echt een
moest kiezen zou ik denk ik voor
het liedje ‘Warrior’ van Demi Lovato
gaan. Dit liedje zong ik vroeger heel
vaak tijdens optredens en daarom
voelt dit nummer voor mij extra speciaal.

Als je terug in de tijd zou kunnen
gaan wat voor advies zou je jezelf
dan geven?
Ik zou mezelf het advies geven dat
ik mezelf niet gek moet laten maken
door de meningen of vooroordelen
van anderen en dat ik gewoon mijn
eigen ding moet doen.

Wat voor reis zou je nog eens
willen maken?
Het liefst wil ik de hele wereld
gezien hebben. Ik vind het heel interessant om te zien hoe andere mensen leven en hoe hun omgeving eruit
ziet. Daarnaast vind ik op avontuur
gaan geweldig en een wereldreis
lijkt mij wel een leuk avontuur.

Wat vind je het leukste en stomste vak op school?
Ik vind vakken zoals rekenen en
wiskunde niet leuk. Ik heb best veel

moeite met getallen omdat ik waarschijnlijk een vorm van dyscalculie
heb. Ik vind talen wel heel leuk om
te leren, dus die vind ik meestal ook
de leukere vakken.

Wat zou je nog graag willen leren
in je leven?
Ik heb een tijdje geleden uit
verveling een kalimba gekocht
(ook wel duimpiano genoemd) en
ben er toen een tijdje mee bezig
geweest. Ik ben gestopt met spelen
omdat er best weinig Engels- of
Nederlandstalige tutorials over de
kalimba te vinden zijn, waardoor
mijn motivatie om het verder te
leren weg was. Ik zou dit instrument
wel goed willen leren spelen.
Ook lijkt het mij echt heel leuk om
nog een extra taal te leren.

Heb je een bijnaam?
Ik heb om de één of andere
reden heel veel bijnamen, zoals
‘Krullenwillem’ of ‘Pietje’. Die bijnamen heb ik ooit van mijn ouders
gekregen toen ik klein was. De naam
‘Eefkewentelteefke’ heb ik gekregen
van mijn nichtje. Tegenwoordig word
ik vaker gewoon ‘Eefke’, ‘Evitje’ of
‘Eef’ genoemd.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Ik heb een paar weken geleden
gekozen om van opleiding te wisselen. Ik ben van de opleiding
verzorgende individuele gezond-

heidszorg naar verpleegkundige
gegaan. Dit heb ik gedaan omdat ik
meer uitdaging zocht en ik dan sneller bij mijn einddoel, neonatologie,
kan komen. Het was een moeilijke
keuze maar denk wel dat ik de juiste
gemaakt heb.

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
In een vriendschap vind ik het heel
belangrijk dat je elkaar kunt vertrouwen en je er voor elkaar bent als dat
nodig is.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
In het weekend ga Ik het liefst met
vrienden een gezellig avondje drinken, zingen en dansen.

Dag of nacht?
Ik ben echt een nachtdier. Ik blijf het
liefst zo laat mogelijk op en blijf zo
lang mogelijk in mijn bed liggen.

Hoe wil je dat mensen jou zien als
ze jou voor het eerst ontmoeten?
Ik wil graag sociaal overkomen.
Ik praat graag met mensen en
weet vaak al snel of ik een klik met
iemand heb of niet. Ik vind het het
leukst als ik achteraf hoor dat ze mij
echt een aardige meid vinden en mij
graag nog beter zouden willen leren
kennen.

Welk verhaal vertelt je familie
altijd over je?

Ik ken een paar verhalen die mijn
ouders vaak herhalen, maar zelf vind
ik het verhaal dat mijn ouders me
een keer op het strand in het buitenland kwijt waren geraakt omdat
ik naar een tikibar was gelopen om
daar gezellig te dansen, denk ik wel,
het leukste verhaal.

Wat zou je nooit weggooien?
Ik raak best snel gehecht aan spullen. Ik zou mijn geboorteknuffel
bijvoorbeeld nooit weg doen. Ik heb
hem nog steeds in mijn kamer liggen.

In welke bestaande film zou je
zelf willen spelen?
Ik ben niet echt goed in acteren,
maar als ik er wel heel goed in was
zou het mij heel gaaf lijken om in
een van de Harry Potter-films of in
The Hunger games te spelen. Ik vind
deze filmseries echt geweldig en zou
het helemaal leuk vinden om erin te
spelen. Wel zou ik denk ik niemand
willen vervangen want ik vind dat de
acteurs en actrices die al in die films
spelen geweldig acteren.

Welke emoticon gebruik je het
meest?
Ik denk dat ik de twee roze hartjes
het vaakst gebruik, maar ik gebruik
de lachende emoticon ook best vaak
als ik iets grappig vind.

En dat is gesproken over het
algemeen. Persoonlijk gaat het
ook erg snel. Ik ben ondertussen
alweer meer drie maanden
geleden verhuisd. Ook al voelt
het soms als net een paar weken.
Maar dat niet alleen. Ik ben ‘net’
begonnen met school en mijn
tentamens staan alweer voor de
deur. Het leven blijft ook maar
gewoon doorgaan, en je zult er
in mee moeten gaan. Anders lig
je achter. En dat merk ik ook wel
hoor. Heb afgelopen weekend
thuis gezeten in plaats van te
gaan werken. En het voelt nu al
alsof ik de helft van mijn salaris
ga missen. Gelukkig heb ik dan
wel weer alles een beetje kunnen
inhalen voor school en een
beetje rustig aan kunnen doen.
Maar zo werkt het leven gewoon
niet, helaas. Je bent eenmaal
volwassen en opeens zit je in een
trein die nooit meer kan stoppen.
Je moet altijd denken aan je
dagbesteding, dus school en/
of werk. En dat is dan nog maar
een klein deel lijkt het wel. Als je
werkt heb je dan nog geluk,
omdat je, als het goed is, je
werk niet mee naar huis neemt.
Met school is dat enorm anders.
En ik denk nu dat iedereen thuis
zit het toch wel wat meer gelijk
getrokken wordt maar vaak ook
niet. En dat is dan alleen de
dagbesteding. Dan vergeet je nog
voor jezelf zorgen, dus koken,
boodschappen doen, opruimen,
schoonmaken, de was doen, en
al dat soort dingen. En ergens
moet je ook nog tijd hebben om
leuke dingen te kunnen doen en
mensen te kunnen blijven zien.
Je kunt simpelweg gewoon niet
zomaar een week stoppen met
alles. En als je dat wel doet dan
lig je achter op zoveel aspecten.
Opeens een berg afwas of drie
wassen moeten draaien in plaats
van een.

Tekst: Teun van Zon
Jélena
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Even voorstellen: Marcia Adams
Overal zijn verhalen te vinden. Ga het internet op of duik een boek
in, je vindt allerlei verhalen. Maar niet alle verhalen liggen voor
het oprapen. Daarom laten we al enige tijd vier columnisten aan
het woord die vertellen over hun dagelijkse beroep. Onze nieuwe
columnist is Marcia Adams, directeur zorg bij zorginstantie
Dichterbij.
Wat kunnen we van Marcia verwachten in haar maandelijkse
column? “In mijn columns wil ik de
lezers van de HALLO meenemen
in het leven van de cliënten, de
families en de medewerkers die
verbonden zijn aan Dichterbij”, zegt
Marcia. “Ik hoop dat jij als lezer
net als ik onder de indruk bent van
de vele talenten, het optimisme,
de mooie, moeilijke en verdrietige
momenten die wij met elkaar elke
dag meemaken. Mijn motivatie is

elke dag weer laten zien dat wij
allemaal mensen zijn met talenten
en behoeften. Iedereen moet de
kans krijgen om te mogen dromen
en zijn talenten te ontwikkelen. Ik
ben daarom ook blij dat ik de kans
krijg om een column hierover te
schrijven.”
Zorginstantie Dichterbij biedt zorg
en ondersteuning aan mensen met
een verstandelijke beperking. Deze
organisatie is actief in de provincies
Gelderland, Brabant en Limburg.

Gemeente: niet genoeg geld
voor taalonderwijs arbeids
migranten
Het ontbreekt de gemeente Horst aan de Maas aan voldoende middelen
om taalonderwijs te geven aan internationale werknemers. Dat staat in
een eerste evaluatie van het Beleid arbeidsmigranten 2019.
Het beleid, dat in 2019 door de
gemeenteraad werd vastgesteld,
zet onder meer in op taalonderwijs. De gemeente geeft echter aan
dat dit nog niet voldoende lukt.
De ambitie is om jaarlijkse honderden lessen te kunnen geven, terwijl dit de afgelopen periode maar
enkele tientallen waren. Dat ligt volgens de gemeente aan de beperkte
middelen.

Mensen stimuleren
met elkaar in contact
te komen

Moe? Futloos?
Breng je energie weer in balans
met dit celzoutmengsel.
Energiemengsel (300 gram)

Van € 23,10 voor

“Via de Wet Educatie en
Beroepsonderwijs (WEB) ontvangt
de gemeente Horst aan de Maas
geld voor de volwasseneducatie en
laaggeletterdheid”, licht wethouder Roy Bouten desgevraagd toe.
“ Dat is jaarlijks minder dan minder dan 100.000 euro. Als we onze

2.000 nieuwe buren Nederlands willen leren hebben we ongeveer 3 miljoen euro nodig, dat is 1.500 euro
per cursus bij het Bureau Educatie,
én de capaciteit om mensen enthousiast te maken. Wij vinden dat die
rekening deels door de rijksoverheid,
maar ook door het bedrijfsleven,
moet worden betaald.”
Daarnaast wil de gemeente de wijk
meer betrekken als het gaat om
het leren van Nederlandse taal.
Bouten: “Ik denk dat het uitdagen en het uitnodigen om mee te
doen, bijvoorbeeld door ze met de
wijkambassadeurs uit te nodigen
voor activiteiten, het beste door de
wijk zelf kan worden uitgevoerd.
Als er meer ontmoeting en contact
in de buurt is, ontstaat er voor de
arbeidsmigrant meer behoefte om
Nederlands te willen leren. We willen dit ook als gemeente gaan aanmoedigen door mensen meer te
stimuleren met elkaar in contact te
komen én minder vertalen. We willen het leren van de Nederlandse
taal stimuleren.”

Starter in de regio

€ 18,50

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

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

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

d
Niet op dieet, maar investeren in je gezondhei
en een gezond gewicht! Nieuwsgierig?
Bel gerust om kennis te maken en wat
Keep in Balance voor je kan betekenen!
Tel. 06 55 15 39 06
www.keepinbalance.nl

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

Keep in Balance
Daniëlle Vinken
Grubbenvorsterweg 37
Lottum
06 55 15 39 06
info@keepinbalance.nl
www.keepinbalance.nl
Gewichtsconsulent en leefstijlcoach
1 oktober 2020

Activiteiten

Doelgroep

Keep in Balance is een praktijk die
zich richt op het begeleiden van
mensen naar een gezond eet- en
leefpatroon waarbij gezond en
lekker eten voorop staat. Bij Keep
in Balance kun je terecht voor:
Individuele begeleiding. Dit betreft een kennismakingsgesprek,
intakegesprek, gesprek over voedings- en beweegadvies en vervolgconsulten. Diverse pakketten zijn
mogelijk. Eenmalig voedings- en
beweegadvies. Dit betreft een kort
traject waarbij analyse en advies
wordt gegeven over je eet- en
leefpatroon. PuurGezond in acht
stappen (twaalf weken). Cursus
individueel of in kleine groepjes.
Een stap-voor-stap-aanpak om het
eet- en leefpatroon heel geleidelijk
aan te pakken. Elke stap wordt de
focus op een ander aspect van het
eet- en leefpatroon gelegd. Van
tussendoortjes tot ontbijt en van
ontspannen en sporten tot het
avondeten. Zakelijk en workshops.
Betreft het verzorgen van workshops over gezonde voeding en
vitaliteit.

Keep in Balance is er voor iedereen
die zich fitter, energieker, vitaler
wil voelen of enkele kilo’s wil
afvallen. Kortom, voor iedereen die
wil investeren in zijn gezondheid
en een gezond gewicht.
Daarnaast is Keep in Balance
er voor bedrijven/instellingen/
organisatie die investeren in vitale
medewerkers.

Onderscheidend vermogen
De persoonlijke of online begeleiding is gericht op lekker en gezond
eten, geen diëten volgen en geen
shakes of supplementen. Naast
de voeding wordt ook gekeken
naar de leefstijl. Beweging, ontspanning, stress en slaap kunnen
van invloed zijn op de zoektocht
naar balans in het leven en fit en
energiek te voelen. Ieder mens is
uniek en ieder traject is maatwerk.
De praktijk heeft naast voedingsdeskundigheid ook deskundigheid
als leefstijlcoach en daarmee wordt
een brede aanpak aangeboden om
het doel te bereiken op weg naar
een gezonde leefstijl.

Binnenkijken bij...

Column

Luxe
problemen
Aan een haastig aangeschaft
bureautje werk ik vanuit de
slaapkamer. Terwijl ik beeldbel,
blijft de jongste puber, ondanks
vele verzoeken, op bed hangen.
Ze trekt de conclusie dat ze
stopt met school. Je hebt geen
diploma nodig om met koffie
naar het beeldscherm te staren.
De oudste puber (Syndroom van
Down) komt binnen. Midden in
een beeldvergadering, denkt ze
een bekende vlogger te zien en
onderzoekt dit met haar neus
bijna op de camera. Pfff!
Maar dit zijn luxeproblemen.
Wat onze cliënten en hun familie
vanaf maart hebben meegemaakt,
is niet te beschrijven. Als een golf
trok het coronavirus Dichterbij binnen. Een groot deel van Nederland
dacht toen nog dat corona een
biertje was of iets ver weg in
China. Cliënten, medewerkers en
familie werden ziek. Het eerste
overlijden sloeg in als een bom.
Al snel mocht er geen bezoek meer
komen. We beseften dat het eigenlijk niet aan ons was om ouders de
toegang tot hun kind te ontzeggen. We zochten uitzonderingen,
maar de dreiging van het virus was
groot. Had het anders gekund? Met
de kennis van nu, zeker.
Dan onze zorghelden. Hoe kon ik
mensen vragen zich bloot te stellen
aan een onbekend virus? Zonder
gemor ging iedereen aan het werk.
Sterker nog, de grootste zorg was
niet hun eigen veiligheid, maar
een veilig thuis en een fijne dag
voor de cliënten. Na een periode
die eindeloos leek, nam het aantal
besmettingen af. We konden versoepelen. Ondanks de collectieve
vermoeidheid, zochten we naar
creatieve oplossingen om anders
om te gaan met de zo gevreesde
tweede golf. Nu is het zover: de
tweede golf. En weer staat iedereen klaar. Klaar om samen met
cliënten, collega’s en familie deze
periode door te komen.
Daar denk ik aan. Terwijl ik beeldbel aan dat haastig gekochte
bureautje. En ik hoop u ook. U kent
vast een zorgheld. Geef hen eens
een complimentje. Zwaai een keertje extra als u langs onze woningen loopt. Maar vooral: houd vol!
Ook al is dat lastig. Alle kanjers van
Dichterbij zijn u dankbaar.
Marcia Adams,
Directeur Dichterbij
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Maatregelen tweede coronagolf
kwamen te laat
Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge maakten dinsdag 13 oktober nieuwe maatregelen bekend.
Het is namelijk officieel: Nederland heeft te maken met een tweede coronagolf en daarom gaan
we in een gedeeltelijke lockdown. Dat klinkt als
een geval van: als de koe verdronken is, dempt
men de put. We hadden toch al veel eerder aan
kunnen zien komen dat het de verkeerde kant
opgaat? Bijna dagelijks wordt er een recordaan-

tal besmettingen gemeld en daarbij worden mensen zoveel belangen rekening houden, je kunt dan niet
laks. Hoezo 1,5 meter afstand houden of een mond- zomaar ineens de boel op slot gooien.
kapje dragen? Het kabinet had veel eerder strenger
moeten optreden, dan waren de gevolgen nu veel
beter te overzien.
Aan de andere kant is het voor de regering natuurMaatregelen tweede coronagolf kwamen te laat.
lijk heel lastig zulke keuzes te maken. Je moet met
Wat vindt u?

Bespreking poll week 00

College loopt imagoschade op na niet verplaatsen De Berkel
Zwembad De Berkel in Horst wordt niet verplaatst naar gebied Afslag10. Het College van B&W zegt niet genoeg financiële middelen te hebben
om een nieuw zwembad te bouwen.
Hierdoor loopt het imago van het college schade
op zou je kunnen zeggen. Een slechte zaak en
voor veel kiezers stembedrog. Want ook veel
partijen gingen voor een verplaatsing van het
zwembad. Aan de andere kant kan het college het niet maken om een nieuw zwembad te
bouwen. De gemeente kampt met een tekort
op haar begroting. Dat vindt ook Winnie Robles:

“Het is een project waar al veel discussie over de financiële haalbaarheid over bestond. Ik denk dat het
goed te verdedigen is dat, nu het financieel tegenzit, het muntje toch de andere kant op valt. Tegen
beter weten in dit toch doordrukken zou heel dom
zijn. Eigenlijk vind ik dat er naar meer bezuinigingen
gekeken moet worden. Corona raakt iedereen. Ook
financieel. De gemeentelijke rekening loopt nu op,

terwijl ook de inwoners van Horst met vaak grote
financiële tegenslag te maken hebben.”
Jan Timmermans zegt te twijfelen of het huidige bad
nog wel tien jaar meegaat. “En, wat meerderen zeggen, De Berkel is een lelijk, plat, saai, te klein gebouw aan een doorgaande, dus drukke straat.”

Oh, zit dat zo!

Wijzigingen in de Overdrachtsbelasting:
Nieuwe paarse krokodil?
Een van de voorgestelde maatregelen van Prinsjesdag, is de vrijstelling Overdrachtsbelasting voor starters en een juist hoger tarief voor
woningen bedoeld voor de verhuur. Of dit een gewenst resultaat oplevert (meer mogelijkheden voor starters op de woningmarkt), daar wil ik
het verder niet over hebben, wel over het administratieve gedrocht.

Ooit was het allemaal eenvoudig. Er was één
Overdrachtsbelastingtarief met
wat specifieke vrijstellingen.
Lastig werd het toen in 2011 een
verlaagt tarief werd ingevoerd voor
woningen. Dat heeft in 10 jaar tijd

een stortvloed van rechterlijke
uitspraken opgeleverd. Valt een
bouwkavel onder het verlaagt
tarief? Een woning dat als kantoor wordt gebruikt? Een kantoor
dat verbouwd wordt tot woning?
Een verpleeghuis? Een losstaande
garage? De lijst is eindeloos.
Per 1 januari 2021 wordt, als
het allemaal doorgaat, het standaardtarief verhoogt naar 8%.
Ook komt er een nieuwe afbakening van het lage tarief voor
woningen. Dit lage tarief van 2%
geldt vanaf dan alleen nog voor
woningen die bedoeld zijn om zelf
te gaan bewonen. Daarvoor zou de
Belastingdienst, volgens de wetgever, achteraf (na een jaar) moeten
beoordelen of de koper nog in de
woning woont.
Is dat niet het geval, dan is dat een
aanwijzing dat het 2% tarief ten

onrechte is toegepast, maar geen
bewijs. Er kunnen immers allerlei
redenen zijn waardoor de zelfbewoning is beëindigd. Denk aan
huwelijk of scheiding, overlijden,
of werkeloosheid. De lijst is eindeloos. Als het de overwerkte
Belastingdienst al lukt om deze
controle erbij te gaan doen is te
verwachten dat ook dit tot een
stroom van procedures bij de rechter gaat leiden.
Tot slot krijgen starters
straks een vrijstelling van
Overdrachtsbelasting. Een starter
is jonger dan 35 en heeft de vrijstelling nog niet eerder gebruikt.
Daarvoor moet de starter een
verklaring afleggen bij de notaris.
Ook hier zijn complicaties denkbaar. Wat als de ene partner de
vrijstelling wél heeft gebruikt
en de andere niet? En als één

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

€52,- per keer*

*Zie actievoorwaarden op de site

COSMETISCH CENTRUM HORST

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

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

van beide partners jonger dan
35 is? Nog meer werk voor de
Belastingdienst en de rechters.
Een ware paarse krokodil.
Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu

Tijdelijke
opslagruimte
nodig?
Spikweien 25 in
Lomm
Reserveer tijdig!
Tel. 06 11254097
info@spikweien25.nl
www.spikweien25.nl

Nielsflits

Column

Ik ben een
asociale lul
Ik bedenk me nu ineens dat ik
mijn excuses moet aanbieden.
Excuses is misschien niet het
juiste woord, maar ik moet wel
even terugkomen op bepaalde
dingen die ik enige tijd geleden
heb gezegd.
Kent u die column? Die ene
column van mij: Stelletje mietjes.
Deze NielsFlits dateert van donderdag 5 maart. Vroeger, zeggen
we tegenwoordig. De tijd vóór
lockdowns en gesloten kroegen.
Ik schreef destijds dat men niet zo
bang moest zijn. Ik citeer het eind
van mijn column:
‘Angst, angst en nog eens angst.
Pas op wie je een hand geeft.
Maar ik ga stug door. Ik laat me
niet leiden, echt niet. De eerstvolgende interviewkandidaat die mij
geen hand durft te geven of meteen naar de gootsteen rent, zou
ik eigenlijk tegen moeten zeggen:
‘Stelletje mietjes’. Miet ze,
Niels.’

Nu laat ik me
wel leiden
Oeps, ai, au, autsch. Het zijn de
eerste woorden die bij mij opkomen na het herlezen van mijn
column. Ik heb altijd geleerd dat
het goed is om te reflecteren op
jezelf en dat wil ik bij dezen doen:
sorry. Sorry voor deze asociale,
lompe en onbeschaafde woorden. Heb ik toch eens geluk dat
ik in deze column ook weer de
ruimte krijg om mij te verdedigen.
Want donderdag 5 maart, toen
was er nog niet zo heel veel aan
de hand. De anderhalvemeterregel was nog niet ingevoerd en
Nederland was nog rustig, op die
hamstergekkies na dan.
Nu, een aantal maanden later, ben
ik hierin 180 graden in gedraaid.
Ik zou niet durven iemand nu nog
een hand te geven en ik probeer
ook niet in je 1,5 meter aura te
komen. Ik ben pro thuiswerken
en zoveel mogelijk binnenshuis
doen. Dus nu laat ik mij wel leiden.
De eerstvolgende interviewkandidaat die mij een hand durft te
geven, daar zou ik eigenlijk tegen
moeten zeggen: ‘Asociale lul’.
Sorry ze,
Niels
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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

Werk in uitvoering
Informatie over wegafsluitingen in Horst aan de Maas kunt u raadplegen op
www.horstaandemaas.nl. De komende periode zijn wij voor u op de volgende locaties
aan het werk:
31 augustus tot medio december 2020: Venloseweg - Horsterweg verbreed. Het betreft het
gedeelte tussen de Dijkerheideweg tot aan de Sevenumseweg.
28 september – 30 oktober: Afsluiting Maasbreeseweg-Rozendaal Sevenum
5 oktober - eind november: Afsluiting in fases De Hees Kronenberg
12 oktober - 18 december: Afsluiting Schoolstraat in Horst

foto 1

28 oktober - 29 oktober: Afsluiting Dijkerheideweg in Horst

Corona-periode

Maak jij je zorgen
over iemand?
We leven in een bijzondere tijd waarin het coronavirus kwetsbare mensen extra hard raakt.
Juist nu kan een situatie ontstaan waarin mensen het gevoel ervaren de grip op hun leven te
verliezen. Dit vraagt erom dat we nóg meer oog hebben voor de mensen in onze omgeving.
Maak jij je zorgen over iemand?

• Als jij iets kunt en wilt doen, voor je naaste of

Én wil je iets doen maar weet je niet wat?
Neem contact op met Meldpunt Signaal
Burgemeester Palmen mocht de laatste

voor jezelf, denken we met je mee.
• Soms is er professionele hulp nodig om te

via 0900-0116 (mag anoniem).

voorkomen dat de situatie erger wordt. We
kunnen deze dan, in overleg, benaderen.

weken twee 60 jarige huwelijksjubilea
foto 2

en één 65 jarig huwelijksjubileum

• We luisteren naar je verhaal.

bezoeken. Namens de gemeente Horst

• Soms kunnen we je geruststellen.

Meer informatie: www.meldpuntsignaal.nl

aan de Maas overhandigde hij een mooi
boeket bloemen en een cadeau aan de
echtparen Kurvers–Verheijen (foto 1) en
Rijs–van der Vight (foto 2) in Sevenum.
Hij overhandigde namens de gemeente
alle echtparen een mooi boeket bloemen
en een cadeau.
Afgelopen vrijdag bracht de
burgemeester een bezoek aan het
65 jarig huwelijkspaar Philipsen–
Vostermans uit Sevenum (foto 3).
Ondanks de afnemende gezondheid
van de 97 jarige mevrouw Philipsen
zagen ze uit naar het bezoek van
de burgemeester. Haar familie heeft
inmiddels laten weten dat zij in de
nacht van zaterdag op zondag rustig
ingeslapen is. Moge zij rusten in vrede
foto 3

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

Smitsstraat 21

Kleefsedijk 9

Griendtsveenseweg 41

Schoolstraat ongenummerd

Most 2

Grubbenvorst

Kronenberg

Markt 15

Lovendaal 13

Simonsstraat 35

Tienray

Beatrixstraat 15

Lottum

Kloosterstraat 10a t/m 10

Hegelsom

Broekhuizerweg 3

Horst aan de Maas

St. Jorisweg 19

Meerlo

Vertrokken naar onbekende

Horst

De Cocq van Haeftenstraat

Smitsstraat 15 en 17

46

bestemming Hegelsom,
Spoorweg 40

Molengatweg 23

Meterik

Venrayseweg 81

Crommentuijnstraat 38

bijstand gemeente Horst

van Douverenstraat 5a

Sevenum

aan de Maas 2020

Douventerrein

Krouwelstraat 3

Verordening ambtelijke

13 oktober 202011
13 oktober 2020

Gedeeltelijke
lockdown
Gedeeltelijke lockdown

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich te verspreiden. Om corona onder controle te krijgen,
Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich te verspreiden. Om corona onder controle te krijgen,
is ingrijpen noodzakelijk. Per 14 oktober 22.00 uur gelden daarom de volgende maatregelen:
is ingrijpen noodzakelijk. Per 14 oktober 22.00 uur gelden daarom de volgende maatregelen:
Heb je klachten?
Heb je klachten?
Blijf thuis.
Blijf thuis.
Laat je testen.
Laat je testen.
Ben je ook benauwd en/of heb je
Ben je Dan
ook benauwd
en/of
heb je
koorts?
moeten alle
huisgenoten
koorts?
Dan
moeten
alle
huisgenoten
thuisblijven.
thuisblijven.

Groepen
Groepen
Binnen: max. 30 personen per
Binnen: max. 30 personen per
ruimte (incl. kinderen t/m 12 jaar).
ruimte (incl. kinderen t/m 12 jaar).
Groep van max. 4 personen of
Groep van max. 4 personen of
1 huishouden.
1 huishouden.
Buiten: groep van max. 4
Buiten: groep van max. 4
personen of 1 huishouden.
personen of 1 huishouden.
Op
Opdoorstroomlocaties,
doorstroomlocaties,
bijvoor
bijvoorbeeld
beeldmusea,
musea,bibliobibliotheken
en
monumenten:
theken en monumenten:groep
groep
van
vanmax.
max.44personen
personenof
of11
huishouden.
huishouden.Bezoek
Bezoekisisop
opbasis
basis
van
reservering
per
tijdsvak.
van reservering per tijdsvak.

Horeca
Horecaen
enevenementen
evenementen
EetEet-en
endrinkgelegenheden
drinkgelegenheden
sluiten.
sluiten.
Afhaalrestaurants
Afhaalrestaurantsblijven
blijvenopen.
open.
Geen
Geenverkoop
verkoopen
enbezorging
bezorgingvan
van
alcohol
alcoholna
na20.00
20.00uur.
uur.
Verbod
Verbodop
opevenementen,
evenementen,met
met
uitzondering
uitzonderingvan
vanonder
onderandere
andere
markten
marktenen
endemonstraties.
demonstraties.

Werk thuis, tenzij het
Werkanders
thuis, kan.
tenzij het
niet
niet anders kan.

Houd 1,5 meter
Houd
1,5 meter
afstand.
afstand.

Vermijd drukke
Vermijd
plekken.drukke
plekken.

Was vaak je handen.
Was vaak je handen.

Hoest en nies in je
Hoest
en nies in je
elleboog.
elleboog.

Draag een mondkapje in
Draag
eenbinnenruimtes.
mondkapje in
publieke
publieke binnenruimtes.

Thuis
Thuis

Vervoer en vrije tijd
Vervoer en vrije tijd

Ontvang max. 3 personen per
Ontvang max. 3 personen per
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Reis zo min mogelijk binnen
Reis zo min mogelijk binnen
Nederland en naar het buitenland.
Nederland en naar het buitenland.

Volg de regels die gelden voor
Volg de regels die gelden voor
quarantaine en isolatie.
quarantaine en isolatie.

In het ov is het dragen van een
In het ov is het dragen van een
mondkapje verplicht.
mondkapje verplicht.

Winkelen
Winkelen en
en boodschappen
boodschappen

Onderwijs
Onderwijs
Inhet
hetvo,
vo,mbo
mboen
enho
hodraagt
draagt
In
iedereeneen
eenmondkapje
mondkapjebuiten
buiten
iedereen
In
specifieke
situaties
ookinin
de
les.
speci
de les. In specifieke situaties ook
leslokalen.
leslokalen.

Winkels
uiterlijk om
om
Winkels sluiten
sluiten uiterlijk
en andere
andere
20.00
20.00 uur.
uur. Supermarkten
Supermarkten en
winkels
die
levensmiddelen
winkels die levensmiddelen
verkopen,
verkopen, zijn
zijn uitgezonderd.
uitgezonderd.
na 20.00
20.00 uur.
uur.
Alcoholverbod
Alcoholverbod na
Dit
bezorgen en
en
Dit geldt
geldt voor
voor verkoop,
verkoop, bezorgen
ruimte.
nuttigen
nuttigen in
in de
de openbare
openbare ruimte.

Sport
Sport

voor
Speciale
Speciale winkeltijden
winkeltijden voor
mensen
een kwetsbare
kwetsbare
mensen met
met een
gezondheid.
gezondheid.

Topsporters
Geenwedstrijden.
wedstrijden.Topsporters
Geen
zijnuitgezonderd.
uitgezonderd.
zijn
Contactberoepen: klanten
worden gevraagd zich te
registreren.

bijsport.
sport.
Geenpubliek
publiekbij
Geen
Sluitingvan
vansportkantines,
sportkantines,
Sluiting
douchesen
enkleedkamers.
kleedkamers.
douches

alleen samen krijgen we
corona onder controle
Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Sportmet
metmax.
max.44personen,
personen,op
op
Sport
Kinderent/m
t/m
1,5meter
meterafstand.
afstand.Kinderen
1,5
17jaar
jaarzijn
zijnuitgezonderd.
uitgezonderd.
17

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

Meer
Meerinformatie:
informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
rijksoverheid.nl/coronavirus
ofofbel
bel0800-1351
0800-1351

077 - 477 9777
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INFORMATIE VAN EN OVER

DE GEMEENTERAAD VAN HORST AAN DE MAAS

Gemeenteraad gaat weer
digitaal vergaderen
De nieuwe coronamaatregelen zijn voor de gemeenteraad aanleiding om weer digitaal te
gaan vergaderen. Dat hebben de fractievoorzitters op 7 oktober besloten. Een uitzondering
wordt gemaakt voor de besluitvormende vergadering van 10 november. Deze wordt wel in
de raadzaal gehouden, vanzelfsprekend met de nodige voorzorgsmaatregelen. En wat ook
vanzelfsprekend is: iedereen kan meekijken tijdens de openbare videovergaderingen.

Ondanks de aangescherpte coronamaatregelen kon de gemeenteraad op 6 oktober in de
raadzaal vergaderen. Wel waren er extra voorzorgsmaatregelen getroffen. Het publiek
Beeld van een videovergadering van enkele maanden geleden.

en de pers konden de vergadering vanuit de publiekshal volgen, waar ze in een soort
skybox plaats konden nemen.

Videovergaderingen

gepland voor de voorbereidende vergadering van

De landelijke coronamaatregelen maken een

27 oktober. Bij de publicatie van die agenda wordt

uitzondering voor vergaderingen van o.a. de

aangegeven hoe men zich aan kan melden.

gemeenteraad. Hiermee wordt aangegeven

Verbouw van ’t Gasthoês

dat het belangrijk is dat er goede de politieke

Besluitvormende vergadering

besluitvorming plaatsvindt. Desondanks willen

Een uitzondering wordt gemaakt voor de

de voorzitters van de gemeenteraadsfracties

besluitvormende vergadering van 10 november

De verbouw van ’t Gasthoês is een vaker een agendapunt in de raadsvergadeirngen.

samenkomsten van de raad zoveel mogelijk

met het oog op een optimale politieke

Op vrijdag 11 september kreeg een aantal raadsleden een rondleiding om een beeld te

beperken. De komende tijd hebben we dus

besluitvorming. Wel zijn de fractievoorzitters

krijgen van de de vorderingen.

weer te maken met videoraadsvergaderingen.

van de gemeenteraad van mening dat er extra

De raadsleden en de burgemeester hebben

maatregelen nodig zijn voor een zo veilig

via een videoverbinding contact met elkaar en

mogelijke vergaderomgeving. In ieder geval wordt

geïnteresseerden kunnen de vergadering volgen

de vergaderopstelling in de raadzaal aangepast.

via internet. De themavergadering van 13 oktober

Voor de recente raadsvergadering gold al een

was de eerste digitale vergadering volgens de

beperking voor collegeleden en ambtelijke

nieuwe afspraken.

ondersteuning in de raadzaal. Publiek kan de

Maas - 11 sep.

CDA Horst a d Maas @CDAHorstad

een gigantische metamor fose aan
Indrukwekkend hoe ons Gasthoes
fractieleden @janssen_alex
e
ezig
het ondergaan is. Onze aanw
usd van
@EricBrouwers5 zijn er bijna bedu

vergaderingen volgen via de publiekshal.
Openbaar
De videovergaderingen van de gemeenteraad

Tot slot

zijn openbaar. Dat betekent dat iedereen

De ontwikkelingen rond het coronavirus gaan

mee kan kijken via horstaandemaas.nl/raad

erg snel. Dat geldt ook voor de maatregelen die

en de facebookpagina van de gemeenteraad

van rijkswege getroffen worden om het aantal

(raadhadm). Tijdens videovergaderingen kun-

besmettingen te beperken. Nieuwe ontwikkelingen

nen inwoners inspreken tijdens het digitale

hebben mogelijk ook de komende tijd gevolgen

burgerpodium. Het eerste digitale burgerpodium is

voor de raadsvergaderingen.

adM - 6 okt.

Gemeenteraad HadM @RaadH

oorstel over uitvoering ruimte voor
@RaadHadM bespreekt initiatiefv
r.
Weijs als plaatsvervangend voorzitte
k
ruimteregeling met raadslid Hen
ge.
Burgemeester reageert namens colle

Afscheid
Op 6 oktober woonde Peter Elbers
zijn laatste besluitvormende raadsvergadering bij. De fractievoorzitter
van de VVD neemt afscheid van de
gemeenteraad vanwege zijn nieuwe
functie bij L1. In de raadsvergadering van 10 november wordt Imke
Emons beëdigd als nieuw raadslid
voor de VVD.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

grifﬁer@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

@RaadHadM
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Geplukt

Truus Smits-Sanders Plaats
Een bos rozen prijkt op tafel in de huiskamer van Truus Smits-Sanders (72). Onlangs kreeg ze deze tijdens
een bezoekje van twee dames van Proteion vanwege haar 30-jarig jubileum als vrijwilligster van de handwerkclub Horst. Deze bezige bij uit Sevenum wordt deze week geplukt.

buurtzorghuis Doevenbos in Horst ging
hij naar verschillende vormen van speciaal onderwijs en op zijn twintigste
werd hij aangemeld bij de dagbesteding voor mensen met een beperking. Daar kan hij werken op niveau
en beleeft daar veel plezier aan.”
Voor Truus en Theo betekent dit niet dat
ze niet van het leven zouden kunnen
genieten. “We proberen er vaak op uit
te gaan”, vervolgt Truus. “Lekker een
weekendje weg samen, daar beleven
we veel plezier aan.” Een vakantie met
drukke planning? “Nee, lekker rustig.
Gewoon niks in de agenda en we kijken
wel. Ook thuis handwerken en wekelijks bij de KBO is heerlijk ontspannend.”

Mercedes onder kerstbomen

‘De goedheid van een mens is een
vlam die wel verborgen, maar niet
gedoofd kan worden’, zei Nelson
Mandela ooit. En dat is misschien
wel de perfecte manier om Truus
Smits-Sanders te omschrijven.
Want Truus heeft veel aandacht voor
de medemens. Niet alleen voor
haar familie, vrienden en bekenden,
maar in het bijzonder voor mensen
die een steuntje in de rug kunnen
gebruiken. Een gesprekje, een
wandeling of gezellig samen een
kopje koffie, gewoon voor een paar
gezellige uurtjes.

Kleine specialisten
Want behulpzaam en meelevend, dat is Truus volgens haar

man Theo altijd al geweest. Al heeft
het wel een speciale lading gekregen bij de geboorte van hun zoon
Eric. “Hij is te vroeg geboren”, vertelt
Truus. “Na enkele jaren kwamen we
erachter dat hij autistisch is. In het
begin was het heel lastig om daarmee om te gaan. Destijds was er heel
weinig bekend over autisme, je wist
totaal niet wat je te wachten stond.
Wat gaat er in hem om? Kan hij onderwijs volgen? Hoe ziet zijn toekomst er
uit? Dat soort vragen komen dan bij je
op.” Nu, 44 jaar later, durven Theo en
ik bijna te zeggen dat we kleine specialisten zijn geworden. Ook zijn zus
Astrid weet veel over de beperkingen
door autisme en betekent hierin veel
voor hem.”

Puzzel

In zijn eerste levensjaren was Eric
ook erg veel ziek, hij heeft vaak
voor zijn leven moeten vechten.
“Hierdoor bouwde hij een enorme
angst op voor iedereen die witte
kleding droeg. Na een mooie tijd op

Beste vriendin
Daarnaast heeft Truus een speciale
band met een dementerende vrouw.
Ze is haar maatje en gaat met haar
op pad. “Ik ben voor haar naamloos,
maar toch heeft ze een speciale band
met mij. We gaan vaak samen wandelen of kletsen gewoon gezellig.”
In het verleden heeft Truus ook enkele
andere dames met dementie begeleid.
Eén daarvan heeft een speciaal plekje
in haar hart. “Helaas is ze al twee jaar
geleden overleden”, zegt Truus terwijl
ze een traan wegpinkt. “Als we dan
naar de kerk gingen zei ze altijd: ‘Ik ben
mijn portemonnee vergeten. Mag ik
dan een centje van jou lenen voor een
kaarsje in de kerk?’ En dan staken we
samen een kaarsje aan en bad ze voor
verschillende mensen en voor haar
beste vriendin, dat was ik. Zo’n dingen
doen zoveel met je, dat is echt speciaal.”
En daarom is Truus ook dankbaar
voor alle mooie dingen die ze in haar
leven meemaakt en meegemaakt
heeft. “Het geeft mij veel voldoening
als ik mensen kan steunen” zegt ze.
Helaas gaat dat nu heel moeilijk door
het coronavirus. Soms mag ik even bij
mijn vriendin langskomen en kunnen we samen wandelen, wel op 1,5
meter afstand natuurlijk. Je merkt dat
deze tijd veel met mensen doet. Ze zijn
eenzaam en nu al helemaal. Ik hoop
dat het snel voorbij is en dat we weer
gezellig bij elkaar op bezoek kunnen.”
Tekst en beeld: Niels van Rens

Bejo is een internationaal opererend Nederlands familiebedrijf, gespecialiseerd in veredeling, productie en verkoop
van groentezaden. Kwaliteit van ons product staat hoog in het vaandel. Met zeer gemotiveerd en betrokken
personeel werken wij wereldwijd aan de verdere groei van ons innovatieve bedrijf.
Op onze moderne locatie in Kessel (Limburg) wordt gewerkt aan ambitieuze veredelingsprogramma’s voor
vollegronds groentegewassen. Daarnaast bevindt zich op deze locatie de afdeling Proeftuinen die verantwoordelijk
is voor het zaaien, planten en verzorgen van de proeven ten behoeve van onder andere de afdeling Veredeling.
Op deze locatie zijn twee vacatures ontstaan:

In deze functie werk je deels in de kassen en de proefvelden en deels op kantoor. Je verricht diverse
werkzaamheden in de kruisingskassen en bent betrokken bij het oogsten en dorsen van zaad. Ook coördineer
je werkzaamheden en geef je aanwijzingen aan seizoen medewerkers bij de uitvoering van hun werk.

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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Wil je meer weten?
Neem dan contact op met Ronald Nooijen, Crop Care Team Leader, telefoonnummer 06-23362923.
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In deze functie werk je voor het grootste gedeelte ter ondersteuning van onze afdeling Veredeling op de proefvelden
en zo nodig verricht je werkzaamheden in de zaadproductie kassen en ondersteun je bij het oogsten en de
verwerking van de zaden.
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TECHNISCH TEELTMEDEWERKER (38 uur per week)

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

1

5

Wil je meer weten?
Neem dan contact op met Marlijn Vos, Breeding Manager, telefoonnummer 0226-396162 of 06-23549366.

3

Voor informatie over ons bedrijf en collega’s kijk op www.werkenbijbejo.nl of www.bejo.nl.
Bekijk “Je toekomst begint bij Bejo Limburg”.

Working down-to-earth

werkenbijbejo.nl

*Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

VEREDELINGSASSISTENT (38 uur per week)

Sudoku
9

Lekker genieten

Truus kijkt met mooie herinneringen terug naar vroeger. “De mooiste
momenten beleefde ik als hulp in de
huishouding in Lottum. In het dorp
waar ik opgroeide, werkte ik in een
gezin waar de vrouw was overleden.
De man en thuiswonende zoon die achterbleven, waren zo dankbaar, hartelijk en eenvoudig. Als ik voor hen aan
het koken was, kwam vader er gezellig
bijzitten en schilde de patatjes. Dan zei
hij tegen mij: ‘Als we straks bezig zijn
aan het toetje, laat dan de bodem
maar in de pan, dan lepel ik die wel
uit.’ We kregen elk jaar een kerstboom,
ook toen ik niet meer bij hen werkte.
Dan mochten we langskomen en werd
de Mercedes onder de kerstbomen voor
ons uitgezocht, prachtig.”
Momenteel steekt Truus veel tijd in
vrijwilligerswerk. “Ik ben nu dertig
jaar vrijwilligster van het handwerkclubje, een groepje mensen met een
beperking, die elke week onder begeleiding een paar gezellige uurtjes bele-

ven. Ieder werkt op zijn eigen niveau.
Ik haal er veel energie uit, maar de
meeste voldoening krijg je uit het plezier wat ze eraan hebben.”
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America
delft
onderspit
Een hardwerkend eerste
team van voetbalvereniging AVV America moest
zondag 11 oktober het
onderspit delven tegen een
beter DEV uit Arcen. In een
rommelige wedstrijd
benutte DEV 4 van de vele
kansen. America kreeg
enkele kansjes, maar wist
deze niet te benutten.
Het werd uiteindelijk 0-4.
DEV nam drie verdiende
punten mee naar Arcen.
/ Tekst en beeld: Hay Mulders

Goede start

Wittenhorst wint eenvoudig
van Overloon

Schrijf jij graag
en vind jij
interviewen
leuk?
Dan zoeken
wij jou!
Ben jij nieuwsgierig en klim jij graag in de pen?
Dan is dit je kans! HALLO Horst aan de Maas is op zoek
naar een jongerencolumnist en schrijver voor onze
jongerenrubriek ‘15 vragen aan’.
Wat ga je precies voor ons doen?
Twee keer in de maand interview
jij een jongere tussen de 14 en
18 jaar uit de gemeente Horst aan de
Maas en schrijf jij de jongerenrubriek
‘15 vragen aan’. Dat kan over van
alles gaan. Je hebt de regie in eigen
handen, want je mag zelf kiezen
wie je interviewt.
Je schrijft twee keer in de maand
een column. Wat houdt je bezig,

waar word je blij van of wat maakt je
boos? Je bent vrij in het bepalen van
het onderwerp. Het is helemaal jouw
eigen column!
Wie ben jij?
n Je bent tussen de 14 en 18 jaar oud;
n Je woont in de gemeente
Horst aan de Maas;
n Je vindt journalistiek leuk en je
schrijft graag!

Solliciteren
Lijkt het jou leuk om leeftijdsgenoten te interviewen en hierover te
schrijven? Stuur dan een bericht naar redactie@hallohorstaandemaas.nl
of bel met 077 208 32 01.

HALLO Horst aan de Maas is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt
verspreid in de hele gemeente Horst aan de Maas en dat wordt uitgegeven
door Kempen Media.

T 077 208 32 01 • www.hallohorstaandemaas.nl

De voetbalmannen van RKsv Wittenhorst speelden op zondag 11 oktober een wedstrijd tegen SSS’18 uit
Overloon. Horst won eenvoudig in Overloon met 1-4.
Trainer Ton Kosterman kon
niet beschikken over doelman
Jaap Omvlee en middenvelder
Frank Peeters. Ravi Arts was een uitstekende sluitpost. Giel Beurskens
stond eveneens zijn mannetje.
Meteen na het eerste fluitsignaal
verscheen Wittenhorst met regelmaat voor het vijandelijke doel.
In de 5e minuut was deze strijdwijze succes. Michiel Hanssen kon
tenslotte het beslissende schot lossen, 0-1. Een betere start was niet
denkbaar voor de ploeg uit Horst.
Zeker toen dezelfde speler de 0-2
leek binnen te schieten, maar doelman Cornelissen redde fraai. Bij de
oranjemannen was de drive ineens

op een laag pitje gezakt. Dit strafte
de thuisclub direct af. Uit een corner
werd in derde instantie door Koen
Voesten de gelijkmaker geforceerd,
1-1. Wittenhorst moest zich gaan herpakken. Het overwicht was weliswaar
groot, maar het doelpunt viel nog
niet. Pas in de 42e minuut viel de
bevrijdende treffer. Joost van Rensch
was er als de kippen bij om de het
laatste zetje te geven, 1-2.

Penalty
Na de pauze was een ander
Wittenhorst te zien dat niet alleen
feller was, maar ook het spel was
beduidend beter. Overloon kon het
soms niet bijbenen. De actie van

Joost van Rensch had een beter lot
verdiend. Een flitsende actie van
Joost betekende in de 70e minuut
een penalty. Deze werd door Jeroen
Verkennis onberispelijk verzilverd,
1-3. Het duurde niet lang voordat Wittenhorst weer kon juichen.
Van Rensch zette op de linkervleugel een snelle actie en gaf de bal
loepzuiver aan de vrijstaande Jeroen
Verkennis, 1-4. De wedstrijd was
meer dan gespeeld. SSS’18 kon niet
meer en Wittenhorst verzuimde om
de score nog te verhogen.

Tekst: Piet Nabben, voetbalvereniging
RKsv Wittenhorst

Ongeslagen

Hegelsom wint in Neerkant en
pakt de koppositie over
Op een (wederom) rustig sportpark traden de 11 rood-witten van VV Hegelsom onder leiding van Ron Spruit
aan tegen koploper Neerkandia uit Neerkant op zondag 11 oktober. Afgaande op de posities op de ranglijst
beloofde het een mooie strijd te worden. Hegelsom won met 0-5.
Het was Hegelsom dat de wedstrijd
goed begon en wat kleine kansjes kreeg via Thom Derks en Marc
van Rens. In de 17e minuut kon
Neerkandia de eerste keer gevaar
stichten voor het doel van Sjors Witt.
De linksbuiten wist zich tussen de
roodhemden te slingeren maar kwam
uiteindelijk niet tot een krachtig schot.
Dat krachtig schot kwam 5 minuten
later wel van de voet van Thom Derks.
De keeper kon deze alleen maar naar
de zijkant verwerken waar de alerte
Jordi Geurts stond en wist de bal in het
netje te prikken. Net voor rust deed
Hegelsom bovendien nog hele goede
zaken om de 0-2 en de 0-3 te maken.

Via een droge schuiver wist Guido
Kauffeld de 0-2 te maken. De 0-3 was
echter misschien wel de mooiste van
de middag: een hoge voorzet van links
van Marc van Rens, Thom Derks aarzelt geen moment en nam de bal op
de volley en werkte de bal achter de
doelman van Neerkandia.

Doel schoon
De eerste 15 minuten na rust was het
Neerkandia dat het betere van het
spel had. Hegelsom had het lastig
en wist zich er niet onderuit te voetballen. De 0-4 kwam dan ook uit de
lucht vallen. Door slecht uitverdedigen
achterin bij Neerkant was het Marc

van Rens die de bal kon onderscheppen en de kans wist te verzilveren.
Hierna volgden wat kleine kansen
voor Neerkandia, maar Sjors Witt wist
zijn doel (wederom) schoon te houden. Via meerde kansen van Luc van
Osch en een mooie dribbel van Jordi
Janssen was het Rik Huijs die in de 87e
minuut de eindstand op het scorebord
zette, 0-5.
Door de winst van Hegelsom en de
uitslagen op de andere velden staat
Hegelsom ongeslagen bovenaan in de
4e klasse E.

Tekst: voetbalvereniging VV Hegelsom
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Hegelsomse Megan Janssen Limburgs
kampioen eventing

Peptalk nodig

Hockeyclub Horst wint
uitwedstrijd tegen Waalre
Hockeyheren 1 van hockeyclub HC Horst speelde op zondag 11
oktober een wedstrijd tegen Waalre. De drie punten ging naar
Horst met 2-4.
Horst begon sterk in het eerste
kwart en creëerde veel kansen.
Het lukte niet voor Horst om
deze om te zetten tot een doelpunt. DVS kreeg dit echter wel
voor elkaar, 1-0. Na een goede
peptalk en een duidelijke missie
werd er aan het tweede kwart
begonnen. Ook hier speelde
Horst weer sterk hockey. Na constante druk en meerdere goede
acties lukte het Floris om de 1-1
op het scorebord te krijgen. Nu
was het tijd om door te zetten.

Achttal strafcorners
Niet al te lang voor rust kreeg
Floris het wederom voor elkaar
om te scoren. De tweede helft
werd begonnen met een drukkend DVS. Dit resulteerde in een
achttal strafcorners kort achter
elkaar. Maar Horst hield vol en
het lukte DVS niet om te scoren. Het was Horst dat uiteindelijk kon counteren, waar Luuk

voor de 1-3 kon zorgen. Enige
tijd later lukte het Floris om
nogmaals op het scorebord te
komen, 1-4. In het begin van het
vierde kwart wilde de heren van
Horst graag scoren om de drie
punten vast te stellen. Gedacht
werd, dat dit ook zou lukken met
een keurig ingesleepte strafcorner door Max. Maar de scheidsrechter aan de verre kant, vond
dat de bal niet buiten de cirkel
was geweest en keurde deze af.
Het lukte DVS daarna nog een
aantal keer om door te dringen
in de cirkel van Horst. Dit resulteerde in een strafcorner, waar
de thuisploeg het voor elkaar
kreeg om er één in te prikken.
Met een eindstand van 2-4 werd
er met een tevreden gevoel én
drie punten teruggekeerd naar
Horst.

Tekst: hockeyclub HC Horst

Alaerds Allegro B.V. is een modern glastuinbouwbedrijf
gelegen in Hegelsom. Op een oppervlakte van 73.600 m2
telen we 3 teelten komkommers per jaar.

afsluitend moest er een crosscountryroute met hindernissen worden verreden. Na een goede dressuurproef
stond Megan al op een derde plek,
deze plek kon ze verbeteren door

een foutloos parcours te springen en
een foutloze crosscountry te rijden.
Hiermee werd ze overall eerste in de
klasse DE-L. En daarmee was ze ook
automatisch Limburgs kampioen.

Op zoek naar
leuk werk?
Regio Venlo | Vac. Nr. P 043179

(M/V)

WIJ VRAGEN
Als medewerker in de glastuinbouw dien je affiniteit met de
tuinbouw te hebben. Je bent een teamplayer, je weet van
aanpakken en kan leidinggeven aan een groep medewerkers.
Je hebt een grote mate van zelfstandigheid en eigen initiatief wordt
gewaardeerd. Verder ben je fulltime beschikbaar en heb je geen
problemen met flexibele werktijden.
WIJ BIEDEN
• Een prettige werksfeer binnen een leuk team.
• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Glastuinbouw.
• Uitzicht op een vast contract bij goed functioneren.
INFORMATIE
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen
met Chantal Alaerds-Simons.

ALAERDS ALLEGRO B.V.
t.a.v. Mevr. C. Alaerds-Simons
E info@alaerdsallegro.nl T 06-54764838

Megan Janssen werd Limburgs kampioen in de klasse DE-L met haar pony
Jeliek-H. Er moest eerst een dressuurproef worden verreden, daarna een
springparcours worden gesprongen en

Teeltmedewerker (fulltime)

Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van medewerkers bij
alle voorkomende werkzaamheden in de kas. Je werkt met een leuke
groep mensen van diverse nationaliteiten en neemt samen met je
collega’s de verantwoordelijkheid om dit tot een succes te maken.

Bij interesse kun je ook meteen een sollicitatiebrief met CV
sturen per mail aan:

Megan Janssen uit Hegelsom deed in het weekend van zaterdag 10 en zondag 11 oktober mee aan het SGW
Ysselsteyn in Ysselsteyn. Dit is een eventingwedstrijd in de paardensport. Ze werd Limburgs kampioen en
komt uit voor paardenvereniging Bucephalus uit Sevenum.

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

Wij zijn op zoek naar een

MEEWERKEND
VOORMAN
GLASTUINBOUW
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Bij een boomkwekerij werk je in het voorjaar, zomer en de herfstperiode buiten.
In de winter ga je in de loods aan de slag. Daar worden bomen verzendklaar
gemaakt en nieuw plantgoed gesnoeid.

Magazijnmedewerker (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P 042947

Je boerenverstand gebruiken; spreekt dat jou aan? Om het huidige team uit te breiden
zijn we op zoek naar een magazijnmedewerker die graag de handen uit de mouwen
steekt.

Teeltmedewerker (fulltime)
Regio Panningen | Vac. Nr. P 043397

In deze functie ga je in een klein team (5 vaste medewerkers en oproepkrachten) aan
de slag met afwisselende werkzaamheden in de teelt.

Operator mengerij (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P 043167

Je staat aan de basis van het maken van kwalitatief hoogwaardig diervoer. In deze
uitdagende functie ben je verantwoordelijk voor het mengen van de grondstoffen
en het bedienen van meerdere productielijnen.

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

AB Werkt | Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst | ab-werkt.nl
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BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

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

Gelijkspel tegen Grashoek

Meterik doet zichzelf wederom te kort
De uitwedstrijd voor de voetbalmannen uit Meterik tegen Grashoek 1 was enerverend met een voor Meterik
tegenvallende uitslag: 2-2. De wedstrijd werd gespeeld op zondag 11 oktober.
De eerste 20 minuten had Meterik
voetballend absoluut een veldoverwicht. Grashoek probeerde onder de
druk uit te komen met stug verdedigen en af en toe een lange bal op
de spitsen. En dit bleek best effectief
want verder dan een aantal afstandsschoten kwam Meterik niet. In de
23e minuut speelde Ruud van den
Homberg zich knap vrij in het zestienmetergebied, maar op zijn scherpe
voorzet kwam Rens Aerts net een
teenlengte te kort voor de verdiende
voorsprong. Na 35 minuten kreeg
Grashoek een makkelijk gegeven
vrije trap. Deze werd scherp voor het
Meterik-doel gebracht en door veel
te lief verdedigen kon Bas Maessen

bijna ongehinderd binnenkoppen, 1-0.
Net voor rust wurmde Rens Aerts zich
heel goed door de Grashoek-defensie,
maar zijn schot werd knap gepareerd
door keeper Koen Clephas.

Rens Aerts nam een diepe bal mooi
aan, kapte zich vrij en scoorde met
een droge knal 1-1. Twee minuten
later ging wederom Rens Aerts het
zestienmetergebied binnen en via de
kluts belandde zijn voorzet voor de
voeten van Bart Houben, die hard de
Penalty
1-2 tegen de touwen joeg. Weer twee
In de stromende regen begon de
minuten en een val later kreeg
tweede helft. Hier was Grashoek eerGrashoek een penalty. Helaas voor
der bij de les dan Meterik, maar een
Meterik werd dit buitenkansje benut
tweetal kansen lieten ze onbenut.
door Bas Maessen, 2-2. Meterik zette
Meterik herpakte zich middels een
veldoverwicht en Grashoek verdedigde nog flink aan om de overwinning binmet alle macht hun voorsprong. Na 25 nen te slepen maar helaas, einduitslag 2-2.
minuten kreeg Gijs van Rengs een
mooie kopkans, maar helaas stond de
keeper weer zijn mannetje. Toch was
Tekst: voetbalvereniging RKSV Meterik
dit voor Meterik het sein voor meer.

Eigen doelpunt

Weer geen punten voor Sporting ST
Handelstraat 17 5961 PV Horst

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
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 2 st!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hor

Het eerste team van voetbalvereniging Sporting ST speelde zondag 11 oktober tegen SV Kronenberg.
De wedstrijd eindigde in 3-2 voor Kronenberg.
Sporting ST begon niet al te best
aan de wedstrijd. Het keek, zoals
wel vaker, al na vijf minuten tegen
een achterstand aan: via de kluts
kon Kronenberg vrij inschieten.
Snel daarna werd de score gelijkgetrokken. Sergio Teles viel na een lichte
duw voorover en kreeg hiervoor een
penalty. Tim van Rijswick schoot overtuigend binnen. Niet veel later nam
Sporting ST de leiding na een actie
van Micha Cox en Sven Beurskens.
Laatstgenoemde schoot de bal na een
mooie aanval achter de doelman van
Kronenberg: ruststand 1-2. Na de rust
kreeg Sporting legio kansen om de

voorsprong te vergroten. Alleen wilde
de bal er die middag niet meer in.
Bal van de lijn, bal op de paal, een
paar schoten die geblokt werden.
En iedereen weet dat als de goals er
aan de ene kant niet in willen, ze aan
de andere kant vallen. ‘Gelukkig’ voor
ST scoorde de tegenstander niet, maar
maakte Tim zijn tweede van de middag, helaas in eigen doel: 2-2. Even
later werd de middag nog somberder voor Sporting ST. Na een steekbal
over de as van het veld werd de 3-2
binnengeschoten. Grensrechter Marc
zag er duidelijk buitenspel in, maar
de scheidsrechter besloot om ondui-

delijk redenen zijn assistent te negeren. Met nog een kwartier op de klok
kreeg ST een penalty na een handsbal aan Kronenbergse zijde. Maar ook
nu wilde de bal er simpelweg niet
in. Sven Beurskens zijn inzet werd
gekeerd door de keeper.
Helaas weer nul punten voor Sporting
ST. Kronenberg stijgt met deze overwinning op de ranglijst en heeft nu
vier punten. ST blijft steken op slechts
één punt uit drie wedstrijden.

Tekst: voetbalvereniging Sporting ST

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

Per direct zijn wij op zoek naar een

ALLROUND TEGELZETTER
& LOODGIETER
met ervaring in de badkamerbranche.

JIJ BESCHIKT OVER:
vakmanschap;
klantvriendelijkheid;
collegialiteit;
inzet en motivatie.

WIJ BIEDEN JOU:
goed salaris volgens cao;
afwisselend en uitdagend werk;
prettige werksfeer;
een ervaren team achter je.

Wij kunnen jou een fulltime baan aanbieden!
Heb je zin in een leuke afwisselende baan, stuur dan je sollicitatie
naar pascal@hoeijmakersbadkamers.nl of bel 0478 51 40 27.
SHOWROOM: Henri Dunantstraat 25a, 5807 ES Oostrum-Venray

SV Lottum C1 kampioen
De C1-meiden van SV Lottum speelden zaterdag 10 oktober hun kampioenswedstrijd tegen SVOC’01 uit
Oirlo. Helaas zonder publiek, maar daarom begon Lottum niet minder gemotiveerd goed aan de wedstrijd
en stond al snel op een 2-0 voorsprong. Dit werd in de eerste helft met mooi lopende aanvalsacties uitgebouwd tot 4-0. In de tweede helft wisten beide ploegen nog een keer te scoren en kwam de eindstand op 5-1
waarna het ‘we are the champions’ over het Lottumse sportpark klonk en de meiden van de C en hun
trainsters gehuldigd konden worden. / Tekst: korfbalclub SV Lottum
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Moeizame, maar verdiende zege voor
SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 11 oktober tegen De Horst 1 uit Groesbeek.
De wedstrijd werd gespeeld op sportpark Hoge Horst in Groesbeek. Het was opnieuw een moeizame
wedstrijd voor de uitploeg, maar dit keer trokken de Melderslose korfbalsters aan het langste eind.
De wedstrijd begon vrij fel en het
was SV Melderslo dat vanaf het
begin de meeste kansen creëerde.
Helaas was de ploeg, net als vorige
week, niet al te zuiver in de afronding. Verdedigend was SV Melderslo
wel sterk en er hoefden dan ook
maar weinig tegendoelpunten te
worden geïncasseerd. Bij rust stond
SV Melderslo met 3-6 voor. Na

rust werd die voorsprong in eerste
instantie behouden, doordat er nog
steeds goed werd verdedigd. Het
scoren stagneerde echter en dat
gaf De Horst de kans om terug te
komen. Hoewel SV Melderslo betere
kansen had, stond er vijf minuten
voor het einde van de wedstrijd een
gelijke stand op het scorebord. Een
spannende slotfase volgde, waarin

het uiteindelijk SV Melderslo was dat
met een schot van afstand de twee
punten op wist te eisen. Bij een
stand van 7-8 klonk het eindsignaal.
Een moeizame, maar verdiende
overwinning voor SV Melderslo.

Tekst: korfbalclub SV Melderslo

Oxalis wint van Diosa
Het eerste team van korfbalvereniging Oxalis speelde zondag 11 oktober een thuiswedstrijd tegen een
voor hen nog onbekende tegenstander: Diosa 1 uit Balgoij. Oxalis, de nummer twee op de ranglijst, was
het aan haar stand verplicht om van Diosa, de nummer laatst, te winnen. De dames waren gemotiveerd
en creëerden mooie kansen. In de tweede helft werd het verschil gemaakt en won Oxalis met 15-9.
Oxalis begon meteen sterk aan de
wedstrijd en na 1 minuut stond ze
op een 1-0 voorsprong. Hier hadden de dames van Diosa echter ook
snel antwoord op en na vijf minuten
spelen stond er een gelijke stand op
het scorebord. Gedurende de eerste helft werden er mooie kansen
gecreëerd door Oxalis, maar deze
werden helaas niet meteen afgerond. Na twintig minuten spelen wist
Oxalis wel een voorsprong te pakken
en deze vanaf dat moment verder uit
te breiden. Zo gingen de meiden met
een stand van 7-3 de rust in.

In de rust gaf trainer/coach Johnny
Vervoort aan dat Oxalis haar spel
zo moest doorzetten en goed rust
moest pakken om de kansen af te
ronden.
Diosa kwam de tweede helft echter beter uit de startblokken en
wist de tussenstand na 5 minuten
spelen terug te brengen naar 7-6.
Het was noodzaak voor Oxalis om nu
te scoren om haar voorsprong niet
uit handen te geven. En dat deden
de meiden. Binnen enkele minuten was het 9-6. De dames werden
beloond voor de mooie doelkansen

die gecreëerd werden. Zo wist Oxalis
verder uit te lopen en de rest van de
wedstrijd het verschil te behouden.
Dit resulteerde uiteindelijk in een
eindstand van 15-9.
Door de winst handhaaft Oxalis de
tweede plaats in de overgangsklasse. Zondag 18 oktober speelt
Oxalis om 13.00 uur de belangrijke
wedstrijd tegen koploper MKV 1 in
Milheeze. Winnen is het doel om
gelijk te komen.

Tekst: korfbalvereniging Oxalis

Geen punten voor korfbalsters Lottum
Omdat de wedstrijd van het eerste voetbalelftal afgelast was speelden de korfbalsters van SV Lottum 1
zondag 11 oktober op een wel erg rustig sportpark in Lottum hun wedstrijd tegen het Brabantse Vessem.
Op papier moesten de teams aan
elkaar gewaagd zijn gezien de stand
op de ranglijst. In de eerste helft
was dit ook zo en tot 2-2 ging de
strijd gelijk op.
Dit was tevens de ruststand. In de
tweede helft, toen het zonnetje na
een fikse regenbui weer tevoor-

schijn kwam, had Vessem duidelijk
het beste van het spel en werd er
vooral door de Brabantse dames
veel gescoord. Door feller spel en
het beter afronden van de kansen
liepen zij uit naar een 5-10 eindstand. Helaas geen punten voor de
dames uit Lottum die door veelvul-

dig blessureleed dit seizoen nog
altijd niet met de volledige selectie kunnen spelen. Volgende week
volgt de uitwedstrijd tegen DES uit
Vierlingsbeek.

Tekst: korfbalvereniging SV Lottum
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Schrijfster Saskia Housen

Boekpresentatie Wonderwereld
Schrijfster Saskia Housen presenteert op woensdag 21 oktober haar
boek Wonderwereld bij de bibliotheek in Horst. De presentatie begint om
14.00 uur.
Het boek Wonderwereld is geschikt
voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar.
Het verhaal gaat over moed, vertrouwen, wilskracht en nooit opgeven.
Over kleine Tobi die zich eenzaam en
ongeliefd voelt. Zijn leven neemt een
verrassende wending als Matti, een

poppetje van deeg, tot leven komt.
Matti neemt hem mee op avontuur
en leert hem bijzondere levenslessen.
Saskia Housen is geboren en getogen
in Kerkrade. Kijk voor meer informatie
op www.biblionu.nl

Met begeleiding van gids

IVN de Maasdorpen organiseert
herfstwandeling door
Schuitwater
Stichting IVN de Maasdorpen organiseert op zondag 18 oktober een
herfstwandeling. Deze activiteit vindt plaats in natuurgebied het
Schuitwater in Broekhuizen.
De tocht start vanaf de Theetuinen
de Roode Vennen om 10.00 uur.
Onderweg komen de wandelaars allerlei soorten natuur tegen.
‘Struinen door de losse bladeren,
genieten van alle geuren die je neus
binnen komen. Even stil staan bij

de paddenstoelen die zich nu weer
laten zien’, aldus IVN de Maasdorpen.
De tocht wordt geleidt door een gids.
Na afloop is er nog tijd voor een kopje
koffie. Aanmelden kan via de website van IVN. Er is maximaal plek voor
24 personen, verdeeld over 3 gidsen.

Corona-editie

Ruim 24.000 euro opgehaald
tijdens Goede Doelen Actie
in Sevenum
Met de Goede Doelen Actie heeft Sevenum dit jaar ruim 24.000 euro
ingezameld. Deze editie verliep iets anders vanwege de coronacrisis.
De organisatie benoemt het als een
omgekeerde collecte. Zij vroeg de
inwoners van Sevenum de gevulde
enveloppe naar de organisatie toe
te brengen. Zo werd het collecteren
inzamelen. In totaal werd er dus ruim
24.000 euro ingezameld. Vorig jaar
bracht de actie 30.000 euro op in
Sevenum. De goede doelen die het
meest opbrachten waren het KWF

met 2695 euro, de Hartstichting met
2.062 euro en Alzheimer Nederland
bracht 1.856 euro op. De organisatie
bedankt alle gevers. ‘Hiermee kunnen mensen die gezondheidsproblemen ondervinden worden geholpen.
Door onderzoek naar de oorzaak en
verloop van ziekten. En daardoor het
vinden van effectieve behandelingsmethoden.’

redacteur
Wij zoeken een

kempencreeert.nl/vacature

#kempencreëert
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Geen uitgebreide pauzeplek

KJEM organiseert
herfstwandeling in
Kronenberg
De jaarlijkse herfstwandeltocht van jongerenstichting KJEM uit
Kronenberg vindt dit jaar plaats op zondag 18 oktober. De wandeling gaat door de Kronenbergse bossen.
Wegens de geldende maatregelen dit jaar iets andere ingevuld
dan andere jaren. Dat betekent dat
er geen uitgebreide pauzeplek en
spellenposten onderweg. De koffie en knak ontbreek niet. Opgeven

kan via de website van KJEM.
Het startpunt van tocht is vanaf de
blokhut van KJEM in Kronenberg.
De organisatie vraagt de deelnemers de geldende maatregelen in
acht te nemen.

Synthese

Cursus Grip & Glans voor
55+’ers
Synthese organiseert in de maanden oktober en november een
cursus Grip & Glans. Deze cursus is bedoeld voor 55+’ers en wordt
gegeven in Horst.
Met de cursus biedt Synthese
deelnemers ondersteuning
in het zoeken naar nieuwe
mogelijkheden om hun tijd
prettiger in te vullen en in het
aanleren van vaardigheden
om zelf actief bij te dragen
aan de glans van hun eigen
leven. De cursus bestaat uit
zes wekelijkse bijeenkomsten
van 2,5 uur. De groep bestaat

uit ongeveer tien personen
en wordt begeleid door twee
ervaren docenten. De cursus
biedt ruimte om ervaringen uit
te wisselen en vaardigheden te
oefenen. Bij de cursus hoort een
werkmap. De bijeenkomsten zijn
op de maandagen 26 oktober,
2, 9, 16, 23 en 30 november van
15.00 tot 17.30 uur. Kijk voor meer
informatie op www.synthese.nl

Mama België

Speculaasactie uitgesteld
De jaarlijkse Speculaasactie van Stichting Nativitas en Citaverde
College is uitgesteld tot volgend jaar. Dat heeft de organisatie
besloten.
Al bijna 30 jaar vindt om deze tijd
in samenwerking met het Citaverde
College de jaarlijkse Speculaasactie
plaats. Leerlingen komen langs
de deur om speculaas te verkopen voor de kinderen van mama
België op het Indonesische eiland

Flores. De organisatie heeft moeten besluiten de actie een jaar uit
te stellen, vanwege de risico’s voor
het oplopen van een besmetting
met Covid19.Kijk voor meer informatie over het project op
www.kinderenvanflores.nl

Werkgroep gestart

Kaarsje branden voor
coronaslachtoffers
in Sevenum is een initiatief ontstaan voor een herdenkingsbijeenkomst voor coronaslachtoffers. Het is nog niet bekend wanneer
deze plaats kan vinden. Wel vraagt de werkgroep of alle inwoners
op zondag 1 november een brandende kaars voor het raam of in de
voortuin willen zetten.
Na een oproep van het kabinet en contact met het ‘Landelijk
Steunpunt Verlies‘ is in Sevenum
een werkgroep gestart met de
voorbereidingen voor een herdenkingsbijeenkomst voor slachtoffers van Covid-19. De werkgroep
wilde deze bijeenkomst te houden op zondag 1 november, op
Allerheiligen. Door de huidige stijging van het aantal besmettingen

en de hierop afgekondigde maatregelen is het niet mogelijk om
deze bijeenkomst dan te houden.
De werkgroep gaat wel verder met
de organisatie en vraagt daarnaast aan inwoners van Sevenum,
Kronenberg en Evertsoord om deze
dag om 18.00 uur een kaars te
branden. Op dat tijdstip zullen dan
ook de kerkklokken luiden.

Over ARCO

ARCO is een internationale speler
op het gebied van procesoptimalisatie.
We ontwikkelen, bouwen en
installeren machines en installaties
om productieprocessen te verbeteren.
Ons doel is om installaties betrouwbaarder,
efficiënter en effectiever te maken.
ARCO is actief in verschillende branches
namelijk: Agri & Food, Recycling & Bulk en
Supply Chain & Internal Logistics. We bieden
de kleinere standaardoplossingen, maar
verzorgen ook grote turnkey projecten
die geheel op maat gemaakt worden

naar behoefte van de klant. Het bedrijf is
onderdeel van de ACB Group. De ACB Group
telt 130 medewerkers.

ARCO groeit!

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

Sales engineer

m/v

Als Sales engineer bedenk en ontwerp je samen met de Accountmanager oplossingen
voor de klant en bied je deze oplossingen aan in de vorm van een lay-out met offerte.
In deze rol maak je onderdeel uit van een enthousiast salesteam met 9 Sales engineers
en Accountmanagers.

Software engineer

m/v

Als Software engineer bij ARCO werk je mee aan het verbeteren van bedrijfsprocessen
bij onze klanten. Je ontwerpt en programmeert industriële besturingssoftware
(PLC, HMI) voor machines en productielijnen. Het is een flexibele en uitdagende functie
met gezellige collega’s.

Montageleider

m/v

Als Montageleider bij ARCO ben je verantwoordelijk voor een juist verloop van montageen installatiewerkzaamheden van onze producten op locatie bij de klant. Je hebt een
uitdagende en afwisselende functie, waarbij je veel tijd doorbrengt bij onze klanten. In deze
functie beheer je meerdere projecten tegelijk.

Elektromonteur

m/v

Als Elektromonteur ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor het goed
functioneren van het elektrisch gedeelte van de machines en productielijnen. Deze worden
veelal in teamverband geassembleerd en vervolgens op locatie bij de klant gemonteerd
en geïnstalleerd.

Meer informatie over deze en andere vacatures staat op: www.arco-solutions.nl/nl/vacatures

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

Direct solliciteren?
Stuur dan een sollicitatiebrief met cv ter attentie van
Mariska Wilmink naar e-mailadres hrm@arco-solutions.nl
Voor meer informatie over deze vacatures

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

bezoek onze website www.arco-solutions.nl
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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

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

09.00

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

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

Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

zondag
Heilige mis
10.30
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Melderslo

zaterdag
Heilige mis
17.30
		

Meterik

zaterdag
Heilige mis
19.00
		

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

Swolgen

Venray

dinsdag
Heilige mis
19.00
		

(alleen na telefonische afspraak)

Sevenum

dinsdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

Tienray
zaterdag
woensdag

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

Het oudste lid kon zijn huldiging niet
meemaken. In maart overleed Sjraar
van Hameren aan gevolgen van het
coronavirus. Daarom ontvingen zijn
kinderen uit handen van voorzitter
Fred van Neerven het speldje en de
oorkonde. Van Hameren was vijftig
jaar lid bij het Horster Mannenkoor.

Jo Kuijpers ontving ook een speldje
omdat zij veertig jaar lid was.
Ook Thijs van den Munckhof en Jan
Poels werden tijdens de feestavond in
het zonnetje gezet. Zij zijn 25 jaar lid
en werden bedankt voor hun muzikale
bijdragen.
Het Horster Mannenkoor maakte

ook bekend dat het Jubileumconcert,
125 jaar Horster Mannenkoor, verschoven is naar zaterdag 8 mei 2021.
Het concert vindt plaats in ’t Gasthoês
in Horst. De groep zal één van de
eersten zijn die optreedt in het vernieuwde Gasthoês. Het gebouw opent
namelijk op zaterdag 1 mei.

Gebiedsteams

Gemeente Horst aan de Maas

De Schuilplaats
zondag

Het Horster Mannenkoor vierde onlangs haar jaarlijkse feestavond. Tijdens deze bijeenkomst werden vier
jubilarissen gehuldigd.

Huisartsenpost

Meerlo

zaterdag
zondag
maandag

Vier jubilarissen Horster Mannenkoor

Apotheek Maasdorpen

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

Lottum
zondag

Apotheek Horst

kerkdienst

10.00

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

Tandarts
Spoedgevallendienst

16 t/m 18 oktober
Tandartsenpraktijk The
Gasthuisstraat 12, Horst
077 398 28 71

19 t/m 22 oktober
Tandartspraktijk Krebber
Stationsweg 46, Venray
0478 52 76 19

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

Priesternoodnummer

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

06 55 40 80 23

Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum
06 19 42 26 21
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Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Lakei groeit,
groei jij met ons team mee?

MEDEWERKER
BEDRIJFSBUREAU
/ PLANNER
Wie zijn wij?
Lakei heeft zich in 15 jaar ontwikkeld tot
de specialist in de teelt en de verkoop van
rozen en seringen. Wij zijn klantgericht,
innovatief en hebben een duidelijke visie.
Kwaliteit is voor ons essentieel.
Hierdoor groeit onze klantenkring gestaag.
Om ons team van 30 eigen medewerkers
te versterken, zijn wij per direct op zoek
naar jou.
Herken jij je in onderstaande punten?
• Je bent goed in de orderverwerking
en pakt je verantwoordelijkheid;

•
•
•

•

Je wordt er vrolijk van om een uitdaging aan te gaan;
Je bent nauwkeurig, resultaatgericht
en stelt gemakkelijk prioriteiten;
Klanttevredenheid staat centraal en je
zoekt graag naar een passende
oplossing;
HBO werk- en denkniveau met
minimaal 3 jaar relevante werkervaring;

Wil je meer weten?
Bekijk onze vacature op:
www.lakei-boomkwekerijen.nl
Ben jij de nieuwe collega die we zoeken,
stuur dan je CV en sollicitatiebrief naar:
Hans@Lakei-boomkwekerijen.nl of neem
contact op met Hans van de Laak,
mobiel:+31 6 51213730.
Dit kan tot 26 oktober.
Tot snel, nieuwe collega!
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Jij maakt ‘m super

Opgelet!

Wij zoeken
supertalenten!

g
n
i
l
r
e
e
l
/
n
e
r
a
v
Er
t
h
c
o
z
e
g
s
r
e
p
o
k
ver
en back-office
medewerkers!

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/leerling verkopers en
back-office medewerkers. Word jij onze
nieuwe super collega? Bezoek vandaag
nog onze vacaturepagina voor meer informatie en om meteen te solliciteren!

www.werkenbijimg.nl
Breitner

Opvallende maar toch rustige keuken door de
combinatie van een licht eiken houtstructuur
en zwarte elementen zoals de apparatuur,
greeplijst en accessoires.
compleet uitgerust met
o.a. apparatuur van
Etna, Pelgrim en

6.199,-

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

