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Horst aan de Maas

Op weg naar een
rookvrije gemeente
De gemeente Horst aan de Maas heeft vorig jaar de ambitie uitgesproken om in 2035 een rookvrije gemeente te zijn. We zijn een jaar later en volgens wethouder Roy Bouten is de
gemeente Horst aan de Maas al aardig op weg.
“We staan er goed voor”, begint
wethouder Bouten positief.
“Op zeker 35 plekken hebben
we het afgelopen jaar aandacht
gevraagd voor een rookvrije
gemeente en gezondheid
in het algemeen.” Zo bracht
Bouten allerlei bezoekjes bij
gemeenschapshuizen, huis van
de wijk en basisscholen.” Het is
ontzettend belangrijk dat we dit
als gemeente uitstralen. Sommige
mensen vragen zich af waarom
we dit op plekken doen waar
jongeren zijn en juist niet direct bij
de rokende zelf. Ik denk dat dit een
wisselwerking is. Als jongeren al
vanaf het begin weten dat roken
slecht voor je is, dan komt deze
boodschap hopelijk ook thuis
terecht. Want zien roken, doet
roken.”

Rookvrije speelstraat
Naast het rookvrij maken van
openbare locaties, wil Bouten
ook dat werkgevers streng
kijken naar hun eigen bedrijf.

“Als werkgevers hier informatie over
willen, trek dan gerust aan mijn jas.
Wij willen hier graag informatie over
geven.” De wethouder heeft ook
al plannen voor de komende jaren
tot 2035. “We zijn bijvoorbeeld ook
aan het kijken om een bepaalde
speelstraat rookvrij te maken. Er
is toch niets mooier dan dat een
gehele straat waar kinderen mogen
spelen rookvrij is.” Richting oktober,

waar tijdens Stoptober speciaal
aandacht wordt gevraagd voor dit
probleem, gaat Bouten een extra
campagne opzetten. “Hoe deze
wordt vormgegeven zijn we nog
niet helemaal over uit, maar we
gaan wel iets doen. Veel rokers
weten bijvoorbeeld niet dat er
informatievoorzieningen zijn om te
stoppen met roken. Dit zit zelfs in
het basispakket. Dit soort handvaten

willen we in deze campagne aan
onze inwoners uitreiken.”

Hele pakket
Een rookvrije gemeente is een mooie
ambitie, maar Bouten wil het breder
trekken. “We vragen ook aandacht
voor het hele pakket. Gezondheid
is niet alleen roken, maar ook het
stoppen en verminderen van alcohol,
drugs en een betere leefstijl op gebied

van voeding en sport.” Tot nu toe
werkt de campagne goed zegt Bouten.
“Als ik dan een bezoekje breng aan
een basisschool, dan zegt elk kind ook
gewoon: ‘Ik vind roken vies’. Dat zegt
toch genoeg als je als ouder, oma of
opa dit hoort van je (klein)kind. Stop
met roken.”
Tekst: Niels van Rens
Beeld: Archief

Initiatiefnemer arbeidsmigrantencomplex Sevenum
informeert buurt niet voldoende
De initiatiefnemer van het plan om 52 arbeidsmigranten te huisvesten in een bedrijfs- en
verblijfsgebouw Sevenum zou de buurt niet voldoende hebben ingelicht over de plannen. Buurtbewoners
zijn bang voor de leefbaarheid en gaan in protest. De gemeente Horst aan de Maas is nu in gesprek met
de buurt en de initiatiefnemer.
Een aantal bewoners van de
Dorperdijk, Zeesweg, Venloseweg,
Klassenweg, Romerweg en Laarweg
in Sevenum reageerde al eerder

in de HALLO Horst aan de Maas op
meerdere ontwikkelingen in hun
buurt. Dat de omwonenden niet
zijn geïnformeerd over de nieuwste

plannen voor huisvesting van
arbeidsmigranten, is voor hen de
druppel. Na dit nieuws stelde SP
Horst aan de Maas enkele vragen

aan het College van B&W van de
gemeente Horst aan de Maas. Uit
deze antwoorden bleek dat de
initiatiefnemer inderdaad niet de
gehele buurt had geïnformeerd
over de plannen van huisvesting
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Documentairemaker Ruud Lenssen over zijn bewogen jaren

‘Er zijn duizenden verhalen te vertellen’
Sinds de documentaire ‘Wei’ van Ruud Lenssen (35) uit Horst uitkwam in
2019, staat zijn leven op zijn kop. De documentaire is op filmfestivals
over de hele wereld te zien geweest en won meerdere prijzen, waaronder
de Kristallen Film Award. De succesvolle documentaire zal in 2022 ook
te zien zijn als theatervoorstelling. Ruud is sindsdien met meerdere
projecten bezig.
Wei gaat over Ruuds dementerende
vader en mantelzorg verlenende moeder. Ruud filmde in deze documentaire
zijn ouders gedurende de laatste twee
jaar waarin zijn vader nog thuis kon
wonen. “Deze film is niet zo maar een
film, het is een soort levensverhaal.
Het liefst had ik hem nooit hoeven
maken, want dat zou betekend hebben dat mijn vader nooit ziek zou zijn
geworden. Toch is het het mooiste
wat ik ooit gemaakt heb.” Het leed
van zijn moeder is wat ervoor zorgde
dat hij de film toch maakte. “Het leed
van mantelzorgers blijft bijna altijd
binnenskamers, dit wilde ik zichtbaar
maken. Hiernaast was het maken van
de film echt een soort therapie voor
mij. Het hielp me bij de verwerking
van het verlies van mijn vader.”
Ruuds vader overleed in de zomer van
2020 en een aantal maanden later is
Ruud ook zijn moeder verloren. “Mijn
zus en ik dachten dat mam nu eindelijk een soort vrijheid zou hebben
om voor zichzelf te zorgen. Een aantal maanden later kregen wij helaas
te horen dat ze ongeneeslijk ziek
was en in april dit jaar is ze overleden. Dit hadden wij nooit zien aan-

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
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.

komen. Wat er in de afgelopen twee
jaar is gebeurd is erg overweldigend,
deze jaren bestonden uit heftige ups
en downs. Ik ben mijn beide ouders
verloren, maar in deze periode is ook
mijn dochter geboren. Hiernaast heb
ik heel veel successen geboekt met
mijn film. Deze successen gaan niet
alleen over het winnen van prijzen,
maar ik heb het gevoel dat we daadwerkelijk iets hebben kunnen betekenen. Ik denk dat we bij hebben
gedragen aan de beeldvorming over
dementie in de maatschappij en de
taboes rond mantelzorg. Daar wordt te
weinig over gepraat.”

Theatervoorstelling
Na het succes van Wei komt er nu een
theatervoorstelling. “Ik ben benaderd
door Craviet, een theaterstichting,
die het idee had om een theatervoorstelling te maken gebaseerd op mijn
documentaire. Ik was meteen enthousiast, omdat het verhaal dan doorgaat, vooral nu mijn ouders er niet
meer zijn. Het is een soort eerbetoon,
op deze manier blijft hun verhaal in
leven.” Ruud mag het script lezen en
suggesties doen, als een soort kwaliteitscontrole. Hij wordt bij het proces
betrokken, maar is niet de regisseur.
“Ik vind het ergens best eng, omdat ik
de regie uit handen geef. Tijdens het
maken van Wei had ik duizenden uren
aan beeldmateriaal, waaruit ik zelf de
balans zocht om een zo eerlijk mogelijk beeld te geven van de situatie.
Daarom is het wel fijn dat ik er betrokken bij blijf.”
De theatervoorstelling wordt breder
dan de film. “Het achtergrondverhaal wordt meer meegenomen. Mijn
rol als zoon wordt bijvoorbeeld ook
actief meegenomen. Iemand zal mij
gaan spelen, wat ik best bizar vind.
Ook vinden er situaties plaats waarbij
de denkwijze van mijn vader wordt
afgebeeld. Dit zijn meer fictieve dingen, die zijn in mijn eigen documentaire onmogelijk. We hebben dus
meer mogelijkheden om het verhaal
wat breder te maken. De voorstelling
wordt een aanvulling op de film, het is
niet één op één Wei.”
Op dit moment wordt het script
geschreven. De rol van Ruuds vader
is al vergeven, maar voor de rol van
zijn moeder kan nog auditie gedaan
worden. De première van de theater-

voorstelling vindt plaats op 21 september 2022, Wereld Alzheimer Dag, in
Schouwburg Venray.

Nieuw project
Na Wei had Ruud moeite om een
nieuw project te vinden. Hij had het
gevoel dat hij met Wei het mooiste had gemaakt wat hij zou kunnen maken en dat hij nooit meer zo
veel van een idee zou houden als van
Wei. Nadat hij meer rust nam, kwam
hij tot de conclusie dat dit ook niet
hoeft. “Tijdens corona en de ziekte
van mijn moeder realiseerde ik me
steeds meer dat ik Wei helemaal niet
hoefde te overtreffen”, vertelt hij. Hij
wilde ook graag een keer een ander
soort verhaal maken, dat niet met
het onderwerp dementie te maken
had. “Afgelopen november kregen we
slecht nieuws over mams ziekte, toen
las ik die avond toevallig een artikel
over skateboardster Candy Jacobs. Ik
dacht toen meteen: ‘wat een mooi
mens met een mooi verhaal’. Ik was
echt op zoek naar een bepaald vlammetje, ik wilde iets doen waar ik
honderd procent achter zou staan.

Met Candy was dit het geval, ik wist
meteen dat ik hier iets mee wilde
doen en dat ik hier een verhaal van
kon maken.”
Ruud heeft Candy vervolgens benaderd en ze zijn een aantal dagen
later gestart met filmen. “We hadden
gepland een documentaire te maken
van Candy’s voorbereidingsproces tot
en met de Olympische Spelen, waarbij we hoopten dat ze een medaille
zou winnen. Uiteindelijk is dit een
vrij zwaar en heftig verhaal geworden, omdat Candy voor het begin
van Olympische Spelen positief werd
getest op het coronavirus, waardoor ze
niet meer kon deelnemen. Ze is hierdoor heel bekend geworden, omdat ze
de eerste Nederlandse sporter was die
dit overkwam tijdens de Olympische
Spelen.” Het verhaal heeft nu een
andere draai gekregen dan verwacht.
“We laten nu grotendeels zien hoe
de Olympische Spelen voor Candy op
een deceptie is uitgelopen. Dit blijft
door de film heen terugkomen, maar
hiernaast is ook haar harde werk tijdens haar voorbereiding te zien. Ik wil
met deze film ook laten zien wat voor

inspirerend mens Candy is, naast het
feit dat ze een topsporter is.” Ruud
hoopt dat deze documentaire begin
2022 in de bioscoop te zien is.

Toekomstplannen
Op dit moment werkt Ruud aan een
true crime/drama documentaireserie
voor Videoland. Dit is nieuw voor hem.
“Ik heb nooit eerder aan een serie
gewerkt, dus dat is wel een uitdaging.
Ook vind ik het leuk dat het video on
demand is, dit is een ander platform
dan lineaire tv.”
Ruud heeft nog geen specifiek toekomstbeeld voor zichzelf in gedachten. “Er zijn duizenden verhalen te
vertellen, maar ik merk dat ik wel
steeds kritischer word in welke verhalen ik echt goed vind en zou willen vertellen. In het begin van mijn
carrière was ik minder kritisch. Ik wil
wel graag langere films maken, die in
de bioscoop vertoonbaar zijn. Toch is
het belangrijkste voor mij om gewoon
mooie verhalen te blijven vertellen.”

Tekst: Floor Velthuizen

Plezierjacht te water
in Lottum

Dode aangetroffen in Horst,
geen sprake van misdrijf

De hulpdiensten kregen op vrijdag 13 augustus een melding van
een hulpverlening water aan de Veerweg in Lottum.

Bij de Groote Molenbeek in Horst is zondagochtend 15 augustus
een overleden persoon aangetroffen.

Rond 11.35 uur werden de hulpdiensten opgeroepen. In de Maas
was een plezierjacht aan de grond
gelopen waarna er een lekkage
ontstaan was en de boot begon

te zinken. De brandweer was met
meerdere wagens aanwezig. Er
zijn zo ver bekend geen gewonden
gevallen.

De politie heeft vervolgens de
omgeving van de vindplaats afgezet voor onderzoek. Dit betrof het
pad tussen de Haagweg en de
Venloseweg in Horst.

De politie meldt na onderzoek op
het lichaam dat er geen sprake was
van een misdrijf en doet geen verdere mededelingen meer.

1908 \ nieuws

Waterschap Limburg geeft
startschot vervolgtraject
Groote Molenbeek
Waterschap Limburg, gemeente Horst aan de Maas, Greenport
Venlo en provincie Limburg werken samen aan een toekomst
bestendige Groote Moolenbeek. Zo stonden ze samen stil bij het
deelproject ‘Zoutloods’, tussen de A73 en de Meldersloseweg in
Horst.
Er werd een boom geplaatst om
de samenwerking te bekrachtigen
en het startschot te geven voor
het vervolgtraject: het klimaatrobuust inrichten van de Groote
Molenbeek. Vanwege de coronamaatregelen gebeurde dit in kleine
kring. Waterschapsbestuurder
Arnold Jansen: “Het planten van
deze boom staat symbool voor de
start van het vervolgtraject van de
Groote Molenbeek langs de A73.
Hier willen we de verbinding naar
het noorden maken en het totale

project Groote Molenbeek afronden. Met dit project willen we
enerzijds wateroverlast bij piekmomenten zoals de afgelopen weken
verminderen en anderzijds om het
gebied aantrekkelijker te maken
als uitloopgebied voor de kern
van Horst. Dit doen we door een
opstapplek te maken voor kanoërs
en voor de gebruikers van de carpoolplek. Door deze inrichting is er
ook meer plek voor dieren en planten en leveren we er een bijdrage
aan de biodiversiteit.”
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Inbraak Sevenum in
bedrijfspand
Bij een bedrijf in Sevenum is op woensdag 4 augustus ingebroken.
Het politieteam Horst/Peel en Maas zoekt getuigen.
Rond 02.00 en 03.00 uur werd
er ingebroken bij het bedrijf. Het
pand ligt aan de Steeg in Sevenum.
Via het dak van het bedrijf werd

de toegang verschaft. De politie
vraagt getuigen zich te melden via
0900 88 44 onder vermelding van
het registratienummer 2021121728.

Poging van diefstal fiets
in Horst
Vannacht kreeg het politieteam Horst/Peel en Maas een melding van
een man die fietsen had omgegooid en een fiets probeerde te stelen.

Kempen Creëert groeit en daarom zoeken wij
versterking in ons media team, iets voor jou?
Kansen zien is één, ze realiseren is twee. Jij loopt voor beide
warm. Je bent op zoek naar een dynamische salesrol bij een
tof bedrijf, waar je jouw passie voor het vak de vrije loop kunt
laten. Je hebt affiniteit met de regio Noord-Limburg en je
denkt zowel in online als offline mogelijkheden.
Media Business Developer… dat is een hele mond vol.
Maar wat ga je nou eigenlijk doen?
Je gaat verkoopstrategieën voor nieuwe mediaconcepten
ontwikkelen. Met jouw frisse blik op het medialandschap ben
je zelf verantwoordelijk voor de sales én de uitvoering die
daarop volgt. Je hebt de lead in deze ontwikkeling en samen
met team Media zorg jij ervoor dat de concepten slagen.
Heb jij de opleiding commerciële economie óf een
vergelijkbare opleiding afgerond én ligt jouw hart bij new
business development? Dan is dit dé functie voor jou.
Ambitie en drive vinden wij belangrijker dan ervaring.
Laat ons dus vooral weten waarom jij geschikt bent voor
deze functie!
Solliciteren doe je vóór vrijdag 17 september door een e-mail
met cv en motivatie te sturen naar vacature@kempencreeert.nl.
Wil je graag wat meer informatie over deze vacature
ontvangen? Bel met Mike, hij kan je er alles over vertellen!

Dat zou zijn gebeurd op de Dr. van
Meerendonckstraat in Horst. De man
kon zich ook niet identificeren. “Wij
hebben deze man aangehouden voor
poging diefstal en Wet op de identifi-

catieplicht”, meldt een wijkagent op
Instagram. Er wordt verder onderzoek
gedaan naar diefstal en zijn identiteit.
Beeld: Wijkagenten Horst-Noord

#kempencreëert
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Wat ’n biëstig schon leave,
wat ‘n prachtig bestoan.
Op 20 augustus geboare
en op 20 augustus motte weej ow loate goan…

Vier generaties

Intens verdrietig laten wij jullie weten dat plotseling
is overleden miene leeve schat, ózze pap en miene
schonpap

Ger Hermans
20 augustus 1950

Meterik

13 augustus 2021

echtgenoot van

Mariet Hermans-Janssen
Inge
Birgit
Mila

en Danny

Crommentuynstraat 17,
5964 NL Meterik
Wij nemen vrijdag 20 augustus in besloten kring
afscheid van Ger in crematorium Boschhuizen.

Izzy zorgt voor vierde generatie
Izzy werd onlangs geboren en maakte voor de familie de vier generaties compleet. De moeder van Izzy is
Judith Pollington uit Broekhuizenvorst. De trotse oma is Heddie Wijnhoven uit Sevenum. Ook uit Sevenum
komt overgrootoma Leen Huijs. Ze zijn allemaal heel trots met Izzy.

bob noten
uitvaartbegeleiding

eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers

DANKBETUIGING

Graag willen wij langs deze weg iedereen bedanken
voor de hartverwarmende blijken van belangstelling en medeleven
na het overlijden van mijn lieve man, pap en trotse opa

24-uur
bereikbaar

begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Martin Verhaeg
De prachtige muziek in de kerk,
de honderden kaarten, de vele bloemen, de troostende woorden
en steun hebben ons goed gedaan.
Annie, kinderen en kleinkinderen
Melderslo, augustus 2021

65 jaar vriendschap
Afscheid nemen is pas echt moeilijk
Als het verhaal nog niet af is.

Ger van de Köster
Ger we gaan je missen, vergeten doen we je nooit.

&
Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

Mariet en kinderen veel sterkte gewenst!
Thei † en Lucia, Jan en Truus, Hay en Hannie
Jac en Anna, Henk en Leny, Leo en Ine.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

Langs deze weg willen wij u hartelijk danken
voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn dochter, zus, schoonzus en tante

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Anita Fonteyne

Initiatiefnemer arbeids
migrantencomplex Sevenum
informeert buurt niet voldoende
van arbeidsmigranten. Wethouder
Roy Bouten legt uit hoe de situatie
er nu voor staat: “Onlangs is er
door de buurt zelf een bijeenkomst
georganiseerd over verkeer en
ruimtelijke inpassing”, zegt hij.
“Ook Greenport Venlo en wij
als gemeente waren daarbij
aanwezig. De initiatiefnemer van de
huisvestingslocatie was er ook, maar
er is op die avond niet gesproken
over de plannen van huisvesting van
arbeidsmigranten.” De vergunning is
daarna aangevraagd bij de gemeente
en is ook goedgekeurd. “We kunnen
op dit moment een omgevingsgesprek
nog niet verplichten maar het
is wel een onderdeel van het
vergunningsproces. Dat is dus
onvoldoende gebeurd bij dit initiatief.
Inmiddels heeft de initiatiefnemer
ons en de buurt laten weten dat
hij de ontstane situatie betreurt en
graag met de buurt, de gemeente
en Greenport in gesprek wil over
een voor alle partijen bevredigende
oplossing.” De buurtbewoners hebben
onlangs een gesprek gehad met de
gemeente Horst aan de Maas. “Dat
was een goed overleg”, zegt één
van de omwonenden. “We hebben
binnenkort weer een bijeenkomst
met de buurt, waar mensen van de
gemeente bij zijn. Het blijkt dat de
meeste ontwikkelingen op een niet
te stoppen trein zitten. We kunnen
als buurt mogelijk nog wat bijsturen.
Met name de verkeersveiligheid is
een speerpunt. We hebben als buurt
ook nog andere ideeën die we aan het
uitwerken zijn.”

Niet betrokken

Ôs Aniet

uit vaar t verzorging

Het medeleven in de vorm van kaarten en bloemen was voor ons
een grote troost en zal steeds een dankbare herinnering blijven.

Yvonne Vos

Mam, Frank, Vera, Mark, Youri, Nadja, Stan en Vigo

Tel. 077 - 302 11 40

Horst, augustus 2021

Vervolg voorpagina

Met liefde en passie

Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Want een arbeidsmigrantenplan indienen zonder de buurt te benaderen,
dat leidt automatisch tot boze reacties
van omwonenden. “De initiatiefnemer heeft zijn plan wel aan de direct
omwonenden toegelicht, maar dit
niet aan de rest van de buurt verteld”, zegt Bouten. “Dat is te weinig.
Ik heb er echter alle vertrouwen dat

dit nu goed gaat komen.” Greenport
Venlo reageert ook desgevraagd op
de bezorgde brief van omwonenden
die onlangs in de HALLO Horst aan
de Maas stond. “In het artikel wordt
de indruk gewekt dat bewoners niet
worden betrokken in een omgevingsdialoog”, zegt een woordvoerder van
Greenport Venlo. “Over onze initiatieven in Greenport Venlo voert het
ontwikkelbedrijf sinds 2018, samen
met de gemeente, gesprekken met de
bewoners van de Zeesweg en omgeving. Hiervoor hebben de bewoners
van de Zeesweg en omgeving steeds
een uitnodiging ontvangen. Dit doen
we om hen tijdig te informeren en
aandachtspunten van de bewoners te
bespreken en te bekijken of en hoe
die een plek kunnen krijgen in onze
projecten.”

Geen omgevingsgesprek
Greenport Venlo zegt dat de bewoners
wel worden betrokken bij de plannen.
Over de plannen voor huisvesting van
arbeidsmigranten in Sevenum is niets
gecommuniceerd en juist daar valt de
buurt over en zegt dat dit de druppel is. Eerder informeerde een omwonende over de plannen in Greenport
bij de gemeente Horst aan de Maas.
Er bleek een verslag van de omgevingsgesprekken te zijn toegevoegd.
Achteraf is gebleken dat het verslag
niet is gepubliceerd en de omwonenden niet de kans hebben gekregen
mee te denken over het initiatief dat
voor lag. Of het voeren van omgevingsgesprekken bij het initiatief over
het huisvesten van arbeidsmigranten
op de juiste wijze is gevoerd, moet
nog worden getoetst. “De initiatiefnemer is altijd verantwoordelijk om in
gesprek te gaan met de buurt”, zegt
wethouder Bouten. “Vervolgens hebben wij als gemeente een afweging
te maken waarbij we alle belangen
wegen.”

Tekst: Niels van Rens
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Binnen vier jaar 450 namen verzameld

Riet Verheijen uit Horst verzamelt Horster bijnamen
Betonnen Piet, Knolle Sefke: vroeger was het doodnormaal dat iedereen een bijnaam had. Hoewel het gebruik men waren onbekend voor Riet, dus
van bijnamen tegenwoordig nauwelijks nog voorkomt, heeft Riet Verheijen (68) uit Horst haar hobby gemaakt besloot ze zich hier meer in te verdiepen. Toen ze de bewoners vervan het verzamelen hiervan. In vier jaar heeft ze ongeveer 450 namen verzameld.

Riet komt zelf niet uit Horst. “Ik ben
in America geboren, ik ben een echte
Americaanse,” lacht ze. Ze woont
inmiddels al jaren in Horst. “Ik werk
nu sinds vier jaar 15 uur per week bij
Dagelijks Leven in Het Molenveldhuis
in Horst. Dit is een woonzorglocatie

voor mensen met dementie. Zo is mijn
hobby ook begonnen. Hier hebben ze
allemaal oude boekjes van Horst liggen, zoals ‘È maes inne taes’. Daarin
stonden veel bijnamen en er zijn best
veel bewoners die uit Horst komen.
Ik begon in eerste instantie voor hun

vermaak spelletjes te doen met de
bewoners waarbij ze oude Horster
woorden konden raden. Op een gegeven moment kwam ik erachter dat zij
heel veel familienamen van vroeger
herkenden op basis van een specifieke bijnaam.” Veel van deze bijna-

telde dat zij de dochter was van ‘Mie
van Kloompen Driek’, ging er direct
een belletje rinkelen. Het benoemen
van de verschillende Horster bijnamen leidde onder de bewoners tot
gesprekken over vroeger en gaf hun
verschillende herinneringen. Hierdoor
ging het Riet steeds meer interesseren.
De bijnamen koppelt Riet aan de familienaam van deze mensen. Ze heeft
enkele namen op internet gevonden, maar veel mensen uit de buurt
geven haar informatie door. Ook
Hans Steenmetz heeft haar flink op
weg geholpen met haar verzameling.
“Mensen weten inmiddels dat ik hiermee bezig ben en helpen mij actief
mee. Deze mensen ken ik gewoon uit
de buurt en bij hen kan ik af en toe
een kopie van de bijnamenlijst in de
brievenbus gooien, deze vullen ze dan
verder aan en vervolgens geven ze de
aangevulde lijst terug aan mij.” Riet
neemt in haar verzameling namen
mee uit Melderslo, America, Horst,
Hegelsom en heeft er ook een paar uit
Sevenum. Ze is inmiddels ook bezig
met Meterik.
De mooiste bijnaam die Riet heeft verzameld is Jan van den Eda. Dit is een
bekende naam voor de bewoners van
Het Molenveldhuis. Ze hebben er een

gewoonte van gemaakt dat Riet ‘Jan
van den Eda’ roept en alle bewoners
erna ‘Klets boem!’ roepen. “Dit is iets
wat ze vroeger zeiden, alle mensen
weten dit nog. De Eda was vroeger
een kruidenierswinkel, waar Jan de
eigenaar van was. Op deze plek zit
nu PLUS supermarkt. Iedereen kende
deze man. Ik vind de spontaniteit heel
leuk bij de mensen, bijnamen zoals
deze roepen echt herinneringen op.
Dit is ook waardevol, omdat het voor
mensen met dementie juist belangrijk
is om herinneringen te blijven ophalen
zolang dat lukt. Dit kan deze mensen
stimuleren en opvrolijken.”
Riet zou met haar verzameling graag
een stukje Horster geschiedenis
vastleggen. “Over tien jaar zijn deze
namen allemaal weg. Dat zou zonde
zijn. Ik hoop dat De Oudheidkamer
Horst een boek kan maken met alle
bijnamen met bijbehorende familienamen.” Hoewel Riet al ruim 450 namen
heeft verzameld, blijft ze nog verder
zoeken. “Ik vind het heel mooi om
meer van de bijnaam te achterhalen,
ik wil ook nog onderzoeken wat de
bijnamen precies betekenen en waar
ze vanaf komen. Het blijft een leuke
bezigheid.”

Tekst en beeld: Floor Velthuizen

ADVERTENTIE
Erfrechtspecialist Alex van IJsseldijk geeft donderdag 9 september een lezing in Partycentrum De Leste Geulde

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen
HORST - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling
van een nalatenschap wanneer één van de twee partners
overlijdt. De meeste vijftigplussers denken dat de afwikkeling van een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is.
Maar niets is minder waar, stelt erfrechtspecialist Alex van
IJsseldijk van Erfrechtplan. Volgens hem kan een goed testament veel familieleed én geld besparen.

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Alex van
IJsseldijk uit dat bij het ontbreken van een testament, het
overlijden van een partner tot een financieel drama voor
de achterblijvers kan leiden. “De nog levende partner heeft
weliswaar een grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze
ouder moet de erfbelasting over de erfdelen van de kinderen
al wel direct afrekenen.

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch
kan het leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los van alle verdriet en rouw, door het ontbreken van
een testament op een regelrecht drama uitlopen. Door wetswijzigingen in de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk
hoe het erfrecht nu wettelijk is geregeld. “Met een testament
weet men vooraf al precies waar ze aan toe zijn wanneer een
dierbare wegvalt”, zegt Alex van IJsseldijk.

Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de
blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het merendeel bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting
betalen?”

“Bij verhalen over testamenten en erfenissen wordt vaak
gedacht dat het iets is voor vermogende mensen”, gaat Alex
van IJsseldijk verder. “Binnen de generatie vijftigplussers
heeft misschien niet iedereen een kapitaal op de bank opgebouwd. Een groot deel heeft wel een eigen huis dat (bijna)
hypotheekvrij is. Ook dat is vermogen waarover erfbelasting
verschuldigd kan zijn.”
In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden, de overblijvende ouder en de kinderen samen erven. De langstlevende is eigenaar van alle eigendommen en de kinderen zijn
weliswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in handen. Ze
krijgen een soort tegoedbon op de overblijvende ouder.

www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 100

Alex van IJsseldijk kent meerdere voorbeelden van mensen
die hierdoor in financiële problemen zijn gekomen. “Onnodig
familieleed, dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen
door het opstellen van een testament. Maar je moet het wel
even doen.”
Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris
voor veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Alex van
IJsseldijk ook. “Mensen vrezen vaak dat het handenvol geld
kost of dat de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of praten over een testament is ook niet de leukste bezigheid die je
kunt bedenken, dus schuiven ze het opstellen van een testament voor zich uit. Soms té ver.”
Erfrechtplan heeft in samenwerking met een groot aantal notariskantoren een laagdrempelige service ontwikkeld, waarbij
op heel persoonlijke wijze een testament kan worden opgesteld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk en relatief laag. “Onze erfrechtspecialist komt bij de mensen thuis
om de wensen en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit
naar een concept-testament in begrijpelijke taal.
De erfrechtspecialist gaat samen met de klant naar de notaris
om het definitieve testament te laten bezegelen. We verlagen
niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen ook. ”
Naast een testament kan ook een levenstestament familiedrama’s voorkomen, legt Alex van IJsseldijk uit. “
“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan
is het niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen.

Het is daarom verstandig om bij leven samen een volmacht
vast te laten leggen in een levenstestament. Is dat niet het
geval, dan zal het er in de praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld door ziekte wilsonbekwaam
is geworden ineens voor alledaagse zaken bij de rechter om
toestemming moet vragen.”
De kosten van een testament wegen niet op tegenover de
lasten die anders voor rekening van nabestaanden en partners komen”, zegt Alex van IJsseldijk tot slot. “Laat staan het
onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens je
niemand toe.”
Lezing op locatie
Donderdag 9 september om 14:30 uur geeft Alex van IJsseldijk een lezing over de noodzaak van een testament en levenstestament. U kunt een van deze lezingen kosteloos bijwonen
door u in te schrijven op www.erfrechtplan.nl of te bellen
naar 085 - 8000 100.
Door de nieuwe anderhalve meter maatschappij zijn er maar
een beperkt aantal stoelen beschikbaar. Daarom is aanmelden noodzakelijk. We houden uiteraard strikt rekening met
de RIVM richtlijnen.
Blijft u liever thuis? Geef u dan op voor onze online lezingen.
Deze worden dagelijks gehouden op verschillende tijdstippen. U bepaalt zelf wanneer u de lezing volgt via uw eigen
computer, tablet of smartphone.

Locatie:
Datum:
Aanvang:
Inschrijven kan via:

Partycentrum De Leste Geulde
Noordsingel 75
5961 XW Horst
donderdag 9 september 2021
14:30 uur
www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 100
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Geboren

Nore

7 augustus 2021
Dochter en zusje van
Stefan, Elisa, Tobias en Steije
Hoeijmakers-Kruiper
Kreuzelweg 21
5961NM Horst

Zaterdag 21 augustus 2021
zijn os pap en mam en
opa en oma

Theo en Bertie
Coppus-Lemmen
50 jaar getrouwd!
Van harte gefeliciteerd samen!

Hay Marcellis
*Horst, 28 mei 1948

† Horst, 15 augustus 2021
Frans † en Nellie
Jan en Twan
Jac en Truus, Els †
Theo en Dorothé
Myriam en Toon
Peter en Ans
Neven en nichten

Venrayseweg 123a, 5961 NS Horst
Hay is thuis waar donderdag van 19.00 tot 20.00 uur gelegenheid is om afscheid van hem te nemen.
Vrijdag nemen we in besloten kring afscheid van ózze Hay.

Een traan voor het gemis
Een glimlach voor alle mooie herinneringen

Tiny
de Vries-Keijsers
7 november 1940 Horst 14 augustus 2021
echtgenote van

Piet de Vries †
lieve mam, schoonmoeder en oma van
Frans & Astrid
Marloes & Luuk
Nienke
Anja en in gedachte Jan
Marjolijn
Peter & Alex
Rob & Mirjam
Daan
Janne

Marnie & Marcel, Jessie, Daan, Evi
Linda & Tom, Noa, Nina
Nick & Marion, Jax

Correspondentieadres:
Rob de Vries | Meterikseweg 112 | 5961CZ Horst
Op woensdag 18 augustus hebben wij afscheid van os mam genomen.
Tot ós groëte verdreet óntvinge weej ‘t bericht
dát ós lid en carnavalsvriend

We zijn bijzonder dankbaar voor de goede zorgen van Hof te Berkel 21.

Hay Marcellis

Henk en Gerda
Vervuurt Jeucken
Zijn op 21 augustus
50 jaar getrouwd
Van harte gefeliciteerd met
jullie gouden huwelijksjubileum
Roy en Bianca

is ovverleje

Hay waas in 1989 adjudant beej preens Toën II en daonao is ie lid
ván D’n Dreumel gebleve. Heej waas commissiehoëfd ván de Senaat
en daonaeve actief beej zaowál de kassacommissie ás de bouwcommissie.
Weej zulle Hay zien groëte betrókkenheid dán ok enorm gaon misse
en weej zulle ‘m herinnere ás ’n gedreve lid, ‘nen hárde werker op
d’n âchtergroond met duk ‘ne nuchtere kiêk op de gang ván zake.
Weej wense Hay zien doënste familie hiël veul sterkte nou ze zoonder eum wiër mótte.
Besteur en leje Carnavalsveriëniging D’n Dreumel Hôrs

GEZOCHT HUIS / APPARTEMENT /
STUDIO
OMGEVING HORST WEET U IETS ?
TEL: 06 58 79 63 29
Te koop diverse soorten
groente en fruit.
Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom 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.

“Ik laef nog”, zullen we nooit meer horen.
Zij is rustig ingeslapen op 97-jarige leeftijd

Door Driessen-van Helden
*America, 21-6-1924
†Venlo, 12-8-2021
echtgenote van

Mart Driessen †

José & René Poels-Driessen
Floris en Noëlle, Sophia, Otto
Marijn en Anke, Samuel
Simon en Linda, Vic, Dex
Piet & Marianne Driessen-Poulissen
Sander en Carola, Hendrik, Laura
Emiel en Marianne, Funs

Jouw Jel, onze kids,
family & friends

Roland Bovée
* Sevenum, 3 juni 1967

† Weert, 7 augustus 2021

zoon van
Herman en Agnes Bovée-Groetelaars
Correspondentieadres:
Den Eigen 17, 5975 CA Sevenum

Mam, oma en oma Dora van

Rudy, schat
Ik hou van je, ik mis je,
wij missen je.
Je aanwezigheid, je liefde,
je vreugde, je steun, je muziek,
de kleur en aandacht die jij
gaf… en geeft, elke dag in onze
gedachten en in ons hart.

Je levenslust, je kracht en je liefde, maar vooral je lach.
We moeten je loslaten, intens verdrietig,
maar blijven voor altijd verbonden, we zullen je ontzettend missen.

Truus & Peter Surminski-Driessen
Karlijn en Bjorn, Laia, Max, Said
Job en Lori, Janne, Mila
Teun, Yvonne en Noah
Sara
Correspondentieadres;
Hoofdstraat 36, 5864 BG Meerlo
Wij hebben in besloten kring afscheid genomen van ôs mam.
Een speciaal woord van dank aan de dames van de Buurtzorg Horst
voor de liefdevolle verzorging die ôs mam heeft mogen ontvangen.

Sevenum
Zeilberg

Belfeld

Herman en Agnes Bovée-Groetelaars
Eduard Bovée
Rico
Sander
Erna en Will Smeets-Bovée
Linda & Kevin
Inge & Niels
Marly & Laura

Het afscheid van Roland heeft plaatsgevonden in besloten kring.

Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de belangstelling, de lieve woorden,
kaarten en bloemen die we mochten ontvangen
na het overlijden van mijn zorgzame vrouw, onze lieve mam,
schoonmoeder en trotse oma

Leen Keijsers-Jakobs
Zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet
en geeft ons kracht om verder te gaan.
Michel, kinderen en kleinkinderen
Melderslo, augustus 2021
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Petitie gestart in Horst

Bewoners Nieuwstraat wijzen op parkeerproblemen
en vragen college om maatregelen
82 bewoners van de Nieuwstraat in Horst hebben een petitie ondertekend die gericht is op het gemeentebestuur van Horst aan de Maas met het dringende verzoek maatregelen te nemen, zodat de bewoners in staat
zijn hun auto te parkeren in hun straat. Dat schrijft de SP in een brief aan het college van B&W ter ondersteuning van de bewoners.
De parkeerproblemen zijn ontstaan
doordat er een tekort aan parkeerplaatsen is bij ’t Gasthoês, met
als gevolg dat automobilisten hun
auto onder andere parkeren in de
Nieuwstraat. Het probleem is nijpender geworden door het plaatsen
van een laadpaal, zonder volgens de
bewoners daar vooraf over te informeren, waardoor er (structureel) twee

parkeerplekken wegvallen voor bewoners in de Nieuwstraat.
In de brief meldt de SP dat vanuit
bewoners contact is opgenomen
met de gemeente, maar dat heeft
vooralsnog niet geleid tot verdere
informatie vanuit de gemeente aan
de bewoners. Dat was de directe
aanleiding voor de bewoners een
petitie te starten.

Communicatie
Naar aanleiding van de petitie vraagt
de SP aan het College van B&W van
de gemeente Horst aan de Maas of zij
op de hoogte is van de parkeerproblemen in de Nieuwstraat als gevolg van
het parkeren van auto’s door automobilisten. Als dat het geval is wil de
SP weten of daartoe een vergunning
is verleend en op welke manier over

het plaatsen van de laadpaal gecommuniceerd is met de bewoners van de
Nieuwstraat.
De bewoners dringen in hun petitie
aan op maatregelen zodat zij normaal
kunnen parkeren in hun straat en de
SP vraagt of B&W bereid is aan dat
dringende verzoek van de bewoners
tegemoet te komen en zo ja, op welke
manier het college dat wil doen.
Tenslotte vraagt de SP of het College
van B&W bereid is met de bewoners
van de Nieuwstraat in overleg te gaan
over te nemen maatregelen.

Bepaling in klimaatakkoord

Horst aan de Maas 24 elektrische laadpalen rijker
Een aanbesteding voor het plaatsen van ongeveer 2.200 laadpalen in de deelnemende gemeenten in Brabant en Limburg, waaronder Horst aan de
Maas, heeft in 2021 geresulteerd in een opdracht voor Vattenfall. In Horst aan de Maas gaat het om de plaatsing van 24 openbare laadpalen.
Gemeenten in Nederland hebben
eind 2019 bijna unaniem ingestemd
met het Klimaatakkoord. Dit
akkoord bood voor de Nederlandse
gemeenten voldoende basis om met
de energietransitie naar schonere
brandstoffen aan de slag te gaan.
Gemeente Horst aan de Maas
heeft met de ondertekening van
dit akkoord ook ingestemd met
de doelstellingen en activiteiten
omschreven in de Nationale
Agenda Laadinfrastructuur (NAL)
als een belangrijke bijlage van
het Klimaatakkoord. Eén van de
uitgangspunten is dat het aandeel
elektrische voertuigen in de
komende jaren fors zal toenemen.
De investering in meer elektrische
laadpalen op straat is daarvoor een
vereiste. Een aanbesteding voor
het plaatsen van ongeveer 2.200
laadpalen in de deelnemende

gemeenten in Brabant en Limburg,
waaronder Horst aan de Maas, heeft
in 2021 geresulteerd in een opdracht
voor Vattenfall. In Horst aan de Maas
gaat het om de plaatsing van 24
openbare laadpalen.

Bepaling locaties
Om te bepalen waar deze laadpalen
het beste kunnen worden geplaatst,
zijn plankaarten opgesteld door
Vattenfall. Op die kaarten is
aangegeven op welke locaties
Vattenfall laadpalen wil plaatsen
om aan de gemaakte afspraken te
voldoen. De locaties zijn gekozen op
basis van de verwachte laadbehoefte
op die plekken. Om de plekken te
bepalen, is gebruik gemaakt van een
modelmatige prognose op basis van
verschillende openbare databronnen.
Daarnaast is bij de locatiekeuze
rekening gehouden met praktische

zaken zoals grondeigendom en de
aanwezigheid van stroomvoorziening.

Parkeerdruk
De plankaarten zijn ambtelijk
beoordeeld op onder andere
ruimtelijke inpassing en
verkeersveiligheid. “We beseffen dat
deze parkeerplaatsen niet langer voor
niet-elektrische auto’s beschikbaar
zijn en dat dit mogelijk gevolgen
heeft voor de parkeerdruk”, aldus de
gemeente Horst aan de Maas. “Toch
zetten we de uitrol van de laadpalen
door. De opgave die we hebben
en de overtuiging dat het aantal
elektrische voertuigen in de komende
jaren snel zal toenemen, maken dat
actie op dit moment al vereist is.
Door in te zetten op meer elektrische
voertuigen, zorgen we er sneller voor
dat Horst aan de Maas op termijn
energieneutraal en klimaatneutraal

is. We zien deze uitrolfase als een
overgangsfase en verwachten dat
de parkeerbalans zich weer hersteld.
In de toekomst zal het aandeel
elektrische voertuigen dat op de weg
rijdt, namelijk verder toenemen.”
Inwoners die zelf over een elektrische
auto beschikken, maar geen eigen
oprit of een openbare laadpaal in de
buurt hebben, kunnen een openbare
laadpaal rechtstreeks aanvragen via
de website van Vattenfall. Daar staan
ook de voorwaarden beschreven.

Actie
is op dit moment
al vereist

Viaduct Terhorst beklad met graffiti
Het onlangs opgeleverde mozaïeken tunneltje bij de Kasteelse Bossen
in Horst aan de Kasteellaan is met graffiti ondergespoten.
Tot nu toe is nog niet bekend wie
dit heeft gedaan. Niet alleen het

 ozaïeken tunneltje is beklad,
m
ook de straten in de omgeving zijn

slachtoffer van graffiti. Bushokjes,
bladkorven en een hondentoilet
zijn ondergespoten met het spul.
Te zien is dat het van dezelfde maker
komt. In mei opende wethouder Eric

Beurskens van de gemeente Horst
aan de Maas, samen met bedenkster Lotte Ambrosius de mozaïeken
beklede tunnel.

Paard uit sloot getrokken in Hegelsom
In Hegelsom, op de hoek van de Hillenweg en de Kogelstraat, is een
paard in een sloot terechtgekomen op donderdagavond 12 augustus.
De brandweer moest langskomen om het paard uit de sloot te halen.
Uiteindelijk was het voor de brand-

weer lastig om het paard uit de

sloot te halen met eigen materieel.
Daarom schoot een aantal omwonenden te hulp. Toen ook dat niet
lukte, bracht een verhuurbedrijf een
verreiker en kon het dier na een

tijdje uit de sloot worden getild.
Een veearts controleerde of het dier
verwondingen had opgelopen. Het
paard kwam met de schrik vrij en is
ongedeerd.

Drugslab in aanbouw aangetroffen in Lottum
In een loods aan de Horsterdijk in Lottum is dinsdagmiddag 17 augustus een productielocatie voor synthetische drugs in aanbouw aangetroffen. De politie en brandweer waren hierbij aanwezig.
Uit informatie was naar voren
gekomen dat in het pand mogelijk
iets aan de hand zou zijn. Toen
de politie poolshoogte ging

nemen, werd een vreemde geur
waargenomen. De brandweer
kwam ter plaatse om metingen
te verrichten. Rond 14.30 uur zijn

gespecialiseerde politiemensen
de loods binnengegaan en troffen
de locatie, die bijna gereed
was om synthetische drugs te
produceren, aan. In de loods
bevonden zich de benodigde
grondstoffen en materialen voor
het productieproces aan. Er zal een

strafrechtelijk onderzoek opgestart
worden teneinde te achterhalen
wie verantwoordelijk is voor deze
locatie. Er zijn op dit moment nog
geen aanhoudingen verricht. De in
aanbouw zijnde productielocatie
wordt ontmanteld.

Binnenkijken bij...

Column

De Spelen
Zelf ben ik niet zo’n sporter.
Jongleren met woorden, kampioenschappen snel eten en veel
praten (of andersom) zou ik
aandurven, maar een sportvrouw in de ware zin des
woords ben ik niet.
Wandelen en fietsen, daar blijft
het wel zo’n beetje bij. Toch heb ik
me de eerste vakantieweken laten
verleiden naar De Spelen te kijken.
Dat werkte licht verslavend. Ik
vraag me dan ook af of onderhuids
dezelfde mechanismen een rol
spelen als waarmee mensen
verleid worden dagelijks een soap
te volgen of bingewatchend hele
weekenden te netflixen. Komt het
doordat de media die ik volg er
volop mee bezig zijn, dat ik per se
bij wil blijven? Of zijn het juist de
cliffhangers die me doen besluiten
telkens weer te kijken? Halen ze
vandaag goud, zilver of brons?
Hoe dan ook, ik raakte in ieder
geval in de ban van TeamNL. En ik
heb zelfs tot tranen toe bewogen
gekeken naar de talkshows met
het afscheid van Epke Zonderland
als sportman en naar de rijzende
ster van Sifan Hassan, die nu een
voorbeeld is voor iedereen die
iets wil bereiken in het leven. Toch
verlies ik me niet helemaal in de
spanning van wedstrijden, merk
ik. Onbewust trek ik lijnen naar
mijn werk. Ik vraag me af wat ik
van deze topprestaties kan leren
voor het onderwijs. Doelen stellen
en behalen? Ja! En maatwerk,
met op data gebaseerde
trainingsprogramma’s, zorgt
blijkbaar ook voor resultaat. En nu
duiken de vragen op. Wat zou er
gebeuren als leerlingen op school
aan datagestuurde lesprogramma’s
werken zoals topsporters aan
hun sport? Hoe zou het gaan als
wij écht aan talentontwikkeling
gaan doen en onze leerlingen
stimuleren vooral steeds beter te
worden in waar ze al goed in zijn
of talent voor hebben? Wat als
we hen ontslaan van vakken die
veel moeite kosten en alleen op
hun talenten gaan insteken? Nu
gaat er immers ongelooflijk veel
tijd en energie van iedereen naar
pogingen om iets (aan) te leren
waar verder nooit meer iets mee
gedaan wordt. Waarom doen we
dat eigenlijk? Is dit niet een vorm
van verspilling?

Dorien Stals
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Cameratoezicht nodig bij viaduct
Kasteelse Bossen
Lotte Ambrosius opende in mei met wethouder Eric Beurskens van de gemeente Horst aan de Maas het mozaïeken viaduct aan de Kasteellaan in
Horst. In het afgelopen weekend heeft een onbekende het kunstwerk beklad met graffiti. Is er nu niet cameratoezicht nodig?
Het tunneltje was al jaren doelwit van vandalisme, graffiti en hangjeugd. Velen die ‘s nachts
onder het viaduct door fietsten voelden zich niet
veilig en daarom werd besloten om het tunneltje op te fleuren. Het kunstwerk van Lotte werd
goed ontvangen door de Horster inwoners en
het zag er mooi uit. Nu is tunneltje beklad met
graffiti en moet dit weggehaald worden. Op de
eerste plaats ontzettend zonde dat er zo wordt

omgegaan met initiatieven zoals deze. Voor Lotte,
maar ook voor de gemeenschap is dit niet leuk. Is
cameratoezicht dan niet het enigste redmiddel? De
gemeente moet de tekeningen weghalen en dat
kost ons, de samenleving, weer geld. Zonde.
Aan de andere kant, is cameratoezicht niet
een beetje overdreven voor alleen zo’n tunneltje? Moeten we dan maar vertrouwen op elkaar?
Daarnaast kosten deze camera’s heel veel geld.

Weegt dat op tegen de kosten van het weghalen?
En dan hebben we het nog niet gehad over onze
privacy. Het tunneltje moet met dit kunstwerk zorgen voor een veilig gevoel. Camera’s kunnen juist
dat gevoel weghalen. Wat is belangrijker: veiligheid,
kunst of privacy?
Cameratoezicht nodig bij viaduct Kasteelse Bossen.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 32

Uitwisselingsprojecten naar het buitenland organiseren is taak van school
Veel scholen organiseren uitwisselingsprojecten naar het buitenland. Leerlingen verblijven dan een paar dagen in het buitenland in het gezin
van een leeftijdsgenoot. Zelf krijgen ze ook een paar dagen bezoek van deze buitenlandse scholier. Het Dendron College in Horst organiseert
bijvoorbeeld zulke uitwisselingen.
Aan de ene kant kan er gezegd worden dat
uitwisselingsprojecten beter vrijblijvend georganiseerd kunnen worden voor jongeren die in
hun vrije tijd echt iets van andere culturen willen
leren. Sommige leerlingen zien het namelijk als
een tripje waarin vooral gefeest wordt, dit kan
ook in hun vrije tijd. Aan de andere kant kan een
uitwisselingsproject ook gezien worden als een
leerzame activiteit, omdat het bijdraagt aan de

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.

kennis en sociale ontwikkeling van leerlingen.
Hay Hoebers is van mening dat uitwisselingen
essentieel zijn voor leerlingen in het voortgezet
onderwijs. “Ze leren omgaan met andere culturen
en talen. Ik heb zelf jarenlang in mijn werkzaam
leven reizen en uitwisselingen georganiseerd voor
leerlingen van middelbaar onderwijs. Als ik oudleerlingen tegenkom, dan hebben ze het niet over
mijn geweldige lessen, maar wel over hun ervarin-

gen in Letland, Spanje of andere landen waar ze in
gastgezinnen verbleven en onderdeel van die families werden voor een week.”
Samyra Jakobs reageert dat uitwisselingsprojecten
geen verplichting moeten zijn, maar wel een optie.
“Er moet meer rekening gehouden worden met
leerlingen waarvoor dit om wat voor reden dan ook
geen optie is. Op deze manier kan er veel verdriet
en stress voorkomen worden.”

Verse FRAMBOZEN EN BRAMEN van
de teler! Tongerloseweg 11, 5963NR
Hegelsom (Horst) Tel. 06 16 04 23 57

KLAVERJASSEN. Wie wil het spelen of
leren. Op dinsdagavond in Horst.
Bel 06 51 31 76 57 Wout.

Gevraagd: scholieren voor werk op
paardenbedrijf.
Zaterdagen (en vakanties).
Geen training paarden.
Alle overige werkz.
Bel: 06 53 71 73 41

Wij zoeken hulp in de periode
dat onze geiten lammeren. Vanaf
20febr tot 20 april van 8 tot 12 uur.
Goede verdienste .Geen ervaring
vereist. Wel secuur werk. Interesse
martinvankempen49@gmail.com.

’t Winkeltje - herstraat 44 is
v.a. 16/08 t/m 31/08 gesloten.
V.a. 01.09 heten wij iedereen weer van
harte welkom .tot ziens !
Te huur woning centrum Horst.
miv oktober.
Huur €1000 p/m
info:huurhuis@ziggo.nl”
Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.
Optidee party: het kan weer!
Word jij gastvrouw/-heer:
bel 06 48 55 07 30. www.optidee.nl/
peggy-wismans
Gevraagd appelplukkers periode
sept/okt
Mts. Classens Horsterweg 20a
Castenray/Oirlo interesse bel 0478571590”
Te koop nieuwe luchtbux 5.5mm
150 euro
tel. 06 20 53 25 86

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.
Ben je op zoek naar uitdagende en afwisselende functie in een dynamisch bedrijf? Dan zijn wij op zoek naar jou.
Vanwege toenemende groei zoeken wij een nieuwe collega:

BACK OFFICE MEDEWERKER

Als backoffice medewerker ben jij DE schakel tussen inkoop en verkoop.
Jij zorgt ervoor dat het gehele orderproces van onze blauwe bessen vlekkeloos verloopt.
Je stemt met de telers de levertijden af en zorgt voor een goede administratieve vastlegging.
Ook ondersteun je de afdeling verkoop bij het verwerken van de klantorders met als einddoel een tevreden klant.
Naast het contact met de telers en klanten heb je ook contact met partijen zoals de keuringsdienst,
douane-agenten en transporteurs.

CARAVANSTALLING GEZOCHT in
Horst a/d maas of nabije omgeving
tel: 06 58 83 38 83

DoorFloor

Column

Facebookhelden
Op dit moment wordt er
getracht mensen veilig uit
Afghanistan terug te halen,
waaronder ook Nederlandse
‘toeristen’. Hierover gaat het los
op Facebook. Ik schrik als ik
deze reacties lees. Voor veel
Nederlandse burgers blijft
Afghanistan vooral een vervan-mijn-bed-show.
Ik verbaas me over het gebrek aan
empathisch vermogen en cognitie.
Deze Facebookhelden hebben
een ongezouten mening over de
kwestie, terwijl zij waarschijnlijk
zelf nooit hebben hoeven ervaren
hoe het is om familie achter
te laten zonder te weten of en
wanneer zij hun familieleden
ooit terug zullen zien. Deze
Facebookhelden trekken namelijk
de conclusie dat het allemaal niet
zo gevaarlijk zal zijn daar als naar
Nederland gevluchte Afghanen
jaren later Afghanistan bezoeken.
Het komt volgens mij niet in hen
op dat sommige mensen hun
familie daar al jarenlang niet
hebben gezien. Zij bezoeken
Afghanistan niet om daar vakantie
te vieren zoals alle influencers dat
op Ibiza doen, maar hebben vaak
te maken met een ziek familielid
of hebben een andere goede
reden voor dit bezoek. Hoe kun je
je in godsnaam zo druk maken als
mensen daar zich momenteel in
een regelrechte hel bevinden?
Ik leef ontzettend mee met
de mensen die weg willen uit
Afghanistan, maar niet kunnen. Je
zou er maar geboren zijn, vooral
als vrouw zijnde. Ik vind het bizar
hoeveel verschil er is tussen
mijn leven en het leven van een
Afghaanse vrouw van mijn leeftijd. Waar ik me druk maak om
simpele dingen zoals kloteweer in
augustus, mogen veel vrouwen in
Afghanistan ondertussen al niet
meer naar hun werk of de universiteit komen. In diverse internationale media vertellen vrouwen zelfs
dat de Taliban inmiddels al de deuren langsgaat om huwbare meisjes
als jihad-vrouwen mee te nemen.
Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken. Zo wil je toch niet zijn? Mij
lijkt het belangrijk om humanitair
te zijn en klaar te staan voor de
medemens in nood.

Meer weten? Kijk dan op onze website: https://www.abbgrowers.com/vacatures
Word jij onze nieuwe collega? Stuur je motivatie en C.V. naar hr@abbgrowers.com
Floor
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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

Contact en
openingstijden
Doe de subsidiecheck voor energiebesparende maatregelen

Met deze energiezuinige
oplossingen houd jij je woning koel

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

Op dit moment is het extra interessant om aan de slag te gaan met energiebesparende maatregelen. Ben jij benieuwd wat er voor jouw woning mogelijk is? Vul dan de subsidiecheck in
op www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck
Voor verkoeling in huis wordt al snel gedacht

Plant bomen of zorg voor een groene gevel

aan een airconditioning of een ventilator,

Plant bomen in je (voor)tuin! Een boom geeft in

maar dat kunnen ﬂinke energievreters

de zomer schaduw door de vele blaadjes. Het

zijn. Wil jij jouw woning koel houden

is wel belangrijk dat de boom op een goede

en de energierekening naar beneden

plek geplant wordt om de meeste voordelen te

brengen? Ga dan aan de slag met deze

ervaren. Een ander natuurlijke manier om je

energiezuinigere oplossingen:

woning koel te houden is het planten van een
winterharde klimplant tegen de woning. Door

Isolerende ramen en deuren

de muren uit de zon te houden en het isole-

Ongewenste hitte buiten houden kun je

rende effect van klimop zorgt het ervoor dat

ook door middel van isolerende ramen en

de temperatuur van de woning naar beneden

deuren. Goede isolatie van je woning zorgt

gebracht wordt.

Bekendmakingen

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide

in de zomer dat de warmte buiten blijft en

omgevingsvergunningen

in de wintermaanden houdt het de warmte

Subsidie beschikbaar

In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen,

in huis. Goede isolatie zorgt dus ook voor

Wil je de energierekening nog meer naar

de nodige afkoeling, doordat thermische

beneden brengen? Op dit moment is het extra

-wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van

isolatiewaarden de koele lucht in de woning

interessant om aan de slag te gaan met ener-

houden. Denk er wel aan dat je goed blijft

giebesparende maatregelen, vanwege lande-

ventileren in de ochtend en/of avond als het

lijke, provinciale en gemeentelijke subsidie- en

buiten wat koeler is.

ﬁnancieringsregelingen. Ben je benieuwd wat
er voor jouw woning mogelijk is? Vul dan de

Zonwering

subsidiecheck in op: www.duurzaambouwloket.

Het plaatsen van zonneschermen of screens

nl/subsidiecheck

is een goede oplossing om de zon buiten te

(ontwerp)-bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar
www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van
uitgebreide omgevingsvergunningen verwijzen wij u naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
Als digitaal inzien niet tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u een afspraak maken voor het
inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het
algemene telefoonnummer van de gemeente (077) 477 9777).
Broekhuizen

Melderslo

• Veerweg (evenement kermis Broekhuizen

• Broekhuizerdijk 46 (uitbreiden woning)

houden. Een screen is een zonwerend stuk

Gratis en onafhankelijk advies

doek dat je voor je raam kunt bevestigen.

Het Duurzaam Bouwloket helpt u bij het ener-

Met zonneschermen of screens voor je

giezuiniger maken van uw woning of bedrijfs-

Broekhuizenvorst

ramen kun je tot wel 12% besparen op het

gebouw. Het Duurzaam Bouwloket is onafhan-

• Molenweg 1a (bouwen bedrijfsruimte)

koelen van de woning. Een andere manier

kelijk en werkt samen met de gemeente. Heb

Evertsoord

Meterik

om je woning koel te houden zijn luiken

je behoefte aan gratis en onafhankelijk advies

• Drie Kooienweg 22 (mer-beoordeling t.b.v.

• Centrum te Meterik - Horst (aanleggen

of rolluiken. Deze systemen sluiten de

van een onafhankelijk adviseur? Neem dan

ramen volledig af zodat er geen zon wordt

contact op met het Duurzaam Bouwloket www.

Grubbenvorst

• Kannegietweg 10 (plaatsen woonunit)

doorgelaten.

duurzaambouwloket.nl

• Aartserfweg 6 (bouwen van een

Sevenum

• Vlasvenstraat 41 en Swolgensedijk 18

Buro de Kermisgids)

(aanleggen 2 waterbassins en plaatsen
hekwerken)

uitbreiden bedrijf met 2 varkensstallen)

ﬁetspad)

• Maarten de Vriesstraat 2 (plaatsen

opslagloods aan de voorzijde van het

magazijnstelling)

bestaande bedrijf)

Openbare laadpalen

• Grubbenhove 7 (bouwen woning)

• Olieslagerstraat 30 (verlenging

• Kapelaan Slotsstraat ong. (oprichten

beslistermijn)
• Molenhoek, Joepiepedje (evenement

2-onder-1-kap woning)

Met de ondertekening van het Klimaatakkoord in 2019 heeft onze gemeente ingestemd

Horst

met alle bijbehorende doelstellingen en activiteiten uit dat akkoord. Een van de uit-

• Doolgaardstraat 24 (melding brandveilig

gangspunten die hieruit volgt, is een toename van het aandeel elektrische voertuigen
in de komende jaren. Daarvoor is een investering in het plaatsen van meer openbare
laadpalen een vereiste.

Kindervakantiewerk Joepie)

gebruik)

voor inrit

• Tienrayseweg 12 (uitbreiden

• Steeghoek 4-6 - Last onder dwangsom: niet

bedrijfsgebouw met opslagruimte)

voldoen milieuvoorschriften (11 aug 2021)

• Industriestraat 25 (uitbreiding
Vattenfall plaatst in onze gemeente de openbare laadpalen. Op basis van plankaarten, die de
verwachte laadbehoefte inzichtelijk maken, heeft Vattenfall locaties voorgesteld om aan de
gemaakte afspraken te voldoen. Deze plankaarten worden vervolgens ambtelijk beoordeeld

• Ulfterhoek 20 - Last onder dwangsom: niet

bedrijfsruimte)

voldoen milieuvoorschriften (11 aug 2021)
Swolgen

• Peeldijkje (gewijzigde

• Mgr.Aertsstraat 3a (verbouwen horecapand

evenementenvergunning Carbootsale)

op onder andere ruimtelijke inpassing en verkeersveiligheid. Met de plaatsing van laadpalen

Kronenberg

zorgen we er sneller voor dat Horst aan de Maas op termijn energieneutraal en klimaatneu-

• Americaanseweg 5 (verbouwen/uitbreiden

en realisatie appartementen)

woning)

traal is.

• De Donckstraat 7, verbreden trottoirband

• Nabij Mgr. Aertsstraat 14 (bouwen 2
levensloopbestendige woningen)

Lottum

Tienray

Laadpaal aanvragen?

• Houthuizerweg 20 (uitbreiden bedrijfshal)

• Zwanenweg 16a (plaatsen kozijnen/

Is er geen openbare laadpaal in uw buurt? Of zijn de laadpalen veel in gebruik? Dan kijkt de

Meerlo

gemeente of er een nieuwe laadpaal bij moet komen. U vraagt een openbare laadpaal aan op

• Veestraat 5 (beëindigen varkensbedrijf
(t.b.v. huisvesting paarden)

de website van Vattenfall. Daar staat uitgelegd wat u moet doen.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

realiseren mantelzorgwoning)
• Pastoor Dinckelsstraat (Kidsfun activiteit
voor basisschool kinderen)

077 - 477 9777
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VVD Horst aan de Maas

Een nieuw seizoen met mooie uitdagingen

De zomervakantie is zo’n moment dat je tot rust kunt komen. Energie
bijtanken, het hoofd leegmaken om vervolgens de nieuwe periode
weer fris te kunnen beginnen. En er liggen genoeg uitdagingen om
mee aan de slag te gaan.
Als voorzitter van de Stichting
BuitenGewoonBereikbaar ben ik
supertrots op de aanleg van het glasvezelnetwerk, samen met de inwoners, in het buitengebied van Horst
aan de Maas. Dit netwerk draait nu
een jaar en het loopt goed. Maar we
zitten niet stil. Besturen is vooruit-

CDA Horst aan de Maas

zien en doorpakken.
De wateroverlast van een maand
geleden heeft voor een hoop ellende
gezorgd. De discussie over wat moet
gebeuren voor het verbeteren van
de waterveiligheid zal losbarsten
binnen het algemeen bestuur van
Waterschap Limburg, waarvan ik deel

mooi feestje.
In 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Tijd voor een ander bestuur
en nieuwe gemeenteraad. Een frisse
wind, een nieuwe generatie volksvertegenwoordigers, die niet bezig is
met elkaar, maar zich focust op het
algemeen belang en alle mensen in
Horst aan de Maas. Ook in de kleine
kernen en het buitengebied.
Daar ga ik voor. Gewoon. Doen.

schapsspelen met het gezin gedaan,
nieuwe recepten uitgeprobeerd.
We hebben hand- en spandiensten
geleverd voor diegenen die dat niet
meer konden doen omdat ze door
de maatregelen aan huis gebonden
waren. Gewoon, omdat we er weer
tijd voor hadden en we wat meer
naar de ander konden omzien. Tijd
voor elkaar, tijd voor de ander. Tijd
voor bezinning. Inmiddels zijn onze
‘vrijheden’ weer beperkter geworden. Vakanties zijn aangebroken,

maar het ‘gedoe’ rondom ‘vrij reizen’,
werkt ook beperkend en noodzaakt
soms tot andere invullingen van
vakanties.
Nieuwe vrijheden is een groot goed,
maar ik hoop dat we ons bewust zijn
geworden van het gegeven dat we
niet weer willen terugvallen in de
ratrace van het leven. Dat we blijven
omzien naar elkaar en tijd en aandacht blijven geven aan de ander.

Jeroen Achten

Nieuwe vrijheden?

Op het moment dat ik dit artikel schrijf, heb ik inmiddels mijn twee
vaccinatie tegen het coronavirus ontvangen. En eerlijk gezegd, kon ik
het bijna niet meer afwachten. Per 19 mei kregen wij als samenleving
weer wat meer vrijheden en het leven leek weer wat ‘normaler’ te
worden. Sporten, dansen, muzieklessen enzovoorts. Het werd weer
beperkt toegestaan.
Een dik jaar zijn we al doende met
de bestrijding van dit vreselijke
virus. Aan de andere kant hebben
de beperkingen ook andere, in mijn
beleving, positieve elementen meegebracht. We hebben een jaar in

D66+GroenLinks

mag uitmaken. Als je wilt werken
aan een oplossing moet je immers
wel weten waar het echte probleem
zit.
Volgend jaar bestaat
Scheidsrechtersvereniging HorstVenray negentig jaar. Al fluit ik zelf
niet meer actief, ik train graag mee
vanwege de goede begeleiding. En
niet te vergeten de derde helft in het
clublokaal in de Kasteelse Bossen.
We zijn met de jubileumcommissie
bezig met de voorbereiding van een

een soort van slow motion modus
geleefd. Het jachten en jagen waar
heel veel mensen vóór Covid-19 in
verkeerden, is al voor velen omgeslagen in rust en regelmaat. We hebben
ontelbare legpuzzels gemaakt, gezel-

Annemie Craenmehr

Kan het anders met arbeidsmigranten en de economie? Jazeker!

Afgelopen week was te lezen dat in Greenport weer 60 hectare grond was verkocht. Dat zou 2.000 nieuwe
arbeidsplaatsen opleveren. De vraag is voor wie dit goed is. Standaard reactie is dan: voor de economie.
Maar wij zijn niet de economie, wij zijn burgers in een langzaam afkalvende gemeente.
Zijn deze ontwikkelingen dan goed
voor onze burgers en zijn er alternatieven? In de praktijk blijkt dat 2.000
arbeidsplaatsen in Greenport betekent dat er 1.500 arbeidsmigranten
hier komen werken en ongeveer
een derde daarvan zal hier lange
tijd komen wonen. Dat betekent nog
meer grootschalige huisvesting en

druk op de beschikbare, schaarse,
woningen in de gemeente. Extra
lasten voor de burgers en eigenlijk
geen enkel voordeel. Behalve voor
de grote logistieke bedrijven. Kan het
anders? Jazeker. Zoek naar hoogwaardigere werkgelegenheid, beter voor
onze burgers, ook omdat spreiding in
soorten werkgelegenheid veel meer

zekerheid op lange termijn biedt.
Wat zijn alternatieven waarmee niet
extra stromen arbeidsmigranten deze
kant op worden getrokken? Verhoog
hier de grondprijzen voor logistieke
bedrijven en maak ruimte voor meer
maakindustrie of andere bedrijfstakken. Breng de logistieke bedrijven
naar plekken waar een tekort aan

werkgelegenheid is, zoals bijvoorbeeld rondom Mönchengladbach
waar volgens de Bundesagentur
voldoende werkzoekenden zijn. En
kijk anders of arbeidskrachten uit die
regio hier kunnen werken. Dat dient
veel meer de regio dan de huidige
aanpak en maakt grootschalige huisvesting hier niet nodig. Dat dit niet
gebeurt heeft alles te maken met de
lage lonen voor de arbeidsmigranten
en de werkzekerheid. Een dergelijke
bedrijfstak zouden we niet moeten

steunen met te goedkope grond en
verdient het ook niet om de huidige
burgers de lasten en kosten te laten
dragen. Het kan dus anders, zowel
met het soort bedrijvigheid dat we
aantrekken als ook met de noodzaak
om arbeidsmigranten aan te trekken.
We hebben mogelijkheden om een
beter evenwicht te krijgen tussen
economie, leefbaarheid, natuur en
invulling van het landschap.
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.

Op 1 september openen
de deuren van

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
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 2 st!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hor

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

AUTOMOBIELBEDRIJF
Nieuwsgierig? Kijk alvast op kruimel-baby.nl
Jacob Merlostraat 10 | Horst

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl
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Geplukt

Pepijn van Essen Sevenum
De vrije opvoeding die hij vroeger als kind heeft gehad, heeft Pepijn gemaakt zoals hij nu is. Deze Sevenummer houdt van de natuur en heeft een
eigen bedrijf in het creëren van 3D-animaties. Deze week wordt Pepijn van Essen (48) uit Sevenum geplukt.

ik niet gewoon mijn eigen bedrijf?”
Zo gezegd, zo gedaan en inmiddels
staat Pepijn er goed voor. “We zitten
met een aantal creatievelingen in de
voormalige apotheek van Sevenum,
het Bureel. Ik maak 3D-animaties voor
verschillende bedrijven. Het is niet
makkelijk uit te leggen wat ik precies doe. Maar in principe kan ik met
de computer dingen die er nog niet
zijn, net echt eruit laten zien, zoals
een gebouw, een machine of wat dan
ook.”

Gratis LP

Tevreden kijkend over zijn tuin
zit Pepijn op een bankje. “We zijn
erg gelukkig met onze tuin”, zegt
hij. “Ik vind het heerlijk om lekker
bezig te zijn in het groen.” Al deze
ervaring heeft hij niet zelf ontwikkeld. “Daar heb ik wel wat hulp
bij gehad. Zo zit ik bij Groengroep
Sevenum. Deze vrijwilligers leren
mij elke dag wat bij, dat vind ik
supermooi.”

Vrij
Pepijn werd geboren in het
huis waar hij nu woont aan de
Maasbreeseweg in Sevenum.
“Ik heb altijd een hele vrije jeugd
gehad. Mijn ouders vonden het

belangrijk dat mijn zus en ik zelfstandig opgroeiden. Zo konden we op
vakantie ook onze eigen weg bepalen. Dan renden we de bergen in en
kwamen we uren later terug. Je denkt
dan dat je kilometers de bergen in
bent geweest, maar in werkelijkheid
ben je niet ver van huis geweest.”
Ook in Pepijns pubertijd werd hij vrij
gelaten in wat hij deed. “Ik moest
geen rotzooi schoppen, maar mijn
ouders werden niet kwaad als ze een
keer hoorden dat ik een jointje had
gerookt. Met mijn vrienden was ik
heel close en dit ben ik nu nog steeds.
Dat heeft ook wel meegeholpen in
mijn jeugd. Ik heb nooit iets te klagen
gehad.”

Groot dorp
Na de basisschool ging Pepijn naar
de middelbare school in Venlo. “Ik
was niet de allerbeste leerling, dat
zeg ik eerlijk. Niet altijd had ik er zin
in, huiswerk was niet mijn favoriete
bezigheid.” Maar hij kwam uiteindelijk
gewoon op zijn pootjes terecht, pakte
zijn verhuiskoffers en vertrok richting Boxtel. “Daar ging ik op kamers”,
vertelt Pepijn. “Ik ging een opleiding
aan het ‘SintLucas’ volgen, want ik
wilde iets creatiefs doen en een vak
leren.” Zo ging de Sevenummer zich
meer interesseren in vormgeving.
“De sfeer op school was geweldig. Ik
heb er heel veel geleerd.” Wat Pepijn
ook geweldig vond was Boxtel zelf.

“Het is eigenlijk gewoon een groot
dorp, net zoals Horst. In het weekend
was er niet veel te beleven, maar door
de week, dan was het feest. Dan was
het een mini-studentenstad.” Naast
zijn diploma, nam Pepijn ook iets
anders mee naar Sevenum. “Ik heb
tijdens het laatste jaar van mijn studie
Sofieke leren kennen, we zijn inmiddels al 25 jaar samen.” Het stel heeft
een zoontje, genaamd Floris (10).

Creatievelingen
Na zes jaar in dienst bij een ontwerpbureau, besloot Pepijn zijn eigen
bedrijf Fraxinorum te starten. “Ik had
veel verschillende opdrachten hier
en daar en ik dacht: waarom start

In Pepijns vrije tijd is hij volop bezig
met genieten van zijn gezin en de
natuur. “Maar ik houd ook erg van
muziek. Ik ben jaren vrijwilliger
geweest bij OJC Walhalla en op z’n tijd
draai ik een plaatje thuis.” Onlangs
kwam Pepijn in de media met zijn
initiatief ‘Heej, een gratis LP’. Elke dag
zet hij in een kastje aan zijn huis een
lp die gratis opgehaald kan worden
door geïnteresseerden. “Ik heb er
een aantal thuis liggen en daar doe
ik toch niets mee. Dan kan ik beter
iemand anders er blij mee maken.”
Naast dat hij veel bezig is met muziek
en zijn gezin, is hij ook sportief bij
een hardloopgroepje. De groep is
ontzettend tof en ik krijg er altijd
positieve energie van. Het hardlopen
zelf, tja daar ben ik niet zo’n fan van.
Als de sfeer maar goed is.”
Als Pepijn naar de toekomst kijkt,
maakt hij zich sinds twee weken
zorgen. “Het klimaatrapport dat is
uitgebracht, ja daar maak ik mij wel
zorgen over. Ik schrok ervan hoe onze
planeet ervoor staat. Misschien ga ik
de komende tijd hier iets mee doen.
Ik weet nog niet precies wat, maar er
moet iets veranderen. Wie weet ga
ik anders werken of ga ik mij ergens
voor inzetten.”

Ik maak mij zorgen om
het klimaatrapport

Tekst en beeld: Niels van Rens

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.
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Vacature
P.I. Zuid-Oost, Ter Peel te Evertsoord
Wij zijn op zoek naar een
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Oplossing vorige week:
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kapster

De locatie Ter Peel vormt samen met de locatie Roermond PI Zuid-Oost. Ter Peel is een inrichting voor
vrouwelijke gedetineerden. Heb jij een kapsalon of ben jij thuiskapster in de omgeving van Horst aan de
Maas, zou jij op frequente basis in een niet alledaagse maar zeer veelzijdige omgeving willen werken en heb
je geen moeite met het naleven van veiligheidsvoorschriften?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Voor meer informatie kun je contact opnemen via e-mail:
bureau.management.ondersteuning.pi.zuid-oost.terpeel@dji.minjus.nl
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15-vragen aan

Jessica Vissers Horst
heb ik jong afscheid van hem moeten nemen en daar heb ik veel last
van gehad. Hij had leuke humor en
kon best droog uit de hoek komen,
dat heb ik een beetje overgenomen.

Wat is je beste en wat is je slechtste eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik leuke
humor heb. Mijn slechtste eigenschap is dat ik soms best onhandig
ben met bepaalde dingen.

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Dat je elkaar alles kan vertellen en
niks doorvertelt, ook als je ruzie hebt
hoor je het voor jezelf te houden. Ik
vind het belangrijk dat je het heel
gezellig kan hebben samen en als je
ruzie hebt het goed uit kan praten.

Hond of kat?
Kat. Die hoef je niet uit te laten
en honden ruiken vaak meer.
Bovendien vind ik katten wat schattiger dan honden.

Zou je liever twee keer zo slim of
twee meer zo mooi zijn?
Twee keer zo slim. Als je slim bent,
krijg je sneller een baan die je wil en
dat vind ik belangrijk. Met alleen een
goed uiterlijk kom je niet ver.

Wie kent jou het beste?
Ikzelf. Ik weet hoe ik in elkaar zit.
Ook al ben je goed bevriend met
elkaar, dat betekent niet dat je diegene door en door kent. Iedereen
heeft wel dingen hij of zij liever voor
zichzelf houdt of die zich bij iemand
weer anders gedraagt.

Als je terug in de tijd zou gaan,
wat zou je jezelf voor advies
meegeven?
Trek je niks aan wat anderen van je
vinden. Iedereen heeft een andere
mening en dat is dan zo. Een paar
jaar geleden zou ik me er wel snel
wat van hebben aangetrokken,
alleen sinds ik mezelf dat heb afgeleerd, merk ik dat ik veel gelukkiger
ben met mezelf.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Jessica Vissers
16 jaar
Horst
MBO beveiliging

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Het lijkt mij leuk om te kunnen
teleporteren. Als je bijvoorbeeld op
vakantie gaat naar een ver land,
heb je het vliegtuig niet nodig.
Bovendien heb ik wel eens haast,
omdat ik me verslaap en dan is deze
superkracht natuurlijk handig.

Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
In de vier jaar dat ik op de middelbare school zat, was ik erg goed in
het vak Nederlands en doordat ik
het snel leerde vond ik het leuk.
Veel mensen vinden Nederlands
geen leuk vak, ik daarentegen wel.
De praktijk op school vond ik stom.

Aangezien ik op het vmbo zat, had
ik weinig keuze wat betreft de
beroepskeuzevakken en dat vond ik
jammer. Ik wist waar ik goed in was,
maar de drie keuzevakken paste niet
bij mij. De eerste twee jaar heb ik
zorg en welzijn gedaan en daarna
heb ik een overstap gemaakt naar
bwi (bouwen, wonen en interieur).
Hier heb ik het iets meer naar mijn
zin gehad.

Ben je meestal te vroeg, precies
op tijd of te laat?
Om eerlijk te zijn ben ik vaak wat te
vroeg. Ik vind het van belang dat ik
de tijd van anderen respecteer als ik
bijvoorbeeld een afspraak heb. Op
school of bij mijn bijbaantje kom ik
liever te vroeg dan te laat.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Ik heb net nog een selfie gemaakt
voor de 15 vragen in de HALLO.

Ik maak graag selfies voor onder
andere Instagram. Ook vind ik het
leuk om gefotografeerd te worden.

Wat is je favoriete hobby?
Ik sport, wandel en bak graag. Zeker
in de zomervakantie als ik weinig te
doen heb, vind ik het leuk om een
half uur alleen te wandelen of om
aan mijn conditie te werken.

Waar ben je verslaafd aan?
Sinds kleins af aan drink ik graag
koffie. Eerst dronk ik vooral warme
koffie, maar de laatste tijd drink ik
veel ijskoffie en dat vind ik toch net
iets lekkerder. Vooral in de middag
of avond drink ik best veel koffie.

Als je een topsporter zou zijn,
waar zou je dan heel goed in
willen zijn?
Cheerleaden. Ik heb dit een
tijd gedaan in Boxmeer, maar
uiteindelijk ben ik gestopt. Ik vond
het altijd jammer dat mensen gelijk
een Amerikaans beeld hebben van
meisjes die langs een wedstrijd
staan. Cheerleaden in Nederland is
heel anders.

Welke emoticon gebruik je het
meest?
De lach smiley. Deze is makkelijk
als je een leuk gesprek hebt met
iemand en ik gebruik die onbewust
toch wel het meest.

Wat is het meest emotionele
moment in je leven?
Dat mijn opa overleden is. Hij voelde
als een tweede vader voor mij.
Iedere woensdag zagen we elkaar
en daar keek ik altijd naar uit. Helaas

Hoi

Column

Quarterlife
crisis
Afgelopen mei heb ik achttien
kaarsjes mogen uitblazen, in
juni ben ik geslaagd voor mijn
eindexamens, in juli ben ik voor
het eerst zonder mijn ouders op
vakantie geweest en in september ga ik al studeren. Deze toch
wel unieke tijd in mijn leven
lijkt zo snel te gaan.
Al die veranderingen mogen van
mij wel wat minder snel gaan.
Sinds dat de eerste zorgverzekeringspapieren op de deurmat vielen lijkt het wel alsof ik
ten prooi gevallen aan een soort
van Quarterlifecrisis. Het klinkt
gek, maar ik ben me plots enorm
bewust van mijn sterfelijkheid,
toekomst en doelen in het leven.
Ik zie mezelf nu al 30 jaar oud, studie afgerond, klaar om nog 35 jaar
te werken. Misschien tegen die tijd
wel 40 jaar. En daarna? Wat dan?
Met pensioen? Ik vraag me echt af
hoe gepensioneerden hun tijd vullen. Het pensioen wordt wel eens
geframed als de beloning voor
jaren lang hard werken. Iets wat je
verdiend hebt en waarvan je lekker
kan genieten, maar ik vind het lastig om een pensioen zo te zien. Ik
zou niet weten hoe ik mijn tijd zou
moeten vullen. Ik vind het vaak al
lastig om één vrije dag te vullen,
laat staan vijftien jaar.
De bovenstaande klaagzang representeert daadwerkelijk hoe ik een
maandje geleden in het leven
stond: erg negatief en futloos.
Maar weet je wat het is? Een tijd
met zoveel verandering als deze
is niet alleen een punt waarop
alles mis kan gaan, maar ook een
tijd waarin juist heel veel nieuwe,
leuke dingen mogelijk zijn. Ik
denk helemaal niet dat mijn leven
zo saai gaat worden, al komt die
angst soms wel naar boven. Het
is natuurlijk totaal absurd om me
op deze leeftijd al druk te maken
over mijn pensioen. Komend jaar
gaat denk ik juist een hele gave
en leuke tijd worden. Mijn introweek begint deze zondag en ik kijk
er echt naar uit. Ik heb nog heel
lang om me zorgen te maken over
de toekomst, over of ik ooit een
goede baan vind, over mijn dagbesteding in het bejaardentehuis,
maar ik heb net zoveel tijd om dat
niet te doen.

Tekst: Martha Koomen
Teun
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Voor zeventallen jeugdspelers

Dirk Marcellis Tournament in Horst
Voetbalvereniging RKsv Wittenhorst uit Horst organiseert op zaterdag 28 augustus het Dirk Marcellis
Tournament voor zeventallen jeugdspelers onder de 10 jaar.

VVV-Venlo is toernooipartner van dit
internationale jeugdvoetbaltoernooi.
In poule A spelen KAA Gent, PSV
A, Bayern 04 Leverkusen, Fortuna
Düsseldorf, Feyenoord en Team
Horst aan de Maas. In poule B
zetten Club Brugge, KRC Genk,
Borussia Mönchengladbach, PSV
B, VVV-Venlo en 4-Skills Talents

hun beste beentje voor. Een
deelnemersveld met topclubs uit
Nederland, Duitsland en België. Dit
alles onder het motto ‘TopSport in
uw eigen regio’. Naast de reguliere
prijzen is er voor de beste speler
van het toernooi de traditionele
Jeu Sprengers Award en voor de
sportiefste ploeg de NKS Fair Play-

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

GEVRAAGD EEN
ACTIEVE VERKOOPSTER
voor 15 uur per week

Wij bieden een prettige werksfeer
en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wil je ons team versterken stuur dan een sollicitatiebrief
naar Mariette Mode t.a.v. Mariette van Og
Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
info@mariettemode.nl
www.mariettemode.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

bokaal. Op zondag 12 september
vindt in de serie PartnerToernooien
bij GFC’33 in Grubbenvorst het
internationale U13-toernooi plaats
met acht topteams uit Nederland,
Duitsland en België.

Quinty Roeffen
vierde op het WK
handboogschieten jeugd
Quinty Roeffen (15) uit Horst heeft zondag 15 augustus net naast de
bronzen medaille gegrepen op het WK handboogschieten jeugd in Polen.
De wedstrijd werd gewonnen door haar Indiase tegenstander Manoj
Manjiri Alone, met een einduitslag van 6-4.

Dit was de eerste keer dat Roeffen op
een internationaal toernooi stond. De
eerste set werd gewonnen door Alone.
De tweede set ging naar de Horsterse.
De derde set verloor Roeffen van de
Indiase, maar de vierde set wist ze
wel te winnen. Hierdoor werd het
een gelijke stand: 4-4. Ondanks deze
gelijke stand wist Roeffen de vijfde

set niet te winnen. De wind nam een
andere wending, waardoor het niet
mee zat. Ook was Roeffen erg gespannen. In de beslissende vijfde set
schoot Roeffen 22 punten, waar Alone
er 25 schoot. Daarmee won Alone
brons, met een einduitslag van 6-4.
Tekst: Paul Roeffen

► Leerling
wegmarkeerder
► Leerling
monteur verkeersmaatregelen

HORST
Vanwege uitbreiding van ons team in Horst zijn
we op zoek naar starters op de arbeidsmarkt,
of medewerkers die toe zijn aan een nieuwe
uitdaging voor de functies: Leerling Wegmarkeerder of Leerling monteur verkeersmaatregelen. Dé kans op een mooie carrière bij Van
Rens waar je door kunt groeien tot een volwaardig Wegmarkeerder of Monteur verkeersmaatregelen, waarvoor je ook nog eens goed
betaald krijgt conform cao Bouw & Infra.
Werk je graag in de buitenlucht, ben je bereid
de handen uit de mouwen te steken en op zoek
naar een baan met veel vrijheid?
Als leerling leer je het vak van een ervaren collega. Je gaat direct met een ploeg aan het werk
en leert zo de kneepjes van het vak.

Wat breng je mee?

- Een met succes afgeronde VMBOopleiding
- Goede beheersing van de Nederlandse
taal
- Rijbewijs B (vereist voor de functie Leerling
monteur verkeersmaatregelen)
- Een gezonde dosis humor en een goede
arbeidsmentaliteit

Daarnaast:

- Werk je nauwkeurig
- Kun je goed samenwerken in een team
- Heb je geen medische beperkingen op
het gebied van tillen, bukken, buigen etc.
- Ben je bereid de nodige opleidingen te
volgen zoals Basis VCA, BRL 9101 vak
man en/of BRL 9142 en Heftruckcertificaat
- Ben je bereid om op onregelmatige
tijden en in het weekend te werken.
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Derde editie
Natuurlijk Gezond Festival
in Broekhuizen
Stichting Natuurlijk Gezond Noord Limburg organiseert zondag
19 s eptember voor de derde keer het Natuurlijk Gezond Festival in
Broekhuizen van 11.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.
Het festival vindt in een aangepaste
vorm plaats en houdt rekening met
ieders gezondheid. Er zijn verschillende activiteiten waaronder muziek,
yoga, kleurentherapie, hypnose en
workshops.

Complementaire zorg
Stichting Natuurlijk Gezond Noord
Limburg bestaat uit ondernemers die

zich inzetten om de gezondheid van
mens en dier op natuurlijke wijze te
ondersteunen. De stichting heeft het
doel de complementaire zorg bij een
breder publiek bekend te maken en
cliënten en therapeuten met elkaar in
contact te brengen.
Kijk voor meer informatie op
www.natuurlijkgezondnoordlimburg.nl

Puzzel

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij DrankenhandelSlijterij Weijs! Deze cadeaubon wordt ter beschikking gesteld door
Accountantskantoor Verstraelen uit 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 22 augustus (12.00 uur) binnen zijn.
De winnaar wordt volgende week bekendgemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

Alle letters van het alfabet krijgen een cijfer van 1 t/m 26. Getracht moet worden de letters bij de
bijbehorende cijfers te vinden met behulp van de reeds ingevulde letters in het diagram. Uiteindelijk zal er
er een compleet ingevuld kruiswoordraadsel ontstaan.

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

Iets voor u?

Het Hobby Gilde Horst e.o. richt zich op volwassenen,
waarbij maatschappelijk actief blijven hoog in ons vaandel staat.
In september beginnen wij weer met onze activiteiten.
De kosten liggen – afhankelijk van de aard van de activiteiten en de
duur – tussen € 50 en € 110 per seizoen. Dit is exclusief materiaal.

Bij welke activiteiten is zeker nog plaats?
Talen

Sport- en
spelactiviteiten
Creatief

Duits
Engels
Frans
Spaans
Bridge (zowel wedstrijd als les)
Voetvolley
Volleybal
Beeldhouwen
Schrijf je eigen levensverhaal

Belangstelling?
Voor meer informatie over de activiteiten, kosten, startdata en locaties
kijk op www.hobbygilde.nl of bel met 06 18 23 26 00
(u wordt doorgeschakeld naar het secretariaat)

www.hobbygilde.nl

De oplossing van de puzzel
in HALLO Horst aan de Maas
van 12 augustus 2021 was:

En de winnaar is:
Michelle Hermans.
Van Harte Gefeliciteerd met
de cadeaubon van € 50,te besteden bij
Beau Belle 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

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)

Meerlo

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

Melderslo

Gebiedsteams

Kronenberg

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Lottum
zondag

Heilige mis

09.00

donderdag
Heilige mis
09.00
		
zaterdag
Heilige mis
17.30
		

Meterik

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

Swolgen

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

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

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

19.00
19.00

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst

10.00

Gemeente Horst aan de Maas

Tandarts

Spoedgevallendienst

20 t/m 22 augustus
Tandartsenpraktijk Dentilia
Helfrichstraat 14a, Venray
0478 581 458

23 t/m 26 augustus
Heldens Dental Care
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
077 398 12 44

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

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas
06 55 40 80 23
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Optreden Balletschool Horst in De Locht
In Openluchtmuseum De Locht in Melderslo wordt zondag 22 augustus een optreden gegeven door een aantal
leden van Balletschool Horst.
De leden van de balletschool geven
een optreden in kleding uit de jaren 70
en dansen op de muziek van deze tijd.
Dit optreden duurt van 11.00 tot 12.00

uur. Verder worden er diverse oude
ambachten gedemonstreerd en zorgt
de groep Gut Net voor de muziek.
Het museum is dinsdag tot en met

zondag geopend van 10.00 tot 17.00
uur. Activiteiten vinden plaats van
12.30 tot 16.00 uur.

Zomerfinale en Kindermarkt afgelast
De Zomerfinale en de Kindermarkt in het weekend van zaterdag 4 en zondag 5 september 2021 kunnen geen
doorgang vinden.
Na de afgelasting van 2020, is het
evenement ook dit jaar vanwege de
maatregelen voor de organisatie niet
te realiseren. In het laatste weekend van de zomervakantie in 2022
wordt er weer een Zomerfinale en
Kindermarkt georganiseerd. Sinds 1974

organiseren de Koninklijke Harmonie
van Horst en de Vrienden van de
Koninklijke Harmonie van Horst in het
laatste weekend van de zomervakantie feesten in het centrum van Horst.
De traditionele Kindermarkt, waarbij
de winkelstraat en haar omgeving zich

vullen met kleedjes, is een bekend
beeld op de zondag. Daar is in 2019 de
Zomerfinale bij gekomen. Dit tweedaags evenement in het centrum van
Horst staat in het teken van livemuziek voor verschillende generaties.
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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

