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Horst aan de Maas

Âchterum is Kermis
Tweehonderd bezoekers namen zondag 1 augustus plaats tijdens de tuinconcerten bij mensen thuis in Horst. In zeven verschillende tuinen waren voorstellingen te zien onder de titel
Âchterum is kermis. De organisatie kijkt terug op een geslaagde eerste editie van Âchterum is kermis. “De weersverwachting was nog even spannend. Maar de bezoekers hadden
zich goed voorbereid op de regen door poncho’s, regenjassen of paraplu’s mee te nemen. We hebben veel complimenten gehad en we hebben als organisatie echt genoten”, laat Josien
Vermeeren weten. / Beeld: Hub Vermeeren

Verbaasd over de nieuwste plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten

Inwoners Sevenum vrezen voor leefbaarheid van dorp
In een brief maken de bewoners van de Dorperdijk, Zeesweg, Venloseweg, Klassenweg, Romerweg en Laarweg
in Sevenum duidelijk dat ze vrezen voor de leefbaarheid van het dorp. Dat de omwonenden van de Zeesweg
niet geïnformeerd zijn over de nieuwste plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten in Sevenum, is voor
hen de druppel. Een groot deel van de bewoners heeft zich inmiddels gegroepeerd en eist een dialoog met de
bestuurders van de gemeente Horst aan de Maas.
Volgens de bewoners stapelen de
afgelopen jaren de ontwikkelingen in
dit gebied zich in sneltreinvaart op.
‘Als een soort ‘sluipmoordenaar’ wordt
stukje bij beetje de omgeving en de
leefbaarheid aangetast en wordt de
groene gemeente Sevenum ‘kleiner
en kleiner’ en juist onaantrekkelijk’,
schrijven ze in de brief. De bewoners
doelen hier op de ontwikkeling van
Greenport, met haar ‘klavertjes’ en
grote magazijnen, de windmolens die
straks op het einde van de Dorperdijk
verrijzen, de infrastructuur die hierop

deels wordt aangepast, de verblijfsaccommodaties voor arbeidsmigranten
en de ontwikkeling van de Krouwel.
Volgens de bewoners worden zij ook
niet betrokken in de omgevingsdialoog. ‘Communicatie over de ontwikkelingen vindt gebrekkig, verdeeld
en gefaseerd plaats, terwijl de indruk
wordt gewekt door de gemeente
Horst aan de Maas, haar vertegenwoordigers alsook de Greenport
Ontwikkelingsmaatschappij dat de
omgeving goed wordt geïnformeerd.
Met verbazing en ontsteltenis heb-

ben wij, bewoners van de Zeesweg
en directe omgeving, toevallig kennis genomen van het besluit van het
College van B&W om een vergunning te verlenen voor het realiseren
van een bedrijfsgebouw-/verblijfsgebouw voor huisvesting van arbeidsmigranten aan de Zeesweg. Gezien
alle ontwikkelingen en de gebrekkige
communicatie is dit voor de bewoners van de omgeving Dorperdijk,
Zeesweg, Venloseweg, Klassenweg en
Romerweg de druppel die de emmer
doet overlopen.’ Daarom eist de groep

een dialoog met de bestuurders van
de gemeente Horst aan de Maas. Zij
willen naast duidelijkheid over toekomstige ontwikkelingen ook dat er
een lijn wordt getrokken, dat er werk
wordt gemaakt van een verbetering
van de verkeersveiligheid, sociale veiligheid, sociale saamhorigheid en dat
er een compensatie komt voor planschade.
De SP-fractie in de gemeenteraad van
Horst aan de Maas heeft schriftelijke
vragen gesteld over de nieuwste plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten in Sevenum. De SP reageert
daarmee op een brief van bewoners van de Dorperdijk, Zeesweg,
Venloseweg, Klassenweg, Romerweg
en Laarweg in Sevenum. Daarnaast
stelt de SP vragen naar aanleiding van

informatie over plannen om het aantal
plekken voor arbeidsmigranten bij het
al bestaande gebouw van arbeidsmigranten uit te breiden van 416 naar
512 plekken.
De SP wil van het college weten of de
initiatiefnemers van de plannen op
de hoogte gebracht zijn van de richtlijnen voor een omgevingsgesprek.
Ook vraagt de partij wat de gemeente
gaat doen indien niet voldaan is aan
de richtlijnen voor een omgevingsgesprek waar de omwonenden een
reactie kenbaar kunnen maken aan de
gemeente. Tenslotte wil de SP weten
of de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van initiatiefnemers en de
gemeente Horst aan de Maas in het
geding zijn.
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Grubbenvorst wil Pastoor Vullinghsplein opknappen
In Grubbenvorst is een initiatiefgroep van vijf personen gestart
met het samenstellen van een
conceptplan voor het opknappen
van het Pastoor Vullinghsplein.
Dorpsgenoten zijn het erover eens
dat het plein momenteel niet altijd
goed wordt onderhouden.
Een upgrade van het plein zou het
dorp aantrekkelijker maken.
De initiatiefgroep is ontstaan uit
onvrede over de huidige situatie.
Het plein is volgens Peggy Boogaarts,
die spreekt namens de groep, niet
uitnodigend. “Het is een bijzonder
plein, mede door de vorm en doordat
het erg groen is. Het is de bedoeling
deze groene uitstraling zoveel mogelijk te behouden. Momenteel wordt
het groen beheerd door de gemeente,
maar zij heeft niet genoeg capaciteit om elke week het onderhoud te
plegen, zoals de inwoners dat graag
zouden zien. Hierdoor liggen het gras
en de haagjes er niet meer netjes bij.
Daarom willen we een groengroep
opstarten en als het plan definitief
is ook de mogelijkheid onderzoeken
of we als inwoners en omwonenden
het plein deels zelf kunnen onderhouden. Dit gebeurt dan met ondersteuning van de groengroep in oprichting.
Inmiddels hebben zich al zes personen
aangemeld en is het eerste werk al
verricht. Enkele aanwonenden hebben
namelijk bij de kiosk nieuwe planten
gepoot waardoor het er al iets fleuriger uitziet.”

Colofon
HALLO Horst aan de Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Horst aan de Maas.

Oplage 19.800 exemplaren

Peggy geeft aan dat de aanwonenden,
de pleingebruikers, die er activiteiten
organiseren, maar ook rest van het
dorp erg betrokken is bij de ontwikkeling van het plein. Dat blijkt uit de vele
ideeën en suggesties die zij hebben
ontvangen. “Wij willen een conceptplan maken dat breed gedragen wordt
en niet alleen door de initiatiefgroep.
Daarom hebben we de wensen van
de dorpsgenoten verzameld en die
zijn we inmiddels aan het inventari-

seren. Daaruit is onder andere naar
voren gekomen dat de kiosk moet
worden opgeknapt, het gras beter
moet worden onderhouden, er een
goed verlichtingsplan moet komen
en er meer prullenbakken en bankjes
geplaatst moeten worden. Ook wordt
er gekeken naar een meer praktische
indeling van het plein. Dat laatste kan
bijvoorbeeld door haagjes en paadjes
anders in te richten, zodat er makkelijker activiteiten georganiseerd kunnen

worden. Verder wordt er ook gekeken
of de verkeersveiligheid rondom het
plein in het plan kan worden meegenomen.”
Het doel is om het plein uitnodigend
te maken en daar is een budget voor
vrij gemaakt bij de gemeente. Er is
25.000 euro subsidie toegekend aan
het project. “We zitten nog in de
beginfase van het conceptplan, maar
we zijn bang dat we aan het bedrag
niet genoeg hebben. Daarom willen

we nog fondsen en sponsoren aanschrijven.” De initiatiefgroep streeft
ernaar om het conceptplan in oktober
afgerond te hebben, zodat de ideeën
voor het einde van het jaar bij de
gemeente ingediend kunnen worden.
Reageren op de plannen kan via pastoorvullinghsplein@dorpsraadgrubbenvorst.nl

Tekst: Jeanine Hendriks

Maas Cleanup om Maas op te ruimen na
waterramp
ber kan ook via de website. Om de
De Maas en haar zijrivieren hebben hun ongekende krachten laten zien. Nu het water gezakt is, komt er een
gigantische hoeveelheid afval aan de oppervlakte. Schone Maas, Schone Rivieren, LIVES en Maas Cleanup roepen opruimacties kracht bij te zetten, pakt
de organisatie dit jaar het probleem
daarom op om de handen uit de mouwen te steken voor een extra Maas Cleanup op zaterdag 14 augustus.

Handelstraat 17, 5961 PV Horst

ook bij de bron aan door middel van
een petitie waarmee we vragen om
de Maas de eerste beschermde rivier
van Nederland te maken. “Wij roepen
met de petitie Maas in de Wet de politiek op om van de Maas een rechtspersoon te maken. Door de rechten
voor de Maas beter te regelen én te
verankeren kan de Maas zelf opkomen
voor haar recht om vrij van zwerfafval en andere vervuiling te stromen.”
De petitie kan getekend worden via
www.maascleanup.nl/actie/petitie
Na Maas Cleanup Day wordt de petitie
aangeboden aan de Tweede Kamer.

Aanlevertijden (uiterlijk)

Maas Cleanup

Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Maas Cleanup is een beweging van
bedrijven, (natuur)organisaties en burgers, verenigd voor de Maas. In plaats
van veroorzaker, willen zij samen
oplosser worden van het afvalprobleem. Juist door ook het bedrijfsleven
te betrekken bij een schonere omgeving, kunnen zij hun kennis inzetten voor duurzaamheid. Bovendien
stimuleert Maas Cleanup organisaties
die meedoen om zelf ook duurzamer
aan de slag te gaan. We willen deze
problemen bij de bron aanpakken: een
échte oplossing vinden waardoor onze
Maas beter beschermd kan worden.

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

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.

Maar dat moet wel op een veilige
manier gebeuren en zonder de natuur
verder te beschadigen. In overleg met
waterbeherende partijen, de veiligheidsregio’s, terrein beherende organisaties en lokale overheden is er een
overzichtskaart gemaakt van waar en
wanneer er opgeruimd kan worden. Op
die manier worden gevaarlijke situaties voorkomen. Aanmelden voor deze

actie kan via www.maascleanup.nl
“Met heel veel vrijwilligers in samenwerking met bedrijven en waterbeherende partijen gaan we de schouders
eronder zetten en de strijd aan”,
aldus Maas Cleanup coördinator Noï
Boesten. Groepen vrienden, collega’s
en families worden aangemoedigd om
aan de slag te gaan zodat Limburg en
haar riviernatuur weer schoon wordt.

World Cleanup Day
Daarna is op zaterdag 18 september
de wereldwijde opruimactie World
Cleanup Day waarop in 180 landen
tegelijkertijd de planeet een schoonmaakbeurt krijgt. Ook Maas Cleanup
organiseert dan een grote opruimdag
in het stroomgebied van de Maas:
Maas Cleanup Day. Aanmelden voor
Maas Cleanup Day op 18 septem-
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Amber gaat sterrenkunde studeren
Bedrijfskunde, communicatie, pabo of sociaal maatschappelijk werk. Het zijn zomaar een greep uit de
bekende opleidingen waar studenten uit kunnen kiezen in Nederland. De opleiding Sterrenkunde daarentegen
hoor je niet zo vaak. Amber Duijndam (17) uit Sevenum besloot voor deze opleiding te gaan.

Lenssen Vul- en Sluittechniek B.V. te Sevenum is een
modern bedrijf met een internationale klantenkring,
dat nieuwe en second-life machines levert voornamelijk
bestemd voor de voedingsmiddelenindustrie.
Voor uitbreiding en aanvulling voor ons team zoeken
wij de volgende medewerkers:

CONSTRUCTEUR
MACHINEBOUW
Ervaring met Solid Works

BESTURINGSTECHNICUS
Ervaring met Siemens PLC programmeren

ELEKTROMONTEUR
Aan haar cijfers van het eindexamen
was duidelijk te zien waar de
interesse ligt van Amber. “Ik haalde
een 9,4 voor natuurkunde”, zegt ze
trots. “Ik heb wel lang getwijfeld
over mijn studiekeuze. Ik vind
biologie ook hartstikke leuk.
Daarom besloot ik te kijken naar
mijn eindexamen, dat uiteindelijk
resulteerde in de studie sterrenkunde
in Nijmegen.” Het is een opleiding
waar veel aandacht is voor wiskunde
en natuurkunde. “Deze twee
vakken worden gecombineerd.
Want zonder wiskunde kun je niets

met natuurkunde en andersom geldt
hetzelfde.”

Master
Het eerste jaar gaat voornamelijk over
wiskunde, daarna kun je specifieker
ergens voor kiezen. “Dan ga ik denk
ik voor kwantummechanica”, zegt
Amber. “Ik houd ervan om dingen te
onderzoeken en achter zaken te komen
met formules.” Hoe ziet Amber haar
toekomst voor zich? “Veel studenten
komen terecht bij bedrijven, want je
leert heel goed analytisch denken.
Je zou ook docent natuurkunde kunnen

worden.” Na de studie Sterrenkunde
wil Amber zeker nog een master doen.
“Waarin, weet ik nog niet. Wel iets
dat in verbinding staat met sterrenkunde, geen Spaans of iets dergelijks.”
Ook droomt Amber ervan om ooit een
jaar of half jaar in het buitenland te studeren of te werken. “Het lijkt mij interessant om te kijken hoe zij daar alles
weer anders aanpakken. Het zou ook
kunnen dat ik een keer op kamers ga
wonen in Nijmegen of bij een toekomstige studie. Dat zie ik dan wel.”
Tekst en beeld: Niels van Rens

Ervaring met het bouwen van besturingskasten,
bekabelen en opstarten machines op locatie

ASSEMBLAGE en/of
REVISIETECHNICUS
Zowel op onze locatie als bij klanten

Redelijke beheersing van de Engelse en Duitse taal
is gewenst en in het bezit van rijbewijs.
cao metaalbewerkingsbedrijf is van toepassing.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met Mart Lenssen 06 53 21 6887.
Solliciteren kan per email op: m.lenssen@lvs-bv.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Woningbouwproject PETC+-terrein
weer vertraagd

Berghemweg 23, 5975 RJ Sevenum
T +31(0)77-467 2157 I www.lvs-bv.nl

Het nieuwbouwproject PETC+-terrein in Hegelsom is weer vertraagd. Volgens projectontwikkelaar
Hertoghave ligt dat voornamelijk aan te weinig mankracht bij de gemeente Horst aan de Maas.

Wij zijn op zoek naar zowel nationale als internationale chauffeurs.

Internationale
chauffeurs m/v
Voor het vervoer van groente, fruit, planten en stukgoed naar
Duitsland zijn wij op zoek naar chauffeurs met een CE rijbewijs.

De afgelopen maanden is het
PETC+‑terrein leeggehaald. Maar het
bestemmingsplan is nog niet vastgesteld door de gemeente en daarom
levert het uitbreidingsplan de Oude
Holstraat vertraging op. “Omdat het
woonrijp maken van de grond en
opstarten van de verkoop en later
de verhuur pas kunnen starten als
het bestemmingsplan is vastgesteld,
lopen we hier ook vertraging op”,
zegt de projectontwikkelaar. Als de
verkoop start, dan worden ook de
kavelafmetingen, woningtekeningen, technische omschrijvingen en

verkoopprijzen bekend. Het proces
van verhuur volgt dan enkele maanden later. Inmiddels zijn de gebouwen op het terrein bijna leeg en is de
sloopvergunning verleend. “Het is de
bedoeling om deze gebouwen vanaf
vrijdag 6 september in één stroom
te slopen, zodat de overlast voor de
omgeving tot het minimum beperkt
blijft”, meldt Hertoghave. De schoolgebouwen aan de rotonde worden
de komende periode nog door een
aantal verenigingen uit Hegelsom
gebruikt en de hondenopvang blijft
aan de Stationsstraat. De entree van

dit gebied is weer gangbaar gemaakt
en het groenonderhoud zal verder vorm worden gegeven. De ontwikkeling van dit gebied wordt in
een tweede fase vormgegeven.
Dit zal naar verwachting eind 2022
zijn. De bedoeling van het nieuwbouwproject is dat er een compleet
nieuwe wijk wordt gebouwd met
zo’n tachtig woningen. Op de resultaten van eerdere interessepeiling van
Hertoghave wordt de opsplitsing in
soorten huizen gebaseerd.
Beeld: Hertoghave

Nationale
chauffeurs m/v
Voor het lossen van retourvrachten en voor groepage
transport binnen Nederland en België zijn wij op zoek naar
chauffeurs met een CE rijbewijs.
Functie-eisen:
• Goede communicatieve
vaardigheden in de
Nederlandse en Duitse taal
• CE rijbewijs
• Geen negen tot vijf mentaliteit
• ADR is een pre

Wij bieden:
• Leuke baan in een stabiel
familiebedrijf
• Goede arbeidsvoorwaarden
via CAO- Beroepsgoederenvervoer

Solliciteren per e-mail via m.sanders@cuppenlogistics.nl
Venrayseweg 143 5961 NS Horst • www.cuppenlogistics.nl
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“Tijd, ik zou je willen vangen
zoals een visser vangt zijn vis.
Helaas ben jij de visser en ik de vis.
Tot het laatste moment gevochten en gezocht naar een
oplossing, maar deze oneerlijke strijd kon jij niet winnen.
Diep bedroefd hebben wij afscheid moeten nemen van
mijn lieve man en ons pap

Zorgzaam, bescheiden, familiemens
Wij hebben afscheid moeten nemen van

Truus Laureijs-Verheijen
Horst, 27 februari 1932

Venlo, 26 juli 2021

echtgenote van

Janus Laureijs

Hay Poels
Petra Poels - Spreeuwenberg
Horst, 20 mei 1958

† Castenray, 29 juli 2021
Petra
Rene
Scott
Poemba

Kees
Jules en Lotte, Chiem, Romee
Nina en Jelle
Jacqueline en Huub
Sven en Bram
Hanny en Martien
Jan en Fleur
Kees

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

Het afscheid van Truus werd op vrijdag 30 juli in besloten
kring gehouden.
Een speciaal woord van dank aan alle medewerkers van
Groene Kruis Thuiszorg en aan de medewerkers van de IC-afdeling
van VieCuri Venlo.

&

Matthiasstraat 13
5811 AN Castenray

Uitvaarten

Op woensdag 4 augustus hebben wij in besloten kring
afscheid genomen van Hay.

Nellie in stilte ben je plotseling van ons heengegaan.
Bedroefd heb je ons achtergelaten.
Dankbaar zijn we voor het vele goede dat je ons gegeven hebt.
Heden is van ons heengegaan
mijn lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, onze zus

Nellie Janssen

“Woorden zoeken en vinden heb ik nog nooit een
probleem gevonden, maar spreek de juiste maar
eens op de juiste plek en het juiste moment.”

Felix van Haren
* Helmond, 29 juli 1942

in liefde verbonden met

Mia Lenders

Annemarie & Jeroen

Sef Seuren

Babel & Jules

† Horst, 1 augustus 2021
Theo en Marcel
Annie
Chris en Dorien
Jan en Willy

Correspondentieadres: Weltersweide 18, 5961 EJ Horst

De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 6 augustus om 10.30 uur in de
Heilige Lambertus kerk aan het St. Lambertusplein 16, 5961 EW Horst.
Aansluitend brengen wij Nellie in besloten kring naar het crematorium.

Onze hartelijke dank aan iedereen voor alle steun en
medeleven bij het afscheid van Felix.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a.:
winterpreiplanten, fruitbomen en
kleinfruit naar Thijs Huys, Langstraat
64 Horst-Hegelsom. Tel.: 077 398 35 52.

Math. Vosbeek

Te koop diverse soorten groente en
fruit. Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom tel.: 077 398 35 52.

Dit heeft ons veel steun en troost gegeven.
Trees, kinderen en kleinkinderen

uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

(in Horst is het eigenlijk óók best wel vaak mooi weer)

Graag willen wij langs deze weg iedereen bedanken voor
de hartverwarmende blijken van belangstelling na het
overlijden van mijn man, onze lieve (schoon)vader en opa

Jeu

bob noten

Tom

Contactadres: 5961 HW Horst, Helmesstraat 26

Dankbetuiging

24 uur bereikbaar

Han & Kim

Op zaterdag 31 juli hebben wij in besloten kring in zijn eigen
omgeving afscheid genomen van Felix.

Een speciaal woord van dank voor de medewerkers van Hof ter Berkel.
Zij hebben Nellie met liefde verzorgd.

06 51 16 07 58 | 0478 57 14 42

† Horst, 25 juli 2021

weduwe van
* Hegelsom, 9 juni 1936

Uw wens staat bij ons centraal...

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

Lottum, augustus 2021

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

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 22 augustus
om 9.00 uur in de parochiekerk van de H. Gertrudis te Lottum.

TEGELZETTER GEZOCHT,
Nieuwe uitdaging? Zorgeloos werken?
www.Slaats-tegelwerken.nl en bel!
Nieuwe aardappelen te koop!
Zelfbediening Bosstraat 63 Hegelsom.

Verse FRAMBOZEN EN BRAMEN van
de teler! Tongerloseweg 11, 5963NR
Hegelsom (Horst) Tel. 06 16 04 23 57
Op zoek naar gebruikte of antieke
meubelen? Interesse? Bel voor een
afspraak: 0478 53 16 70 of 06 55 15 05 07
Rijbewijskeuringen 75+, Wekelijks
B. Minken, arts, Venrayseweg 40,
Wanssum Tel. 0478 53 17 48
Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a.:
winterpreiplanten, fruitbomen en
kleinfruit naar Thijs Huys, Langstraat
64 Horst-Hegelsom. Tel.: 077 398 35 52.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Te huur vrijstaande woning met
garage
Voor info 06 22 28 49 33
Huur €1000 p/m

Gevraagd: scholieren voor werk
op paardenbedrijf. Zaterdagen (en
vakanties).
Geen training paarden. Alle overige
werkz. Bel: 06 53 71 73 41
Kienen in de Meterik, 9 augustus
en daarna elke tweede maandag v/d
maand in het MFC (KBO Meterik)
Poetshulp gevraagd voor +/- 3 uur
week in horst
Reactie: nicoylc@outlook.com
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Geboren

Romée

23 juli 2021
Dochter van
Remco en Cathy
Paulissen - van Well
Karel Appelstraat 17
5995 CN Kessel
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Adver torial

32.000 euro toegekend

Adviesraad positief over
nieuwe toeristische plannen
De Adviesraad vrijetijdseconomie heeft de eerste plannen beoordeeld van organisaties die Horst aan de Maas aantrekkelijker
willen maken voor toeristen. Drie van de aangeleverde plannen
waren compleet en dragen bij aan een gastvrij Horst aan de Maas.
De adviesraad vrijetijdseconomie heeft deze plannen dan ook een
positief advies gegeven. Gemeente Horst aan de Maas heeft ruim
32.000 euro aan subsidies toegekend voor de realisatie van de
plannen.
Centrummanagement Horst gaat
samen met lokale musea en toeristische attracties de zomer vieren.
Deze viering vindt plaats op de
zomerse avondmarkt waar onder
andere musea en streekproducten
worden gepromoot. De gemeente
heeft hiervoor een subsidie uitgekeerd van 6.000 euro.
Openluchtmuseum de Locht organiseert samen met BiblioNu in de
herfstvakantie een programma in
het thema ‘Worden wat je wilt’.
Dit programma wordt ook gepromoot bij de verblijfsrecreatieve
accommodaties in de gemeente.
Zo kunnen jonge toeristen die in de
gemeente verblijven ook meedoen
aan de activiteiten. Gemeente
Horst aan de Maas trekt hiervoor
6.755 euro uit.
Tot slot is er een subsidie toegekend van 20.000 euro aan een
aantal ondernemers dat bezig is
met het gastvrijer maken van het
boerenerf. Deze ondernemers zorgen voor een rustplek in het buitengebied met lokale producten in
een automaat, picknickbank en een
toiletvoorziening. Janine Althuizen
van Lekker(K)eten en John van de
Pas van Passi zijn de initiatiefnemers van Gastvrij Limburgs Erf:
“Met dit project creëren we samen

met deelnemende partners vrij
toegankelijke picknickplekken met
faciliteiten voor de recreanten.
Deze rustplekken verbinden we
met elkaar door wandel- en fietsroutes te maken. Het zou mooi zijn
wanneer er nog meer deelnemers
aansluiten. Zo kunnen we gasten in
het buitengebied nog meer kunnen laten proeven van de diverse
streekproducten en gastvrij Host
aan de Maas.”
Wethouder Eric Beurskens: “Door
de verbinding te zoeken ontstaan
er nieuwe, creatieve trekpleisters
voor Horst aan de Maas. Fantastisch
om te zien dat de plannen ook al
op korte termijn gerealiseerd kunnen worden”.

Het verhaal van Mario Tetzlaff
De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zĳn eigen verhaal. Neem het verhaal van Mario
Tetzlaff. De in Sevenum woonachtige Mario is sinds april dit jaar werkzaam als Medewerker Guest Service
bĳ Center Parcs Het Meerdal in America. Het uitvoeren van de toegangscontrole, beveiligen van de gebouwen
en het terrein en het afhandelen van noodtelefoontjes behoren onder meer tot zĳn werkzaamheden.
Mario: “Dit werk is op mĳn lĳf geschreven: het omgaan met mensen en de afwisseling in het werk bevallen me
erg goed.” Mario wordt ondersteund door jobcoach Marlies Feĳen, zĳ regelde samen met een
participatiecoach de detacheringsovereenkoms met Center Parcs en staat klaar als hĳ ergens mee zit.

Meer plannen in de maak
Niet alle ingediende plannen waren
al klaar voor een positief advies.
Samen met de vertegenwoordigers uit de adviesraad worden de
plannen nog verder uitgewerkt.
Na de zomer worden deze, samen
met nieuwe plannen, beoordeeld.
Organisaties die ideeën of projecten hebben om Horst aan de Maas
nog aantrekkelijker te maken voor
toeristen kunnen deze indienen via
www.horstaandemaas.nl/subsidievrijetijdseconomie

COME WORK WITH US!

BEN JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA:

GTL Europe biedt jou een uitdagende en
zelfstandige functie in een no-nonsense
bedrijf met diverse ontwikkelmogelijkheden.
De sociaal betrokken familiecultuur en korte
lijnen zijn kenmerkend voor GTL.
Ontwikkeling en plezier in het werk vinden
we erg belangrijk.

Elektromonteur Internationaal
(Controls)

Enthousiast over werken bij GTL? Check dan
onze website voor alle actuele vacatures.

Projectleider
(Engineering)

Tekenaar-Constructeur
(Constructions)

vacature@gtl-europe.nl
+31 77 396 7777
WWW.GTL-EUROPE.NL
Hudsonweg 2 | 5928LW Venlo | The
Netherlands
T+ 31 77 396 77 77 | info@gtl-europe.nl
* ACQUISITIE NAAR AANLEIDING VAN DEZE
VACATURE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD *

BSO Broekhuizenvorst pakt
hondenpoepprobleem aan
Op het grasveld van de speelplaats van de Basisschool De Schakel in
Broekhuizenvorst ligt vaak hondenpoep waar de kinderen spelen.
Op dinsdag 3 augustus zijn enkele kinderen er weer ingetrapt en
daarom is er actie ondernomen. Kindcentrum De Schakell heeft samen
met de kinderen verbodbordjes gemaakt en in het gras gestoken.

Monteur binnen/buitendienst
Internationaal
(Equipment)
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Langzaam verdwenen wij uit jouw zicht
Nu is het… ‘muuskesstil’
Dankbaar en met liefde en respect
nemen wij afscheid van

Zus van de Riet - Verstappen
America, 7 december 1937

Horst, 2 augustus 2021

‘Zò lang as ge ma met mekaar blieft praote’
Riek
Heden overleed, zacht en kalm

Riek Lenssen - Keijsers
‘Riek vaan Lenssen Tinus’

Melderslo, 12 juli 1932

Horst, 3 augustus 2021

echtgenote van

Thé van de Riet †

lieve mam, schoonmoeder en trotse oma van

Helmie en Jan
Bram en Loes
Lindsay
Frank en Marjelle
Jill en Sam
Jelle en Lina
Familie Verstappen
Familie van de Riet
Correspondentieadres: De Braak 12, 5963 BA Hegelsom
Op zaterdag 7 augustus nemen wij in besloten kring afscheid
van os mam en oma.
Een speciaal woord van dank aan huisarts Ted van der Horst en
aan de medewerkers en vrijwilligers van Het Molenveldhuis
Dagelijks Leven, die zo liefdevol voor os mam hebben gezorgd.

’n Stukske Zaerum is nit mier..
Een stoel blijft leeg, een stem blijft zwijgen
maar in ons hart zal je altijd blijven.
Intens verdrietig hebben wij geheel onverwacht
afscheid moeten nemen van ôzze Jan

Jan van de Ven
* 9 december 1951 - Sevenum - † 23 juli 2021
echtgenoot van

Toos van de Ven - Hendrix †
vader † en moeke van de Ven - Jakobs
broers, zussen, schoonbroers en -zussen
neven en nichten
Correspondentieadres:
Dorperweiden 48, 5975 BD Sevenum
Wij hebben vrijdag 30 juli 2021 in besloten kring afscheid
genomen van Jan.

We gaan hier nog
lang van nagenieten!

Jeu en Elly
Soberjé-van Rengs

Hans en Ria
Martijn en Loes
Kim en Siem
Ans en Piet
Peter en Kasia
John en Wenke, Siem, Jans
Peter en Monica †, Ann
Maarten en Romy
Floris
Lennart
Charlotte en Stan
Camille en Arnoud
Elly en Toon
Dirk en Kim, Lot
Stan en Dani
Ilse en Joost
Marc en Ingrid
Maxime en Tom
Iris
Fleur
Suze
Correspondentieadres: Langstraat 20b, 5963 NW Hegelsom
Mam is weer thuis in haar vertrouwde omgeving, Langstraat 20a in Hegelsom.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid van haar te nemen na telefonisch
contact met Marc: 06-50228015.
Wij nemen in familiekring afscheid van mam op zaterdag 7 augustus.
Een speciaal woord van dank aan Gooiendaag voor de liefdevolle verzorging.

Hoe gewoon ze ook was,
Zo bijzonder was ze voor ons,

Mia Janssen Nelissen
16 januari 1954

Venlo 27 juli 2021

Zussen broers schoonbroers neven nichten
We hebben in besloten kring afscheid genomen van Mia

Een 31-jarige Poolse man uit
Sevenum is veroordeeld tot vier
jaar gevangenisstraf wegens
poging tot doodslag op een Poolse
medebewoner. Ze woonden samen
op het wooncomplex voor arbeidsmigranten in Sevenum.
De dader, die onder invloed was van
alcohol en drugs, klopte aan bij de
kamer van de vriendin van het slachtoffer en viel het slachtoffer aan met
een mes. Hij had hier geen duidelijke aanleiding voor. Het slachtoffer
liep verwondingen op aan zijn pols
en hals. Deze verwondingen hadden
fataal kunnen zijn, wat ertoe heeft
geleid dat de rechtsbank de aanval als
poging tot doodslag beschouwd heeft.
De officier van justitie heeft gevraagd
de dader een gevangenisstraf voor
de duur van vijf jaar op te leggen.
De rechtbank heeft hem uiteindelijk
veroordeeld tot een gevangenisstraf
van vier jaar.

Wellantcollege,
Citaverde en
Helicon gaan
verder als
Yuverta
Wellantcollege, Citaverde en
Helicon gaan vanaf augustus
samen verder als één onderwijsorganisatie: Yuverta. Door samen
verder te gaan, kunnen de scholen
hun krachten en kennis bundelen.
Het doel is de onderwijskwaliteit verder te versterken. De scholen organiseren tijdens de eerste schoolweek
momenten met leerlingen, studenten,
cursisten en medewerkers om de start
van Yuverta te vieren.

Bedankje voor kinderen

Kabouterzoektocht via zorgboerderij
Aardenhof
De ouderen van zorgboerderij Aardenhof in Sevenum willen kinderen uit het dorp in het
zonnetje zetten. De gehele zomervakantie worden er dagelijks zelfgemaakte kabouters verstopt in
en rond het dorp. Hiermee willen de ouderen deze kinderen bedanken, omdat zij vorig jaar massaal
tekeningen en knutselwerkjes opstuurden toen deze ouderen aan huis gekluisterd zaten wegens
corona.

Lieve familie,
vrienden en bekenden,
Bedankt voor de vele felicitaties,
op welke manier dan ook.
Wij hebben een onvergetelijk
60-jarig huwelijksfeest gehad.

Martin Theodor Lenssen † 17-02-2021

Inwoner
Sevenum
veroordeeld tot
vier jaar cel

Op 2 augustus 2021 zijn

Ger en Stannie
Everaerts-Linders
60 jaar getrouwd
Van harte gefeliciteerd
Kinderen en kleinkinderen

De actie is opgezet door de cliënten en begeleiding van zorgboerderij Aardenhof. De kabouters
worden eerst in gips gegoten en hierna door de ouderen
beschilderd. Er worden elke dag
twee kabouters verstopt. Via de
Facebookpagina van de zorgboerderij en een speciale kabouterzoek-WhatsAppgroep worden
foto’s gedeeld om de zoekende
kinderen tips te geven over de

locatie van de kabouters.
Eigenaresse Anneke Geurts ziet
dat er steeds meer aanmeldingen
komen voor de WhatsAppgroep.
“Het begint steeds meer te leven.
We krijgen hele leuke reacties
van kinderen en hun ouders die
de kabouters vinden, maar ook
de reacties van buitenaf zijn
erg positief. De kabouters worden ook steeds sneller gevonden, mensen gaan er echt naar

op zoek. De verstopte kabouters
worden soms zelfs binnen een
uur gevonden.” De begeleiding
heeft al 35 kilo aan gips gegoten.
Anneke: “Ook de ouderen vinden
de actie ontzettend leuk, ze halen
veel plezier uit het schilderen van
de kabouters en het zien van de
foto’s van de vinders met hun
kabouter.” De actie is nu anderhalve week bezig en duurt nog de
hele zomervakantie.
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Boomkweker Rob Deelen

Hengelsportvereniging Willem Een start
zit in onzekerheid door
crowdfundingsactie voor verdwenen vissen
Het noodweer in Limburg heeft een groot effect gehad op de visvijvers in Tienray en Swolgen van hengelsportvereniging Willem Een. Deze vijvers dienden als tijdelijke oplossingen totdat de nieuwe vijvers in
Broekhuizen openen. In deze vijvers zwommen zeker 600 vissen, die overgeplaatst zouden worden naar de
nieuwe vijvers. Door het hoge water zijn beide vijvers overstroomd en zijn al hun vissen overleden of met de
stroming meegevoerd en in de Maas terechtgekomen. Daarom is de vereniging een crowdfundingsactie
gestart.
Bestuurslid Pascal Flink is hier ontzettend van geschrokken: “Overal zijn de
vissen weg, we zijn al twee weken
aan het monitoren, maar er is geen
beet en er zijn geen zwemmende vissen te zien. Normaal vang je altijd wel
een visje. Dit is schadelijk voor onze
vereniging, op deze manier komen
vaste vissers niet meer vissen en blijven ook dagjesmensen weg.” Toen het
water eenmaal wat daalde is Pascal
meerdere malen met zijn auto ‘s
nachts op en neer gereden naar de vijver om te kijken of de vissen niet buiten het water lagen. “Dit doet mij, als
dierenvriend, ontzettend veel. Het is
heel naar dat wij de vissen kwijt zijn,
maar ik heb liever dat ze in de Maas
terechtkomen, je wilt namelijk niet dat
zo’n beestje komt te overlijden. We

zijn zelfs nog met vrijwilligers op pad
geweest om vissen uit het weiland te
halen toen het water daalde.”

Nieuwe vissen
Flink is een crowdfundingsactie
gestart in de hoop geld op te halen
om de nieuwe visvijver in Broekhuizen
alsnog te kunnen openen begin 2022.
Met de actie hoopt hij 28.500 euro
op te halen. “Het is van groot belang
nieuwe vissen te kunnen aanschaffen.
De aankoop van een volgroeide vis is
ontzettend duur. Met deze actie hoop
ik liefhebbers van de vissport te bereiken, alle beetjes helpen hierbij.”
Begin 2022 zou de vereniging
twee nieuwe visvijvers openen in
Broekhuizen, deze vijver heeft minder
overstroomgevaar dan de vijvers in

Tekst: Floor Velthuizen

‘We hebben meer dan een ton schade’
Jos Smits is eigenaar van een boom- en rozenkwekerij in Broekhuizenvorst, maar door de overstromingen
van de Maas is een groot deel van zijn vruchtbare grond verloren gegaan. Hij schat de schade op meer dan
één ton. Omdat het bedrijf buitendijks is gelegen, wordt de schade niet gedekt.

groei zoals nu. We hebben veel planten
in pot hoger kunnen zetten en ze daardoor kunnen sparen, maar de bomen
in de vollegrond die onder water hebben gestaan zijn kapot gegaan doordat
de wortels een zuurstofgebrek hebben gehad. Het perceel oogt nu grauw.
Nee, het ziet er niet mooi uit. Er ligt
nu een dikke sliblaag over de grond.
Daardoor gaan de wortels ook stinken.
We hebben meer dan een ton schade
opgelopen, doordat ook een gedeelte
van de containervelden moet worden gerenoveerd. Gelukkig heeft onze
woning niks geleden.”
Jos heeft er een zwaar hoofd in of
zijn bedrijf compensatie krijgt van de
overheid omdat het buitendijks gevestigd zit. “We hebben onze schade al
gemeld bij het Waterschap, maar zij
sturen gedupeerden van het kastje

Boomkweker Rob Deelen uit Lottum zit de komende tijd in spanning, omdat door de overstromingen van de Maas zijn bomen
onder water kwamen te staan. Voor nu lijkt de schade mee te
vallen, maar het is volgens hem afwachten of de bladeren nog
gaan hangen. Dit betekent dat ook die bomen als verloren
beschouwd kunnen worden.

Tienray en Swolgen. Als de crowdfundingsactie aanslaat, is de datum zeker
haalbaar volgens Pascal. “We hebben
wel redelijk wat speling. Rond oktober
moeten de vissen besteld worden. Het
duurt dan een aantal weken voordat
deze vissen opgehaald kunnen worden. Aan het einde van het jaar of
begin volgend jaar kunnen de vissen
dan verspreid worden over de vijvers,
hierbij wordt soms ook gewacht tot
na de vorst.” Pascal is hoopvol dat de
vereniging in het voorjaar gewoon
open kan. Voor meer informatie over
de crowdfundingsactie kan gekeken
worden op de Facebookpagina van
HSV Willem Een.

20.000 planten verloren

Tijdens het project Ooijen-Wanssum is
de Maasarm ter hoogte van Jos’ bedrijf
gereactiveerd, zodat de Maas niet
meer kan overstromen. Uiteindelijk is
dat wel gebeurd na de hevige regenval. “Gemiddeld genomen is het project goed verlopen, maar ik ben van
mening dat ze bij ons een fout hebben
gemaakt. Er is veel meer water naar
mijn percelen gestroomd, het gaat om
zo’n 40 centimeter”, legt Jos uit.
Ongeveer 20.000 planten in de vollegrond zijn daardoor verloren gegaan
en ondanks dat Jos samen met meer
dan honderd mensen in twee dagen
met zand, plastic en zandzakken een
nooddijk om zijn containervelden
heeft gebouwd, is daar ook behoorlijke schade ontstaan. “In 1995 overstroomde de Maas in de winter, dan
staan onze producten niet vol in de

hoogwater

naar de muur. Ik heb er geen vertrouwen in. Ik ben wel de LLTB dankbaar,
zij helpen de boeren enorm.”

Ze sturen ons van het
kastje naar de muur
Jos denkt door de ontstane situatie nu
ook serieus na over de toekomst. “Stel
het gebeurt nog een keer in de winter? Ik speel nu met de vraag of ik nog
wel bomen in de volle grond durf te
planten. Maar wat is mijn perceel dan
nog waard? Voor nu treffen we zelf
maatregelen door de nooddijk permanent te maken.”
Tekst: Jeanine Hendriks

Tot 1,5 meter hoog stond het water
op het perceel van boomkweker
Rob Deelen. Elke dag nam hij de
schade op. “Wonder boven wonder
staan de pruimenbomen er nu nog
goed bij. Ondanks dat ze vijf dagen
onder water hebben gestaan, zijn
de bladeren er niet afgevallen of
gaan hangen. Ze zijn dus nog in
leven. Volgens de experts is het
belangrijk om de grond nu met rust
te laten, omdat er veel slib op ligt.
Het slib wordt wel iedere week
minder door de dagelijkse regenbuien”
Warme temperaturen zoals 30 graden zijn dan ook niet ideaal, legt
Rob uit. “Het weer zoals het nu is,
is prima. Als het te warm wordt
moeten de wortels van de bomen
nog harder werken. Dat terwijl ze
al veel te verduren hebben gehad.
Ik heb dit zelf nog nooit meegemaakt en daarom ben ik bij collega
kwekers gaan kijken om advies te
vragen. Ik hoop dat de schade niet
verergerd, maar dat is afwachten.”

Volgens Rob is het moeilijk in te
schatten wat de exacte schade is
geweest. “De laatste 20 meter van
mijn perceel is verloren gegaan.
Het is afwachten wat de rest van
de bomen gaan doen, dus het is
lastig om de schade in euro’s uit te
drukken.”
Voor boeren die buitendijks gevestigd zijn, is er geen compensatieregeling ingesteld. Ook dekt geen
enkele verzekering de schade. “Wij
zitten heel dicht op de Maas en
kunnen in de toekomst niks doen
tegen hoogwater. Een nooddijk
bouwen heeft ook geen zin als het
water 2 meter hoog staat. Ik heb
dagelijks fotomateriaal verzameld
van de schade, het is afwachten of
het Waterschap of andere noodfondsen daar iets mee kunnen
doen. Je hebt altijd schade, maar
dit is overmacht. Ik blijf positief, er
zijn ergere dingen in het leven. Het
zijn maar plantjes.”
Tekst: Jeanine Hendriks

Allround medewerk(st)er
Fulltime (38 uur)

Potplantenkwekerij Houterman is een kwekerij met een geautomatiseerd
teeltsysteem, waarvan de productie geschied op werkhoogte. Je bent
verantwoordelijk voor het klaarmaken van orders, selectiewerk en het
bedienen van het watergeefsysteem. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste
medewerker die ons team wil komen versterken.
Wij bieden:
• Een prettige werksfeer binnen
een leuk team;
• Afwisselend werk
• Salaris en arbeidsvoorwaarden
conform CAO Glastuinbouw;
• Uitzicht op een vast contract bij
goed functioneren.

Potplantenkwekerij
Houterman

Informatie:
Voor meer informatie over de
functie kan contact opgenomen
worden met Jeroen Houterman,
06 - 50 24 46 15.
Interesse?
Stuur je sollicitatiebrief met CV naar
houtermanklessens@hetnet.nl of
per post naar Hazenkampweg 29,
5964 PE Meterik.
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Geplukt

Elly Geurts Hegelsom
Het is altijd lente in de ogen van deze tandartsassistente. Na vijftig jaar te hebben gewerkt bij Dental Clinics in Venlo, beter bekend als
Berendsen den Baer, gaat ze binnenkort genieten van haar oude dag. Deze week wordt Elly Geurts (66) uit Hegelsom geplukt.

vooral aan de kleding’,” lacht Elly,
“maar dat is niet helemaal gelukt.
Jan woonde in Horst en ik woonde
na mijn scheiding een tijd in een flat
in Venlo, maar uiteindelijk zijn we
samen in Hegelsom gaan wonen.”

Dubbel gevoel

Met een simpel rekensommetje
wordt het snel duidelijk dat Elly
Geurts haar baan als tandartsassistente begon toen ze pas 16 jaar
oud was. “Ik had de mulo afgerond
en dan begin je te zoeken naar wat
je kunt doen”, vertelt Elly Geurts.
“Mijn zus werkte bij de tandarts
en daar hadden ze net een nieuwe
assistente nodig. ‘Is dat niks voor
je zus?’ vroegen ze haar, ‘laat haar
maar eens komen’. Ik hoefde geen
brief te schrijven en had mijn sol-

licitatiegesprek tijdens de behandeling van een patiënt. Mijn zus had
me voorbereid met wat vragen, want
als 16-jarige wist ik nog niet zoveel.
Zo ben ik daar begonnen. Ze hadden het liefst een tuindersdochter,
want ‘die wisten wat werken was’.”
Als jonge meid wist Elly nog niet wat
ze wilde doen. Ze had zeker niet verwacht haar hele leven bij dezelfde
praktijk te blijven. “Het leek me altijd
interessant om iets medisch of met
kinderen te doen. Er was op een gege-

muziek kraampjes brocante
terrassen streekproducten
poppenkast winkelen

IER
E
ZOMER
IN HORST

donderdag 5, 12 & 19 augustus
15.00 uur - 21.00 uur

ven moment iemand die er zes jaar
werkte en dat kon ik me niet voorstellen, maar in de afgelopen vijftig jaar
heb ik maar één keer ergens anders
gesolliciteerd.” In haar werk heeft ze
veel verantwoordelijkheden. “Ik assisteer aan de stoel en zorg dat alles in
orde is, zoals de instrumenten en alle
benodigde spullen. Ik heb kanaalbehandelingen gedaan en tandsteen
verwijderd, maar op een gegeven
moment mag dat niet meer. Later krijg
je cursussen om up-to-date te blijven,
maar als je iets al zo lang doet, is het
lastig om het anders aan te leren.
Dan is het beter dat ze die energie
in de jongeren stoppen. Vroeger was
de praktijk ook een heel stuk kleiner,
sommige collega’s zie ik nu nooit. Er is
veel veranderd in die vijftig jaar, in het
begin rookten we nog in de praktijk,
dat was toen normaal.”

Het leek me altijd
interessant om iets
medisch of met
kinderen te doen

den. Toen ik in Venlo bij een dokter terechtkwam was het wel een
schok. Het was heel anders. We gingen met het werk wel eens deftig
uiteten, maar ik kende de hele etiquette niet. Het was even wennen,
maar ik heb er wel veel geleerd. Niet
alleen het vak, maar ook op sociaal
gebied. Ik was een verlegen meisje
toen ik daar terechtkwam.” Later
woonde Elly in Lomm. Ze heeft een
dochter Niki die sinds 2014 tandarts is in Amsterdam en in Aalsmeer
woont. “Ik verheug me erop dat ik
voor mijn dochter en kleinkinderen
meer tijd krijg.” In 2009 liep ze via
gemeenschappelijke vrienden en een
datingsite Jan tegen het lijf. “Toen
ik hem leerde kende, dacht ik wel:
‘daar moet nog wat aan veranderen,

Tekst en beeld: Koen van Meijel

Puzzel

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.

4

7

5
5

Wennen
Elly is opgegroeid in Velden.
“Mijn vader was tuinder, dus in
ons gezin was het altijd hard werken. We hadden soms wel geldzorgen en woonden achteraf, maar
zijn nooit iets tekortgekomen.
Met een moeder die toen al dol
was op sport kijken mochten we
ook bij een sportclub. Via vriendinnen kwam ik bij korfbalclub Swift.
Ik heb daar jaren op het hoogste
niveau gespeeld en ben diverse
malen Nederlands kampioen gewor-

Op woensdag 11 augustus is Ellys
laatste werkdag. Ze gaat er met een
dubbel gevoel weg. “Ik weet nog
niet hoe het me gaat bevallen, maar
ik leef er wel naar toe. Tegenwoordig
is alles digitaal, met administratie,
enzovoorts. Dat is niks voor mij, het
is zo veranderd. Het is ook wel een
beetje eng om weg te gaan, maar
het is wel goed geweest. Ik ben blij
dat ik meer tijd kan hebben voor
andere dingen. Mijn leven begint
aan een nieuwe fase.” De laatste
dagen heeft ze goed ingepland.
“Ik wil nog wel bij elke tandarts een
keer assisteren, ook degenen waar
ik normaal niet mee werk. De allerlaatste dagen ga ik alleen maar
rondlopen en koffiedrinken, zo heb
ik dat met de manager ingepland.
Ik heb nog niet nagedacht over wat
ik meteen erna ga doen, laat ik eerst
even een weekje niks doen. Het lijkt
me fijn als niet elke dag de wekker om 06:15 gaat.” Hoewel ze nog
niet precies weet wat ze gaat doen,
zijn er ideeën genoeg. “Ik wil graag
Jan meer meehelpen in onze grote
tuin en moestuin. We houden ook
van vakanties en het lijkt me fijn om
gewoon te kunnen gaan wanneer
je wil. Ik heb altijd gezegd dat ik
meer wil wandelen en dan met een
zak alle rotzooi langs de weg op wil
ruimen, want daar stoor ik me altijd
aan. Misschien ga ik cursussen volgen, schilderen of Engels.” Met een
tevreden blik kan Elly terugkijken
op haar afgelopen 66 levensjaren.
“Ik heb veel geleerd, van klein verlegen meisje ben ik een volwassen
mondige vrouw geworden. Ik probeer het geluk in de kleine dingen te
zoeken, maar ik moet nog wel leren
leven alsof het mijn laatste dag is.”
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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15-vragen aan

Joey Poeth Sevenum
load. Maar nu is het geen grap meer
en zit ik er veel te vaak op.

Wat is je beste eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik niet
snel veel stress heb. Zo werden
mijn mobiel en rijbewijs gestolen in
Marseille en eerlijk gezegd heb ik
daar diezelfde nacht niet wakker van
gelegen. Ook onze terugvlucht werd
gecanceld en al mijn vrienden zaten te
stressen terwijl ik rustig koekjes aan
het eten was.

Hond of kat?
Een hond vind ik leuker. We hebben
thuis heel erg lang een hond gehad,
maar toen zij het loodje legde wilde
mam geen nieuwe hond meer. Nog
steeds proberen pap en ik haar te
overtuigen om een nieuwe hond te
nemen, maar dat gaat niet zo goed.

Als je terug in de tijd kon gaan, wat
zou je jezelf dan als advies meegeven?

Mijn favoriete game is Candy
Crush. Ik heb net level 1500

Waar ben je echt verslaafd aan?
Ik ben verslaafd aan TikTok. Eerst vond
ik het echt een hele domme app, maar
toen had ik het voor de grap gedown-

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

Twee keer zo mooi, want ik hoop
dat ik al slim genoeg ben met mijn
vwo-diploma en ik hoef niet per se
de tweede Laurent, dat ene hoogbegaafde kind van het nieuws, te worden.

Wat is je droombaan?

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?

Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?

Wat is je favoriete game?

Zou je liever twee keer zo slim of
twee keer zo mooi zijn?

Ik zou mezelf vertellen om nog minder te geven om wat iedereen van
me denkt en vindt. Want uiteindelijk
ben je zelf degene die het leven een
feestje moet maken.

Het advies van mijn mentor die me in
aanloop naar de examens aanmoedigde om lekker naar huis te gaan
nadat ik zei dat ik geen zin meer had
in school. Ze zei: “Jullie hebben toch
nog maar een paar weken school.
De receptie laat jullie echt niet meer
nakomen. Ik in ieder geval niet.” Een
half uur later lag ik thuis op de bank.

gehaald en ben goed op weg om de
beste van mijn vriendengroep te worden.

Ja, ik denk dat er zeker wel iets is.
Maar wat precies weet ik niet. Het
heelal is zo ontzettend groot dat ik het
moeilijk te geloven vindt dat wij de
enige zijn.

Mijn slechtste eigenschap is dat ik
soms een duwtje nodig heb om iets
te ondernemen, omdat ik al snel de
neiging heb om de hele dag in bed te
liggen.

Ik denk zo’n 4 of 5 jaar, want op die
leeftijd wordt alles nog voor je geregeld en betaald en je kunt de hele dag
spelen.

Joey Poeth
18 jaar
Sevenum
Universiteit Leiden

Geloof je in buitenaardse wezens?

Wat is je slechtste eigenschap?

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

kano-slalom en het zag er heel spectaculair uit. Formule 1-coureur zijn lijkt
me ook hartstikke gaaf. Ook omdat
het racen een strategisch spel is en
je dus ook goed moet nadenken over
wat je wanneer doet.

Dat ik in Leiden ga studeren nadat
ik overtuigd was dat ik econometrie
in Amsterdam wilde gaan doen. Ik
besefte me dat wiskunde beter bij me
past, dus nu ga ik naar Leiden.

Als je een topsporter kon zijn,
waar zou je dan heel goed in willen
zijn?
Ik zag laatst bij de Olympische Spelen

Mijn droombaan is dat ik derdewereldlanden kan helpen en de wereld
over kan reizen. Hoe of wat weet ik
nog niet.

Shrek is sowieso mijn keuze. Shrek is
namelijk lekker zichzelf en hij beleeft
de gekste avonturen. En ik denk dat
ik niemand nog hoef te vertellen dat
Shrek legendarisch is.

Wat was het laatste boek dat je erg
leuk vond?
Bell Jar van Sylvia Plath. Dit was het
laatste boek dat ik voor Engels heb
gelezen en ik vond het een erg heftig boek. Het gaat over een vrouw
in New York die compleet de weg
kwijtraakt. Ik vind het mooi omdat
het geschreven is in de jaren 60 waar
mentale problemen nog taboe waren
en omdat het een beetje autobiografisch geschreven is.

Tekst: Teun van Zon

#kempencreëert

creatieve
ideëen

dakgoten
reinigen
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

Hoi

Column

Tattoo

Vandaag is het één jaar geleden
dat ik mijn eerste tattoo heb
laten zetten. Een halve maan op
mijn enkel. Ik heb deze samen
gezet met mijn beste vriendin,
zij heeft een zonnetje op haar
enkel.
Sinds ik die tattoo heb, ben ik
ook op andere mensen gaan letten. Ik begon steeds beter te
kijken naar andere mensen en of
ze tattoos hebben. Er vielen me
een aantal dingen op. De meeste
jongvolwassen jongens hebben
een tijger, leeuw, zandloper, kompas of iets wat met hun ouders
te maken heeft, getatoeëerd op
hun arm. Veel variatie zie ik niet.
Zal het dan nog betekenis hebben
als bijna alle jongens hetzelfde
voorwerp op hun arm tatoeëren?
Hoe wil je dan divers zijn van
de rest? Het zijn voor mij standaard plaatjes geworden die ik
teveel tegenkom. Het tweede wat
me opvalt is dat weinig mensen door het leven gaan zonder
plaatje of tekst op hun lichaam.
Tegenwoordig is een tattoo in
mijn ogen best normaal of standaard geworden. Je bent specialer zonder een tattoo dan
met een tattoo van een.. doe
eens gek, een leeuw of kompas! Ook zie je niet veel ankers
meer, dit lieten mannen die op
zee werken vroeger vaak tatoeëren. Nu kom je deze niet meer
zo vaak tegen. Wanneer iemand
een anker heeft, ga ik er sneller
van uit dat hij of zij niet op zee
werkt dan wel. Het is dan eerder
een idee dat iemand tegenkwam
op het internet en ‘er wel leuk uit
vond zien’, dan dat het een tattoo is met betekenis. Tattoos met
betekenis zijn mijn favorieten.
Het beeld van tattoos verandert
met de jaren en ik blijf het interessant vinden om te kijken wat
andere mensen op hun lichaam
hebben staan. Misschien ga je
na het lezen van deze column er
ook ineens op letten. Het kan wel
altijd voor een leuk en interessant
gesprek zorgen met een ander.
Contact maken met een onbekende via een andere weg dan
sociale media, ik raad het aan!

Mirthe
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CDA Horst aan de Maas

Extreem…

We worden de laatste tijd geconfronteerd met extreme weersomstandigheden. Dit varieert van bosbranden in Australië, Amerika en
Canada tot overstromingen in Duitsland, België en Nederland. Ook is
er extreme droogte in andere landen wereldwijd en hebben we te
maken met een stijgende zeespiegel.
Sinds de overstromingen in Limburg
in 1993 en 1995 heeft gemeente
Horst aan de Maas niet stil gezeten.
De gebiedsontwikkeling OoijenWanssum, waar gemeente Horst
aan de Maas en gemeente Venray
intensief hebben samengewerkt

VVD Horst aan de Maas

met de provincie, Rijkswaterstaat
en het Waterschap om een veiliger Limburg te creëren, heeft miljoenen aan belastinggeld gekost.
Hiermee is nu wel miljoenen aan
schade voorkomen. Helaas is dit
voor Zuid-Limburg niet gelukt, maar

Volmondig antwoorde ik ‘jazeker’
toen me gevraagd werd of ik raadslid wilde blijven. Als je dan tijdens de
algemene ledenvergadering een bos
bloemen in je handen houdt en jezelf

lijsttrekker mag noemen, dan is dat
wel een super gevoel. Als lijsttrekker
mag je op de nummer één positie
staan, maar we zijn er uiteraard nog
lang niet. Dat is pas het prille begin.

Patrick Bierens

Onze partij bestaat uit burgerraadsleden, steunfractieleden en leden.
Iedereen heeft er op zijn of haar
beurt voor gezorgd dat de VVD Horst
aan de Maas de afgelopen jaren
terug op de kaart kwam. Ook geven
de leden aan keihard vooruit te willen met onze partij. Nou, dan voel je
het dus al aankomen, dat gaan we
dan ook gewoon doen.
Ik vind het belangrijk te vermelden
dat ieder lid van ongekende waarde
is. Iedere mening en iedere kennis

en kunde zijn van waardevol belang.
Als lijsttrekker alleen kun je immers
helemaal niets. Het zijn alle leden
die onze partij maken zoals hij is.
Gewoon. Doen.

een bedrijf, dan moet de buurt waar
die huisvesting plaatsvindt daar een
hele duidelijke stem in hebben. Nu
worden buurten vaak overvallen met
plannen wanneer deze al bijna rond
zijn.
De verschillen tussen mensen die
het goed hebben en mensen die het
minder goed getroffen hebben zijn
overduidelijk aan het licht gekomen
tijdens de coronapandemie. Mensen
met een lage sociaaleconomische
status zijn harder getroffen op het

gebied van gezondheid. Ook als het
gaat om werk werden veelal flexwerkers en nul uren contractanten het
eerste slachtoffer van deze immense
crisis. Het is nu de taak van de overheid om daar een oplossing voor te
vinden. Vast werk voor iedereen,
hogere lonen en fatsoenlijke huisvesting, er moet beleid komen dat in
die richting beweegt.

Yvonne Douven

Begroting 2022

Bij de bespreking van de kadernota als voorbereiding op de begroting was duurzaamheid een belangrijk
thema: minder intensief gebruik van de grond, minder vee en minder fossiele brandstoffen. Dit moet tot
uiting komen in ons beleid ten aanzien van landbouw, maar ook in de omslag naar duurzame energie. Voor
de SP is het belangrijk dat iedereen aan die omslag mee moet kunnen doen, sterker nog: de laagste inkomens moeten hier het meest én het eerste van profiteren.
In de blokkendozen die in rap tempo
blijven verschijnen binnen Greenport
moet ook werkgelegenheid komen
voor hoogopgeleiden en voor onze
eigen inwoners. Wat de SP betreft
kan het niet dat we mensen van over
de hele wereld hiernaartoe halen

plaats, als u deze nog niet heeft,
een regenton in uw tuin of plant
een boom.

Terugkijken is keihard vooruitgaan

De gemeenteraadsverkiezingen komen langzaam in het vizier. ‘Wat ga
je dan doen’, vroeg ik mezelf af. Daarmee was ik zo klaar. Je kijkt even
terug en denkt: wat was mijn doel? Leren, uitdaging, contacten opbouwen en kennis vergroten. Als ik terugkijk op de laatste vier jaar, dan
besef ik meteen dat deze weg nog niet klaar is. De uitdaging blijft het
winnen en we hebben als partij nog lang niet alles laten zien wat we in
onze mars hebben.

SP Horst aan de Maas

in Midden- en Noord-Limburg is het
wel droog gebleven. Nu is het van
belang om dit voor heel Limburg
goed te regelen. Werken aan klimaatadaptatie is een noodzaak
en we zijn hier allemaal verantwoordelijk voor, zo ook gemeente
Horst aan de Maas. Wilt u naar
aanleiding van dit artikel zelf ook
iets doen? Informeer dan bij uw
gemeente naar: ‘subsidie afkoppelen regenwater’. Denk ook eens na
over ‘waterdoorlatende bestrating’:

en dat er vervolgens nog honderden
mensen werkloos thuis zitten.
Als het gaat over arbeidsmigratie, dan vindt de SP grofweg twee
zaken belangrijk. Ten eerste: de
rechten (en plichten) van werkgever
en werknemer zijn hetzelfde, of zij

D66+GroenLinks Horst aan de Maas

nu Nederlands zijn of uit een ander
land komen. Taal- en cultuuronderwijs is belangrijk voor eenieder die
in Nederland komt wonen, ook om
de collega’s in een bedrijf te kunnen begrijpen. Als er huisvesting
moet komen voor werknemers van

Sonja van Giersbergen

Bloem voor Mooder Maas

Mooder Maas is afgelopen weken weer uit haar bedding gekomen.
In Noord-Limburg is de schade gelukkig beperkt, het activeren van de
oude Maasarm heeft goed zijn werk gedaan. Stroomopwaarts is de
ellende echter aanzienlijk en we hopen dat inwoners daar snel weer
hun dagelijkse bezigheden kunnen oppakken.
We verwachten door het warmere, veranderende klimaat steeds vaker forse
regenbuien. Dit komt doordat warme
lucht meer waterdamp bevat. Het is
van belang, ook voor je (klein)kinderen, te zorgen dat het klimaat onder
controle blijft. Daarom zijn ingrijpende

milieumaatregelen vereist. Wat kunnen we doen om de regenbuien beter
te verwerken? Als we kijken naar de
grote oppervlakten zoals woningbouw
en bedrijven, worden deze middels
bouwbesluiten opgelegd voor goede
regenwaterverwerking. Op het gebied

van landbouwgebieden valt veel winst
te behalen. Boeren rijden over het
land met zware machines, waardoor
de bovenlaag verdicht raakt. Door het
intensieve gebruik, overbemesting,
gebrek aan compost en bestrijdingsmiddelen zijn de wormen verdwenen.
Wormen maken gaatjes in de bodem,
waardoor het regenwater kan wegzakken. Als landeigenaren hun landerijen
goed verzorgen, dan is daar de water
toestroom beter onder controle. Door
compost in de bodem is zand beter in

staat om water vast te houden. Verder
is het belangrijk dat beekjes en greppels het regenwater ook voldoende
ruimte gaan bieden om zo de massale
afvoer in te dammen. Wat kun je zelf
doen aan huis? Koppel je regenwaterpijp af. Haal een aantal tegels uit je
tuin waardoor regenwater kan wegtrekken en plaats hier planten. Tegel
eruit en bloem erin, Mooder Maas zal
er blij mee zijn.
Ton Wismans

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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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

Duurzaam verbouwen
#zomertip
Het Duurzaam Bouwloket helpt jou bij het energiezuiniger maken van jouw woning
of bedrijfsgebouw. Het Duurzaam Bouwloket is onafhankelijk en werkt samen met de
gemeente. Regelmatig delen zij tips op hun website en Facebookpagina.
Vijf redenen om je woning te isoleren in

• Minder kans op problemen

de zomer

In de wintermaanden laten de weers-

Je woning isoleren is niet het eerste waar

omstandigheden het soms niet toe om te

je aan denkt tijdens de zomermaanden.

Save the date: 26 september

Ongekend Talentendag

wintermaanden

voordelen voor je op een rij gezet:

Als de koude dagen aanbreken zit jij er

• Een lekker koel huis in de zomer

alvast lekker comfortabel bij en bespaar je

Isolatie houdt warmte binnen in de winter

Horst! Het betreft een inspirerende dag voor mensen met een beperking om kennis

en buiten in de zomer.

Horst a/d Maas!

• Goed voorbereid op de koude

Het Duurzaam Bouwloket heeft vijf

Op 26 september vindt de Ongekend Talentendag plaats op ’t Gasthoesplein in
te maken met, en informatie op te doen over, het beweeg- en vrijetijdsaanbod in

isoleren.

Toch is dit de tijd om je woning te isoleren.

meteen op je energierekening.

• Direct besparen op je

Gratis en onafhankelijk advies

energierekening

Ben je benieuwd welke maatregelen

Doordat je woning koel blijft, heb je

interessant zijn voor jouw woonsituatie?

minder snel een ventilator of airco nodig.

Vul gratis de online woningscan in en ontvang

Het wordt een leuke morgen en middag

Daarnaast kunnen bezoekers met al

waarbij demonstraties worden gegeven van

hun vragen terecht bij de professionals

diversen g-sporten en mindervalidesporten

die aanwezig zijn. Denk hierbij aan

isolatiebedrijven

Duurzaam Bouwloket op onze website: www.

in Horst aan de Maas en waar eventuele

sporthulpmiddelen, het gebruik van

In het voorjaar en de zomer kunnen de

horstaandemaas.nl/subsidies-duurzaam-

wensen voor nieuw aanbod opgehaald

bijvoorbeeld een duo-ﬁets of vragen

isolatiebedrijven je sneller helpen.

bouwen-en-verbouwen

kunnen worden.

omtrent vervoer.

• Kortere wachttijden bij

een stappenplan op maat. Lees meer over het

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

Horst

• Zwarte Plakweg 48a (aanleggen

• Broekweg 11a ( plaatsen tijdelijke woonunit)

bodemenergiesysteem)

Vacature Accountmanager
vrijetijdseconomie

• industriestraat 19 (Verlengen beslistermijn)

Evertsoord

• Venrayseweg 130 (verlengen beslistermijn)

• Wertemerweg 4 (omzetten varkensbedrijf in

• Meterikseweg 67 (verlengen beslistermijn)

paardenhouderij)

• Engelerveld 13 ( carport)

• (publicatie ofﬁciële bekendmakingen week
29)
Griendtsveen
• Ericaweg 5 (verbouwen berging naar
kapperszaak)

Melderslo
• Blaktweg ong ( oprichten van een woning)
• Beemdweg 4 (evenement
kindervakantiewerk)
Meterik

Ga jij samen met ons toeristisch Horst aan de Maas verder op de kaart zetten?

Grubbenvorst

Solliciteer dan nu op de functie van Accountmanager vrijetijdseconomie bij gemeente

• Witveldweg 12 (bouwen loods)

Horst aan de Maas.

Hegelsom

Tienray

• Heijnenstraat 55 (uitbreiden woning)

• Over de Beek 1b (uitbreiden bedrijfs-

Als accountmanager ben je de verbinding

beleid, pak je operationele zaken op en

tussen de toeristische ondernemers

werk je mee in toeristische projecten.

en de gemeente. Jij voelt goed aan

• Tongerloseweg 31 (renoveren dak en
plaatsen dakkappellen)
• St. Jorisweg 70 (bouwen van een

wat er leeft in de markt. Samen met de

Lees meer over deze leuke vacature op

beleidsmedewerker geef je kleur aan het

www.banenpleinlimburg.nl

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

tuinbouwkas)
• Reysenbeckstraat 6 ( vervangen kozijnen)

gemeente@horstaandemaas.nl

• Onder de Wieken (bouwen van 8
levensloopbestendige woningen)

gebouw)
Vertrokken naar onbekende bestemming
Horst aan de Maas
• Broekhuizerdijk 53 Melderslo
• Herenbosweg 25 Melderslo

077 - 477 9777
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Ingezonden brief

Pers op gelijke hoogte met de raad?
Volgens het Limburgs Dagblad komt er een eigen afdeling voor toezicht en handhaving in Horst. Dat heeft volgens het dagblad het college in een raadsinformatiebrief beschreven.
Maar die brief is nog nergens in een agenda van de raadsvergaderingen te lezen en is nog niet openbaar. En hoe komt dan het Limburgs Dagblad aan deze raadsinformatiebrief?
En hebben dan wel alle bladen deze brief gekregen? Dus ook de HALLO? Is er een gelijk speelveld? En is dat dan om krediet op te bouwen voor het college voor gevallen waar ze de
pers nodig hebben in moeilijke situaties?
Wat de overwegingen ook zijn, het
lijkt er sterk op dat het college een
geheel eigen communicatiepad kiest
en de pers daarmee op gelijke hoogte
zet als de raad en in ieder geval
de attente burger op achterstand.
Duidelijk wordt dat de ruime capaci-

teit aan communicatiemedewerkers
haar eigen weg voorschrijft aan het
college. Deze communicatie-afdeling,
of losse medewerkers, zijn in ieder
geval een post waarop fors bespaard
kan worden. Als we bijvoorbeeld de
mooie figuurtjes in de beleidsstukken

die nodig zijn om dromerige teksten
toch mooi te laten lijken, vervangen
door heldere teksten met inhoud, is
daar te besparen. En tevens komt dat
het beleid ten goede, omdat dan over
inhoud nagedacht moet worden in
plaats van over schone schijn.

Maar goed, het juist op tijd, volledig
en nuttig informeren van de raad is
zoals bekend niet het sterkste punt
van dit en vooral de vorige colleges.
De wonderlijke volgorde van informeren is dan ook geen verrassing, hoewel wel afkeuringswaardig. Inperking

van de afdeling communicatie zou
ook hier het college weer op het
rechte pad kunnen brengen. Niet wat
is leuk, maar wat is nodig moet bepalend worden.
Geert Ambrosius

Ingezonden brief

Zonder strijd geen vooruitgang
Hou maar je mond. Als je slim bent dan laat je blijken dat je met ze bent, dan weet je in ieder geval dat er altijd wel ergens een mouw aan te passen valt door de gaatjes van de wet
op te sporen of als een bestemmingsplan niet precies voorziet in wat je voor ogen hebt. In de publiciteit gaat het inhoudelijk over vaagheden waarmee ze alle kanten op kunnen.
Zwijgende medestanders overal.
Zoals het was, dat gaan we toch niet
ter discussie stellen, we zagen toch
niet de poten onder de stoelen van
onszelf en onze medestanders uit.
Bij de veehouderij wordt de kracht
van de luchtwassers zo breed uitgemeten dat het wel lijkt alsof de
geurwaarneming van burgers uit de
lucht gegrepen is. Dus stinken maar

wat de gezondheidsdeskundigen ook
melden. Met het terugdringen van de
overlast van geur is er tevens de ernstige vervuiling van lucht, water en
bodem en de schaamteloze gevolgen
in het Amazonegebied waar de bulk
veevoer vandaan komt. Hier volop op
inzetten dat moet het verschil gaan
maken in de zogenaamde gezondste regio. Maar allerlei burgerlijke

inspanningen die het verschil zullen
gaan maken is in dit verband een
soort afleiding manoeuvre van waar
het echt om gaat.
De wezenlijke veranderingen om een
toekomst te hebben met een schone
bodem, lucht en water zal bevochten
moeten worden. Mijn vader zei vaker
tegen mij toen ik het allemaal nog
niet zo door had, omdat ik anderszins

druk was: “Daar waar de katholieke
gezagsdragers hand in hand zijn
gegaan met de dictators, daar hebben de gewone mensen het langst
in armoede geleefd. Waar het CDA
het voor het zeggen heeft, daar zal
het het langste blijven stinken, want
daar spelen ondernemers hun spel
samen met het politieke krachtenveld waarbij de burger het nakijken

heeft. De democratische beginselen
zijn verstopt door traditionele overgebleven, vanzelfsprekende manieren van omgaan met elkaar. Burger,
de strijd is nog lang niet gestreden
maar zonder strijd geen vooruitgang.

Francine Thielen-Tonnaer
Gebr. Van Doornelaan, Horst

Ingezonden brief

Gewoon kiezersbedrog
“Als we traditioneel blijven boeren, vallen er veel af, maar dat gaat niet gebeuren. De mens, en dus ook de boer, is gemaakt om te veranderen. De laatste boer gaat hier niet het
licht uitdoen. Een nieuw soort boer zal zorgen dat het licht blijft branden.”, zei Jos Vos (56) CDA-raadslid en melkveehouder in Sterksel.
Wethouder Tegels zegt: Horst
aan de Maas had nog nooit een
Visie Veehouderij. Toch bevat het
voorwoord ‘een nieuwe visie’.
Eerdere visies zijn er dus geweest.
Coalitieakkoord 2014-2018 geeft ruim
baan aan de agri-business, terwijl het
Stimuleringsfonds (2016) stelt dat de
schaalvergroting zijn langste tijd heeft
gehad. Nog eerdere visies, gedicteerd
door CDA, Rabobank en LLTB: schaalvergroting ten koste van alles.
De gezondste regio in 2025 is vervan-

gen door een nieuwe tijdstip aan de
horizon, het jaar 2030. De samenhang
tussen gezondheid en veehouderij
wordt in het raadsvoorstel onomwonden losgelaten, immers er lopen
landelijk nog onderzoeken. Daarom is
er op dit moment geen daadwerkelijk
beleid mogelijk. Deze stelling is niet
waar.
Er is een vanaf 2016 bestaande en
opnieuw uitgebrachte ‘Handreiking
Veehouderij en gezondheid omwonenden’ van het Kenniscentrum

InfoMil, 25 juli 2021. “Deze handreiking
is bedoeld voor gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en GGD’s …”
en “concentreert zich op juridische
mogelijkheden om eventuele gezondheidsrisico’s van veehouderijen voor
omwonenden te beperken. Daarbij
focust de handreiking op de impact en
beperking van stalemissies, zoals fijnstof, endotoxinen en ammoniak.”
Door het schrappen van gezondheid
uit de Visie Veehouderij schendt het
college en de raad het coalitie akkoord

en het college de uitgangspunten in
het Collegeprogramma 2018-2021. Het
meest treffend staat het in hoofdstuk 1 (punt 26 j van het coalitieakkoord: j). In de visie beschouwen we
het thema gezondheid uitdrukkelijk (inclusief landelijke onderzoeken
en landelijk beleid). Indien mogelijk
ontwikkelen we een lokaal afwegingskader om toe te passen. Een
Gezondheidseffectrapportage wordt
zelfs overwogen.
Ongeloofwaardig dat de raad mond-

dood is en geen sturing geeft. De
PvdA moet smekend vragen om dan
toch nog enige aandacht aan gezondheid te geven in het uitvoeringsplan.
D66+GroenLinks, gezeur helpt niet, de
vertrouwenskwestie misschien wel.
En wij burgers, ook boeren zijn burgers, zijn bedrogen door raad en college.
Henk Steenbekkers
Gussekuulke, Melderslo

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.

www.werkenbijberden.nl

werkenbijberden.nl

Wij zijn Berden, een familiebedrijf dat maar blijft en blijft groeien. Door deze groei zijn wij
steeds op zoek naar nieuwe collega’s. Heb jij altijd al willen werken binnen een familiebedrijf
waar een plezierige werksfeer gegarandeerd is, waar ruimte is voor eigen inbreng en jij je
kunt blijven ontwikkelen? Kijk dan snel tussen onze openstaande vacatures en hopelijk mogen we snel kennismaken in een gesprek.

• Verkoopmedewerker slapen Blerick
• Verkoopmedewerker Montèl Venlo
• Verkoopmedewerker Auping Venlo
• Meubel bezorger / monteur Blerick
• Junior SEO specialist Blerick
• Commercieel medewerker binnendienst Blerick
• Commercieel medewerker & Relatiebeheer Blerick
• Assistent bedrijfsleider Venlo
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Jongeren moeten meer
inspraak krijgen in de inrichting
van de leefomgeving
Nog steeds blijven de coronamaatregelen onverminderd van kracht. Er zijn veel beperkingen, ook voor de uitgaans- en evenementensector.
Binnen deze beperkingen is het van belang om een uitdagende en inspirerende leefomgeving te bieden. Hierbij is burgerparticipatie van belang.
In verhalen over participatie valt op dat de groep jongeren vaak ontbreekt. Door jongeren meer inspraak te geven in de inrichting van de leefomgeving kan een uitdagende en inspirerende leefomgeving gecreëerd worden, waarmee escalaties in wijken zo veel mogelijk voorkomen
worden.
Aan de ene kant is het belangrijk om jongeren
mee te laten denken bij het maken van visies
en plannen. Op deze manier kan beleid beter afgestemd worden op jongvolwassenen. Ook kan
hiermee bereikt worden dat jongeren die meedoen meer sociale verantwoordelijkheid en zelf-

vertrouwen krijgen. Dit kan als een olievlek werken
binnen hun omgeving.
Aan de andere kant zijn jongeren vaak bezig met
hun eigen ontwikkeling en hebben zij niet altijd de
interesse om mee te denken over dit soort onderwerpen. Vaak is het zo dat als zij dan wel meeden-

ken, zij voornamelijk denken aan wat belangrijk is
voor hunzelf en niet altijd de gehele gemeenschap
in acht nemen.
Jongeren moeten meer inspraak krijgen in de
inrichting van de leefomgeving. Wat vindt u?

Bespreking poll week 30

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 er 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. 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. De overheid noemt het

een kwestie van bedrijfsrisico. De overheid vindt dat
boeren er rekening mee kunnen houden als de Maas
overstroomt. De overheid kan niet alle schades betalen. Dit geldt ook voor verzekeraars. De kosten zullen
dan in de miljarden bedragen.
Anette Custers is van mening dat het begrip bedrijfsrisico op deze manier wel heel breed wordt uitgemeten. “Dit kon niemand overzien en ik hoop dat de
mensen die hulp nodig hebben ook daadwerkelijk
goed geholpen gaan worden, een compensatie voor

de schade aan de gewassen is wel het minste.”
Ron Jakobs vindt ook dat de boeren gecompenseerd
moeten worden. “Ze zijn altijd al het schrobputje
van de regering geweest in vele opzichten. En nog
steeds.”
Alda Smeets reageert dat alle boeren gelijk getrokken moeten worden. “Natuurlijk moet er een compensatie komen maar niet alleen voor Limburg ook
voor Brabant.”

Oh, zit dat zo!

Alweer box 3
Ik heb het vaak over box 3, de vermogensrendementsheffing. Dat heeft een reden. De box 3 heffing wordt door veel belastingplichtigen oneerlĳk gevonden. Zĳ krĳgen geen rente op hun spaargeld of moeten zelfs rente betalen, maar betalen nog steeds belasting over het zogenaamde
fictieve rendement, dat er in de praktĳk niet is.
ter op. Onlangs heeft de Hoge Raad
uitgemaakt dat de box 3 heffing
onrechtmatig kan zijn als sprake is
van een individuele buitensporige
last.

Doordat de box 3 heffing als onrechtvaardig wordt gezien vinden er
vaak rechterlijke procedures plaats.
In eerste instantie vond de Hoge
Raad wel dat de heffing in bepaalde
situaties onredelijk kon uitvallen,
maar dat het aan de regering is daar
iets aan te doen. Nu een structurele
hervorming uitblijft schuift de rech-

Wanneer er sprake is van een individuele buitensporige last zullen de
lagere rechters moeten uitmaken,
de Hoge Raad gaat namelijk alleen
over de uitleg van de wet en niet
over de feiten in een individueel
geval. De Hoge Raad merkte wel
op dat van een individuele buitensporige last sprake kan zijn als de
belastingplichtige inteert op zijn
vermogen. Daarbij moet dan niet
alleen gekeken worden naar het
inkomen uit vermogen, maar ook
naar het overige inkomen zoals
loon, winst of pensioen. De lagere
rechters zullen wel even zoet zijn
met de stapel beroepschriften die
ongetwijfeld volgt.

Inmiddels is ook in de Tweede
Kamer een meerderheid voor aanpassing van de vermaledijde box
3 heffing. Wat er dan voor in de
plaats moet komen is niet duidelijk.
De Belastingdienst geeft al jaren aan
dat een stelselwijziging voor haar
niet uitvoerbaar is. De uitdaging is
nu te zoeken naar een oplossing die
wel aanvaardbaar én uitvoerbaar is.
Misschien is een wijziging van box
3 wel een Pyrrus overwinning.
Verschillende partijen zijn voorstander van de (her)invoering van een
Vermogensbelasting. Tot 2001 kende
we deze belasting met een tarief
van 1 procent, later 0,7 procent van
het vermogen. Dat lijkt verdacht
veel op de huidige heffing in box
3. Deze Vermogensbelasting kende
een anti-cumulatieregeling, die er
op neer kwam dat je nooit meer dan
80 procent van je inkomen als belas-

ting betaalde. Dat lijkt dan weer op
de uitzondering die de Hoge Raad
nu maakt ten aanzien van de box
3 heffing.
Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

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

Binnenkijken bij...

Column
‘Dat fenomeen’
Ik heb de liefste buren die je
kunt bedenken! Tot voor kort
twee vitale senioren: sportief,
behulpzaam, actief in de bridgeen tennisclub en superbetrokken bij ons gezin. Het wel en
wee van onze vier kinderen
wordt op de voet gevolgd.
Zo bijzonder!
De laatste tijd valt het me op dat
ze magerder worden en er dingen
gebeuren waarover ik me zorgen
maak. Steeds vaker springen we
even bij. Dan ligt de stroom eruit,
krijgen ze te tv niet aan, wordt er
met elektriciteit geknoeid, zijn ze
de sleutels kwijt, et cetera. Ook via
de sportschool kreeg ik signalen
die duiden op dementie.
In mijn werk geef ik veel voorlichting over dementie en zetten we
ons in voor een dementievriendelijke gemeenschap. Een belangrijk
doel hierbij is het taboe rondom
dementie te doorbreken. Maar ook
ik vind het moeilijk om het
bespreekbaar te maken. Ik merk van
dichtbij hoe gevoelig dit onderwerp
is. Zeker omdat bij zowel mijn buurvrouw als mijn buurman de signalen
steeds zorgwekkender worden.
Inmiddels heeft mijn buurvrouw
de diagnose gekregen. Zij deelt
haar zorgen met mij. Op mijn
advies heeft ze het bespreekbaar gemaakt in haar netwerk.
Dagelijks belde ze twee vriendinnen om hen te informeren. Ze gaat
er op een open manier mee om
en ik merk dat dit haar goed doet.
Ik vind dat zo dapper!
Gisteren liet ik mijn hondje uit en
maakte ik een praatje met mijn
buurman. Ik wist dat hij bij de
geriater was geweest. Hij vertelde:
“Bij mij is dat fenomeen ook vastgesteld”. Hij kreeg het D-woord
niet over zijn lippen. Laaiend op de
artsen die het mis hadden. Geen
auto meer mogen rijden, mensen
die voor jou het leven gaan bepalen. Er klopt helemaal niets van.
Geraakt ben ik door deze twee
mensen. die beiden worstelen met
‘dat fenomeen’, waarbij ze steeds
meer de regie over hun leven verliezen. De eenzaamheid die er is,
omdat ze elkaar niet meer begrijpen. Maar ik ben ook geraakt door
de dankbaarheid die zij tonen als
ik hun maaltijd even kom opwarmen. ‘’Een glaasje water”, zegt de
buurman. Hij schenkt vervolgens
een lekker glaasje wijn voor mij in.
Ik geniet er maar van...
Anja Damhuis, Synthese
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Openstelling Kasteel Huys
ter Horst
Kasteel Huys ter Horst opent zondag 8 augustus weer haar deuren voor
publiek. Door corona is het kasteel lange tijd gesloten geweest, maar
ondertussen is er gewerkt aan de consolidatie en bestrating van het
kasteel.
Tijdens de wandeling door kasteel
Huys ter Horst treffen de deelnemers
personen aan die ooit op het kasteel
woonden of werkten. Zij kunnen meer
vertellen over het kasteel van toen, nu
en de toekomst. Door het scannen van
QR-codes kom je tijdens de rondgang
meer te weten over de verschillende
ruimtes, voorwerpen en schilderijen in
het kasteel.
Op het Dendron College in Horst heeft
leerling Gijs Roorda het afgelopen
schooljaar een trebuchet gebouwd

als eindexamenproject. Een trebuchet
is een middeleeuws slingerarm-artilleriewapen, dit is een soort katapult. Deze trebuchet wordt op zondag
8 augustus onthuld op de voorburcht
van het kasteel, hier zal dan ook de
werking van deze middeleeuwse belegeringsmachine te zien zijn.
De openstelling ‘Kasteel bewoond’
vindt plaats op zondag 8 augustus van
12.30 tot 15.30 uur.
Reserveren is gewenst, kijk hiervoor
op www.kasteelhuysterhorst.nl

Puzzel

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij
Keurslagerij Crist Coppens 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 8 augustus
(12.00 uur) binnen zijn. De winnaar wordt volgende week bekendgemaakt op
deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!
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4 Letters
GEMS
JACK
KIEL
NEET

Jubilarissen kerkkoor
Grubbenvorst gehuldigd
Tijdens de laatste bijeenkomst van het kerkkoor van Grubbenvorst
werden twee jubilarissen gehuldigd. Jose Engels, die penningmeester
van het voormalige dameskoor is geweest, is al 25 jaar lid van de
verenigingen en Hay van der Pasch al 60 jaar. Jarenlang was hij
voorzitter van het kerkkoor Heren. Uit handen van de pastoor kregen
de jubilarissen een oorkonde aangeboden en van het bestuur een
bloemetje en een aardigheid. Ook werd aan alle leden een jong rozenplantje uitgedeeld. Het plantje had nog geen naam en was nog niet
gedoopt. Dit zal komend jaar wel gebeuren.

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
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GIRAF
JAPON
JUPON
KATER
NERTS
SHIRT
6 Letters
ANKLET
BOERKA
BULTOS
GIBBON
HANSOP
JOPPER
KAMEEL
KORSET
SKIPAK
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7 Letters
BOSWESP
GAZELLE
TOPCOAT
VELDRAT
WOELRAT
8 Letters
BONTCAPE
CAMISOLE
DAMESJAS
DOOPJURK
GOUDWESP
HAZEWIND
METSELBY
MORTELBY
MOTORJAS
MOTORPAK
OVERJURK
PALATINE
ROKBROEK
SLIPOVER
ZAAGWESP
ZANDWESP
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9 Letters
SCHILDVLO
10 Letters
BOEKENLUIS
DROMEDARIS
VELDKREKEL
WATERLOPER
WILDEBEEST
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11 Letters
PAARDENWESP
ZILVERAAPJE
ZILVERVISJE
12 Letters
RUNDERHORZEL

De overgebleven letters vormen de oplossing:

De oplossing van de puzzel in De Hallo van 29 juli
2021 was:
En de winnaar is: Mien Rongen uit Tienray.
Van Harte Gefeliciteerd met de cadeaubon van € 50,- te
besteden bij Ambachtelijke Slagerij Joosten in Horst!
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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

Kronenberg

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Lottum
zondag

Heilige mis

09.00

Meerlo

donderdag
Heilige mis
09.00
		

Melderslo

zaterdag
Heilige mis
17.30
		

Meterik

zaterdag
Heilige mis
19.00
		

Swolgen

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

15

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

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

(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

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

Gemeente Horst aan de Maas

Horst aan de Maas

Bij de algemene ledenvergadering van Jeu De Boules Club Horst is Toon Rambags gehuldigd voor zijn 25
jaar verdienstelijk lidmaatschap van de club. Johan Schipper nam afscheid als secretaris en Toon Rops
werd benoemd tot erevoorzitter vanwege zijn vele verdiensten voor de club.

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Tandarts

Spoedgevallendienst

06 t/m 08 augustus
Heldens Dental Care
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
077 398 12 44

09 t/m 12 augustus
Tandartsen Praktijk Venray
Wilhelminastraat 17a, Venray
0478 58 07 00

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

Priesternoodnummer

Huldigingen Jeu De Boules Club Horst

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

06 55 40 80 23

Jan Hesen erelid Jong Nederland
Hegelsom
Jan Hesen heeft op woensdagavond 28 juli tijdens het zomerkamp in Well in het bijzijn van Jeanne en
kinderen het erelidmaatschap van Jong Nederland Hegelsom ontvangen. Jan is sinds 1966 lid van de club.
Ook werd er nog een stuk opgevoerd met anekdotes van en over Jan.

Grote tentoonstelling over de jaren 70 in openluchtmuseum de Locht
In openluchtmuseum de Locht in Melderslo is vanaf zondag 8 augustus
een tentoonstelling over het leven in de jaren 70 te zien. De tentoonstelling is voor jong en oud.
In deze tentoonstelling wordt een
beeld gegeven van de jaren 70 op het
Noord-Limburgse platteland. Hier veranderde veel in de jaren 70. Jongeren
kozen steeds vaker hun eigen weg en
vrijheid en blijheid werd het devies.
In de tentoonstelling worden een aantal vertrekken in de stijl van de jaren 70
getoond. Daarnaast wordt er aandacht
besteed aan de muziek en kleding uit
die tijd. Ook komen er voorbeelden
van demonstraties en verhalen over
het leven van een aantal mensen aan
bod en is er op het terrein een tuin
aangelegd in de stijl van de jaren 70.
Verder heeft Oldtimer brommerclub ‘t
Brummerke uit Melderslo een brommerhok gerealiseerd waarin een aantal

van hun oude brommers te zien zijn.
Voor veel senioren zal dit een reis terug
naar hun jeugd zijn. Hier kunnen ze aan
hun (klein)kinderen laten zien hoe die
jeugd eruitzag.
De tentoonstelling wordt op zondag
8 augustus geopend door René Poels,
die in de vroege jaren 70 medeorganisator was van Midsummer Pop in
Meerlo. Hij heeft onlangs een boek
geschreven over de geschiedenis van
dit popfestival. Vanwege de coronabeperkingen is de opening alleen voor
genodigden. De tentoonstelling is vanaf
14.00 uur voor het publiek te bezichtigen en daarna tijdens de openingstijden van het museum (dinsdag tot en
met zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur).
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Jij maakt ‘m super

In Horst zijn
wij op zoek naar
een ambitieuze
keuken adviseur

37
uur per week

Wij zoeken iemand:
•
•
•
•

Met minimaal 1 jaar ervaring in het verkopen van keukens • Met MBO/HBO - denkniveau
Voor een fulltime dienstverband • Heeft geen problemen met werken op koopavonden en weekenden
Die onderlegd is in het werken met computers: Outlook, Excel, Simar (deze programma’s zijn geen must)
Met een commerciële instelling en een enthousiaste houding • Die een echte teamplayer is

Geïnteresseerd? Laat het ons weten!

Superkeukens Horst is op zoek naar leuke collega’s! Kijk voor meer informatie op: www.werkenbijimg.nl/
vacatures Heeft bovenstaande vacature je interesse gewekt? Mail dan je motivatiebrief en cv naar:
sollicitatie@superkeukenslimburg.nl

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,2

HORST

Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)
T. 077-3982234

ROERMOND

Burghoffweg 13
(Gevestigd tegenover Retailpark)
T. 0475-691548

Elke zondag geopend

