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St. Jan nog in race
om d’n Um
Nog 25 van de in totaal 142 deelnemende schutterijen maken kans om zaterdag 13 juli de felbegeerde Um mee naar huis te nemen. Dat bleek zondag 7 juli op het Oud
Limburgs Schuttersfeest (OLS) in Sevenum. Uit Horst aan de Maas neemt alleen de Grubbenvorster schutterij St. Jan zaterdag deel aan het kavelen.

Leden AVV America willen niet
naar sportpark in Meterik
De leden van voetbalclub AVV America hebben op donderdag 4 juli een duidelijk signaal afgegeven met
betrekking tot de fusie met RKSV Meterik en de plannen voor de accommodatie die daarbij komen kijken: ze
willen niet naar Meterik. In een ledenvergadering stemden 75 leden tegen verhuizing van de voetbalclub naar
het sportpark in Meterik, tegenover 30 voor. De leden willen een centrale accommodatie tussen de twee
kernen in.
De intentie tot fuseren tussen de
twee voetbalverenigingen bestaat
al langer en in dat fusieproces was
de wens voor een gezamenlijk
sportpark tussen Meterik en
America in al eerder door beide
verenigingen uitgesproken. Een
aantal opties is hiervoor bekeken,
maar in januari gaf de gemeente in
een bijeenkomst al aan dat dit niet
mogelijk was. Ook liet de gemeente
destijds al weten dat haar voorkeur

was om het sportpark van Meterik op
te knappen en dat als gezamenlijk
sportpark voor AVV America en RKSV
Meterik te bestempelen. Mark Geuijen
van het bestuur van AVV America:
“Maar wij hadden daar geen goed
gevoel bij. We zijn lang bezig geweest
met de voorbereidingen, zo’n drie
jaar, en dan zou het nu opeens niet
meer kunnen.” Opnieuw ging AVV
America met de gemeente en met
experts op het gebied van ruimtelijke

inrichting in gesprek. “Uit die
gesprekken bleek toen dat één
van de opties tussen de kernen in
wél mogelijk zou zijn. Het zou wel
betekenen dat er een wijziging in
het bestemmingsplan moet komen
en er vergunningen voor moeten
worden afgegeven. Dat heeft niet
de voorkeur van de gemeente”,
aldus Geuijen.
Lees verder op pagina 03

Het OLS-weekend in Sevenum
startte op vrijdag 5 juli met het muziekevenement Gebrouwen in Limburg.
Zaterdagavond vond de heilige mis
in de openlucht plaats onder leiding
van hulpbisschop De Jong. Volgens de
organisatie liepen er zo’n achthonderd mensen mee in een soort processie richting de Kruusboem in het
Grooteveld. Zondag startte de dag
met de officiële opening gevolgd door
wedstrijden op het terrein, waarna om
13.30 uur de optocht van start ging.

Een bijna drie uur durende stoet trok
door de straten van Sevenum, waaronder ook een groep die de Nachtwacht
uitbeeldde. Na de schietwedstrijd, die
om 16.40 uur startte, was om 22.00
uur duidelijk wie er doorgaat naar het
kavelen. “Als organisatie kijken we
terug op een prachtig weekend dat
ontzettend goed geslaagd is en waar
iedereen, zowel de schutters, bezoekers alsook de organisatie enorm van
heeft genoten”, zegt woordvoerster
Loes Wijnhoven.

Nieuw in Venlo!

Verrassend
veel
voordeel
waar je blij
van wordt!

Stoel Lena
in stof Rocky

€99

Bekijk het volledige aanbod in onze SALE folder
of kom gezellig langs in onze winkel in Venlo.

Verkrijgbaar in 3 kleuren.
Bij Trendhopper Venlo
Nijmeegseweg 4C, 5916 PT Venlo
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HZPC 24-uursrace

‘Nu eerst een wafel met aardbeien’
Zwemclub HZPC uit Horst
bestaat dit jaar 60 jaar. Het
jubileumfeest vond een paar
maanden geleden al plaats, maar
op vrijdag 5 en zaterdag 6 juli
stond de 24-uursrace op het
programma. Drie zwemteams van
negen en tien personen zwommen
24 uur om de oude records te
verbreken.
Het is de vijfde keer dat HZPC een
24-uursrace organiseert. De vorige
waren in 1968, 1971, 1984 en 2009.
“Ons zestigjarig jubileum wilden we
natuurlijk niet zomaar voorbij laten
gaan, en zo kwamen we op het idee
om naast de feestavond in april
ook de race weer te organiseren”,
vertelt Jannie Vollenberg van de
organisatie. Vorige week kwamen
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de laatste zwemmers van HZPC in
actie en dat was het einde van het
wedstrijdseizoen. “Een goede timing
dus voor de 24-uursrace, die een
behoorlijke inspanning betekent voor
de deelnemers”, volgens Theo Linssen,
eveneens lid van de organisatie.
Er is dan ook veel animo voor
de race. “In totaal zwemmen er
drie teams met HZPC-leden: één
herenteam van tien zwemmers, één
damesteam met tien zwemsters
en één damesteam met negen
zwemsters”, zegt Theo. Jannie voegt
toe: “Bij de heren waren er zelfs te
veel deelnemers, waardoor er drie
jongens niet mee konden doen. Zij
zwemmen op eigen initiatief in de
sponsorbaan en volgen hetzelfde
schema als de teams.” Dat schema
houdt in dat er telkens drie zwemmers
van één team actief zijn in een baan.
Zij zwemmen gedurende een half uur
estafette, waarna ze anderhalf uur
rust hebben. “Dat klinkt misschien
makkelijk, maar dat is het zeker niet”,
zegt Jannie. Theo, die zelf in twee
eerdere edities van de 24-uursrace aan
de start verscheen, kan dat beamen.
“Het is echt ontzettend zwaar.”
Het doel van de teams is om
de records uit 2009 te verbreken.
“Voor de heren betekent dat dat ze
in totaal meer dan 128,3 kilometer
af moeten leggen. De dames
moeten boven de 119,6 kilometer
zien te komen”, vertelt Jannie.
Op zaterdag rond 16.00 uur ligt
het eerste damesteam daarvoor
goed op schema. Bij de heren is
het moelijker. “Dat heeft er mee
te maken dat het herenteam uit
zowel wedstrijdzwemmers als
waterpoloërs bestaat”, legt Theo uit.
“De waterpoloërs zijn minder gewend
om langdurig baantjes te trekken.
Dat maakt het zwaarder voor het
herenteam.”
In het zwembad is ook plaats
gemaakt voor sponsorteams,
bestaande uit drie tot vijf personen.
Ook zij zwemmen gedurende een
half uur in estafette en betalen
1 euro per half uur. In twee
banen zijn er sponsorteams aan
het zwemmen. “Het geld dat

we ophalen gaat naar het goede
doel”, zegt Jannie. Dat goede doel
is Hospice d’n Doevenbos. “We
wilden iets doen voor de mensen
in de buurt, iets voor Horst. D’n
Doevenbos vonden we een mooi
doel.” Ook bij de sponsorzwemmers
is er aan animo geen gebrek.
Theo: “We hebben zelfs een paar
keer een derde baan moeten
openen, omdat we aan twee banen
niet genoeg hadden.” Naast het
zwemmen, zijn er verschillende
andere activiteiten georganiseerd.
Jannie: “Gisteren hadden we een
ludieke bingo en vanochtend was
er ochtendyoga en een gezamenlijk
ontbijt voor alle HZPC-leden.
Ook werd ons lid Annemarie Hoebers

in het zonnetje gezet. Zij is al zestig
jaar actief lid.”
Floor Weijmans uit Venlo is één
van de HZPC-zwemsters uit het eerste
damesteam. Tien jaar geleden, toen
ze 13 was, zwom ze de 24-uursrace al
eens en nu ze 23 is doet ze het voor
de tweede keer. “Het is de uitdaging
die me motiveert, om met z’n allen
richting dat record te zwemmen.
We liggen nu voor op schema en
gaan het verbreken. Dat geeft heel
veel adrenaline. Daarop ben ik de
afgelopen uren doorgekomen”,
vertelt ze. Met nog één keer een half
uur zwemmen te gaan, weet ze al
wat ze straks als eerste gaat doen.
“Ik wil een wafel met aardbeien eten”,
zegt ze lachend. “Daar kijk ik al de

hele tijd naar uit. Daarna ga ik even
zitten in het warme bad en de rest
aanmoedigen tot 19.00 uur. En daarna
ga ik naar bed, bijslapen.”
Om 19.00 uur werd de uitslag
bekendgemaakt. De dames 1 hebben
het gered. Al drie kwartier vóór
het einde van de race verbraken zij
het record. Uiteindelijk zwommen
ze 123,6 kilometer. Het andere
damesteam, dames 2 zwom
94,15 kilometer tegenover 99,3 vorige
keer. Het herenteam wist het record
ook net niet te verbreken en bleef
steken op 124,7 kilometer. Ook het
eindbedrag voor D’n Doevenbos werd
gepresenteerd. In totaal werd er
450 euro opgehaald voor het Horster
hospice.

HALLO in Noord-Korea
Wim Kurvers uit Sevenum heeft recent een rondreis door Noord-Korea gemaakt. Dit land kent een
van de strengste regimes ter wereld. De bevolking is afgesloten van de buitenwereld en heeft geen
vrije toegang tot internet. Alle buitenlandse bladen zijn verboden, echter met uitzondering van de
HALLO die Wim op het plein bij het Hamhung Grand Theater doorspitte.
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Wedstrijd ontwerp opknappen viaduct Terhorst

Moelbaeren en wachters in beruchte tunnel
Het ontwerp van Dendron-leerling Lotte Ambrosius wordt uitgewerkt in mozaïek in het viaduct Terhorst aan
de Kasteellaan in Horst. Een kunstklas van het Dendron College in Horst hield zich de afgelopen weken bezig met
het verzinnen van een nieuw ontwerp van ‘het beruchte tunneltje’.

pen en dus het viaduct Terhorst
opwaarderen. Het gebied kent een
rijke cultuur en historie met de vroegere graven van Wittenhorst, moelbaeren (dialect voor bosbessen) die
in het gebied groeien, de toenmalige
konijnenwaranda en de bijen van ’t
Zoemhukske. Met deze onderwerpen gingen de leerlingen ook aan
de slag tijdens het maken van hun
eigen ontwerp. Uiteindelijk kwam er
een top-3 uit, die woensdag bekend
werd gemaakt. De derde plek is
voor Pleun Visser met haar project
De Levenscyclus. Zilver was er voor

Kongla Konsawat met Vier Seizoenen
en Lotte Ambrosius wist dus te winnen met Golvend.
De realisatie van het kunstobject staat gepland vanaf september
en moet aan het eind van het jaar
ongeveer klaar zijn. Het ontwerp
wordt met mozaïek ingekleurd. Ook
gaat de gemeente in gesprek met
Rijkswaterstaat om verlichting in de
tunnel te verwezenlijken. De graffiti zal
ook weggehaald worden en de mozaïektegels krijgen een speciale anti-graffiti coating waardoor het niet mogelijk
meer is om de doorgang te bekladden.

Fusie Reindonk
en Omroep Venlo
gaat niet door
De jury liet haar oog vallen op het
idee van Lotte vanwege “het overkoepelende thema van water wat in de
tekening terugkomt”, aldus ontwerper
Verbeek. “Het onderwerp was onder
andere de Molenbeek en die wist Lotte
heel goed in haar kunstwerk terug te
laten komen. Daarnaast heeft ze een
aantal kenmerkende Horster attributen laten zweven in de golven van
haar ontwerp die te maken hebben
met het gebied.” Verbeek ging aan de
slag met het idee van Lotte en voegde
er zelf ook nog wat aan toe. “Ik wil zo
weinig mogelijk mijn stempel er op
leggen, maar heb nog wat andere kenmerkende dingen aan toegevoegd. Zo
drijven er in de golven onder andere
bijen, ‘moelbaeren’, ‘’t hundje’, regenbogen (met knipoog naar het regenboogzebrapad, red.) en konijnen. Ook
staan er twee wachters aan het begin
van het viaduct. Dat idee komt weer

van een andere leerlinge vandaan,
dus zo is het één gezamenlijk project
geworden.” “Het viaduct heeft al jaren
een grimmige uitstraling”, legt ontwerper Teun Verbeek tijdens de onthulling
op woensdag 3 juli uit.
“Doordat er veel graffiti is gekalkt
op het beton en er geen verlichting
is, nodigt het viaduct niet uit om er
bijvoorbeeld ’s avonds doorheen te
fietsen. Daarom gaan we het opfleuren.” Een opwaardering die, vanuit
gemeente Horst aan de Maas met de
projecten Maasgaard en Afslag10, het
doel heeft de verbinding tussen het
centrum van Horst en het Kasteelpark
in Afslag10 te verbeteren en het
moet de omgeving, waaronder de
Molenbeek, aantrekkelijker te maken.
De leerlingen begonnen enkele
weken geleden met het project. “We
hebben met z’n allen het viaduct aan
de Kasteellaan geïnspecteerd. Daaruit

bleek wel dat de tunnel opgefleurd
moest worden.” Het idee ontstond
uit een eerdere samenwerking met
het Dendron College en Bas van de
Lisdonk, die project Maasgaard leidt.
“Jolanda Nabben, docente van het
Dendron, en ik heb vaker contact gehad
om leerlingen te betrekken bij projecten in deze gemeente”, vertelt Van de
Lisdonk. “Dat waren vaak nog kleinere
projecten, totdat ik stuitte op dit idee.
Ik dacht meteen aan Jolanda en zij was
ontzettend onder de indruk toen ze
hoorde wat we van plan waren.”
Het opknappen van het viaduct
aan de Kasteellaan in Horst is één van
een aantal stappen die de gemeente
wil verwezenlijken in het Afslag10gebied. De aantal van deze stappen
zijn het opknappen van de kasteelruïne, een aanlegplaats maken op
de Molenbeek om bijvoorbeeld te
kanoën, de Molenbeek zelf opknap-

Dat de twee omroepen hebben
besloten om als twee gescheiden
stichtingen verder te gaan, heeft
twee redenen. Omroepdirecteur
Evert Cuijpers: “Enerzijds is dit een
voorwaarde om bij de kabelexploitanten twee aparte kanalen
te behouden, anderzijds geeft de
juridische tweedeling met gescheiden boekhoudingen optimaal transparantie over wat er wordt gedaan
met de overheidsbekostiging van
beide gemeenten. Dat was ook een
voorwaarde vanuit de politiek en

die transparantie onderschrijven
we volkomen.” Dat betekent dus
dat Omroep Venlo één omroep blijft
en ook de nieuwe Omroep Horst
aan de Maas door blijft gaan onder
eigen bestuur. “Alles blijft in principe
zoals eerder afgesproken”, zegt Stas.
Omroep Horst aan de Maas krijgt
ook professionele ondersteuning van
betaalde redacteuren. “Drie redacteuren zijn onlangs in dienst getreden, de vierde volgt binnenkort. Op
1 september gaat onze nieuwe zender officieel de lucht in.”

BISTRO
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Leden AVV America willen niet
naar sportpark in Meterik
Een lastig parket voor AVV America
dus, dat wel nog steeds de intentie heeft tot fuseren. “Dat is bittere
noodzaak, met name omdat we het
bij de jeugd anders niet rond krijgen.
AVV America en RKSV Meterik hebben momenteel samen net zo veel
leden als ze er een paar jaar geleden
nog afzonderlijk hadden.” De vraag
die oprijst bij het bestuur was: wat
nu? “De gemeente wil niet mee die
kant op. Betekent dat voor ons dat we
er nog steeds vol op in moeten zetten dat die centrale accommodatie
er komt en dat we daarbij het risico
moeten lopen dat alles uiteindelijk
voor niets is? Of gaan we toch voor
de accommodatie in Meterik, waarbij we er een aantal voorwaarden bij
uithouden, zoals een veilige fietsverbinding?” Bij het bestuur bestond de

Omroep Reindonk en Omroep Venlo hebben besloten verder te gaan
als twee aparte stichtingen. Dat zegt Arie Stas, voorzitter van Omroep
Reindonk. Eerder zouden de twee omroepen mogelijk ook in juridische
zin fuseren, maar daar wordt vooralsnog van afgezien. Wel werken
beide organisaties nu al onder dezelfde directeur en worden beide
organisaties stap voor stap in elkaar geschoven.

bereidheid om te onderhandelen over
een verhuizing naar Meterik, mede
doordat het lange politieke traject de
bestuursleden inmiddels enigszins
heeft uitgeput. Het bestuur zag echter
ook in dat het niets kon beslissen zonder het vraagstuk aan de leden voor
te leggen, dus werd er een ledenvergadering georganiseerd. Het geluid
vanuit de leden was duidelijk. In de
stemming stemden slechts 30 leden
vóór verhuizing naar de Meterikse
accommodatie. “De andere 75 leden
vroegen zich vooral af: waarom moeten wij dan daarheen?”, zegt Geuijen.
Het bestuur van AVV America is
zich momenteel aan het beraden over
hoe nu verder en wil het duidelijke
signaal van de leden absoluut niet
negeren. “En we stappen ook niet op”,
benadrukt Geuijen. “Dat is iets wat

wel meteen werd gezegd, maar dat is
echt niet waar.” Ook de fusie met RKSV
Meterik komt niet direct in gevaar.
“Er is na de vergadering meteen contact geweest met Meterik en ook zij
geven aan dat ze die intentie nog
steeds hebben. De steun vanuit RKSV
Meterik is er.” Na de vergadering was
er ook contact tussen AVV America en
wethouder Geurts. “Hij gaf aan dat er
na het reces opnieuw overlegd wordt.
Voor ons betekent dat dat de zomer
ook in het teken gaat staan van overleggen. Die samenwerking met RKSV
Meterik moet er toch komen. We kampen beide met een tekort aan jeugdleden en we hebben beide een sterk
verouderde accommodatie. Het is dus
duidelijk dat er iets moet gebeuren.
Wat dat precies gaat zijn, dat moet de
tijd uitwijzen.”

Beej Ôs

ZOMERKEUZEMENU
VOORGERECHTEN
GARNALENKROKETJES
of
GEITENKAAS TARTELETTE
SOEPEN
TOMATENSOEP of KOKOSSOEP
HOOFDGERECHTEN
BROCHETTE (SPIES VAN BAVETTE )
of
COQ AU VIN (KNAPPERIGE KIP IN
RODE WIJN SAUS)
DESSERTS
CRÈME BRÛLLÉE of KOFFIE/THEE COMPLEET
3 GANGEN MET SOEP
3 GANGEN MET VOORGERECHT
4 GANGEN

24,5
27
29,5

| BISTRO BEEJ ÔS | WELTERSWEIDE 22B HORST | 077-4008046 |
| WWW.BISTROBEEJOS.NL | INFO@BISTROBEEJOS.NL|
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Honderd dagen burgemeester

‘Ik blijf er nog wel een paar honderd’
Honderd dagen is Ryan Palmen inmiddels burgemeester van Horst aan de Maas. En hij kijkt nu al met een
goed gevoel terug op die eerste periode. Grappend: “Ik blijf er nog wel een paar honderd.”

Bij zijn installatie tot burgemeester
op 1 april, maakte Palmen de opmerking dat Horst aan de Maas mooie
jassen heeft, maar dat de kapstok ontbreekt. “Ik mis een duidelijk profiel.
Waar ik op zoek naar ben is datgene

wat Horst aan de Maas in de etalage
kan zetten. Wat verbindt de mensen
en hoe kunnen we dat uitdragen? Er
zijn veel dingen waar de mensen in
Horst aan de Maas trots op zijn, maar
we kunnen niet met alles op sjouw

gaan. Welke thema’s kiezen we uit
en gaan we vermarkten? Daar ben ik
benieuwd naar. Ik vind het belangrijk om te horen waar iemand tegenaan loopt en hoe ik hem daarbij kan
helpen. De taken van een burgemees-

Janneke Rijksen interimdirecteur ‘t Gasthoês
Janneke Rijksen is door gemeente Horst aan de Maas aangesteld als interim-directeur voor ’t Gasthoês.
Rijksen is 1 juli gestart met haar werkzaamheden.

ter zijn volgens mij mensen vooruit
helpen, beschermen wat de moeite
waard is en proberen los te maken
wat vast zit. Denk bijvoorbeeld aan
een bedrijf dat wil uitbreiden, maar
vastloopt. Daar probeer ik dan in te
helpen.”
Met evenementen als het OLS en
800 jaar Horst aan de Maas is hij wel
echt met de neus in de boter gevallen, geeft hij toe. “Wat mij deze eerste maanden is opgevallen is hoe
warm, gezellig en ondernemend de
inwoners zijn. Ze zijn trots op hun
dorp en genieten mét elkaar van het
leven. Of ze nu groot zijn geworden
op zand, veen of klei. Ik heb bijvoorbeeld enorm genoten van Baas van
Horst aan de Maas. Echt goed om te
zien hoe de jongere generatie zo de
verbindingen tussen de dorpen maakt.
Ik ben daarnaast verrast door de
omvang van sommige ondernemingen. We hebben hier echt bedrijven
die wereldspelers zijn in hun sector.
Dat is alleen niet altijd zichtbaar.”
Hij prijst het functioneren van de
gemeenteraad van Horst aan de Maas.
“Ik vind het goed dat een volksvertegenwoordiging kritisch naar zichzelf en
de manier waarop ze werkt kijkt. Mijn
rol is hen daarbij te helpen en er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de vergaderingen effectief verlopen. En dat

doe ik soms een beetje lichtvoetig, om
het leuk te maken.”
Het omgaan met mensen noemt
hij het mooiste van zijn vak. “Of dat
nu het feliciteren is van een echtpaar
dat 60 jaar is getrouwd of het spreken
bij een bijeenkomst van een ondernemersvereniging. Daar hoort ook wel
eens omgaan met persoonlijk leed
bij en dat is ook meteen het moeilijkste van dit vak. Je kunt dat niet altijd
loslaten.”
Hilvarenbeek, de gemeente waar
Palmen in 2010 burgemeester van
werd, is een gemeente met zes kernen. Horst aan de Maas kent er zestien. “En nu wil je zeker dat ik ze
allemaal opnoem?” vraagt hij lachend.
Dan serieuzer. “De schaal is inderdaad
van een andere orde. Alleen al de
afstanden zijn veel groter. En daardoor is de afstand tot de inwoners ook
wel eens groter. En dat is jammer, al
denk ik wel dat de mensen dat snappen. Ik ben wel blij dat we meteen in
Horst aan de Maas zijn komen wonen.
Ons gezin maakt nu echt onderdeel uit
van de gemeenschap. Mijn dochters
zijn 11, 9 en 4 en ook zij hebben de
verhuizing geweldig goed opgepakt.”
Alleen dat afval scheiden, dat was wel
even wennen. Lachend: “Maar als je
eenmaal in die modus zit, dan merk je
dat het echt werkt.”

Tweede Wereldoorlog

Stolpersteine in
Horst aan de Maas
Horst aan de Maas krijgt veertien Stolpersteine. Deze worden
geplaats om de Joden te herdenken die in de Tweede Wereldoorlog in
Horst aan de Maas ondergedoken zaten en uiteindelijk werden opgepakt en vermoord.
Stolpersteine is een project van
de Duitse kunstenaar Gunter Demnig.
Verspreid over Europa zijn deze
‘struikelstenen’ geplaatst ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de
Holocaust. De stenen liggen voor de
huizen waar de slachtoffers ondergedoken zaten en waarvandaan ze zijn
gedeporteerd. Ook in Horst aan de
Maas zaten Joden ondergedoken.

Joodse synagoge

De interim-directeur gaat de
komende maanden de organisatiestructuur van ’t Gasthoês, dat
momenteel wordt verbouwd, verder
vormgeven. Een vergelijkbaar project waar zij aan gewerkt heeft is het
Cultureel Centrum Don Bosco in Heel.
“Mijn taak is om de nieuwe organisatie op te zetten en de exploitatie vorm
te geven. Ik weet dat er, zeker maatschappelijk gezien, een bepaalde stemming heerst over ’t Gasthoês. Mensen
vragen zich af wat er nu precies gaat
gebeuren. Die onzekerheid probeer ik

weg te nemen. We hebben afgelopen
maandag een bijeenkomst gehad met
de toekomstige gebruikers en daarbij aangegeven dat er bijvoorbeeld
geen hoge commerciële huurtarieven gaan komen. We willen dat mensen, zowel gebruikers als bezoekers,
zich thuis voelen in ’t Gasthoês. Dat
als een ouder zijn kind naar muziekles brengt, hij nog even blijft om een
krantje te lezen en een kopje koffie te
drinken. We willen kruisbestuiving tussen de verenigingen en samenwerking
bevorderen in plaats van allemaal

eilandjes binnen een gebouw.”
De planning is dat eind dit jaar de
beheersorganisatie ingericht is, waarna
gestart wordt met de werving van personeel, waaronder de directeur. Rijksen:
“Als alles volgens schema verloopt, dan
kunnen in juli en augustus de gebruikers er in en is de officiële opening in
september. Het is een puzzel die uiteindelijk in elkaar gaat vallen en ik heb er
onwijs veel zin in. Dit soort opdrachten
waarbij je in een gemeenschap dingen
kunt ontwikkelen, geven me echt energie.” (Foto: AGNY PhotoDesign)

“Voor de nazi’s stond de
oude gemeente Horst bekend als
Judenfrei”, zegt Hans Steenmetz
voorzitter van Stichting Comité 4 mei
Horst, “terwijl er in veel dorpen
Joden ondergedoken waren, denk
aan Tienray en Sevenum. Na de
oorlog kende deze regio een Joodse
gemeenschap van zo’n 350 mensen.” “In Sevenum heeft zelfs aan
de Molenstraat na de oorlog een
tijd een Joodse synagoge gezeten”,
vult Toon van Rens, nauw betrokken bij het project, aan. “En er was
een Palestina soos voor de jongeren. Onderduiken hier was ook niet
te vergelijken met bijvoorbeeld in
de Randstad. Hier maakten kinderen
bijvoorbeeld onderdeel uit van het
gezin, gingen naar school en soms

zelf mee naar de kerk. Vaak wist de
buurt er ook van af. Noem het maar
‘dorpsonderduiken’.”
Van veertien Joodse onderduikers
is achterhaald waar ze ondergedoken zaten, wanneer ze zijn opgepakt en uiteindelijk vermoord. In
America zijn dit er vijf, in Horst een,
in Tienray drie, in Broekhuizenvorst
een, in Grubbenvorst twee en ook in
Sevenum twee. Bij de huizen waar zij
verbleven worden de herdenkingsstenen geplaatst.
Op 28 september worden de
Stolpersteine geplaatst, daar is
Demnig ook bij aanwezig. Hij legt
in elke gemeente altijd de eerste
steentjes zelf. Omdat dit op een
zaterdag valt, de Joodse sabbat, is
op zondag 29 september een bijeenkomst in het gemeentehuis. Van
Rens: “Het Jodendom gaat ervan
uit dat mensen blijven leven, als
hun naam genoemd blijft. Dat is de
achterliggende gedachte van het
project. Daarnaast vinden we het
belangrijk dat mensen herinnerd
worden aan wat er is gebeurd.”
Wie meer informatie heeft over
de Joodse onderduikers kan contact
opnemen met Hans Steenmetz via
h.steenmetz@kpnmail.nl
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Is gemeente Horst aan de Maas klaar voor
nog een hittezomer?
Het was weer heet in Nederland. Het ‘hitteplan’ werd afgekondigd in grote delen van het land. Vorig jaar
had Nederland ook al last van extreme hitte en droogte. Veel boeren en andere ondernemers leden onder die
barre omstandigheden. Is de gemeente Horst aan de Maas klaar voor nog zo’n zomer of moeten we ons massaal
achter onze oren gaan krabben?

Dit water kunnen we weer gebruiken
voor een hete zomer zonder water.
Normaal gesproken spuiten de boeren water over de akkers, dat kost veel
stroom en uiteindelijk verdampt een
gedeelte van het water al in de lucht.
Als we het water onder de akkers via
de buizen gebruiken, dan wordt minder stroom verbruikt en verdampt er
niets.”

punt. Zo kunnen we elkaar helpen en
zijn we nóg beter op de hoogte van de
waterstand. Zo voorkomen we problemen.”

‘Oprecht zorgen’

De droogte is niet alleen een probleem voor de boeren, maar ook voor
de natuur. “Waar ik mij oprecht zorgen over maak, is de toestand van de
bomen”, zegt Van der Broeck. “Die zijn
er heel slecht aan toe. Ook dat is een
Voorbereiden op een droge zomer gevolg van de extreme hitte van de
zomer van 2018. Bekijk het zo: als ik
blijft lastig. Afgelopen winter werslecht slaap, is mijn weerstand overden er voorzorgsmaatregelen genodag slecht en is de kans dat ik de griep
men voor een watertekort door het
krijg groter. Zo gaat het ook bij bomen.
waterschap. “In de winter valt er veel
Als ze in de zomer weinig gebruik kunwater”, legt dijkgraaf Van der Broeck
nen maken van grondwater, wordt
uit. “We hebben stuwen water laten
de weerstand slecht en worden de
vasthouden zodat ze op de hoogbomen ziek en sterven ze uiteindeste stand bleven. Dit water kunnen
lijk af.”
we weer gebruiken. We hebben ook
Wat mensen meer kunnen doen
zo min mogelijk gemaaid, zodat het
volgens Van der Broeck is: “Stenen
water opgeslagen blijft tussen het
eruit, planten erin. Dat is goed voor
gras, riet, et cetera. Maar nog hebben
de natuur en ook voor eventuele
we te weinig water. We liggen 20 tot
30 centimeter onder het niveau dat we heftige regenbuien. Dan kan het water
beter weglopen, door bijvoorbeeld de
nu moeten hebben.”
wortels van een boom. Uiteindelijk
Van der Broeck heeft ook tips
warm je ook letterlijk en figuurlijk de
hoe mensen thuis mee kunnen helaarde op met een stenen vloer. Loop
pen om het droogteprobleem tegen
maar eens met een buitentemperatuur
te gaan. “Een hele simpele truc is
door je regenpijp af te zagen. Laat het van 35 graden met je blote voeten
over je stenen vloer. Dat is niet te
opgevangen water niet verdampen
doen.” Van der Broeck maakt zich
in de regenpijp, maar laat het je tuin
invloeien. Zo gaat de natuurlijke regen serieus zorgen over de waterstand en
de hitte. “Er moet zeker wat gebeuren,
gewoon de grond in en komt het bij
dat is duidelijk. We roepen iedereen
het grondwater terecht. Onze buitenop om dit probleem zoveel mogelijk
dienst houdt elke dag het waterpeil
te verhelpen. Het enige voordeel
in de gaten. Maar als burgers zien dat
van de hitte is wel dat het perfect
er bijvoorbeeld een beek droog lijkt
barbecueweer is.”
te worden, bel naar het watermeld-

‘Te weinig water’

Hittemaatregelen
Wanneer het een lange tijd heel heet is, is niet alleen een watertekort een probleem. Mensen verbranden sneller en buiten is het niet fijn
te vertoeven bij tropische temperaturen van 38 graden. Gemeente
Horst aan de Maas heeft hier een plan voor.

Dijkgraaf van het Waterschap
Limburg Patrick van der Broeck
spreekt zijn zorgen uit over de
komende zomer. “We hebben in
Limburg veel water, maar water
maken kunnen we niet”, vertelt Van
der Broeck. “Er loopt ongeveer 27.000
kilometer aan waterwegen door
deze provincie. Het is lastig om zo’n
enorme hoeveelheid water op peil te
houden als het droog is en dat kan
funest zijn als we weer zo’n hittezomer als vorig jaar krijgen.”
Ook voor boeren is het lastig,
zij moeten immers hun gewassen
beregenen. “We hebben onlangs een
onttrekking uitgegeven voor boeren”,
zegt Van der Broeck. “Ze mogen nu
geen water uit beken meer pompen.
Voor veel boeren is dat niet zo heel
erg, want zij hebben vaak een eigen
grondwaterput. Dat water kan wel

op gaan, en als deze droogte lang
volhoudt, dan wordt het voor hen
spannend.”

Klimaatdiscussie
Meijelnaar Hans Lansbergen,
bestuurslid bij de Limburgse
Land-en Tuinbouwbond (LLTB),
maakt zich ook zorgen. “We
hebben nu al een waterachterstand
door de hittezomer van vorig jaar.
Die is nog lang niet ingehaald. Wel
hebben we nog een opslag van
één jaar. Dit moet genoeg zijn voor
een normale zomer.” Lansbergen
is van mening dat we de discussie
omtrent de klimaatveranderingen
in de wereld niet meer kunnen
ontwijken. “We zien de laatste
jaren flinke pieken op gebied van
weer: extreme hitte en flinke
regenval. We mogen gewoonweg

deze discussie niet meer
ontkennen.”

Peilgestuurd water
Als er problemen zijn met de
hoeveelheid water, moeten boeren
oplossingen zoeken. “Gelukkig zijn zij
daar heel goed in”, zegt Lansbergen.
“In tijden van crisis moeten er innovatieve ideeën bedacht worden om
mogelijke overlast tegen te gaan.” Van
der Broeck legt één van die ideeën
uit. “We zijn nu bezig met peilgestuurd water door akkers te loodsen
via regenbuizen. Deze buizen vangen
normaal gesproken water op en voeren ze af naar de beek en zo kan de
boer snel overtollig water wegwerken
voor de akkers. Maar we kunnen ze nu
gebruiken om water op te slaan. We
monteren een klepje aan het eind van
de buis zodat het water blijft hangen.

Bij een langdurige, extreme hitte
stemt de gemeente ook af met het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM). Die volgt het
Nationaal Hitteplan. De ambtenaar
Openbare Orde en Veiligheid van
gemeente Horst aan de Maas legt
dit uit. “Met het Nationaal Hitteplan
maakt het RIVM organisaties, professionals en vrijwilligers die zijn betrokken bij de zorgverlening aan ouderen
en chronisch zieken extra alert op het
feit dat het voor een langere periode
warm wordt. Zo kunnen zij passende

maatregelen nemen om mensen
goed te verzorgen tijdens de hitteperiode en negatieve gezondheidseffecten beperken.” Het Nationaal
Hitteplan is dus in feite een communicatieplan met als doel eenvoudige
voorzorgsmaatregelen tijdig onder de
aandacht te brengen bij risicogroepen
en hun directe omgeving, met name
zorgverleners en vrijwilligers. Mocht
code rood worden afgekondigd vanwege de hitte, dan beginnen vuilnisophalers ’s morgens al om 06.00 uur
met het inzamelen van afval.

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven
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Horst aan de Maas 75 jaar bevrijd

Jac Lemmen uit Meterik
Het is in 2019 precies 75 jaar geleden dat Horst aan de Maas bevrijd werd van de bezetting van de
Duitsers. Veel inwoners van de gemeente hebben de oorlogsjaren en de bevrijding heel bewust meegemaakt. In de serie Horst aan de Maas 75 jaar bevrijd doen zij hun verhaal. In deze aflevering: Jac Lemmen uit
Meterik. Hij zette zijn herinneringen aan de oorlogsjaren in 1994 op papier.
Jac Lemmen, geboren op 20
september 1923, heeft altijd ‘in de
Schaak’ gewoond. Na de oorlog, in
1953 trouwde hij met Annie Bouten.
Hij overleed in 2002. In 1994 zette
hij zijn herinneringen op papier toen
hij in kader van 50 jaar bevrijding
gevraagd was tijdens een herdenking zijn ervaringen te delen.
“Voor mij nam de oorlog in de
zomer van 1943 ernstige vormen
aan. Het verzet was erop tegen
dat wij ons moesten melden voor
de Arbeitseinsatz in Duitsland en
adviseerde ons onder te duiken. Dat
deed ik in de Schadijkse Bossen in
Meterik. Onder andere 43 studenten en een paar Engelse piloten
zaten daar al. Op 19 augustus werd
er door de Duitsers in de Schadijkse
Bossen een grote razzia gehouden.
Wij waren met vijf Meterikse bij
elkaar toen Hay Bouten ons kwam
waarschuwen voor de Duitsers.
Wij probeerden te vluchten, maar
bij Kuenen stonden we plotseling
tegenover de Duitse soldaten. In een
rijtje moesten we op de grond gaan
liggen. Met hun geweer sloegen
ze ons op de benen. Onder bedreiging moest ik weer terug de bossen in om ons kamp aan te wijzen.
Gelukkig hebben ze toen niet de
wapens gevonden die er verstopt

lagen, anders had het er voor ons niet
goed uitgezien.”

Tegen de Tsjechen
gevoetbald,
Met de bus werden de mannen naar
Maastricht gebracht, om vervolgens naar
Amersfoort getransporteerd te worden. “Tijdens dit transport moesten we
in Roermond overstappen. Daar zag ik
enkele mensen uit Meterik op het perron staan. In Amersfoort knipten ze onze
haren kort. Daar kregen we vervolgens
een gevangenispak met een nummer.
Mijn nummer was 1374. Ik werd veroordeeld tot twaalf maanden vanwege
het onderduiken. Na een week kwam
er iemand met een papier en moesten
we tekenen voor Baueinsatz Ost. Als
we deze tekenden, konden we als vrij
man werken in Duitsland, zeiden ze.”
Vervolgens, op 18 november 1943, werd
Lemmen getransporteerd naar Berlijn en
vier maanden later naar Bergtesgaden.
“Hier hadden we het niet slecht. We
hebben zelfs een keer tegen de Tsjechen
gevoetbald, maar verloren de wedstrijd
helaas met 18-3.”
Jac Lemmen werd vaak overgeplaatst. Na Bergtesgaden kwam hij in
Salzburg terecht om vervolgens weer
terug te gaan naar Berlijn. “Daar heb
ik toen nog een Nederlands boekje

gekocht met de titel ‘Volk en Vaderland’.
In dit boekje zag ik een oproep van
Jac Cuppen uit Meterik, die bekenden
zocht. Via Küstrin kwam ik weer terug in
Berlijn. Twee dagen later werd ik naar
Bollerdorf gestuurd. Vanuit daar plaatsen
ze me over naar Paderborn. Tijdens een
bombardement in Paderborn moest ik
vluchten naar een schuilkelder. Voordat
ik daar aankwam ontplofte vlak langs
me een granaat. Gelukkig was ik op tijd
gaan liggen.”
Uiteindelijk moest hij weer terug
naar Berlijn, maar kwam in Potsdam
terecht. “Daar werden we door de
Russen bevrijd. Ik had het ontslagbewijs
van Amersfoort goed bewaard, zodat
ik kon bewijzen dat ik een Nederlander
was. Uiteindelijk leverden ze me uit aan
de Amerikanen. Van hen mocht ik niet
naar Nederland vertrekken, omdat de
chaos nog te groot was. Ik ben toen bij
een boer terecht gekomen, waar ik een
poos heb gewerkt.”
“In juni 1945 ben ik met de trein tot
Duisburg gereisd. Vanaf daar ben ik in
Arcen de grens over gestoken. Via Venlo
ben ik vervolgens te voet naar Horst
gewandeld. Op de Venloseweg kreeg ik
van boer Joosten een fiets om naar huis
te fietsen. Het bleek dat het nieuws van
mijn terugkeer al sneller bij mijn familie
was, dan ik zelf. Mijn moeder kwam ik
namelijk bij Jenniskens al tegen.”

Jac Lemmen

Professionele
asbestverwijdering
Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling
compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com

VOOR EEN MOOIE EN SFEERVOLLE BADKAMER

Openingstijden:
ma gesloten
di-do 09.30 tot 17.30 uur
vr 09.30 tot 20.00 uur
za. 09.30 tot 15.00 uur

Voor een
graag
afspraak
n
van tevore
bellen tel.
511
0478-796

GROTESTRAAT 28 VIERLINGSBEEK • WWW.SFEERBADKAMER.NL

HALLO in Torre del Mar
De vrienden Tiny en Wiel Christiaans, Jean en Thijs Houwen, Henny en Jan Duif en Jose en
Hans Verhoeve vierden in mei in het Spaanse Torre del Mar het feit dat het merendeel van hen dit
65 jaar wordt. Tot hun verbazing troffen zij daar het Horster hundje aan en ze vonden het een mooi
moment om daar de HALLO voor de dag te halen.
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Onderzoek van GGD Limburg

Aantal soa’s onder jongeren stijgt
Het aantal Limburgse jongeren met een seksueel overdraagbare aandoening (soa) dat zich meldt bij de GGD
de afgelopen jaren is toegenomen. Dat blijkt uit het onderzoek van de Thermometer Seksuele Gezondheid
Jongeren Limburg 2018 van GGD Limburg-Noord en Zuid Limburg. 18,5 procent van alle jongeren onder de 25 jaar
die zich vorig jaar meldden, had een soa.

Soa-vindpercentage in Limburg

komen minder snel langs bij de GGD
voor advies, voorlichting of informatie. Als ze ons niet zo snel bereiken, moeten wij het omdraaien en
dus zelf naar deze doelgroep stappen. Daarom gaan we de komende
tijd vaker voorlichting geven op bijvoorbeeld speciaal onderwijs.”

Taboe

20%

Voorlichting is belangrijk om
seks en soa’s bespreekbaar te
maken, stelt de GGD. Er heerst nog
altijd een taboe op deze onderwerpen. Volgens Levels praten jongeren onder elkaar er wel over. “Maar
niet altijd op de goede manier. Er
wordt soms ook stoer over gedaan
of lacherig, en dat is fout.” Levels
noemt als voorbeeld sexting (delen
van seksueel getint materiaal, zoals
naaktfoto’s en/of filmpjes). “Je ziet
dat sexting steeds normaler wordt
onder jongeren. Vaak zien zij dit
als onderdeel van seksuele ontwikkeling. Gevaar is dat deze foto’s of
video’s worden verspreid door Jan
en alleman. Dat is seksueel grensoverschrijdend gedrag en meestal
hebben zij dat niet door.”
De meest voorkomende soa’s in

19%
18%
17%
16%
15%
14%
13%
12%
11%
10%
2014

2015

2016

2017

2018

Overig: Praktisch opgeleid 34% en theoretisch opgeleid 66%
Geslacht: 62% vrouw, 29% hetero man en 9% MSM (mannen die seks hebben met mannen)

Een jaar eerder was het percentage 17 procent. In 2016 was het
aantal soa’s weer hoger met een percentage van 18,6 procent. De jaren
daarvoor waren er flink minder seksuele overdraagbare aandoeningen. In 2015 16,1 procent en in 2014
14,1 procent. Volgens Luuk Levels,
arts infectieziektebestrijding bij GGD
Limburg-Noord, kan de toename
meerdere oorzaken hebben. “Het is
lastig te zeggen waardoor zo’n stijging

ontstaat”, vertelt Levels. “De meest
logische reden is dat jongeren vaker
minder veilig vrijen. Ze denken net
voor de daad niet goed na en dan
nemen ze het risico om zonder anticonceptie te vrijen.”
Uit het onderzoek blijkt dat praktisch opgeleide jongeren (66 procent)
meer risico lopen op een soa dan theoretisch opgeleide jongeren (34 procent). Ook jonge mannen die seks
hebben met hetzelfde geslacht heb-

ben een verhoogd risico op een seksueel overdraagbare aandoening.

Doelgroep lastig
“Deze categorieën hebben voor
ons extra de aandacht”, zegt Levels.
“We proberen door preventieve
maatregelen zoals voorlichting en
trainingen deze groep duidelijk te
maken wat de risico’s zijn tijdens
het vrijen.” De doelgroep is volgens
Levels ook lastig te bereiken. “Ze

Limburg onder jongeren zijn chlamydia (17 procent), gevolgd door
gonorroe (2 procent). Jonge mannen die seks hebben met mannen,
hebben een verhoogd risico op hiv.
Om die reden kunnen zij zich twee
keer per jaar kosteloos laten testen
voor een soa bij de GGD. Sinds april
2018 kunnen mannen die seks hebben met mannen advies en informatie opvragen bij het Centrum
voor Seksuele Gezondheid (CSG)
Limburg over het preventiemiddel PrEP (pre-expositie profylaxe).
Met deze pil kunnen gebruikers
voorkomen dat ze hiv krijgen.
Uit de Limburgse Thermometer
bleek ook dat de helft van de meisjes en één op de vijf jongens last
heeft gehad van ongewilde seksuele ervaringen. De ongewilde
seksuele ervaring die meisjes het
meest meemaken is het ongewild
aanraken van borsten, billen of
geslachtsdelen. Bij jongens komt
het ongewild zoenen het meest
voor. In het najaar komt GGD met
resultaten van een nieuw onderzoek over seksuele gezondheid
waarbij resultaten bekend worden
gemaakt op gemeentelijke schaal.

Directeur De Locht
stopt
Henk Kemperman, directeur van Openluchtmuseum De Locht in
Melderslo, legt in de loop van dit jaar zijn functie neer. Kemperman
wordt in november 75 jaar en vindt het tijd plaats te maken voor
een opvolger.
Henk Kemperman begin in 2008
als vrijwilliger voor het museum en
werd in 2012 algemeen directeur.
“Onder zijn enthousiasmerende en
energieke leiding is het museum
van een streekmuseum geëvolueerd naar het Openluchtmuseum
de Locht van nu”, zegt voorzitter
Jan Hulsen. “Op 5 november wordt
Henk Kemperman 75 jaar en vindt
hij het tijd plaats te maken voor

een opvolger die het museum verder kan ontwikkelen en verduurzamen met behoud van het specifieke
karakter van een organisatie die
bestaat dankzij de inzet van vrijwilligers.” De exacte datum van zijn
vertrek laat hij afhangen van het
moment dat zijn opvolger zich aandient. Inmiddels is het bestuur op
zoek naar iemand die zijn taak kan
overnemen.

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

3 van de 4 slaagt!

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

WERKEN IN NIEUW ZEELAND?

Vier generaties
Pien Koopman-van den Munckhof beviel 2 mei in Epe (Gelderland) van dochter Lynn Koopman.
Samen met oma Irma Hesen uit America en superoma Nel Hesen-van de Beuken uit Horst zijn daarmee vier generaties compleet.

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde mensen die ons willen
ondersteunen met alle werkzaamheden binnen onze rozenkwekerij.
Tevens zijn we ook op zoek naar
oculeerders (vanaf half december).
Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u ons
contacteren via: info@southernroses.co.nz
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Ut is good zoë, wah
Ôzze Noud is d’r ni mer

Noud Keltjens
lieve broer, schoonbroer en oom van
Lottum Truus †
Milheeze Sef
Rob, Pim

Lottum Fried en Nel
Rolf, Maud
Oploo Roos en Juul
Frank, John, Anouk
Neer Miep en Wim
Mischa, Sjoerd
Broekhuizen Paul en Marian
Nandy
Lottum Karin en Ger
Marijn, Wieteke
Neer Fons en Tiny
Bas, Ruud, Anne
Lottum Marleen en Peter
Noortje, Marlou, Sanne
Hij overleed op 71-jarige leeftijd.
Venlo, 8 juli 2019
Correspondentieadres: De Lom de Berghlaan 10, 5973 NL Lottum
We nemen afscheid van ôzze Noud op zaterdag 13 juli om 10.00 uur
in crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.
Noud is thuis. Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid van
hem te nemen op donderdag 11 juli van 19.00 tot 20.00 uur.
In plaats van bloemen liever een bijdrage voor ’t Roezekrenske.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig in het crematorium.
Een speciaal woord van dank aan dokter Huijs en de
medewerkers van Proteion Thuiszorg.

‘t Zij vreugd of pijn, altoos zal ik uw eigen zijn.

Vroeg in de ochtend is vredig overleden

Maria van den Goor
Christiaan Antonius Hubertus Claassens († 2002)
* Sevenum, 8 augustus 1921

† Sevenum, 5 juli 2019

Blerick Ine en Joop Moorman-Claassens
Marieke Moorman en Simon Bertens, Renske, Mees, Goof
Lidwine Moorman en Jan-Martijn van Elburg, Jip, Bo
Wollerau, Christine en Nico Willemsen-Claassens
Zwitserland
Hilke en Christopher Frei-Willemsen, Colin, Chloe, Henrik
Marijn Willemsen
Sylvie en Kevin Jelley-Willemsen, Niels
Limbricht Joost Claassens en Christel Berden
Stefan Claassens
Laurens Claassens en Janneke Köllner, Tijs, Julie
Marloes Claassens en Albert Casán
Munstergeleen Cecile en Theo Jans-Claassens
Isolde Jans en André Hopmans
Caspar en Desirée Jans-Janssen, Ethan, Emilia, Charlotte
Nuenen Steef Claassens en Mia Geurts
Iselle Claassens en Jasper van Es, Noé, Loua
Patty Claassens en Tako Mastenbroek
Nijmegen Jeroen Claassens en Agnes van der Linden
Rosmalen Frans Claassens en Tea van Maanen
Jasper Claassens en Marieke Dijkshoorn
Isa Claassens en Bas ter Avest
Jeroen Claassens en Iris Verhoek

opa Noot
Sofie, Tuur
Jip, Pem

We hebben nu heerlijke frambozen,
elke dag vers geplukt! Ook producten
zoals jam, siroop e.a. Malina Fruits,
Tongerloseweg 11, 5963 NR Hegelsom.
Tel. 06 10 72 63 18.
Geïsoleerde sandwichpanelen
(gebruikt) te koop! Steenwol
geïsoleerd. Dikte: 60/120 mm, div.
lengtes tot 4.75 m. Afhalen tegen elk
aannemelijk bod. Tel.: 06 53 14 56 87.

Dag en nacht bereikbaar

Nijmegen Sjors Verhaegh
Maurice Verhaegh en Justyna Kurek, Zoë
Liza en Rainier van Vlokhoven, Noëlle

www.briensveld.nl

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

Verloren in Melderslo, I-Phone 7
(zwart), met bankpasje. Gevonden?
bel a.u.b. 06 20 43 58 63.
Studeren in Maastricht?
Kamer te huur per 15 aug. nabij
winkelcentrum Brusselse Poort,
5 min. van Vrijthof. tel. 06-51809513
na 18.00 uur.
Te koop nieuwe aardappelen!
Makkelijk af te halen met
zelfbediening. Bosstraat 63, Hegelsom
Te koop 30 aluminium regenbuizen,
lengte 6 mtr. Ø 50mm. 2 bochten en
6 perrotsproeiers. Tel.: 077 398 16 83.
Zomer-voet-behandelingen:
activerend, reinigend of ontspannend.
www.mayproosten.nl
Opruiming. Alles 50% korting.
Bloemsierkunst De Kogeldistel,
Kogelstraat 62 HEGELSOM.
Leegverkoop.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

Os Pap en Mam
Opa en Oma

Jan en Lien
Saris-Brummans

Familie Van den Goor en familie Claassens

Zijn op 11 juli
50 jaar getrouwd

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op 11 juli te Sevenum.

Proficiat!

We danken Sevenheym en de huisarts voor de goede en betrokken zorg.

Kinderen en kleinkinderen

Correspondentieadres: Ine Moorman-Claassens,
Schenck van Nijdeggenstraat 11, 5921 HZ Blerick.

Hombergstraat 8
5963 AJ Hegelsom

Voor verse rabarber, komkommers,
kersen, frambozen, blauwe bessen,
perziken, abrikozen enz. naar Thijs
Huys Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.

Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.

Rolsteigers - Ladders - Trappen.
Scherpe prijzen - div. acties!
www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.

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

T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines oa ploegen frees spitmachinekieper mesttank schudder hark maaier
weibloter tractor enz 06 19 07 69 59.

Voor groenteplanten o.a. winterprei,
aardbeienplanten, fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.

De Eucharistieviering in de H. Hubertuskerk
in Hegelsom is om 11.30 u.
Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

Te Koop Morellen
(zure kersen), zelf plukken, €1,-/kg.
Van Lankveld, Tienraijseweg 2 Meerlo,
tel. 06 53 13 01 32.

Haarlem Miek Claassens en Laurie Schellekens
Merlijn Claassens
Aart Claassens
Floris Claassens

Wij vieren ons Gouden Huwelijksfeest
op donderdag 15 augustus.

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

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl

Bussum Lidwien en Johan Vos-Claassens
Eva Vos en Germán Rodríguez, Inti, Sebastian
Merel Vos en Stijn Toonen
Iris Vos en Maurice van der Velden

Nijmegen Monique Claassens en Jack van der Meer
Saskia en Maik Vossenberg-Hennink, Lourdes, Liz, Louena
Sander Hennink en Merel Hofs, Emma, Tuur

Haje wah,

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

want waar gij zijt, daar zal ik zijn.

weduwe van

Roermond Francy en Fons
Bart †

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

Ik laat bij u dat herte mijn,

Deze H. MIS zal worden opgeluisterd
door G.Z.V. Egelsheim.

Ad en Netty
Vingerhoets - Peeters

Jac en Lenie
Cuppen
zijn 50 jaar getrouwd
op 18 juli 2019.
Proficiat!
Katja & Geert
Bob en Gijs
Cindy & Wim
Seppe en Mare
Vossenheuvel 26
5966 RG America

nieuws 09
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Horst
aan de
Maas

Pepijn Lijnders

Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt in de serie
Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben gevolgd en buiten onze
gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: Pepijn Lijnders (36), geboren in Broekhuizen, maar inmiddels
uit Formby, Engeland.

voorzitter Rob Hendrix vroegen toen of ik de jeugd kon helpen
met een technisch beleidsplan.” Zo bleef ex-Broekhuizenaar toch
bezig met voetbal. “Ik verzorgde toen ook de trainingen van het
tweede elftal. Daar is alles begonnen.” Pepijn liep zijn eerste
stage bij voetbalvereniging Wittenhorst en zijn tweede bij voetbalclub PSV Eindhoven.
In de jaren dat Pepijn naar het CIOS ging, zat hij op kamers
in Sittard. Daar leerde hij zijn vrouw, Danielle kennen. “We kwamen elkaar tegen tijdens carnaval in Horst. Zij was en is de liefde
van mijn leven. We hebben twee prachtige zonen: Romijn en
Benjamin. Inmiddels zijn we alweer negentien jaar samen en
zijn in 2012 in Porto getrouwd.” De twee zoons werden ook in
Broekhuizen geboren, in het droomhuis van Danielle en Pepijn, dat
ze kochten nadat Pepijn van PSV naar FC Porto verhuisde. “Het is
een geruststellende gedachte dat je ergens een thuis hebt als je
veel reist en werk hebt waar nogal wat druk op staat. Danielle en
ik waren helemaal gek van dit huis en toen het te koop kwam te
staan was het voor ons duidelijk dat we alles moesten proberen
om het te kopen. De tuin rijkt tot aan de Maas, toevallig precies op
de plek waar ik als jongetje altijd ging vissen.”

Genieten

Velen zullen Pepijn vooral kennen als assistent manager
bij de Engelse voetbalclub Liverpool FC. Hij is de rechterhand
van de coach Jürgen Klopp. Pepijn groeide op in Broekhuizen,
in een huis direct aan de Maas. “Mijn ouders woonden toentertijd nog op een bovenverdieping in een huis aan de Veerweg”,
vertelt Pepijn. “Mijn vader is zijn hele leven grafisch ontwerper geweest. Mijn moeder werkt bij Daelzicht en bij stichting
miMakkus. Ik ken niemand die meer liefde en tijd aan de mensen rondom haar heen geeft.”

Streken uithalen
Pepijn zit op de basisschool in een klas met dertien kinderen.
“Zes meiden en zeven jongens”, zegt Pepijn. “Het enige wat we
deden was voetballen, vissen of het bos in om legertje te spelen.
Daarnaast kon je me in die tijd vinden aan de Maas of op het
trapterreintje.” Volgens Pepijn haalde hij veel streken uit met zijn
vrienden. “Dat waren Lennart, Joep en Jaap. Maar volgens mij
gingen we nooit te ver. Met Lennart ben ik opgegroeid: van samen
in de wieg tot de puberteit.”
De zomerperiode was voor Pepijn altijd een hoogtepunt,
dan werden de rozen geoculeerd. “De mooiste tijd van het

jaar. Mijn vader leerde me op vroege leeftijd al staand oculeren. Ik vond het zo leuk dat ik zelfs naast mijn drukke voetballeven, in de zomerstops, een zakcentje bijverdiende. Samen
met Nando, een goede vriend, oculeerden we tot het te donker was. We hadden een echt ‘Occuteam’.” In die tijd begon
voor Pepijn ook het leven als leerling op het Dendron College in
Horst. “Ik had een haat-liefdeverhouding met de leraren op het
Dendron. Ik bewonderde ze, had een groot respect, maar kon
waarschijnlijk ook het bloed onder hun nagels vandaan halen.
Ik was echt iemand die grenzen opzocht.” Met de gymdocenten
kon Pepijn het wel goed vinden. “Ik speelde als enige leerling
elke donderdagmiddag zaalvoetbal met ze.”

Ernstig geblesseerd
De stap naar het Centraal Instituut Opleiding Sportleiders
(CIOS) was dus ook geen onverwachte stap. “Mijn droom en passie: voetbal en sport”, vertelt Pepijn. Alleen verliep de opleiding
niet helemaal zoals verwacht, Pepijn raakte ernstig geblesseerd
tijdens een training. Door een sliding scheurde de kruisband van
zijn knie. “Een afschuwelijke periode. Ger Lijnders, toenmalige
voorzitter van voetbalvereniging SVEB en mijn oom, en jeugd-

Het is een speciale plek voor het stel. “We komen daar echt
tot rust. We verblijven tijdens de zomerstops van het voetbal
altijd in Broekhuizen.” De kleine dingen maken het voor Pepijn
extra mooi. “Vers brood halen, af en toe met de kids een ijsje
eten, vissen of barbecuen aan de Maas, maar vooral dichtbij
onze families zijn. Voor onze opa’s en oma’s is het de mooiste
periode omdat die twee snuiters vanuit het niets over de vloer
komen. Tot nog toe de enige kleinkinderen dus het is niet altijd
makkelijk voor hen. We zijn niet vaak bij elkaar dus de zomers in
Horst aan de Maas tellen echt.”

Liverpool
Van 2015 tot en met 2017 was Pepijn al de rechterhand
van hoofdtrainer Jürgen Klopp. Na een korte periode als coach
bij de Nijmeegse club N.E.C. besloot hij in 2018 om weer vertrouwd naar Liverpool terug te keren. “Dit is mijn vijfde seizoen
bij Liverpool FC, ik voel me goed. Het is een rol die bij me past,
vooral naast Jürgen. Hij is de motivator, de stimulator achter elke
stap die we maken maar geeft verantwoordelijkheid aan diegene die hij vertrouwt. Ik ben verantwoordelijk voor training,
daarvoor heeft hij me teruggehaald en ik geef richting aan een
weekplan dat het meeste uit het team haalt.” Samen met Jürgen
beslist Pepijn waar ze heen willen in de trainingssessies met het
team en hij zorgt er dan voor dat het gedaan wordt. “Ik creëer
oefeningen, focus op wat we kunnen controleren en stimuleer
hoge normen op en naast het veld. We zien elke sessie als een
wedstrijd, dat is de enige manier om in deze intensiteit te spelen. Ons doel is in elke wedstrijd te bewijzen dat wij het betere
team zijn. De kunst is je te blijven ontwikkelen, dat is wat ik
probeer met het team.”

Einde rommelige reclame
in c entrum Horst in zicht
Het centrummanagement van Horst gaat samen met de ondernemers de vele uitingen aan reclame in het
centrum van Horst aanpakken. Het blijkt dat de reclameborden op straat, naast een rommelige indruk, zorgen
voor onwenselijke situaties tussen voetgangers en fietsers. Ook hinderen ze mensen met een beperking. Dat
blijkt uit de centrumvisie die in opdracht van de gemeenteraad is vernieuwd.
“In overleg met de ondernemers
willen we meer eenheid creëren in
het centrum, zodat het minder rommelig wordt”, aldus centrummanager
Anita Rongen. “Samen met hen willen
we iets leuks ontwerpen, dat ook wat
aan het totaalplaatje toevoegt. Ik zeg
bewust in overleg, want we willen dit
natuurlijk niemand zomaar opdringen,” geeft Anita aan. Voor de ondernemers blijft het mogelijk om zich op
hun eigen manier te profileren door

de keuze uit reclame-uitingen aan de
gevel, voor de gevel of tegen de gevel.
Tegelijkertijd wordt er hiermee ook
wat gedaan aan het chaotische fietsen wandelverkeer. “In een enquête
vroegen we inwoners van Horst naar
wat ze het grootste minpunt aan het
centrum van Horst vonden. De meesten antwoordden daarop dat ze onverwachts omver gefietst konden worden.
Daartegenover bleek dat mensen het
als een groot pluspunt zagen dat er

gefietst kan worden in het centrum.”
Inwoners worden nu door de vele
reclameborden gedwongen op de weg
te lopen, maar lopen dan de fietsers in
de weg. Door meer eenheid te creëren
in de reclame-uitingen hoopt het centrummanagement dat dit probleem ook
wordt opgelost. Het is nog niet bekend
wanneer de overgang plaats zal vinden. “Zodra we een plan hebben waar
het merendeel achter staat, gaan we
aan de slag, “ aldus Anita.

GEVRAAGD EEN

ACTIEVE VERKOOPSTER
• Met ingang van 1 september
• Voor 15 uur per week
• Wij bieden een prettige
werksfeer en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Wil je ons team
versterken stuur dan een
sollicitatiebrief naar:
Mariette Mode
t.a.v. Mariette van Og
Doolgaardstraat 8
5961 TS Horst
info@mariettemode.nl
Tel.: 077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur
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Je was een vrouw van weinig woorden.
Duidelijk herkenbaar voor degenen die bij je hoorde.
Een vrouw, moeder en oma, waar je op kon bouwen,
met een woord, waarop je kon vertrouwen.
Achter je ligt een leven van werken en plicht,
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht.
Zo bescheiden als je hebt geleefd,
zo bescheiden ben je gestorven.

Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden
Al je zorgen en verdriet behoren nu tot het verleden
Verdrietig, maar ook vervuld van trots en mooie herinneringen geven
wij kennis van het overlijden van mijn lieve zorgzame man, ôs pap,
schoonvader en trotse opa

Geboren op
26 juni 2019

Jan Lenssen

Zoontje en broertje van:
Twan en Agnes Driessen
Daan en Lisa
Frans Halsstraat 7
5961 AS Horst

* Horst, 21 mei 1938

Nel Steeghs - Nillesen
echtgenote van

Sjaak Steeghs
In de leeftijd van 80 jaar.
Sjaak Steeghs
Truus en Arno
Lisanne en Sam
Stan
Lenie en William
Moniek en Daan
Marion en Martin
Jeroen en Kamilla
Ria en Willie
Jos
Willeke en Rick
Koen
Sevenum, 8 juli 2019
Correspondentieadres: Gerard Smuldersstraat 13, 5966 NR America
Nel is op haar kamer, Schoutstraat 8B, Sevenum waar
gelegenheid is om persoonlijk afscheid van haar te nemen
op donderdag van 19.30-20.15 uur.

† Sevenum, 9 juli 2019

echtgenoot van

Mia Lenssen - van Wetten
Alex Lenssen
Daniëlle Lenssen en Gertjan Vullings
Stan, Lieke, Siem
Familie Lenssen
Familie van Wetten
Sevenum, 9 juli 2019
Gebr. Douvenstraat 5, 5961 DR Horst
De afscheidsdienst, waarvoor wij u uitnodigen, wordt gehouden
op zaterdag 13 juli om 14.00 uur in de parochiekerk van de H. Joseph
te America. Aansluitend begeleiden we hem naar de begraafplaats,
gelegen aan de Deken Creemersstraat te Horst.
Jan is op zijn eigen kamer, Schoutstraat 8a te Sevenum.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid van hem te nemen
op donderdag 11 juli van 19.30 tot 20.15 uur.
Onze dank gaat uit naar alle hulpverleners die zo liefdevol
voor Jan gezorgd hebben, in het bijzonder de medewerkers
en vrijwilligers van Schoutstraat 8a.

Rens



Geboren

Nena

18 juni 2019
Dochter van
Tom en Renée
Coenen-van de Munckhof
Zwingellaan 13
5962 BD Melderslo

Geboren

Nouk

Vrijdag 12 Juli 2019 om 19.00 uur zal er een avondwake zijn
in de Sint Jozefkerk, Past. Jeukenstraat 2, America.

Familiemens
Doorzetter
Zorgzaam

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op zaterdag 13 juli 2019 om
12.30 uur Crematorium Yardenhuis, Grote Blerickse Bergenweg 30, Venlo.

Na een kort ziekbed is onze lieve broer en oom overleden,

In plaats van bloemen wordt een bijdrage voor
“Alzheimer Nederland” op prijs gesteld. Hiervoor staan
collectebussen in beide diensten bij het condoleanceregister.

Welkom lief ventje!

Piet Nellen
* Sevenum, 12 juli 1943

6 juli 2019
Dochter van
Jaap Jansen en
Rosanne vd Vossenberg
Zusje van Fiene en Tuur
Danielweg 40 Melderslo

† Venlo, 5 juli 2019

35 jaar vriend van Peter Habets († 2006)
Nao alle fijne jaore hebbe weej helaas
afscheid motte neme vaan miene Jan en ozze pap

Jan Bouten
echtgenoot van

Ina Bouten-van Rijswijck
* 7 maart 1955

America

† 6 juli 2019

America, Ina
Emiel
Den Bosch, Ramon en Luciëna
Caeciliahof 27, 5966 PB America
Wij hebben op woensdag 10 juli in besloten kring
afscheid genomen van Jan.

Hay en An Nellen - Ghielen
Petra en Harrie
Vronie, Steef
Mariëlla en Thijs
Casper †, Judith
Lies † en Jan Roeven - Nellen
Marjo en Ger
Niels, Michelle
Hennie en Wiel Verdellen - Nellen
Marion en Eric
Manouk
Edwin en Bianca
Timo, Maud

Op 12 juli, Piet zijn 76-ste verjaardag,
vindt de crematie op zijn wens in besloten kring plaats.

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Na een leven vol liefde, goedheid en hartelijkheid voor ons
allen die hem gekend hebben en tot het laatst toe betrokken
bij alles wat hem dierbaar was, steunend op een diep geloof,
heeft de Here tot Zich genomen

Martin Verhage

Jan Bouten

In de leeftijd van 96 jaar.

De vrienden

Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

uit vaar t verzorging

Correspondentieadres: Steeg 14a, 5975 CE Sevenum

We hebbe afscheid motte neme van ozze gojje vriend

Jan, weej zien trots op oow en weej goan oow misse!

Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid

Mariet en Piet † Vullings - Nellen
Marian en Edward
Erin, Cormac, Eamon, Kevin

“Toetaleur minse” (Jan)

“ik moog neet klage”

THANATOPRAXIE

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

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Correspondentieadres: Burgveldweg 29, 5864 AJ Meerlo

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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Wij zijn dolgelukkig met de geboorte van onze tweeling

Yaro en Raevy
Geboren op 24 juni 2019

Zoontjes en broertjes van:
Stefan Kristal en Cheray Keyer
Finnley
Lorentzstraat 252, 2041 SL Zandvoort

Dankbetuiging

De vele mooie woorden, prachtige bloemen en fijne kaarten die
wij mochten ontvangen tijdens haar ziekte en na het overlijden
van mijn lieve vrouw, ós mam en oma

Truus Coenen - van Dooren
waren hartverwarmend. Wij willen u hartelijk danken voor uw
aanwezigheid en voor de wijze waarop wij samen afscheid hebben
genomen. Dit is voor ons een grote steun geweest.
Sjaak, kinderen en kleinkinderen.

Biologische markt bij
De Vrije Akker
Ter viering van het 10-jarig jubileum organiseert zelfoogsttuin De Vrije Akker in Grubbenvorst een feestelijke markt met biologische en handgemaakte producten. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 14 september.
Naast de markt zijn er ook workshops een bakwedstrijd, live-muziek
en een dienstenveiling. De workshops
bestaan uit de cursussen volksdansen, wilgen vlechten en wildplukken. Kinderen kunnen spelen in de
speeltuin, vilten, beestjes zoeken of
pannenkoeken bakken boven een
kampvuur. Op de markt zijn kraampjes

met natuurlijke producten, verschillende ambachten en informatieve
kramen van natuur- en milieuorganisaties.
De oogstleden van de tuin worden
uitgenodigd voor Heel de Akker Bakt!
Dit is een bakwedstrijd waarin de deelnemers ten minste één groente moeten verwerken in de zoete taart, cake of

koekjes die gebakken moeten worden.
De bezoekers van de markt mogen
hier ook van proeven. Tot slot wordt
er een dienstenveiling georganiseerd.
Hier kunnen particulieren en bedrijven diensten, ambachten en producten
aanbieden. Voor meer informatie is te
verkrijgen door te mailen naar
10jaardevrijeakker@gmail.com

Volgens Misset Terras Top 100

Maashotel zevende beste terras
van Nederland
Het Maashotel in Broekhuizen is op de zevende plek geëindigd in de Misset Terras Top 100. Het Maashotel is hiermee ook het hoogst geplaatste terras van Limburg. Bij Christoffel, ook uit Broekhuizen, eindigde op de 28e plaats.

Wij bedanken iedereen voor het medeleven bij het overlijden
van mijn lieve man, onze geweldige pap en trotse opa

Hay (Harry) Hegger
De lieve woorden, de vele bloemen en kaarten waren overweldigend.
Zij bieden ons grote steun en troost. Het is fijn om te ervaren
dat Hay ook bij andere mensen zo geliefd was.
Lies Hegger-Wijnen
Erik en Josje
Yvon, Marco en Maxime

In totaal staan veertien Limburgse
terrassen in de Top 100. Restaurant
De Werf in het Zeeuwse Veere mag
zich het beste terras van Nederland
noemen. Gevolgd door Brasa in
Purmerend (Noord-Holland) en op plek
drie Pelle’s in Deurningen (Overijsel).
Andere terrassen uit Limburg zijn
Mijn Streek in Heerlen (19), Bruiz in

Maasbree (30), Local in Maastricht
(40), Diverso uit Nederweert (41), ‘t
Hijgend Hert uit Vijlen (46), Huyskamer
Daatjeshoeve uit Nederweert (53),
Luna uit Sittard (69), Luna uit Stein
(75), Charlemagne uit Maastricht (81),
Bonaparte uit Venlo (92).
De Terras Top 100 toetst
Nederlandse terrassen op gebied van

gastvrijheid, presentatie, hygiëne
productbehandeling, vakmanschap,
bedrijfsvoering en ondernemerschap
en personeelsbeleid. De lijst komt
tot stand door onaangekondigde
jurybezoeken. Elk terras mag
meedoen, mits ze veertig stoelen
heeft en vijf dagen per week
geopend is.

Oh, zit dat zo!

“Gewoën door bliêve ojjemen…”
En toen waas ’t stil.
Wij danken iedereen voor de hartverwarmende belangstelling,
de vele lieve woorden, kaarten en bloemen na het plotseling
overlijden van mijn lieve man, ózze pap en trotse opa.

Hay van der Sterren
Hay ván Biële Sjengske

Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners,
Intermakelaars, Van der Putt Advocaten en Welkoop Sevenum

Ik wil op vakantie maar
de baas zegt nee
Door: Bram (B.P.M.) Dirkx, Van der Putt Advocaten
Na een jaar werken wil je van je welverdiende vakantie gaan
genieten. Gedurende het jaar heb je hard gewerkt, om je vakantieuren bijeen te ‘sparen’ en in mei ontvang je veelal vakantiegeld.
Je hebt een leuke reis gevonden en je zou de reis graag meteen willen
boeken. Echter, je moet je vakantie nog ter goedkeuring voorleggen
aan de werkgever. Mag die jouw vakantie weigeren?

Het heeft ons goed gedaan en geeft ons veel steun en troost.
Nettie, Frank, Marc en Kim, Niek en Lieke, Imke
De zeswekendienst is op zondag 18 augustus
om 9.30 uur in de H.Hubertuskerk van Hegelsom.
Horst, juli 2019

&

Als werknemer bouw je jaarlijks
vakantie-uren op. De hoofdregel is dat
je recht hebt op vier keer de arbeidsduur per week. Werk je bijvoorbeeld
30 uur per week, dan bouw je dus
120 uren op. De werkgever kan meer
vakantie-uren toekennen, zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen,
maar nooit minder. Niet opgenomen
vakantiedagen mag je meenemen
naar 2020, maar meegenomen dagen
zijn dan nog maar zes maanden
geldig. Ook heb je als werknemer
recht op vakantiegeld. In de wet is bepaald dat de werknemer (minimaal)
8% over het brutoloon als vakantiebijslag ontvangt. Daar kan ook in
het voordeel van de werknemer van

worden afgeweken. Het mag dus meer
zijn, maar niet minder dan 8 procent.
De werkgever moet jou in de gelegenheid stellen om vakantiedagen op te
nemen. Is ten aanzien van het opnemen
van de vakantiedagen niets geregeld,
dan kan de vakantie worden opgenomen
naar de wens van de werknemer. Daar is
echter een uitzondering op! De werkgever kan de opname van opgebouwde
vakantiedagen weigeren als er sprake is
van gewichtige redenen. Te denken valt
dan aan een ernstige verstoring van de
bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld meerdere
werknemers die op hetzelfde moment
vakantie willen. Binnen twee weken na
de vakantieaanvraag moet jouw werkgever te kennen geven dat er gewichtige
redenen zijn. Doet de werkgever dat
niet (tijdig), dan kan de werknemer zijn

vakantiedagen in die periode gewoon
opnemen. Wil de werkgever een reeds
vastgestelde vakantie alsnog wijzigen
in verband met een gewichtige
redenen, dan moet de werkgever in
overleg treden met de werknemer.
Moet je de vakantie alsnog annuleren
in verband met een gewichtige reden,
dan moet de werkgever jouw schade
vergoeden.

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 74 | www.putt.nl
dirkx@putt.nl
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Denk mee over een nieuw
cultuurbeleid
Wat betekent cultuur voor jou? En hoe ziet cultureel Horst aan de Maas er over- pak ’m beet30 jaar uit? Wat gaat er nu goed en moeten we voor de toekomst zeker behouden?

Commissie bezwaren en klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 16 juli
2019 bij elkaar voor een hoorzitting.
Hoorzitting om 18.30 uur

besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting

Behandeling van bezwaarschrift tegen de

vindt plaats in het gemeentehuis van Horst

tijdelijke sluiting van een perceel aan de

(ingang via hoofdingang).

Helenaveenseweg in Evertsoord.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de commissie, mevr.

De commissie brengt advies uit over te nemen

A. Schatorje-Linders, tel. (077) 477 97 77.

Ideeënbord voor cultuurbeleid tijdens Funpop.

Dit soort vragen stellen we de komende tijd

want die helpen bij het maken van nieuw

aan inwoners, verenigingen en culturele

cultuurbeleid.

instellingen.

Meedenken? Meedoen?

Onder andere door middel van een enquête.

Vul hier dan de enquête in op

Rooien plantsoen ’t Veldje in Horst

Jouw antwoorden op de vragen zijn belangrijk,

www.horstaandemaas.nl/cultuur.

Op maandag 15 juli wordt de groenstrook, inclusief 5 bomen, ter hoogte van ’t Veldje

15 juli 2019

1 t/m 9 gerooid. Het plantsoen wordt gerooid in verband met de nieuwbouw die hier gaat
plaatsvinden. De hele strook wordt daarna opnieuw ingericht en aangeplant.

Werving kalendergids 2020
In de komende weken zal Lokaal Totaal (onderdeel van FMR Producties) bedrijven en
instellingen bezoeken om adverteerders te werven voor de kalendergids 2020. Het staat u
vrij om hier wel of niet op in te gaan.
Evenementen aanmelden voor kalendergids

tot uiterlijk 1 september doorgeven aan Unit

Verenigingen en organisaties kunnen hun

Communicatie, tel. (077) 477 97 77 of per

evenementen voor de kalendergids 2020

e-mail: gemeente@horstaandemaas.nl

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

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

America

Melderslo

Melderslo, Broekhuizerdijk 53

Kerkbosweg 22

Zwingellaan 15, 17, 19, 21

Grubbenvorst

Daniëlweg 44

Horst, Loevestraat 8
Meterik, Americaanseweg 107b

Pastoorstraat 5

Beemdweg 4

Melderslo, Herenbosweg 25

Spoorstraat 6

Meterik

Horst, Herstraat 45

Sectie L nr. 976

Bergsteeg 20

Meterik, Donkstraat 20

Meerlosebaan 1c

Sevenum

Verordening rechtspositie

Horst

Dorperdijk ongenummerd

raads- en commissieleden

Hoofdstraat 28-30

Wvg Klaver 7

gemeente Horst aan de Maas

Fruitweg 16

Erik de Rodeweg 7 en 9

vastgesteld

Tienrayseweg 10

Swolgen

Verordening mobiliteitsfonds

Kronenberg

Generaal Dempseystraat 21

gemeente Horst aan de Maas

Peelstraat 26

Krienestraat 1

vastgesteld

Meerlo

Horst aan de Maas

Nota parkeernormen

Bergsboslaan 4

Vertrokken naar onbekende

gemeente Horst aan de Maas

bestemming:

vastgesteld

06 - 13 49 30 96

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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Taxussnoeisel

Mooie start inzamelactie Taxus Taxi

Wij zijn op zoek naar een medewerker
Buitendienst met passie voor wegen en
openbare ruimte. Heb jij ‘grijze vingers’?

De jaarlijkse inzamelactie van taxussnoeisel door de stichting Taxus Taxi verloopt
voorspoedig. Sinds de start van de actie op 10 juni is er snoeisel ingezameld voor ruim 1.000
chemotherapieën. "Dit is een mooie start van het seizoen", laat coördinator Werner Toonen
van de Taxus Taxi weten.
De éénjarige twijgjes van de groene heester

Deelnemen zonder taxushaag

worden gebruikt voor de kankerremmende

Ook zonder taxushaag kan een bijdrage

medicijnen Paclitaxel en Docetaxel.

worden geleverd aan de strijd tegen kanker.

"De inzameling gaat goed. We komen veel kuilen

Simpelweg door anderen te informeren over

tegen, zoals geadviseerd, waardoor er minder

de inzamelactie. "Breng het onderwerp eens

broei is en de kwaliteit van het snoeisel beter

ter sprake tijdens een gesprek met de buurman

is en blijft", vervolgt Werner. Snoeisel is aan te

of als weetje op een verjaardag van de familie",

bieden vanaf één volle kruiwagen of half gevulde

stelt Werner voor.

Taxus Taxi Tas. De exacte einddatum van de
Taxus Taxi Actie 2019 wordt gecommuniceerd

Een ophaalverzoek kan worden ingediend

via de website en social media van de stichting.

via www.taxustaxi.nl/afspraak. Op de website

"Maar mensen kunnen zich ook aanmelden voor

zijn ook de uitgiftepunten van de Taxus Taxi

onze nieuwsbrief via www.taxustaxi.nl/contact."

Tas te vinden.

Naar het gemeentehuis?
Maak eerst een afspraak

Medewerker Buitendienst (m/v) voor 36 uur per week
Gemeente Horst aan de Maas
Meer informatie en reageren via www.banenpleinlimburg.nl

Ga naar horstaandemaas.nl/afspraak. Telefonisch een afspraak maken kan ook.

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Voor Particulieren
en Bedrijven

Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
phoven@gmail.com
ge • 06 22 37 12 88 • renevano
Meijelseweg 3 • Berin06
223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Wij zijn op zoek naar een:

Internationaal Chauffeur m/v
Werkzaamheden:
• Als internationaal chauffeur ben je het gezicht van het bedrijf.
Naast de verantwoording van het goederenvervoer, is goede
communicatie met klanten een belangrijk onderdeel van je
werkzaamheden.
• Vervoer van hightech apparatuur naar instellingen in Europa.
Wat vragen we van je:
• Je bent in het bezit van Rijbewijs B.
• Je bent in het bezit van Rijbewijs CE
(of je hebt de ambitie om deze te halen).
• Kennis van de Engelse taal is een pre.
• Je hebt passie voor je vak en zit met veel plezier achter het stuur.
• Je bent flexibel en hebt er geen problemen mee om meerdere
dagen van huis te zijn.
• Je bent klant en servicegericht en je houdt van aanpakken.
Wat bieden we je:
• Werk in een succesvol, dynamisch en klein familiebedrijf met
leuke collega’s
• Marktconforme arbeidsvoorwaarden (cao Beroepsgoederenvervoer);
• Goede pensioenregeling;
• Je draait in ons opleidingsprogramma mee, waardoor je
nascholing (code- 95) gewaarborgd is.
Solliciteren kan door een e-mail met motivatie en cv te sturen naar:
g.versleijen@wxs.nl

TIJDENS DE BOUWVAK GEOPEND!

Bel Henry Mulders: 0622132870
Voorheen: Van Rengs Bestratingen

St. Jansstraat
5 5
St. Jansstraat
5964
AA
Meterik
5964 AA Meterik
Tel: Tel:
077 077-3526885
- 230 00 15

Houthandel
& 12Timmerbedrijf
VRIJDAG
JULI 2019
18.00
UUR van
Rene
Ophoven
v.o.f.
MIËTERIKSE KWIS
13.30 UUR

MIËTERIKSE KERMIS

G.Versleijen Internationale Speciaal Transporten BV is een klein
familiebedrijf, gespecialiseerd in het vervoer van hightech
apparatuur door de Benelux, maar ook door heel Europa.
Betrouwbaarheid, kwaliteit, vakmanschap, passie en betrokkenheid
staan bij ons centraal. Wij werken met modern materieel,
goede faciliteiten en Nederlandse arbeidsvoorwaarden.

ZATERDAG 13 JULI 2019

OPENING KERMIS MET RUDZ

Houthandel
& Timmerbedrijf
20.00 UUR STARSTRUCK
ENTREE €7
Rene van
v.o.f.
+ DJ Ophoven
MAX WILLEMSEN
12.00 UUR
14.30 UUR

19.00 UUR

15.30 UUR
16.30 UUR

19.00 UUR

ZONDAG 14 JULI 2019

TOEPEN
5X11 JCM / KISTJESBAL
+ NEET UM AAN TE HUÙRE
+ DJ HARRALD

Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Essentiële oliën
Bloesemremedies
Schüssler celzouten
OPENINGSTIJDEN

13.00 UUR /
16.00 UUR

BALLOON

+ DJ MATINEE’SS

dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00
zaterdag 10.00 - 16.00

BEKRO Horst
Bronboringen & Bronbemalingen

MAANDAG 15 JULI 2019

BEERPREUVENEMENT
MIEL HOEIJMAKERS+MAXIME BAUR

PARTY CRIMINALS
+ DJ EINSTEIN & MC²
MAASHORST

www.bekro.nl

Tuinberegenings
pompen
en alle toebehoren zoals:
slangen n snelkoppelingen n
n sproeiers n kleppen n buizen n
n

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27
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RAADSFEITEN
RAADS
EDITIE 11 JULI 2019

INFORMATIE VAN EN OVER

DE GEMEENTERAAD VAN HORST AAN DE MAAS

Drukke agenda voordat
vakantie begint
Zoals we vaker zien had de raad vóór het vakantiereces te maken met een overvolle
raadsagenda. Veel grote projecten werden vóór de vakantie behandeld.

Themabijeenkomst afvalsysteem
Naar verwachting krijgen we in de toekomst te maken met een tekort op onze afvalbegroting.
Op 18 juni ging het o.a. over de

Na het zomerreces moeten de raadsleden

huisvesting van arbeidsmigranten en

weer meteen aan de bak: op 20 augustus

de bibliotheekvisie. Tijdens de extra

de themavergadering Omgevingswet en op

raadsvergadering op 3 juli werden de

27 augustus een raadsavond met o.a. de

toekomstvisie binnensportaccommodaties,

centrumvisie op de agenda.

het meerjarig investeringsplan gemeentelijke

De laatste vergadering vóór het zomerreces

vastgoedobjecten en de beleidsnotitie

was gelukkig net op tijd afgelopen om nog

teelfondersteunende voorzieningen behandeld.

een staartje mee te kunnen pikken van de

En dan was er natuurlijk ook nog de

voetbalwedstrijd van de oranjeleeuwinnen in

raadsveradering over de kadernota op 2 juli.

de halve ﬁnale van het WK.

1000ste volger van het twitteraccount

Daarom wil de gemeenteraad graag inzicht in

op afvalgebied. Hierbij was er ook aandacht

Tijdens de raadsvergadering van 3 juli mochten we de 1000ste volger van het twitteraccount

de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van

voor de vertaling naar de situatie in Horst

van de gemeenteraad welkom heten. Lang niet alle gemeenteraden presenteren zich

afvalinzameling. Tijdens een themabijeenkomst

aan de Maas. Vervolgens werden de (burger)

op twitter. Gezien de gestage groei van onze volgers blijkt dat het twitteraccount van de

op 11 juni gaf Pieter Reus (omdenker in afval)

raadsleden om input gevraagd voor mogelijke

gemeenteraad in een behoefte voorziet. Trouwens, ook op Facebook en YouTube kun je de

een toelichting op de nieuwe ontwikkelingen

oplossingsrichtingen.

berichten van de gemeenteraad terugvinden (RaadHadM).

Inspiratiesessie

dM - 2 juli 2019

Gemeenteraad HadM @RaadHa

er.
We verwelkomen onze 1000ste volg

HadM800
In het kader van HadM800
opende Erik van den Eijnden
op 18 juni de raadsvergadering
met een overweging over Hub
van Doorne, oud-inwoner en
oprichter van de DAF-fabrieken.
Teugkijken?

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Op het YouTubekanaal van

Een kort informeel overleg waarbij ambtenaren de raadsleden bijpraten over nieuwe

de gemeenteraad (raadhadm)

ontwikkelingen. Dat is een inspiratiesessie. De consulenten van Sport aan de Maas

kunt u alle bijdragen in

informeerden de (burger)raadsleden tijdens een inspiratiesessie op 11 juni over hun

het kader van HadM800

werkzaamheden de afgelopen jaren. Ook werd de (burger)raadsleden om inbreng gevraagd

terugkijken.

voor het programmaplan Sport aan de Maas voor de komende jaren.

Postbus 6005, 5960 AA Horst

grifﬁer@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

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

Maatregelen voor meer markthuurwoningen
Als Essentie zien we een toenemende vraag naar woningen door
verschraling van het aanbod. Op Funda.nl staan momenteel circa 175
woningen te koop in onze gemeente. Daarnaast staan er nu online
slechts twee woningen van tussen de 700 en 900 euro te huur.
Dit is tekenend voor het structurele aanbod. Enerzijds lopen prijzen
op door het beperkte aanbod, maar
we zien ook dat het woningaanbod
achterblijft. In planvorming en in
type woning. Daar waar voorheen
de focus lag op het vergroten van
de sociale huur en de koopsector,

zien we nu een toenemende vraag
naar markthuurwoningen. Dit vraagt
een andere aanpak dan een aantal
jaren geleden.
Jongeren en ouderen vallen qua
inkomen vaak tussen wal en schip.
Ze verdienen te veel voor een sociale
huurwoning, of te weinig om in aan-

merking te komen voor een hypotheek. Dit is steeds vaker regelmaat.
Tel daarbij maatregelen vanuit het
Rijk die leiden tot hogere en langer
lopende studieschulden op, plus dat
de ‘kosten koper’ bij de aankoop van
een huis niet langer meegefinancierd kan worden. Dan is dus ook de
inbreng van eigen geld noodzakelijk.
De mogelijkheden voor woningzoekenden, specifiek jongeren en starters nemen hard af in de koopmarkt.
Dit vraagt verbreding van de aan-

pak, maar vooral in het aanbod van
markthuurwoningen.
Onze traditionele partners kunnen dit niet alleen en op een aantal
particuliere beleggers na, investeren
(institutionele) beleggers nauwelijks in markthuur in onze gemeente.
Bovendien is er een bepaalde
omvang nodig voor een aantrekkelijk project. Als het aanbod dan ook
nog achterblijft, hollen we achteruit. Daarnaast nemen de bouw- en
ontwikkelkosten maar ook leges en

plankosten steeds meer toe.
Als het onder de streep niet
meer op te brengen is, moeten we
kijken wat we daar als gemeente
zelf aan kunnen doen, zoals het
verlagen van de grondprijs. We
hebben met een tweetal moties
samen met de coalitiepartijen het
college opgeroepen met maatregelen te komen. Liever vandaag dan
morgen.
Jeroen Brouns,
raadslid Essentie

Er moeten nu keuzes gemaakt worden
Tijdens de vergadering van dinsdag 2 juli zijn de kadernota en de
eerste bijstelling van de begroting besproken. Dit is het moment om
kaders mee te geven voor de begroting van 2020 en te controleren of het
gevoerde beleid van het afgelopen jaar geslaagd is. SP is erg kritisch op
het gevoerde beleid van het huidige college.
We zien dat de druk op het sociaal domein toeneemt, niet alleen
bij jeugdzorg maar over de gehele
breedte. Uiteindelijk komt het huidige tekort in het sociaal domein

uit op één miljoen euro. Volgens SP
betekent dit dat er keuzes gemaakt
moeten worden. Wat heeft prioriteit
en wat kan wachten of kan helemaal
van tafel?

Het is namelijk niet uit te leggen
dat we momenteel een tekort hebben
van 1 miljoen euro en er toch gekozen wordt voor het bouwen van een
nieuw zwembad en de verbouw van ‘t
Gasthoês met jarenlange subsidieverstrekking. Een absoluut onwenselijke
ontwikkeling. Alle partijen hebben
al vaker aangegeven dat er niemand
tussen wal en schip mag vallen als
het om zorgverlening gaat, dus het

komende jaar is het moment om de
daad bij het woord te voegen.
Eén ding is voor SP helder: iedereen die zorg nodig heeft, moet deze
ook krijgen en daar is veel geld voor
nodig. Als dit voor grotere tekorten
zorgt dan moeten we keuzes maken
en staat goede zorg voor onze inwoners op de eerste plaats.
Bart Cox,
SP Horst aan de Maas

Beleid teeltondersteunende voorzieningen vastgesteld
Tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie, op
woensdag 3 juli heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorgestelde
beleid aangaande ‘teeltondersteunende voorzieningen’. Dat zijn alle
voorzieningen die fruitkwekers, aspergekwekers of boomkwekers
gebruiken om hun oogst te beschermen tegen weersinvloeden en te
kunnen voldoen aan de eisen die de consument stelt aan hun producten.
Onder teeltondersteunende
voorzieningen (TOV’s) vallen zaken
als het plastic op de aspergevelden,
hagelnetten boven fruitboomgaarden, containervelden en overwinteringskassen van boomkwekers,

enzovoort. Kwekers hebben deze
voorzieningen nodig. Van de andere
kant zijn ze ook van invloed op het
landschap in onze gemeente. Daarom
heeft gemeente Horst aan de Maas
in nauwe samenwerking met onder-

nemers en natuurorganisaties beleid
gemaakt voor deze TOV’s. In dat beleid
hebben we vastgelegd waar we deze
voorzieningen wél, en waar we ze niet
toestaan en onder welke voorwaarden. We maken onderscheid tussen
hoge (boven de 150 centimeter) en
lage voorzieningen en tussen permanente (langer dan zes maanden)
en tijdelijke voorzieningen. Met het
nieuwe beleid dat door de gemeenteraad is vastgesteld, kunnen we nu
sturen op een goede balans in ons

Plezier op en rond het boerenerf
• kinderboerderij
• Speeltuin en indoor
• Pannenkoeken eten

Lorbaan 1 Veulen • tel. 0478 – 55 06 53 • www.platteland.nu

mooie buitengebied. Balans tussen
de economische en maatschappelijke
belangen, zodat ondernemen kunnen
blijven ondernemen, en we tegelijkertijd zorgen dat ons buitengebied
aantrekkelijk blijft voor toeristen en
uiteraard voor onszelf als inwoners
van Horst aan de Maas. Horst aan de
Maas is de eerste gemeente die het
TOV-beleid heeft vastgesteld. Wij zijn
er van overtuigd dat andere gemeentes snel zullen volgen.
Henk Weijs, CDA Horst aan de Maas

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

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

‘Een mooie manier om meer
donoren te krijgen’
De nieuwe donorwet wordt op 1 juli
2020 van kracht. Vanaf dan komt iedereen
in het donorregister te staan. Hierin kun je
laten weten of je na jouw overlijden wel of
geen organen en weefsels aan een patiënt
wilt geven. Wanneer je geen keuze maakt,
zal er in het donorregister ‘geen bezwaar
tegen orgaandonatie’ bij jouw naam komen
te staan. Dit betekent dat jouw organen
na je overlijden naar een patiënt kunnen
gaan. Uit onderzoek van
TipHorstaandeMaas.nl blijkt dat het
merendeel van de inwoners (68 procent)
achter deze wetswijziging staat.
Volgens een aantal inwoners haalt de
nieuwe donorwet twijfelaars over de streep. Zo
zegt iemand: “Ik ken veel mensen die twijfelen
en dan toch maar geen donor worden. Ik denk
dat automatisch donor worden net genoeg
is om veel twijfelaars over te halen.” Niet

Inwonerspanel

1.672 leden

Oneens
19%
Neutraal
12%

Eens
68%

Ik ben voorstander van
het nieuwe donorsysteem
dat iedereen automatisch
orgaandonor is

automatisch donor moet zijn. Dit is iets ethisch
alleen de twijfelaar, maar ook mensen die uit
waar je goed over na moet denken. Op deze
gemak niets invullen, moeten hierdoor nu in
manier denken mensen er totaal niet over na.”
actie komen volgens een inwoner: “Men zal
Volgens iemand anders gaat het nog verder
eerder aangeven geen donor te willen zijn,
dan dat en moeten
dan aangeven om wel
mensen zelf kunnen
donor te willen zijn. Op
bepalen of ze donor
deze manier worden
‘Er is een groot tekort aan
willen zijn of niet:
mensen ‘gedwongen’ om
donoren’
“Wij hebben als mensen
actief te reageren als ze
‘Iedereen moet dat zelf beslissen’ een groot goed,
niet willen. De meeste
namelijk het recht op
mensen zijn nu eenmaal
‘Het moet een keus zijn,
zelfbeschikking. Daar
gemakzuchtig.” Iemand
geen automatisch gegeven’
wordt in deze nieuwe
anders sluit zich daarbij
wet volledig aan voorbij
aan: “Sommige mensen
gegaan.”
hebben geen zin zich hierin te verdiepen,
totdat ze pas zelf organen nodig hebben.”
Niet iedereen kan het waarderen dat de
TipHorstaandeMaas is een
keuze door de overheid gemaakt wordt. Er is
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
ook weerstand in de gemeente tegen de
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
nieuwe donorwet (19 procent). Zo is iemand
resultaten of aanmelden voor de volgende
van mening: “Ik vind niet dat iedereen
enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl

Ook makkelijk en voordelig marktonderzoek doen? Stel een vraag
aan ons panel en kom erachter wat Horst aan de Maas nu écht vindt!
Interesse? Neem contact op met Marianne Pirlo via marianne.pirlo@kempen-media.nl

MEGA
ROMMELMARKT

Carbootsale Horst

14 + 28 juli

8.30/15.30 uur. 450 stands
Peeldijkje 1, 5961 NK. A73 afrit 10

www.carbootsalehorst.nl

T 077 477 25 71

WWW.G-HELDENS.NL
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 26

De veerstoepen in gemeente Horst aan de Maas moeten aangepast worden
De stelling van twee weken geleden maakte veel discussie los op
Facebook. 65 procent van de stemmers vindt dat de veerstoepen in de
gemeente Horst aan de Maas aangepast moeten worden. De hellingen van en
naar de veerpontjes in de gemeente Horst aan de Maas zijn volgens wethouder Eric Beurskens te steil voor fietsers en rolstoelers. Er komt nu een onderzoek of er een speciale helling naast bestaande veerstoepen gerealiseerd
moet worden. Aanpassen, vindt ook Marly Seegers. “Ik ga vaak met de rolstoel over het veer. Moet dan wel zigzag omhoog en omlaag. Recht omhoog
gaat niet omdat de rolstoel achterover gaat. Recht omlaag gaat niet omdat de

wielen de grip verliezen zodat je geen controle meer over de rolstoel hebt. Er
heeft nog nooit iemand hulp aangeboden. Zelfs de veerman niet.” Ook Olga
Delil stemde voor. “Ook een rolstoelgebruiker heeft recht om zelfstandig van
a naar b te kunnen. Hulp is niet altijd voorhanden. Makkelijker gezegd dan
gedaan.”
De overige 35 procent vindt aanpassen te ver gaan. Veerstoepen hebben
altijd al een helling van ongeveer 8 graden gehad. Erik van den Eijnden op
Facebook: “99 procent heeft tegenwoordig een elektrische fiets; die sleurt je
zo naar boven. Onzin, dus. Geld-over-de-balk-gooierij.”

Sportpark Meterik enige optie voor
voetbalclubs eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas
Voetbalclubs AVV America en RKSV Meterik praten al enkele jaren over een
fusie tussen de twee verenigingen.
De wens van beide clubs is om een gezamenlijke, nieuwe accommodatie tussen de twee dorpen te realiseren. Een aantal opties is hiervoor bekeken,
maar in januari gaf gemeente Horst aan de Maas al aan dat dit niet mogelijk is.
De voorkeur van de gemeente is om het sportpark van Meterik op te knappen
en dat als gezamenlijk sportpark voor AVV America en RKSV Meterik te bestempelen. De leden van de Americaanse club zien dit echter helemaal niet zitten.
Begrijpelijk. Door op een andere plek een nieuwe accommodatie te bouwen,

Profvoet
balsters

kies je voor neutraal terrein en kun je een nieuwe start maken. Kies je voor één
van de al bestaande sportparken, dan heeft de vereniging uit het andere dorp
misschien het gevoel een bezoeker te zijn.
Aan de andere kant moeten sentimenten niet de overhand krijgen. Je kunt
wel een gloednieuw onderkomen bouwen, maar wat gebeurt er dan met die
andere twee? Is opknappen financieel niet veel voordeliger? Daarmee is de
fusie ook veel sneller te realiseren, dan dat er eerst nog talrijke onderzoeken
gedaan moeten worden naar mogelijke locaties en bestemmingsplannen.
Sportpark Meterik enige optie voor voetbalclubs. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 27)
> De gemeente moet biologisch afbreekbare hondenpoepzakjes gaan aanbieden > eens 56% oneens 44%

Crist Coppens
4 gepaneerde
kipschnitzels € 6,95

geldig t/m
zaterdag 13 juli 2019

Keulenman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

www.blinkzonwering.nl

Diverse soorten
BBQ-spiezen elke 4e gratis

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die
te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat
in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Grootdenkende utopisten versus kneuterige realisten
In het manifest ‘8 eeuwen menskracht, Horst aan de Maas 1219-2019’
staat te lezen dat Horst aan de Maas een jaar lang stilstaat ‘bij wat onze
ouders en voorouders elke dag deden en hoe zij werkten aan hún toekomst’.
Hun noeste arbeid heeft de
samenleving van Horst aan de Maas
zoals we die nu kennen opgeleverd.
Voorwaar geen aards paradijs, niet
iedereen is gezond, gelukkig, heeft
een goed inkomen en huisvesting.
Maar de samenleving van Horst aan
de Maas mag zich gelukkig prijzen. Er zijn mensen die in 1915 een
landmark hebben geplaatst om binnen 10 jaar de gezondste regio van
Europa te zijn. Aanvankelijk werd
de gemeente Horst aan de Maas als
de gezondste gemeente uitgeroe-

pen, later opgeschaald naar de regio
Noord-Limburg, naar de provincie,
naar Europa en op sommige punten
de hele wereld. De beweging werkte
als een virus naar andere gemeenten:
het resultaat de “Investeringsagenda
Noord-Limburg, samen investeren in
de gezondste regio”. Looptijd tot 2023.
De utopisten denken een sterk
fundament te hebben gevonden in
een traditie van ondernemerschap,
innovatie en gemeenschapszin.
Gezondste Regio 2025 is hun label
waaraan alles is aangehaakt, immers

‘gezonde bedrijven en instellingen
hebben gezonde verdienmodellen, zijn financieel gezond en hebben gezonde werknemers. Bedrijven
met gezonde werknemers hebben
een hoge productiviteit, gemotiveerd
personeel laag verzuim en verloop,
werven makkelijk nieuw personeel en
hebben een positief imago. Gezonde
inwoners zitten lekker in hun vel en
zijn gelukkig. Als individuen gelukkig zijn, creëren we een gelukkige
maatschappij, waar mensen zich
thuis voelen, tevreden zijn, sociaal en
gemotiveerd zijn. Een samenleving
waarin samen centraal staat, een
gezonde samenleving’. In 2023 vanzelfsprekend alles in de overtreffende

trap tegen het luttele bedrag van
40 miljoen euro. De provincie volgt:
“Niet bescheiden maar groot durven denken”, aldus gedeputeerde
Economie.
Berichten laten zien hoe kneuterig raad en college zich druk maken
over een kleine overschrijding van
nauwelijks 1 procent van het budget voor jeugdzorg op een begroting
van 100 miljoen en tegelijk belijden
dat de jeugd onze toekomst zekert.
Bedenk: de jeugd is onze morele
waarde, meer waard dan geld.
Eén bananenboom in de gemeente
is al te veel.
Henk Steenbekkers,
Melderslo

“Profvoetballer”, was het
antwoord van zo ongeveer de
helft van de jongens in mijn
basisschoolklas op de vraag
wat ze later wilden worden. De
meisjes droomden daar niet
over, voor zover ik me herinner. Voetbal was voor jongens,
zo leek de regel. Een meisje
werd geen profvoetballer.
De afgelopen weken heb ik
met bewondering gekeken naar
onze Oranje Leeuwinnen op het
WK damesvoetbal in Frankrijk. En
dan bedoel ik niet per se vanwege hun voetbalspel, hoewel ze
sportief gezien uiteraard ook een
topprestatie hebben geleverd.
Toch viel mij iets anders op aan
de ploeg van onder anderen
Lieke Martens, Vivianne
Miedema en Dominique
Bloodworth. Hun ploeg is een
ploeg vol powervrouwen en
rolmodellen. Onze Oranje
Leeuwinnen stammen namelijk
uit een tijd waarin wat zij deden
niet doorsnee was: ze voetbalden. En ze wilden daarin hogerop
komen, iets wat voor hun generatie nog een haast onmogelijke
opgave was. Maar zij gaven niet
op en maakten het onmogelijke
mogelijk: ze werden profs. En
door dat voor elkaar te krijgen,
brachten ze nog veel meer
teweeg: ze gaven duizenden
meisjes de kans om ook te
dromen over een carrière als
profvoetbalster, maar dan zonder
raar aangekeken te worden. In
hun tijd werd waarschijnlijk
honend gelachen als ze vertelden
over hun droom. Profvoetbal?
Een mannenaangelegenheid.
Mede dankzij de Leeuwinnen van
2019 is dat nu verleden tijd.
Duizenden kleine Liekes,
Viviannes en Dominiques kunnen
vandaag de dag ongestoord
dromen van een carrière als
Oranje Leeuwin. Ook dat hebben
deze Nederlandse voetbalsters
bereikt. En dat is misschien nog
wel een knappere prestatie dan
die finaleplaats op het WK.
Aniek
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Coöperatiefonds

Onze ledenraadsleden zijn op pad geweest en hebben symbolisch aan 15 verenigingen een bedrag overhandigd.

Rabobank Horst Venray feliciteert deze verenigingen!

BS De Wouter America €2.000,-

MMSK. St. Petrus’ Banden €2.000,-

Stg. BES Meerlo €1.500,-

Stg. Americaans Toneel €2.000,-

Stg. Carillon Venray €7.500,-

Stg. CEZP America €5.000,-

Stg. Cultuurpodium Geijsteren €2.000,-

Stg. Dorpsraad Tienray €2.500,-

Stg. Gemeenschapshuis Evertsoord €6.500,-

Stg. Gemeenschapshuis Meterik €6.500,-

Stg. Oranje Comité Sevenum €1.500,-

Stg. Residence De Stek €25.000,-

Stg. Veulens Historie Herleeft €2.000,-

Zeen Hegelsom €2.500,-

Stg. Toeristisch Recreatief Platform Venray €7.500,-

Coöperatiefonds
Rabobank Horst Venray

Heb je ook een project?

Kijk dan op onze site www.rabobank.nl/lokale-bank/horst-venray/sponsoring. Hier vind je ook de voorwaarden.

en zo 19

11
07

GEPLUKT Safia Boulghalgh
bijvoorbeeld. Nu hebben we meer
ruimte en tijd om de huidige cliënten
te ondersteunen en kunnen wij ons
daarnaast meer met de kunst bezig
houden.”

‘Geen koelkast nodig’

Ze kwam in 1972 vanuit Marokko naar Nederland en woont sinds tien jaar in Melderslo. Ze heeft daar een kleinschalig zorgbedrijf voor mensen met
een beperking. Kunst is de rode draad in haar leven. Samen met haar man Frank probeert ze daarnaast zo zelfvoorzienend mogelijk te leven. Deze
week wordt Safia Boulghalgh (58) uit Melderslo geplukt.
Het was haar man Frank (62) die
het ‘kunstvlammetje’ bij haar aanwakkerde. Ze leerde hem in 1986
kennen toen ze in het Brabantse SintOedenrode woonde. Hij kwam uit
Nuenen en had op de kunstacademie
gestudeerd. “Fröbelen, tekenen en
met klei knutselen deed ik al toen ik in

Marokko opgroeide. Dat ik van kunst
maken ook mijn werk kon maken, net
zoals hij, was nog nooit in mij opgekomen”, vertelt Safia.
Ze werd dan ook eerst verpleegster voordat ze zich op de kunsten
ging richten. “Als jong meisje fascineerde de verpleegzorg mij al. Ik

PUZZEL

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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doen, zijn Safia en Frank hun zorgbedrijf wat aan het afbouwen. “We hebben nu drie mensen hier rondlopen
die we begeleiden, waarvan er één op
ons terrein woont in een eigen stacaravan. Tijdens de drukste jaren liepen
hier wel 25 cliënten rond die we hielpen met dagbesteding of crisisopvang,

Zorg en kunst
gecombineerd

Sudoku
9

wilde voor zieke mensen zorgen. Maar
in 1989 heb ik de stap toch gezet en
ben ik naar de Kunstacademie in Den
Bosch gegaan.” Ze studeerde daar tot
1994 en werd zo alsnog kunstenaar.
“Maar het was moeilijk om met kunst
je brood te verdienen, dus heb ik het
werk in de zorg daarna weer opgepakt. De jaren daarna heb ik voor het
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers,
de raad voor kinderbescherming en
Jeugdzorg gewerkt. Thuis schilderde
ik dan in mijn vrije tijd.” Inmiddels
maakte ze ook tekeningen, beeldhouwwerken en keramische kunst in
haar atelier aan huis.

Safia komt oorspronkelijk uit
Noord-Marokko, waar ze opgroeide
met vijf broers en twee zussen. “Mijn
vader liet mijn moeder, broers, zussen
en mij in 1961 achter om als gastarbeider te gaan werken in de mijnen in
Nederland. Gemiddeld zagen we hem
maar één keer in de twee jaar. In 1972
heeft hij ons laten overkomen en zijn
we in Sint-Oedenrode gaan wonen.”
Safia’s moeder overleed plotseling in
1985. Haar vader hertrouwde, kreeg
nog twee dochters en woont, 87 jaar
oud, in Eindhoven.
Hard werken en duurzaam leven
zijn twee dingen die Safia van huis uit
mee heeft gekregen. En dat komt ook
nu duidelijk tot uiting. “We proberen
zo veel mogelijk zelfvoorzienend te
leven. Dat vinden we een leuke uitdaging en we vinden het mooi om iets te
doen voor de natuur. Er liggen zonnepanelen op het dak, we hebben een
eigen moestuin, ik maak zelf thee met
verse kruiden, we proberen zo weinig
mogelijk weg te gooien en eten geen
vlees of zuivel. Een koelkast hebben
we daarom ook niet nodig en als we
iets koel willen bewaren, dan kan dat
in de kelder.”
De natuur krijgt verder alle ruimte
rond het huis van Safia en Frank. Het is
er weelderig groen, er bloeien kleurrijke bloemen en vliegen tal van vlinders en bijen rond. “Het is echt onze
plek. Het huis en de tuin zijn helemaal
wie wij zijn. We hebben hier letterlijk
en figuurlijk alle ruimte en halen er
veel inspiratie uit. Uiteindelijk komt
alles bij ons neer op de kunst; dat is
altijd aanwezig.”

Haar liefde voor kunst maken
combineert ze, samen met Frank, nog
steeds met werk in de zorg. Sinds
2010 wonen ze op de Nieuwenhofweg
in Melderslo, waar ze samen zorgbedrijf De Nieuwe Hof Zorg runnen en
mensen met een beperking op kleine
schaal dagbesteding bieden. Hun twee
dochters, Moenja (28) en Zina (27) zijn
al een hele tijd uitgevlogen. Moenja
is een digitale nomade op Bali, Zina
woont in Deventer en werkt in de
zorg. “Tien jaar geleden woonden we
in Eindhoven, maar we wilden graag
een huis waar ruimte was voor dieren,
een moestuin, werkplaatsen en veel
natuur. Zo kwamen we hier uit, bij een
oud champignonbedrijf met een halve
hectare grond eromheen.”
Hoewel ze het werk met plezier

Vuurwerkshows in Toverland
Van 17 juli t/m 17 augustus 2019 vinden bij Attractiepark Toverland
iedere woensdag en zaterdag de Midzomeravonden plaats. Het park is
dan tot 23.00 uur geopend. Tijdens deze sfeervolle avonden kunnen de
bezoekers genieten van extra veel entertainment en spetterende shows.
De Midzomeravonden worden tussen 22.45 en 23.00 uur afgesloten
met een magisch mooie vuurwerkshow. In samenwerking met onze
vuurwerkleverancier streven wij ernaar om eventuele overlast tot een
minimum te beperken.
Wij wensen u een betoverende zomer toe!
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15 VRAGEN

aan
Michaela Keijsers

Ameri
caanse
kermis
De Americaanse kermis,
waar een klein dorp groot
in is. Het leukste feestje
van het jaar vond afgelopen week weer plaats en zo
ongeveer alle Americanen
die ik de dagen ervoor
sprak hadden het al over de
kermis, en hoe erg ze zich
erop verheugden.
Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Michaela Keijsers
15 jaar
Horst
Het Citaverde College

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou zelf nog wel een keer in de bergen van Oostenrijk willen klimmen.
Ik ben al een keer in de Ardennen
geweest en daar heb ik toen ook
geklommen. Daar was het heel
erg mooi. Ik kom ook al 14 jaar in
Oostenrijk.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Zelf vind ik de meeste trends apart en

gek waardoor ik er ook niks aan vind.
Daarom heb ik eigenlijk nooit echt een
trend gevolgd.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Mijn herinnering die mij kippenvel
bezorgd is niet erg positief. Ik heb in
2012 een ernstig auto-ongeluk gehad.
Ik werd toen van achteren aangereden met de fiets. Het was een heel
naar gevoel, maar daar heb ik niks
enorm schadelijks aan overgehouden.
Daarmee ben ik wel nog in het ziekenhuis beland en die herinnering bezorgt
mij nog steeds kippenvel.
Wat zou je nooit weggooien?
Ik heb thuis fotoboeken waar erg veel
foto’s in zitten. Die foto’s kun je terug-

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

Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

koppelen aan mooie herinneringen.
Daarom zou ik nooit mijn fotoboeken
wegdoen, want dan is het bijna alsof
je herinneringen weggooit.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Ik kan niks bedenken wat echt het
beste advies was dat ik ooit heb
gekregen, dus ik heb ook geen idee
van wie dat advies geweest zou moeten zijn.
In welke bestaande film zou je
willen spelen?
Ik zou wel in ‘De Buurtpolitie: De
Tunnel’ willen spelen. Het is een filmserie uit België en er komt erg veel
actie in voor, zoals de titel misschien
wel verklapt. Verder gaat het over de
politie die een geheime tunnel ontdekt die naar de bank gaat. Er raken
twee agenten gewond. Het is ook mijn
lievelingsserie dus dat komt dan goed
uit en dat zou wel heel erg tof zijn om
daar dan ook in te kunnen spelen.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik zou nog wel een keer terug willen
naar Berlijn. Ik vind het een erg mooie
stad aangezien er veel te doen is. Ook
is in Berlijn de grootste dierentuin van
Europa. Ik ben er onlangs vijf dagen
geweest, maar zou graag meer willen
zien en beleven dan toen.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Ik zou niets weten. We leven in een
tijd waar al enorm veel is uitgevonden en waar nog steeds enorm veel
wordt uitgevonden. Zoals bijvoorbeeld nieuwe telefoons en andere
soorten auto’s. Honderd jaar geleden
kon je dat niet voorspellen. Ik zou het
wel leuk vinden als ze met iets heel
nieuws zouden komen. Iets wat er
absoluut nog niet is.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?

Ik denk in Oostenrijk. Ik ga er elk jaar
naartoe en ik vind het een heel erg
leuk land. Ook verschilt de cultuur niet
superveel met die van Nederland.
Wat is jouw stopwoordje?
Ik zeg erg vaak ‘hè’, bijvoorbeeld als ik
iets niet goed versta of hoor.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Ik heb onlangs besloten om een baantje te nemen. Ik ga in de zomer om de
dag werken. Dan werk ik als tomatenplukker en ik heb er erg veel zin in. Er
is wel een nadeel en dat is dat ik dan
al om 06.00 uur moet opstaan.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Mijn leukste vak op school vind ik
techniek. Later wil ik iets in de techniek gaan doen, dus dan sluit dat wel
mooi aan bij mijn interesses. En het
stomste vak op school vind ik Engels.
Ik ben er totaal niet goed in en als je
daar de hele tijd mee geconfronteerd
wordt dan is dat ook niet leuk.
Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?
Ik zou graag Meneer Krabs van het
tv-programma SpongeBob willen zijn.
Hij heeft enorm veel geld en hij hoeft
er niet zoveel voor te doen lijkt het
wel en dat wil ik ook wel. Dat ik met
weinig doen veel geld kan krijgen net
zoals Meneer Krabs, dat zou wel leuk
zijn.
Geloof je in buitenaardse wezens?
Ik geloof niet in buitenaards leven
omdat het mij absoluut niet realistisch
lijkt. En als het al bestaat dan zou het
er anders uitzien dan dat hoe wij er
uitzien.
Hoe zou jij de biografie van je leven
noemen?
Ik zou de biografie van mijn leven
‘Ongelukskind’ noemen. Ik ben nu nog
best jong en er zijn al veel ongelukkige dingen gebeurd in mijn leven.

En hoewel de
Americaanse kermis een
aantal jaren geleden nog niet
zo bekend en populair was, is
het echt wel uitgegroeid tot
een grote kermis, waar ook
veel ‘buitendorpse’ te vinden
zijn ‘omdat het zo gezellig is’.
De succesformule van de
Americaanse kermis is dan
volgens mij ook het feit dat
er één tent is en daar is
gewoon iedereen. Niet
meerder podia, meerdere
kroegen waar iets te doen is,
maar gewoon één tent, één
feest. Verder is er de hele
kermis geen entree, waardoor iedereen toch komt, al
is het maar een uurtje, en
drinkt iedereen gewoon
lekker wat extra pilsjes.
Hier hebben we dan achteraf
wel spijt van, maar ach het is
maar een keer per jaar
kermis. Iedereen is op
dezelfde plek, jong en oud
door elkaar, en vaak zijn hele
families gewoon ook lekker
samen op de kermis te
vinden. De sfeer is er altijd
gezellig. Het feit dat veel
mensen uit andere dorpen
toch één of meerdere dagen
komen, geeft wel aan dat het
niet alleen maar leuk is als je
uit America komt.
Ik ben met de kermis
altijd best trots op America.
Hoe klein ons dorpje dan ook
is, tegen ‘onze’ kermis,
kunnen wat mij betreft maar
weinig dorpen op.
Sylke
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verenigingen 21
CHINEES-INDISCH RESTAURANT

DE CHINESE MUUR
SPECIALE AANBIEDING

MENU: 2 personen voor € 16,00
GECOMBINEERDE RIJSTTAFEL
€ 11,50 p.p.

± 10 verschillende gerechten

(vanaf 6 personen onbeperkt lekker eten, inclusief voor- en nagerecht)

Jubilarissen St. Hubertus

Openingstijden:
Maandag, woensdag en donderdag 16.00 - 21.00 uur
Vrijdag en zondag 16.00 - 22.00 uur | Dinsdag gesloten

Raadhuisstraat 10 • Sevenum • Tel 077 - 467 37 07

Muziekvereniging St. Hubertus zette zaterdag 6 juli tijdens de jaarlijkse barbecue vier leden in het
zonnetje. Annie Hoeijmakers en Harry Keijsers vanwege hun vijftigjarig jubileum en Huub Saris en Ger
Smits vanwege hun zestigjarig jubileum. Alle vier de leden en hun partners werden werden toegesproken door verschillende bestuursleden. Op de vraag: “Wat is jullie geheim om zo lang lid te blijven?”,
waren de jubilarissen eensgezind: “Je moet zorgen dat je een goede stamtafel hebt.”

Zomermarkt in Grubbenvorst
De zomermarkt in Grubbenvorst staat dit jaar geheel in het teken van het motto ‘Zomer Markt Grubbenvorst
Gewoën gezellig!’. De markt vindt plaats op zaterdag 20 juli in het centrum van Grubbenvorst en wordt georganiseerd door het Ondernemers Collectief Grubbenvorst en Elroco-jaarmarkten.
Op de markt staan ruim zestig
marktkramen met allerhande koopwaar. Ook wordt er gezorgd voor live
muziek en entertainment en zijn er
kinderattracties. Aan het goede doel
wordt ook gedacht; de kinderkramen
proberen tijdens de zomermarkt zo
veel mogelijk geld op te halen voor

Stichting KidzBase, die zich inzet voor
kinderen in Noord- en Midden Limburg
die niet veilig thuis kunnen opgroeien
en in een woongroep of gezinshuis
wonen.
De markt duurt van 11.00 uur
tot 17.00 uur. De Zomer Markt
Grubbenvorst maakt deel uit van het

project Grenzeloos Visa Versa van
Ondernemers Collectief Grubbenvorst
met ondernemersvereniging
Kaldenkirchen AKTIV. Dit project wordt
mogelijk gemaakt door het INTERREG V
A-Programma Deutschland-Nederland
en wordt mede gefinancierd door de
Europese Unie.

Fietstocht 800 jaar Horst aan de Maas
In het kader van 800 jaar Horst aan de Maas organiseert IVN de Maasdorpen op zaterdag 13 juli een
fietstocht. De tocht staat onder leiding van landschapsgids Piet Hoebers.
De fietstocht is in en om het centrum van Horst. Tijdens de route wordt
stilgestaan bij hoe de omgeving in die
acht eeuwen is vormgegeven. Gronden
werden ontgonnen, kerken gebouwd,
veen afgegraven, beeklopen verlegd,
industrieterreinen ingericht, wegen

aangelegd en natuurgebieden ontwikkeld. Elke vierkante kilometer draagt
zo de sporen van menselijk gebruik.
De fietstocht start om 10.00 uur bij de
Lambertuskerk in Horst en voert onder
andere langs de kasteelruïne, het
Rotven, de Annakapel, het Molenveld,

de Konijnswarande en de Gortmolen.
De middagpauze is gepland bij het café
Os Kruuspunt in Meterik. Eindpunt is
in het centrum van Horst. De tocht is
ongeveer 20 kilometer lang. Neem voor
mee informatie contact op met Henny
Grouls via 077 398 29 71.

Elfde tennistoernooi Grubbenvorst
Tennisclub Grubbenvorst organiseert voor de elfde keer het KNLTB Open Comert Toernooi. Dit evenement
vindt plaats van zaterdag 13 juli tot en met 21 juli op sport- en tennispark D’n Haspel in Grubbenvorst.
In totaal hebben zich 212 tennissers aangemeld in de speelsterkte 3
tot en met 9. Omdat er zoveel aanmeldingen waren, heeft de organisatie moeten besluiten er een aantal

op de wachtlijst te zetten. Ook start
het toernooi één dag eerder dan
andere jaren, op zaterdag in plaats
van zondag. Tijdens het toernooi
strijden de deelnemers om een plek

in één van de finaleronden van de
verschillende onderdelen, die plaatsvinden op zondag 21 juli. Op vrijdag
19 juli vindt ook de jaarlijkse feestavond plaats.

Beachhandbaltoernooi Wittenhorst
Handbalclub Wittenhorst organiseert op donderdag 11 en donderdag 18 juli een beachhandbaltoernooi.
Deze vinden plaats op de beachvelden van volleybalvereniging Hovoc bij het Dendron College in Horst.
Het is de derde editie van het
beachhandbaltoernooi. Zowel handballers als niet-handballers kunnen
meedoen met het toernooi. De teams

worden namelijk gemengd ingedeeld. De avonden voor de jeugd
beginnen om 19.00 uur en rond 20.30
uur start de oudere jeugd. Bij slecht

weer gaat de activiteit niet door.
Voor meer informatie, kijk dan op
de Facebookpagina van handbalclub
Wittenhorst.

Jubilarissen VC Trivia

Vacature

Tandartsassistent(e)
deeltijd/ter vervanging van
zwangerschapsverlof
Wat ga je doen?
Als tandartsassistent(e)
in onze praktijk bereid je
de behandelingen goed
voor, assisteer je de
behandelende tandarts en/of
kindertandverzorgende.
Samen zorg je voor een mooi
resultaat door goed op elkaar
in te spelen.

Tevens ben je op de hoogte
van de geldende protocollen
en richtlijnen.
Sterilisatie- voorraadwerkzaamheden
en het reinigen van de
behandelkamers behoren tevens
tot je taken.
Indien nodig verricht je
baliewerkzaamheden

Er wordt gebruik gemaakt van
moderne technieken, materialen
en apparatuur en je bent
hiermee bekend.

Wat neem je mee?
- Diploma Tandartsassistent(e)
- Beschikbaarheid op ma/do

- Flexibiliteit i.v.m. beperkte
capaciteit door tijdelijke
huisvesting
-Bereidheid om in de avonduren
tot 19 uur te werken

Wat bieden wij jou?
- Een basis werkweek van 16 uur,
aangevuld met flexibele uren
- Een klein, gemotiveerd team

- Het werken met moderne
technieken, materialen en
apparatuur
- Een marktconform salaris
volgens de richtlijnen van
de KNMT

Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan je CV met motivatie
naar info@mondzorgwestsingel.nl
t.a.v. Bram van Helden

Volleybalclub Trivia eerden onlangs een viertal jubilarissen van de club. Omdat zij niet allemaal tijdens de
algemene jaarvergadering aanwezig waren, werden sommigen op een later moment gefeliciteerd.
Uit Meterik zijn Mark Ramaekers
en Jessie Steeghs-Geurts 25 jaar lid.
Allebei hebben ze veel betekend voor
VCM en nog steeds zijn zij spelend lid

van VC Trivia. Uit America is Will Berden
25 jaar lid, ook zij speelt nog altijd
recreatief volleybal bij VC Trivia. Tot slot
viert Math Koopmans uit Hegelsom

ook zijn 25-jarig jubileum. Hij heeft zelf
nooit actief volleybal gespeeld, maar is,
net als alle jubilarissen, erg betrokken
bij VC Trivia.

Online
mondzorgwestsingel.nl
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Agenda t/m 18 juli 2019
do
11
07

Beach-handbalwedstrijd

Kermis Tienray (t/m dinsdag 16 juli)

Tijd: 19.00-22.00 uur
Organisatie: Handbalclub Wittenhorst
Locatie: beachvelden Hovoc Horst

Tijd: 16.00 uur
Locatie: Tienray

vr
12
07

Miëterikse Kwis

Kermis Broekhuizenvorst
(t/m dinsdag 16 juli)

za
13
07

Repair Café

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: Stichting Meterikse Kermis
Locatie: Meterik

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Broekhuizenvorst

zo
14
07

Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: ‘t LaefHoês America

Rommelmarkt Carbootsale Horst
Tijd: 08.30-15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: Peeldijkje 1, Horst

di
16
07

Jako Korfbaldagen (t/m 18 juli)

wo
17
07

Horst aan de Maas 800
Expositie Glastuinbouw

do
18
07

Color Run voor Stichting Noa4Life

Tijd: 09.00-16.00 uur
Organisatie: SportEvents4Kidz
Locatie: SV Lottum Broekhuizerweg 47 Lottum

Tijd: 13.00 uur
Locatie: openluchtmuseum De Locht Melderslo

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Angelique van den Berg
Locatie: Bospoort Sevenum

Kavelen

Boerenzomermarkt

Beach-handbalwedstrijd

Tijd: 10.45 uur
Organisatie: OLS Sevenum
Locatie: OLS schiettersterrein Sevenum

Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: museum De Locht Melderslo

Tijd: 19.00-22.00 uur
Organisatie: Handbalclub Wittenhorst
Locatie: beachvelden Hovoc Horst

Kermis Meterik (t/m maandag 15 juli)

Fête Local

Tijd: 13.30 uur
Locatie: Meterik

Tijd: 12.00-23.00 uur
Locatie: Gasterie Lieve Hemel & Hemelse Wijn
Sevenum

Craft Beer Festival

Horst aan de Maas 800
Vorster Tijdmachine

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Drankenhandel-Slijterij Weijs en
Proeflokaal van Horst
Locatie: Kasteel Huys Ter Horst Horst

Aanvang; 13.00 uur
Locatie: Marktplein Broekhuizenvorst

ma
15
07

Horst aan de Maas 800
Lezing bierhistorie
Horst aan de Maas
Tijd: 17.00 en 19.00 uur
Locatie: Kasteel Huys ter Horst Horst

Horst aan de Maas 800
Presentatiehistorie Meterikse
Veld
Aanvang: 10.00 uur
Locatie: feesttent kermis Meterik

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

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Melderslo

rondom St. Odastraat

€ 9,50

Meterik rondom Jan Drabbelsstraat € 11,00
Lottum rondom De Lom de Berghlaan € 10,00
America rondom Hofweg € 9,50

bedragen per week

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Krullevaar presenteert
nieuw lied
Openbare jenaplanschool De Krullevaar in Sevenum organiseerde in het kader van het dertigjarig
bestaan van de school allerlei muzikale activiteiten. Op de jaarsluiting donderdag 4 juli was de
finale. Het nieuwe Krullevaarlied ‘Hé Krullevaar’ werd gezonden en begeleid door kinderen op
blaasinstrumenten en op de muziekhub. Ook deden de blokfluittisten mee van de muziekopleiding
van Harmonie Sevenum, de jeugdharmonie zelf en ook de Krullefanfaar liet van zich horen.
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Medische
zorg
Huisarts en apotheek
Horst

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

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

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Professor Gelissensingel 20 Venlo
T 0900 88 18
www.cohesie.org
www.spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00-08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen 08.00-08.00 uur

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

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

Tandarts
Spoedgevallendienst
12 t/m 14 juli 2019
Praktijk voor Tandheelkunde
en Mondzorg Marcel Deckers
Sondertseveld 2, Sevenum
T 077 467 33 14
15 t/m 18 juli 2019
Prime Dent Venray
Raadhuisstraat 12, Venray
T 0478 58 22 81
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Boerenzomermarkt bij De Locht
Tientallen kramen staan zondag 14 juli op de Boerenzomermarkt bij museum De Locht in Melderslo. Ook is er
live muziek, worden er hapjes geserveerd en zijn er demonstraties.

America
zondag

Heilige mis

11.00

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Grubbenvorst
La Providence (kloosterkapel)
zondag
Heilige mis
11.15

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

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

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zondag

Heilige mis

09.00

donderdag
		

Heilige mis

09.00

zaterdag
donderdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Lottum
Meerlo

Melderslo

Meterik

Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

De Boerenzomermarkt wordt elk jaar
georganiseerd bij het openluchtmuseum.
Dit jaar worden in het champignonpaviljoen paddenstoelenhapjes geserveerd.
De bakker bakt boerenkrentenbrood en

op de veilingklok worden biologische
groenten geveild. Daarnaast laat de smid
zijn ambacht zien, is er muziek van Zwei
Dörfer en is er een optreden van een
linedancegroep. Kinderen mogen die

middag maaskeien beschilderen en een
rondje maken in een traditionele sjees
(paardenkar). Het museum is geopend
van 10.00 tot 17.00 uur. De activiteiten
beginnen om 11.00 uur.

Oude ambachten in De Locht
Diverse oude ambachten worden zondag 7 juli gedemonstreerd in openluchtmuseum De Locht in Melderslo.
Er worden zelfgekweekte groenten geveild en er is muziek van seniorenorkest Cranendonk.
Wat er precies te zien is tijdens de
‘oude ambachtendemonstratie’ is van
tevoren niet bekend, maar meestal is
er hout snijden, boter karnen, manden
vlechten en klompen maken.
Daarnaast worden er porties groenten

geveild die op het terrein van De Locht
worden geteeld. Deze worden geveild
met de traditionele veilingklok uit
1908. Seniorenorkest Cranendonk uit
het Brabantse Soerendonk zorgt voor
de muziek. Het museum is geopend

van 10.00 tot 17.00 uur. De activiteiten
beginnen om 11.00 uur. Tijdens de
zomervakantie is er van maandag tot
en met vrijdag een speciale activiteit
voor kinderen. Kijk voor meer informatie op www.museumdelocht.nl

Orgelconcert met trompettist
en bassist
Organist Hayo Boerema geeft op zondag 21 juli in de kerk van Lottum een concert. Dit optreden begint om
16.00 uur.
Boerema is organist van de
Sint Laurenskerk in Rotterdam en
docent improvisatie aan de Codarts
Hogeschool in Rotterdam. Trompettist
Maurice van Dijk en bassist Bram
Trouwborst luisteren het concert op.
Maurice van Dijk is als vaste trompettist werkzaam bij Stichting Ars Musica.
Hij speelde in vele tv-programma’s,

in diverse landen en hij werkt samen
met bekende Nederlandse artiesten.
Bram Trouwborst studeerde muziek
in Tilburg en in Basel, Zwitserland. Hij
wordt regelmatig gevraagd als solist in
oratoria en (Bach)-cantates.
Het programma bevat werken van
onder anderen Bach, Händel, César
Franck en Jean Langlais. Hayo Boerema

wil het orgel toegankelijk maken voor
een breed publiek. Hoewel de muzikanten boven op het oksaal bezig zijn,
zijn de handelingen te volgen op een
groot scherm voor in de kerk. De toegang is gratis, wel kan een vrije gave
gegeven worden. Bij de ingang van
de kerk wordt een programmaboekje
uitgereikt.

Color Run in Sevenum
Op camping De Schatberg in Sevenum wordt op donderdag 18 juli een Color Run gehouden voor het goede
doel. De run is 2 kilometer lang en start om 19.00 uur bij Bospoort.
De Color Run wordt georganiseerd
door Angelique van den Berg uit
Beuningen. Haar zoon Noa heeft een
hersentumor. Er wordt via de stichting

Noa4Life geld ingezameld voor therapie voor Noa. In de toekomst wil de
familie ook andere kinderen ondersteunen. Kijk voor meer informatie op

www.noa4life.nl of op Facebook.
Inschrijven voor de Color Run kan die
dag tussen 17.30 en 18.30 uur bij
Bospoort.

Broekhuizenvorst

Mysterieuze tijdmachine kermis
Op zondag 14 juli wordt tijdens de kermis een tijdmachine geplaatst op het Kerkplein in Broekhuizenvorst.
Dit in het kader van 800 jaar Horst aan de Maas.
Bezoekers stappen terug in
de tijd op het moment dat ze
de tijdmachine betreden. Daar
belanden ze in een tijd waar nog
geen sprake was van internet. Ook

ervaren de bezoekers hoe het was
in de periode waarin touwtjes nog
uit de brievenbus hingen en het
paard en wagen nog het enige
vervoermiddel was. Het schijnt dat

men alleen toegang heeft tot de
tijdmachine met een persoonlijke
uitnodiging. De tijdmachine is
aanwezig van 15.00 tot en met
19.00 uur.

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

Quatorze Juillet

Autobedrijf

Met eten, drinken én
live muziek!

Fer van Lin

Priesternoodnummer
Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

America, Evertsoord, Hegelsom,
Horst, Kronenberg, Melderslo,
Meterik en Sevenum
T 06 55 40 80 23
Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum
T 06 15 15 30 10

gasterielievehemel.nl

zondag
14 juli!
Fête Local
van 12.00u
tot 23.00u

• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

êêêê

Klanten beoordelen
Superkeukens met een

8,5

Jij maakt ‘m super

3.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Bach
Deze compacte keuken is van alle gemakken
voorzien. Het verdiepte werkblad biedt alle
ruimte om uitgebreid te kokkerellen. Hier
uitgevoerd in de trendy kleur saliegroen,
met een strakke zwarte greep. Een
moderne keuken, helemaal van
deze tijd!

Breitner

Vinci

Een opvallende maar
toch rustige keuken door de

Met deze praktische keuken

combinatie van een licht eiken

heb je alles binnen handbereik.

houtstructuur en zwarte elementen zoals

5.999,-

de apparatuur, greeplijst en accessoires. De
afzuigkap gaat automatisch aan wanneer

Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

de kookplaat gebruikt wordt. Een
slimme landelijke keuken die gezien

Door de slimme indeling van deze
klassieke keuken zijn de loopafstanden
minimaal. De handige wandplanken met
landelijke uitstraling bieden ruimte

6.099,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

voor mooie keukenaccessoires.

mag worden!

HORST

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

