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Horst aan de Maas

Toeterende Camaro’s
Zoals veel andere achtste groepers namen ook de kinderen van De Krullevaar in Sevenum afscheid van hun school om hun avontuur voort te zetten op de middelbare school. Om het
schooljaar feestelijk af te sluiten werd er een stoet met allerlei bolides georganiseerd. Zo reden er toeterend Porsches, Camaro’s, crossmotoren, een vrachtwagen en een antieke
tractor door het dorp. Daarna volgde een zwem- en barbecuefeestje en was de afsluiting bij De Schatberg.

Ook plannen voor woningen in Maraboe

Gemeente wil in iedere kern de komende vijf jaar woningen vergunnen
Horst aan de Maas is al even bekend met het 1000-woningenplan. Sinds april is de eerste visie vastgesteld
door de gemeenteraad. Verantwoordelijk wethouder Rudy Tegels komt nu met een breder uitgewerkt plan per
kern waar de vergunde woningen moeten komen.
Met een geblokt projectenplanning
presenteert Tegels het woningenplan
voor de komende vijf jaar. Want dan,
dat is het streven, moet de gemeente
Horst aan de Maas duizend woningen hebben vergund. In het schema
staan vijftig projecten waarmee
de gemeente momenteel bezig is.
Met kleurtjes is aangegeven wanneer elk project in welke fase zit.
De fases gaan van intake, ontwerp
tot realisatie en uiteindelijk nazorg.
Zo moeten de woningbouwprojecten
Le Garage (voormalige pand Willems)
in Horst, Wouterstraat in America en

het Stationskwartier dit jaar grotendeels afgerond zijn. Maar er staan ook
nieuwe projecten op de planning die
de komende jaren starten zoals het
gebouw van de voormalige discotheek Maraboe in Sevenum, Heiveld
in Hegelsom en Veemarkt in Horst.
Ver in de toekomst staan projecten
gepland als Kranestraat/Westsingel en
Gastendonkstraat in Horst.

Niet lukraak bouwen
Genoeg te bouwen dus onder leiding
van wethouder Tegels. Voor hem is
het belangrijkste dat er een balans

ontstaat op de woningmarkt in zijn
gemeente. “Het gaat mij er niet
om dat we zoveel mogelijk huizen
bouwen, nee er moet een balans
ontstaan. Die wordt pas bereikt als
1,5 procent van de woningen in onze
gemeente te koop staat. Dat moeten
er dan nu zo’n vierhonderd zijn, maar
op dit moment staan er maar zestig te
koop. Dat is niet goed en daardoor zijn
de prijzen ook zo hoog.” Tegels laat
ondernemers niet lukraak bouwen.
“We houden elk jaar in de gaten
hoe deze balans ervoor staat”, zegt
hij. “Je kunt er geen pijl op trekken

hoe de woningmarkt er over vijf jaar
voorstaat, dat is onmogelijk. Daarom
moet je de markt goed in de gaten
houden.” Dat doen onder andere
een aantal van zijn collega’s van de
gemeente. “Momenteel zijn we volop
bezig met het werven van nieuw
personeel. Want laten we eerlijk zijn,
deze ontwikkelingen kunnen we niet
met ons huidige team, er moet zo’n
4 fte bij.”

Overstroomde mailbox
Tegels wil voornamelijk lokale bedrijven betrekken bij de woningplannen
van de gemeente. “Zij bezoeken ook
hier in de kernen de kroeg, supermarkt en kapper”, legt Tegels uit.
“Door een sociale druk zorgen zij er

wel voor dat er goed werkt wordt
geleverd. Daarnaast steunen wij
automatisch onze lokale ondernemers hiermee, een win-winsituatie.”
Nadat de gemeente kwam met het
1000-woningenplan, stroomde de
mailbox vol. “We kregen ontzettend
veel aanvragen van projectontwikkelaars die hier aan de slag wilden.
Maar onze voorkeur gaat echt uit naar
de vijftig plannen die we nu voor ogen
hebben. Teveel bouwen en vergunnen
is ook niet goed. Je moet dit goed in
handen hebben en niet te overhaast
beginnen. We willen goed werk afleveren.”

Tekst: Niels van Rens
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Organisator René Poels over vijftig jaar festivalgeschiedenis in Meerlo

Midsummer Popfestival, het Woodstock van het Zuiden
Vijftig jaar geleden startte in Meerlo het Midsummer Popfestival. Het
openlucht festival, drie dagen en nachten aan een stuk, was een begrip.
Meerlo stond stevig op de kaart op het gebied van popmuziek in
Nederland. René Poels, één van de organisatoren, maakte een boekje van
het Midsummer Popfestival om het nooit te vergeten.
Het affiche sprak én spreekt nog
steeds tot de verbeelding: Genesis,
Colin Blunstone, Nico van The Velvet
Underground, Focus en Argent zijn klinkende namen. “Midsummer Pop: het
Woodstock van het zuiden”, schreef
Muziekkrant OOR destijds. René Poels
kijkt terug op een periode vol liefde,
passie, muziek en vooral genieten.

Peschland Pop
Het Midsummer Popfestival begon
als Peschland Pop, vertelt René.
“Meerlo kende naast de JBM
(Jongerenbeweging Meerlo) ook barretjes in kippenhokken, ook wel keten
genoemd. Elke keet had zo zijn eigen
publiek en muziekkeuzes. Door de
samenwerking van de keten en het
JBM-bestuur ontstond het eerste openlucht festival in Meerlo: Peschland Pop
met vier Nederlandse groepen en een
handvol publiek.” René was voorzitter en één van de medeorganisatoren
van het festival. “Na het ‘succes’ van
Peschland Pop en het gebrek aan een
grote ruimte in de soos voor popconcerten groeide het idee om het popfestival te prolongeren. Op een veldje
van camping ’t Karrewiel vond in het
weekend van 10 en 11 juli 1971 het fes-

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.

tival een plek en een nieuwe naam:
Midsummer Popfestival.”

Feest van vrijheid
René vertelt dat niet iedereen in
Meerlo gewend was aan het idee van
een popfestival in het kleine kerkdorp.
“De VPRO zond destijds beelden uit
van het festival in het Kralingse Bos
in Rotterdam met blowende jongelui
en topless meiden. Om de inwoners
te winnen besloot Merlin 25 procent
van de eventuele winst beschikbaar
te stellen aan de Oostrumse missiezuster Truus Lemmens die in Karachi,
Pakistan een project had voor gehandicapte kinderen.” René beschrijft
het Midsummer Popfestival als een
feest van vrijheid. “Iedereen had het
naar zijn zin. Er was muziek en iedereen voelde zich vrij. Het was gewoon
intens genieten.” Tijdens de editie van
1972 was er een diepte- en hoogtepunt voor het festival. “Door noodweer moesten we het festival eerder
beëindigen”, vertelt René. “Dat was

Foto van de eerste editie van het festival, toen nog bescheiden

wel echt heftig. Gelukkig begonnen
we het jaar daarop weer met volle
moed aan de organisatie. Deze editie
gaf wel een lichtpuntje in de vorm van
de band Focus. Iedereen die erbij was
herinnert zich nog wel het moment
dat Focus begon om 05.00 ‘s morgens
en over de hele weide Hocus Pocus
speelde. Prachtig en onvergetelijk.”

Einde
Dat het festival ging stoppen, zat

eraan te komen. Dat gebeurde in 1974.
“Het was niet meer te doen voor ons
als organisatie. Er kwamen duizenden
bezoekers op het festival af. We zijn
amateurs en hadden totaal geen commercieel belang en geen goede blik
daarop. Er zat niets anders op. Helaas.”
Om het Midsummer Popfestival te
eren heeft René een boekje gemaakt.
“Niet te groot, het moet gewoon een
klein boekje zijn om hieraan terug te
denken en om die mooie festivalmo-

menten te eren.” Eén ding vergeet
René echt niet meer: “Het moment dat
je ziet dat heel Meerlo zich inzet voor
het festival. Dat saamhorigheidsgevoel, het doet iets met je.”
Het boekje ‘Midsummer Pop Meerlo,
het Woodstock van het Zuiden’ is
verkrijgbaar bij de bakker in Meerlo,
Maison Lambi.
Tekst: Niels van Rens
Beeld: Ger Paulissen

Spoorwegovergang Grubbenvorst gesloten
De spoorwegovergang op de Sint Jansweg in Grubbenvorst is vrijdag 23 juli afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. ProRail heeft dit besluit
genomen in overleg met de gemeenten Horst aan de Maas en Venlo.
Wethouder Eric Beurskens (Horst aan
de Maas) en wethouder Sjors Peeters
(Venlo) hebben samen met ProRail
officieel de spoorwegovergang afgesloten. Voetgangers en fietsers kun-

nen wel gewoon gebruikmaken van
de overgang. Er zijn namelijk betonnen blokken geplaatst waardoor het
niet meer mogelijk is om met auto’s
over de overgang te rijden. Door een

recent ongeval op de overweg is
besloten de spoorwegovergang
eerder te sluiten. Eigenlijk was het
de bedoeling dit later te doen bij de
vernieuwing van de Maaslijn. Bij dit

ongeluk kwam een vrachtwagen in
botsing met een trein. Hierbij vielen
geen slachtoffers.

Oplage 19.800 exemplaren
ijdelheden, het is al ijdelheid”.
IJdel betekent: leeg!

www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

LEEG
Hallo, beste lezer! Ik heb een
welgemeende vraag aan u:
Waar is uw leven eigenlijk vol
van? Behalve de dagelijkse
taak vullen veel mensen (volgens een oppervlakkig beschouwer) de leegte van hun
leven met alle soorten van
genoegen: eten, drinken, uitgaan, sport, feest, carnaval,
kroeg, kaarten, bingo enz.
Genoeg om er je leven mee te
vullen en de narigheden, verdriet, rouw, onenigheid en wat
dies meer zij weg te duwen.
Pluk de dag! Is het zo niet?
En is daar soms iets mis mee?
Welnee, de wijze koning Salomo deed het volgens de Bij-

bel ook al zo. Lees het maar
na in het Bijbelboek Prediker.
Hij zocht zijn vermaak in allerlei vormen van genot: eten,
wijndrinken, huizen bouwen,
lusthoven aanleggen, muziek.
Hij vraagt: “Is dat niet goed?
Welzeker! Het is een gave van
God” (Prediker 2:24; 3:13).
Dus geniet maar van het leven. Alleen… vergeet dan
één ding niet (Prediker 12:14):
“dat u met alles eenmaal zult
verschijnen voor Gods gericht!” En hoe vaak vergeten
wij juist dat! Maar wat hebt u
dan wat van waarde is voor uw
ziel en voor de eeuwigheid?
Al het aards genot vergaat.
Salomo zegt: “IJdelheid der

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

Denken wij daar weleens over
na? Waar wij vaak zo vol van
zijn in het leven is eigenlijk
leeg. Het vult je ziel niet. En
nee, dan is het eigenlijk toch
niet goed. Salomo noemt het
zelfs dwaas! Als je niet meer
hebt dan alles waar je zo vol
van bent, dan ben je eigenlijk
leeg en arm voor God en voor
de eeuwigheid. Vol van alles
wat snel voorbij gaat en leeg
van wat je eeuwig rijk kan maken: Het geloof in Jezus, de
Zoon van God, de Zaligmaker.
Daarin alleen ligt waar geluk,
leven, vrede, zaligheid. Lees
daarvoor in de Bijbel de Evan-

geliën. Dan zult u ontdekken
de geestelijke leegte van een
leven zonder het geloof in Jezus. Dan blijft u zitten met uw
tekortkomingen, zonden en
schulden (want leven zonder
God en Jezus is zonde). Maar
juist dan wordt het geloof in
Jezus zo rijk: Zijn kruisdood
verzoent onze zonden, Zijn
opstanding betekent voor de
gelovigen een nieuw en eeuwig leven. Hij biedt een volheid van heil, troost, vrede en
zaligheid, die uw lege leven
waarlijk vol maakt. Vol van heil,
dat is waar geluk en rijkdom.
Dan hoeft u de dood en het
goddelijke gericht niet te vrezen. Dan bent u rijk voor tijd
en eeuwigheid! Daarom een
goede raad: lees de Bijbel,
luister naar de verkondiging
van het Evangelie, geloof in
Gods Woord, zoek uw heil bij
Jezus en vul de leegheid van
uw ziel met de volheid van Zijn
genade! “Die in Hem gelooft,
die heeft het eeuwige leven.”

WWW.EVANGELISATIELIMBURG.NL HARTELIJK WELKOM in onze eredienst,
elke zondag om 10:00 uur - Tijdens de schoolvakanties is er een 2e dienst om
15:00 uur (Graag wel vooraf reserveren via de link op onze website)
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Gedetineerde te vroeg
vrijgelaten uit cel PI Ter Peel
door fout
Een vrouwelijke gedetineerde van PI Ter Peel is onlangs ten
onrechte ongeveer zeven maanden te vroeg in vrijheid gesteld. Dat
meldt woordvoerder Robert Meijer van PI Ter Peel in Evertsoord
aan nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas.
Door een fout is de gedetineerde
te vroeg vrijgelaten. Meijer legt
het uit: “Een geautomatiseerd systeem berekent de einddatum van
de detentie. Het systeem moet
daarvoor wel handmatig gevuld
worden met zaken zoals aantal
dagen aftrek voorarrest, soort straf
(gevangenisstraf, principale hechtenis, et cetera). Normaal gesproken
worden vervolgvonnissen geëxecuteerd aansluitend aan een eerder vonnis. Door de complexiteit
van het vonnis, er was sprake van
verschillende straffen uit oude en
nieuwe(re) zaken, is de berekening
fout gegaan.” Volgens Meijer is het
een pijnlijke (menselijke) fout. “Dit
had niet mogen gebeuren”, zegt hij.
De fout is niet eerder al herkend.
“Deze gebeurtenis is voor de directie van de PI aanleiding geweest
om de interne controles en checks
anders te organiseren en aan te
scherpen”, zegt de woordvoerder.

“Zo zal de leidinggevende van de
afdeling Detentie en Re-integratie
voortaan meekijken alvorens het
ontslagproces in gang wordt gezet.
Uiteraard is de casus ook uitgebreid
besproken met de medewerkers
van de betrokken afdeling.” Per jaar
gaan er ongeveer 830 gedetineerden met ontslag vanuit PI Ter Peel.
Volgens PI Ter Peel is dit nog niet
eerder fout gegaan. Het OM en de
politie zijn geïnformeerd. Waar de
vrouw nu is en of ze nog opgepakt
wordt, heeft de woordvoerder geen
antwoord op gegeven.
De PVV in de Tweede Kamer wil
dat er maatregelen worden genomen, zodat dit niet meer gebeurt
in de toekomst. In schriftelijke
vragen noemt PVV-kamerlid Gidi
Markuszower het onacceptabel en
een klap in het gezicht van slachtoffers dat de vrouw door een
rekenfout vrij is gekomen.

Mariet Roelofs in gemeenteraad namens SP
Mariet Roelofs uit America komt in de gemeenteraad van Horst aan de Maas namens de SP. Zij volgt hiermee
de vacature op die is ontstaan vanwege het overlijden van Aniet Fonteyne.
Roelofs wordt benoemd door voorzitter en burgemeester Ryan Palmen in
één van de komende raadsvergaderingen. Roelofs komt uit America en

zat voorheen als burgerraadslid bij de
SP. Enkele jaren geleden nam zij ook
plaats bij SP Horst aan de Maas als
raadslid. Sinds 2012 zit ze in de poli-

tiek. In haar privéleven werkt ze in de
zorg als activiteitenbegeleider.

Man veroorzaakt twee ongelukken en rijdt door
Een 59-jarige man uit Horst aan de Maas is aangehouden door de politie op verdenking van meerdere aanrijdingen. Deze vonden plaats op de Hoofdstraat in Oirlo.
De man reed een bromfietser en een
fietser aan en is daarna doorgereden.
De bromfietser kwam ter val en liep
uiteindelijk hoofdletsel op. Daarna
is de bromfietser naar het zieken-

huis gebracht. Ook de fietser, die de
bestuurder aanreed, liep verwondingen op, maar niet zo zwaar als die
van de bromfietser. De 59-jarige man
reed daarna door. Uiteindelijk werd

de bestuurder aangehouden door de
politie. Het politiekorps voert momenteel een onderzoek uit naar de twee
ongelukken.

* Huisinstallaties
* Verbouwen
* Zonnepanelen

ELEKTROTECHNIEK

* Industrie
* Utiliteit
* Panelenbouw

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

Fusie Dorpsraad Kronenberg en
Burgerinitiatief Leefbaarheid
Kronenberg & Evertsoord
Dorpsraad Kronenberg en Burgerinitiatief Leefbaarheid
Kronenberg en Evertsoord (BLKE), bundelen hun krachten en gaan
samen verder als Dorpsraad Kronenberg.
In een overleg besloten de
Dorpsraad en het Burgerinitiatief
Leefbaarheid Kronenberg en
Evertsoord per direct volledig te
gaan integreren onder de naam
Dorpsraad Kronenberg. Dit betekent dat de naam BLKE komt te
vervallen. De partijen hebben
meerdere sessies achter de rug
om deze integratie vorm te geven.
De Dorpsraad wordt hiermee uitgebreid met leden van het BLKE,
waarbij de werkzaamheden zullen
doorgaan en samensmelten.

Het BLKE startte in het voorjaar
van 2020 als werkgroep onder de
Dorpsraad om een aantal thema’s
rondom leefbaarheid in Kronenberg
en omgeving aan te pakken. Het
BLKE groeide uit, waardoor sommige thema’s overeenkwamen
met de thema’s waar de Dorpsraad
mee bezig is. Om de bewoners van
Kronenberg één platform te geven,
zijn de partijen met elkaar aan de
tafel gegaan met deze fusie als
uitkomst.

Hegelsommer weg bij Raad
van Commissarissen L1
Hans Coppus uit Hegelsom, lid van de Raad van Commissarissen
van L1, legt per 1 augustus zijn functie neer. Dat doet hij samen
met Mirjam Depondt en Raoul Willms, twee andere leden. Barbara
van Hussen blijft namens de Ondernemingskamer aan als commissaris.
De drie leden hebben aangegeven
op te stappen omdat volgens hen
het belang van L1 voorop staat. L1
heeft een frisse start nodig zeggen Coppus, Depondt en Willms.
Zo hopen dat er nu meer ruimte
ontstaat voor het constructief
bouwen aan de toekomst van de
organisatie. Een vertrouwensbreuk tussen het personeel en de

ondernemingsraad en bestuurder Peter Elbers uit Grubbenvorst
leidde eerder tot roering binnen L1. Uiteindelijk zette de Raad
van Commissarissen Elbers
onlangs op non-actief als directeur van de Limburgse omroep.
Daarna maakte L1 bekend dat de
Grubbenvorstenaar definitief wegging bij de omroep.

03

GENIETEN IN ARCEN
Geniet van een ijsje of uitgebreid diner in de toeristische
parel van de gemeente Venlo. Arcen heeft een veelzijdig
aanbod aan activiteiten en is een bekend knooppunt
voor fiets- en wandelroutes. De plek om te genieten in
de omgeving van Venlo.
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Yvonne Douven lijsttrekker van
VVD Horst aan de Maas

Loslaten is moeilijk,
maar op het eind
lukt vasthouden niet meer.

De kandidatenlijst van de VVD in Horst aan de Maas voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in
maart 2022 wordt aangevoerd door Yvonne Douven uit Melderslo. Zij is tijdens een algemene ledenvergadering van de VVD Horst aan de Maas verkozen tot lijsttrekker. Douven is momenteel fractievoorzitter voor de VVD in de gemeenteraad van Horst aan de Maas.

Verdrietig, maar ook vervuld van trots en mooie herinneringen
geven wij kennis van het overlijden van

Leen Keijsers - Jakobs
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
16 januari 1938

Horst

24 juli 2021

bijna 60 jaar echtgenote van

Michel Keijsers

lieve mam, schoonmoeder en trotse oma van
Melderslo
Sevenum

Melderslo
Lottum

Anja en Jos
Dennis
Laurie en Dion
Peter en Judith
Aniek en Stan
Stijn en Mandy
Jules
Pepijn
Maj en Erik
Rian en Gé
Romy
Jeroen
Sanne

Lochtstraat 1b, 5962 AJ Melderslo
Op donderdag 29 juli hebben wij afscheid van Leen genomen
in de kapel van Openluchtmuseuem de Locht in Melderslo.
Een bijzonder woord van dank aan dokter Deckers, de
zorgkanjers van Groene Kruis Thuiszorg en hospice Doevenbos
voor de fijne begeleiding en liefdevolle verzorging.

Met de verkiezing van Yvonne
Douven (42) tot lijsttrekker verwacht de partij een verbindende en
enthousiasmerende politiek leider
te hebben gekozen die de VVD op
een maatschappelijk betrokken en
kwalitatief hoogstaande manier in
de gemeente Horst aan de Maas op
de kaart kan zetten.
Douven: “Raadslid zijn betekent ont-

dekken, verrast staan, kennis inzetten, tegen negativiteit kunnen en
inspirerend werken. Dat heb ik deze
periode als raadslid mogen ervaren.
Naar mijn gevoel heb ik de afgelopen jaren, op basis van het verkiezingsprogramma 2018-2022, koers
gehouden. Maar als kapitein vaar
je niet alleen, er staat een goede
steunfractie achter en het aan-

tal leden van onze afdeling groeit
gestaag. We blijven luisteren en ons
actief inzetten voor de inwoners,
verenigingen en bedrijven van deze
mooie gemeente. En dat onder ons
motto: Gewoon. Doen.”
In november wordt de definitieve
kandidatenlijst van de VVD in Horst
aan de Maas vastgesteld door de
leden.

Ondernemersprijs komt met innovatie-award
Ondernemersprijs Horst aan de Maas is dit jaar ook nog in een ander jasje en reikt een innovatie-award uit.
Voor dit jaar heeft het bestuur van
de ondernemersprijs gekozen om het
nog een keer anders aan te pakken.
Dus geen ondernemersprijs, maar
een award voor vernieuwde product- en dienstinnovaties. Samen met
ondernemersvereniging Otwee is het
bestuur op zoek naar ondernemers in

de gemeente Horst aan de Maas die
in de afgelopen jaren gekomen zijn
met een nieuw concept, innovatieve
ontwikkelingen of vernieuwde producten. Het bestuur zal vijf innovatieve ontwikkelingen nomineren die
in aanmerking kunnen komen voor
de award. Op donderdag 18 novem-

ber zal de award worden uitgereikt in
’t Gasthoês in Horst. Het programma
wordt op een later moment bekendgemaakt. Voor meer informatie, mail
dan naar info@ondernemersprijshorstaandemaas.nl

Verbinding in de maak tussen
Gortmeulensven en Castenrayse Vennen
Er wordt momenteel een verbinding gemaakt tussen het Gortmeulensven van camping landgoed
De Gortmeule in Horst en de Castenrayse Vennen. Dit project is een samenwerking tussen de gemeenten
Horst aan de Maas en Venray, Staatsbosbeheer, Waterschap Limburg en provincie Limburg.

Vol verdriet, maar zeer dankbaar voor haar bijdrage als
vrijwilligster bij ons museum gedurende meer dan 31 jaar,
nemen wij afscheid van

Leen Keijsers
We houden haar in herinnering als een vrolijke, goedlachse collega
die zeer betrokken was bij de Locht en haar werk in de horeca met
veel plezier verrichte. Daarnaast liet ze ons ook meegenieten van
haar schilderijen tijdens Montmartre en de winterfairs.
We wensen haar man, kinderen, kleinkinderen en verdere familie
veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Directie en alle vrijwilligers van
Openluchtmuseum De Locht te Melderslo

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

uit vaar t verzorging

Yvonne
Vos
Met liefde en passie
Dag en nacht bereikbaar

077 - 302 11 40

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Dit jaar gaat Waterschap Limburg
verbeteringen aanbrengen aan de
Lollebeek en de Castenrayse Vennen.
De Lollebeek, ten westen van de
A73, wordt aangepakt en het waterschap bestrijdt tegelijkertijd de verdroging van de Castenrayse Vennen.
Het doel is om de Lollebeek en de
Groote Molenbeek over een lengte
van ongeveer 4 kilometer ecologisch
te herstellen. Deze aanpak is onderdeel van de gebiedsontwikkeling
Maasgaard. Eén van de initiatiefnemers is Ton Hoeijmakers, eigenaar van
camping landgoed De Gortmeule in
Horst. Al jaren is hij een voorstander
van het opwaarderen van dit natuurgebied. “In2005 heb ik een brief gestuurd
naar de gemeente om hier aandacht
voor te vragen”, zegt Hoeijmakers.
“Telkens heb ik aan de deuren van wet-

houders geklopt om te laten zien dat dit
gebied opgewaardeerd moet worden.”

Eén natuurgebied
Pascal Cuijpers, beheerder in spe
van De Gortmeule, laat zien dat
Hoeijmakers er al vroeg bij was.
“Al deze klimaatsveranderingen en
de gevolgen daarvan, die zag Ton al
lang aankomen. Daar heeft hij al die
tijd aandacht voor gevraagd. Daarom
is het fantastisch dat de gemeente
de problemen erkent en met ons
aan de slag gaat om dit prachtige
gebied te verbeteren.” Hoeijmakers
en Cuijpers laten door middel van
een rondleiding door het gebied
zien wat er allemaal gaat veranderen. “Het Gortmeulensven en de
Castenrayse Vennen worden aan
elkaar gekoppeld”, legt Hoeijmakers

uit. “Nu ligt dit stukje natuur nog
blank, maar over een niet te lange tijd
is dit één natuurgebied. Dit is onder
andere goed voor de dieren die in dit
gebied leven, zoals de vleermuis en
de das.” Door middel van het poten
van verschillende soorten struiken en
bomen, bevordert dit het leefgebied
van deze dieren.” Hoeijmakers is hartstikke trots dat de plannen, waar hij
al jaren aandacht voor vraagt, nu ook
echt werkelijkheid worden. “Prachtig”,
zegt hij trots. “Dit doet mij heel goed.
Ik steek al meer dan veertig jaar mijn
hart en ziel en liefde voor de natuur
en de cultuur-historische normen en
waarden ervan. Dit proces is dan de
kers op de taart.”

Tekst en beeld: Niels van Rens
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Projectgroep maakt boek over De Kapper van
Grubbenvorst
Harrie Jacobs uit Grubbenvorst, in de jaren 50 en 60 beter bekend als de Kapper, was een uniek persoon. Een projectgroep, bestaande uit dochter Loes Jacobs, kleinzoon Dick Seuren, Jos Wijnen
en Wim Coopmans, wil zijn leven vereeuwigen in een boek: ‘Truukblik op... De Kapper’. Voor dit boek verzamelen ze verhalen van Harrie, maar ook gedichten, afbeeldingen en nog veel meer.

Voor de leden van de groep was
Harrie een opmerkelijke man, waar
iedereen zijn eigen herinneringen
aan heeft. “Ik heb hem meegemaakt
als een echt verenigingsmens en een
excentrieke, artistieke man”, vertelt Jos Wijnen. “Hij was zijn tijd ver
vooruit. Als je terugkijkt, dan merk
je hoe bijzonder hij is geweest. Hij
was overal actief. De voetbalclub, de
harmonie, de toneelvereniging, enzovoorts. Voor die tijd was dat ontzettend uniek en dus keken mensen met
andere ogen naar hem. Hij liet wel
een indruk achter.” Kleinzoon Dick
Seuren kende hem alleen in zijn oudste jaren. “Ik ben van 1972, hij overleed in 1986”, vertelt Dick. “Hij was
een grote, statige man, met een lage,
forse stem. Hij kwam uit Venlo en
begon in Grubbenvorst als dorpskapper, omdat er in Venlo te veel kap-

Wealer is de Volkswagen,
Audi, SEAT, ŠKODA
en Volkswagen
Bedrijfswagen dealer
voor heel Limburg met
vestigingen in Heerlen,
Sittard, Maastricht,
Roermond, Panningen,
Venlo en Venray. Tevens
maken de bedrijven
Carvitaal Sittard, Venlo
en Autoschadecenter
Venlo onderdeel uit
van Wealer. Continu
zijn wij op zoek naar de
wensen en behoeften
van de klant en streven
dan ook naar volledige
klanttevredenheid en
betrokkenheid.

wealer.nl

pers waren. Hij had een vrije geest.
Hij was heel artistiek en creatief, dus
kapper zijn was voor hem een bijzaak. Vissen, zingen, toneelspelen,
prins worden, voorzitter zijn, zich
overal gevraagd of ongevraagd mee
bemoeien, dat was zijn drijfveer. Als
hij ergens zin in had, dan deed hij
dat.”

Filosofisch
Loes is de jongste dochter van Harrie
en herinnert hem anders uit haar
jeugd. “We begrepen elkaar niet. Ik
was toch het nakomertje. Hij was vaak
weg, dus voor mij was hij eigenlijk
een vreemde man. Vroeger schaamde
ik me altijd kapot als ik terugkwam uit
school en de ramen van de kapsalon
openstonden, waaruit je hem dan een
aria hoorde zingen. Ik wachtte altijd
met naar huis gaan tot hij uitgezongen

was, want niemand anders had een
zingende vader. Hij was heel beschermend over zijn dochters, dus wij
mochten bijna niks. Met alle schoonfamilies kreeg hij ruzie.” Door de jaren
heen heeft ze veel meer begrip voor
hem gekregen. “Hij las me wel eens
een gedicht voor, waar ik helemaal
niks van begreep. Laatst heb ik een
doos met gedichten gekregen en als ik
nu lees wat hij toen schreef, dan was
hij zijn tijd wel echt ver vooruit. Het
zijn prachtige, filosofische teksten. Ik
ben mijn vader pas gaan waarderen
toen hij dood was, nu lees ik dingen
die hij geschreven heeft en wordt die
waardering steeds groter. Ik denk dat
ik steeds meer dingen van hem ga
zien die ik in mezelf herken.”

Invloed
Zijn invloed op het dorp, maar ook de

Wij zoeken jou!
Word jij onze nieuwe collega?

rest van het land, was erg groot. De
projectgroep wil daarom zoveel mogelijk materiaal over hem verzamelen.
“Zijn schilderijen zwerven door het
land heen”, zegt Dick. “Hij is ooit op de
radio geweest, dat interview hebben
we digitaal.” Loes vult aan: “Hij was
naar Hilversum gegaan, maar het was
niet zijn wereld.” Jos verwacht dat hij
overal bekend zou zijn als hij in het
heden zou leven. “Hij is heel uniek”,
vertelt hij. “Op dat gebied steekt hij
ver boven anderen uit. Als wij er niks
mee zouden doen, dan gaat het verloren. We willen dat het herkenbaar
blijft.” Op dit moment is de groep
bezig met inventariseren, verzamelen en uitingen bedenken. “We kijken
naar wat er in het boek moet en hoe
we alles willen opzetten”, vertelt Dick.
“We zijn aan het inventariseren wie
wat heeft en dat willen we bundelen.

We hebben veel digitaal, dus we willen ook iets digitaals voor erbij, zoals
een podcast of een YouTube-kanaal.
Het kan een serie worden, nu is het
een terugblik op de Kapper, hierna
misschien de Slager, de Brouwer of
de Timmerman. Er zijn genoeg markante ondernemers geweest.” Wim
Coopmans: “Ik denk dat de geschiedenis van Grubbenvorst nog steeds bij
de jeugd leeft. We krijgen heel veel
respons op zijn oude stukken.” Dick:
“Als iemand iets van hem heeft, anekdotes, schilderwerken, oude advertenties of een andere herinnering aan
hem, dan zien we het graag tegemoet.” Inzendingen kunnen worden
gestuurd naar jos-wijnen@ziggo.nl of
telefonisch via 06 51 97 01 76.

Tekst: Koen van Meijel

Regidol Gel. Crème
(100 ml)

Voorbewerker

Ondersteuning bij spieren gewrichtsklachten.

►

Schadeadviseur/Calculator

Deze crème zorgt voor
soepele gewrichten,
banden en pezen.

►

Allround Schadehersteller

Voor ons Autoschadecenter Venlo zoeken wij:

►

• 5 jaar ervaring als voorbewerker, in het bezit van een rijbewijs,
flexibel, ervaring met smart repair is een pré

• Ervaring in een soortgelijke functie, teamspeler, flexibele instelling

• 5 jaar ervaring als plaatwerker, de- en montage en voorbewerker

Van € 16,00 voor

€ 12,00

Meer info: www.wealer.nl/vacatures

Interesse?

Stuur dan je cv en motivatie naar vacature@wealer.nl
t.a.v. Nicky Villain, HR adviseur. Voor inhoudelijke vragen kun je contact
opnemen met Richard Verlijsdonk, Manager Schadebedrijven, 06-40 12 29 67.

is onderdeel van:

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

| 5964 AA Meterik | T 077 230 00 15
St. Jansstraat 5Edelstenen
Salon
Winkel
Etherische oliën
Boeken Bloesem remedies
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Like a bridge over troubled water,
I will lay me down.
In liefde losgelaten

Leon Gubbels
*11 oktober 1955

Horst

† 24 juli 2021

Petra Gubbels-Zanders
Koen en Nicole
Jaap en Truike
Middelijk 4, 5961 EL Horst
We nemen in besloten kring afscheid van Leon.

Music was his first love
And it ‘ll be his last

Berta

‘Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
Met het goede dat je doet’
We hebben afscheid moeten nemen van

Felix van Haren
Meer dan 15 jaar onze penningmeester.
Ondanks zijn slechte gezondheid kon hij heel lang
zijn taken blijven uitvoeren. We gaan hem missen.
We wensen Mia en haar gezin heel veel sterkte
bij het definitieve afscheid en de tijd daarna.

Dit mêgje
word 5 augustus 90 jaar!

Fractie en bestuur SP Horst aan de Maas
Mariet - Michael - Paul - Sonja - Wilma

(By John Miles-Proms)

Enne schonne Kel is neet miër!

Leon Gubbels
Petra, Koen en Nicole, Jaap en Truike,
hiël veul sterkte mit dit groëte verlees.
De kels en vrôlu van Club De

Bedankt voor alles

Felix van Haren
Lid van Verdienste

Felix was sinds 1991 lid van onze vereniging.
Wij wensen zijn familie en naasten sterkte toe
de komende periode
Leden en Bestuur
Hockey club Horst

Voor altijd blijft zijn hoekje leeg...
voor altijd is zijn stem niet meer te horen...
voor altijd in ons hart alle mooie herinneringen...

Piet Schattevoet

Alle lieve woorden, vele kaarten en prachtige bloemen
die we mochten ontvangen na het overlijden van os mam,
oma en superoma hebben ons goed gedaan.
Hartelijk dank hiervoor!
Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Gonny Schattevoet - Litjens
† Hegelsom, 24 juli 2021

Gonny

De zeswekendienst zal plaatvinden op zondag 8 augustus om 11 uur
in de Sint-Jozefkerk te America

Nancy en Ron
Inge
Ted
Mark en Hanneke
Caj
Fem
Hombergstraat 14, 5963 AJ Hegelsom
Op 30 juli nemen wij in besloten kring afscheid van Piet in de
aula van Crematorium Boschhuizen te Venray.
Een speciaal woord van dank aan allen die Piet in deze laatste
periode met zorg omringd hebben.

Met veel verdriet, maar ook met prachtige herinneringen,
nemen wij veel te vroeg afscheid van

Wanssum, 3 november 1952

De vele kaarten, bloemen en berichtjes hebben ons goed gedaan.
Dit zal ons ook tot steun zijn in de komende tijd.
Jo Litjens-Cuppen
kinderen en kleinkinderen

23 juli 2021
Zoon van
Nicky en Jody
Zanders
Meteriks Veld 35
5964 AR Meterik

Geboren

Willem

21 juli 2021
Zoon van
Bart van der Sterren &
Vera van de Pasch
Van Merwijckstraat 13
5961 SB Horst

Horst, 21 juli 2021

Bijna 50 jaar maatje door dik en dun van

Ans Gielen-van Bommel
Zorgzame (schoon)vader van

Trotse opa van

Dankbetuiging

Frans Litjens

Van harte gefeliciteerd
Kinderen en kleinkinderen

Pieter Gielen

Pieter-Jan en Sandra
Anne en Orlando

Wij danken u hartelijk voor alle blijken van steun en medeleven
die wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van mijn
lieve man, ózze pap, schoonvader en trotse opa

60 jaar getrouwd

Senn

Dankbetuiging

Toos Vervoort- Jacobs

* Hegelsom, 30 december 1942

Jakobs-Reintjes

Geboren

Wij zijn erg verdrietig om toch nog vrij plotseling, na een
kort ziekbed, afscheid te moeten nemen van mijn lieve man,
‘ôzze Pap’, schoonvader en Opa

echtgenoot van

Op 1 augustus 2021
zijn Jac en Mia

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

Orlendi, Lisa, Maud, Celia, Naomi
Nieuwenhofweg 5
5962 NS Melderslo
Wij hebben Pieter voor het laats in ons midden
gehad op woensdag 28 juli in de Sint Michaëlkerk te
Wanssum, waarna wij hem te ruste hebben gelegd op
Natuurbegraafplaats Weverslo.
En je kunt niets zeker weten want alles gaat voorbij,
maar ik geloof, ik geloof, in jou en mij!

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl
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Martha Koomen Horst
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Teleportatie. Het lijkt me zo gaaf om
van de ene naar de andere plek te
gaan, zonder dat je hoeft te reizen.
Ik ben iemand die altijd op meerdere
plekken tegelijk wil zijn en teleportatie is daar de ideale superkracht voor.

Welk verhaal vertelt je familie
altijd over jou?
Ik was een keer aan het oefenen op
mijn fietsje toen ik klein was, om
rondjes te fietsen over de tennisbaan.
Op een gegeven moment botste ik
tegen een paal aan, waar normaal het
net aan vastzit. Mijn voorlamp was
toen kapot en mijn fietsje was net
nieuw. Uit frustratie heb ik mijn fietsje
weggesmeten, daarna liep ik weg
en brulde: “ik kap met leren fietsen”.
Jaren later plaagt mijn familie me er
nog steeds mee, vooral vanwege mijn
temperament toen wat hoogstwaarschijnlijk lachwekkend was.

Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Martha Koomen
17 jaar
Horst
Dendron College

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik denk een rondreis door Azië. Het
is namelijk een groot werelddeel
met veel verschillende culturen die
me interessant lijken om te ontdekken. Bovendien ben ik nog nooit in
Azië geweest, dus dat maakt het nog
leuker.

Optimist, pessimist of realist?
Ik denk een mix van een realist en
optimist. Ik ben vaak realistisch, maar
probeer altijd de positieve kanten
van een situatie te bekijken. Wat heel
typisch is, is dat wanneer ik optimistisch ben de meesten er pessimistisch
tegenover staan. Ik blijf in bijna alle
gevallen positief, want soms is dat
nodig. Met een negatieve mindset
kom je niet ver.

Introvert of extravert?
Allebei wel. Ik kan soms heel introvert zijn, want ik houd zeker van
een bepaalde hoeveelheid rust en
vind het ook niet erg om tijd alleen

BEKRO Horst
Bronboringen & Bronbemalingen

www.bekro.nl

Hydrofoorgroepen
en alle toebehoren zoals:
■ slangen ■ snelkoppelingen ■
■ sproeiers ■ kleppen ■ buizen ■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

Ik ben meestal te laat of net op tijd.
Ik ben heel slecht in tijd inschatten en
ik vergeet last-minute vaak iets. Dan
ben ik bijvoorbeeld mijn fietsensleutels kwijt als ik op het punt sta om te
vertrekken, dat komt doordat ik heel
chaotisch ben. Iedereen die me kent
weet ondertussen dat ze rekening
Wat is je beste en wat is je slechtste moeten houden met een paar minuten vertraging.
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik heel
medelevend ben. Soms iets teveel.
Heb je een bijbaantje?
Dan merk ik dat ik er zelf ook veel last Ja, ik werk bij de Albert Heijn als caisvan ga hebben en dat is niet goed.
sière en vakkenvuller. Ik doe dit nu
Mijn slechtste eigenschap is dat ik
denk ik ruim twee jaar. Ik heb gesolheel ongeduldig ben. Ik kan niet lang
liciteerd toen ik net vijftien was, aanwachten en als ik lang moet wachten gezien een baantje in de supermarkt
dan word ik geïrriteerd. Alhoewel het best goed verdiende en het me wel
over de jaren verbeterd is. Geduld is
leuk werk leek.
een schone zaak, toch?
te spenderen. Daarentegen vind ik
tijd doorbrengen met vrienden ook
heel gezellig. Ik sta altijd open voor
nieuwe dingen proberen en nieuwe
mensen ontmoeten, dus dat zal wel
mijn extraverte kant zijn.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
‘Tijd heelt wonden’, van mijn opa.
Ik heb best wat tegenslagen gehad
in het leven en dat doet natuurlijk
pijn. Het begin doet altijd het meeste
pijn, maar na verloop van tijd wordt
de pijn minder. Het is een kwestie
van tijd en die moet je omarmen.
Uiteindelijk word je er alleen maar
sterker van.

Wat was het laatste boek wat jij
heel erg leuk vond?

‘The Subtle Art of Not Giving a
F*ck’ van Mark Manson. In dit boek
beschrijft hij hoe je je ‘fucks’, oftewel waar je aandacht aan besteedt,
verstandig verdeelt. Doormiddel van
humor en prikkelende voorbeelden
krijg je steeds beter inzicht in alle psychologische valkuilen die ervoor zorgen dat mensen aandacht besteden
aan onbelangrijke dingen in plaats
van belangrijke dingen. Ik merk dat ik

Crommentuynstraat 50, Meterik

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

HET IS NOG STEEDS
KERSENTIJD!

Voor aardbeienplanten, groenteplanten o.a.: winterpreiplanten,
fruitbomen en kleinfruit naar Thijs
Huys, Langstraat 64 Horst-Hegelsom.
Tel.: 077 398 35 52.

KERSENTUIN JENNISKENS

OP
HEERLIJKE ZOETE KERSEN TE KO
AT!
MA
TO
AU
IN ONZE KERSEN

Te koop diverse soorten groente en
fruit. Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom tel.: 077 398 35 52.
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.

Bestellingen mogelijk
op tel. nr. 398 43 08 of 06 20 59 89 78

Optidee party: het kan weer! Word
jij gastvrouw/-heer: bel 06 48 55 07
30. www.optidee.nl/peggy-wismans

zelf ook geneigd ben om dat te doen
en dit boek heeft me meer inzicht
gegeven hoe ik het kan voorkomen.

Hond of kat?
Hmmm, lastig. Ik denk een kat. We
hebben ze thuis allebei gehad. Alleen
katten vind ik toch net wat leuker. Ze
vereisen minder onderhoud, doen hun
eigen ding, maar tegelijkertijd kun je
ook lekker met ze knuffelen en spelen. Ideaal in mijn ogen.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Honderd procent motorrijden. Sinds
kind af aan zit ik al achterop motoren
en ik vind het geweldig. Ik ga later
zeker weten mijn motorrijbewijs halen
en dan een mooie motor kopen.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Ik heb Latijn laten vallen. In het
tweede jaar van de middelbare ben
ik Grieks en Latijn gaan volgen en na
het derde jaar heb ik Latijn gekozen.
Ik stond dit jaar gemiddeld een 6 voor
Latijn, maar ik was er veel tijd aan
kwijt en daardoor kon ik geen aandacht besteden aan andere vakken
waar ik moeite mee heb. Ik wil namelijk ook geen studie doen waar je
Latijn voor nodig hebt, dus zodoende
heb ik Latijn laten vallen.

Als je een topsporter zou zijn,
waar zou je dan heel goed in willen
zijn?
Ik denk een MMA (Mixed Martial
Arts). Ik vind vechtsporten sowieso
heel cool en als ik UFC kijk dan heb ik
zoveel bewondering voor die atleten.
Ze trainen maandenlang zó hard voor
een gevecht van een paar minuten.
Bovendien moet je zowel mentaal
als fysiek sterk zijn en dat vergt veel
discipline.

Wat is je droombaan?
Als ik mijn vwo-diploma behaald heb,
wil ik het liefst in Leiden gaan studeren. Momenteel zijn International
Relations & Organisations en
Criminologie de studies die ik op het
oog heb, maar dat kan natuurlijk nog
veranderen. Het lijkt me heel leuk om
te gaan werken voor het Ministerie
van Buitenlandse Zaken of de politie.

Tekst: Teun van Zon

TEGELZETTER GEZOCHT,
Nieuwe uitdaging? Zorgeloos werken?
www.Slaats-tegelwerken.nl en bel!
Nieuwe aardappelen te koop!
Zelfbediening Bosstraat 63 Hegelsom.
Voor het schuren, lakken, of een
andere kleur van tafels en stoelen.,
J.Derikx, 06 10 95 42 20
Op zoek naar gebruikte of antieke
meubelen? Interesse?
Bel voor een afspraak: 0478 53 16 70
of 06 55 15 05 07
Verloren klein bosje (huis en auto)
sleutels: 06 30 17 03 17
TE HUUR in Horst-centrum, ruim
appartement (2021) met lift, huurprijs
€ 1.250,--per maand, 077 398 90 90

Hoi

Column

Genoeg
gegeten
All You Can Eat restaurants
zijn echt een briljante uitvinding. Je kan letterlijk 2,5 uur
lang alles eten wat je wilt.
Je wordt er zo ontzettend
hebberig van. Laatst zijn we
naar zo’n restaurant geweest
en ik heb mijn ogen uitgekeken.
Wat een vermaak, heerlijk.
Het deel in mijn hersenen die
de planning maakt heeft het
zwaar gehad de dag toen we
naar het All You Can Eat restaurant gingen. Moet ik iets eten
overdag? Of juist niet zodat ik
zo veel mogelijk plek overhou
voor vanavond? Maar misschien
is een kleine bodem toch wel
verstandig zodat mijn maag
straks niet de schrik van zijn
leven krijgt. Oh, en niet te veel
water drinken net van te voren,
want daar blijkt je honger van
over te gaan. Dat is zonde van
de centen. Wat trek je aan naar
zo’n restaurant? Ben ik nu overdressed? Dat gevoel kon ik snel
aan de kant zetten, want eenmaal toen we zaten keken we
onze ogen uit. Van ‘logisch dat
jij hier bent’ tot ‘met die hakken kun je beter blijven zitten’
tot ‘dikke panty’s, sportkleren en
slippers’. Oh, en heel veel rennende kinderen die bijna mijn
soep in hun nek kregen.

We keken onze
ogen uit
Alleen al om rond te kijken
zou ik al een uur extra bijboeken. We kunnen niet te lang
blijven kijken, dus tijd voor
actie. Waar gaan we beginnen?
De planning is weer all over.
Je wilt natuurlijk van alles wel
iets proeven. Maar er is zo veel
eten. Er is geen tijd om de lekkerste dingen nog een keer te
pakken want dan zit je al propvol.
En dan moeten de toetjes nog.
Het is gewoon een hele beleving.
Maar let op: leg je bestek nooit
op je bord. Voor je het weet is
het weg. En nergens in dat grote
gebouw kun je een mes en een
vork vinden, nergens.

Lotte Thijssen
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VVD Horst aan de Maas

Ruimte voor de rivieren

Op het moment hebben we te kampen met klimaatverandering. De
VVD is een enorme voorstander van een juiste energietransitie (met
name ook op basis van kernenergie). Door de hevige regenval van de
vorige week stroomden grote delen van Limburg over. Allereerst is dit
een verschrikkelijke ramp met desastreuse gevolgen voor de bewoners en ondernemers die getroffen zijn. Tevens heeft het kabinet de
gebeurtenissen in Limburg formeel gekenmerkt als een ‘ramp’.
Maar wat is er aan de hand? De Maas
kan de enorme hoeveelheid water
niet meer afvoeren, hierdoor lopen
weilanden, stadscentra en de dorpen
over. Toen ik nog het atheneum op

SP Horst aan de Maas

het Dendron College volgde heb ik
aardrijkskunde gehad. Onder andere
ging de lesstof over ruimte voor de
rivieren. De verschrikkelijke gebeurtenissen van de afgelopen week zijn

fing gaan betalen. Ons voorstel om
de laagste inkomens hierin tegemoet te komen werd niet gesteund
door de andere partijen.
Er moeten meer sociale huurwoningen komen in elk dorp en elke
kern. Om de jarenlange wachtlijsten voor een sociale huurwoning

CDA Horst aan de Maas

korter te maken, maar ook om de
bijzondere doelgroepen, waaronder
bijvoorbeeld statushouders, arbeidsmigranten en mensen die vanuit
GGZ- instellingen weer zelfstandig gaan wonen, beter te verdelen.
De sterkste schouders moeten de
zwaarste lasten gaan dragen.

diverse overleggen aan mogen sluiten, hier komt ook naar voren dat
als we luisteren naar elkaars standpunten en de reden waarom we dat
standpunt hebben er veel duidelijk
wordt. Of het nu gaat om van de
gebiedsgesprekken energie-indus-

D66+GroenLinks Horst aan de Maas

trie, waar we samen met coalitie
genoot Essentie vragen hebben
gesteld over de gang van zaken, of
over overlast die buurtbewoners
ondervinden van een ondernemer.
Ook dan is het goed om te horen dat
provincie, gemeente en ondernemer

recht van de sterkste lobby.
Wij zijn natuurlijk blij dat het zwembad en sporthal De Berkel blijven
waar ze nu liggen. Wat ons betreft
moet dat ook zo ‘bliéve’ en gaan we
de komende 15 jaar geen nieuwbouw plegen. We kunnen ons geld
wel beter besteden.

met elkaar in overleg gaan om tot
een oplossing te komen, waar ondernemen binnen de kaders van de wet
altijd de norm zal zijn.
Of dat het een open gesprek is tussen twee sportclubs om te kijken of
ze nader tot elkaar kunnen komen.
Het voelt goed om in een direct
overleg daar een steentje aan bij te
kunnen dragen. Daar krijg je energie
van, hoe lastig gesprekken soms ook

zijn. Al deze gesprekken dragen bij
om een goed beeld te krijgen van de
situatie en uiteindelijk een wel overwogen besluit te kunnen nemen.
Een bijdrage leveren aan een
mooi(er) Horst aan de Maas met respect voor ieders mening is waar ik
het voor doe.

Sonja van Giersbergen

Frenk Peeters

Bij Visie Veehouderij is gezondheid onbelangrijk

De Visie Veehouderij is op dinsdag 13 juli behandeld in de gemeenteraad. Hier hebben wij tegen gestemd,
een visie veehouderij die geen aandacht besteed aan milieu, gezondheid en dierenwelzijn kun je geen visie
noemen.
Een visie is een stip op de horizon
waarin je aangeeft waar je naar toe
wilt voor onze burgers en wat je wilt
doen aan uitdagingen die te maken
hebben met de veehouderij met
betrekking tot onderwerpen als stikstofproblemen, herstellen biodiversiteit, oplossingen voor verlagen van
CO2-uitstoot, stankoverlast en andere

Ook de cultuur-, sport- en onderwijssector hebben het zwaar te verduren
gehad tijdens de coronapandemie.
Juist deze sectoren bieden een uitgelezen kans om kansgelijkheid te
bevorderen. Daarom zijn wij bezorgd
over de cultuursector in Horst aan
de Maas, de bibliotheek en Omroep
Horst aan de Maas. We moeten
meer inzetten op goede en professionele krachten om zodoende het
maximale te bereiken voor onze
burgers. Helaas geldt hier vaak het

Luc Cuijpers

Kritisch = prima

We leven hier met z’n allen in een mooie gemeente en dat willen we, op zijn minst, graag zo houden. Dat we
daar allemaal onze eigen mening over hebben is prima. Dat we discussiëren over hoe het anders of beter
kan is ook prima. Maar doe dit dan op de juiste plek met respect voor elkaar.
In het openbaar anderen de maat
nemen zonder dat degene daarop
kan reageren is snel gedaan maar
draagt, mijn inziens, niet bij aan
het beter/mooier maken van onze
gemeente.
De afgelopen weken heb ik bij

klimaatverandering. Stoïcijns alleen
maar windmolens plaatsen is verre
van een oplossing. Voorkomen kan
niet meer, genezen wél. Meegaan
met de tijd is in alle aspecten van
belang. Met de veranderende
samenleving, met de technologie,
maar zeker óók met het klimaat.
Gewoon. Doen.

Begroting 2022

In onze gemeente staan alle seinen op rood. De begroting laat door corona een gat zien van 1,4 miljoen. Het
gat moet gedicht worden met middelen vanuit de landelijke overheid. Het kan niet zo zijn dat Jan met de
pet gaat betalen voor alle bedrijven die overeind gehouden zijn in deze coronatijd, of dat we dit aanvullen
uit de algemene reserve, zodat er bij echte rampen geen geld meer in de spaarpot zit.
De keuze van de coalitiepartijen om
de ozb minder te laten stijgen, maar
wel de afvalstoffenheffing te verhogen vonden wij een hele slechte.
Huiseigenaren profiteren van een
lage rente en waardevermeerdering
van hun huis. Huurders niet, maar ze
moeten wel meer afvalstoffenhef-

niet de eerste keer en helaas ook
niet de laatste keer. Als gemeente,
provincie en overheid moeten we
hier verder op anticiperen.
Dit is een helse opgave, dat betekent
echter niet dat we die uit de weg
moeten gaan. Maar juist met volle
moed er tegenaan. Ruimte voor de
rivieren, dat is bij mij nog altijd blijven hangen en dat zou mogelijk één
van de oplossingen kunnen zijn. Als
mens moeten we ons naast de energietransitie, óók aanpassen aan de

zaken. En een visie moet ambitie
uitstralen om dingen te verbeteren.
Die stip is wat ons betreft een betere
balans tussen mens, dier, milieu en
gezondheid. Dan worden genoemde
uitdagingen vanzelf daarmee opgelost.
Helaas, dat miste deze visie. Maar
het was nog erger. In de visie staat
dat de onderwerpen dierenwelzijn

maar ook gezondheid niet worden
meegenomen voor de veehouderij.
Ja, u leest het goed. D66+GroenLinks
stelde daarom voor om de gezondheid van onze inwoners (naast
economie en milieu) als doel op te
nemen in de toekomstvisie veehouderij. Gezien de ambitie van de
Gezondste Regio 2025, lijkt dit van-

zelfsprekend. Helaas… CDA, Essentie
en PvdA stemden tegen dit voorstel.
Volgens wethouder Rudy Tegels
wordt dit alles ingevuld in het zogenaamde uitvoeringsprogramma,
waarin precies zal worden aangegeven wanneer we wat gaan doen en
hoe. Eerst zien en dan geloven.
Dit alles betekent voor ons dat er nu
een enorme druk op de wethouder
ligt om in oktober met een uitvoeringsprogramma te komen waarin hij
met concrete plannen komt waar-

bij rekening wordt gehouden met
gezondheid, milieu en dierenwelzijn.
Het is 1 voor 12.
Voor wie willen we dit? Voor al onze
burgers, onze kinderen en kleinkinderen, voor een economisch gezonde
veehouderij en ook voor de 1.350
mensen in onze gemeente die door
de veehouderij in een slecht tot zeer
slecht woonklimaat leven. Wij zijn
vol verwachting.
Thijs Lenssen

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.

ZOMEROPRUIMING, stapelkorting
op diverse BREIGARENS. Breimode
en handwerken ‘t Schippertje
Schoolstraat 6 Horst volg ons op facebook.

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

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
In september starten we weer met
workshops! Data en tijden in de
agenda’s van www.atelier-destal.nl en
www.valise.nl. Fijne zomer!

Gezocht POETSHULP
2 a 3 uur per week, dagen in overleg
06 50 84 59 52 Horst

Tuinman gezocht voor enkele
uren per maand.
Telefoon: 077 398 12 56

Rijbewijskeuringen 75+,
Wekelijks B. Minken, arts,
Venrayseweg 40, Wanssum
Tel. 0478 53 17 48

Wij zoeken hulp om enkele keren in
de week onze geiten te melken en
te assisteren bij het aflammen. Bel
06 53 57 65 42 of mail naar info@vofdeverbinding.nl Deroozehoeve.nl

Ik zoek gratis goede rommelmarktspullen. Hebt u iets?
Kleding mag ook erbij..alvast bedankt.
06 11 28 63 30

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

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

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

Samen de schouders eronder, samen voor een schone leefomgeving!

Hoogwater en (zwerf)afval
Grofvuil / vergane huisraad

Het aanmelden van de volle zakken afval kan

Heeft u nog vergane huisraad als gevolg van het

via de MijnGemeente-app.

hoogwater? Maak dan ook een afspraak zodat wij
Zwerfafval van de dijk tot aan de Maas

het gratis kunnen ophalen (077 477 9777).

Zodra Rijkswaterstaat groen licht geeft kunnen we
U kunt tot en met 15 augustus van deze

de gebieden van de dijk tot aan de Maas oprui-

mogelijkheid gebruik maken.

men. Hiervoor benaderen we verenigingen die ook
het project Schone Maas hebben gelopen eerder

Zwerfafval van de straat tot aan de dijk

dit jaar. Let op! Voor uw eigen veiligheid is het niet

We doen een speciaal beroep op onze ZAP-ers

toegestaan om eerder deze gebieden te betreden.

(Zwerf Afval Prikkers):
Geef de straten van het hoogwatergebied tot

Zwerfafval in de Maas

aan de dijken extra aandacht. Op sommige

Het (zwerf)afval in de Maas wordt door

plekken ligt nu misschien meer zwerfafval.

Rijkswaterstaat opgeruimd.

3 augustus 2021

Jaarmarkt Horst wordt
weekmarkt
Vanwege de coronaregels is er op dinsdag 3 augustus 2021 geen jaarmarkt in Horst.
In plaats daarvan is er die dag een weekmarkt.

Bekendmakingen

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

• Helmesstraat 23 ( verlengingen beslistermijn)

• Dorperpeelweg 12 (oprichten machine-,

Lottum

opslagloods)

• Grimmelsweg 7 (bouwen van een loods)

• Kerkbosweg 49 (aanleggen

• Mgr. Schravenlaan 1a (het realiseren

bodemenergiesysteem)

van 24-uurs rouwkamers, ontvangst- en

Broekhuizen

kantoorruimte)

• Roamweg 17 (uitbreiden champignonkwekerij)

• Stokterweg 14 (Ruiterwedstrijd)

Griendtsveen

• Kaldenbroeck 1c (evenement Boerenmarkt

• St.Barbarastraat ong. (oprichten van

Buiten)

3 geschakelde woningen)

Meerlo

Grubbenvorst

• Tienrayseweg 14 (wijzigen voorgevel)

• Vinkenpeelweg 10 (uitbreiden bedrijfsgebouw)

Melderslo

• Reuveltweg 54 (inrit)

• Herenboswg 25b (fase 2 bouwen van 6

Horst

zelfvoorzienende woningen Eykelenbosch)

• Gebr. Van Doornelaan 63

Sevenum

(bouwen bedrijfshal)

• Klassenweg ong ( oprichten woonhuis)

• Tienrayseweg 14 (aardbeientrayveld voorzien

• Maarten de Vriesstraat 18 (plaatsen nieuw

van stekteeltstellingen)

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

• Boekweistraat 15 ( brandveilig gebruik)

• Schoolstraat 2a (wijzigen gevelreclame)

gemeente@horstaandemaas.nl

aﬂeverstation GAS)

077 - 477 9777
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Er moet een compensatie komen
voor boeren die getroffen zijn door
hoogwater
Boeren die buitendijks wonen willen een overheidscompensatie voor de schade die ze hebben opgelopen door het hoogwater. Ze kunnen namelijk
de rest van het jaar geen gewassen meer bebouwen, omdat de grond moet herstellen en in de winter niet gezaaid kan worden. De overheid
noemt het bedrijfsrisico en keert geen vergoedingen uit. Is dat terecht?
De boeren die buitendijks wonen vinden het
onlogisch dat mensen die binnendijks wonen
wel een schadevergoeding krijgen, terwijl
de dijken niet eens zijn doorgebroken. Ze
kaarten nu bij de overheid aan dat zij recht
hebben op compensatie. De schade loopt namelijk tot in de tonnen op. Volgens de boeren
hadden zij de watersnoodramp niet kunnen

overzien. De Maas heeft nog nooit in de zomer
tot overstromingen geleid, dit komt meestal voor
in de winter. En dat seizoen kunnen boeren inspringen op een ramp, maar in de zomer zitten
zij midden in het oogstseizoen.
Aan de andere kant is het een kwestie van
bedrijfsrisico. De overheid vindt dat boeren er
rekening mee kunnen houden als de Maas over-

stroomt. De overheid kan niet alle schades betalen. Dit geldt ook voor verzekeraars. De kosten
zullen dan in de miljarden bedragen.

Er moet een compensatie komen voor boeren die
getroffen zijn door hoogwater. Wat vindt u?

Oh, zit dat zo!

Woningaanbod dat nergens anders
te vinden is?
Intermakelaars biedt in samenwerking met meerdere lokale NVM makelaars woningzoekers een nieuwe dienst aan, Cirkl genaamd. Met deze
dienst krĳgen woningzoekers toegang tot extra woningaanbod dat nergens anders te koop staat. We bieden hiermee een oplossing voor het
tekort aan woningen en geven woningzoekers weer perspectief op het vinden van een nieuwe woning.
zit iedereen op elkaar te wachten.
Een zoeker gaat eerst kopen en pas
daarna zijn eigen woning verkopen”.
Het platform Cirkl draait de markt
om en begint bij de woningzoeker.
Woningzoekers die zich aanmelden
voor deze dienst, krijgen toegang
tot het woningaanbod van medewoningzoekers. Dat zijn woningen
die nog nergens anders zichtbaar
zijn. De voorwaarde om deze
woningen te kunnen zien, is dat de
zoeker ook zijn eigen woning binnen
het platform aanbiedt.
Dat de woningmarkt op slot zit,
is dagelijks te lezen in de media.
Er zijn veel meer woningzoekers
dan woningaanbieders. “Met onze
nieuwe dienst draaien we de
markt om”. “In de huidige markt

We zijn nu enkele weken aan de
slag met het platform en de eerste
woningen zijn inmiddels aangemeld.
Cirkl is een landelijk initiatief.
Woningzoekers kunnen alleen

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

toegang krijgen via een makelaar.
In de markt zijn ruim 600.000
woningzoekers actief. Een groot
deel daarvan is een zogenaamde
‘doorstromer’; iemand met een eigen
koopwoning die door wil stromen
naar een andere woning. Zodra een
deel van deze woningzoekers mee
gaan doen met Cirkl, en dus ook hun
woning daar gaan aanbieden, kan
het aanbod woningen snel stijgen.
“De woningmarkt in onze regio
kan met dit initiatief echt in
beweging komen. Dat is hard
nodig omdat er nog veel te weinig
nieuw aanbod gebouwd wordt en
we daar niet langer op kunnen
wachten”, zegt Erwin. We bouwen
een nieuw ecosysteem van
woningzoekers onder elkaar die

onderling matches maken. Bij iedere
transactie is de begeleiding van
een makelaar vereist. Bekijk dus
woningen voor de markt uit en
maak gebruik van onze unieke
matchingsmodule om je droomhuis
te vinden. Meer informatie, kosten
en voorwaarden vindt je op
intermakelaars.com/cirkl

Door Erwin Camps KRMT (Kandidaat
Register Makelaar Taxateur)

www.intermakelaars.com

Neet oet Meijel

Column

Verhuizen
Samen met mijn niet-Nederlandse vriendin ga ik binnenkort verhuizen. Waarheen, dat
weten we nog niet. Misschien
wordt het Wenen, misschien
Amsterdam, maar het wordt
tijd dat mijn vleugels de winden buiten de gemeentegrenzen voelen. Dat betekent ook
dat ik afscheid zal nemen als
redacteur van de HALLO.
In mijn studiejaren heb ik al
eens in kamertjes in Maastricht
en Londen gewoond, dus enige
kennis van de buitenwereld heb
ik al. Ik wilde altijd ergens zijn
waar het interessanter was dan
het ‘saaie’ Horst. In het ruime
halfjaar dat ik bij de HALLO
artikelen schreef ben ik er wel
achter gekomen dat onze eigen
saaie regio toch een heleboel te
bieden heeft. Normaal gesproken ben ik niet de meest sociale,
out-going persoon, maar ik vond
het altijd leuk om bij mensen op
bezoek te komen om te horen
waar zij zich mee bezighouden.
Gewoon luisteren naar de verhalen. Dan kom je er vanzelf achter
dat er meer achter de gemiddelde voordeur schuilt dan je zou
denken. Mensen vertellen heel
openlijk over de uitdagingen
die ze aangaan, dieptepunten
die ze hebben overwonnen of
prestaties die ze hebben bereikt.
Het is ook heel leerzaam. Ik heb
geleerd over paardensport, schat
zoeken, het leergedrag van kinderen, psychische aandoeningen,
vluchten uit het Midden-Oosten,
films, theatervoorstellingen en
ga zo maar door. Zo zie je maar
dat er meer in de gemeente
speelt dan je zou denken, zeker
als je niet weet waar je moet kijken. Ik hoop dat ik met mijn artikeltjes mijn mede-inwoners heb
kunnen informeren en entertainen en vertrouw mijn collega’s
erop dat ze dit zo goed mogelijk blijven doen. Wellicht zijn de
mensen in Wenen, Amsterdam
of waar dan ook net zo uniek en
verschillend, sterker nog, het
lijkt me vreemd als het niet zo
zou zijn. Maar als de rollen zijn
omgedraaid en de mensen daar
mijn verhaal willen horen, dan
zal ik ze laten horen hoe het is
om uit Horst te komen.

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

Tim van Rijswick Tienray
De Tienrayse Tim is overal te vinden, of het nu bij de voetbalvereniging, de carnavalsvereniging of in de
buurt is. Hij is vaak druk bezig, maar iets waar hij graag druk mee bezig is, is zijn gezin. Deze week wordt
Tim van Rijswick (37) uit Tienray geplukt.

trainer, spelers binnen de club indelen, scheidsrechters aanstellen,
enzovoorts. Dat doe ik natuurlijk niet
alleen. Net als bij carnaval moet je
van voetbal een feest maken, alleen
zit er bij voetbal nog een stukje prestatie achter. We streven ernaar dat we
zoveel mogelijk leden blijven behouden. Soms moet je concessies maken,
want niet iedereen kan in het eerste
elftal voetballen, dus je moet het wel
leuk houden. Als het voor de spelers
leuk is, dan komen in mijn ogen de
prestaties vanzelf. Je kunt er niet altijd
voor zorgen dat het voor iedereen
alleen maar plezier is. Als je iets wilt
presteren moet je op andere vlakken keuzes maken. Mijn rol is dan om
dat zo goed mogelijk af te werken.
Soms moet je harde keuzes maken en
daar ben ik ook voor. Ik vind het niet
erg, want als je het goed uitlegt aan
je leden, dan wordt het wel geaccepteerd en dat maakt het minder moeilijk. Het geluk is ook dat ik niet alles
alleen hoef te doen. Als bestuur zorg
je ervoor dat de vereniging leeft.”

Impact

“Er zijn diverse bezigheden waar
ik druk mee ben”, vertelt Tim van
Rijswick. “Ik voetbal zelf en heb
een bestuursfunctie bij Sporting
ST en rond carnaval ben ik nog
steeds actief bij de jeugdcarnaval.
De balans voor jezelf moet goed
zijn. Ik heb genoeg te doen. Er is
tijd genoeg om te recreëren of om
rust te nemen. Af en toe moeten
we dingen laten, maar over het
algemeen lukt het wel.” In 2014
was Tim prins van carnavalsvereniging De Geiten in Tienray en
nog steeds zit hij in de raad van
11. “We zijn altijd nauw betrokken geweest bij carnaval in het
dorp. Mijn vader is lang voorzit-

ter en vorst geweest. In het jaar dat
ik gevraagd werd om prins te worden
ging ik het toch wel wat meer waarderen. Dan zie je het van een andere
kant. Eerst wilde ik nooit in de raad
van 11, omdat ik dacht dat het heel
veel verplichtingen met zich meenam.
Ik was altijd overal bij, dus voor ons
veranderde er niet zoveel. Als prins
hoef je niet zelf de planning te maken
en je krijgt altijd goed te eten, dus
het is eigenlijk prima. Er wordt veel
voor je gedaan, dus het is fijn om iets
terug te geven.” Naast de verplichtingen is er ook genoeg ruimte voor een
feestje. Je probeert je beste beentje
voor te zetten voor je dorp, maar het
is niet dat je niet kunt feesten. Er zijn

Puzzel

wel officiële dingen die je moet doen,
maar iedereen wil het gezellig hebben
en voor gezelligheid zorg je door zelf
het goede voorbeeld te geven.”

Sporting ST
Tim voetbalt al een tijd in het eerste elftal van Sporting ST, maar sinds
2,5 jaar werkt hij ook veel achter de
schermen bij het bestuur. “Dat houdt
in het aanstellen van een nieuwe

In Tienray is Tim geboren en opgegroeid, in een gezin met twee jongere broers. “Mijn vader was niet veel
anders dan ik. Hij was actief in het
carnavalsleven en veel op het veld
te vinden. Ik ben het verenigingsleven eigenlijk ingegroeid.” Een onverwachte gebeurtenis zorgde ervoor dat
zijn jeugd een andere wending kreeg.
“Mijn middelste broer kreeg een ongeluk met zijn scooter toen hij 16 jaar
oud was en heeft toen een lange tijd
in een coma gelegen. Dat heeft wel
een tijd van ons leven beïnvloed,
waardoor alles zo’n 1,5 tot 2 jaar
stilstond. Gelukkig is hij er al met al
redelijk uitgekomen. Geestelijk had
het wel enige impact op hem, maar
hij kan gewoon zijn dingen doen.
Het beïnvloedt ons leven op enige

manier nog steeds, maar je vindt er
wel een plekje voor. Iedereen doet dat
anders. Het is nooit iets waar ik last
van heb gehad maar je moet wel je
weg ermee vinden.”

Gezinsleven
In 2008 liep hij Loes Dings tegen het
lijf. “Ze woonde in Tienray dus ik
kende haar al, maar de eerste keer dat
er iets tot stand kwam, was dankzij
voetbal. Met TOP’27 waren we gepromoveerd en met het hele dorp wordt
dat gevierd. Toen ben ik met haar in
contact gekomen en langzaam werd
dat contact steeds hechter. Het heeft
wel even geduurd voordat we echt
samen waren, maar uiteindelijk hebben we de knoop doorgehakt en
sindsdien zijn we niet meer gestopt.
We zijn nog steeds hartstikke gelukkig samen.” Een aantal jaar later
kochten ze een huis in Tienray en drie
jaar geleden werd het gezin uitgebreid met de eerste dochter. “Sinds
dit jaar hebben we de tweede erbij.
Het gezinsleven is ook belangrijk voor
me. Ik heb altijd wel kinderen gewild
en je krijgt er veel voor terug. Het is
leuk om het thuis zo gezellig te hebben en ze zijn nog steeds blij met
me”, lacht Tim. “Het leven wat we nu
hebben is prima. Ik zou het graag zo
voort willen zetten. Mijn werk vind ik
prima. Ons huis is prima. Mijn kinderen zullen langzaam groter worden
en alles is voor mij ook nieuw. Ik vind
het belangrijk om tijd te blijven houden om dingen te doen, zoals samen
op vakantie gaan of me blijven inzetten voor de verenigingen. Ik hoef
geen wereldreis te maken, ik vind het
vooral belangrijk om plezier te hebben
in de dingen die ik doe. Soms moet je
dingen met tegenzin doen, maar dan
krijg je er later wel iets voor terug.”

Gezocht:

Caissière

Tekst en beeld: Koen van Meijel

join ou
r
team!

hulpkracht (0-uren contract) of parttime (24 uur)

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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+ Je bent gastvrij en geniet van klantcontact
+ Je bent flexibel en vindt werken in het weekend geen probleem
+ Je bent een teamplayer en staat graag klaar voor je collega’s
+ Wij bieden jou een marktconformsalaris, voor jeugdloon hanteren
wij een jaar boven minimum leeftijd

www.trendstrade.nl

12

sport \ 2907

Expositie Kunstkapjes in
De Kantfabriek
De expositie Kunstkapjes van Irma Frijlink wordt gehouden in
museum De Kantfabriek in Horst. Tot en met zondag 8 augustus is
deze expositie te zien in het museum.

Vanaf de eerste week van de coronapandemie maakt Irma Frijlink
kunstkapjes. Elke week een.
Op deze wijze wil zij deze bijzondere tijd vastleggen. De kunstkapjes
geven zowel persoonlijke gebeurtenissen tijdens de pandemie weer als
algemene zaken die haar opvallen.
Denk bijvoorbeeld aan de ouderen
die in het begin geheel afgeslo-

ten werden van de buitenwereld
waarbij zij geen naasten mochten
ontvangen, met alle gevolgen van
dien en de kunst- en cultuurinstellingen die lange tijd gesloten moesten blijven. Of Koningsdag dat al
twee jaar op rij op een andere wijze
ingevuld moest worden. Het project
zal hierna te zien zijn in het CODA in
Apeldoorn.

Kathelijne Philipsen Limburgs
kampioen springen
Katelijne Philipsen uit Meerlo is zaterdag 24 juli voor de vijfde keer Limburgs kampioen geworden bij de
pony’s. Dat werd ze tijdens het toernooi in Reuver.

Katelijne werd kampioen in diverse
klasse springen en eventing met vier
verschillende pony’s. Katelijne rijdt
pony vanaf haar 4e jaar. Haar broers
rijden ook beiden paard. Katelijne rijdt
dagelijks drie pony’s waarvan er twee
van haar zelf zijn en één van een kennis. Ze is kampioen geworden in de
klasse DM met de door haar zelf opge-

leide merrie: Orchids Paloma. Orchids
Paloma’s vader is de NRPS stempelhengst Kanshebber. Het kampioenschap werd gehouden in Reuver dit
jaar. Katelijne kwam als enige foutloze
combinatie over de eindstreep. Elf jaar
geleden werd Katelijne’s vader (Hans
Philipsen) ook Limburgs kampioen in
de klasse M bij de paarden. Ook toen

was hij (weliswaar dan in de barrage)
de enige foutloze combinatie Katelijne
zal het Nederlands Kampioenschap
niet aan haar neus voorbij laten gaan,
deze wordt gehouden op zaterdag
21 augustus in Ermelo.

Tekst: Nicole Philipsen

Al sinds 1983 is Sumarbox uit Venlo hét opzetstation voor
dozen en trays van karton. Dagelijks leveren wij duizenden
verpakkingen aan telers, tuinders en andere verpakkers
in de omgeving. Onze klanten rekenen hierbij op onze
kennis, kunde en kwaliteit. Ze bouwen op ons maatwerk
en vertrouwen op ons voorraadbeheer. En blijkbaar doen
we het goed, want we groeien nog iedere dag. Daarom
zijn we op zoek naar nieuwe collega’s. Naar klantgerichte
medewerkers die initiatief durven nemen, mee willen
groeien en zichzelf willen ontwikkelen. Herken jij je hierin?
Ben jij de aanpakker die wij zoeken? Reageer dan snel
op één van onze vacatures!

Wil je meer weten over deze vacatures?
Bel dan met Anky van Vegchel,
telefoon (077) 3960420 of stuur een e-mail
naar anky@sumarbox.nl. Of kijk voor alle
informatie op www.sumarbox.nl/vacatures
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Uitleg over VVV Street League

Aftrap zomervakantie in de
Mussenbuurt
De wijk De Mussenbuurt organiseerde zaterdag 24 juli de aftrap
van de zomervakantie. Dat deden ze met een picknick op het
Valkplein in Horst.
Het thema van die dag was ontmoeting, onder het genot van hapjes en drankjes. Tijdens de aftrap
vonden verschillende activiteiten
plaats. Zo werden er vogelhuisjes
geverfd, werd het grote parachutespel gespeeld en de straatnamenquiz. Lennie Wagemans vertelde
over de VVV Street League, een
project dat in het voorjaar gaat
plaatsvinden. Het moedigde 22

jongeren uit de buurt aan een ‘fair
play voetbalwedstrijd’ te spelen op
het Jong Nederland-terrein in Horst.
Josien Vermeeren vertelde over
haar muzikale plan. Ze wil liederen
en muziekstukken met een speciale herinnering koppelen en daarmee een beeldend waargebeurd
verhaal creëren. Dit krijgt vorm na
de coronarestricties.

Schaapherder op bezoek

Boerenmarkt keert terug
naar De Locht
Ambachtslieden, ondernemers en enthousiaste hobbyisten zullen
zich op zondag 1 augustus weer kunnen presenteren tijdens de
boerenmarkt in Openluchtmuseum de Locht in Melderslo.
Tijdens deze boerenmarkt hebben tientallen kramen met allerlei
activiteiten van alles te bieden. Een
schaapherder zorgt met zijn kudde
voor een levendige sfeer. Kinderen
kunnen maaskeien en klompen
beschilderen en in het jeugdhonk
kan de hele familie oud-Hollandse
spelletjes spelen. Een muzikale

bijdrage zal geleverd worden door
blaaskapel Die Stall-Freunde uit
Wintelre, gekleed in originele
Tsjechische kostuums. De Locht is
dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur
geopend, maandagen uitgezonderd. Bijzondere activiteiten vinden
plaats van 12.30 tot 16.00 uur.

Kunstwerk ter plekke opgebouwd bij
De Horizon
Groep 8 van basisschool De Horizon in Sevenum heeft op woensdag 21 juli op haar allerlaatste basisschooldag
een kunstwerk onthuld dat de kinderen zelf hebben gemaakt. Het kunstwerk werd ter plekke opgebouwd en er
werd een gedicht voorgedragen. Het kunstwerk is een samenwerking met Cultuurpad en Creastaal. Het was
tevens de allerlaatste week van het bestaan van basisschool De Horizon. De school gaat fuseren met basisschool De Dobbelsteen en volgend schooljaar gaan ze samen verder onder de naam basisschool De Ezelsbrug.
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Bleumkes vaan Geluk
aan 70-jarig getrouwd
paar
Zangeres Nienke Wijnhoven en ambassadeur van Bleumkes vaan
Geluk overhandigde donderdag 22 juli haar eerste gelegenheidsBleumke vaan Geluk. Dat deed ze aan de heer en mevrouw JanssenGeurtjes uit Tienray. Zij vierden recentelijk hun 70-jarige
huwelijksdag. “Een noemenswaardige mijlpaal om op (bijna) 94- en
96-jarige leeftijd dit nog samen te mogen vieren”, zegt Nienke
Wijnhoven. “Het was een heel bijzondere en feestelijke Bleumkes vaan
Geluk-ochtend voor ons allen.”
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Puzzel

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij
Ambachtelijke Slagerij Joosten 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 1 augustus
(12.00 uur) binnen zijn. De winnaar wordt volgende week bekendgemaakt op
deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

muziek kraampjes brocante
terrassen streekproducten
poppenkast winkelen
De oplossing
van de puzzel in
De Hallo van 22 juli
2021 was:

En de winnaar is:
Ans Geuijen-Peeters.

donderdag 2 juli
donderdag 5, 12 & 19 augustus
17.00 uur - 21.00 uur

Van Harte
Gefeliciteerd met de
cadeaubon van
€ 50,- te besteden bij
Kapsalon Bellissimo
in Horst!
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Religie

Medische zorg

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

10.30

11.00

Grubbenvorst

zaterdag
Heilige mis
19.00
La Providence (kloosterkapel)
zondag
Heilige mis
11.15

Hegelsom
zondag

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

woensdag
donderdag
vrijdag

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

Huisartsenpost
Venlo

Heilige mis

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

09.30

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Meerlo

(alleen na telefonische afspraak)

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

Gebiedsteams

Gemeente Horst aan de Maas

dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Tandarts

zaterdag
zondag
maandag

30 juli t/m 01 augustus

Sevenum

dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
woensdag

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis

19.00

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst

10.00

Sinds 1 juli 2021 is Synthese aan
de slag met de maatschappelijke
begeleiding van statushouders in
de gemeente Horst aan de Maas.
De drijvende kracht in dit initiatief
zijn de vele vrijwilligers die
dagelijks een rol van betekenis
vervullen voor statushouders,
daar zijn wij ontzettend dankbaar
voor. We kunnen altijd nog meer
hulp gebruiken. Kun en wil jij iets
betekenen voor jouw nieuwe
dorpsgenoten?
Als maatschappelijk begeleider
ben jij het eerste aanspreekpunt
voor de statushouder. Je biedt
praktische ondersteuning bij onder
andere het bezichtigen van een
woning, inschrijven in de gemeente,

het afsluiten van internet en het
regelen van een zorgverzekering,
gas, water en licht. Je deelt jouw
kennis over onze samenleving,
instanties en regels. Daarnaast
bied je de statushouder individuele
begeleiding waarbij je onder andere
aandacht besteedt aan inburgering,
financiën en een sociaal netwerk.
Het is boeiend en zinvol werk, je
maakt écht verschil.
Meer weten? Kijk op onze website
synthese.nl/vacatures.
Heb jij affiniteit met deze doelgroep
en zou jij graag iets voor hen willen
betekenen? Neem dan contact op
met ons op!

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

zondag
Heilige mis
09.00
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Swolgen

In Horst aan
de Maas

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Spoedgevallendienst

Tiptoptand, Mgr. Joostenstraat
27-29, Grubbenvorst
077 327 00 97

02 t/m 50 augustus
Mondzorg Westsingel
Westsingel 102, 5961 DD Horst
077 777 70 55

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

Industriestraat 11, Horst
Pastoorstraat 23, Wanssum
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
077 398 14 50
danure.nl

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

abbGrowers B.V. is een jong en groeiend bedrijf dat zich bezig houdt met het sorteren, verpakken
en de handel van blauwe bessen en asperges. Zowel uit eigen teelt als van telers uit diverse
landen in Europa, Afrika en Zuid-Amerika. De moderne, gekoelde verpakkingshal waarin jaarrond
blauwe bessen worden verpakt staat in Horst.

KWALITEITSMEDEWERKER
Word jij onze nieuwe kwaliteitsmedewerker? De lekkerste blauwe bessen proef je wanneer deze met
vlag en wimpel geslaagd zijn nadat ze door onze kwaliteitsmedewerker zijn goedgekeurd.
Ben jij onze nieuwe collega die zin heeft in blauwe bessen?

TECHNISCHE DIENST MEDEWERKER
Welkom Proactieve TECHNISCHE probleemoplosser! Heb jij interesse in de meest innovatieve techniek van onze
sorteer- en verpakkingsmachines voor blauwe bessen? Ben jij de TECHNISCHE MAN/VROUW die trots is wanneer
storingen voorkomen en opgelost zijn? Kijk jij vooruit en wil je zaken verbeteren en stroomlijnen?

VERPAKKING - PRODUCTIE MEDEWERKER
Onze medewerkers zijn de belangrijkste factor in ons bedrijf. Wij zoeken nieuwe collega’s die net als
wij betrokken, gemotiveerd, flexibel en proactief zijn. Die plezier uit het samenwerken met collega’s
halen in de dynamische wereld van blauwe bessen verpakken.
website
’s, kijk voor alle informatie op onze
Wij zijn op zoek naar nieuwe collega
bekijk onze bedrijfsfilm
www.abbgrowers.com/vacatures en
WmWA
www.youtube.com/watch?v=8fJKbqR

Wat wij bieden:
Wij bieden een uitstekend salaris volgens de CAO Groothandel AGF. Met enthousiaste collega’s werk je in een
uitdagende werksfeer in een dynamische branche met een hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas
06 55 40 80 23

Voel jij je aangesproken en wil je ook werken in een dynamisch bedrijf waarin je inzet de juiste waardering krijgt?
Stuur dan je sollicitatie naar:
abbGrowers B.V. Handelstraat 8, 5961 PV Horst of mail naar hr@abbgrowers.com

15

16

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.
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NO FROST
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186
CM

200,inruil
korting

59,5CM

170,inruil
korting

164
CM

699,-

234L
KOELEN

499,-

107L
VRIEZEN

819,-

60 CM

649,-

232L
VRIEZEN

LG KOEL-VRIESCOMBINATIE GBB61SWGFN

MIELE VRIEZER FN 26062

• NatureFRESH • LINEARCOOLING • DoorCooling+

• No Frost • EasyOpen • VarioRoom

8 Winkels in Limburg
Roermond • Weert • Panningen • Tegelen • Echt • Heythuysen • Horst • Sittard-Geleen
1.600 m2

1.400 m2

1.000 m2

500 m2

600 m2

300 m2

350 m2

Shop 24/7 online | www.eptummers.nl | T: 085 - 105 4444

Medio augustus open

