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Geen kruid gewassen
We weten allemaal dat de geschiedenis niet herschreven kan worden. Maar om belangrijke gebeurtenissen te herdenken, worden deze regelmatig nagespeeld. Dit gebeurde
ook tijdens het jaarlijkse Westernweekend bij schietvereniging Davy Crockett in Meterik van donderdag 15 tot en met zondag 18 augustus. (Foto: Michel Achten)

Twee illegale werknemers in
champignonkwekerij Lottum
De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is woensdagochtend 14 augustus binnengevallen bij champignonbedrijf Fungo in Lottum.
Twee buitenlandse werknemers woonden illegaal in het bedrijfspand.
Bij een controle van een
Limburgse champignonteler op
woensdag 14 augustus is gebleken
dat twee buitenlandse werknemers
illegaal in het bedrijfspand woonden. De werknemers zijn nu ondergebracht in een hotel. De Inspectie
SZW heeft administratie meegenomen en de werknemers gesproken.
Er wordt nader onderzoek gedaan
naar eventuele overtredingen van
onder meer de Arbeidstijdenwet en
de Wet minimumloon. Ook wordt
bekeken of werknemers gevaar

hebben gelopen door blootstelling
aan gassen of chemicaliën.

Slaapplekken
De Inspectie SZW bezocht het
bedrijf naar aanleiding van een melding. De inspecteurs troffen bij binnenkomst diverse slaapplekken aan
en persoonlijke eigendommen die
erop duiden dat er mensen wonen
in het bedrijf. Dit is verboden en ook
onveilig. Het pand heeft een bedrijfsbestemming en als er bijvoorbeeld
brand uitbreekt dan weten de hulp-

diensten niet dat er mensen overnachten. De twee werknemers komen
uit Maleisië en de Filipijnen. Er wordt
bekeken hoeveel uren de arbeidsmigranten op een dag werken en
hoeveel zij krijgen uitbetaald. Hun
werkgever heeft een vergunning verkregen op basis van een leerwerkplek
of stage. Onderzoek moet uitwijzen
of er inderdaad sprake was van het
behalen van leerdoelen of het uitvoeren van zelfstandig werk.
De Inspectie SZW kreeg tijdens de
controle assistentie van de gemeente,

politie en de brandweer. Op het terrein van de champignonteler zijn
gebroken asbestplaten aangetroffen
en stonden diverse gesloten containers die vanwege mogelijke schadelijke gassen op een veilige manier
geopend moesten worden.

‘Geen commentaar’
De woordvoerder van champignonbedrijf Fungo wil niet ingaan op
de inspectie: “We weten er inmiddels vanaf. Verder willen we geen
commentaar geven.”

Elk jaar wordt een battle van de
Amerikaanse Burgeroorlog nagespeeld die zich afspeelde van 1861 tot
1865 in de Verenigde Staten. De oorlog speelde tussen de Noordelijke
Staten (de Unie) en de Zuidelijke Staten
(de Confederatie). De vijandelijkheid
is wel te vinden op het terrein van
Davy Crockett, maar gelukkig vallen er
geen echte doden met de losse flodders. Het gaat hier om re-enactment:
het naspelen van een (historische)
gebeurtenis. De battle die dit jaar na
werd gespeeld, heet The Summer of
’64. Noord en zuid stonden tegenover
elkaar. In totaal doen ongeveer veertig personen mee aan de veldslag.
Wanneer iemand ‘neer wordt geschoten’, blijft hij daar liggen totdat het
toneelspel is afgelopen. Meestal duurt
dat ongeveer twintig minuten. Nu, tijdens het Westernweekend, spelen ze
enkel de gebeurtenis na. In principe is
de uitslag al bekend. Want geschiedenis
kan immers niet herschreven worden.
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Nieuwe eigenaren café ‘t Tunneke Melderslo

Van grap naar café-eigenaar
In de tijd dat het niet zo lekker gaat met het in leven houden van
dorpskroegen, nemen Kim Kleuskens (23) en Bas van Westerveld (25) uit
Melderslo toch de stap. Zij zijn vanaf 2 september de nieuwe eigenaren
van het dorpscafé van Melderslo: café ’t Tunneke.
De Harmoniezaal in Lottum gaat
sluiten, café zaal D’n Hook in Lottum
staat te koop en eetcafé Maaszicht
in Broekhuizen is ook gesloten. In de
loop der jaren zijn er flink wat horecaondernemingen gestopt. De keuze
om een café over te nemen is er niet
eentje die over een nacht ijs gaat.
Voor Kim en Bas was het ook geen
spontaan idee. “Wij komen al jaren in
’t Tunneke”, vertelt Bas. “We hebben
een goede band met William, de huidige eigenaar van ’t Tunneke. Met een
paar biertjes op worden de sterkste
verhalen en allerlei flauwekul verteld. We hebben het er wel eens over

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.
Oplage 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Niels van Rens
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Jélena Bours, Aniek van
den Brandt, Sylke Deters
en Inge Versleijen
Fotografie
Jos Derks en Sten Jetten
Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl
Marianne Pirlo
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd
in de elektronische versie van HALLO Horst
aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien
van de inhoud van deze uitgave zowel
het auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

gehad of het niets voor mij was om
het café over te nemen, maar meestal
met een potje bier op lachten we het
weg.”

‘Huh, wat?’
Later maakte Bas het besluit om
naar Engeland te gaan. “Ik ben inmiddels afgestudeerd als fysiotherapeut.
Daar wilde ik de opleiding tot chiropractor volgen, dat is wel even iets
anders dan kroegeigenaar. Toch bleef
de vraag van William aan mij kleven,
want het leek mij toch wel wat. Uit het
niets besloot ik in te gaan op het idee.
Ik belde William op en even later zaten
we samen.” Daarna ging het eigenlijk
best snel. Bas wilde het heel graag,
William vond het prima, alleen moest
Bas zijn kersverse beslissing nog voorleggen aan zijn vriendin, Kim. “Ik weet
niet meer precies hoe ik reageerde
toen Bas het vertelde, maar het was
wel iets met ‘huh, wat?’”, zegt Kim
lachend. “Ik moest het even verwerken.” Uiteindelijk, nadat het nieuws
een plekje had gekregen, vond Kim
het wel een leuk idee. Bas vroeg aan
haar of ze samen dit avontuur wilden
aangaan. “Daar had ik wel oren naar”,
zegt Kim.
De ouders van het stel schrokken
beiden, maar uiteindelijk vonden ze
het helemaal prima. “Pap vond het
wel ruig”, zegt Kim. “Hij had ook al op
vroege leeftijd zijn eigen bedrijfje, dus
hij vond het idee wel tof.” Bas en Kim
zijn het ermee eens, het is zeker een
avontuur, maar wel een avontuur op
glad ijs. “We weten dat het niet allemaal lekker gaat in deze tak, maar we
hebben er samen veel vertrouwen in”,

zegt Kim. “’t Tunneke heeft altijd goed
gedraaid en dat komt met name door
het vele bezoek van leden van verenigingen in Melderslo. Wij zijn twee
jonge ondernemers en misschien trekken we nu ook wat meer mensen van
onze leeftijd naar ons nieuwe café.”

Gekste ideeën
Kim en Bas zitten boordevol
ideeën en staan te popelen om deze
uit te werken in ’t Tunneke. “We willen nog niet alles verklappen”, zegt
Bas. “Maar we willen zeker een aantal
vernieuwingen doorvoeren, een frisse
wind.” Zo heeft het café een likje verf
nodig, wil het stel een aantal bandjes laten spelen door het jaar heen en
er moeten meer speciaal biertjes in
het assortiment komen. “Dit zijn onze

ideeën”, zegt Kim. “Maar we kunnen
makkelijk een boek vullen met ideeën
van de mensen om ons heen. Toen we
bekend maakten dat we ’t Tunneke
gingen overnemen, kwam iedereen
met een idee. We hebben echt de gekste ideeën gehoord. Dat is ook super
mooi, want dan zie je ook dat het dorp
betrokken is met hun dorpscafé. Dat is
ook juist de bedoeling van een dorpscafé, het is van het dorp.”

Lach en traan
William stopt met een lach en een
traan en kijkt met volle vreugde terug
naar de 21 jaar dat hij ’t Tunneke heeft
gerund. “Ja, nu moet ik voortaan gaan
betalen voor een biertje”, zegt hij
lachend. “Ik vind het prachtig dat Kim
en Bas het gaan overnemen en het

is ook goed zo. Ik heb een mooie tijd
gehad en ik weet zeker dat zij er iets
prachtigs van gaan maken.” William
heeft het afgelopen jaar niet altijd
makkelijk gehad. Onverwachts overleed zijn vrouw Tiny. “Iedereen kende
haar in Melderslo, het was niet alleen
voor mij een klap, maar ook voor het
hele dorp. Samen hebben we jaren dit
café gerund, dus het is dan extra lastig
om zonder Tiny door te gaan.”
Op vrijdag 13 september gaan Kim
en Bas het glas heffen op een nieuw
avontuur. Op ’t Tunneke, maar ook op
William en Tiny. “Vanaf 2 september
is de overdracht”, zegt Bas. “Dan een
weekje klussen en op de dertiende
gaat het echt beginnen. We staan
echt te popelen en hebben er heel
veel zin in.”

Vermoedelijk botulisme
Vijverlaan in Horst
Onlangs zijn diverse dode eenden gevonden in en rond de vijver aan de Vijverlaan in Horst. Het vermoeden is dat er sprake is van botulisme, dat
meldt gemeente Horst aan de Maas. Of de dieren daadwerkelijk zijn besmet, staat nog niet vast. Dit wordt momenteel nog onderzocht.
Botulisme is een besmettelijke
vorm van voedselvergiftiging. Vooral
watervogels en vissen sterven eraan.
Bijna alle vogels dragen deze bacterie
bij zich en bij warmte wordt botulisme
geactiveerd. Zadra de temperatuur

van het water de 23 graden bereikt,
komt er in de bacterie een dodelijk
gif vrij. Het gevolg van dode dieren is
dat de bacterie zich verder verspreidt,
waardoor er nog meer gif vrij komt. Om
de bron van de bactierie weg te halen

wil Waterschap Limburg de dode eenden en vissen dan ook zo snel mogelijk opruimen. Gemeente Horst aan
de Maas waarschuwt ouders voor de
gevaren van botulisme. ‘Laat kinderen
niet bij water spelen waar dode dieren

zijn gevonden en ga er zelf ook niet
in. Houd honden en andere huisdieren
uit de buurt van dode dieren en het
water waarin ze gevonden zijn.’ Als er
een dood dier is gevonden, raak het
niet aan en meld het bij de gemeente.

Bouw paardenviaduct
Peelbergen kan van start
Al enige tijd staan aan de Peelstraat in Kronenberg, grenzend aan de twee percelen van Equestrian Centre de Peelbergen en het evenemententerrein, twee betonnen geraamten. Deze zijn geplaatst om een paardenviaduct te bouwen van het ene naar het andere perceel. De vergunning is
inmiddels goedgekeurd.
De bouw van het paardenviaduct
kan dus gaan beginnen. De vergunning heeft zes weken ter inzage
gelegen en niets wees uit om de

omgevingsvergunning te weigeren.
De Peelstraat hoeft niet afgesloten te
worden wanneer het viaduct wordt
gerealiseerd. Flora en fauna worden

niet aangetast en ook archeologisch zit
de vergunning goed. Het viaduct zal
vooral worden gebruikt om paarden
veilig naar de andere kant van de weg

te kunnen begeleiden. Nu moeten ze
over de Peelstraat heen en moet de
weg dus afgezet worden. Wanneer de
bouw start is nog onbekend.
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Horst aan de Maas 75 jaar bevrijd

Jan Joosten uit Horst
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: Jan Joosten (89) en zijn vrouw Betsy
(87) uit Horst.
Jan kan zich de oorlogsjaren
nog goed herinneren, ook het
begin van de oorlog in Horst.
“We hadden toen al lang door dat
er iets aan de hand was, maar we
dachten ook: we zijn neutraal, het
zal allemaal wel loslopen. Dat was
in 1914 ook zo geweest”, vertelt
hij. Op 10 mei 1944 bleek echter
het tegenovergestelde.
“Rond 04.00 uur in de ochtend werden we al wakker door schoten en
knallen aan de Maas. Die konden
we door de oostenwind in Horst
nog horen.” Als 10-jarig jochie was
hij destijds veel ‘op de schuup’:
“En zo kwamen we de eerste
Duitser tegen, op de fiets, alleen,
met een geweer over zijn schouder.” Dan lachend: “Het was alsof
hij Horst alleen in kwam nemen.”

Bom viel op
schuilkelder
Het betekende echter wel het
begin van de oorlog in Horst en dat
bleef niet onopgemerkt. “Het was
iedere nacht raak”, vertelt Jan.
“En later, toen ook de Amerikanen
zich ermee gingen bemoeien, zelfs
dag en nacht.” Regelmatig moest
er worden geschuild in de schuil-

kelder, maar zelfs die bood niet altijd
veiligheid. “Mijn neef en nicht kwamen
bij de Gastendonk om. De bom viel
precies verkeerd en de schuilkelder
kon ze niet beschermen.” Ook vliegtuigen stortten er in de regio regelmatig
neer. “Als we dan zo’n vliegtuig vanuit
de verte zagen vallen, gingen we wel
eens kijken”, zegt hij. “In Horst en
omstreken zijn er minstens zeven
gevallen en daar hebben veel Engelse
en Amerikaanse soldaten het leven bij
gelaten. We mogen wel eens wat
vaker benoemen wat zij voor ons
gedaan hebben.”
In 1944 moest de bevolking van de
Maasdorpen evacueren. Ook Jans
vrouw Betsy, oorspronkelijk uit
Broekhuizenvorst, moest haar geboor- Broekhuizenvorst is een klein dorp en
het leek toen net één grote familie.”
tedorp verlaten. “We konden terecht
bij familie in Horst”, vertelt Betsy.
“Het was eigenlijk een erg gezellige
tijd. Later zaten we ook nog even bij
In de tijd dat de evacués in Horst
een oom in Eindhoven.” Toch was
zaten, was het voedsel schaars.
Betsy zielsgelukkig toen ze enkele
Jans vader was molenaar en hij werkte
maanden later weer terug naar
dag en nacht. Ook Jan en zijn broers
Broekhuizenvorst kon. “Alles was
hielpen mee, door overal rogge en
kapot. We kwamen binnen in ons huis
tarwe op te halen. “Hij maalde zelfs
en er was bijna niets meer van over.
rogge met daarin rattenkeutels, het
Maar toen hoorden we de poes miaukon niet anders.” Het was in die tijd
ook onveilig in Horst. “De angsten van
wen, die had het overleefd. Toen was
toen, die kan ik bijna niet vertellen”,
alles goed.” Ze vervolgt: “Het was
zegt Jan. “Ik kan me nog herinneren
fantastisch om iedereen weer te zien.

Rattenkeutels

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

dat ik een keer door Horst fietste en
opeens voorbij vier Duitse soldaten
kwam, die tegen de muur stonden.
Ik fietste gewoon door en opeens, op
150 meter van me af, sprong de brug.
Die Duitsers hadden hem opgeblazen
en hadden me niet gewaarschuwd.
Gelukkig had ik niets, maar ik heb heel
veel geluk gehad.”

‘Zo ziek als een hond’
De geallieerden wisten echter
steeds meer voet aan de grond te
krijgen rondom Horst en uiteindelijk
konden ze op 23 november 1944 het

dorp bevrijden. De bevrijding kan
Jan zich nog heel goed herinneren.
“Eerst was het weer net als toen de
oorlog begon. Ik zag één Schot,
alleen op de fiets en met een
geweer over zijn schouder. Alsof hij
Horst alleen had bevrijd.” Daarna
kwamen ook de andere geallieerden Horst binnen. “De Amerikanen
kwamen met wit brood, chocolade
en sigaretten”, lacht hij. “En van die
sigaretten werd ik zo ziek als een
hond.” Toch was bevrijding één
groot feest. “Want de oorlog was
eindelijk voorbij.”

Zondag 25 augustus 09.30 - 15.30 uur

oldtimerbeurs
VOOR BROMMERS EN ONDERDELEN

Manege Wieneshof,
Hagelkruisweg 25 te HORST

r dan
verhuurt méé
amen!
kr
kt
alleen mar

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

Derde editie Miatas At Sevenum
treffen
De derde editie van het Miatas At Sevenum treffen vond plaats van vrijdag 16 tot en met zondag
18 augustus. Ongeveer zeshonderd Mazda-liefhebbers verenigden op het evenemententerrein in
Kronenberg. Manfred van de Waarsenburg, één van de organisatoren: “We zijn drie jaar geleden
begonnen. Op de eerste editie kwamen ongeveer tweehonderdvijftig liefhebbers op af, het jaar
erop vijfhonderd en tel daar bij deze editie maar honderd bij op.” De meesten komen op vrijdag
aan en zetten dan hun tentje op. Een soort festival voor Mazda-hobbyisten.

Bolchrysant
Chrysanthemum
indicum. ‘Jasoda’.
Diverse kleuren.
Ø 19 cm.
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Kindervakantiewerk Melderslo op ruiltocht

‘We willen alleen maar snoep’
Even jongeren onder elkaar, wie heeft er niet in zijn of haar jeugd het ruilspel gedaan? Precies, vast wel. Met een appel of ei beginnen, de deuren afgaan en ruilen voor wat beters,
lekkerder of groters. Kindervakantiewerk Melderslo ging op vrijdag 16 augustus door hun eigen dorp om allerlei gekke, leuke en lekkere spullen te verzamelen.

Groep 2 is begonnen met een heuse handpop. Met een uil rennen ze vanaf verzamelpunt
MFC de Zwingel door de straten van Melderslo. Ze komen aan bij het eerste huis. “Wie belt er aan?”,
vraagt de leidster van het groepje. Meer dan de helft rent naar de deurbel en ze bellen aan. Helaas,
niemand doet open. Dan, bij het tweede huis, is het raak. “Natuurlijk wil ik wat ruilen, dan ga ik
eerst even kijken of ik wat voor jullie heb”, zegt de man die open doet. Voor de uilhandpop krijgt
groepje 2 een dobbelspel. “Maar we willen nog van alles”, zegt een meisje uit de groep. “Ja, heel
veel zakken chips”, roepen ze allemaal.

Met een kleuterboekje ‘Hoofd, schouders, knie en teen’, begint groep 4. Zij zijn bezig met een
spelletje die ze onderweg tegen zijn gekomen. Er wordt niet alleen geruild tijdens het spel, maar
er moeten ook nog een aantal mini spelletjes gespeeld worden. Op een trapveldje vlakbij het
MFC-gebouw probeert Groep 4 frisflessen, gevuld met water op te trappen via een voetbal. Ook hier
luidt het ‘chips’ en andere lekkernijen. “We willen alleen maar snoep”, zegt één van de kinderen.
“Of een tosti-ijzer”, zegt een ander. “Lekker tosti’s braden.” Verder dan het boekje zijn ze nog niet
gekomen.

Groep 9 treffen we dichtbij café ’t Tunneke. Ze zijn begonnen met een oranje fluitje. “Wij willen snoep en chips krijgen, meer hebben we niet nodig”, zegt een jongen uit de groep. Heel slim,
zegt een dame uit de groep: “Of we regelen gewoon ergens een fiets. Kunnen we met z’n allen
terug fietsen naar het MFC. Dat scheelt weer een hoop geloop.” De pret zit er wel in bij nummer 9.
Enthousiast vertellen ze over het verloop van de week. “We hebben allerlei hutten mogen bouwen
op het grasveld naast De Zwingel. Dat was echt leuk.” Snel gaat het groepje weer door. De groepsleidster: “We gaan even bij mij thuis langs, volgens mij hebben we nog wel wat lekkers liggen.”

Bij elk spel wordt wel vals gespeeld en dit is bij het ruilspel goed weggelegd voor groep 12.
“Daar zijn wij heel goed in. Zo staan we nu al op het ruilterrein van een ander groepje”, zegt één van
de jongs lachend. Zij zijn begonnen met een oranje zonneklep. Inmiddels hebben ze al wat weten
te ruilen: een waterbal aan een elastiek. Dat is nog lang niet genoeg, want groep 12 heeft grootse
plannen. “We zoeken eigenlijk nog een Audi of een andere auto. Mogen we niet de HALLO-auto ruilen voor deze waterbal?” Dat is toch net iets te prijzig, maar om de kinderen niet teleurgesteld achter te laten, wordt een stift omgeruild met een HALLO-pen. Die kan niet tippen aan een Audi.

z on dag 2 5 aug us tus - koopzondag
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Kunstgras voor korfballers SV Melderslo
Het natuurgras van SV Melderslo is slecht en bevat een schimmel.
De grasmat zou vervangen moeten worden. Daarom is de sportvereniging in samenwerking met de KNKB (korfbalbond) een onderzoek
gestart naar de beste vervangende optie. Ook gemeente Horst aan de
Maas heeft hier onderzoek naar gedaan en uit beide onderzoeken blijkt
dat een kunstgrasveld nodig is.
Dit voorstel ligt nu bij de raad
en moet nog goedgekeurd worden.
Het gaat hier dus om een aanleg
van een kunstgrasveld op sportpark
De Merel in Melderslo. Het veld zal
260.210 euro gaan kosten en moet
in de herfst dit jaar aangelegd worden. Het natuurgrasveld zou dit jaar
gerenoveerd moeten worden, de
vereniging geeft een kunstgrasveld
de voorkeur. Uit beide onderzoeken
blijkt dus ook dat dit de beste optie

is voor SV Melderslo. Het voordeel
voor de keuze is dat de korfbalclub
vele malen intensiever het veld kan
bespelen. Daarnaast worden wedstrijden op natuurgras sneller afgelast bij slecht weer vanwege de
veldconditie. SV Melderslo heeft
ook aangegeven dat zij het nieuwe
kunstgrasveld beschikbaar stellen
voor het basisonderwijs en een aantal vormen van voetbal zoals loopen jeugdvoetbal.

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com

Vier generaties
Met de geboorte van Alana Beelen uit Weert op 4 februari van dit jaar, zijn er in haar familie vier
generaties compleet. Alana is de dochter van Nadieh Beelen (26) uit Weert en de kleindochter van
Henny Beelen-Alards (56) uit Tungelroy. Alana’s overgrootmoeder is Gert Alards-Vullings (82) uit
Melderslo.

Vier generaties
Eefke Peeters uit Sevenum werd geboren op 21 juni en vormde daarmee de vierde generatie
van haar familie. Bijzonder is dat mama Kim bij haar geboorte ook de vierde generatie compleet
maakte. Oma is Bianca Kleuskens uit Blerick en overgrootmoeder is Tonnie Kleuskens uit
America. (Foto: Hans van der Beele)

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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Ze had nog zoveel om voor te leven
maar kon de strijd niet winnen.
Intens verdrietig laten wij weten dat is overleden

Jet van Helden-Coppus
* 8 maart 1958

† 19 augustus 2019
lieve vrouw van

Na een kort ziekbed
is op zondag 18 augustus 2019
onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma, zus en tante overleden

Ineke Mom - de Leeuw
Hans Mom †

lieve mam en trotse oma van

’t Stepke 6
5963 HE Hegelsom
Jet is thuis. Jullie kunnen dagelijks vanaf 15.00 uur binnenlopen
om afscheid van haar te nemen.
De afscheidsdienst vindt plaats zaterdag 24 augustus
om 10.00 uur in crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.
In plaats van bloemen stellen wij een gift
voor het KWF op prijs.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig.

In Memoriam

Dolf Timmermans
Wij ontvingen het trieste bericht dat ons erelid Dolf Timmermans
op 91-jarige leeftijd is overleden. Dolf was erelid van SVEB en tevens
ons oudste lid. Dolf is zeer verdienstelijk geweest voor onze vereniging.
Hij is maar liefst 30 jaar secretaris geweest van onze vereniging.
Wij verliezen hiermee een zeer gewaardeerd lid. We wensen zijn vrouw
Toos en familieleden heel veel sterkte met het verlies van ons lid Dolf.
Bestuur en Leden S.V.E.B.

Parkhotel Horst 25 aug.
11.00-16.00 Paranormale beurs.
Lezingen: Bloemenlezing,
Helderziende waarnemingen.
Eleonora’s Yoga en Dance. Bekende
mediums, coaching, paragnosten.

Atelier De Stal start in september
seizoen 19 van schilderen,
vegetatief vormgeven en nog veel
meer! www.atelier-de stal
Gezocht, bouwkavel of te verbouwen
woonhuis in Hegelsom of omgeving.
Contact: 06 27 53 72 00.
Appels en pruimen zelf plukken
50 cent per kilo. v Lankveld, Tienraijseweg 2 Meerlo tel. 06 53 13 01 32.

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos

THANATOPRAXIE

Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Dag en nacht bereikbaar

Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

www.briensveld.nl

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

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

8 augustus 2019

Wittenhorststraat 3
5961 XL Horst

Grubbenvorst, Ervin en Sandra
Shenna, Robin
Venlo, Michel
Egmond aan den Hoef, Bert en Loes
Viktor, Dominique, Ysabella
Anouk
Correspondentieadres:
Zwerfheide 11, 5971 GH Grubbenvorst
Geheel naar wens van Ineke
zullen wij in stilte afscheid van haar nemen.

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan of bel 077 467 01 00.

Te koop gevraagd: perceel grond
3000 tot 8000 m. Omgeving MeterikHegelsom-America. Gelegen aan
verharde weg. Tel. 06 10 91 60 47.

Pedicure bij u aan huis!
Geregistreerd bij Provoet.
Wilma Jeurissen 06 28 63 13 98.

Aangeboden: nette caravanstalling
in Evertsoord voor € 43,- per
strekkende meter. Info: 06 21 88 49 71.

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

Zin in iets nieuws? In mijn
schrijfworkshops creëer je verhalen
en gedichten aan de hand van
inspirerende thema’s en opdrachten.
Laat je eens verrassen wat je pen met
je kan doen. Hannie Drissen, tel.nr.
06 83 79 78 97, www.atelier4.org.

Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Klaverjassen op dinsdag van
19.30 tot 22.30 uur in ‘t Beugelke
Ook te leren. Start september.
klaverjassenhorstaandemaas@outlook.com
Badminton 50+ Elke donderdagmiddag spelen wij in de Berkelhal
een gezellig spelletje. Interesse? Kom
meedoen vanaf 15.00u 077 374 53 27.
www.yogacentrumlespoir.nl - Gratis
proefles - woensdag 28 augustus
19.00-20.00 uur - Bel: 077 851 50 08/
mail: yogavooriedereen@ziggo.nl
Voor verse snijbonen, komkommers,
snoep- en soeptomaten,
frambozen, blauwe bessen, pruimen
- mirabellen enz. naar Thijs Huys,
Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.

GERRIE
VAN DEN

H OEF

Te huur in het centrum van Horst
garageboxen 3 bij 6 meter.
Inl. 06 21 85 82 56.
Schilder nodig? Bel: J. Bosman
077 475 09 80/06 11 35 09 70
Vrijblijvende offerte.
Te koop appels, peren en pruimen
in onze automaat. Fruitbedrijf
Jenniskens Crommentuynstraat 50
Meterik tel. 077 398 43 08.
Goed leren schilderen/tekenen
in een kleine gezellige groep. Er zijn
nog enkele plaatsen vrij. Facebook
Atelier Riny 06 22 83 21 69.
De yoga start weer op 26-8.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij op
wo. en do. om 20.15 uur.
Opgave/info Wilma L’Espoir
077 398 51 36/06 34 40 16 06.

Geboren

Jur

2 augustus 2019
Zoon en broertje van
Diana en Roel Vergeldt
Stan en Tijs
Bonenkampstraat 12
5973 PK Lottum

Geboren

Sara

15 augustus 2019
Dochter van
Jelle Claassens
en Judith Jenniskens
De Bongerd 15
5962 CC Melderslo

Geboren

Cil

14 augustus 2019
Zoon en broertje van
Kevin Houben en
Hanneke Hanssen
Lenn
Helmesstraat 18, 5961 HW Horst

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

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

Gezocht: hulp voor te poetsen in
America voor 2-3 uur per week. Dag/
tijd in overleg. Bel 06 25 32 81 82.

Spoorstraat 56 - Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

HAN-MARK
ARENDSE
Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

Olivia Sophia
Dochter van
Thijs van Stiphout
en Sanne Collin

echtgenote van

Piet van Helden

Janine en Guus
Zjilou, Ranae, Mirla, Niva
Auke en Radjin
Chadi, Nessim



Wij zijn dolgelukkig met de
geboorte van onze dochter

Het leven is wat je vandaag viert…

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

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

Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Essentiële oliën
Bloesemremedies
Schüssler celzouten
OPENINGSTIJDEN

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

Autobedrijf

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl
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en zo 07

GEPLUKT Ad van der Hulst

Hij groeide op in het Brabantse Lierop, maar woont al weer ruim 65 jaar in Kronenberg. Zijn liefde voor de weg bleef ook na de VUT bestaan door
zijn chauffeurswerk voor de Wensbus. En ook tijdens de vakanties gaan hij en zijn echtgenote Toos er graag met de auto op uit. Deze week wordt Ad
van der Hulst (83) geplukt.
Of het wennen was, als Brabander
in Kronenberg? “Vooral het dialect”,
zegt Ad van der Hulst lachend.
“Mijn moeder kwam oorspronkelijk uit
Edam en mijn vader uit Wassenaar.
Thuis spraken we dus Nederlands.
In Kronenberg werd voornamelijk
dialect gesproken. Maar als het even
kan ga ik hier nu nooit meer weg.
Hier wil ik oud worden”, zegt hij met
een knipoog. Ad groeide op aan het
kanaal de Zuid-Willemsvaart, waar zijn

ouders één van de grootste boerderijen in de omgeving hadden. Hij was
de op twee na jongste in een gezin
van elf. Zijn moeder werd al vroeg
weduwe. “Mijn vader had een longziekte en is in 1944 gestorven.
Dat was geen gemakkelijke periode
voor mijn moeder. Voor haar was het
vooral moeilijk omdat zowel zij als
mijn vader niet uit de buurt kwamen.
Er was dus ook geen familie waar ze
op terug kon vallen.” Het was ook de

PUZZEL

Sudoku

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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Wilde wat anders

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Oplossing vorige week:

6
6

3

7

9

3

5
9

1

5
9

4

6

7

4

periode dat Nederland gebukt ging
onder de Duitse bezetting. Rondom de
Zuid-Willemsvaart werd veel gevochten. Een spannende tijd, zegt Ad.
“We woonden vlakbij de sluis, die
bewaakt werd door Nederlandse
soldaten. Ik ging dan met hen mee
wachtlopen. Op een keer kwamen er
vliegtuigen over, waar de soldaten op
schoten. Ik had zo’n kermisgeweertje,
waar ik knikkers in stopte zodat ik ook
kon schieten.” Tegen het einde van de
oorlog rukte het Engelse leger steeds
verder op. “Ik herinner me nog goed
hoe een keer vier gevechtswagens
van de Engelsen de kanaaldijk opreden. Daar werden ze tegengehouden
door de Duitsers en moesten ze
achteruit weer terug. Daarbij kwam
een wagen op de kop in het water
terecht. We hebben er vervolgens één
soldaat levend uitgekregen, de ander
was omgekomen. Mijn zuster, die in
Engeland woont, heeft nog steeds
contact met de dochter van die soldaat.”
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Begin jaren 50 verhuisde Ad naar
Kronenberg. Zijn moeder was met
een Kronenberger hertrouwd. Eén van
zijn dochters had een boerenbedrijf
waar Ad ging werken. Maar hij wilde
wat anders. Dus werd hij internationaal vrachtwagenchauffeur. Intussen
was hij in 1964 getrouwd met de uit
Sevenum afkomstige Toos. “Ik was
in Sevenum lid van de harmonie,
ik speelde bij de drumband, en Toos
had me wel eens bij een optreden
gezien. Later kwamen we elkaar tegen
bij een feest en zo is het gekomen.”
Na hun huwelijk verhuisden ze naar
de Meerweg, waar ze nu nog altijd

wonen. Ad en Toos kregen samen vier
kinderen, twee zonen en twee dochters, die weer voor vijf kleinkinderen
zorgden. Hun jongste zoon is vorig jaar
overleden aan hartproblemen. Ad zelf
werd op zijn 57e getroffen door een
hartinfarct. Hij werkte toen inmiddels bij Océ. “Nadat ik weer aan het
werk ging, werd al snel duidelijk dat
er mensen uit moesten. Ik heb toen
zelf besloten op mijn 58e met de VUT
te gaan.” Ad ging echter niet thuis op

de bank zitten. De weg lonkte en dus
werd hij chauffeur voor een barbecueservice. Samen met Toos reed hij
het hele land door om barbecues te
weg te brengen en weer op te halen.
“Dat was heel leuk werk. Ik had het
rijden op de weg ook echt gemist toen
ik bij Océ werkte. Vooral de vrijheid
die je dan hebt.” Op zijn 80e besloot
hij bij de barbecueservice te stoppen.
Hij had zich toen al aangesloten bij
de Wensbus in Kronenberg, waarvoor
hij één keer in de twee weken ritten
verzorgd. “Dat is meestal op vrijdag.
Dan pik ik ’s morgens om 08.00 uur
eerst de kinderen uit Evertsoord op
en breng hen naar school. Dan even
snel thuis een boterham eten en vervolgens haal ik de ouderen op die
naar de dagopvang in De Torrekoel
in Kronenberg gaan. Dat is erg leuk
om te doen, vooral het rijden met de
schooljeugd. Dat ga ik wel missen.”
Ad stopt namelijk over een paar dagen
als vrijwilliger bij de Wensbus. “Het is
een grote verantwoordelijkheid om
met zo’n bus te rijden. Ik word nu 84
en het is beter om te stoppen voordat
het te laat is.”
Vervelen gaat hij zich niet. Zo is
hij lid van het Sevenums Mannenkoor.
“Zingen in een koor is mooi omdat
je samen iets over kunt brengen aan
anderen. Toen ik me bij het koor aansloot, was het bijna een familieaangelegenheid; drie zwagers van me
waren ook lid.” Ad heeft ook verschillende jaren gebeugeld en gevoetbald
en is nu elke woensdagmorgen aan de
biljarttafel te vinden. Daarnaast gaan
hij en Toos er graag samen op uit.
Op vakantie naar landen als Duitsland
en Spanje. Met de auto natuurlijk.
“Ik ben nu een route aan het uitstippelen langs plekken waar we jaren
geleden eens zijn geweest. Daar wil
ik graag nog eens heengaan. Maar dat
komt nog wel een keer.”
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Ik pas echt op waar ik naartoe ga’
Het beestje was een tijdje terug niet weg te slaan uit het nieuws: de eikenprocessierups. De opmars van de rups leek niet te stoppen.
Stoffen die van de haren af komen, kunnen allerlei lichamelijke ongemakken veroorzaken. De haartjes verspreiden zich met de wind en
kunnen zo makkelijk in contact komen met wandelaars of fietsers. Ook Horst aan de Maas moest er aan geloven. Maar liefst 42 procent van de
inwoners heeft dit jaar overlast ervaren van de eikenprocessierups.
Veel inwoners vermeden bewust de
eikenbomen, om de kans op aanraking zo
klein mogelijk te houden. De haartjes van
de rupsen verspreiden zich echter met de
wind, tot grote ergernis van inwoners die
de bomen bewust uit de weg gingen. De
lichamelijke ongemakken, zoals jeuk en
bultjes, kunnen lang aanhouden. Zo zegt een
inwoner, die in aanraking is gekomen met
de haartjes van de rups: “Helaas behoorde
ik tot de groep mensen die vatbaar zijn
voor de haartjes en de ontzettende jeuk
die daar op volgt. Dat is echt geen pretje
en het duurde weken!” Maar niet iedereen
heeft hinder ondervonden van de rups.
Zo zegt iemand: “De eikenbomen bij ons
in de straat zijn netjes behandeld door de
bestrijdingsdienst. Daardoor geen overlast
ervaren.”

Inwonerspanel

1.672 leden

Nu lijkt het erop dat iedere lokale overheid
De gemeente is dagelijks bezig geweest de
zijn eigen methodes heeft om de overlast
eikenprocessierups te bestrijden. Toch bleven er
te bestrijden. Verder zou men meer moeten
dagelijks meldingen van nesten binnenkomen.
samenwerken met onderzoekers die bezig zijn
Een groot aantal van de inwoners denkt dat
met ontwikkelen van bestrijdingsmiddelen
een gevarieerdere beplanting in de gemeente
waarbij niet alleen naar
de sleutel is tot het
wegjagen van de rups.
‘Veel last van mijn ogen gehad’ chemische bestrijding
en opzuigen moet
Iemand zegt daarover:
‘Geen last gehad,
worden gekeken, maar
“De gemeente moet
maar ik ken het probleem’
ook naar dierlijke
meer planten zetten die
bestrijding zoals diverse
de natuurlijke vijanden
‘Regelmatig jeuk na
vogelsoorten die leven
van de processierups
een fietstocht.’
van dit soort rupsen.”
aantrekken. Dan krijg je
TipHorstaandeMaas
natuurlijke bestrijding.”
is een samenwerkingsverband tussen
Een andere inwoner is het daarmee eens, maar
HALLO Horst aan de Maas en TopOnderzoek.
denkt dat dit op landelijk niveau geregeld moet
Voor meer resultaten of aanmelden voor
worden: “Overheden zouden beter tot een
de volgende enquête, kijk op
gezamenlijke aanpak kunnen komen bij het
www.tiphorstaandemaas.nl
bestrijden en voorkomen van deze overlast.

Weet niet
2%
Ja
42%
Nee
55%

Heb je dit jaar
overlast ervaren van
eikenprocessierups?

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

Adver torial

VieCuri Patiëntenpanel van start
VieCuri Medisch Centrum start met een online panel om de medezeggenschap van patiënten te vergroten. Het ziekenhuis vindt het
belangrijk dat patiënten en bezoekers actief betrokken zijn bij het verbeteren van de zorg. Hun ervaringen zijn daarvoor zelfs onmisbaar.
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven voor het panel via www.viecuri.nl/patientenpanel.

Communicatie en Verkoop bij VieCuri:
“Concreet betekent dit dat patiënten
meedenken, meebeslissen en meedoen.
Met de oprichting van het VieCuri
Patiëntenpanel is een volgende stap
gezet. De komende jaren zullen we op nog
meer manieren dankbaar gebruikmaken
van de ervaringen van onze patiënten en
bezoekers.”
Wensenlijstje
De oprichting van het patiëntenpanel
stond hoog op het wensenlijstje van
de Cliëntenraad van VieCuri. Deze raad
behartigt de gemeenschappelijke belangen
van patiënten van het ziekenhuis en
adviseert het ziekenhuis gevraagd en
ongevraagd over onderwerpen die voor
patiënten van belang kunnen zijn. Huub
Selen, voorzitter van de Cliëntenraad:
“Wij zijn erg verheugd met het bereiken
van deze mijlpaal. Panelleden worden
bevraagd over uiteenlopende onderwerpen.
Denk aan vragen op het gebied van
zorg en behandeling, maar ook over
onze nieuwbouw- of fusieplannen. Wij
gebruiken de uitkomsten in onze adviezen
aan het bestuur. Door deel te nemen aan
het patiëntenpanel van VieCuri hebben
inwoners daadwerkelijk invloed.”

Iedereen die zich ook maar enigszins betrokken
voelt bij VieCuri kan deelnemen aan het patientenpanel. Deelnemers wordt gemiddeld vier
keer per jaar per email gevraagd een online
vragenlijst over een bepaald thema in te vullen.
Bijvoorbeeld over ouderenzorg of de communicatie met het ziekenhuis. VieCuri informeert
deelnemers na elk panelonderzoek over de
resultaten.

Duidelijke stem
Voor VieCuri is het vanzelfsprekend om de
ervaringsdeskundigheid van patiënten en
bezoekers uitgangspunt te maken van zijn
zorgverlening. Zo kan het ziekenhuis werken
aan betere dienstverlening. “Met behulp
van het panel geven we (toekomstige)
patiënten, bezoekers en inwoners in en
rondom Venlo en Venray een duidelijke

stem in onze organisatie. We willen
graag van de patiënten zelf horen wat ze
belangrijk vinden”, aldus bestuursvoorzitter
Ankie van Rossum.
Samen mét de patiënt
Alles sámen met de patiënt, dat is
waar VieCuri dagelijks werk van maakt.
Ward Verkuylen, manager Marketing,

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 32

Gemeente moet samenwerken met bedrijven om kermissen te behouden
Het nieuws luidde in week 32 dat gemeente Horst aan de Maas mogelijk
tijdsdruk ervaart als het gaat om het organiseren van de kermissen in de
kerkdorpen. Het gaat überhaupt niet zo lekker met de kermissen in Nederland
en ook niet in deze gemeente.
Er komen steeds minder attracties in dorpen te staan en de
bezoekersaantallen nemen ook gestaag af. Vanwege de tijdsdruk zou
gemeente Horst aan de Maas in gesprek zijn met een aantal commerciële
partijen om over dit probleem te hebben. De poll luidde die week: gemeente
moet samenwerken met bedrijven om kermissen te behouden. 73 procent
vindt het een goede zaak wanneer deze bedrijven de gemeente meehelpen.
Het zou de werkdruk verlichten en misschien, als de bedrijven de organisatie

helemaal overnemen, kan gemeente Horst aan de Maas op andere zaken
richten. De overige 27 procent is het niet eens met de stelling. Hulp zou de
werkdruk verlichten, maar commerciële bedrijven zouden in hun eigen belang
kunnen denken. Wat voor gevolgen zou dat hebben voor de kermissen in
de kerkdorpen? Wies Lemmen denkt meer aan een middenweg en ziet een
samenwerking: “Volgens mij heeft Horst-centrum genoeg aan één kermis
per jaar! Dan zou het mogelijk een optie zijn om met de omliggende dorpen
samen tot een goede oplossing te komen.”
De toekomst moet het uitwijzen en de resultaten van de gesprekken zijn
ook nog niet bekend. Dat er in de toekomst wat gedaan moet worden om
kermissen in de gemeente te behouden, staat vast.

Fotoshoot in
Tsjernobyl

Nikabdragers moeten geweigerd
worden in de bus
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas
Nikabdraagster Angela Kempeners uit Geleen werd maandag 19 augustus
geweigerd in de bus vanwege het dragen van een nikab. Toch had de
buschauffeur volgens de regels van Arriva de nikabdraagster niet mogen
weigeren, omdat ze niet handhaven op het boerkaverbod. Wat vindt u? De
stelling deze week luidt: Nikabdragers moeten geweigerd worden in de bus.
Sinds 1 augustus geldt het boerkaverbod. De handhaving van het verbod
was op voorhand al omstreden. Openbaarvervoerbedrijven lieten weten geen
moslima’s te zullen weigeren die hun gezicht hebben bedekt, omdat ze een
vervoersplicht hebben. Angela Kempeners wist dat er niet gehandhaafd zou
worden en stapte maandag, gehuld in nikab, in een lijnbus. Toch werd ze
geweigerd. Tegenstanders van de stelling kunnen vinden dat alle chauffeurs

zich aan de afspraken moeten houden die de vervoerder met ze heeft
gemaakt. De Geleense Nikabdraagster was zelfs bereid de nikab even af te
doen om zich te identificeren, maar dat hoefde niet van de buschauffeur.
Het enige argument om de wet af te dwingen, het niet kunnen identificeren,
wordt hiermee weggehaald. Waarom moet de vrouw dan nog geweigerd
worden?
Aan de andere kant kunnen voorstanders van de stelling vinden dat er ook
gehandhaafd moet worden op het boerkaverbod, daar is immers de wet voor
gemaakt. Het weigeren van een nikabdraagster heeft niets met discriminatie
te maken, maar met het volgen van wetten en regels. Waarom worden er
wetten gemaakt als ze niet gehandhaafd worden?

Uitslag vorige week (week 33) > Politie moet meer openheid geven in schorsingszaak > eens 73% oneens 27%

Hallo

Poetshulp!

Voor het schoonhouden van onze
sociale ruimtes zijn wij op zoek
naar een enthousiaste poetshulp
voor de woensdag- en
vrijdagochtend.
Interesse? Stuur je sollicitatie naar
info@phicoop-sevenum.nl.

BEKRO Horst
Installatietechniek

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27

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

Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Essentiële oliën
Bloesemremedies
Schüssler celzouten
OPENINGSTIJDEN

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

Tsjernobyl is hot onder
toeristen. De laatste jaren is
het toerisme rondom de plek
waar zich ruim 20 jaar geleden
één van de grootste kernrampen ooit afspeelde in rap
tempo toegenomen. En precies
die ramp vergeten de bezoekers van de spookstadjes
rondom Tsjernobyl soms.
Poseren voor leegstaande
gebouwen en selfies maken bij
verlaten kermisattracties of
overwoekerde schoolbussen:
Tsjernobylfoto’s zijn in de mode.
Influencers – mensen met duizenden volgers op sociale media
– schieten er maar wat graag
mooie plaatjes om te delen, met
als dieptepunt toch wel de
vrouw die besloot in string op de
foto te gaan op de rampplek.
Leuk voor op Instagram, moet ze
gedacht hebben. Wat zich daar
nog geen dertig jaar geleden nu
precies heeft afgespeeld, is
waarschijnlijk geen seconde
door haar hoofd geschoten,
terwijl dat toch juist de kern
moet zijn van je bezoekje aan
Tsjernobyl. Kijk, ik snap dat je als
je op zo’n plek bent foto’s wilt
maken. Maar moeten dat overdreven vrolijke, stijlvolle of zelfs
sexy foto’s zijn? Het lijkt mij
passender van niet. Na het lezen
van enkele boeken over de ramp
en het zien van de HBO-serie
‘Chernobyl’, zijn er andere
beelden die zijn blijven hangen
in mijn hoofd. Brandweer
mannen en reactormedewerkers
die op een gruwelijke manier
stierven. Vrouwen, die beschadigd en alleen achterbleven.
Oude mensen, die verplicht de
plaats waar ze hun hele leven
hadden gewoond moesten
verlaten. Jonge jongens die
huisdieren moesten doden in het
gebied rondom de ramp.
Allemaal gevolgen van de ramp
en daar is niets vrolijks, stijlvols
of sexys aan. Respect voor deze
slachtoffers is meer op zijn
plaats en volgens mij valt poseren op een rampplek, op wat
voor manier dan ook, daar niet
onder.
Aniek
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15 VRAGEN

aan
Julia Wijnands

(Uit)vliegen
Afgelopen week was ik
met het vliegtuig op vakantie.
Nu is dat op zich niet heel
bijzonder, maar toch vind ik
het altijd een hele happening.
Ik vind vliegvelden, en met
name vliegvelden met een
formaat zoals Schiphol
behoorlijk fascinerend.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Julia Wijnands
13 jaar
Broekhuizenvorst
Dendron College

Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Nee, ik heb geen bepaald liedje met
een herinnering. Ik hou van veel verschillende liedjes, omdat er overal
een andere boodschap in zit en weer
een andere melodie. En dat vind ik zo
leuk aan muziek. Muziek is nooit het-

zelfde. Elk liedje is uniek in zijn eigen
manier.
Hoe zou je je eigen stijl
omschrijven?
Ik heb mijn eigen stijl, ik kleed me
met kleding waarin ik mijzelf prettig
voel. Ik ben iemand die graag lacht
maar ook weer eens serieus is.
Wat is je droombaan?
Ik wilde altijd iets met ontwerpen
doen, aangezien ik erg graag creatief bezig ben. Eerst tekende ik
vroeger in boekjes en sinds die tijd

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

Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

wil ik wel graag al iets met ontwerpen gaan doen.
Heb je een bijnaam?
De bijnaam die mijn ouders mij geven
is Juul. Die gebruiken ze vrijwel altijd
als koosnaampje. Anderen gebruiken
eigenlijk bijna nooit bijnamen.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Ik ga graag Netflix kijken. Er staan
enorm veel leuke films en series
online en daar kan ik in mijn vrije tijd
naar kijken wanneer ik wil. Ook ga ik
graag met vriendinnen chillen, met
hen is het heel erg gezellig en daar
kan ik ook goed mee lachen.
Wie is je grote voorbeeld?
Mijn ouders zijn mijn grote voorbeelden. Toen ik klein was leerde ik al veel
van hen. Mijn ouders zullen ook altijd
achter mij blijven staan.
Wat is het meest emotionele
moment in je leven?
Het meest emotionele moment in mijn
leven is het moment dat mijn ouders
uit elkaar gingen. Toen was ik erg
emotioneel, maar dat is ook logisch.
Ik denk namelijk niet dat je niet emotioneel kan zijn als je ouders uit elkaar
gaan.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik altijd
vrolijk ben en voor anderen wil klaarstaan. Mijn slechtste eigenschap is dat
ik erg ongeduldig ben, en daar ben ik
ook erg goed in.
Wat is je favoriete sociale medium?
Instagram is mijn favoriete sociale medium. Je kunt er leuke foto’s
plaatsen en bekijken en je kan er
ook dm’en. Dat is whatsappen via

Instagram. Dat vind ik erg leuk aan
Instagram. Daarom is Instagram mijn
favoriete sociale medium.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind dat een echte vriendin altijd
voor je klaar moet staan en je nooit in
de steek moet laten omdat dat is wat
je doet als je echt van iemand houdt.
Dus loyaliteit, trouw en liefde vind ik
erg belangrijk in een vriendschap.
Wat is je favoriete game?
Ik heb niet echt een favoriete game.
Ik game eigenlijk ook nooit. Ik vind
andere dingen leuker dan gamen.
Zoals Netflix kijken en afspreken met
vriendinnen.
Hond of kat?
Ik kies dan voor een kat. Ik ben opgegroeid met een kat en ik vond en vind
het een super leuk dier. Daarom zou ik
nu ook weer kiezen voor een kat.
Wat zou je nooit meer overdoen?
Ik heb niet bepaald iets dat ik echt
nooit meer zou willen overdoen.
Iedere dag is uniek, net zoals ieder
persoon. Net zoals jij en ik, en ik vind
dat dat zo moet blijven.
Zou je liever twee keer zo slim of
twee keer zo mooi willen zijn?
Ik zou graag twee keer zo slim willen
zijn dan twee keer zo mooi. Ik geloof
dat je verder in het leven kunt komen
met twee keer zo slim zijn dan twee
keer zo mooi.
Waardoor moest je de laatste keer
huilen?
De laatste keer dat ik moest huilen
was toen mijn oma overleed. Ik vond
mijn oma heel erg aardig en ik hield
ook super veel van haar. Het deed mij
erg veel toen ze stierf.

Er gebeurt zoveel tegelijk,
ik denk dat ik er uren zou kunnen zitten en me zou kunnen
vermaken met alleen maar
kijken naar wat er gebeurt.
Iedereen is er met een doel en
een bestemming, dat vind ik
sowieso al interessant en mooi.
Als ik sommige mensen alleen
zie reizen, of juist met kinderen,
vind ik het heerlijk om mijn
fantasie de vrije loop te laten
gaan over waar al deze mensen
naar toe gaan en waar ze vandaan komen. Ik vind het soms
heerlijk om in de drukte te zijn,
dus daar is Schiphol meestal de
uitgelezen plek voor. Ook de
hele logistiek die er nodig is
voor zo’n vliegveld vind ik echt
te groot om over na te denken.
Als je al ziet hoeveel vluchten er
gaan en aankomen iedere dag,
bedenk ik me dat al die vluchten ingecheckt moeten worden,
de bagage moet in het juiste
vliegtuig komen en daarna ook
weer bij de juist bagageband.
En dit allemaal ook nog in een
mega tempo. Ik ben altijd blij
als ik geland ben en mijn koffer
weer veilig heb. Dan nog de
aankomsthal, waar menig
spandoek en ballon te vinden is.
Altijd heel leuk om mensen te
zien die elkaar weken niet
gezien te hebben. Nu de vakantie ten einde komt, zit ook mijn
tijd bij de HALLO er helaas op.
Ik ga letterlijk uitvliegen van
America naar Den Haag en
begin aan mijn studie waardoor
helaas geen ruimte meer is om
af een toe een column te schrijven. Dus even huilen, de allerlaatste column. Een column met
een dubbele betekenis.
Liefs Sylke
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Raadsavond

Op dinsdag 27 augustus
vergadert de gemeenteraad
Meepraten
Elke raadsavond bestaat uit een voorbereidend gedeelte (waaraan ook burgerraadsleden
kunnen deelnemen) en een besluitvormend
gedeelte. Tijdens de voorbereidende vergadering kunnen inwoners gebruik maken van het
burgerpodium (dat mag ook gaan over zaken
die niet op de agenda staan).
Meer informatie over de agendapunten leest u
Wilt u gebruik maken van het

op de website www.horstaandemaas.nl/raad.

burgerpodium?

Duurzaamheidsmarkt

Deelnemers gezocht
voor de Greune Mèrt

Neem dan uiterlijk 24 uur vóór de vergadering

Meer informatie

contact op met de grifﬁer, de heer R. Poels,

De openbare vergadering is in de raadzaal

tel: (077) 477 97 70 of 06 - 51 85 28 91 of

van het gemeentehuis en begint om 19.30 uur.

email: grifﬁer@horstaandemaas.nl

De besluitvormende vergadering is gepland

Op zondag 27 oktober 2019 organiseert de gemeente Horst aan de Maas een evenement

vanaf 20.45 uur. Afhankelijk van het verloop

voor alle inwoners: “De Greune Mert”. Tijdens deze markt willen we mensen informeren en

Agenda

van de voorbereidende vergadering kan dit tijd-

inspireren over allerlei duurzame thema’s zoals energie, voeding, afval, verkeer, wonen,

Op de agenda van de besluitvormende verga-

stip maximaal een half uur vervroegd worden.

duurzaam tuinieren, biodiversiteit, water, milieusubsidies en ﬁnanciën. We zijn nog op zoek

dering staat o.a. de Centrumvisie en de verken-

U kunt de vergadering ook live volgen via

naar bedrijven, verenigingen of inwonerinitiatieven die zich bezig houden met één van deze

nende analyse Bedrijventerreinen.

www.horstaandemaas.nl/raad .

thema’s!
Eerste duurzaamheidsmarkt

Horst. Onze insteek is dat er van alles te doen

De aanleiding voor het organiseren van de

is: zien, doen, proeven en beleven. En dat de

Greune Mert is dat Horst aan de Maas de Euro-

bezoekers praktische tips en ideeën opdoen

pese “Green Leaf Award 2019” heeft gewon-

voor thuis.

nen. Dit is een Europese prijs voor gemeenten

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

die uitblinken op het gebied van duurzaamheid.

Deelname is laagdrempelig

Wij hebben gewonnen dankzij de vele duurza-

De Greune Mert is op koopzondag 27 oktober

me initiatieven van inwoners, lokale organisa-

van 11.00 tot 17.00 uur in en rond evenemen-

ties en bedrijven. Het winnen van deze Award

tenhal de Mèrthal in het centrum van Horst.

is een goede reden om voor het eerst in Horst

Het evenement is gratis toegankelijk voor het

aan de Maas een brede duurzaamheidsmarkt

publiek. Aan uw deelname zijn géén kosten

te organiseren! Tijdens de Greune Mèrt zetten

verbonden.

America

Horst

Kronenberg

we goede voorbeelden in het zonnetje, en wil-

Meister Rongenstraat ong.

Gastendonkstraat 50

De Beuk 14

len we bezoekers informeren en inspireren over

Meer informatie

Saarweg 17

Handelstraat 6

Meterik

de duurzame mogelijkheden in en om hun huis.

Op onze website www.horstaandemaas.nl/de-

Broekhuizen

Venloseweg 17

Speulhofsbaan 24c

Haasendonkerweg ong.

Venrayseweg 134b

Sevenum

Insteek van de Greune Mert:

je je ook aanmelden voor deelname aan de

Grubbenvorst

Doolgaardstraat 2

De Krouwel ong. kavel 35

zien, doen, proeven en beleven!

Greune Mèrt. Hier heb je ook de mogelijkheid

Kapelaan Slotsstraat 25 t/m 34

Toon Hendriksstraat 3

Vertrokken naar onbekende

Aan de markt nemen tientallen andere initia-

om een ander idee in te dienen voor de presen-

Kapelaan Slotsstraat 68 en 70

De Afhang

bestemming Horst aan de Maas

tieven en organisaties deel. En we verwachten

tatie van je initiatief.

Meteriks veld 7

enkele duizenden bezoekers, mede omdat

Mocht je vragen hebben stuur een mail naar

het dan ook koopzondag is in het centrum van

greunemert@horstaandemaas.nl.

Winterheide 10

1

greune-mert vind je meer informatie. Daar kun

2

3

Deze week ging burgemeester Ryan Palmen op bezoek bij het 60-jarig echtpaar Voesten-Peeters in Grubbenvorst (foto 1) en bij het 65-jarig echtpaar Van den Munckhof-Verhaegh uit Horst (foto 2).
Laatstgenoemd echtpaar vertelde in het bijzijn van drie van de vier kinderen enthousiast over hun leven samen. En het bleek dat de heer Van den Munckhof 42 jaar bij de voormalige gemeente Horst
heeft gewerkt. Aansluitend bezocht burgemeester Palmen de heer Gielen uit Sevenum (foto 3) die 101-jaar wordt. Samen met zijn echtgenote, waar hij al 72 jaar mee getrouwd is, woont hij nog zelfstandig in een boerderij in Sevenum. Het geheim om zo oud te worden volgens de heer Gielen: één eitje per dag, honing en 'niets doen dat niet mag'. Echtparen Voesten-Peeters en Van den MunckhofVerhaegh en meneer Gielen: van harte gefeliciteerd!

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

06 - 13 49 30 96

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

12
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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.

Ontzorg vrijwilligers:
verbeter subsidieverlening aan verenigingen verder?
Vrijwilligers en verenigingen moeten in deze tijd van ‘participeren’
steeds meer taken zelf oppakken. De vraag is of de gemeente de subsidieverlening aan verenigingen en stichtingen verder moet verbeteren en
moet aanpassen aan de huidige tijd.
Deze vraag kwam spontaan
opzetten bij het volgende: bij
voetbalvereniging VV Hegelsom
merkte men al enkele jaren dat de
leiding behoefte had aan meer, en
vooral pedagogische, ondersteuning
bij de begeleiding van hun jeugdle-

den. Coumans van het CDA schreef
hier vorige week al kort over. Een
aantal vrijwilligers van deze vereniging zijn samen gaan werken met
enkele specialisten en zijn tot de
conclusie gekomen dat het nodig is
om alle begeleiding een pedagogi-

sche cursus aan te bieden. Verder
heeft men ook andere sportverenigingen gevraagd mee te doen:
voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
en voetbalvereniging SV Melderslo en
korfbalvereniging De Merels uit
Melderslo sluiten zich ook aan en
binnenkort gaat deze cursus
bestaande uit meerdere avonden van
start. Een zeer goed initiatief en een
grote pluim voor VV Hegelsom en de
werkgroep, zeker ook voor het zoeken

van de samenwerking. Dit soort
cursussen, gegeven door professionals, kosten geld, erg veel geld. Men
kan dit slechts deels dekken door de
bekende vouchers aan te vragen.
Je kunt je afvragen of de gemeente
dit soort initiatieven niet beter moet
ondersteunen en daarvoor meer
subsidiegeld moet uittrekken. Gaat dit
dan ten koste van andere subsidies?
Nee, dat hoeft zeker niet. Men kan
denken aan uitbreiding van de hoe-

veelheid subsidie, maar ook dit
soort initiatieven laten vallen onder
het streven om de Gezondste Regio
te worden. Gezondheid is ook het
welbevinden van leiders en spelers
van (sport)verenigingen.
Iets om nog eens over na te
denken, liggend in de zon, en nog
nagenietend van de laatste vakantiedagen.
Thijs Lenssen,
D66+Groen Links

SP bezoekt NLW De Biesplanken
Onlangs bracht de SP een bezoek aan de NLW, het werkbedrijf voor
sociaal-maatschappelijke werkgelegenheid in de regio Noord-Limburg
West, locatie De Biesplanken. Aanleiding voor het bezoek zijn de perikelen tussen ondernemingsraad en directie, waardoor er een crisis in het
bestuur is ontstaan én de geluiden van onrust op de werkvloer door
medewerkers.
De Biesplanken is recent verhuisd. Buiten is het nog niet helemaal af. Het binnengedeelte en de
kantine hadden prioriteit en die zijn
wel klaar. Een twaalftal mensen is
aan het stekken en oppotten.

Iedereen is erg te spreken over de
nieuwe werkplek.
De leeftijd van de werknemers
varieert van 21 tot 64 jaar. Een enkeling werkt al 45 jaar bij de NLW. Er zijn
mensen die aan een tafel zittend

werken en een klein aantal werkt in
de kas waar de stekken opgetrokken worden tot plantjes. De aard van
de werkzaamheden wordt bepaald
aan de hand van mogelijkheden die
mensen hebben, zowel lichamelijk als
geestelijk. Een aantal mensen werkt
hele dagen, een aantal parttime.
Sommigen komen met eigen vervoer,
anderen met taxivervoer.
Werknemers merken helemaal
niets van de onrust aan de top van
het bedrijf. Leidinggevenden merken

dat wel. Zij zijn blij dat Horst aan de
Maas, Peel en Maas en Venray nog
een sociale werkvoorziening hebben
zodat mensen een zinvolle dagbesteding hebben en het gevoel als werknemer mee te tellen. Begeleiding is
vaak nodig, soms door de voorwerker
vanuit de groep zelf, maar soms ook
door de begeleiding van de NLW. Voor
alle mensen zou het vreselijk zijn om
de structuur van de NLW te moeten
missen. Met pensioen gaan is al vaak
een probleem. Een dag zelf invullen en

daar een structuur in vinden is voor
veel mensen een te grote opgave
met ziekte en ongelukkig voelen
tot gevolg. De sociale werkvoorziening staat als gevolg van landelijk
beleid onder druk en verdwijnt op
veel plaatsen. We moeten blij zijn
dat die er binnen Horst aan de Maas
nog wel is en de SP vindt dat die er
ook gewoon moet blijven.
Sonja van Giersbergen,
SP Horst aan de Maas

Weer aan de slag
Als u dit stukje leest hebben de meeste van u de vakantie er weer op
zitten, ik hoop dat eenieder genoten heeft. Iedereen die in Nederland
gebleven is heeft weer kunnen genieten van een prachtige zomer, die
echter de agrarisch ondernemers ook veel extra werk heeft gekost om
de landerijen van voldoende vocht te voorzien.
Hiervoor mag de overheid best
aandacht hebben, niet alleen voor
het afvoeren van teveel water maar
ook voor het vasthouden en aanvoeren van water in droge perioden, oftewel zorgen voor een
goede klimaatadaptatie. Als raad

hebben we op dinsdag 20 augustus
onze eerste raadsthemabijeenkomst
gehad. Dit keer over de invoering
van de Omgevingswet: op 1 januari 2021 gaat de Omgevingswet van
kracht. Hiermee worden 26 wetten
gebundeld in één overkoepelende

opzondag
o
k
g
a
d
n
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z
.
.s
a

wet. Het belangrijkste doel is om
de lokale overheid meer ruimte te
bieden en het voor initiatiefnemers,
zoals professionele ontwikkelaars en
inwoners, eenvoudiger te maken om
initiatieven te realiseren. Dit instrument zal van grote invloed zijn bij
het uitvoeren van nieuwe plannen.
Er moet hiervoor nog een omgevingsvisie en een omgevingsplan worden
opgesteld, ook zal een initiatiefnemer
zelf moeten zorgen voor de omgevingsdialoog. Kortom er moet nog

Beter lopen
begint bij

veel gebeuren voordat het 1 januari
2021 is.
De komende tijd staan er tevens
nog veel dossiers te wachten op
goedkeuring, denk maar aan onze
investeringsagenda. Wij gaan weer
met veel energie aan de slag. Hebt u
vragen over het een en ander? Spreek
ons gerust aan, we zitten er per slot
van rekening door en voor u.
Sjaak Jenniskens,
Raadslid CDA Horst aan de Maas

GEZOCHT: GEPENSIONEERDE
OPROEPCHAUFFEURS

Voor ons koeriersbedrijf zoeken wij chauffeurs die minimaal 2 dagen in de
week en één weekend in de maand willen werken, alleen ‘s avonds vanaf
17.00 een route willen rijden, alleen weekenden willen werken, die gebeld
worden indien nodig.

VAN VEGCHEL
EXPRESS
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donderdag

augustus

vrijdag

augustus

met o.a. GR AT

zaterdag

augustus

nalyse en
IS voetchecka

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308

zondag

PAST schoenen®

augustus

Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl

koffie + vlaai

Is dit iets voor jou?
Neem dan contact op met
Van Vegchel Express via
06 10 43 14 62.

Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

volg ons ook op

For more details check out our
Brand Guidelines.

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
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De Bende uitgebreid

Kinderdagverblijf De Ark gaat verhuizen
De kinderen van kinderdagverblijf De Ark in Horst gaan verhuizen naar hun nieuwe onderkomen bij buitenschoolse opvang De Bende aan de Gasthuisstraat in Horst. Spelenderwijs maakten zij de afgelopen weken al
kennis met hun nieuwe locatie.

“We zijn blij dat we straks één plek
hebben waar we met alle kinderen en
ons hele team terecht kunnen”, vertelt
manager Denise Seijkens.

Moestuin
“We hebben er voor gekozen om
de opvang van alle kinderen van 0 tot
12 jaar te concentreren op één plek.
Dat heeft zo zijn voordelen. Zo is het
voor ouders praktisch als hun kinderen op één locatie zitten. Voor de
kinderen is het natuurlijk leuk om
met broertjes of zusjes of met kinde-

ren van andere leeftijden te kunnen
spelen.”
Om alle kinderen in het nieuwe
kindcentrum te kunnen huisvesten, is
De Bende uitgebreid met ruimtes voor
de dagopvang. De bestaande faciliteiten blijven in gebruik of worden
vernieuwd. Zo zal de buitenruimte
opnieuw worden ingericht en wordt
een moestuin aangelegd. Ook van de
aangrenzende sportzaal mag gebruik
worden gemaakt. Binnenkort wordt
kindcentrum De Bende feestelijk
geopend.

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

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Als de verhuizing afgerond is,
krijgt Spring Kinderopvang de naam

kindcentrum De Bende. Daar kunnen
kinderen van 0 tot 12 jaar terecht voor

dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en vakantieopvang.

Oh, zit dat zo!

Champignonkwekerij Jacobs BV is een moderne kwekerij die
wekelijks 200 ton champignons machinaal oogst voor de
verwerkende industrie. Gedrevenheid is het sleutelwoord tot
succes van deze onderneming. Er wordt gewerkt in een open,
persoonlijke en gemoedelijke werksfeer.

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

Wijziging WW sectorpremie
per 1 januari 2020
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans
(afgekort WAB) per 1 januari 2020, zullen de sectorpremies zoals we die
op dit moment kennen voor de WA, komen te vervallen.

Vanaf deze datum is de
WW-premie (dan WA-premie en
WE-premie samengevoegd) afhankelijk van de duur van het arbeidscontract en niet meer afhankelijk van de
sector waar men ingedeeld is.
De regering wil hiermee bereiken
dat er een betere balans komt tussen
vaste en flexibele arbeid zodat meer
werknemers een vast contract krijgen.
Vanaf 2020 geldt, ongeacht de sector
waartoe de werkgever behoort, eenzelfde hoge en lage premie. De lage
premie mag alleen worden toegepast
op het loon van medewerkers die
een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben
met een vaste arbeidsomvang.
Voor alle overige contracten (dus ook

oproepcontracten) geldt de (aanzienlijk) hoge WW-premie. Het verschil
tussen de hoge en lage WW-premie
zal 5 procentpunten worden. De hoge
WW-premie zal niet van toepassing
zijn bij studenten jonger dan 21 jaar
en die gemiddeld niet meer werken
dan 12 uur per week. Ook voor BBL-ers
(BeroepsBegeleidende Leerweg) mag
de lage WW-premie worden toegepast,
ongeacht de duur van de overeenkomst. Dit heeft als doel om werkgevers te stimuleren opleidingsplekken
aan te bieden aan leerlingen in het
beroepsonderwijs.
Oproepcontracten kunnen toch in
aanmerking worden voor de lage WWpremie, indien er gekozen worden voor
een jaarurennorm. Dit houdt in dat er
een vast aantal uren per jaar worden
overeengekomen en dat deze gespreid over het jaar gewerkt worden.
Het aantal uren dient wel zo te worden
overeengekomen dat het niet meer als
30% afwijkt, anders dient namelijk de

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

WW-premie alsnog op hoog te worden gezet met terugwerkende kracht.
Ook in andere situaties dient de WWpremie (met terugwerkende kracht)
omgezet te worden van laag naar
hoog, ondanks het feit dat het een
contract voor onbepaalde tijd betreft.
Met name als de dienstbetrekking
beëindigd wordt binnen 2 maanden
na aanvang, of de werknemer in een
kalenderjaar meer dan 30% verloond
krijgt dan contractueel is overeengekomen.

Wij zijn op zoek naar een:

Teeltmedewerker
(parttime/fulltime)

Wat ga je doen?
Als teeltmedewerker ben je mede verantwoordelijk voor het machinaal
oogsten, sorteren en beoordelen van de champignons middels een
automatische oogstlijn. Andere teeltwerkzaamheden bestaan o.a. uit
het vullen van de teeltbedden, het leegmaken van de teeltcellen en het
reinigen van cellen en machines.
Wie zoeken we?
• Je hebt affiniteit met de champignonteelt/agrarische sector.
• Je hebt technisch inzicht en handigheid met machines.
• Je bent betrokken en enthousiast.
• Je bent communicatief en goed in staat om in teamverband te werken.
Wat bieden we?
• Een veelzijdige en zelfstandige baan volgens een vast schema.
• Passend salaris.
• Werken in een platte organisatie met korte lijnen.
• Doorgroeimogelijkheden.
Ben jij dynamisch en enthousiast en heb je zin in een uitdagende functie,
stuur dan jouw cv en eventueel met motivatiebrief naar:
Champignonkwekerij Jacobs B.V.
Karreweg-noord 10, 5995 ME Kessel
info@jacobschamp.nl - www.jacobschamp.nl

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

Rode Kruis zamelt
buitenlands geld in
Het Rode Kruis Horst aan de Maas zamelt vanaf vrijdag 16 augustus
(oude) munten en bankbiljetten uit de hele wereld in. Het geld wordt
geveild en de opbrengst komt ten goede aan regionale projecten en
aan inwoners uit de regio die eenzaam zijn of een kleine ondersteuning
nodig hebben.
Binnen de locatie Horst aan de
Maas is een afgevaardigde aangesteld
die mensen bezoekt en met hen
bekijkt wat er allemaal mogelijk is.
Rode Kruis Horst aan de Maas vraagt
inwoners van de gemeente op om
buitenlands geld of oude munten aan

de kant te leggen. Het geld kan
afgegeven worden bij één van de
contactpersonen. In Horst kan contact
opgenomen worden met Hay Hofmans
door te bellen naar 077 398 30 08 of
in Sevenum met Jan Schattevoet door
te bellen naar 077 467 14 70.

Rob Moers nieuwe
dirigent harmonie
Sevenum
Rob Moers is de nieuwe dirigent van de Koninklijke Harmonie Unie
Sevenum. Hij werd op maandag 12 augustus gepresenteerd tijdens de
eerste repetitie na de zomervakantie. Robbie Snoek nam al eerder
afscheid als dirigent.
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Koningsvogelschieten
schutterij St. Jan
Het jaarlijkse dorps- en verenigingsschieten en koningsvogelschieten op het schietterrein in Grubbenvorst
vindt dit jaar plaats op zaterdag 24 en zondag 25 augustus. Dan wordt er weer geschoten op de koningsvogel en
mag iemand anders zich kampioen van schutterij St. Jan noemen.
Het dorps- en verenigingsschieten
op de zaterdag wordt gedaan in een
drietallen wedstrijd. Tot 16.00 uur
kunnen er kaarten worden gekocht.
Deze middag vindt er ook een familiebattle plaats. Jongeren kunnen met
een ouder, broer of zus kennismaken
met verschillende schietmogelijkheden. Voor het winnende koppel staat
een prijs te wachten. Voor de allerkleinsten is een springkussen aanwezig. Eén van de hoogtepunten van het
seizoen treedt op zondag 25 augustus
aan. Dan vindt het jaarlijkse koningsvogelschieten plaats. De schutters
beginnen om 13.30 uur met het
thuis afhalen van het huidige
koningspaar John en Carin Alberts.
Traditiegetrouw gebeurt dit onder
muzikale begeleiding van harmonie
St. Joseph uit Grubbenvorst. Na de
opening met woordjes door burgemeester Palmen en pastoor
Verheggen, wordt het schieten op de
koningsvogel gestart.
Naast het schieten op de koningsvogel, kunnen niet-leden schieten
op de erelidsvogel. De winnaar mag

01

zich een jaar lang Erelidskoning(in)
van schutterij St. Jan noemen.
Vorig jaar won Janine van Geffen
uit Grubbenvorst. Voor de jeugd
00
van 8 tot en met 14 jaar vindt00
er
het jeugdkoning(in)schieten plaats.

nieuws

Gjownie Nooijen uit Grubbenvorst
won deze prijs vorig jaar. Om 18.00
uur zijn alle wedstrijden gespeeld
waarna de prijsuitreiking volgt.
Daarna vindt er een feest in de feesttent plaats.

Adver torial

Een goede aftrap
van het voetbalseizoen
Voetbal is niet alleen één van de populairste sporten in Nederland, maar ook een sport waarbij ontzettend veel blessures voorkomen. Zo zijn er jaarlijks ongeveer 600.000 voetbalblessures. Voeten, enkels,
knieën en benen hebben het soms zwaar te verduren op het veld. Het is dan ook belangrijk dat (vooral de
jongere, maar uiteraard ook oudere) spelers zich hier bewust van zijn. Podotherapie Hermanns draagt alle
sporters een warm hart toe, en neemt dan ook graag het initiatief om deze bewustwording te ondersteunen.

Rob Moers, afkomstig uit
Kerkrade, studeerde slagwerk,
HaFaBra-directie en orkestdirectie
aan het conservatorium van
Maastricht. Hij heeft zijn eigen
muziekschool en is momenteel
dirigent van onder andere muziekvereniging Eendracht uit Melderslo

en fanfare Vriendenkring uit
Limbricht. Ook schrijft hij regelmatig
muziek voor orkesten en zet hij
verschillende jeugdprojecten op
touw. Moers is getrouwd en heeft
drie kinderen die ook allemaal
actief in de muziek zijn.
(Foto: Esmee Luijpers Photography)

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

Speciaal voor spelers van sportclub Wittenhorst
zullen podotherapeuten Rob van Doormalen en Bas
Steijvers daarom op zaterdag 24 augustus aanwezig
zijn bij RKsv Wittenhorst om podotherapeutische sportscreenings uit te voeren. Denk hierbij aan een digitale
voetdrukmeting, waarmee de drukpunten op de voet
in kaart worden gebracht. Aan de hand van deze gegevens kan de podotherapeut een advies uitbrengen in de
vorm van oefeningen, schoenadvies, het aanmeten van
steunzolen of, indien nodig, een doorverwijzing naar
bijvoorbeeld een huisarts of fysiotherapeut. Door deze
sportscreening komen onderliggende oorzaken van
blessures aan het licht, zodat deze in een vroeg stadium
kunnen worden aangepakt.
Als we aan het begin van het seizoen even stilstaan
bij het belang van een gezonde voet, hoeft men wellicht
later niet stil te zitten op de reservebank! Supporters van
Wittenhorst zijn uiteraard ook welkom om een kijkje te
komen nemen. Indien mogelijk zullen Rob en Bas uw

vragen omtrent bewegingsklachten beantwoorden en u
voorzien van advies. Zaterdag wordt het stralend weer,
komt u ook een kijkje nemen?

Grubbenvorst Ursulineweide 3
Horst Herstraat 20
Meerlo Beatrixstraat 2
Sevenum Pastoor Vullinghsstraat 10
T 077 397 13 18 www.podotherapiehermanns.nl
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Kansloze nederlaag
Wittenhorst tegen
Barendrecht
Door: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
De mannen van voetbalvereniging RKsv Wittenhorst speelden op
zaterdag 17 augustus tegen derde-divisionist Barendrecht in de TOTObekercompetitie. Ze kregen een pak slaag en verloren met 6-0 van de
thuisploeg.
Vanaf het eerste fluitsignaal was
er maar één ploeg die het spel
dicteerde, de thuisclub. Wittenhorst
kon vooralsnog geen antwoord
bieden. In de achtste minuut profiteerde Peter de Lange van het slecht
wegwerken van de bal en kon heel
makkelijk de score openen, 1-0.
Het eerste wapenfeit voor
Wittenhorst kwam in de dertigste
minuut. Joost van Rensch vuurde op
doel, maar het bood helaas geen
succes. Aan de andere kant moest
doelman Jaap Omvlee een inzet
pareren. Op slag van rust rondde
Peter de Lange een aanval af. Deze
ontstond weer door niet kordadig in
te grijpen, 2-0. Het verschil van twee
klassen was duidelijk zichtbaar,
onder andere door de snelheid en de
surplus aan fysieke kracht. Na de
pauze bleek Wittenhorst wat beter

uit de kleedkamer te komen. Het
beet meer van zich af. Jammer dat in
de 52e minuut Barendrecht via een
mooi doelpunt de 3-0 op het scorebord zette. Met enkele wissels
probeerde Ton Kosterman wat meer
variatie te brengen. Het lukte hier en
daar wel, maar doordat de bal weer
snel ingeleverd werd kon de voorhoede niet veel uithalen. Er was
geen rustpunt in het elftal.
In het slot van de wedstrijd
bepaalde Barendrecht de eindstand
op 6-0. Aan Wittenhorstzijde was
Tom Zanders met een kopbal uit een
corner dicht bij een treffer. De bal
zeilde rakelings naast. Een ietwat
teleurstellend resultaat, maar na een
korte voorbereiding in tegenstelling
tot Barendrecht was dit toch wel de
grootste reden dat Wittenhorst tekort
kwam.

Interland voor de jeugd

Wittenhorst organiseert
TOP U10 Toernooi
Voetbalvereniging RKsv Wittenhorst organiseert op zaterdag 24 augustus een TOP U10 Toernooi. Dit toernooi
is voor spelers onder de 10 jaar. Nationale en internationale topteams komen naar Horst aan de Maas.
Teams als Manchester City, Schalke
’04, KRC Genk, PSV, VVV-Venlo en Horst
aan de Maas nemen deel aan het TOP
U10 Toernooi. Naast het bekijken van
de wedstrijden kunnen bezoekers
zaterdag de strijd aangaan met
E-sporters van VVV-Venlo, op de foto

met VVV-Venlo mascotte Koelie en een
balletje trappen bij de MIFA FIFA Skill
Games. Spelers van Club Brugge, KRC
Genk en KAA Gent verblijven bij
gastgezinnen in de regio. Dit zijn in
veel gevallen bij de spelers van het
Horst aan de Maas-team. Het toernooi

start om 10.00 uur en duurt tot 17.00
uur. De finale wordt rond 16.30 uur
gespeeld. Op vrijdagavond 23 augustus
is een voetbalclinic, gegeven door
trainers van onder andere Manchester
City. Deze clinic start om 18.30 uur.
Alle activiteiten zijn gratis te bezoeken.

Gaby Versleijen kampioen
Welsh Cup 2019
Gaby Versleijen uit America reed op zaterdag 17 augustus de Centrale Merriekeuring Welsh Pony’s in
Kootwijk. Ze pakte meerdere prijzen tijdens het toernooi met haar Welsh Pony Maurik’s Iggy Azalea.

Ze werd reserve kampioen in de
categorie J bestgaande rijpony, ruiters
onder de 18 jaar. Ook wist ze winst te
pakken tijdens de finale in de catego-

rie Welsh Cup DB en werd daarmee
kampioen grote maat Welsh Cup
2019. Welsh Pony’s uit het hele land
waren geselecteerd om deel te

nemen aan het toernooi. Naast
keuringen werden verschillende
finales van de Divozo Cup en Welsh
Cup verreden.

Implanteren, gebitsprothese en nazorg,
alles onder één dak.
Vergoeding vanuit uw basisverzekering
rechtstreeks via de zorgverzekeraar

Björn Coenders trainer
en coach Olsredlem D1
Björn Coenders is de nieuwe trainer en coach van volleybalvereniging Olsredlem D1 uit Melderslo. De onlangs naar de eerste
klasse gepromoveerde Dames 1 heeft zich voor het nieuwe seizoen verstrekt met deze nieuwe trainer en coach. Björn Coenders
is 24 jaar en komt uit Horst. Coenders is in het dagelijks leven
docent bewegingsonderwijs in agogisch perspectief. Vanaf jonge
leeftijd heeft hij zich naast speler bij volleybalvereniging Hovoc
in Horst ook ingezet als trainer, coach en technisch commissielid.
Hij speelde als achterspeler bij Heren 1.

sport 15

T 077 477 25 71

WWW.G-HELDENS.NL

Venrayseweg 14, 5961 AG Horst. Tel. 077 - 398 8845
Spoorlaan 21, 5461 JX Veghel.
Tel. 0413 - 820 270
Losplaats 10a , 5404 NJ Uden.
Tel. 0413 - 820 393
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Buitendorpse deelnemer

Burgemeester ambassadeur EnergieKronenberg

BEZORGERS
GEZOCHT!

Burgemeester Ryan Palmen is ambassadeur en deelnemer van het project EnergieKronenberg. Hoewel hij
niet in Kronenberg maar in Sevenum woont, wil hij zich toch inzetten voor het project.

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

America rondom Hofweg € 9,50
Sevenum rondom Zonnedauw € 9,00
Meterik centrum € 11,00
Horst rondom Pastoorsveld € 13,63
Meerlo rondom Alexanderstraat € 11,50

bedragen per week

Horst rondom Kerkstraat € 10,00

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

Hobby-Gilde
Horst en omstreken

De burgemeester bevestigde
donderdag 15 augustus in aanwezigheid van een aantal leden van stichting EnergieKronenberg het
deelnemersbordje aan de voorgevel
van zijn huis. Palmen: “Ik ondersteun
het project graag. Ik ga mijn best doen
om de werkgroep niet alleen hier in

Sevenum, maar ook in de rest van de
gemeente onder de aandacht te
brengen.” De bordjes worden normaal
gesproken alleen bij inwoners van
Kronenberg geplaatst die bijdragen
aan een energieneutraal Kronenberg.
Stichting EnergieKronenberg zet
zich in voor een energieneutrale, duur-

zame en milieuvriendelijke samenleving. Haar doel is dat het dorp
Kronenberg in 2030 geheel energieneutraal is. Daarvoor wil zij onder
andere samen met het dorp energie
gaan besparen én opwekken. Voor
meer informatie, kijk dan op www.
energiekronenberg.nl

Cursussen

seizoen 2019-2020
Wees er snel bij, er zijn nog plekken vrij.
In september 2019 start het Hobby-Gilde weer met zijn activiteiten.
Voor de volgende cursussen kunt u zich nog aanmelden:

Talen
Frans, Duits, Engels, Spaans
•
Creatief
Textielkunst, Beeldhouwen, Schilderen, Portretschilderen,
Powertex, Houtsnijden, Keramiek, Kaarten maken,
Bloemschikken, Samen Kunst Delen
•
Sport en Spel
Volleybal, Voetvolley, Opleiding tot bridge,
Wedstrijdbridge
•
Overig
Genealogie
Voor verdere informatie en aanmelding verwijzen wij u naar

www.hobbygilde.nl
U kunt ook bellen met het mobiele nummer: 06 - 18 23 26 00.

Flip, Pim en Tijs winnen LEF 2019
De Zomerfinale vond in het weekend van zaterdag 17 en zondag 18 augustus plaats in het centrum van Horst. Verschillende liveacts traden op op het Lambertusplein. Zaterdag speelden C-Strike
en de Grand Round Band. Zondag was het aan de beurt voor de jaarlijkse kindermarkt waarna de
finale was van de muziekwedstrijd LEF 2019. Flip van den Beuken, Pim Hesen en Tijs Hermkens
mogen zich het muzikale talent van Horst aan de Maas noemen. Burgemeester Palmen overhandigde de winnaar een prijs. Daarna sloten Kyle Janssen en de Nienke Wijnhoven Band de dag af.
(Foto: José Hommel-Cordewener)
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800 jaar Horst aan de Maas

America
zondag

Heilige mis

11.00

Huisarts en apotheek

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

zaterdag
		

Heilige mis

zondag

Heilige mis

Medische Oogstfeest Sevenum
zorg

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
19.15

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

Lottum
09.00

Meerlo
donderdag
		

Heilige mis

09.00

zaterdag
donderdag
		

Heilige mis
Rozenkrans

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

10.30
19.00

zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

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

09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Melderslo
17.30
17.30

Meterik

Swolgen

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

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

Het Oogstfeest is onderdeel van de
Oogstfeesten die het hele weekend
plaatsvinden in Sevenum. De zondag
begint om 10.30 uur. Dan wordt de
hulpbisschop De Jong opgehaald bij de
Sevenumse kerk en onder begeleiding
van harmonie Unie en schutterij St.
Sebastianus naar het oogstfeestterrein
begeleidt. Om 11.00 uur start de

01

oogstdankviering. Rond de klok van
13.30 uur begint het Oogstfeest.
Tijdens deze middag zijn er diverse
shows en demonstraties. Daarnaast
zijn er tientallen oude ambachten te
zien en vinden er andere activiteiten
plaats. Ook is er een roofvogel-show
en wordt getoond hoe schap met
honden gedreven worden.

nieuws

Om 17.30 uur wordt gestart met
het Koningschieten van schutterij St.
Sebastianus. De winnaar mag zich
een jaar lang Burgerkoning noemen.
Nadat de koning gekroond is starten de leden van de schutterij, met in
hun midden het winnende OLS-zestal,
de wedstrijd om te bepalen wie de
Koning van St. Sebastianus wordt.

00
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Adver torial

Sparen bij Jumbo Phicoop Sevenum

Historisch fotoalbum
Horst aan de Maas

Dit jaar herdenken en vieren we 800 jaar Horst aan de Maas. Acht eeuwen menskracht die we als dorpen
van Horst aan de Maas met bescheiden trots laten zien. Alle inwoners van de gemeente krijgen de kans om
een fantastisch fotoalbum bij elkaar te sparen.

(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
23 t/m 25 augustus 2019
Tandartspraktijk Ruyten
Julianasingel 28, Venray
T 0478 58 13 83
26 t/m 29 augustus 2019
Tandartspraktijk Wasser
Eindstraat 23, Venray
T 0478 58 45 04

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

Priesternoodnummer
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

Het Oogstfeest wordt op zondag 25 augustus georganiseerd in Sevenum. Speciaal vanwege het 800-jarig
bestaan van Horst aan de Maas gaat het Oogstfeest terug naar vroegere tijden. Het is een combinatie van oogstdankviering, oogstfeest en het koningschieten.

Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Gemeenschappen hebben de behoefte om te herdenken; men staat stil bij gebeurtenissen uit het nabije
of verre verleden, omdat die gebeurtenissen een bijzondere betekenis hebben voor het collectief dat men
samen vormt. Naast de vele activiteiten die dit jaar
georganiseerd worden, heeft Jumbo Phicoop het initiatief
genomen om samen met de Stichting 800 jaar Horst aan
de Maas een prachtig fotoalbum te realiseren. Zo blijft
er ook na dit jubileumjaar een tastbare herinnering aan
onze geschiedenis en onze hardwerkende voorouders.
Bekende en onbekende foto’s
Om die geschiedenis zichtbaar te maken zijn beelden
belangrijk. Er zijn foto’s uit collecties van heemkundeverenigingen en musea. Die krijgen uiteraard een plek
in dit album. Maar het is zeker zo leuk dat er ook een
aantal onbekende foto’s is, die mensen van hun ouders
en grootouders geërfd hebben. Het resultaat is een mooi
album met 216 unieke foto’s, dat oude beelden laat zien
van onze 16 dorpen, en van mensen die in die dorpen
woonden en werkten.
Spaaractie
In de week van 21 augustus krijgen inwoners van
Horst aan de Maas met HALLO Horst aan de Maas een
envelop thuisbezorgd met informatie over het album
en de spaaractie. Het album is tegen inlevering van de

flyer in de envelop voor iedereen gratis af te halen bij
Jumbo Phicoop. Van 21 augustus tot en met 29 oktober
ontvangen klanten bij besteding van iedere 10,00 euro
aan boodschappen een setje met vier fotostickers gratis.
Hiermee kan men sparen om het fotoalbum compleet te
maken.
Geschiedenis
In het album wordt ruim aandacht besteed aan de
facetten die voor de geschiedenis van Horst aan de Maas
bepalend zijn geweest. Iedere kern wordt weergegeven
in tekst en beeld. Daarnaast komt de historie van Horst
aan de Maas aan bod, evenals de oorlog en industrie in
onze gemeente. Het historische verzamelwerk, dat is
samengesteld door de Werkgroep Foto en Film van Horst
aan de Maas 800, is een waar collectorsitem.
Voor meer informatie:
www.jumbophicoopsevenum.nl/historischboek

Horsterweg 64, Sevenum 077 - 467 24 24
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Agenda t/m 29 augustus 2019
do
22
08
vr
23
08

za
24
08

Zomermarkt

Oogstfestival: Heel Horst
aan de Maas Zingt Jeopardy
Horst aan de Maas 800

Tijd: 11.00-16.30 uur
Locatie: centrum Horst

Meet & Greet kunstenaars
Tijd: 11.00 uur
Locatie: museum De Kantfabriek Horst

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: feesttent De Hees Sevenum

zo
25
08

Klassiekers in de Wei
met Classics en Sparks
Horst aan de Maas 800

Mega Carbootsale

Koningsvogelschieten

Tijd: 08.30-15.30 uur
Locatie: Peeldijkje 1, Horst

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: schutterij St. Jan
Locatie: schietterrein Grubbenvorst

Phoenix on the Beach

Oldtimerbeurs

Phoenix on the Beach

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: OJC Phoenix
Locatie: strandplein Phoenix Hegelsom

Tijd: 09.30-15.30 uur
Organisatie: Bromfietsbeurs Horst
Locatie: manege Wieneshof Hegelsom

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: OJC Phoenix
Locatie: strandplein Phoenix Hegelsom

Kermis aan de Maas Broekhuizen
(tot en met 27 augustus)

Rozen- en oldtimerroute Lottum

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: feesttent De Hees Sevenum

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Loswal Broekhuizen

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: Rozendorp Lottum
Locatie: Markt Lottum

Dorps- en verenigingsschieten

TOP U10 Toernooi

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: schutterij St. Jan
Locatie: schietterrein Grubbenvorst

Tijd: 10.00-17.00 uur
Organisatie: voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Locatie: sportpark RKsv Wittenhorst

Phoenix on the Beach

Oogstfeest Sevenum-Kronenberg
Horst aan de Maas 800

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: OJC Phoenix
Locatie: strandplein Phoenix Hegelsom

Aanvang: 10.30 uur
Locatie: feesttent De Hees Sevenum

di
27
08

Verhalen in de Raad
Horst aan de Maas 800
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Raadszaal Horst

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

‘Oldtimer und Blumen verbinden Mensen‘

Cursussen/workshops

Tekenen en Schilderen

Atelier Marian Litjens

Rozen- en oldtimerroute
door Lottum
Zeven tuinliefhebbers uit Lottum stellen hun tuindeuren open voor het publiek op zondag 25 augustus.
Het startpunt van de opentuinenroute is bij De Rozenhof Lottum. Daarna begint ook een Oldtimertoertocht
vanuit de Markt in Lottum.

Info of aanmelden: www.marianlitjens.com | 06 41 30 41 76
Marian.litjens@gmail.com | St. Josephstraat 12 Horst

Crist Coppens
LEKKER MAKKELIJK

Kippenreepjes met
wokgroente
500 gram € 5,50

geldig t/m zaterdag
24 augustus 2019

Koteletten verschillende soorten
elke 4e gratis

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Keulenman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

www.blinkzonwering.nl

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

De tuinroute start om 10.00 uur
en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Alle
tuinen zijn te voet, fiets, auto en per
scootmobiel te bereiken. In totaal zijn
zeven tuinen te bezoeken: Tuincentrum
Lottum, familie Steijn, Piet Janssen,
Roos Seuren, familie Heindemans,
Rosarium Lottum en De Rozenhof

Lottum. In De Rozenhof worden rondleidingen gegeven en vanaf 15.00 uur
speelt Gerrit Christiaens live muziek.
Om 11.30 uur op de Markt in
Lottum start er een oldtimerroute.
Burgemeester Palmen zal de rit openen. De route is 85 kilometer lang
en gaat via Lottum naar Megelsum,

Blitterswijck, Smakt, Geijsteren,
Wanssum, Wellerlooi, Arcen, Lomm
naar Venlo. Aan de rit nemen oldtimers van verschillende merken deel.
Het motto van de oldtimerrit luidt
‘Oldtimer und Blumen verbinden
Mensen‘. Voor meer informatie, bel
dan naar 06 40 79 21 23.
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presentator

Oogsttradities herleven
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Doorlopende

Agenda
Wanneer?

De voormalige vuilstortplaats Zuringspeel in
America is het hoogste punt van Noord Limburg (56 m +NAP). De berg geeft op de top een
fraai uitzicht tot over de grens in Duitsland.

23.08, 24.08,
25.08

Als in Sevenum en Kronenberg in de tijd
wordt terug gekeken is het onvermijdelijk dat men dan denkt aan de oogstfeesten van weleer. De Oogstfeesten en
het Oogstcorso waren een fenomeen in
de wijde omgeving en trokken tienduizenden bezoekers.

van de Sevenumse schutterij om te bepalen
wie koning van St Sebastianus zal worden

27.08
04.09

Klassiekers in de wei & Oogstfestival
Op vrijdag 23 augustus openen de bands The
Classics en Sparks het oogstweekend. Op za- 07.09 - 08.09
terdagmiddag 24 augustus staat verbinding
met de 16 dorpen van Horst aan de Maas
Heel gevarieerd programma
centraal als uit ieder dorp iemand op creatieZondag 25 augustus laat een zeer gevari- ve wijze met de band Jeopardy het podium 07.09
eerd programma allerlei facetten zien van gaat delen. 16 maal verrassend!
het boerenleven van toen. Met een oogstdankviering opent de dag die bol staat van
activiteiten, waaronder (trek)paardenshows,
10.09
De berg afval zit er letterlijk vol van verhalen waar de ambachten, oude tractoren en roofvogels.
geschiedenis van de 16 dorpen van deze gemeente in Tijdens het Koningschieten strijden leden
11.09
is opgestapeld. Op 14 september vormt het ‘t decor
voor theater, muziek, toneel, animatie en humor.
Dat alles speelt zich af op vijf verschillende speel14.09
plekken verspreid over de berg.
Beleef er de ondergaande zon als achtergrond en laat
je verrassen door een variëteit aan artiesten onder
14.09-15.09
het genot van een drankje en hapjes.
& 21.09-22.09
Raamweg
bij Golfhorst,
15.09
America,
19.45 uur

Wereldkampioenschap
Ganzenborden

15.09

Straffen door
de eeuwen
60 Jaar Evertsoord
De cyclus Straffen door de eeuwen vind vanaf 15
september, de dag waarop Evertsoord zijn 60e verjaardag viert, in dit dorp zijn afsluiting. De kerk van
Evertsoord wordt door de gevangenis PI Ter Peel met
hulp van het gevangenismuseum Veenhuizen ingericht als expositie over het moderne strafrecht vanaf
de Franse tijd. Een geschiedenis die boeit.

18.09
Een heus Wereldkampioenschap Ganzenborden! Op woensdag 11 september 2019 gaat dat in Horst aan de Maas
plaatsvinden.
Het Ganzenbordspel is speciaal voor dit kampioenschap in een Horst aan de Maas-versie
gegoten; de spelers verdwalen in de Peel, nemen deel aan het OLS of worden verleid door
de Witte Dame van Grubbenvorst. Er is geen
voorbereiding of uitgebreide training nodig

om deel te kunnen nemen. Er wordt gespeeld
in groepjes van 4 en de speler die het snelst
de finish haalt, mag zich wereldkampioen
noemen. Deelnemers aan de fietstocht ‘Beleef de Dag’ kunnen eveneens deelnemen.
Deelnemers melden zich op woensdag 11
september tussen 09.30 en 15.00 uur bij MFA
Kerkebos, Molenstraat 37, Swolgen.
Na afloop krijgt elke deelnemer het uniek
Horst aan de Maas - Ganzenbord als placemat mee naar huis!

Wat?

Waar?

Oogstfeest
Sevenum - Kronenberg
Optreden Classics & Sparks
Oogstfestival 16 kernen
Oogstfeest
Verhalen in de Raad
De knik van Horst
100 jaar Vrouwenkiesrecht
Film: ‘Suffragette’

De Hees,
Sevenum
vr 20.00 u.
za 16.00 u.
zo 10.30 u.
Raadszaal, Horst
19.30 uur
De Baersdonck,
Grubbenvorst,
20.00 uur

Brokeze Bruist
Dorpen creatief verbonden

Centrum
Broekhuizen,
19.30 uur /
13.30 uur

Concert
Matthews Southern Comfort
Cambrinusconcerten dwars
door de gemeente
Verhalen in de Raad
Over het Horster dialect
WK Ganzenbord
Wereldkampioen tijdens Beleef
de Dag!
Verhalenberg ‘Zuringspeel’
Verhalenfestival op voormalige
vuilstortplaats
Bevrijding MTS
Einde van de oorlog in Meerlo,
Swolgen en Tienray
Straffen door de eeuwen
Opening expositie straffen in
moderne tijd
Evertsoord 60 jaar
Het jongste dorp viert feest
Archeologie
lezing LGOG

Peelmuseum,
America,
20.30 uur
Raadszaal Horst,
19.30 uur
MFA Kerkebos,
Swolgen, 9.30 15.00 uur
Zuringspeel,
Raamweg, America 19.45 uur
Het Kasteelke,
Meerlo, 13.00
-17.00 uur
Kerk Evertsoord,
13.00 - 16.00
uur
Paterstraat,
vanaf 11.00 uur
De Leste Geulde,
Horst, 20.00 uur

HadM800 wordt mede mogelijk gemaakt door:
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Klanten beoordelen
Superkeukens met een

Jij maakt ‘m super

4.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Luanda
Deze greeploze keuken heeft een
modern uiterlijk door de combinatie
van RVS greeplijsten met een strakke
afwerking. Inclusief kookplaat,
afzuigkap, combi-magnetron,
vaatwasser, koelkast en spoelbak met 5 jaar garantie.

WIN EEN GEVULDE
KOELKAST!
In je nieuwe keuken is het waarschijnlijk het enige dat nog mist: een goedgevulde koelkast.
Omdat Superkeukens je graag alle zorgen ontneemt, maak je daarom nu kans op een
koelkast met inhoud! Zo kun jij meteen aan de slag in je nieuwe keuken. Het enige dat je
hoeft te doen is naar jouw dichtstbijzijnde Superkeukens vestiging te gaan en een keuken te
kopen. Op die manier maak je automatisch kans om te winnen. Kom dus snel langs!

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

www.superkeukens.nl

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

8,5

