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Potje met vet!
Er trok een heuse defilé door Griendtsveen op zondag 20 juni. Kindervakantiewerk Griendtsveen organiseerde haar ‘eigen’ wandeldriedaagse. Op zaterdag 19 juni liep de zingende
kinderenbubbel ook door Griendtsveen. / Beeld: Sten Jetten

Sporthal Meterik moet nieuwe locatie worden

Ouders willen niet dat gymzaal in Hegelsom wordt gesloopt
Robbert Driessen sprak tijdens de raadsvergadering van dinsdag 22 juni in over het behouden van de
sporthal in Hegelsom. Omdat er op sportpark De Vonckel in Meterik een nieuw complex wordt gebouwd,
moeten de leerlingen van basisschool Onder de Linde in Hegelsom in de toekomst daar sporten.
De gymzaal in Hegelsom zou niet levensvatbaar zijn. Driessen uitte zijn zorgen.
Driessen woont een aantal jaar in
Hegelsom en heeft daar zijn gezin
gesticht. “Ik ben met mijn gezin van
Melderslo naar Hegelsom vertrokken vanwege het verenigingsleven
hier en de goede basisschool Onder
de Linde. Nu hoorde ik drie weken
geleden dat de gymzaal gesloopt
wordt en daar ben ik en een aantal andere ouders niet blij mee.
Wij hebben belang bij deze gymzaal.” De binnen gymlessen worden
in de toekomst gehouden in de nog

te bouwen sporthal op sportpark
De Vonckel in Meterik. De kinderen
zouden dan vervoerd worden per
touringcar. “Dat betekent een onderwijsreductie van achttien weken in
de ‘carrière’ van een onderwijskind”,
zegt Driessen tegen de gemeenteraad. “Dat zijn 2,5 weken per jaar
minder les. Ik ben zeker niet tegen
de nieuwe gymzaal in Meterik, maar
kunnen we die van Hegelsom behouden?” Onder een aantal ouders in
Hegelsom is er een petitie gestart om

de gymzaal te behouden. Driessen
meent ook dat de basisschool voor
het behouden van de gymzaal is.

Breder kijken
Een aantal raadsleden begrijpt het
betoog van Driessen. “Ik snap dat we
op economische redenen de gymzaal
moeten slopen”, zegt Thijs Lenssen
(D66+GroenLinks) “Maar er zijn ook
leefbaarheidsargumenten, die wegen
voor mij nu zwaarder.” Henk Weijs
(CDA) vindt dat er dan ook gekeken

moet worden naar andere dorpen die
zonder eigen gymzaal zitten. “Als we
dit willen, moeten we ook breder kijken dan alleen Hegelsom. Kom dan
ook met voorstellen voor een gymzaal in Tienray, Swolgen, Broekhuizen
en Evertsoord.” Verantwoordelijk
wethouder Han Geurts is duidelijk:
“Wordt Hegelsom met het slopen van
de gymzaal minder aantrekkelijk?
Ja. Daar ben ik heel eerlijk in. Maar
we moeten breder kijken dan alleen
deze gymzaal. We willen de kinderen
kwaliteit bieden en over een tijdje is
deze gymzaal afgeschreven. Het vernieuwen van het gebouw kost heel
veel geld en dat is het niet waard.
Dan bieden we de leerlingen liever

een goede en nieuwe sporthal zoals
die in Meterik.” Ook gaat de wethouder in op de mogelijke onderwijsreductie. “Het is de keuze van Onder
de Linde dat de reistijd afgaat van
lestijd. De school kan altijd ervoor
kiezen om langer les te geven.”

Het betekent een
onderwijsreductie van
achttien weken

Tekst: Niels van Rens
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Project Waterklaar

Actieve burgers kunnen Horst aan de Maas
klimaatbestendig maken
Straten die overlopen door flinke
hoosbooien, bomen die omvallen
en temperaturen die naar tropische grades stijgen. De hele wereld
merkt de gevolgen van de klimaatsveranderingen. Wethouder
Eric Beurskens van de gemeente
Horst aan de Maas legt uit wat we
hier als inwoners zelf aan kunnen
doen.
“Iedereen in Horst aan de Maas
kan helpen”, begint wethouder Eric
Beurskens. “Dat kan al heel simpel
door meer groen in je eigen tuin te
planten of regenwater op te vangen.”
Beurskens laat de problemen in Horst
aan de Maas duidelijk zien in een
aantal interactieve kaarten van deze
gemeente. “Via www.wpn.klimaatatlas.net kun je in je eigen woning,
wijk en dorp zien waar de problemen zitten. Je kunt zien of er veel last
is van hittestress en of je veel last
zult krijgen van een flinke hoosbui.
Voorbeelden van hitteproblemen zitten op het industriegebied Hoogveld
(8 graden gemiddeld warmer, red.)
in Horst en ook bij zorgcomplex Hof
te Berkel.” Met de laatstgenoemde is
Beurskens niet blij. “Daar wonen veel
ouderen en juist deze doelgroep kan
niet tegen hitte. Met het bouwen van
dit complex is niet goed genoeg nage-

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.

dacht over het hitteprobleem. Er ligt
veel steen en weinig groen. Dit willen
we zo snel mogelijk oplossen.” Ook bij
‘t Gasthoês was duidelijk een hitteprobleem, vertelt Beurskens. “Met de
renovatie van ‘t Gasthoês hebben we
dit verholpen.”

Veel mogelijkheden
Om hittestress en wateroverlast
tegen te gaan, is onder andere het
project Waterklaar ontstaan. Dit is
een project vanuit waterorganisaties en gemeenten in Limburg. Het
begon bij de gemeenten uit NoordLimburg. “Maar nu hebben ook veel
andere gemeenten zich aangeslo-

ten bij dit project”, zegt Beurskens.
“Samen staan we sterk en kunnen we heel veel doen.” Zo kunnen
inwoners een gratis adviesgesprek
aanvragen met een adviseur van de
gemeente Horst aan de Maas. “Er
zijn subsidiemogelijkheden”, vervolgt Beurskens. “Dat kan voor sommige inwoners heel interessant zijn
en daarnaast help je ook nog jezelf
en het klimaat.” Op de website van
Waterklaar zijn verschillende mogelijkheden te vinden om hieraan deel
te nemen. Een aantal voorbeelden:
een groene gevel, sedumdak, regenton en waterdoorlatende verharding.
“Er staan ontzettend veel mogelijk-

heden om je tuin en huis hitte- en
waterbestendig te maken.” Maar niet
alleen deze twee zorgen voor problemen. “Tegenwoordig gooien steeds
meer mensen afval in de riolering en
afvalbak terwijl dit niet mag. Denk
hierbij aan mondkapjes, frietvet,
medicijnresten en hondenpoepzakjes.
Hierdoor gaat onze waterkwaliteit
achteruit en daardoor zijn weer duurdere installaties nodig. Uiteindelijk
betalen wij als inwoner deze onnodige kosten zelf.”

Nadelen
Hittestress heeft meer nadelen dan
men vaakt denkt, zegt Beurskens.

“Je arbeidsproductiviteit neemt met
zo’n 50 procent af. Daarom is het ook
dat in Spanje bijvoorbeeld mensen
siesta’s nemen. Er komen door de
hitte meer buitenlandse insecten,
meer mensen krijgen last van hooikoorts en zelfs koeien hebben last
van de hitte. Als het heel heet is, produceren zij minder melk.” Een hoop
problemen dus die inwoners zelf
kunnen oplossen. Voor meer informatie, kijk dan op de website van
Waterklaar of van de gemeente Horst
aan de Maas.
Tekst: Niels van Rens
Beeld: Waterklaar
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Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
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inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
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Horst aan de Maas drinkt nog steeds op jonge leeftijd

Preventiemedewerkers geven voorlichting aan ouders
over alcohol en drugs
Preventiemedewerkers van Vincent van Gogh en de gemeente Horst aan de Maas organiseren op dinsdag 29 juni een speciale webinar voor ouders
om het gebruik van alcohol en drugs met jongeren te bespreken. Kim Fokkens vertelt over hoe zij vanuit team Preventie ouders en jongeren zelf
voorlichten over het gebruik van alcohol en drugs.
Drugs is nog altijd hip onder jongeren. Met elkaar praten ze er veel
over, maar niet met hun ouders. Waar
de norm vroeger lag bij tabak, alcohol en wiet, heeft de huidige jeugd
een veel uitgebreidere keuze met
bijvoorbeeld xtc, speed en cocaïne.
Ook daarin zijn weer verschillende
soorten die vaak eenvoudig en voor
een lage prijs te verkrijgen zijn. Het
team Preventie van Vincent van Gogh
is er om ouders te helpen met het
bespreekbaar maken van gebruik van
alcohol en drugs. Want er als ouders
en kind over kunnen praten, is volgens Fokkens belangrijk. Daarnaast
is het zaterdag 26 juni de dag ter
bestrijding van drugs. Maar hoe zit in
het met de drugsgebruikers in Horst
aan de Maas? Zit deze gemeente
boven het landelijk gemiddelde?
“Nee”, antwoordt Kim Fokkens, preventiemedewerker Vincent van Gogh.

“Horst aan de Maas wijkt niet af van
het landelijk gemiddelde (ongeveer
13 jaar).” Wel ziet Fokkens dat in
Horst aan de Maas op jongere leeftijd
wordt gedronken. “Dat is een bekend
aandachtspunt hier. Gelukkig doet
de NIX-18-campagne goede zaken en
stijgt de startleeftijd langzaam.”

Eenvoudiger
Fokkens gaat samen met haar collega’s in gesprek met ouders en
jongeren om drugs bespreekbaar te
maken. “Vaak denken ouders: die van
mij doet dat niet. Deze gedachte is
niet helpend om het gesprek hierover te voeren, ook jouw zoon of
dochter kan drugs gebruiken. Doordat
wij het bespreekbaar maken, weten
ouders hoe zij het weer bespreekbaar kunnen maken met hun kinderen.” Fokkens legt uit dat ouders
vaak terugdenken aan hun eigen

jeugd. “Toen was het drugsgebruik
veel anders. Jongeren hebben tegenwoordig een veel groter assortiment aan drugs. Daarnaast kunnen
zo door middel van een eenvoudig
WhatsApp-berichtje of sms’je drugs
bestellen. Vroeger had je echt drugsdealers, nu kan iedereen zomaar dealer zijn.” De preventiemedewerkers
nemen de ouders mee in de verschillen tussen vroeger en nu en ook in de
trends, bijvoorbeeld rondom synthetische drugs. “Deze drugs zijn er veel
meer nu. Met deze informatie en kennis kunnen ze hierna op een andere
manier het gesprek aangaan. We
geven ook uitleg over wanneer een
bepaald gebruik tot problemen kan
leiden en aan welke signalen je dit
kunt herkennen. Maar ook over dat
er niet per se problemen hoeven te
ontstaan. Dus hoe je het gesprek kunt
voeren aan de keukentafel.”

Dendron College
Een tijdje geleden kwam het Dendron
College in Horst nog negatief in de
aandacht. Uit een artikel van HALLO
Horst aan de Maas bleek dat leerlingen op het Dendron College drugs
zouden dealen op het schoolplein. Dit
nieuws werd landelijk opgepakt door
onder andere de NOS en een aantal
landelijke kranten. Volgens Fokkens
is het Dendron College niet de enige
school. “Je ziet het in heel het land
gebeuren”, zegt Fokkens desgevraagd. “Het Dendron College heeft
dit goed opgepakt en organiseert
voorlichting voor ouders en kinderen.
Dat is en blijft toch de sleutel, het
gesprek met elkaar aangaan. En daar
draagt dit webinar bijvoorbeeld ook
aan bij.”

Tekst: Niels van Rens
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Zienswijze ingediend

Inwoners Kronenberg en
Evertsoord niet blij met
uitbreidingsplannen Toverland

Veel schade aangericht

Navigatiesystemen gestolen
bij Toverland
Op de parkeerplaats van attractiepark Toverland zijn op zondag
20 juni navigatiesystemen gestolen. Het gaat hier om vijf auto’s
waarbij het navigatiesysteem uit het voertuig is gehaald.

Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg en Evertsoord (BLKE) heeft een zienswijze ingediend tegen de
uitbreidingsplannen van attractiepark Toverland in Sevenum. Het park wil drie keer zo groot worden.
De inwoners uit Kronenberg en Evertsoord vinden dat door deze plannen de leefbaarheid van de dorpen er
op achteruit gaat.
BLKE diende de zienswijze onlangs in
bij gemeente Horst aan de Maas. Aan
Toverland schrijft BLKE: “Hoewel jullie
ons in onze gezamenlijke bijeenkomst
op 11 mei en de gesprekken met
de werkgroep Toverland/Grandorse
geïnformeerd hebben over de plannen, zijn we toch geschrokken van de
enorme omvang van de uitbreidingsplannen. Om te voorkomen dat door
deze plannen de leefbaarheid van
onze omgeving nog meer onder druk
komt te staan hebben we besloten om
deze zienswijze in te dienen.”

de ontwikkelingen bij 60Seven,
Heerlijkheid Sevenum (hotel-casino),
Grandorse en uitbreiding recreatiepark de Schatberg. “Wij willen een
MER (Milieu Effect Rapportage, red.)
voor alle ontwikkelingen in het totale
gebied”, zegt BKLE.

Onafhankelijk onderzoek

We zijn geschrokken
van de enorme omvang
van de plannen

Meerdere ontwikkelingen
Volgens BLKE is het een constructieve,
maar tevens ook kritische zienswijze,
die tot stand is gekomen na diverse
besprekingen waaraan veel inwoners
uit Kronenberg en Evertsoord een bijdrage aan hebben geleverd. Ook is
deze zienswijze besproken met een
wethouder van de gemeente Horst
aan de Maas. De zienswijze is met
juridische ondersteuning ingediend.
BLKE zegt dat meerdere projecten
de leefbaarheid van de inwoners in
Kronenberg en Evertsoord bedreigd:

Het College van B&W en de gemeenteraad zouden ook de ambitie kunnen hebben om niet te groeien, maar
alle energie en middelen te steken in
wat er al is en dat actief beschermen,
waarbij gezondheid en leefbaarheid
van de eigen inwoners voorop staan.”

“Wij kunnen ook geen bestemmingsplan voor 20-25 jaar accepteren, zonder dat er heel duidelijke afspraken
zijn gemaakt met de gemeente en
de provincie over het behoud van de
leefbaarheid en het beperken van de
overlast. Om verder te kunnen gaan
met dit proces zijn garanties nodig
van de gemeente en de provincie met
betrekking tot maxima voor geluid,
openingstijden, hoogte van attracties en gebouwen, hoeveelheid licht,
geur en lucht- en grondvervuiling.

Ook vraagt BKLE aandacht voor de
toename van het verkeer bij een
verdriedubbeling van Toverland.
“Onafhankelijk onderzoek is nodig om
te kijken of de verwachte verdubbeling van het piekbezoek, van 15.000
naar 30.000 bezoekers, kan worden
opgevangen. Leidt deze verdubbeling tot onaanvaardbare situaties,
met allerlei negatieve gevolgen voor
omwonenden?” De burgerinitiatiefgroep wil dat er onderzocht wordt of
er extra verkeersdrukte ontstaan in de
dorpskernen en sluiproutes, het effect
van gelijktijdige evenementen zoals
bij Grandorse en het effect van het
gebruik van dichtbij gelegen parkeergelegenheden die niet tot Toverland
behoren.

Het politieteam Horst/Peel en Maas
meldt dit op haar Instagrampagina.
Volgens de politie is er bij de inbraken veel schade aangericht. Op
foto’s is te zien dat de ruiten van
de auto’s zijn ingeslagen en zo buit
is gemaakt op de navigatiesyste-

men. De politie vraagt informatie
te delen door contact op te nemen
via 0900 88 44 of de politie een
berichtje te sturen.
Beeld: Instagram
Wijkagenten Horst-Noord
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Sprookjesachtige zonsopkomst
in Broekhuizenvorst
Fotograaf Kim Lijnders trok onlangs in alle vroegte door Broekhuizenvorst en schoot daar deze foto.
“Nog voor dag en dauw was ik al uit de veren om deze zonsopkomst vast te leggen”, zegt ze.
“Mijn spullen gepakt en in alle vroegte (04.45 uur) naar het mooie natuurgebied ‘t Sohr in
Broekhuizenvorst.” De beloofde zonsopkomst die kwam voorbij. “Wat was het prachtig met de mist nog
boven het water, de zon die langzaamaan ontwaakte en van de mist en de lucht, een mysterieus geheel
maakte. De stilte, met alleen de fluitende vogels en de kwakende kikkers, maakte dit alles tot een
sprookjesachtige ‘happening’.” / Beeld: Kim Lijnders
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Traumahelikopter ingezet

BBQ-ongeval met kind bij Meerdal
Op vakantiepark Meerdal in America is een 5-jarig meisje gewond
geraakt na een ongeval met een stenen barbecue. De politie rukte zaterdag 19 juni uit en de traumahelikopter werd ingezet.

Volgens de wijkagenten was het
kind bovenop een stenen barbecue
geklommen, waarna het bovenste
gedeelte los kwam en vervolgens
op haar hoofd viel. Met een flinke

zwelling op haar hoofd werd ze door
de ambulance naar het ziekenhuis
gebracht. Naar omstandigheden
maakt ze het goed.

Droogte in Limburg

Onttrekkingsverbod voor oppervlakte
water in Noord- en Midden-Limburg
Waterschap Limburg stelt per vrijdag 18 juni een verbod in op het gebruik van water uit beken en
sloten. Het verbod geldt onder andere voor het beheergebied van het waterschap in Noord- en
Midden-Limburg, het voormalige waterschap Peel en Maasvallei. Het verbod geldt tot het moment
dat de waterafvoer van de beken weer op niveau is, uiterlijk tot 1 oktober.
Het verbod geldt voor zowel
particulieren als bedrijven.
Hierdoor is het niet meer
toegestaan tuinen te
besproeien vanuit beken en
sloten. Ook voor bedrijven
en bijvoorbeeld sportvelden
geldt dit verbod. Har Frenken,
dagelijks bestuur van
Waterschap Limburg, legt uit:
“De waterstanden in onze
beken nemen als gevolg van
het gebrek aan neerslag en
de warme temperatuur van
de afgelopen weken snel
af. Met dit verbod willen
we als waterschap verdere
daling van de waterpeilen in
Limburgse beken voorkomen
en onomkeerbare schade aan
de natuur in beken tegengaan.
Door het veranderend klimaat
hebben we steeds vaker te
maken met extreem weer. In
2018, 2019 en 2020 hadden

we ook al te maken met
droge jaren. De afgelopen
winterperiode is er gelukkig
veel neerslag gevallen. Mede
doordat alle stuwen, ook de
boerenstuwen, de hele winter
op zomerstand hebben gestaan
om zoveel mogelijk water vast
te houden, zagen we eind mei
dat de grondwaterstanden
in delen van Limburg weer
bijna op peil waren. Door
de droge en warme periode
de afgelopen weken, zien
we dat waterafvoeren in de
beken nu weer afnemen en de
grondwaterpeilen zakken.”

De afgelopen
winterperiode is
er gelukkig veel
neerslag gevallen

Maatregelen
Waterschap Limburg informeert
vergunninghouders, betrokken
instanties en melders van het
onttrekken van oppervlaktewater met een bekendmaking. Op
naleving van het verbod wordt
door handhavers gecontroleerd.
Het waterschap houdt ook de
komende tijd het water vast
in de beken door stuwen in de
hoge stand te houden. Ook vindt
er maximale waterinlaat vanuit de Maas plaats, waardoor er
meer water richting de kanalen
en het beeksysteem toegevoerd
wordt. Het waterschap voert nog
enkele andere maatregelen uit
om het waterpeil hoog genoeg
te houden, zoals extra wateraanvoer, zanddammen, bermstuwen
en wordt er minder gemaaid om
ervoor te zorgen dat er meer
water vastgehouden wordt.

aandacht
maatwerk
innovatie

Wegens uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar personen voor de functie van:

CHAUFFEUR

(PARTTIME, LOCATIE GRUBBENVORST)

Doel van de functie:
In deze parttime functie lever je onze producten bij onze afnemers in Nederland, België
en Duitsland. Je werkt vooral overdag, en niet één dag zal er hetzelfde uit zien.
Competenties en vaardigheden:
•
Je bent in het bezit van rijbewijzen B,C en E.
•
Je hebt een flexibele instelling.
Gezien het flexibele karakter van de functie nodigen wij fitte vutters en
gepensioneerden in het bijzonder uit om te reageren.
Durf jij deze uitdaging aan? Dan hebben wij als werkgever veel te bieden. Zo hechten
wij waarde aan jouw persoonlijke ontwikkeling en stimuleren wij eigen inbreng en
vrijheid om de functie verder vorm te geven. Een goede sfeer en samenwerking staan
bij ons hoog in het vaandel, met als resultaat dat mensen met plezier presteren!
Je motivatie en C.V. kun je sturen naar hugo@ontwikkelwijzer.nl.
Voor meer informatie kun je bellen met Hugo Buitelaar: 06-14797000.
Meer informatie over onze organisatie vind je op:
www.kekkila-bvb.com / www.bvb-substrates.com
Kekkilä-BVB, Californischeweg 10-B, 5971 NV Grubbenvorst

Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste leveranciers en
producenten van substraten. Met eigen merken en als private
label producent zijn wij expert als het gaat om het produceren
en leveren van substraten voor alles wat groeit en bloeit, zowel
voor consumenten als voor professionele kwekers en telers. Wij
hebben al meer dan 100 jaar ervaring en leveren onze producten
aan meer dan 80 landen. We werken met meer dan 500 mensen in
Nederland, Finland, Zweden, Duitsland, Estland en Spanje aan het
optimaal beleveren van onze klanten.

Van Lipzig Tuinderijen is een hecht familiebedrijf dat zich
gedurende drie generaties gespecialiseerd heeft in de teelt van
kwalitatief hoogwaardige komkommers. Medewerkers voelen
zich bij ons thuis en klanten zijn partners. Als onafhankelijke
komkommerteler zijn wij in staat om maatwerk te leveren in
ons product, de verpakking en de levering. We denken met onze
partners mee en zetten graag een stap extra. Vertrouwen en
aandacht zijn sleutelwoorden in alle relaties die wij aangaan.

Wij zijn op zoek naar een

Teeltmanager

In deze veelzijdige, verantwoordelijke en zelfstandige functie
bestaat jouw hoofdtaak uit het aansturen van de teelt van
komkommers. Je werkzaamheden zullen bestaan uit o.a. het
maken van de teeltplanning, het sturen van klimaat, water en
energieregeling. Het maken van keuzes in o.a. snoei en oogstbeleid
en het inzetten van gewasbescherming. Maken van teeltrapportages
en prognoses t.a.v. productie en arbeid. Het bijwonen van
teeltbijeenkomsten en het deelnemen aan storingsdiensten.
Jij bent
• Jij bent gedreven om een zo’n
optimaal mogelijk resultaat
te behalen
• Je durft verantwoordelijkheid
en initiatief te nemen.
• Jij bent ﬂexibel

Wij bieden
• Een voltijd dienstverband.
Invulling variabel en deels
naar eigen inzicht.
• Salaris dat aansluit bij je
leeftijd en ervaring
• Informele en open werksfeer
• Ontwikkel- en doorgroei
mogelijkheden

Kom jij ons team versterken?
Stuur je sollicitatie naar karin@vanlipzigtuinderijen.nl
of neem contact op met Frank van Lipzig 06-479 588 48.
Van Lipzig tuinderijen | Nieuw erf 3 | 5961 MZ Horst
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Kernenergie in ontwikkeling

Om energiedoelen te halen moet gemeente niet
alleen inzetten op rood
De Regionale Energie Strategie (RES) is onlangs door de gemeenteraad van Horst aan de Maas vastgesteld.
Het doel is om in 2030 de uitstoot van CO2 met een kwart te verminderen ten opzichte van 2015 en om als
gemeente in 2050 klimaat- en energieneutraal te zijn. Dat gaat niet zomaar en daarom zijn allerlei
technologieën nodig.
“Windenergie, zontermie, warmte
pompen, biomassa, geometrie,
kernenergie”, verantwoordelijk
wethouder Thijs Kuipers van de
gemeente Horst aan de Maas somt
een aantal mogelijke technologieën
op. “Er zijn er nog veel meer”,
vervolgt hij. “Momenteel zijn zonneen windenergie de twee die het
meest interessant zijn voor ons.
De andere technologieën zijn of
nog niet ver genoeg ontwikkeld of
ontzettend duur.”

Kosten en baten
Het staat voor Kuipers buiten kijf: “We
moeten nu stappen zetten om onze
energiebehoefte niet afhankelijke te
laten zijn van één of twee vormen.
Gelukkig zijn er allerlei slimme koppen
die onderzoek doen naar al die andere
manieren. En aan elke manier zitten
voor- en nadelen vast.” Die van
zonne- en windenergie zijn bekend
in de samenleving. Maar de andere
technologieën, zoals waterstofenergie
of biomassa, zijn minder bekend.

VVD Horst aan de Maas pleit de
laatste maanden bijvoorbeeld voor
kernenergie. “Met kernenergie kun
je een enorme hoeveelheid energie
kweken”, zegt Kuipers. “Het is immens
wat een kerncentrale kan. Aan de
andere kant brengt het serieuze
nadelen en risico’s met zich mee.
Iedereen kent de afgrijselijke beelden
van Tsjernobyl. Daarnaast moet het
afval wat een kerncentrale produceert
worden begraven, dat kost veel geld
en onzekerheid. Zo’n kerncentrale zelf

Kermissen in Horst aan de Maas gaan
weer door

kost ook ontzettend veel stroom wil je
er eentje laten draaien. Gelukkig zijn
de technologieën om deze problemen
op te lossen steeds beter. Ik ben geen
expert, maar er zijn ontwikkelingen
gaande om zo’n ‘meltdown’ zoals in
Tsjernobyl tegen te gaan door juist
alles af te laten koelen.” Volgens
Kuipers duurt het zo’n vijftien jaar
om een kerncentrale van de grond te
krijgen.

Casino
Naar andere mogelijkheden kijken is
dus enorm van belang, zegt Kuipers.
“Je gaat niet naar een casino en zet
alles op rood. Het slimste is om je
kansen te verdelen. Momenteel zijn er

veel onderzoeken gaande naar al deze
technologieën.” Maar hoe gaat Horst
aan de Maas bijdragen aan al deze
doelen? “Wij hebben bijvoorbeeld veel
tuinkassen in onze gemeente. Al deze
bedrijven leven voornamelijk van
gas en ook daar moeten we vanaf.
Er is een technologie in ontwikkeling
waarbij water door de kassen wordt
gestroomd, deze wordt opgewarmd,
dan tientallen meters de grond in gaat
en terecht komt in een waterbuffer. Zo
blijft een tuinkas verwarmd en is er
geen gas meer nodig.”

Tekst: Niels van Rens

Kwaliteit heeft een naam

De kermissen van Lottum, America, Tienray, Melderslo, Broekhuizen, Horst en Swolgen gaan dit jaar toch
door. Als de coronacijfers niet meer stijgen en de maatregelen zo blijven, gaat de kermis zoals we die kennen,
gewoon door. Dat bevestigt kermismeester Lei Smits.
“Goed nieuws”, begint kermismeester Lei Smits. “Een flink aantal
kermissen mag weer doorgaan.”
Een aantal maanden geleden voorspelde Smits nog in de HALLO dat
Lottum en America de eerste kermissen zouden zijn die wel eens
door konden gaan. “Mooi om te
zien dat deze voorspelling klopte”,
zegt hij. “Ik heb een aantal kermisexploitanten gesproken en ze staan
te popelen om weer te beginnen.
Ze beginnen liever vandaag dan
morgen.”

Verplaatsen
Er zal verder niets veranderen aan de
kermissen vanwege de coronamaatregelen. “Uiteraard moet iedereen zich
op het kermisterrein gewoon aan de
coronaregels houden. Dus 1,5 meter
afstand is en blijft verplicht.” Een paar
andere dorpen zouden eigenlijk al een
kermis hebben gehad, deze werden
allemaal gecanceld. De kans dat de
attracties in een andere periode dit
jaar alsnog worden opgebouwd, schat
Smits de kans heel klein in. “Nee, ga
daar maar niet vanuit. De kermisex-

ploitanten hebben in Horst aan de
Maas een vaste jaarplanning. Daar
moeten we niet in gaan schuiven, dan
loopt het in de soep. Dat is dan het
mindere nieuws, meer kan ik er niet
van maken.” Smits is helemaal in zijn
nopjes dat de kermissen weer kunnen
doorgaan. “Ik vind het vooral fijn voor
alle kinderen uit Horst aan de Maas en
daarbuiten. Zij kunnen zich eindelijk
weer uitleven na deze zware tijd. Dat
hebben ze verdiend.”
Tekst: Niels van Rens

Zaterdag 26 juni is onze laatste verkoopdag. Geniet
nog even van de koningin der groenten. Wij danken
u voor het in ons gestelde vertrouwen en hopen u
in 2022 weer te mogen begroeten!
Onze openingstijden
Van maandag t/m vrijdag 09.00 tot 18.00, Zaterdag 09.00 tot 17.00
Op zon- en feestdagen van 10.00 tot 17.00

St. Jansstraat 5
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.:
0478AA
692822
5964
Meterik
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl
Tel: 077-3526885

Adver torial

St. Jansstraat 5
Edelstenen
5964 AA Meterik
Meterik
Tel: 077-2300015
077-3526885
Etherische
oliën

Salon
Winkel
Boeken Bloesem remedies
Sieraden Schüssler celzouten
s à 10 ml
Salon
Edelstenen
Set van 2 spray
Winkel (E
ulp)
erste Holiën
rra Etherische
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Boeken Bloesem in
g
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Sieraden Schüssler celzouten
• Om in de mond

Werken op Locatie bij Dwingelflora
Dwingelflora is een boomkwekerĳ die zich toespitst op containerteelt (het telen in potten) van heide-achtigen. Zes weken lang vertrok er een team bestaande uit zeven NLW-medewerkers richting Grashoek voor
het uitvoeren van oppotwerkzaamheden. Eigenaar Harry Verheul: “Twee maal per jaar, voorafgaand aan
de bloei van de heide, heb ik extra handen nodig om een deel van de productie op te potten. Het is dan ideaal
om een team van NLW in zetten. De samenwerking met NLW verloopt erg prettig, er zĳn korte lĳnen, NLW
werkt gestructureerd, kan snel schakelen en het zakelĳk denken zit er echt in. Bovendien krĳgen op deze
manier ook mensen met een arbeidsbeperking de kans om mee te doen aan de maatschappĳ.” Nieuwsgierig?
Lees het hele verhaal op www.nlw.nl.

Open:
t/m vrijdag 10.00 - 18.00
ayen
te sprdinsdag
nktasje,- 16.00
zaterdag
• In gesche10.00
incl. beschrijving

van € 19,75 voor

€14,80

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00
16.0
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Betoverend aanzoek op 40 meter hoogte
Op het hoogste punt van achtbaan de Fēnix in Toverland heeft zich een bijzondere gebeurtenis voortgedaan.
Bezoeker Roy Monden uit Waalwijk heeft zijn vriendin Anouk op een hele unieke manier in het Sevenumse
pretpark ten huwelijk gevraagd.

van emoties, zou je kunnen zeggen.
“Ze had eigenlijk helemaal niks door”,
zegt Roy. “Het was een winactie die
zij ‘gewonnen’ had. Toen ze de actie
voorbij zag komen had zij zichzelf
meteen daarvoor aangemeld. Dat is
natuurlijk heel mooi, daardoor kreeg
het nog meer kracht. We konden de
hele dag naar Toverland, waar we hartelijk zijn ontvangen. Tot het moment
dat ze boven stond had ze nog niks
door. Het was een totale verrassing.

Ze was overdonderd, er kwamen tranen, maar natuurlijk zei ze volmondig
ja. Een week of twee daarvoor hadden we het al over aanzoeken, toen
had ik mijn plan al helemaal bedacht.
Toen zei ze: ‘als je me ooit ten huwelijk vraagt, wil ik wel dat het op een
unieke plek is’. Dat is toch wel zeker
gelukt.”
Tekst: Koen van Meijel|
Beeld: Attractiepark Toverland

Blikvanger Hegelsom
weer vernield
De blikvanger aan de H-rotonde aan de Stationsstraat in Hegelsom
is alweer vernield. Dinsdagochtend 22 juni lag de blikvanger op z’n
zij. Vorig jaar in juli werd de ‘prullenbak’ ook al vernield.

Roy en Anouk waren letterlijk met
hun hoofd in de wolken. “We zijn
ondertussen al iets meer dan acht
jaar samen, dus het werd hoog tijd,”
vertelt Roy Monden. “Het kwam zo
op ons pad terecht.” Voor deze bijzondere gebeurtenis werd Anouk naar
Toverland geleid via een winactie, die
zij zogenaamd gewonnen had. Voor
het 20-jarige jubileum van het pretpark mochten prijswinnaars terrassen bovenop de Fēnix, met taart en
champagne. “De woordvoerster van
Toverland, Tessa, ken ik persoonlijk”,
zegt Roy. “Ik ben bevriend met haar
vriend. Ik had hem verteld dat ik een
ring had gekocht en dat ik Anouk ten
huwelijk wilde vragen. Ik wist alleen
nog niet precies hoe. Tessa luisterde

op de achtergrond mee en kwam met
dit idee, omdat ze wist dat deze winactie eraan zat te komen. Zo is het balletje gaan rollen.”

Complot
Het stel gaat graag in hun vrije tijd
naar pretparken. Ze hebben elkaar
zelfs in de Efteling ontmoet. Toch blijft
het wel spannend om een aanzoek
op zo’n spannende plek te doen, zegt
Roy. “Bij het naar boven gaan had
ik helemaal niet door hoe hoog het
was, in mijn hoofd was ik alleen maar
bezig met het aanzoek. Toen ik het
eenmaal gevraagd had, besefte ik
pas dat we op 40 meter hoogte stonden. Naar beneden gaan vond ik toch
wel wat enger, maar het uitzicht was

wij zijn spring.
wie word jij?

enorm mooi.” De staf van Toverland
zat ook mee in het complot. “Er was
door Toverland een banner gemaakt
met ‘Anouk, wil je met me trouwen?’.
Er ging een hele crew met ons mee
naar boven, want je kunt daar natuurlijk niet zomaar komen. Eén van de
personeelsleden had het doosje met
de ring in zijn broekzak zitten en gaf
die op het juiste moment aan mij.
Tegelijkertijd werd beneden de banner uitgerold en ging ik op mijn knie.
Toverland was heel erg meedenkend,
alles wat ik wilde kon gebeuren.
Ze hadden alles heel goed geregeld.”

Verrassing
Voor Anouk was dit een enorme verrassing. Het was een ‘rollercoaster’

Kom je bij
ons spelen?
Kindcentrum Bende
Kinderdagverblijf en bso
Gasthuisstraat 56, Horst

Twee gemeentewerkers hebben
de blikvanger diezelfde ochtend
weer rechtop gezet. Vorig jaar
reageerde wethouder Roy Bouten
van de gemeente Horst aan de
Maas boos op het vandalisme.
“Ongelooflijk”, zei hij destijds.
“Dan ben je dus in het holst van
de nacht iets aan het vernielen
waar kinderen van 10 en 11 jaar

keihard voor hebben gewerkt.
Dan ben je gewoon asociaal en
zielig.” Destijds werd ook een
aantal nieuwe Greenpoints op het
Lambertusplein vernield. De dader
van deze vernieling heeft zich toen
gemeld bij de gemeente.

Beeld: Archief

Verkeersongeval
Grubbenvorst
Op de kruising van de Witveldweg en Parallelweg in Grubbenvorst
heeft zich in de nacht van maandag 21 op dinsdag 22 juni een
zwaar verkeersongeval plaatsgevonden.

Kindcentrum Landhuis
Kinderdagverblijf,
peuterspeelzaal (VVE) en bso
Mgr Jennekensstraat 13A, Meerlo
Meer informatie?
Kijk op onze website of neem contact op
met onze klantenservice via 088 2088 301
of klantteam1@spring-kinderopvang.nl.

spring-kinderopvang.nl

De wijkagenten Horst-Noord
melden dat het ongeval rond
00.45 uur plaatsvond. Volgens de
politie heeft de bestuurder van de

auto het busje niet op tijd gezien.
Hoewel de auto’s veel blikschade
hebben geleden, zijn de automobilisten niet gewond geraakt.
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Horst aan de Maas

Nellie Rolle Lutzenberg, Zwitserland
Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook
wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt in de serie Uit… Horst aan
de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen
hebben gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: Nellie Rolle (65), geboren in Hegelsom, maar
inmiddels uit Lutzenberg, Zwitserland.

te denken. Hij kreeg de baan met
de bedoeling om na drie tot vijf jaar
weer terug te gaan. Al snel werden
we gevraagd om de bakkerij over te
nemen, nadat zijn baas ziek werd. Zo
ontstond Bäckerei Wim, dat in 1990
Bäckerei Nellie werd. Het was spannend, maar ook erg druk. Na een
tijdje zijn we zeven dagen in de week
gaan werken. In het begin was er
maar één bakkerij, maar we zijn langzaam uitgebreid tot we zeven winkels
hadden, tot 2015. Omdat mijn vier
kinderen geen interesse hadden om
het bedrijf over te nemen, was het
beter om ermee te stoppen.”

Jeugd in Hegelsom

“Ik ben nu 65 jaar en hier in
Zwitserland ben je dan gepensioneerd,” vertelt Nellie Rolle. “Maar
ik werk nog steeds. Niet meer
voor de volle honderd procent,
hoewel ik met het huishouden en
de tuin erbij dik boven de honderd procent kom.” In 1987 vertrok Nellie samen met haar man

Wim naar Zwitserland. “Ik was nog
maar kort getrouwd en mijn man had
gesolliciteerd bij een Nederlandse
bakker in Zwitserland. Tijdens zijn
opleiding had hij een excursie gehad
door Zwitserland. Hij was daar zo
gefascineerd door geraakt dat hij
mij het land wilde laten zien en dan
ga je ‘gewoon’ mee, zonder over na

Het leven in Zwitserland is heel
anders dan in Hegelsom, waar ze
in een gezin met zeven kinderen
opgroeide. “Ik ben nummer vijf op
de ladder. Mijn ouders hadden een
tuinbouwbedrijf, twee champignonkelders en nog pluimvee. Ik hielp
altijd mee met sla of radijsjes steken
en het plukken van bonen en tomaten. Ik heb hele fijne herinneringen
aan het buitenspelen. We maakten
grote tekeningen op straat van spellen, zoals hinkelen, landje veroveren
en knikkeren. Mijn jeugd was daardoor gezellig, maar ook hard werken.
Natuurlijk was er, vergeleken met nu,
niet veel te beleven, maar wij mochten allemaal naar de meisjesgilde of
Jong Nederland. Dat was altijd een
‘happening’ en daar heb ik erg van
genoten.” Als Nederlander wonen in
Zwitserland is een cultuurverschil.
“Het grootste verschil in het begin
vond ik de mentaliteit. De mensen
hier waren toch best wel stug, vergeleken met het spontane van de
Nederlander. Wel heeft men mij hier

vanaf het begin geaccepteerd. Ik heb
privéles genomen en ik hielp in het
weekend mee in een broodwinkel
om het dialect te leren. Dat ging best
snel. Mede door mijn spontane aard
werd ik heel goed opgenomen en dat
voelde goed aan. Hegelsom is klein,
maar Lutzenberg is nog kleiner.”

Langs elkaar heen
Na bijna 43 jaar in Zwitserland te
hebben gewoond, is er weinig wat
Nellie nog echt mist aan Nederland.
Met het verstrijken van de tijd is er
één dingetje wat langzaam steeds
lastiger wordt. “Ik mis vooral mijn
familie en ik heb het gevoel dat het
steeds meer wordt. Je kunt ook niet
met oudere mensen praten over
vroeger of dingen vragen als ‘hoe
was dat toen?’, want dan praat je
over twee verschillende werelden. Je
praat langs elkaar heen. Dat is jammer. Door het bedrijf ken ik niet veel
mensen, zij mij wel, maar ik hun
niet. Nu loop ik door het dorp en ken
ik veel mensen niet en kan ik niet
echt met hen een praatje maken.
Nederland is 700 kilometer hiervandaan en dat is net iets te ver weg om
eventjes een weekend op en neer
te rijden. Waarom heb ik geen helikopter?” Maar Zwitserland heeft ook
veel mooie kanten waar ze van blijft
genieten. “‘s Morgens lig ik lekker in
bad en hoor ik de vogels fluiten. Dat
is pas perfect voor mij. Het hectische
van Nederland mis ik niet. Het wordt
hier ook steeds hectischer, maar het
is toch iets rustiger dan in Nederland.
Ik heb hier nu zelfs een kleinkind en
binnenkort word ik voor de tweede
keer oma. Op woensdag hebben we
Opa- en Omadag. Dat is iets fantastisch. Dat is pas genieten.”

Oh, zit dat zo!

Letselschade is meer dan smartengeld
Veel mensen denken bij het woord ‘letselschade’ meteen aan smartengeld. Maar er zijn veel meer schadeposten die aan bod kunnen
komen als er sprake is van letsel na bijvoorbeeld een ongeval of medische fout.

Stel je wordt aangereden en je
belandt in het ziekenhuis met
onder andere een gebroken
schouder. De ambulancerit
naar het ziekenhuis kost je

waarschijnlijk je eigen risico van
(minimaal) 385 euro. Na korte
tijd in het ziekenhuis gelegen te
hebben, mag je gelukkig naar
huis. Daar wordt het al snel
duidelijk dat je de komende tijd
veel hulp nodig hebt, zoals bij
het aantrekken van kleding of
schoenen. Zelf boodschappen
doen gaat niet en dat geldt
ook voor poetsen, wassen en
strijken. Autorijden en fietsen
is lange tijd niet mogelijk,
dus iemand moet met je mee
als je op controle naar het
ziekenhuis gaat of als je naar de
fysiotherapeut moet. Het gras
in de tuin waar je nu de hele
dag tegenaan kijkt, blijft maar
groeien en groeien. Wordt het
dan toch niet eens tijd om hulp
te gaan vragen? Maar wie vraag
je dan en worden eventuele
kosten vergoed door de
aansprakelijke verzekeraar?

Het is goed om te weten dat
er diverse richtlijnen zijn met
daarin ‘standaarden’ om bepaalde
schadeposten vast te stellen.
Deze richtlijnen kunnen helpen
bij het treffen van een regeling
met de aansprakelijke verzekeraar
over de kosten van bijvoorbeeld
de huishouding (ook als iemand
binnen het gezin jouw taken
overneemt), het onderhoud
van de tuin, de dagen dat je in
het ziekenhuis hebt gelegen,
de extra reiskosten en eventuele
studievertraging.
Geen zaak is hetzelfde. Zo zal
de ene werkgever misschien
het loon volledig doorbetalen
en betaalt de andere werkgever
maar 70 procent. En is het ene
slachtoffer verzekerd voor extra
fysiotherapie behandelingen
en de ander niet waardoor de
medische kosten snel oplopen.

Letselschade blijft dan ook
echt maatwerk. Zoek daarom
tijdig hulp en schakel een
letselschadeadvocaat in.
Door: Kristel van de Molengraft,
Van der Putt advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 82
www.putt.nl
vandemolengraft@putt.nl

Binnenkijken bij...

Column

Applaus voor
de makers!
Klamme zweethandjes kreeg ik
ervan en het garen schoof al
snel stroef en piepend over de
naalden. Handvaardigheid op
de lagere school bestond toen
vooral uit brei- en haakles van
een gemene handwerkjuf. Ik
was als de dood voor haar. Nog
voor zij de klas betrad, brak het
angstzweet me uit. Niks creatief, niks eigen invulling, niks
plezier beleven aan iets maken.
Het was letterlijk bloed, zweet
en tranen, omdat het altijd een
pluizig broddelwerk werd en
nooit het volmaakte eindproduct dat ik voor ogen had.
Enige creativiteit kon mij niet worden ontzegd en de wil om iets
moois te maken was er, maar mijn
handen voerden gewoon nooit uit
wat mijn hoofd zo mooi bedacht.
Vandaar dat ik een eindeloze
bewondering heb voor onze leerlingen van het vmbo. Elk jaar opnieuw
doen ze me versteld staan van hun
talenten.
Het eind van het schooljaar komt
in zicht. Voor we het weten, worden de laatste diploma’s uitgereikt.
De exposities van werkstukken van
onze (examen)leerlingen luiden de
eindfase in. Terraskachels met een
eigen gezicht en kunstwerken van
tekenen en handvaardigheid laten
zien wat leerlingen kunnen. Nu is
het de beurt aan Bouwen, Wonen
en Interieur. In de hal bij de hoofdingang staan prachtige werkstukken
op een podium uitgestald: een buffetkast, een solide ingelegde kloostertafel, een abstract kunstwerk van
driehoeken, een Wiggle Side Chair
naar design van Frank Gehry en heel
prominent ook een mooi tafelvoetbalspel. Alles zelf gemaakt!
Ik ben immens trots op wat leerlingen op het Dendron College
leren. Op momenten als deze is die
leerwinst zo zichtbaar. De expositie
van de werkstukken van Bouwen,
Wonen en Interieur raakt me elk
jaar. En opnieuw word ik verrast
door alle creativiteit. Hier zijn geen
klamme handjes en broddelaars
aan het werk geweest. De hele
expositie ademt kwaliteit. Als leerlingen dit nu al kunnen, wat laten
ze ons dan over tien of twintig jaar
zien? Al deze kids zijn onze belofte
voor de toekomst. Chapeau voor
hun docenten!
Dorien Stals,
Dendron College
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Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44
Zelfstandig Optidee Adviseur Peggy
Wismans: www.optidee.nl/peggywismans Tel: 0648550730 of via fb
Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a.:
winterpreiplanten, fruitbomen en
kleinfruit naar Thijs Huys, Langstraat
64 Horst-Hegelsom. Tel.: 077 398 35 52.
Aan de Drift zoekt medewerk(st)
er bediening voor weekenden en
feestdagen. Fijne werktijden.
Info: 06-13784630 of info@aandedrift.nl
Schilder bied zich aan
voor al uw Schilder, Tex en
Behangwerkzaamheden
Bel voor vrijblijvende prijsopgave met
06 29 33 66 85
Te koop diverse soorten groente en
fruit. Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom tel.: 077 398 35 52.

Soms is ‘t beater iets moeis te verleeze.
Beater verleeze dan dat ge ‘t noeit het gehad.

En toen was het stil, maar de muziek blijft spelen…
Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van

Met veel verdriet, maar met veel liefde
terugdenkend aan alles wat zij ons heeft
gegeven, laten wij jullie weten dat in ons
bijzijn rustig is ingeslapen

Jac Achten

Leen Raedts-Keijsers
9 oktober 1956

Sevenum

18 juni 2021

Ben Raedts
lieve mam, schoonmoeder en supertrotse oma van

Broek 18, 5975 PB Sevenum

H OEF

Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

Na een heel kort ziekbed,
hebben we op 18 juni afscheid moeten nemen
van os jongste zus

Leen Raedts-Keijsers
We zullen haar missen maar heel zeker niet vergeten.

&
Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

Almere Stad
Grubbenvorst

Vanwege de huidige omstandigheden zijn wij genoodzaakt om in
besloten kring afscheid te nemen van Leen op vrijdag 25 juni om
11.00 uur.

Wij zouden het op prijs stellen als er na afloop van de dienst om
12.30 uur voor Leen een erehaag gevormd wordt vanaf thuis richting Maasbreeseweg.

UITVAARTBEGELEIDING

Lieve vader, schoonvader, opa en super-opa van

Melderslo

GERRIE

† Venlo, 19 juni 2021

Truus Achten - Coumans

Mieke en Clint, Kato, Kobe
Pieter en Nicole

Het is mogelijk om de afscheidsdienst via een livestreamverbinding te volgen. De link hiervoor kunt u aanvragen via een
mail aan: live@uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

VAN DEN

* Oirlo, 2 november 1936

Meterik

Horst

Jan
Math en Helga
Bibi en Ser, Mathis, Tuur
Merlijn en Melissa, Noah
Mariska en Jan
Lara en Stefan, Ann, Linn
Katinka en Dré
Jérôme en Louka
Nadja en Armand,
Florence, Christopher, Arthur
Bruce en Sylvia, Vince, Flo
Marjolijn en Chris, Noud
Mirthe en Perry, Julie, Jens
René en Miranda
Laura en Michiel
Carmen en Thijs
Rob en Ina
Anouk
Meike

Familie Achten
Familie Coumans
Correspondentieadres: Stationsstraat 119, 5963 AA Hegelsom
Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers van
de afdeling Interne Geneeskunde van VieCuri Medisch Centrum.
Wij hebben in besloten kring afscheid genomen.

Harry en José
An† John en Annie
Mia en Lau
Jeanne en Sraar†
Gerda en Mat
Neven en nichten

Leen
eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers

waâs d’r altiêd beej.

begeleiden en ontzorgen

Wat zullen we Leen missen in onze vriendengroep La Vesta.

voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

HAN-MARK
ARENDSE

We wensen
Ben, Mieke, Clint, Kato en Kobe, Pieter en Nicole,
heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.
André, Peet-Nell, Appie-Mia, Theo†-Annelies, Sjaak-Ria,
Mieke-Peter, Truus-Hans, Corry-Hub, Henk-Jeanne.

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Zoveel bloemen, zoveel kaarten,
zoveel warme woorden,
zoveel belangstelling
bieden zoveel troost...
Hartelijk dank voor alle blijken van medeleven na het overlijden van

Hanny Donders - Koninkx
Hay Donders
Monique en Leo, Siem en Janne, Bo
Ben

Met respect herdenken wij ons lid van verdienste

Frans Litjens
Wij wensen zijn familie heel veel sterkte toe.
Bestuur en leden RKSV Meterik.

Wij zoeken mensen! Diverse part-time
vacatures zoals vrachtwagenchauffeur,
zie www.bexbv.nl/vacatures

Gevraagd voor 3 tot 4 uur per
week interieurverzorgster voor
verenigingsgebouw. info 06 18 17 37 56

2406 \ nieuws
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De strijd voor gelijkheid blijft doorgaan
In juni is het wereldwijd Pride-maand, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de positie en acceptatie
van mensen van alle geaardheden en genderidentiteiten. Omdat er op dit vlak voor velen nog ruimte voor
verbetering is, hebben veel middelbare scholen, waaronder het Dendron College in Horst, een GSA (Gender &
Sexuality Alliance).

Martijn Schleibach en Evi Hermans uit
havo-4 van het Dendron College zijn
aangesloten bij de GSA van de school.
“De GSA is een groep op school
waarin we met elkaar ernaar streven
dat iedereen op school gelijk wordt
behandeld”, vertelt Martijn. “Er wordt
nog dagelijks gescholden vanwege
iemands seksualiteit en daarvoor hebben we een groep waarin iedereen
zich veilig kan voelen. We regelen
daarmee allerlei activiteiten, zoals met
Paarse Vrijdag en Coming Out Day.” “Er
zitten zeker niet alleen maar lhbti’ers
bij,” vult Evi aan, “maar ook hetero’s
die heel graag een veilige plek voor
iedereen willen hebben.” Het streven
naar gelijkheid is volgens de twee
scholieren nog zeker nodig. “Er wordt
nog steeds vaak gepest of er worden
hele stomme grappen gemaakt”, vertelt Martijn. “Mij maakt het niet zoveel
meer uit, maar er zijn natuurlijk mensen die daar ontzettend beledigd door
kunnen voelen. Uiteindelijk zou het zo
moeten zijn dat het niet meer nodig is,
dat iedereen elkaar gelijk behandelt.”

Vlag

Activiteiten

Over de hele wereld wordt deze maand
het bestaan van lhbti’ers gevierd. Op
het Dendron College voert de GSA
enkele activiteiten uit om het te vieren.
“De Pride-maand is wel een belangrijke maand, je krijgt meer steun”,
zegt Evi. “Het is fijn dat je hoort dat
het allemaal oké is. Speciaal voor deze
maand hebben we van het COC (de
overkoepelende organisatie van het
GSA-netwerk, red.) een vlag gekregen
met daarop de tekst ‘veilige school’.
We hebben aan de rector, mevrouw
Por, gevraagd of we die deze maand op
mochten hangen. Vanwege corona was
het beperkt, maar we zijn bij elkaar
gekomen om te kijken hoe we het volgend jaar groter aan kunnen pakken.”
In de loop der jaren is de GSA flink
gegroeid. “De groep bestaat momenteel uit zo’n vijftig of zestig leden”,
vertelt Evi. “Er zitten ook nog mensen
bij die niet meer op school zitten, maar
die nog wel mee willen helpen. Ik denk
dat het één van de grootste clubs van
de school is.”

Gedurende de rest van het jaar voert
de GSA nog veel meer activiteiten uit.
“Op Coming Out Day hijsen we samen
met de rector de vlag op”, vertelt
Martijn. “Paarse Vrijdag in december
is voor ons de grootste dag. Vorig jaar
hadden we onder andere in de gang
een stand, waar we koekjes, cupcakes,
enzovoorts verkochten.” Evi: “Het is
bedoeld om bewustzijn te ontwikkelen, om te laten weten dat je er mag
zijn en dat wij er zijn om je te steunen.
We houden regelmatig presentaties
om mensen te werven bij de GSA en
om informatie over te brengen. Door
de presentaties zijn er veel mensen in
geïnteresseerd geraakt.” Volgens de
scholieren wordt het door anderen niet
altijd begrepen, dus er is nog ruimte
voor verbetering. “We kunnen er niet
voor zorgen dat iedereen ons helemaal
accepteert, maar we willen wel een
plek creëren waar mensen zich veilig
kunnen voelen.” Martijn: “Uiteindelijk
willen we dat iedereen gewoon kan
zijn wie die wil zijn.”

Verbetering
De strijd voor gelijkheid lijkt zo eenvoudig, maar er zijn nog veel momenten, zowel op school als landelijk,
waarbij het beter kan. “Bij vakken als
biologie is er echt niet genoeg representatie”, legt Evi uit. “Bij seksuele
voorlichting zat ik er een half jaar met
de gedachte ‘wat moet ik hiermee?’ in
de les. Het enige wat ze dan eigenlijk
zeggen is: ‘je bestaat, gefeliciteerd’.”
Martijn vult aan: “Bij levensbeschouwing komt het ook enigszins voor,
maar ook maar heel beperkt.” “Je hebt
er wel echt last van, want je hebt het
bij dat soort vakken wel echt nodig”,
zegt Evi. “Toen ik iets over mezelf
wilde leren, moest ik het allemaal
maar zelf uitvinden.” Ook op grotere schaal is er nog veel ruimte voor

verbetering. “Nederland stond altijd
wel een beetje bekend als het land
van tolerantie”, vertelt Martijn, “maar
ik heb toch wel het gevoel alsof het
juist achteruit is gegaan. Het kan ook
veel slechter, als je kijkt naar landen
als Hongarije.” Evi: “In Nederland zijn
ze bezig om conversietherapie af te
schaffen. Het is goed dat ze dat doen,
maar ook een schande dat het nog
kon. Met onderwijs kun je veel bereiken om de acceptatie te verbeteren,
maar landelijk zal er ook meer moeten veranderen. Er is meer nodig dan
alleen een extra hoofdstuk in een biologieboek.” Leerlingen die meer willen
weten over het GSA kunnen terecht bij
gsadendroncollege@gmail.com
Tekst en beeld: Koen van Meijel

Gezocht per direct

Medewerkers
die van aanpakken weten
Voor het verzendklaar maken van bestellingen zoeken
wij per direct meerdere medewerkers die van aanpakken
weten. Samen met je collega’s ben jij het visitekaartje van
onze ﬁrma. Het door jouw verpakte pakket moet voor de
klant een plezier zijn om te ontvangen.
Werktijden in overleg. Parttime of fulltime
Ook schoolverlaters nodigen we graag uit om te solliciteren.

Heftruck chauﬀeur
40 uur per week

Krachten bij elkaar brengen

Roy Bouten wordt ambassadeur
van VVV Foundation

Voor het Laden en lossen van vrachtwagens, het
verzendklaar maken van bestellingen , en het bijhouden
van de voorraadloods zoeken wij per direct een
goed heftruck chauﬀeur die van aanpakken weet en
stressbestendig is.

Wethouder Roy Bouten van de gemeente Horst aan de Maas wordt ambassadeur van de VVV
Foundation. Bouten wordt ook lid van de werkgroep ‘non-profit’ bij de maatschappelijke stichting van
VVV-Venlo.

Wij bieden een salarisindicatie van +/- 2400 euro per maand

Roy Bouten gaat, als sociaal-maatschappelijk betrokken persoon en
voetballiefhebber, zijn netwerk en
contacten inzetten om het werk van
de VVV Foundation in de samenleving te ondersteunen. Hij ziet
de kracht van de VVV Foundation:
mensen bij elkaar brengen, hen in
hun kracht zetten en helpen om
‘in topvorm te raken’. Bouten: “De
VVV Foundation draagt het zelf al
uit: sport leent zich op een unieke
manier om aan persoonlijke doelstellingen te werken. Bijvoorbeeld

om fitter te worden, beter te leren
samenwerken, te leren omgaan met
winnen en verliezen en Fair Play te
‘oefenen’. Daarnaast brengt sport
mensen bij elkaar. Dát is waar ik
aan wil bijdragen en mij voor inzetten. Want de VVV Foundation doet
veel goed werk op het gebied van
gezonde leefstijl en participatie.”
Peter Broekmans, voorzitter van
de VVV Foundation: “Met zijn kennis en ervaring op het gebied van
het sociaal domein, de zorg, werk
en inkomen, integrale gezondheid

en integratie kan Roy een belangrijke rol gaan spelen in de borging
van en het bieden van kwalitatieve
impulsen voor de diverse bestaande
en nieuw te ontwikkelen projecten
van de VVV Foundation en al haar
maatschappelijke partners. Wij zijn
zeer verheugd dat hij zich op vrijwillige basis in gaat zetten om het
verhaal van de Foundation te vertellen en koppelingen te maken tussen
maatschappelijke vraagstukken in
de samenleving en het werk van de
VVV Foundation.”

Graag de sollicitatie sturen aan: barensas@msn.com
T.a.v.: B. Eikelenberg

Voltaweg 8a | 5993 SE Maasbree
+31 (0)6 51964036 | www.handelsplazavenlo.eu
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Koos Hermans-Mulders

Ut rölke is op, de lens is dof
de doëzende plaetjes
vergaon langzaam tot stof.
Ut ware foto’s met
enne lach en ’n traon
mar de moeiste biëlde blieve
is ôs hert altiéd bestaon.

echtgenote van

Op woensdig 16 juni 2021 hebbe weej aafscheid môtte neme vân

Dankbaar voor alle mooie en fijne herinneringen die zij
ons achterlaat, geven wij u kennis van het overlijden van
ons mam en oma. Ze is 93 jaar mogen worden.

Jan Hermans †

Piet Niessen

Truus

Echgenoët vân

Henk en José
Simone en Luca
Daphne en Dennis
Sjors

Leny Niessen-Cox
Hae is euverleeje in de laeftiéd vân 79 jaor.
Leeve man vân
Leny

Peter en Anja
Loek en Frits
Fieke en Stan

Zörgzame pap vân
Eric en Angelique
Richard en Eva

Marcel en Brigitte
Evi en Jewel
Mick
18 juni 2021
Pastoor Notermansstraat 2, 5964 AG Meterik
De crematiedienst heeft plaatsgevonden op woensdag 23 juni.
Een bijzonder woord van dank aan Dr. Te Boekhorst,
het personeel van Proteion en ‘t Beukenhofje Venray,
voor de liefdevolle verzorging en ondersteuning van mam.

Het was tijd om je te laten gaan, met pijn in ons hart.
Maar dankbaar voor al die mooie herinneringen
hebben onze handen elkaar losgelaten.
Helaas is het voor ons onmogelijk om
iedereen persoonlijk te bedanken voor het warme medeleven
dat wij hebben gekregen na het overlijden van

Gruütse opa vân
Anouk, Femke
Indy, Mella
Burg. Termeerstraot 31, 5971 VL Grubbevors
Weej hebbe aafscheid genaome van Piet, pap en opa
op dinsdig 22 juni j.l.
Ein spesjaal woord van dank aan de medewerkers
vân Thuiszorg Groene Kruis, hoësartse Monique Baggen en
Irene vd Heuvel vur eur fijne begeleiding en hulp.

Liefde houdt niet op
waar het leven eindigt…

Anny Cox
echtgenote van

Theo Hermans †

Daarom willen wij u op deze manier laten weten
dat uw bloemen, de lieve woorden en kaarten ons erg goed
hebben gedaan en een grote steun voor ons zijn.

levenspartner van

Thei Peeters †

Wij nemen op zaterdag 26 juni 2021 in besloten kring afscheid
van ôs mam.

Gertie en Leo Bukkems – Theeuwen

Correspondentieadres:
Korverpad 12, 5975 XK Sevenum

Johnny en Angelique, Maximiliaan
Remco en Amanda
Jurgen en Joëlle†

Vur álle wördjes, kártjes, appjes, telefoontjes en bleumkes
roond ‘t afscheid ván ós mam, oma en superoma

WOONRUIMTE GEZOCHT,
omgeving HORST
Weet u een plek? Dan hoor ik het
graag! Tel: 06 58 79 63 29

Trap bekleden incl. leggen en tapijt
va €350,00. Bel 06 16 37 45 14 voor
gratis offerte bij u thuis dmv stalen.
Woningstoffeerderij vd Broek

Gezocht poetshulp voor woning en
bedrijfskantine, tijd vrij in te delen,
7 uur per week, goede beloning. fam
houterman Meterik 06 50 24 46 15

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

Gon Gubbels-Rutten
wille weej iederiën hiël hártelijk bedanke.
Kiender, kleinkiender en achterkleinkiender Gubbels

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

Zoete kersen zelfplukken 2 euro/ kg.
Nieuwe aardappelen 1,50 euro/kg.
P. v. Lankveld, Tienraijseweg 2 5864 CJ
Meerlo. tel.: 06 53 13 01 32.

José en Mart
Lenssen - Rögels
50 jaar getrouwd!
Van harte gefeliciteerd!

Geboren

Evi

10 juni 2021
Dochter van
Martijn Wijnands en
Inge van Roij
Crommentuijnstraat 35
5964 NL Meterik

Welkom

Ferre

15 juni 2021
Zoontje van
Jos Raedts en
Esther van Enckevort
Hoogbroek 6
5975 NH Sevenum

Geboren

Noor

9 juni 2021
Dochter van
Jeroen & Eva
Manders-Nelissen
Caeciliahof 31
5966 PB America

lieve moeder, schoonmoeder en oma van
Charlotte †
Corina en Ger
William en Sandra
Eva

Neerkant, juni 2021

Op zaterdag 26 juni zijn

Op maandag 21 juni 2021
overleed in de leeftijd van 81 jaar

Sef Theeuwen

Een bijzonder woord van dank aan Zorghuis Tienray, huisartsen
dr. Pluk en dr. Simons en Uitvaartbegeleiding van den Boom.

Al 50 jaar een getrouwd paar

uit vaar t verzorging

Yvonne
Vos
Met liefde en passie
Dag en nacht bereikbaar

077 - 302 11 40

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
HORTENSIA AANBIEDING! Div. srt
(boeren, pluim, serrata) nu 3 voor
€12,00/ 10 voor €35,00.
Info: www.veld-tuinplanten.nl of
06 40 32 71 08. Open zat: 9.30-16.30
uur. Oude Heldenseweg (naast 13a)
Maasbree
Nog enkele dagen: HEERLIJKE VERSE
ASPERGES, OOK GESCHILD! Verhaeg
Asperges Kranestraat 38 Horst. MA-VR
10.00 - 12.00u. ZA 9.00-17.00u. ZO op
afspraak. Tel 077 398 65 90

#kempencreëert

creatieve
ideëen
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600 Kilo wegend kunstwerk

Vooroorlogse tabernakel weer terug
in Sevenumse kerk
Jan van Enckevort en Ton Hermans zijn hartstikke blij en trots. Het tabernakel dat vanwege de Tweede Wereldoorlog uit de Sint-Fabianus en Sebastianuskerk is gehaald, is weer terug
in Sevenum. De twee heren hebben er mede voor gezorgd dat de kluis op Sevenumse grond terug is.

Het oude tabernakel stond voor de
Tweede Wereldoorlog in de kerk van
Sevenum. Het stond op een altaar dat
uit 1885 stamt, gemaakt door Joseph
Thissen. Jozeph of Jos Thissen begon
zijn loopbaan als 15-jarige leerling van
Pierre Cuypers in het Atelier CuypersStolzenberg zijn geboorteplaats
Roermond. “Op woensdag 22 november 1944 om 06.00 uur werd de kerk-

toren van de oude kerk van Sevenum
opgeblazen, met als gevolg dat de
kerk grotendeels werd verwoest”, vertelt Jan van Enckevort, vrijwilliger van
de Sevenumse kerk. “Na de oorlog is
er een noodkerk in het patronaat gerealiseerd met meubilair, beelden en
dergelijke die uit de puinhoop van de
oude kerk gered konden worden. Die
vieringen konden tot de bouw van een

Straat stond blank

Leidingbreuk in Grubbenvorst
zorgt voor grote problemen
Een breuk in de waterleiding zorgde ervoor dat de Asterstraat in
Grubbenvorst een tijd blank heeft gestaan. Door deze breuk hadden inwoners van de Asterstraat twee dagen geen toegang tot
drinkwater.
Op dinsdagochtend 15 juni sprong
de leiding, waardoor het water over
de straat liep in plaats van door de
kranen. Om zoveel mogelijk overlast
te voorkomen heeft het waterleidingbedrijf WML grote flessen water

rondgebracht, zodat inwoners van
de Asterstraat alsnog hun dagelijkse routines, zoals tandenpoetsen
en koffie zetten, konden uitvoeren. WML heeft de waterleiding op
woensdagmiddag gerepareerd.

Ruimte voor appartementen
complexen in Grubbenvorst
Het College van B&W van Horst aan de Maas heeft besloten om
medewerking te verlenen aan de nieuwbouw van twee appartementencomplexen in Grubbenvorst.
De twee appartementencomplexen
zullen worden gebouwd aan de
Kloosterstraat in Grubbenvorst, de
locatie waar voorheen Boerenbond
gevestigd was. In overleg met de
initiatiefnemer gaat de gemeente
afspraken maken over het opstar-

ten van een bestemmingsplanprocedure. Hiermee wordt deze wens
ruimtelijk mogelijk gemaakt. In de
appartementencomplexen komt
ruimte voor 16 appartementen en
naast het complex is er ruimte voor
21 parkeerplaatsen op eigen terrein.

nieuwe kerk daarom doorgang vinden.” Volgens Jan en Ton kreeg pastoor E.M. Gommans (vroeger kapelaan
in Sevenum) in 1955/56 de overgebleven kerkmeubels van de noodkerk in het patronaat. Deze werden
gestald in de H. Don Boscoparochie in
Venlo. Ook het tabernakel verhuisde
richting Venlo. Daar heeft het al die
tijd gestaan, totdat daar de laatste
eredienst werd gevierd in mei 2016.
Jan en Ton hadden dit vernomen en
namen contact op met de kerk. “We
kregen een mogelijkheid om het
altaar weer een plek in de kerk van
Sevenum te geven.” De twee reden

met een vrachtautootje naar de kerk
in Venlo en takelden het tabernakel op
de wagen. “Dat ging niet heel makkelijk”, vertelt Ton. “Het weegt zo’n 600
kilo, zoiets til je niet zomaar op.”

Maria-Boodschap
De twee heren zijn apetrots dat het
tabernakel weer terug is. Het staat
opgesteld bij de ingang van de kerk.
“Iedereen mag het tabernakel komen
bezichtigen”, zegt Jan. “Bij goed weer
zijn we altijd geopend.” Daarnaast is
er nog een historische expositie in
dezelfde ruimte te zien van de SintFabianus en Sebastianuskerk. “Daar

past onze nieuwe aanwinst erg mooi
bij.” Op het tabernakel staat de annunciatie afgebeeld. Dat is een MariaBoodschap oftewel het moment dat
tegen Maria, werd gezegd dat ze in
verwachting was van Jezus. Op de linker deur staat in een spitsboognis de
engel die de boodschap brengt aan
Maria. Op de rechterdeur, ook in een
nis, staat Maria. Boven haar hoofd is de
Heilige Geest in gedaante van een duif
afgebeeld. De randen van het tabernakel zijn versierd met bladranken en
acht rozetten met rode sierstenen.

SALE
1 item 30%
2 items 40%
3 items 50%
* alleen geldig op artikelen met een sale label.
* niet geldig i.c.m andere acties.

Zondag 27 juni open
van 12.00 - 17.00 uur

Tekst en beeld: Niels van Ren
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Contact en
openingstijden
Moet u iets regelen aan de balie?
Maak dan eerst een afspraak.
Dat kan via www.horstaandemaas.nl
of bel ons.

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

1 juli 2021

Omnibuzz stopt met gratis
vervoer naar vaccinatielocatie
Omnibuzz stopt met ingang van 1 juli 2021 met het gratis vervoer van ouderen zonder
Omnibuzz pas (Wmo-indicatie) naar de vaccinatielocatie. Veel ouderen hebben al twee
vaccinaties gehad of krijgen de tweede vaccinatie binnenkort.
Wel vervoer voor klanten
Klanten met een Omnibuzz-pas (Wmo-indicatie) worden na 1 juli nog wel gratis naar een
vaccinatielocatie vervoerd.

29 juni 2021

Commissie bezwaren
en klachten

Controle op leeftijd
Omnibuzz ziet dat steeds meer mensen jonger dan 65 jaar een gratis rit willen boeken naar een
vaccinatielocatie. Dat is niet de bedoeling. Daarom wordt er vanaf 1 juni actief gecontroleerd op
de leeftijd.

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag
29 juni 2021 bij elkaar voor een hoorzitting.
Hoorzitting om 19.00 uur

De hoorzitting vindt plaats in het gemeente-

Bezwaar tegen het besluit tot oplegging van

huis van Horst (ingang via hoofdingang).

spoedeisende bestuursdwangsluiting van een
perceel aan de Houthuizerweg in Lottum en

Meer informatie

tegen de sanering van de bodemverontreiniging.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de secretaris van de

De commissie brengt advies uit over te

commissie, mevr. A. Schatorje-Linders,

nemen besluiten op bezwaarschriften.

tel. 077 - 477 9777.

28 juni 201

Herinrichting Gasthuisstraat
Horst
Dit najaar starten we met het opnieuw inrichten van de Gasthuisstraat. Het wegvak tussen
de Kranestraat en de Stationsstraat gaat volledig op de schop. Op maandag 28 juni is er een
presentatie over deze reconstructie, die u kunt volgen via een live stream.

Bekendmakingen

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide
omgevingsvergunningen
In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen,
-wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van
(ontwerp)-bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar
www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van
uitgebreide omgevingsvergunningen verwijzen wij u naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
Als digitaal inzien niet tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u een afspraak maken voor het
inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het
algemene telefoonnummer van de gemeente (077) 477 9777).
Broekhuizen

Meerlo

• Ooijenseweg e.o. (slotevenement Maaspark

• Bergsboslaan 2a (oprichten schuurwoning)

Ooijen Wanssum)

Melderslo

Evertsoord

• Boomsweg 3 (vaststellen hogere

• Kerkkuilenweg 13a (wijzigen vergunning
woning)
Werkzaamheden

veiligheid en leefbaarheid met veel aandacht

Het werk bestaat uit drie onderdelen. Allereerst

voor ﬁetsers en de bewoners van de wijk.

leggen we een nieuw riool aan, daarnaast

Griendtsveen

• Crommentuijnstraat 38 (plaatsen woonunit)

• Helenaveenseweg 54 (restaureren

• St. Maartensweg 24 (intrekken

monument)

omgevingsvergunning milieu)

Horst

Sevenum
• Zeesweg ongenummerd (bestemmingsplan

koppelen we het hemelwater af en tot slot

Presentatie

• Tienrayseweg 16 (veranderen activiteiten)

komt er een volledig nieuwe weg te liggen. De

Op 28 juni vanaf 19.30 uur lichten we de plan-

• Industriestraat 19a (wijzigen bestemming)

werkzaamheden staan gepland voor oktober/

nen toe via een live stream. We zoomen in op

• Broekweg 11-11a (realiseren 2

november.

het ontwerp en tonen inspiratiebeelden en 3D
animaties. Tijdens deze interactieve bijeen-

Nieuwe inrichting

komst kunt u ook vragen stellen; die we meteen

Door de omvang van het werk is het mogelijk om

live vanuit de studio beantwoorden.

de weg en de omgeving helemaal opnieuw in

schuurwoningen)
buiten bouwvlak)
• Perceel T827 (recreatieve verbinding

De link naar deze presentatie is te vinden op

ontwerp gemaakt. Er is gekeken naar verkeers-

onze website www.horstaandemaas.nl.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

Klaver 7/m.e.r.-procedure)
• Midden Peelweg 5 (realiseren overkapping
buitenzwembad/glijbaan)

• Ruttenweg 1 (legaliseren bedrijfsgebouw

Molenbeek)

te richten. Hiervoor is door bureau Infra20 een

grenswaarden)
Meterik

Swolgen
• Donkstraat 17 (veranderen activiteiten)
Tienray
• Zwanenweg 16a (plaatsen kozijnen)

• Nieuwenbergweg 1 (dempen sloot)

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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Wegenonderhoud Ooijenseweg
Broekhuizenvorst
In opdracht van de gemeente Horst aan de Maas start Horster Wegenbouw

Gemeenteraad wordt bijgepraat
over klimaatadaptatie en afval
Op dinsdag 29 juni wordt de gemeenteraad bijgepraat over de klimaatadaptie en de omgevingsvisie.

Combinatie (HWC) uit Horst op maandag 28 juni t/m 2 juli met werkzaamheden
aan de Ooijenseweg (tussen Kerkstraat en Broekstraat) in Broekhuizenvorst.

Digitaal

de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit het repareren/vervangen van de slechte

Vanwege de coronamaatregelen is een bijeen-

in Horst aan de Maas. Hierbij wordt niet alleen

asfaltverharding.

komst in de raadzaal niet mogelijk. De (burger)

ingegaan op ruimtelijke aspecten, maar ook op

raadsleden volgen via een videoverbinding pre-

het sociaal en economisch domein.

Verkeershinder/bereikbaarheid

staat over de bereikbaarheid en te nemen

sentaties en wisselen met elkaar van gedachten

Tijdens de werkzaamheden wordt de

verkeersmaatregelen. In deze brief staat

over de verschillende onderwerpen. Deze thema-

Het streven is om nog in 2021 de omgevingsvisie

Ooijenseweg op het gedeelte Kerkstraat

ook de naam van de contactpersoon

bijeenkomst is openbaar. Via horstaandemaas.nl

ter vaststelling aan te bieden aan uw raad.

en de Broekstraat aan het verkeer ont-

(uitvoerder) van de aannemer.

en facebook kan iedereen meekijken.

In november 2020 is de raad al geïnformeerd

den zal al het doorgaande verkeer omge-

Wij begrijpen dat deze werkzaamheden

Klimaatadaptie

themabijeenkomst wordt de raad geïnformeerd

leid worden middels borden. Woningen

overlast voor u met zich mee brengen.

In de thema bijeenkomst van 8 juni is het

de stand van zaken en wordt geïnventariseerd

en bedrijven blijven zo veel mogelijk

Wij doen echter ons best om deze

onderwerp Klimaatadaptatie behandeld, maar de

welke opgaven volgens de raadsleden een plek

bereikbaar.

overlast zoveel mogelijk te beperken.

geplande bespreking van een aantal stellingen

moeten krijgen in de omgevingsvisie.

Wij rekenen dan ook op begrip en

zijn toen niet aan de orde gekomen In deze (ver-

Informatie voorziening

medewerking van uw kant. Afhankelijk

volg)bijeenkomst worden deze stellingen alsnog

Meekijken

Voorafgaand aan de werkzaamheden ont-

van de weersgesteldheid kunnen de

behandeld.

Wilt u meekijken? Dat kan via horstaandemaas.

vangen de aanwonenden/bedrijven van

werkzaamheden eerder dan wel later

de aannemer een brief waarin informatie

uitgevoerd worden.

trokken. In verband met de werkzaamhe-

over het plan van aanpak. Tijdens deze

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

CDA Horst aan de Maas

Postbus 6005, 5960 AA Horst

nl. en de facebookpagina van de gemeenteraad
Omgevingsvisie

(RaadHadM). De themabijeenkomst start op

De omgevingsvisie is een lange termijn visie voor

dinsdag 29 juni om 20.00 uur.

gemeente@horstaandemaas.nl

Welvaartsfratsen

In de maand dat we binnen onze gemeente de visie intensieve veehouderij vaststellen, wordt de sector landelijk door vele ongrijpbare en
onuitvoerbare regels overstelpt. Of het nu gaat over het vangen van
een kip, de duurzame bestemming van een leghaantje, de dierenwet of
wat dan ook.
Het gaat te ver om dit hier allemaal
toe te lichten. Maar mijn worsteling
zit in het feit dat onze landbouw
wereldwijd wordt geprezen om
haar innovatiekracht op gebied
van milieu, dierenwelzijn en
duurzaamheid. En toch moeten onze

VVD Horst aan de Maas

agrariërs zich iedere dag verdedigen
waarom ze doen wat ze doen. Ik
snap het niet meer. Lukt het alleen
maar door te roepen: minder,
minder, minder?! En dan? Gaan we
dan met een enorme blok boter op
ons hoofd de producten bij onze

super halen, waar alle wensen en
eisen die vandaag door iedereen
gesteld worden in één keer niet
meer relevant zijn? Vaak ook nog
producten uit stallen die in onze
gemeente zijn afgebroken. Ik vind
dat hypocriet. De veehouderij is
in onze gemeente een belangrijke
sector en maakt deel uit van
landelijk gebied. In de nieuwe visie
stellen we de vraag wat nodig
is om een leefbaar buitengebied
te houden, hoe de veehouderij

economisch gezond blijft en op een
toekomstbestendige plek ligt. Dat
alles kan door op de eerste plaats
de feiten te meten en te weten en
anderzijds met elkaar een gezonde
dialoog voeren met respect voor
elkaars visie die niet gedreven
wordt door welvaartsfratsen en
onuitvoerbare idealen, maar met
gezond verstand met ruimte en
respect voor ieders mening.

Hoe komt dat? Daar is één antwoord
op mogelijk en dat is namelijk: politiek. Men kan zich echter de vraag
stellen of ondernemers en burgers
nu op politiek zitten te wachten. Een
voorbeeld is dat D66 moeite heeft
met de ChristenUnie te regeren en de
PvdA en GroenLinks alleen hand-inhand optreden.
Vooral dat laatste punt is iets wat
mij enorm stoort. De ondernemers en burgers die al ruim een
jaar het water aan de lippen staan

worden hier tekortgedaan. Op dit
moment (en tevens te allen tijde)
dient het belang om de economie
weer op gang te krijgen als een
geoliede machine met een vruchtbare, gezonde samenleving, voorop
te staan.
Formeer, regeer en wees daadkrachtig. Gewoon. Doen.

Alex Janssen

De politieke agenda

Sinds afgelopen maart heeft de kiezer al gesproken over de stand van
zaken in politiek Den Haag en eigenlijk ook al over de potentiële
coalitie. De huidige coalitie heeft immers wederom het vertrouwen
gekregen van de kiezer.
De coronapandemie is op zijn retour
en de Nederlandse economie en de
samenleving dienen weer hersteld
te worden. Dit vergt een missionair
kabinet met op hoofdlijnen duidelijke
afspraken binnen een coalitie. Voorts
is de wens dat er meer dualisme ontstaat en dat niet alles in beton wordt

D66+GroenLinks Horst aan de Maas

gegoten in een ondoordringbaar
coalitieakkoord. Dit zijn positieve
ontwikkelingen die bijdragen aan
een betere participatie van allerlei
belanghebbenden (zoals werkgevers,
werknemers, bedrijven, vakbonden,
enzovoorts).
Toch verloopt de formatie nog stroef.

Luc Cuijpers

Energieke dialoog over een duurzame toekomst

De afgelopen periode was er veel nieuws over de Regionale Energiestrategie (RES). Deze is namelijk
door ons als raad vastgesteld. De RES is een overkoepelend plan waarin we als regio afspreken hoe we
de energietransitie willen gaan aanpakken. Nu gaan we aan de slag met de vertaling naar lokale
plannen.
De vaststelling van de RES
maakte ook veel los bij onze
inwoners. Terecht want er komen
grote veranderingen, zo zullen
zonneweides en windmolens
hun plek gaan vinden in Horst
aan de Maas. Er ligt een grote

077 - 477 9777

isolatie- en besparingsopdracht
op ons te wachten, immers wat
we niet verbruiken hoeven we
niet op te wekken. Wij zetten
hierbij wel maximaal in op
een zorgvuldig proces waarbij
inwoners echt moeten kunnen

deelnemen aan de gesprekken
over de energietransitie. Deze
gesprekken moeten er wat ons
betreft toe leiden dat iedereen
mee kan doen en dat de lusten en
de lasten eerlijk verdeeld worden.
Geen gemakkelijke opgave want

het wordt een omslag in denken,
een verandering van ons doen
en laten en een forse aanpassing
in ons landschap. Draagvlak is
daarbij belangrijk dus moeten
we zorgen dat duurzaamheid en
energieneutraliteit bij nieuwbouw
het uitgangspunt is. We moeten
ook zorgen dat grootverbruikers
in de industrie of de agrarische
sector het voortouw nemen.
Zij verbruiken immers het meeste

van de energie die we gaan
opwekken. Heb jij ideeën over het
opwekken van duurzame energie,
energiebesparing of isoleren? Laat
het weten, wij gaan graag het
gesprek aan.

Maarten Voesten

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.
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Ingezonden brief

Houd jij ze dom, houd ik ze arm
Een gezegde dat vroeger werd toegeschreven aan de fabrieksdirecteur en de dominee. De directeur wel
politiek (arbeiders mochten nog niet stemmen) en de dominee niet. In de kerk werd ook nooit over politiek
gesproken behalve soms een stemadvies/opdracht.
Wat doet dit gezegde in deze tijd?
Het gaat over het dom houden. Twee
weken geleden stond een aantal
betrokken mensen om 05.00 uur op
om met spandoeken en posters aandacht te vragen voor echte gezondheid acties. Dat leek nodig omdat
‘gezondste regio’ een slogan is om

vooral het versterken van de economie te verkopen, maar waarbij om
de echte vraagstukken heen wordt
gelopen. Een bezoek van de koning
is voor hem het vergaren van kennis
en voor de regio en betrokken politici
vooral aandacht voor wat zij als politiek nastreven. Er is dan ook geen

enkel bezoek van de koning dat niet
hoofdzakelijk politiek gedreven is
en gebruik maakt van zijn netwerk,
want daar zit zijn kracht. Sommigen
zeggen dat je die bezoeken van de
koning niet mag misbruiken voor
politiek, of voor idealen van mensen
die wel opstaan voor echte gezond-

heid. Opmerkingen dat het onkies is,
las ik eerst als ‘onkie’ en klonk door
als het geluid van wilde zwijnen.
Bij de wilde zwijnen af. Als betrokken mensen geen aandacht mogen
vragen van de koning en politici wel,
doet dat dan niet een beetje denken aan de kop van dit artikel? Gaat
het dan niet om het wegstoppen
van een van de vele meningen? Is
dat niet pure en met deze middelen
machtspolitiek? Arm is de koning niet

maar dat wil niet zeggen dat je hem
dom moet houden. De actievoerders
vroegen zich al af of de spandoeken
weggehaald zouden worden vlak
voor ze opgehangen werden of direct
daarna. Het werd direct daarna en zo
werd de koning misschien niet dom,
maar wel onwetend gehouden.

tij standpunt kan zijn. Vooral niets
doen, al jaren de trend bij zijn partij
met betrekking tot de intensieve
veehouderij.
Terug naar de titel van dit stukje.
Mag Sjaak met zo’n voelbaar eigen
belang straks wel mee stemmen? En
geldt dat ook voor Alex Janssen die
ook zijn bestaan uit de veehouderij
haalt? De opmerkingen over mogelijke eigenbelangen betreffende
Yvonne Douven worden nu helemaal
voelbaar. Het zelf uitspreken en heel

open zijn over deze belangen, zoals
Yvonne deed en zoals ook Sjaak
helemaal niet verbergt, lost het probleem niet op. Sluit het eigenbelang
niet uit. De schijn blijft bestaan. De
opstelling van het CDA in deze is
interessant, hoewel de reactie zal
zijn zoals bij de visie veehouderij:
wel iets benoemen, maar vooral
niets doen.

Geert Ambrosius
St. Jansstraat, Meterik

Ingezonden brief

Visie veehouderij: mag iedereen stemmen?
In een raadsvergadering enkele maanden geleden was de vraag of Yvonne Douven als raadslid wel mee
mocht stemmen, gezien de belangen die haar man had in de migrantenhuisvesting. Terecht werd de vraag
gesteld of dit raadslid dat mocht, wat overigens niet wil zeggen dat het niet kan, hoewel het goed is na te
denken over de schijn van integriteit. Ook Henk Weijs stelde hier die vraag, hoewel hij zelf daarop ook het
antwoord niet wist.
Veel duidelijker lijkt dat persoonlijke
belang zich bij de visie veehouderij voor te doen. Sjaak Jenniskens
schrijft in de HALLO dat hij voorstander is om een visie vast te stellen,
maar om er voorlopig vooral geen
uitvoeringsprogramma aan te ver-

binden. Wel wat zeggen, maar vooral
geen consequenties trekken. Wel
lullen, niet poetsen. Terecht haalt
Sjaak aan dat er al een stoppersregeling was en een warme sanering.
Die kwamen er omdat intussen bij de
overheid toch wel duidelijk is dat er

problemen opgelost moeten worden. En dit was het begin. Uit Sjaaks
uitspraak dat er vooral niet een uitvoeringsprogramma moet komen
valt toch ook wel het heel duidelijke
eigenbelang op te tekenen, hoewel
het natuurlijk ook een simpel par-

Andries Brantsma
Reysenbeckstraat , Hegelsom

Ingezonden brief

Van discriminatie naar uitbuiting, een kleine stap
Ook in Horst aan de Maas staan de mensenrechten onder zware druk. Om ons heen gonst het van de
berichten over de huisvesting van arbeidsmigranten waaruit je kunt afleiden dat er onder hen sprake is
van schrijnende toestanden.
De commissie Roemer heeft weliswaar aanbevelingen gedaan dat
huisvesting arbeidsmigranten moet

verbeteren. Echter, wanneer krijgen
deze aanbevelingen een wettelijke
basis? Ligt de bal bij de vakbonden

of wachten die tot de arbeidsmigranten lid zijn? Mensen in hokken en schuren in ons ‘beschaafde’

Nederland. Gedrag en beslissingen
voeren terug naar discriminatie en
uitbuiting. Wanneer komen wij burgers in opstand? Of wachten we tot
de arbeidsmigranten, zo niet zij dan
hun kinderen, het niet langer pikken?
Door middel van de posteractie op

aanplakborden vraagt Amnesty Horst
aan de Maas aandacht voor deze
schending van de mensenrechten.

Francine Thielen-Tonnaer
Gebr. Van Doornelaan, Horst

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

der die in Hem gelooft, niet
verderve, maar het eeuwige leven heeft.’ Dat is het
sterkste voorbeeld van gevende liefde.

LIEFDE
Liefde is belangrijk
Niemand kan zonder liefde.
Iedereen hunkert er naar.
Liefde maakt een groot
verschil. Wanneer we van
iemand houden, doen we
graag iets voor die ander.
Door liefde kan vijandschap
bij andere mensen worden
overwonnen. Liefde maakt
het omgaan met elkaar
aangenaam in een gezin of
familie.
Echte liefde
Wat is liefde? Vaak horen
we over liefde praten. Maar
wat is echte liefde? Liefde
is veel meer dan romantiek.
Het gaat ook veel dieper

dan verliefdheid. Echte liefde is gevende liefde. Daar
hoort de bereidheid bij om
offers te brengen. Echte
liefde is niet goedkoop,
maar kostbaar. Veel wat de
naam van liefde draagt is
niet echt liefde.
Johannes 3:16
Waar komt echte liefde
vandaan? Echte liefde komt
van God. Hij geeft echte
liefde. Een mooie tekst in
de Bijbel is Johannes 3:16:
‘Want alzo lief heeft God
de wereld gehad, dat Hij
Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ie-

Heb je een vraag over geloof of wil je een gratis Bijbel?
Neem contact op met Evangelist Marcel de Roode 06-40080208

Het geloof
Om de liefde van God te ontvangen is het geloof nodig.
Het is nodig om God te
vertrouwen en te geloven
dat de Bijbel waar is.

het geloof werkt in jouw
hart.
Vrede
Door het geloof leren we
de liefde van God en van
Christus kennen. Door het
geloof kunnen we vergeving van zonden krijgen en
zo vrede met God. Dat is
het mooiste en belangrijkste wat er is. Wanneer ik
aan God vertel wat ik verkeerd heb gedaan, wil Hij
het vergeven. Daarin zie ik
de liefde van God. Daardoor krijg ik God echt lief
en mijn naaste ook.

Misschien merk jij dat je het
moeilijk vindt om op God
te vertrouwen.
Mogelijk heb jij verdrietige
dingen meegemaakt. Bid
dan dat de Heilige Geest

WWW.EVANGELISATIELIMBURG.NL

Welkom in onze eredienst, elke zondag om 10:00 uur.

#kempencreëert

creatieve
ideëen
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Verbod op stuntprijzen voor drank
is terecht
Eén krat bier voor een tientje en twee kratten bier voor de prijs van één. Een nieuwe alcoholwet die op 1 juli ingaat, verbiedt zulke acties op
alcoholische dranken. Drank mag niet meer worden verkocht met meer dan 25 procent korting. Staatssecretaris Paul Blokhuis van
Volksgezondheid vindt de nieuwe wet noodzakelijk, omdat het alcoholgebruik onder jongeren de afgelopen vier jaar niet is gedaald. Is het
verbod op fikse kortingen terecht?
Deze nieuwe wet kan ervoor zorgen dat jongeren van hun geld minder bier kunnen kopen en
dus minder kunnen drinken. Alcohol is schadelijk voor de hersenen, vooral van jongeren die
in de groei zijn. Dus het is iets positiefs. Aan de

andere kant kun je denken: moet iedereen van 18
jaar en ouder in Nederland daar de dupe van zijn? Is
het niet iedereen zijn of haar eigen verantwoordelijkheid om met mate te drinken? Alcohol is vaak al
redelijk prijzig. Als je een feest houdt en niet meer

goedkoop bier in kan slaan, dan wordt het wel erg
duur.
Het verbod op stuntprijzen voor drank is terecht.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 24

Statiegeld op kleine plastic flesjes gaat te ver
Vanaf 1 juli 2021 wordt het door de overheid verplicht om statiegeld à 0,15 euro per stuk op kleine plastic flesjes te heffen. Slaat de overheid
door met deze nieuwe regel? De inwoners van de gemeente Horst aan de Maas vinden van niet. Zij vinden het een stap in de juiste richting,
zo blijkt uit de poll.
“Nee hoor. Net juist goed tegen zwerfvuil”, zegt
Chantal Pots. Nel van Helden vindt het een strak
plan. “Die flesjes kom je overal tegen. Maar of
het nou echt effect heeft omdat het maar 15 cent
statiegeld is...”, vraagt ze zich af. Bernadien van
der Schrier geeft als antwoord ‘ja en nee’ op

de vraag of de overheid doorslaat. “Ik koop juist
kleine omdat ik ze niet terug hoef te brengen,
maar nu moet ik ze dus thuis opsparen. Minder
fijn om ze mee te nemen met uitstapjes. Maar wel
begrijpelijk. Maar ga dan toch wel even zitten
balen” Maria Hesen-Zanders zegt: “Goed plan, nu de

blikjes nog.” Josien Vermeeren wil de inwoners een
tip meegeven in haar reactie: “Kleine moeite: koop
een goede fles en vul deze met kraanwater of wat
je dan ook lekker vindt. Geen plastic flesjes meer
nodig!”

Gezocht

Stallingsruimte voor
stalling auto’s ca. 100 m2
Tel: 06 52 65 02 09

PERSONEEL GE ZOCHT
voor alle werkzaamheden
Reindonkerweg 6, America / www.plantenkwekerijrobvanvegchel.nl

HEY
MAGAZIJNMEDEWERKER!
KOM JIJ ONS TEAM IN VENLO VERSTERKEN?
goed bereikbaar met auto, fiets en OV – fulltime/parttime
WIL JIJ WERKEN..
met vaste werktijden, in dagdienst?
in een gestructureerd, schoon magazijn?
in een informele werksfeer?
én op de hoogte blijven van de nieuwste modetrends?

n ja
n ja
n ja
n ja

IS JOUW ANTWOORD OP AL DEZE VRAGEN OOK JA?
Solliciteer dan snel op onze website:
www.pvh-logistics.nl/nl/vacatures/magazijnmedewerker/

n nee
n nee
n nee
n nee

Nielsflits

Column

Generatie
molen
Moeten er nu windmolens
komen of niet? Of moeten we
plaats maken voor zonneweides? Of allebei niet? Het is een
hete discussie in Horst aan de
Maas geworden. Protesterende
buurtbewoners, verhitte boeren
en een gemeente die eenvoudig
probeert uit te leggen hoe het
zit. Maar is dit probleem niet
een gevalletje van een generatiekloof?
Bij iedere informatiebijeenkomst of dergelijke onderwerpen lopen de emoties hoog op.
Er wordt geschreeuwd, geroepen
en gescholden. Veel inwoners zijn
het niet eens dat er windmolens of
zonneweides komen in Horst aan
de Maas. En dat begrijp ik. Niks is
erger dan dat er in je achtertuin
een windmolen staat. Of dat die
mooie akker wordt omgeploegd
en plaats wordt gemaakt voor een
zonneweide.
Toch heeft Nederland, net als heel
veel andere landen in de wereld
getekend voor een Klimaatakkoord.
Hierin staat dat we onze stroomvoorzieningen anders moeten gaan
regelen. Zonneweides en/of windmolens zijn dus gewoon nodig, ook
hier in Horst aan de Maas. Ik merk
dat het onder jongeren allemaal
niet zo’n probleem is. We zijn
windmolens eenmaal gewend, het
hoort er toch gewoon bij. Zo lelijk
zijn die dingen helemaal niet, toch?
Ik heb heel wat bijeenkomsten
bijgewoond over deze alternatieven. Ik merk dat het voornamelijk
ouderen zijn die het niet eens zijn
met deze voorstellen. Waarom?
Omdat ze het niet gewend zijn en
dat is logisch. Maar denk eens aan
uw kleinkinderen en de generatie
die erna komt. We moeten aan dit
probleem echt iets doen, dan maar
uitzicht of land inleveren. Soms
moet je offers brengen om iemand
anders te kunnen helpen. We zijn
toch geen egoïsten?
Als we allemaal ons steentje bijdragen, dan hoeven we ook niet
zoveel geld uit te geven om infoavonden te plannen, onderzoeken
te doen, et cetera. Daarnaast levert
het alleen maar meer profijt op
voor de omwonenden. Zij kunnen
goedkoper stroom krijgen of een
andere tegemoetkoming. Denk aan
de volgende generatie!
Opwek ze,
Niels
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Geplukt

Theo Willems Hegelsom
Met zijn 61 jaar aan levenservaring is er weinig van de wereld wat Theo Willems nog niet gezien heeft. Hij is geboren en getogen in Hegelsom, is al een lange tijd actief bij carnavalsvereniging D’n Tuutekop en is in zijn vrije tijd graag sportief bezig. Deze week wordt Theo Willems (61) uit Hegelsom geplukt.

Theo Willems behaalde zijn havodiploma in Deurne en deed de
opleiding elektrotechniek aan de
HTS is Venlo. Op 21-jarige leeftijd
begon hij als researchmedewerker
bij Océ, maar dat was niet helemaal zijn ding. “Op een gegeven
moment zei ik tegen een leidinggevende: ‘Allemaal leuk en aardig,
maar ik zou graag sneller terugkoppeling willen of ik iets goed of
slecht gedaan heb.’ Toen zei hij:
‘dan moet je de logistiek ingaan’,”
vertelt Theo. Hij liet zich omscholen
tot logistiek manager en werkte
bij Ewals Cargo Care, Flextronics en
DHL. “Ik heb veel van de wereld
gezien, want het zijn allemaal
internationale bedrijven. Ik ben
blij dat ik die keuze gemaakt heb.”
Afgelopen februari ging Theo aan
de slag bij zijn nieuwe job als
manager bij Broekman Logistics.
“Ondanks dat ik al 61 ben, vind ik
het leuk om in een relatief nieuw
bedrijf aan de slag te gaan. Ik ben
met name geselecteerd op mijn
ervaring. Vaak zie je dat je door je
leeftijd voor een heleboel dingen

niet meer in aanmerking komt, maar
hier kozen ze juist voor iemand die al
meer ervaring in de branche heeft. Ik
denk dat je juist in de laatste werkzame jaren het grootste verschil kunt
maken”

Vorst
Bij carnavalsvereniging D’n Tuutekop
is Theo al een lange tijd actief. “Ik
heb daaraan bijgedragen als raadslid, vorst en voorzitter. Samen met
een aantal andere vrienden werd ik
gevraagd om me voor de raad van 11
aan te melden. Dat was in 1985, als ik
het me goed herinner. Ik had er wel
oren naar, hoewel het natuurlijk onbekend terrein was, want ik was pas 26
jaar. Een van ons zou het vorstschap
op moeten pakken, maar dat zag in
eerste instantie niemand zitten. De
eerste paar jaren konden we iemand
van de vorige raad van 11 lenen, maar
uiteindelijk werd ik daarna vorst.
Aanvankelijk was dat natuurlijk erg
spannend, maar na een jaar of twee
heb je al veel gezien en weet je wat
het inhoudt. Vroeger was carnaval
nog wat meer improviseren, terwijl

Weekendhulp
voor zaterdag en
vakanties
Wij zijn op zoek naar een enthousiast verkoper of verkoopster
die ons team wil komen versterken. (v.a. 15 jaar)
Interesse? Mail een korte motivatie en je CV door naar
personeelszaken@bakkerijbroekmans.nl
of bel naar 077 307 98 99

Sinds 1871

De lekkerste bakkerSinds
bij u1871
in de buurt

het anno 2021 veel meer georganiseerd is. Een oud-prins zei een keer
tegen me dat ze vroeger meer plezier hadden, maar dat waag ik toch
te betwijfelen. Vroeger haalden we
wel veel meer kattenkwaad uit, maar
tegenwoordig zijn er afterparty’s waar
je niks van wilt missen.” Een andere
grote hobby van Theo is fietsen. “Ik
heb een racefiets, een mountainbike,
een elektrische fiets om samen met
mijn vrouw te fietsen en nog een
zuipfiets voor als ik naar de kroeg ga.
Ik heb tot ongeveer mijn 30e gevoetbald, maar kreeg last van mijn knieën.
Het leuke van fietsen is dat het een
hele gecontroleerde beweging is, dus
ik denk dat het een sport is die je tot
op een behoorlijke leeftijd kunt blijven doen. Ik ken genoeg mensen die
ouder zijn dan ik, die ook nog volop
actief op de fiets bezig zijn. In natuurgebied de Schaak in Meterik zie je er
nog genoeg mountainbiken. Zelf fiets
ik daar ook graag in de wintermaanden. ‘s Zomers trap ik met de fietsclub,
De Slappe Band, mijn rondjes van zo’n
70 of soms meer dan 100 kilometer. Ik
fiets al sinds mijn 25e, dus je leert wel
de kneepjes van het vak en hoe je bijvoorbeeld het gunstigste uit de wind
kunt blijven.”

Konijnen
In Hegelsom is Theo geboren en getogen. Zijn familie had er vroeger een
kuikenboerderij, met daarbij een boel
dieren. “Naast kippen hadden we
thuis een heleboel andere dieren, een
hond, enkele geiten, wat ganzen en
enkele konijnen. Mijn jongere broertje, zusje en ik kregen alle drie een
konijn, maar uiteindelijk werden dat er
zo’n honderd. Zo gaat dat met konijnen. Dat was een uit de hand gelopen
hobby, waaraan mijn vader uiteindelijk meer tijd kwijt was dan aan de
kippen.” Als hij terugdenkt aan zijn
jeugd, dan is het voetballen het eerste
wat bij hem terug naar boven komt.
“Mijn favoriete herinneringen zijn de
eerste dag dat ik naar het voetballen ging en de keren dat ik met mijn
vriendjes op het pleintje ging voetballen. In mijn jeugd heb ik ook muziek

gemaakt, ik speelde accordeon. Ik
had, bij wijze van spreken, een Tren
van Enckevort kunnen worden, maar
toen ik een jaar of 17 was moest ik
een keuze maken tussen muziekles en
voetbal. Achteraf heb ik wel eens spijt
dat ik meer met muziek had moeten doen, maar de basistechnieken
beheers ik nog.” In 1983 trouwde Theo
met zijn vrouw Annemie. “We hebben
twee dochters die allebei al een tijdje
het huis uit zijn. In totaal heb ik vier
kleinkinderen, waarvan er een kleindochtertje helaas op jonge leeftijd is
overleden.”

De lucht in
“Als je 61 jaar bent, dan ga je er wel
vanuit dat je de helft van je leven
gehad hebt. De belangrijkste dingen
in mijn leven heb ik al bereikt. Ik ben
gelukkig, heb een mooi gezin en heb
nog steeds voldoende uitdagingen
in mijn werk. Ik hoop nog lang goed
gezond te blijven. Ik reis graag en voor
mijn werk ben ik al een paar keer naar
Amerika gevlogen. Wel hoop ik dat
ik daar nog een keer met mijn vrouw
naartoe kan. We zijn natuurlijk wel

bevoorrecht dat we dit kunnen doen.
Ik kan me nog herinneren dat mijn
moeder 70 jaar werd en dat ik aan
haar vroeg waar ik haar nog blij mee
kon maken. Toen wees ze met haar
vinger naar boven, dus ik zeg: ‘wat
bedoel je, dat je naar de hemel wil?’,
maar ze bedoelde dat ze graag de
lucht in wilde. Ze had op haar 70e nog
nooit een dag gevlogen. Drie maanden later zijn we vanuit luchthaven
Weeze naar Londen gevlogen, waar
we een dag lekker geshopt en gegeten hebben. We hadden het geluk
dat het mooi, zonnig weer was, dus
ze had een prachtig uitzicht vanuit
het vliegtuigraampje. Het is toch zo
mooi dat je iemand op die manier nog
blij kan maken.” Met zijn 61 jaar aan
ervaring heeft Theo ook nog enkele
levenslessen. “Het zal wel een cliché
zijn, maar het belangrijkste is dat je
moet genieten van elke dag. Stel niet
uit tot later wat je vandaag al kunt
doen, want alles gaat veel sneller
voorbij dan je denkt.”

Tekst: Koen van Meijel
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Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
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9

7

8

7

1

9

4

5

8
6

5

9
3

6

8

6

Oplossing vorige week:
7

1

5

4

9

3

8

2

6

8

2

3

5

7

6

9

4

1

6

9

4

1

8

2

3

5

7

3

4

9

2

6

5

7

1

8

2

7

8

9

4

1

5

6

3

3

1

5

6

8

3

7

2

9

4

9

6

7

3

5

4

1

8

2

7

4

8

2

7

1

9

6

3

5

5

3

1

6

2

8

4

7

9

3
1

3

4

9

4
5

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

4
4

3

6

2

2406 \ ek voetbal

17

Caspers Corner
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Een familie
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De wekelijkse zeven hoogte- en
dieptepunten
1

Er zijn geruchten dat de EK finale niet plaats zal vinden in Londen door de toenemende
coronacijfers. Waar wel, is niet bekend.

2

Er gingen voorafgaand aan de achtste finale voor het Nederlands elftal tientallen theoriën in de
ronde wie de tegenstander wordt door een nieuw systeem.

3

Goran Pandev (Noord-Macedonië) speelde zijn laatste interland tegen Nederland.
Hij kreeg van Oranje een speciaal shirt met daarop ‘122’, het aantal interlands dat hij voor
zijn land speelde.

4

Assistent-coach Thierry Henry schoot tijdens de training van België vanuit een vrije trap
met zijn linkerbeen een prachtige goal. De Belgische spelers werden gek.

5

Turkije is een record rijker.
Het is het slecht presterende land op een EK ooit.

6

Op de valreep voor de achtste finale raakte Luuk de Jong (Nederland) geblesseerd
en doet niet meer mee.

7

Mbappé en Benzema (Frankrijk) werden tijdens de wedstrijd tegen Hongarije
racistisch bejegend.

GAMMA Helden Panningen

17 juni 21.00 uur, NederlandOostenrijk, 2-0. Waar het elftal
twee weken geleden nog als los
zand aan elkaar hing, hebben
twee overwinningen en het
immer opportunistische
Nederlandse volk dit losse zand
gepromoveerd tot cement.
Nu ook Noord-Macedonië aan de
zegekar geregen is, kunnen de
woonbootbezitters in
Amsterdam zich zorgen gaan
maken. Nog vier wedstrijden en
dan tilt onze aanvoerder
Georginio Wijnaldum de
EK-beker de lucht in, terwijl
Denzel Dumfries wordt uitgeroepen tot speler van het toernooi.
Om deze aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te doen
transformeren tot werkelijkheid,
wordt het hoog tijd om allemaal
ons steentje bij te dragen.
Diego Simeone, een temperamentvolle jongen, die als voetballer opgegroeide in Buenos Aires en
met zijn strijdlust furore maakte in
Europa. Inmiddels heeft hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen gehangen en is hij al jaren coach van
Atlético Madrid.
Diego heeft van Atlético een weerspiegeling van zichzelf gecreëerd.
Als ik het over één team heb, heb
ik het niet over de elf Madrilenen
op het veld noch over de spelers
en technische staf, maar over de
hele familie Atlético Madrid. En die
familie heeft één vader die iedereen bij elkaar houdt, Diego Simeone.
Van koffiedame tot fysiotherapeut
en van stewards tot schoonmakers.
Iedereen wordt in de familie betrokken. In plaats van elkaar te begroeten met ‘hallo’ en ‘tot ziens’ bedacht
Diego iets nieuws. Voortaan begroet
de Atlético familie elkaar met
‘Wij worden kampioen’. Iedereen
begroet elkaar met ‘Wij worden
kampioen’. Ze zeggen het niet alleen,
ze geloven het ook echt en langzaam
maar zeker is er een gevoel van
onoverwinnelijkheid ontstaan binnen
Atlético waar Real en Barcelona zich
op kapotbeten, Atlético Madrid, kampioen van Spanje!
De aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wordt alleen werkelijkheid wanneer de hele Oranje
familie achter Oranje staat. Dus de
volgende keer dat je je vrienden,
familie, collega’s of buren begroet
eindig dan altijd met ‘Wij worden
kampioen’ en hoop zal veranderen
in onoverwinnelijkheid.
Casper
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15-vragen aan

Youri Bergers Sevenum
erg laat te weten zou komen of ik
werkelijk geslaagd was. Gelukkig is
het goed afgelopen.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden
komen?
Dat ik basisschoolleraar wil worden. Het is een vak dat over het
algemeen niet veel gedaan wordt
door jongens en daarom is het voor
sommige mensen ook een verrassing als ik ze het vertel.

Als je terug in de tijd kon gaan,
welk advies zou je jezelf geven?
Vanaf het begin af aan havo gaan
doen, niet gymnasium. Die overstap heeft me uiteindelijk zo veel
goeds gedaan, dat ik het heel veel
eerder had moeten doen. Dat zou
dus voor mij het belangrijkste
advies zijn.

Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Het Nickelodeon-programma
Victorious. Ik heb recent nog een
keer de hele serie gekeken en ik
vond hem nog steeds even geweldig als de eerste keer dat ik hem
keek, ook al is het iets voor wat
jongere kinderen.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Youri Bergers
18 jaar
Sevenum
Dendron College

Wat is het beste advies dat je
ooit hebt gekregen en van wie
was dat advies?

Ik zou graag een keer naar Japan
willen gaan. Het lijkt me een
prachtig land vol oude cultuur,
maar ook veel nieuwe technologie. Ik zou het liefste dan ook naar
Tokyo gaan, een stad waarbij deze
twee dingen in contrast staan.

Het advies dat ik moest afzakken
van het gymnasium naar havo.
Ik heb zes jaar lang gymnasium
gedaan, maar het bleek uiteindelijk te lastig. Toen ik uiteindelijk de
overstap maakte, zat ik gelijk een
stuk beter in mijn vel. Mijn punten
werden uiteraard beter en ik ben
ook gelijk geslaagd. Mijn ouders
gaven me dit advies, waar ik ze erg
dankbaar voor ben.

Wat was je eerste gedachte toen
je vanmorgen opstond?

Wat zou je nog eens willen doen
of opnieuw willen beleven?

Dat het weer verschrikkelijk was.
Het eerste wat ik deed toen ik uit
bed kwam was namelijk uit het
raam kijken en ik zag dat het ontzettend hard aan het regenen was.
Dat was wel een beetje een tegenvaller.

In het vijfde jaar van het gymnasium maakte ik met school een
rondreis door Griekenland. Op deze
reis heb ik sommige van mijn favoriete momenten ooit meegemaakt.
Deze reis zou ik dus heel erg graag
nog eens willen beleven. Dat lijkt
me echt geweldig.

Wat voor reis zou je ooit nog
willen maken?

Wat zou je nooit weggooien?
De knuffel die ik heb gekregen van
mijn oma. Ook al is hij ondertussen
oud, ik kan het niet over mijn hart
krijgen om hem weg te gooien.

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik werk bij Mind Mystery in
Horst. Het is een themapark met
als belangrijkste kenmerk het huis

op de kop. Een geweldige aanrader
voor ieder die een vrije dag heeft.

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Loyaliteit. Als ik het ooit moeilijk heb, dan vind ik het enorm
belangrijk dat mijn vrienden voor
me klaarstaan. Als je er helemaal
alleen voor staat, dan wordt een
moeilijke periode alleen maar
moeilijker.

Wat zou je nooit meer overdoen?
De middelbare school. Ik vond het
een leuke tijd, maar ik ben er nu
ook wel klaar mee. Ik ben me nu
aan het voorbereiden op de hogeschool, waar ik erg veel zin in heb.
Maar ik ben erg blij dat ik de middelbare schooltijd achter de rug
heb.

In welke situatie was je het
meest zenuwachtig?
De dag waarop bekend werd of ik
geslaagd was of niet. Ook al was
het al bijna zeker dat ik geslaagd
was, het was voor mij nog steeds
erg stressvol. Zeker omdat ik ook

Hoe wil je graag dat anderen je
zien als ze je voor het eerst
ontmoeten?
Ik hoop dat ze me zien zoals ik
mezelf zie: vrolijk. Dat is voor mij
het belangrijkste. Vrolijkheid werkt
meestal aanstekelijk, dus als ze mij
vrolijk zien, hoop ik dat ze zelf ook
snel vrolijk worden.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Voor het eerst met mijn ouders
binnenlopen bij Disneyland Parijs
was echt gaaf. Ik kreeg er toen kippenvel van en nu nog steeds als ik
eraan terugdenk.

Wat is je favoriete game?
Call of Duty Warzone. Vooral omdat
het erg gezellig is om samen met
mijn vrienden te spelen. Als ik
samen met iemand speel, maakt
het spel me eigenlijk ook niet
zoveel uit.

Tekst: Teun van Zon

Horster student start duurzaam bedrijfje tijdens studie
Tijntje Janssen uit Horst is samen met een aantal klasgenoten van de opleiding SintLucas in Boxtel een
bedrijfje gestart. Ze gaan kaarten maken op een duurzame manier.
Voor het vak ondernemen kregen
ze de opdracht een bedrijfje op te
starten. “Voor ons stond meteen
vast dat we iets wilden doen met
recycling, om iets te kunnen doen
aan de afvalstapel”, zeggen de
studenten. “Wij houden veel van de
natuur en zagen dit als een mooie
kans om ons steentje bij te dragen.

Na heel veel brainstormen en dingen
uitproberen zijn wij op het idee
gekomen om kaarten te gaan maken
op een duurzame manier.” De kaarten
die ze maken zijn handgeschepte
en -getekende kaarten. Elke kaart
is uniek. De studenten wilden ook
wat extra’s doen voor de insecten.
In enkele kaarten zijn bloemzaadjes

verwerkt. Deze kaarten lossen op
in de grond en de zaadjes worden
met wat water bloemenveldjes voor
de bijen. “Omdat een kaart ook een
verpakking nodig heeft, hebben
we daar ook over nagedacht. De
kaart wordt samen met een envelop
verbonden en samen met een leuk
lintje en kaartje verpakt. Omdat we

zelf helaas geen enveloppen konden
maken hebben we er wel moeten aan
schaffen. Bij de enveloppen zaten ook
kaarten, maar de kaarten hebben we
ook weer hergebruikt. Deze kaarten
gebruiken we als bedankkaartjes
met ons logo erop, die aan iedere
bestelling wordt vastgemaakt.”
Voor meer informatie, kijk dan de
Instagrampagina van de studenten via
@paperworks_for_you of stuur een
mail naar paperworks.nl@gmail.com

Hoi

Column

Laatste
column
Na bijna zeventig columns die
ik in de afgelopen twee jaar
en acht maanden voor de
HALLO heb geschreven, is dit
de laatste die ik schrijf.
Dat klinkt nu ineens een
beetje vreemd, ook al wist ik
natuurlijk dat het een keer
zou gebeuren.
Het is toch wel apart om te
denken dat het nu echt stopt.
Ik vond de columns schrijven
en het interviewen erg leuk,
ook al had ik van tevoren nooit
gedacht dat ik dat als baantje
zou hebben. Het is dan ook niet
zo voor de hand liggend, maar
toen het me werd aangeboden
leek het me meteen erg leuk.
Ik schrijf altijd graag en dus
vond ik een baantje waarbij
je dat kan doen natuurlijk
perfect. Ondertussen ben ik nu
al ongeveer 140 weken verder
en op een gegeven moment is
het ook wel tijd voor je laatste
column. Ik vond het erg leuk
om op deze manier elke twee
weken te schrijven over iets dat
gaande was. Over de afgelopen
jaren heb ik ook een aantal
leuke reacties gekregen op
de columns, dat was erg lief.
Maar misschien is dit wel de
laatste column die ik ooit schrijf.
Want ook al vond ik het, zoals
ik al zei, een erg leuk baantje,
journalistiek is waarschijnlijk
niet de richting die ik later op
wil gaan. Ik ga wel zeker door
met schrijven in het algemeen,
dat blijft iets wat ik altijd graag
doe. Maar wat betreft wat ik
dan wel later wil doen; eerst
zorgen dat ik de middelbare
school afmaak en hopelijk
vind ik volgend jaar een leuke
studie die helemaal bij me past.
Het wordt waarschijnlijk wel iets
in de richting taal en cultuur.
Wat precies, daar ben ik nog niet
helemaal achter. Maar dat komt
nog wel. Bedankt voor het lezen
en doei!

Lisa Osinga
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Medespelers durven te kussen

Zilveren jubileum voor toneelvereniging Mimus
De Tienrayse toneelvereniging Mimus viert dit jaar het 25-jarige jubileum. Zeven leden die vanaf de eerste repetitie in 1996 aanwezig waren,
kregen een speldje ter onderscheiding. Huidig voorzitter José Wijnhoven
en Toos Renkens, één van de drie oorspronkelijke initiatiefneemsters,
nemen de HALLO mee voor een kijkje terug in de tijd.
Samen met Marja Witlox en Wil
Stultjens maakte Toos Renkens in
februari 1996 de eerste plannen om
het toneelspel te herintroduceren in
Tienray. “We hadden een advertentie in een dorpsblad gezet, want we
moesten leden en een regisseur hebben”, vertelt Toos. “Twaalf mensen
hadden daarop gereageerd. Je merkte
toch wel dat er de behoefte voor was.
Ik zat daarvoor met een groepje bij
de Vrouwenvereniging, waarmee we
stukjes uitvoerden. Daarmee zijn we op
verschillende plaatsen geweest om te
spelen en dat was altijd leuk. De meesten van dat groepje zijn bij de toneelvereniging gekomen.” De huidige
voorzitter José Wijnhoven kwam 17 jaar
geleden bij de vereniging: “Ik ben de
jongste meid van de toneelvereniging
en Toos de oudste. We zijn met twintig
leden en de groep is heel gevarieerd.
Ik ben 30 jaar oud, onze regisseur Huub
Schreurs is 75 en we zitten bij hetzelfde

hechte clubje. Dat kun je je bij andere
clubs niet voorstellen. Zeven mensen
zijn nu 25 jaar lid. Dan begin je toch de
vraag te stellen: wil je nog naar een
volgende regisseur, want dan gaat er
toch veel veranderen? Daarom blijf je
nieuwe aanwas nodig hebben, ook
omdat ik als de jongste altijd de rol van
dochter of kleindochter blijf spelen.”
Het grootste verschil tussen vroeger en
nu is het verloop van mensen, maar
verder blijft veel zoals vertrouwd, vertelt Toos. “Het blijft leuk. Door de jaren
word je wel vrijer en durf je ook steeds
meer.” José kan zich daarin vinden.
“Je durft bijvoorbeeld een medespeler
te kussen of iets dergelijks. De eerste
jaren is dat wel moeilijker. In het begin
bestelden we stukken, maar nu hebben
we mensen die de stukken voor ons
schrijven.”

Comedy
Ieder jaar van september tot maart

78 mondkapjes ter expositie
In museum de Kantfabriek in Horst is tot zondag 25 juli een
tentoonstelling te zien van kunstenares Irma Frijlink.
Naar aanleiding van de coronapandemie toont ze haar
interpretatie van de afgelopen periode op 78 mondkapjes.
Textielkunstenares Irma Frijlink
maakte vanaf de eerste week elke
week een kunstkapje. Op deze
mondkapjes worden zowel persoonlijke als algemene zaken uit-

gedrukt, zoals de eenzaamheid van
bejaarden en het sluiten van kunsten cultuurinstellingen. De expositie is tot en met zondag 25 juli in
Museum de Kantfabriek te vinden.

Leerlingen De Brink op
gezonde speurtocht
De kinderen van groep 5/6 van basisschool De Brink uit Melderslo
beleefden op donderdag 17 juni middels een speurtocht hun laatste
KERNgezond-activiteit van het schooljaar.

repeteert de toneelvereniging om het
weekend vóór Pasen te knallen met
een weekend vol voorstellingen. “Wij
willen het liefste leuke stukken spelen”, zegt Toos. “We hebben wel eens
geprobeerd wat serieuzere stukken
te spelen, maar dat vinden de mensen niet zo fijn.” José: “Mensen komen
voor een avondje gezelligheid, lachen,
entertainment, met daarin iets dorps.
Voor ons als spelers is het ook veel
leuker om een comedy te spelen dan
een serieus stuk. Die interactie met
het publiek, daar doe je het voor.” In
de afgelopen 25 jaar zorgde het spel
voor veel leuke en memorabele situaties. “Voor mij was het hoogtepunt het
jaar dat ik met mijn moeder samenspeelde”, vertelt José. “Mijn moeder
speelde mijn moeder in het stuk. De
interactie tussen die rollen was heel
natuurlijk en perfect. Dat was voor
‘Kaviaar Speciaal’, het stuk dat we
speelden voor ons 15-jarige jubileum.
Dat jaar hebben we een extra uitvoering gehouden in de Schouwburg in
Venray. Tijdens dat stuk werden bij-

voorbeeld ook de frikandellen op het
podium gebakken. Dat zijn wel echt
leuke en memorabele momenten. Als
iemand bij ons in een rol een borrel
drinkt, dan is het ook een echte borrel.”

Jubileum
Het coronavirus trof de toneelvereniging net voor de eindvoorstellingen
in 2020. Door de pandemie heeft de
vereniging ruim een jaar niet kunnen repeteren. “De kaartjes waren al
verkocht, het decor stond er al, maar
we voelden de bui al aankomen”,
zegt José. “Officieel gezien hadden
we het misschien nog door kunnen
laten gaan, maar dat voelde niet
verstandig. We wilden dit jubileumjaar groot uitpakken, maar dat zat er
niet in.” De vereniging hoopt vanaf
september weer gewoon van start
te gaan. “Vorige week hebben we
elkaar weer voor het eerst in lange
tijd gezien, voor het uitreiken van
de speldjes”, vertelt José. “Natuurlijk
wel netjes allemaal in een kringetje met 1,5 meter afstand. Het was

een soort reünie, lekker ouderwets
bijpraten.” Toos vult aan: “Het was zo
leuk, iedereen was er, op eentje na.
Die was op vakantie. Door de corona
was ik bang dat er mensen zouden stoppen. Het enthousiasme was
enorm. Het is jammer dat het jubileum nu aan onze neus voorbijgaat,
maar daarvoor hebben we dan een
leuke feestavond in de plaats.” Op
de foto staan de jubilarissen die een
speldje hebben ontvangen: Frans van
Rijswick, Hennie Koppes, Ine Willems,
Toos Renkens, Hannie Rongen en
Petra Thiesen. Marjo Berings ontbrak op de foto, maar kreeg ook de
onderscheiding. Als alles rondom het
coronavirus goed verloopt, staat de
groep binnenkort weer te repeteren,
met volgend jaar weer voorstellingen. “8, 9 en 10 april 2022 staan al
vast, dan staan we weer voor publiek
met waarschijnlijk het stuk dat we in
2020 wilden doen. Het kriebelt weer
bij iedereen.”
Tekst: Koen van Meijel

Voor ons hoofdkantoor in Horst zijn wij
per direct op zoek naar

• Bezorger/magazijn
medewerker
• Tankwagenchauffeur ADR
• Shopmedewerkers Horst e.o.
KERNgezond is een initiatief om
een gezonde levensstijl bij kinderen te promoten. Voor deze activiteit, een speurtocht door Melderslo,
werden de kinderen in vier groepen verdeeld. Elk groepje zocht aan
de hand van een routebeschrijving
hun weg door het dorp. Onderweg
kwamen ze vragen over gezonde

voeding tegen om te beantwoorden. Ook waren er enkele spellen
uitgezet, zoals een parcours waar
de lenigheid van de kinderen werd
beproefd en een balspel waarbij
ze zoveel mogelijk ballen in een
basket gooiden. Volgend jaar gaat
KERNgezond weer verder op de
basisschool.

Geïnteresseerd?
Solliciteer dan direct via onze website. Bij vragen neem gerust contact met ons op:
personeelszaken@vissersenergygroup.nl of telefoonnummer 077 399 92 17.
Het is ons doel om de energie die mensen nodig hebben op een duurzame, efficiënte en
comfortabele manier te verzorgen. Wij zijn open, vriendelijk en volledig gefocust op de klant.
Met onze merken en diensten zorgen wij voor energieke ervaringen in alledaagse situaties,
zodat mensen weer vooruit kunnen.

vissersenergygroup.nl
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Met rolmeter gewapend

Bewoners nemen eerste kijkje
in Stationskwartier
Toekomstige bewoners van het Stationskwartier hebben zaterdag 19 juni voor het eerst een kijkje kunnen
nemen in het appartementengebouw. De appartementen in het voormalige Rabobank-kantoor worden 30 juli
opgeleverd aan de huurders.

Voorbereid met een plattegrond,
ingetekende meubels en een rolmeter
konden de bewoners kennis maken
met hun toekomstige thuis. Vanwege
de coronamaatregelen werd de
groep van circa zestig huurders

verdeeld in twee kleinere groepen,
om drukte te voorkomen. Eenmaal
in het appartement aangekomen
waren de reacties van de huurders
positief, meldt de beheerder.
De karakteristieke ontvangsthal van

Zomerconcert in
Sint-Gertrudiskerk in Lottum
Orgelkring Lottum organiseert op zondag 18 juli een zomerconcert
in de kerk van Lottum. Het Randebrock orgel wordt dan bespeeld
door organist Geert Verhallen uit Mill. Daarnaast zijn ook fluitist
en zanger Roel Verheggen en zangeres Anneke Miggiels te horen.

de vroegere Rabobank blijft bestaan
en in het complex komt zowel een
wasserette waar huurders gratis
gebruik van kunnen maken als een
fitnessruimte. Op 30 juli worden de
49 sleutels uitgereikt.

Alternatieve wandeldriedaagse
voor groep 8 van Doolgaardschool
Omdat de reguliere wandeldriedaagse vanwege het coronavirus niet doorgaat, heeft groep 8 van de
Doolgaardschool in Horst het afgelopen weekend een eigen tocht gelopen. Tijdens de zonnige driedaagse
wandeltocht werden de leerlingen getrakteerd op groente, fruit, verfrissing en friet. Verdeeld over
twee groepen liepen veertig kinderen mee. Voor deze speciale editie hadden de organisatoren zich aangemeld bij Stichting Wandel Drie Daagse, die voor de medailles zorgden.

* Huisinstallaties
* Verbouwen
* Zonnepanelen

ELEKTROTECHNIEK

Verhallen treeft op

* Industrie
* Utiliteit
* Panelenbouw

Reindonckweg 12, Kronenberg
Tel: 077 - 374 3825 | E-mail: info@sijberssupport.nl

Nu de maatregelen verder zijn versoepeld, biedt de Sint-Gertrudiskerk
plaats voor honderd bezoekers die
live kunnen luisteren naar deze
musici uit de regio. Geert Verhallen
studeerde aan het Conservatorium
van Arnhem en is sindsdien werkzaam als organist en dirigent.
Zo dirigeert hij onder andere de
Zangers van Sint Frans in Venray
en het Kemmerekoor in Geijsteren.
Hij is verder actief als componist en
in het muziekhistorisch archiefonderzoek in Oost-Brabant. Verhallen
is ook begeleider van koren en
solisten. Roel Verheggen is geboren en getogen in Lottum. Hij begon
als 10-jarige bij de Koninklijke
Harmonie van Lottum en studeerde
later dwarsfluit en directie aan
de conservatoria van Rotterdam
en Tilburg. Hij speelde een aantal jaar in het Brabants Orkest (nu
Philharmonie Zuid) en gaf vele concerten, waaronder de serie Salon

Classiqe in Boxmeer. Daarnaast is
hij werkzaam als musicus, dirigent,
regisseur en schrijver. Samen met
zangeres Anneke Miggiels zingt
hij in de vocalgroup Angels Rule,
waarmee hij vorig jaar hoge ogen
gooide in het tv-programma We
want more. Miggiels studeerde
zang lichte muziek aan het ArteZ
Conservatorium in Arnhem en heeft
een eigen lespraktijk. Ze volgde
diverse cursussen op het gebied van
stem- en zangtechniek. Tijdens het
concert in Lottum staat muziek op
het programma van onder andere
Bach, Händel en Fauré. Maar er is
ook ruimte voor iets lichter repertoire, zodat het een concert wordt
met voor elk wat wils. Het concert
begint zondag 18 juli om 16.00 uur
in de Sint-Gertrudiskerk in Lottum.
Voor meer informatie, mail dan naar
info@parochielottum.nl of bel naar
077 463 16 00.

Peelmuseum America
organiseert wandeltocht vol
verhalen
Peelmuseum America organiseert samen met CEZP (Cultureel
Erfgoed Zwarte Plak) op zondag 29 augustus een wandeltocht met
peelverhalen. De 8,5 kilometer lange wandeltocht gaat langs het
cultureel erfgoed van De Zwarte Plak. Drie locaties worden hiervoor aangekleed met verhalen en informatie.
In de wandeltocht langs De Zwarte
Plak worden drie locaties speciaal aangekleed. Toneelvereniging
De Vrije Spelers uit America speelt
een kleine sketch over het leven
van een roemruchtige kluizenaar
bij het Rowwen Hèze-monument.
Vanaf het uitzichtpunt Zuringspeel
vertellen Mart Poels en Sef
van de Munckhof op 25 meter

hoogte als opa’s verhalen van
vroeger. Bij Kamiël van de Piël
brengt Jan Philipsen op unieke
wijze De Zwarte Plak in beeld.
De wandeltocht gaat op zondag
29 augustus vanaf 12.00 uur van
start. Voor deelname is reserveren noodzakelijk, dit kan via de
website van het Peelmuseum of
www.cezp.nl
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Liefde achter de erpelkeul

Eerbetoon aan de liefde
en platteland vastgelegd
in levensverhaal
Met de zin “als ik straks dood ben, is het gelijk weg” begint het boek Liefde achter de erpelkeul, het levens
verhaal van de 84-jarige Jan Madou uit America. Zijn leven vol liefde en het platteland wilde hij graag op
papier vastleggen. Daarvoor heeft hij de hulp ingeschakeld van oud-journalist Piet Snijders uit Heusden. Aan
de keukentafel waar het boek is ontstaan, vertellen ze samen waarom dit verhaal vastgelegd moest worden.
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Kinderworkshop

Workshop Japanse vlecht
techniek in de Kantfabriek
In museum de Kantfabriek in Horst wordt op woensdag 30 juni een
bijzondere kinderworkshop gehouden. Tijdens deze workshop
gaan zij aan de slag met kumihimo.
Kumihimo is een traditionele
Japanse techniek die gebruikt wordt
bij het maken van vlechten en koorden. Met deze techniek vlochten de
samoerai al duizend jaar geleden
koorden. Hiervoor gebruikten ze
een speciale schijf. Tijdens de workshop wordt een bierviltje, wasknij-

pers en gekleurde garen gebruikt.
Van dit koord kunnen armbandjes,
kettingen of schoenveters worden
gemaakt. De workshop vindt plaats
op woensdag 30 juni van 14.30 tot
16.30 uur. Aanmelden voor deze
workshop kan via de website van
museum de Kantfabriek.

Frans Pollux maakt podcast
en lied voor Maaspark OoijenWanssum
Muzikant en presentator Frans Pollux heeft voor Maaspark OoijenWanssum een zestal wandelverhalen gemaakt die als podcast te
beluisteren zijn. Ook schreef Pollux een single over het natuurgebied met als titel ‘Van ‘t Paad aaf!’. De single is te vinden op Spotify.

Liefde achter de erpelkeul begint
bij Jans jonge jaren, maar de kern
van zijn verhaal is de liefde voor zijn
vrouw Netje van den Broek, hoe zij
elkaar ontmoetten en hoe hij is gaan
boeren. “Ik wilde altijd boer worden, maar dat ging niet vanzelf”,
begint Jan Madou. “In de zomer van
1953 kwam iemand op zijn bromfiets langs ons huis. Hij was op zoek
naar een boerenknecht en daarvoor
was hij op het goede adres. Zo is het
begonnen. Daar was een meisje wat
me hielp en ze is altijd blijven hangen.” Jan woonde in Asten-Heusden,
Netje woonde in Waalre. Jan werkte
op 17-jarige leeftijd een jaar lang bij
een boer in Waalre, waar hij tussen de aardappels de 15-jarige Netje
ontmoette. “Ik vond haar wel een
leuk meisje. Ze hield van sporten en
dansen en dat deed ik ook graag.
We hadden met elkaar afgesproken
en zouden gewoon contact houden,
maar we zouden elkaar ook vrijlaten. Ik moest in militaire dienst en
een landbouwopleiding volgen. In
de tussentijd ging ik eens per jaar op
mijn fiets bij haar op bezoek om bij te
praten. Na vier jaar kregen we verkering.” De twee dorpen liggen zo’n 35
kilometer van elkaar af en een auto
hadden ze niet, dus even bij elkaar op
bezoek ging niet. “Eigenlijk onvoorstelbaar, maar zo ging dat toen. Ik
heb alles met haar opgebouwd en
dat wilde ik per se vastleggen. Ik heb
zoveel meegemaakt dat ik het op
papier wilde hebben. Het is hoofdzakelijk bedoeld voor het nageslacht en
het is opgedragen aan mijn meisje.”

telt schrijver Piet Snijders. “Tot op
zekere hoogte is Jan teleurgesteld
over verschillende dingen, bijvoorbeeld over hoe zijn bedrijf voortgezet wordt. Hij heeft er geen kritiek
op, maar hij had het graag anders
gehad. Dat heeft hij, tot dit boek,
nooit goed kwijt gekund. Het zou
een beetje een brug moeten zijn tussen de generatie van Jan, hoe hij het
leven heeft geleefd en de huidige
generatie.” Jan en Piet kenden elkaar
van tevoren niet, alleen via familie. Toch vonden ze elkaar. “In 1947
was er een grote brand in Heusden”,
vertelt Jan, “waarbij veel boerderijen zijn afgebrand. Daar zat ik toen
middenin. Piet had in de krant er
acht verhalen over geschreven.” Jan
vertelt dat hij zelf al bezig was met
het schrijven van zijn levensverhaal, maar op een gegeven moment
kwam hij vast te zitten. “Ik dacht,
die man die moet mijn verhaal
schrijven.” Hij stuurde een brief naar
Piet. “Ik was wel een beetje nieuwsgierig naar het levensverhaal”, vertelt Piet. “Ik heb hem teruggebeld
en na het kennismakingsgesprek
kreeg ik wel genoeg inspiratie om
ja te zeggen. Als Heusdenaar had ik
in ieder geval al genoeg referentie.
Aan de keukentafel hebben we een
stuk of tien interviewsessies gehouden en daarbij heb ik hem figuurlijk
doormidden gezaagd”, lacht Piet.
“Pas aan het eind van de rit hebben
we besloten of het echt een boek
zou worden of niet. Hij wilde wel
een boek en met die intentie zijn we
aan de slag gegaan.”

De huidige generatie

Het schone en het lelijke

Naast zijn liefdesleven gaat het ook
deels over het boerenleven, ver-

Er zijn meerdere mensen die
hun levensverhaal willen laten

opschrijven, maar de brief van Jan
sprong er bij Piet toch wel echt uit.
“Ik krijg wel eens vaker dit soort
verzoeken en dan gaat het snel
over mensen die willen laten weten
hoe goed ze het wel niet gedaan
hebben in hun leven. Dan heb ik er
soms moeite mee, maar bij Jan was
dat totaal niet het geval. Hij heeft
het over het schone en het lelijke.”
De heren hadden niet verwacht dat
er veel animo voor de boeken zou
zijn, maar het blijkt toch populair te
zijn, ook bij mensen die Jan zelf niet
kent. “Mensen die me normaal nooit
spreken bellen me opeens op om te
vertellen hoe leuk ze het vinden. Als
ik in America kom, word ik er ook op
aangesproken.” Jan kwam zelfs weer
in contact met een oude jeugdvriend.
“Ik had hem al veertig jaar niet meer
gezien.” In de tussentijd hobbelen
Jan en Piet nog gewoon door. Piet
blijft doorschrijven en werkt nu aan
een project over mensen uit AstenHeusden die in de jaren 50 zijn
geëmigreerd. Jan is onlangs hersteld
van een nare val en probeert nu
gewoon te genieten van zijn leven,
met een mooi eerbetoon aan zijn
vrouw in de boekenkast. Maar wat
zou zij van het boek gevonden
hebben? “Ik denk dat ze zich koning
te rijk zou voelen. We zijn met z’n
tweeën ergens aan begonnen en
dat is ons gelukt.” Geïnteresseerden
in het boek kunnen contact op
nemen met schrijver Piet Snijders via
pjasnijders@online.nl

Het lied dat Pollux geschreven
heeft, is een ode aan het unieke
karakter van het Maaspark. Waar
in veel natuurgebieden bezoekers
vooral op de aangelegde paden
moeten blijven en de vaste routes volgen is bij Maaspark OoijenWanssum juist de bedoeling dat
bezoekers van het pad afgaan om
het gebied te ontdekken. Het lied
is een cadeau aan de bewoners
die de afgelopen jaren overlast
hebben ervaren van de werkzaamheden.

QR-codes
In de wandelverhalen loopt Pollux
dwars door het natuurgebied en
praat hij met inwoners, architecten,

archeologen, ecologen en andere
betrokkenen over het ontstaan
en de kenmerken van Maaspark
Ooijen-Wanssum. In het gebied
staan QR-codes waarmee de wandelverhalen door bezoekers beluisterd kunnen worden. Gedurende de
hele maand juni vinden er diverse
activiteiten plaats in Maaspark
Ooijen-Wanssum zodat inwoners
het nieuwe gebied kunnen ontdekken. Op zaterdag 3 juli wordt het
project afgesloten tijdens de Grand
Finale. Met een fietsroute met acts
en de première van de documentairefilm van Marijn Poels wordt
het project afgesloten.
Voor meer informatie, kijk dan op
www.ooijen-wanssum.nl/beleef

Klein concert

Rowwen Hèze terug
op het podium
Na een hele tijd stil te hebben gezeten mag Rowwen Hèze weer het
podium op. De dialectband gaat op zaterdag 14 augustus de wei in
voor een zomers optreden.
Op het veld waar Rowwen Hèze
normaal ieder jaar in november het
Slotconcert houdt, spelen ze op 14
augustus een klein concert onder
de zomerzon. “We beginnen rustig
maar eindigen met een feestje,
hier hebben we met z’n allen 1,5
jaar naar uitgekeken”, schrijft de

band. “Iedereen is welkom, we
proosten met elkaar en beginnen
onderaan. Als de zon onder gaat,
stappen wij het podium op en spelen we alsof we nooit zijn weggeweest.” De kaartverkoop van het
concert gaat op zondag 4 juli om
10.00 uur van start.

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90
Tekst en beeld: Koen van Meijel

www.peetenmobiel.nl
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Luuk Lenders lanceert boek
over het Aardbeienmonster
Het Aardbeienland in Horst is bijna 25 jaar geopend. Hoog tijd voor een
boek, vond Luuk Lenders uit Meerlo. Het boek ‘Avontuur op het
Aardbeienland’ wordt zaterdag 26 juni gepresenteerd.

Als muzikant componeerde Luuk
Lenders al de muziek voor de vier
aardbeientunnels in het Horster themapark. “Het Aardbeienland is dé
plek waar mensen aardbeien komen
eten, door de geheime gangen van
de sprookjestunnel kruipen en... nog
meer aardbeien eten”, zegt Lenders.
‘Avontuur op het Aardbeienland’ is
een avonturenboek voor iedereen
van 5 tot 100 jaar, vertelt de schrijver.

Speciaal voor dit boek werd een illustratiewedstrijd uitgezet voor kinderen
van alle basisscholen in de gemeente
Horst aan de Maas. De negen beste
tekeningen, gemaakt door Yinte (6),
Thygo (9), Felim (8), Britt (6), Fay (10),
Duuk (7), Pepijn (5), Omar (8) en Ties
(11), zijn in het boekje terug te vinden. Zaterdag 26 juni vanaf 11.00 uur
wordt het boek van Luuk Lenders in
Aardbeienland gepresenteerd.

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

Puzzel

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij
Actuelle Haarmode in Horst!
Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-centrum.nl,
of doe deze in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement
(t.a.v. Marion van Issum), Steenstraat 2, Horst. Vergeet niet uw naam, tel.nr. en
mailadres te vermelden. Oplossingen moeten vóór zondag 27 juni (12.00 uur)
binnen zijn. De winnaar wordt volgende week bekendgemaakt op deze pagina.
Veel succes en puzzelplezier gewenst!
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AHIKAM
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ABRAHAM
AHIMAAZ
APOLLOS
BERSEBA
ELIEZER
JAKOBUS
MANOACH
PILATUS
ZEBULON

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

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

De oplossing van de puzzel in HALLO
Horst aan de Maas van 17 juni 2021 was:
En de winnaar is: Jeu Schatorjé uit Horst.
Van Harte Gefeliciteerd met de cadeaubon van € 50,te besteden bij CIGO in Horst!
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CAESAREA
KORINTHE
MATTHIAS
REHOBOTH
9 Letters
AHASVEROS
ARCHELAUS
ASTHAROTH
BETHLEHEM
NICODEMUS
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10 Letters
NABATEEERS
11 Letters
FILISTIJNEN

2406 \ service
Religie
America
zondag

Medische zorg
Heilige mis

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag

woensdag
donderdag
vrijdag

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

11.00

19.15

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Apotheek

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

Gebiedsteams

zondag

Heilige mis

09.00

donderdag
Heilige mis
09.00
		
zaterdag
Heilige mis
17.30
		

Meterik

Hulp nodig bij werk,
inkomen of zorg?
Vraag een gesprek aan

Swolgen

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

zaterdag
Heilige mis
19.00
		
zondag
Heilige mis
10.30
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

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

Heilige mis
Heilige mis

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

18.00
19.00

10.00

Openluchtmuseum de Locht in Melderslo wordt op zondag 27 juni verhuld in Franse sferen. Dit weekend staat
in het teken van de Parijse schilderswijk Montmartre. In de loop van de dag zijn er verschillende activiteiten.

(alleen na telefonische afspraak)

Melderslo

Lottum

Evenement ‘Montmartre’
in Openluchtmuseum de Locht

Venlo

Meerlo

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Franse sferen

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

Kronenberg

Gemeente Horst aan de Maas

Tandarts

Spoedgevallendienst

25 t/m 27 juni

Zondag 27 juni vind je in
openluchtmuseum de Locht croissants,
kaas, wijn en accordeonmuziek.
In het restaurant wordt Franse
uiensoep en een kaasplankje voor de
fijnproever geserveerd. Gedurende

de dag zijn er verschillende
demonstraties en activiteiten, zoals
een schilderworkshop, een markt,
oude ambachten en p
 antomime.
Muzikaal wordt de dag aangevuld door
de Franse singer-songwriter Edouard,

die bekende Franse chansons, eigen
repertoire, Engelse en Nederlandse
liedjes speelt. Het schema van de dag
is te vinden op www.delocht.nl

Tandheelkunde Venray
Buitenlust 27c, Venray
0478 82 02 21

28 juni t/m 01 juli
Martens
Gebr. van Doornelaan 3, Horst
077 398 62 27

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf

Voor onze locatie in Panningen zoeken wij:

CHAUFFEURS
(68+)
In plaats van achter de geraniums zitten,
kunt u ook achter het stuur zitten.
Zo ziet u ook nog eens wat
van Nederland of Europa.

112

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Geïnteresseerd?
Bent u in het bezit van rijbewijs B (E),
maar eventueel ook in het bezit van C (E)
en wil je extra avonturen beleven
Neem dan snel contact op
met Jarno van Esseveldt

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas
06 55 40 80 23

23

HR@topspeed.nl
www.topspeed.nl

YOUR PERSONAL WORLDWIDE COURIER

4K

ULTRA HD

QLED

SMART

12 50
7 ’’
cm

’’ m
55 c
9
13

4K

ULTRA HD

899,-

OLED

SMART

2099,-

699,-

*

1799,Smart TV OLED55G1RLA

Smart TV QE50Q67TASXXN

• 4K Ultra HD • OLED • Smart TV
* Na 150,- cashback via LG

• 4K Ultra HD • QLED • Smart TV

+
Incl. gratis
2e accu

449,-

529,-

339,Stofzuiger VS15T7036R5/EN

449,Koel-vriescombinatie KGV33VWEP

• Geschikt voor houten vloeren,
harde vloeren & laagpolig tapijt

• Levensmiddelen langer vers door
luchtvochtigheidsregeling
* Na 75,- cashback via Bosch

Luud

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst - Sittard-Geleen
1.600 m2

1.400 m2

1000 m2

500 m2

600 m2

*

300 m2

Shop 24/7 online | www.eptummers.nl | T: 085 - 105 4444
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

350 m2

Medio augustus
open!

