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Locatie septemberkermis
Horst nog niet bekend
Burgemeester Ryan Palmen van de gemeente Horst aan de Maas zegt dat er nog geen locatie is voor de septemberkermis van Horst. De kermis zal in ieder geval niet in het centrum
plaatsvinden vanwege corona. Naar een alternatief wordt momenteel gezocht. / Lees verder op pagina 09

Horst aan de Maas ergert zich
aan fietsers in centrum Horst
Er moet een fietsverbod komen in het centrum van Horst. Dat zegt 42 procent van de inwoners van
Horst aan de Maas. Ook ergeren veel mensen zich aan de fietsers. Dat blijkt uit een onderzoek van
onderzoeksbureau TipHorstaandeMaas.
In het centrum van Horst kan het
overdag best druk zijn. Zo zijn er
veel inwoners die hun boodschappen doen, maar heeft het centrum
ook te maken met veel fietsers die
het als afkorting gebruiken om van
de ene naar de andere bestemming
te komen. De meesten fietsen door
het centrum van Horst om uiteindelijk één van de horecagelegenheden te bereiken of om te winkelen.
Omdat fietsers en voetgangers

allebei welkom zijn in het centrum,
veroorzaakt dat soms ergernissen.
Zo steekt er onverwachts een voetganger over of rijdt er een groepje
jongeren breed door de straten die
weer winkeliers hinderen.

Oplossingen
Daarom zegt 42 procent van de
inwoners van Horst aan de Maas dat
er een algeheel fietsverbod moet
komen in het centrum. ”Fietsers rij-

den te hard”, reageert iemand. ”Met
name elektrische fietsen en dat
worden er steeds meer.” Maar de
voetgangers ergeren zich niet alleen
aan snelle elektrische fietsen, ook
jongeren zouden voor hinder zorgen.
”Vooral de schooljeugd (Dendron
College) houdt nergens rekening
mee. Ze fietsen met drie of vier
naast elkaar en met een behoorlijke
snelheid”, zegt iemand anders.
Lees verder op pagina 03
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Organisatorbloed stromt door hun aderen

De Ideale Schônzoëne willen wat doen voor
de gemeenschap
Bij het horen van de naam ’De Ideale’ weten veel jongeren uit Horst aan de Maas wel over wie je het hebt. Voornamelijk de inwoners uit Horst, want
vriendengroep de Ideale Schônzoëne organiseert van alles en helpt regelmatig om bij te dragen aan de gemeenschap. In september organiseren zij
de derde editie van de Ideale Kermis.

De Ideale Kroegentocht, de Ideale
Kermis, wagenbouwers tijdens de
optocht, stickers en tattoo’s. Je kunt
veel van de grote vriendengroep zeggen, maar dat de Ideale Schônzoëne
veel op touw zetten in deze gemeente
is wel duidelijk. Op zaterdag 18, zondag 19 en maandag 20 september

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

organiseert de vriendengroep van
zo’n vijftig man de derde editie van de
Ideale Kermis. Dit jaar staan artiesten
als de PPM Band, Hou je backstreet
boys en Double-D op het programma
van de derde editie, dat na twee keer
cancelen eindelijk weer mag doorgaan.

Waarom niet?
De inwoners van Horst aan de Maas
kennen de vrienden voornamelijk van
dit evenement dat ooit begon in 2018.
”We baalden iedere keer van de kermis in Horst”, zegt Bram Geurts, één
van de Ideale Schônzoëne. ”Bijna elk
dorp heeft een kermistent staan en

Iedereen mag zich letselschade
specialist noemen en mensen
bijstaan die letsel hebben opgelo
pen. Het is geen beschermde titel.
Dit,gecombineerd met het feit dat de
kosten door de aansprakelijke partij
betaald moeten worden, heeft ertoe
geleid dat er zeer veel mensen hulp
aanbieden bij het verhalen van let
selschade. Als slachtoffer is het dan
ook van belang om goed te weten
met wie je in zee gaat. Niet iedereen
heeft namelijk evenveel kennis van
letselschadezaken.

Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

”Dat jaar stond er een rij waar je u
tegen zegt”, vertelt Nick. ”Het was
een grandioos succes, al zeg ik het
zelf. Eén groot feest en zeker voor
herhaling vatbaar.” Een traditie was
geboren. De jongens spraken af om
jaarlijks tijdens de Horster meikermis het feest te organiseren. Aan de
’tweede’ kermis in september wilden
ze niet komen. ”Dat doen we ook richting de kasteleins van Horst. We willen niemand voor de kop stoten. Dat

Tekst: Niels van Rens

Als je als gevolg van een fout van een ander letsel oploopt dan is het verstandig hulp te zoeken bij het verhalen van de schade die je daardoor
lijdt. Het berekenen van je schade is immers specialistisch werk waar veel meer bij komt kijken dan je in eerste instantie denkt.

Bezoek- en correspondentieadres

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.

Zin in een feestje

Feestjes organiseren is de jongens
niet vreemd, want er zit heel wat
organisatorbloed in de vriendengroep.
Ze noemen zich niet voor niets de
Ideale Schônzoëne. ”We zijn met zo’n
vijftig personen”, zegt Bram. ”Zo heeft
iedereen weer ergens connecties om
iets te regelen.” Nick droomt om ooit
nog een evenement te organiseren
op het evenemententerrein in Horst.
”Het is een ontzettend groot terrein,
zonde dat er bijna niets op wordt
georganiseerd naast Funpop en de
Carbootsale. Het zou toch fantastisch
zijn om daar een festival neer te
zetten?” Wel werken de jongens van
de Ideale Schônzoëne toe naar een
groot Oktoberfest in de Mèrthal.
”Alle plannen waren gereed en
toen kwam corona. Dat feest houdt
iedereen nog tegoed.”
Belangrijk om te vermelden vinden
de twee ideale schônzoëne dat al
het geld dat ze verdienen tijdens de
evenementen niet opgaat naar bier
en snacks. ”Je hoort wel eens dat
zo’n groep het allemaal verbrast”,
zegt Nick. ”Daar zijn wij echt niet
voor.” Nick gaat verder: ”We willen de
opbrengsten steken in de gemeenschap. We helpen mee bij evenementen achter de tap of doen iets
anders om meer leven in de brouwerij te krijgen. Natuurlijk willen we de
opbrengsten weer steken in nog meer
feestjes.”

Letselschade. Wie wil me helpen?

Bezorgklachten www.garcon.nl

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.

gen ze goedkeuring. De eerste editie
van de Ideale Kermis was werkelijkheid.

Organisatorbloed

Oh, zit dat zo!

077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

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.

wij niet. Als trots van de gemeente
Horst aan de Maas mag je wel meer
van ons verwachten. Kermis Horst
heeft altijd allemaal losse kroegen
en een feest met een grote menigte
hadden we nooit gehad.” De heren
bezochten regelmatig hun stamkroeg
De Beurs aan de Gasthuisstraat en
bespraken na een paar biertjes of er
een mogelijkheid zou zijn om zelf een
kermis te organiseren, in een tent.
”Waarom niet, zei de eigenaar tegen
ons”, vertelt Nick van Rens, lid van de
vriendengroep. ”We trokken de stoute
schoenen aan en samen met De Beurs
dienden we een vergunning in.” Na
wat gepush richting de gemeente kre-

we dit evenement organiseren is puur
omdat wij zin hebben in een feestje.”

Ook onze wetgever begrijpt dit.
Vandaar dat in de wet is bepaald
dat de kosten die iemand moet
maken om zijn letselschade
vergoed te krijgen, betaald moeten
worden door de aansprakelijke
partij. Dit betekent kort gezegd dat
de kosten voor rechtsbijstand dus
voor rekening komen van de partij
die aansprakelijk is voor de schade.

Voor advocaten geldt dat iedere
advocaat letselschadezaken mag
behandelen maar dat niet iedere
advocaat daar even gespecialiseerd
in is.
Gelukkig zijn er diverse
keurmerken. Een advocaat die lid is
van de Vereniging van Letselschade
Advocaten (LSA) is ook echt

een letselschadespecialist. Dit
geldt zeker voor advocaten die
daarnaast ook nog lid zijn van de
Vereniging voor Advocaten voor
Slachtoffers van Personenschade
(ASP). Die laatste advocaten mogen
alleen voor slachtoffers optreden
en moeten aan nog strengere eisen
voldoen.
Een goede letselschade advocaat
begeleidt je voortvarend bij het
hele traject. De advocaat houdt je
op de hoogte en overlegt met je
over de stappen die gezet moeten
worden en de mogelijkheden die
je hebt. Ook de kansen en risico’s
moeten met je worden besproken
zodat jij, als slachtoffer, een
weloverwogen keuze kunt maken.

verhalen van je schade. Ook mag
je, als je niet tevreden bent over
je huidige belangenbehartiger,
altijd overstappen naar een andere
belangenbehartiger.
Heb je letsel en wil je weten wat
ons kantoor voor je kan betekenen?
Neem vrijblijvend eens contact
op. Dat verplicht je tot niets maar
maakt je wel veel wijzer!
Door: Henri Pelckmans,
Van der Putt advocaten

Het gaat immers om jou!
Je hebt de vrijheid om zelf te
bepalen wie je mag helpen bij het

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478  55 66 79 | www.putt.nl
pelckmans@putt.nl
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Sterkste Man van Horst aan de Maas gewonnen
door Bart Marcelissen
In totaal hebben veertien deelnemers zaterdag 28 september geprobeerd de sterkste man van Horst aan de Maas te worden. Zij hebben zich, op het terrein van transportbedrijf Van
Leendert in Broekhuizenvorst, aan vijf verschillende onderdelen gewaagd. De wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen door Bart Marcelissen uit Broekhuizenvorst. De tweede plaats ging
naar Joey Henraath en Sander van Zutphen wist de derde plaats te bemachtigen.

Tijdens deze wedstrijd werd de kracht
van de deelnemers gemeten door
ze onder andere een vrachtwagen
te laten trekken, boomstammen
boven hun hoofd te laten dragen en
honderden kilo’s te laten deadliften.
Bart Marcelissen wist vier van de vijf
onderdelen te winnen en veroverde
de titel. Zijn lievelingsonderdeel is de
deadlift, het lukte hem om 400 kilo
te deadliften. ”Mijn rug is erg sterk
en hierdoor ben ik goed in dit soort
onderdelen. Als je ergens goed in
bent, is het natuurlijk ook leuk”, lacht
hij. ”Twee weken geleden ben ik ook
vijfde geworden op het NK Sterkste
Man van Nederland.”
Naast dat Bart meedeed aan de wedstrijd, organiseerde hij de wedstrijd
ook. Dit deed hij samen met Paul
Janssen, die ook meedeed. De ove-

rige deelnemers kwamen uit heel
Nederland. ”Sommige jongens kwamen uit Limburg, anderen kwamen
uit Brabant, maar er is zelfs iemand
uit Den Haag gekomen om mee te
doen”, vertelt Bart. ”Dat is natuurlijk superleuk als mensen van zo ver
komen.” Hij kijkt dan ook terug op
een geslaagde dag. ”Ja, het was top.
We hebben heel veel complimenten gekregen dat het goed georganiseerd was en dat alles goed verliep.
Helaas viel het weer een beetje tegen
en begon het te regenen, waardoor
sommige mensen op een gegeven
moment naar huis gingen, maar alsnog was het heel druk.”
Momenteel is Bart in gesprek met Van
Leendert om een jaarlijks evenement
van deze wedstrijd te maken.
”We willen dit volgend jaar zeker

weer doen en zijn aan het kijken hoe
we dit dan precies gaan uitvoeren.
We willen dan ook groter uitpakken,
door bijvoorbeeld tribunes te plaatsen
en meerdere klassen te organiseren.
Dan kunnen beginners en vrouwen
zich ook opgeven en wordt het wat
toegankelijker. Het is 100 procent
zeker voor herhaling vatbaar.”

Vier generaties

Dan kunnen beginners
en vrouwen zich ook
opgeven en wordt het
wat toegankelijker

Tekst: Floor Velthuizen

Vervolg voorpagina

Horst aan de Maas ergert zich aan
fietsers in centrum Horst
Momenteel is er wel een fietsverbod in het centrum van Horst, maar
dit geldt alleen tijdens evenementen en de wekelijkse markt op dinsdag. Dat er veel ergernissen zijn,
blijkt wel uit de vele reacties uit dit
onderzoek van TipHorstaandeMaas.
Maar de respondenten komen ook
met een aantal oplossingen. Zo
zeggen veel mensen dat het niet
duidelijk is waar fietsers mogen fietsen en voetgangers mogen lopen.
”Baken aparte fiets- en looproutes
af”, zegt iemand. Een ander komt
met het idee om het verschil tussen
stoep en straat duidelijker te maken
door een andere kleur stenen, maak
een soort fietspad dus. Een andere
ergernis die veel voorkomt bij de
respondenten zijn de reclameborden
van de winkels die in de weg zouden staan. ”In het winkelcentrum

kun je niet continu op de ’stoep’
lopen omdat die in Horst centrum
vol mag staan met reclameborden
en bloembakken van winkels”, zegt
iemand. ”Dit is ook geen probleem,
maar dan lopen voetgangers ook
midden op de ’weg’. Fietsers denken
dan dat ze voorrang hebben omdat
ze op de zogenaamde ’weg’ fietsen. Haal deze onduidelijkheid weg
en benoem dat fietsers te gast zijn
en voorrang verlenen aan voetgangers.”
Een aantal mensen is niet zo blij met
een algeheel fietsverbod in het centrum van Horst. Ze zouden de fiets
gebruiken omdat het gezond is en
omdat ze minder mobiel zijn. Een
ander stelt daar tegenover om dan
van de fiets af te stappen en met de
hand aan de fiets zich voor te bewegen. Zo is er toch ondersteuning.

Bewaking
Onlangs zijn er door de gemeente
Horst aan de Maas speciale fietsparkeerplekken geplaatst waar
fietsers hun voertuig kwijt kunnen.
Veel respondenten is hiervan niet
op de hoogte, een aantal wel. Toch
wordt er weinig gebruik gemaakt
van deze parkeerplekken. Alleen
tijdens de wekelijkse markt worden deze parkeerplekken bewaakt.
Volgens de respondenten worden er
veel fietsen in het centrum gestolen
en durven ze hun fiets niet daar te
parkeren en nemen ze het voertuig
daarom maar mee naar de winkels
wat weer resulteert in fietsverkeer.
Daarom stelt een aantal respondenten voor om de parkeerplekken te
voorzien van (camera)bewaking.
Tekst: Niels van Rens

Imke maakt eerste vier
generaties vrouwen
Imke Cuijpers werd op 6 juli geboren. Zij maakt in haar familie een
vierde generatie. Ze is de achterkleindochter van Julia van de PaschTacken (89) uit Horst, de kleindochter van Ans van de Pasch (55) uit
Venlo en de dochter van Els Cuijpers-Linders (28) uit Meterik.
Inmiddels heeft overgrootmoeder Julia acht achterkleinkinderen.
Imke heeft met haar komst de eerste vier generaties vrouwen compleet gemaakt.
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Verbindende kracht

Als een vis in het water

Jan Vissers (75) uit Horst heeft uit handen van burgemeester Ryan
Palmen van de gemeente Horst aan de Maas op woensdag 25 augustus
een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Deze onderscheiding heeft
hij onder andere gekregen voor zijn vrijwilligerswerk bij Stichting
Boeken Steunen Mensen.

Altijd al gedroomd om als echte zeemeermin of -man in het water te zwemmen? Bij zwembad De Berkel in
Horst worden zeemeerminlessen aangeboden. Een aantal zwemonderwijzers heeft een speciale cursus hiervoor gedaan en geven nu twee jaar zeemeerminnenles.

Jan Vissers ontvangt lintje
voor vrijwilligerswerk

De heer Vissers is sinds 2005 secretaris van Limburgs Geschied- en
Oudheidkundig Genootschap Kring
Ter Horst. Hij vervult deze functie met
een grote toewijding. Daarnaast is hij
vanaf november 2007 voorzitter/secretaris van seniorenorkest Horst aan de
Maas. In deze functie is hij een inspirerende en verbindende kracht binnen
de vereniging.
Bovendien is de Vissers vanaf 2007 als
adviseur van het bestuur verbonden
aan stichting Boeken Steunen Mensen.
Daarnaast geeft hij als coördinator leiding aan de groep van veertig vrijwil-

ligers die belast is met de logistiek en
sorteerwerkzaamheden. Natuurlijk
steekt hij daarbij ook zelf de handen
uit de mouwen. Tevens heeft hij de
leiding over de logistieke organisatie
van de grootste Nederlandse boeken en platen-beurs, waar meer dan
100.000 boeken en platen van eigenaar kunnen wisselen. Vissers wordt
omschreven als iemand waar het
bestuur op kan bouwen, een gedegen
organisator.
Jan Vissers werd voor bovengenoemde
verdiensten benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau.

History walkthrough

Montair viert 50-jarig
jubileum met open dag
Montair Environmental Solutions uit Kronenberg viert 4 september haar 50-jarig jubileum. De mijlpaal wordt gevierd met een
open dag voor omwonenden en geïnteresseerden. Tijdens deze dag
kunnen bezoekers een ’history walkthrough’ volgen door het
bedrijf. Voor kinderen is er een springkussen en een ijswagen.
Tijdens de open dag kunnen bezoekers een kijkje achter de schermen
nemen. Ook wordt er stilgestaan
bij de geschiedenis van Montair,
maar er wordt vooral ook vooruit
gekeken. Tom van Asten, CEO van
Montair, licht toe: ”Met onze installaties dragen we bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, het
reduceren en veilig opslaan van
nucleair en chemisch afval en aan
onderzoek naar nieuwe medicij-

nen. Dit zijn thema’s waar we ons
al jaren op richten, maar die, met
alle ontwikkelingen in de wereld,
nu erg actueel zijn. Wij zijn klaar
om ook in de toekomst ons steentje hieraan bij te dragen.”
Vanwege de coronarichtlijnen kunnen mensen die willen komen zich
aanmelden en een tijdslot van
1.5 uur reserveren. Aanmelden kan
via www.montair.nl/50jaar

De Berkel biedt kinderen
zeemeermin en -manlessen aan

Een tijdje geleden kregen de zwemonderwijzers van De Berkel de kans
om een cursus te volgen tot docent
zeemeermin of -man. Evelien, maar
ook andere zweminstructeurs volgden
deze cursus. ”Het was echt ontzettend leuk om te doen”, vertelt ze.
”Het ziet er eenvoudig uit, maar het
is veel zwaarder dan je denkt. Het
kost best wat energie om je door het
water voort te bewegen, omdat je je
benen niet meer los kunt bewegen.”
Als echte zeemeermin of -man krijg
je een speciaal pak aan: één grote
vin met sokjes aan je voeten en een
staart over de vin en over je héle
benen. Er zijn via internet verschillende soorten en maten zeemeerminstaarten te verkrijgen, maar bij
zwembad De Berkel mag je de staart
en vin tijdens de les lenen.
Dat zeemeermin of -man zijn populair

is, valt wel te zien aan de wachtlijst
om mee te mogen doen aan de lessen
bij De Berkel. ”Vooral meisjes willen graag een echte zeemeermin zijn.
Tijdens de les willen we de kinderen
een echte zeemeermin laten zijn door
ze goed te leren zwemmen, we leren
diverse kunstjes aan en leren ze mooi
en sierlijk zwemmen. Vaak voelen ze
zich dan een echte zeemeermin, dat is
fantastisch om te zien.” Je mag je niet
zomaar zeemeermin of -man noemen. Daarvoor heeft Evelien speciale
diploma’s voor gemaakt. ”Onze eisen
zijn dat deelnemers minimaal zwemdiploma’s A en B hebben en 7 jaar oud
zijn. Het kan gevaarlijk zijn als je nog
een onervaren zwemmer bent en dan
meteen het diepe induikt met een
zeemeerminstaart. Het is soms best
zwaar, want het enige wat vrij is, zijn
je handen.”

De zeemeermin en -mandiploma’s
heb je in drie niveaus: zeemeermin
1, 2 en 3. ”We beginnen eenvoudig
met het aan- en uittrekken van de
vin en staart tot echt baantjes zwemmen en kunstjes doen. Tijdens de
lessen doen we veel kunstjes zoals
een koprol onder water of door een
gat zwemmen.” Naast de zwemlessen van Evelien, heeft ze ook wel eens
meegemaakt dat er dames recreatief kwamen zwemmen met een
zeemeerminpak aan. Ook kinderen
komen vaak vrij zwemmen met een
zeemeerminstaart. ”Je ziet wel dat het
steeds populairder wordt, het is ook
leuk om te doen. Het is een keer iets
anders dan normaal met je badpak of
zwembroek aan naar het zwembad
gaan.”
Tekst: Niels van Rens

Nieuwbouw basisschool Weisterbeek
blijft op huidige locatie
De gemeente Horst aan de Maas koopt het voormalige ING-kantoor en het pand Beej Moore Naeve nabij
basisschool de Weisterbeek in Horst. Hiermee zet de gemeente Horst aan de Maas een stap in de herontwikkeling van dit gebied. Er komt ruimte om een toekomstbestendige school te realiseren, in combinatie
met wonen, voldoende groen en parkeervoorzieningen.
Wethouder Roy Bouten: ”Een goede
nieuwe locatie voor basisschool de
Weisterbeek en de kinderopvang is
een belangrijke pijler in de ontwikkeling van het westelijk centrumgebied van Horst. Met deze aankopen
bouwen we een duurzame, eigentijdse basisschool en hebben we
een fantastische kans om de wijk In
de Riet fysiek te verbinden met het
centrum van Horst.”
De gemeenteraad wees in het
Integraal Huisvestingsplan
Onderwijs de nieuwbouw van basisschool de Weisterbeek als prioriteit

aan. Daarbij vroeg de raad aan het
college om de nieuwbouw mee te
nemen in een brede gebiedsontwikkeling. Door deze ontwikkeling
ontstaan kansen om meer openheid te realiseren naar het centrum
van Horst en een betere aansluiting
te creëren met het gebied HorstWest. In dit gebied zijn bewoners,
gemeente, Wonen Limburg en
zorg- en welzijnspartners samen
aan de slag om het wonen en
leven in Horst-West, In de Riet, de
Mussenbuurt en de Norbertuswijk
nog leuker te maken. Samen pakken

ze uitdagingen aan, op zowel sociaal
als ruimtelijk gebied.
Met de huidige huurders van het
pand is gesproken over deze ontwikkeling. De komende maanden
gaat de gemeente, samen met
Dynamiek, Wonen Limburg en alle
betrokkenen, waaronder de omwonenden aan de slag om de plannen
voor de nieuwbouw en de inrichting
van de omgeving verder uit te werken. Zij ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging.
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Experts aanwezig

Duurzaamheidsavond
in Meterik
De werkgroep Duurzaam Meterik organiseert op dinsdag 14
september een informatieavond duurzaam wonen en duurzame
energie in gemeenschapshuis de Meulewiek in Meterik. Tijdens
deze avond kunnen deelnemers zich bij maximaal drie bedrijven/
instanties laten informeren over het verduurzamen van hun
woning en/of tuin.
De informatie wordt verzorgd
door experts van gespecialiseerde
bedrijven. Wethouder Thijs Kuipers
van de gemeente Horst aan de
Maas zal de avond openen waarna
het actieve deel van de avond
start. Tijdens deze avond duurzaam
wonen en energie is er informatie
over isolatiemogelijkheden
van woningen, financiering
en terugverdientijden van
verschillende duurzame
maatregelen, de aanschaf en
opbrengsten van zonnepanelen,
het afkoppelen van
regenwaterafvoer van de riolering
(Waterklaar), warmtepompen en
deelname aan een zonneweide.
De informatierondes duren steeds
20 minuten. Deelnemers kunnen
vooraf of bij aanvang van de
avond de onderwerpen van hun
voorkeur aangeven. Er worden drie

sessies gehouden. Hierna is er een
gezamenlijke afsluiting waar de
gelegenheid is om na te praten
met elkaar en met de specialisten
in de verschillende onderwerpen.

Verenigen
De werkgroep Duurzaam Meterik
heeft de doelstelling om inwoners
van Meterik te stimuleren om hun
woning en/of tuin te verduurzamen. Bewoners kunnen zich na
deze avond verenigen om tot een
aantrekkelijk collectief aanbod te
komen om bijvoorbeeld hun huis
te isoleren en/of het aanschaffen
van zonnepanelen, warmtepomp
of een goed alternatief hiervoor.
Aan deelname op 14 september zijn
géén kosten verbonden. Voor meer
informatie, stuur dan een mail naar
duurzaammeterik@gmail.com

Help HALLO
verbeteren
en maak kans op een cadeaukaart t.w.v. 50 euro!

Beste inwoner van Horst aan de Maas,

Ter afronding van mijn MBA opleiding, doe ik momenteel
onderzoek naar de toekomst van lokaal nieuws over onze
gemeente en HALLO Horst aan de Maas in het bijzonder.
Mijn onderzoek heeft als doel een advies voor de toekomst
van Kempen Media te generen.
Omdat het mij enorm zou helpen, wil ik u graag een aantal

Scan
en vul
nu in!

vragen stellen over dit onderwerp middels een enquête.
Het invullen van deze vragenlijst duurt slechts vijf minuten.
Er zijn geen goede of foute antwoorden. De antwoorden
worden op basis van volledige anonimiteit verwerkt.
EP: Tummers, Jansen Noy en Jumbo Phicoop hebben ieder een cadeaukaart
ter waarde van 50 euro beschikbaar gesteld om te verloten onder de deelnemers
van dit onderzoek.

Tummers
daar word ik vrolijk van
Reageren kan tot uiterlijk 27 september. Scan de QR code of ga naar
www.kempencreeert.nl/onderzoek Alvast super bedankt voor de bijdrage
aan mijn onderzoek.

Joes gaat met de neus
in de boeken zitten
Het nieuwe Gasthoês in Horst is geopend en dat betekent dat jong en
oud welkom is in het pand. De 3-jarige Joes uit Horst besloot om eens
een bezoekje te brengen aan de bibliotheek. ”Met de nieuwe openingstijden lopen we vaak even binnen”, zegt moeder Anique. ”Meestal
willen wij nog even boven kijken, maar daar had meneer geen zin in.”
Daarop besloot Joes zich maar met zijn boek op de trap te parkeren.

Met vriendelijke groet,
Wouter Hermans

#kempencreëert
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Geboren

Liene

29 augustus 2021
Dochter van
Erik Stappers en Marieke Weijs
Zusje van Teun
Herstraat 48, 5961 GK Horst

‘Herinner mij hoe ik was, toen ik alles nog kon’
Toch nog onverwacht hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn goede man, onze lieve pap, fijne schoonvader
en bijzondere opa

Gerard Janssen
Horst, 22 juni 1935

Venlo, 26 augustus 2021

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

echtgenoot van

Mia Janssen – Janssen

Geboren

Cas

28 augustus 2021
Zoon & broertje van
Hans, Cindy & Mijs
Heldens-Dorssers
Daniëlweg 25
5962 AR Melderslo


Geboren

Noé

24 augustus 2021
Dochter van
Danny en Birgit
Nieuwstraat 148
5961 HG Horst



Geboren

Max

26 Augustus 2021
Zoon van
Krissie Craenmehr en
Mark van den Munckhof
Broertje van Noud
Achter de Pastorie 6
5962 BB Melderslo

José en Felix
Peter en Ingrid
Ria en Marcel
Gidi, Sjuul

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Albionstraat 55
5809 AC Leunen
Op woensdag 1 september hebben wij in besloten kring
afscheid genomen van Gerard.
Een speciaal woord van dank aan alle mensen die in de
afgelopen jaren met zoveel inzet en aandacht voor Gerard
hebben gezorgd.

&
Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

Ózze greek is neet mièr...

Dochter van
Ken Verhaagh en
Kim Sassen
Beatrixstraat 19
5971 BN Grubbenvorst

Tilly van Neerven

wordt op 7 september 95 jaar.
Gefeliciteerd
namens alle kinderen, kleinen achterkleinkinderen!

De man weigerde het mes te
laten vallen en liep in de richting van de agenten. Nadat
de man diverse malen was
gewaarschuwd en er een waarschuwingsschot werd gelost,
bleef de man richting de agenten lopen. Daarbij zag een van
de agenten zich genoodzaakt
een schot richting de verdachte
te lossen. De verdachte raakte
daarbij gewond en werd voor
behandeling naar het ziekenhuis
overgebracht.
De politie onderzoekt de overval. Voor zover bekend zijn
er bij de overval verder geen
gewonden gevallen. Volgens
de vastgestelde procedures is
de Rijksrecherche op de hoogte
gebracht van het schietincident.

Rectificatie

Op vrijdag 27 augustus 2021
overleed in de leeftijd van 68 jaar

Peter Smeets
echtgenoot van

Mia Smeets - Lommen

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

lieve pap en trotse opa van
Daniëlle en Daniel

Welkom lief meisje!

Nina Verhaagh

Bij een gewapende overval op
een apotheek in Horst heeft
een politieagent maandagochtend 30 augustus een
schot gelost op de dader,
omdat de man met een mes in
zijn hand op de agenten
afliep.

Ózze leve, geweldige en trotse greek

Patrick

Geboren op
23 augustus 2021

Gewapende
overval
apotheek
Horst

Sophie, Sarah
Middelreuvelt 7

eigen afscheidscentra
met 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

In het artikel ’Pand Lottum
voor de tweede keer doelwit
illegale praktijken’ van de
HALLO van donderdag 26
augustus is een fout in geslopen. In het artikel wordt het
bedrijf Hoeijmakers makelaardij omschreven als
eigenaar van het desbetreffende pand, maar dat is niet
juist. Het is een makelaarsbedrijf en zij verhuren het pand
via de eigenaar. Het bedrijf
heeft dus geen link met het
pand.

077-3661314 | www.bobnoten.nl

5971 DE Grubbenvorst
Wij hebben op woensdag 1 september
in besloten kring afscheid genomen.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Appelen en pruimen
zelfplukken
P v. Lankveld
Tienraijseweg 2
5864 CJ Meerlo
06 53 13 01 32
Wij hebben div. vacatures: chauffeur
code 95, schoonmaker en operator, zie
www.bexbv.nl/vacatures.

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

Gevraagd: Ervaren hulp in de
huishouding.
Tijden in overleg. Tel. 06 1353 7058.
Lottum

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

GEZOCHT! HUIS / APPARTEMENT /
STUDIO
OMGEVING HORST! WEET U IETS? OF
VERHUURD U IETS? TEL 0658796329

Optidee party: het kan weer! Word
jij gastvrouw/-heer: bel 0648550730.
www.optidee.nl/peggy-wismans

Derix, voor het schuren beitsen
en lakken van uw tafel of stoelen.
J. Derikx. 06 10 95 42 20

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

GEZOCHT: Pluimveemedewerker
m/v 38uur Voor de dagelijkse
werkzaamheden op ons bedrijf te
Meerlo.

Gratis afhalen 23 meter
tuinschutting
zelf verwijderen
info 06 55 12 24 36

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

Te Koop: div. soorten groente en fruit
o.a. snijbonen, snoep- en soeptomaten,
soeppompoenen enz. Thijs Huys,
Langstraat 64, Horst- Hegelsom, tel.:
077 398 35 52.

Nieuwe oogst APPELS PEREN EN
PRUIMEN. Te koop in onze automaat.
Fruitbedrijf Jenniskens
Crommentuynstraat 50 Meterik tel
06 12 99 88 59

Atelier De Stal start vanaf 6 september
weer met workshops , ook voor
groepen!
Interesse en info? www.atelier-destal.
nl of 0612697935”

Te koop damesfiets
in zeer goede staat
8 versnellingen
€200
077 464 19 89

0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

schoonmaakhulp gezocht, op do of
vr 2 à 3 uur per week in Melderslo:
06-25002965.
www.yogacentrumlespoir.nl
Afteryoga NEXT. Yoga voor het eerste
jaar na de geboorte van je kindje.
06 83 03 25 76/yogavooriedereen@
live.nl

0209 \ nieuws

07

Woningtekort motivatie voor fotoproject

Fotograaf Jan Janssen wil maatschappij wakker
schudden met fotoproject Stationskwartier
Fotograaf Jan Janssen uit Kronenberg staat in de gemeente Horst aan de Maas bekend om zijn werken in onder andere Armenië, de Himalaya en
Uganda. Voor dit fotoproject zocht Janssen het dichterbij huis. Hij fotografeerde het project Stationskwartier in Hegelsom van de eerste werkzaamheden tot het klussen en de sleuteloverdracht.

Stationskwartier kregen hun sleutel en toegang tot hun eigen stulpje.
”Prachtig om te zien”, zegt Janssen.
”Iedereen was blij en ging uiteraard
meteen aan de slag. De zondagse
kleding nam plaats voor werkkleding
en het gereedschap werd uit de koffers gehaald. Zo ging ik de kamers af
en vroeg of ik binnen mocht komen.
Dat resulteerde in mooie momenten, want iedereen was hard aan het
werk.”

Wakker schudden
Wat voor Janssen belangrijk is in
deze serie is dat hij de maatschappij
wil wakker schudden. ”Er is een
extreem woningtekort en de prijzen
rijzen de pan uit. Zo’n project als het
Stationskwartier is wat we nodig
hebben. De gebroeders Driessen
(initiatiefnemers Stationskwartier,
red.) zetten zich in voor de jeugd
van Horst aan de Maas, dat zouden
meer bedrijven hier in de regio
moeten doen. Panden of andere
gebouwen die leeg staan kunnen in
goed overleg misschien omgebouwd
worden tot woningen. Ik heb het idee
dat veel gemeenten in Nederland dit
niet voldoende willen zien. Maak hier
werk van.”

Even uit je vertrouwde comfortzone
stappen, het was volgens Janssen
wel even anders. ”Ik ben gewend om
te reizen naar allerlei landen en het
verhaal van de mensen daar te vertellen in mijn foto’s, nu wilde ik iets
anders.” Janssen maakt zich druk om
de huidige maatschappij als hij kijkt
naar de woningmarkt. ”Het is toch
van de zotte dat jongeren niet aan

Steek
incident
in Horst
Bij een steekincident aan de
Melatenweg in Horst, is in de
nacht van zaterdag 28 op
zondag 29 augustus een
21-jarige man uit Hegelsom
gewond geraakt.
Het slachtoffer is direct naar het
ziekenhuis overgebracht. De
Hegelsommer liep met vrienden
door de Melatenweg en kwam
een groepje jongeren tegen.
Eén van hen gooide een vol
flesje bier naar de groep waarna
het slachtoffer hier wat van zei.
Hij werd naar de grond gewerkt
en met het flesje bier in zijn rug
gestoken. De politie doet verder
onderzoek naar de toedracht
van dit incident. De verdachte
is inmiddels opgepakt voor verhoor. De politie zoekt getuigen
van dit incident en vraagt hen te
melden via 0900 88 44.

een huis kunnen komen tegenwoordig. Wat ze ervoor moeten neerleggen
is absurd. Daarom sprak het project
Stationskwartier mij enorm aan.”

Verhaal vertellen
Janssen en de initiatiefnemers van het
project kwamen met elkaar in contact en al snel werd hij benoemd tot
huisfotograaf van het project aan de

Spoorweg in Hegelsom. Alle foto’s
werden zonder flits geschoten, met
aangepaste instellingen”, zegt hij. ”De
mensen die aan het Stationskwartier
werkten, stonden vroeg op en gingen
vaak laat naar huis. Daarnaast waren
de ruimtes vaak nog zo donker, want
er werd gebouwd. Dat had iets speciaals en vertelt ook een verhaal.”
Janssen heeft het gebouw zien veran-

deren. ”Ik heb het hele project meegemaakt, van het begin tot het eind.
Zo fotografeerde ik werknemers in
hun werkkleding waarbij ze dubbeldik
gekleed waren en maanden later in
hun korte broek.”

Zo’n project als
Stationskwartier is wat
we nodig hebben

Grote dag
Vrijdag 30 juli was de grote dag:
alle nieuwe bewoners van het

Tekst: Niels van Rens
Beeld: Jan Janssen Fotografie

Gemeente doet aangifte voor bekladden
mozaïeken viaduct
De gemeente Horst aan de Maas doet aangifte bij de politie vanwege de beschadigingen die zijn aangebracht bij het mozaïeken viaduct aan de Kasteellaan in Horst.

Dendron-leerling Lotte Ambrosius
opende het mozaïeken kunstwerk,
dat ze zelf ontwierp, in mei samen
met wethouder Eric Beurskens van
de gemeente Horst aan de Maas.
Een paar maanden later is het
beklad met graffiti. De gemeente
Horst aan de Maas is boos en doet
daarom aangifte bij de politie.
”Het is ontzettend erg wat er is
gebeurd”, zegt een woordvoerder
van de gemeente Horst aan de Maas.
”Jammer dat zo’n prachtig initiatief
door vandalen wordt vernield. Daar
hebben we geen goed woord voor
over.” Na de zomervakantie komt
een gespecialiseerd bedrijf de
graffiti weghalen. ”De tunnel wordt
volledig schoongemaakt”, zegt
de woordvoerder. ”Het weghalen
kost veel geld en dit wordt door
de gemeente betaald. Uiteindelijk
betalen wij dit allemaal, want het is
gemeenschapsgeld. Jammer dat het
zo heeft moeten lopen.”
Tekst: Niels van Rens
Foto: archief

08

nieuws \ 0209

Toneelgroepen in Horst aan de Maas
bundelen krachten
Zes toneelverenigingen uit Horst aan de Maas organiseren zondag 26 september het evenement Trappen en Klappen. Dit is een fietstocht door de
gemeente, waarbij er, gedurende de hele dag, op verschillende locaties theatervoorstellingen worden opgevoerd door de deelnemende verenigingen.

Hoi

Column

Een geval
apart
Toen ik me inschreef voor de
studie Taalwetenschap op de
Radboud Universiteit verwachtte ik al dat ik één van de
weinige jongens zou zijn. De
introweek die afgelopen week
plaatsvond heeft die verwachting niet alleen bevestigd maar
zelfs overtroffen.

De coronaperiode heeft er bij de
cultuursector zwaar ingehakt. Veel
toneelgroepen liggen hierdoor al
anderhalf jaar stil. ”Het gebeurt
eigenlijk nooit dat er helemaal geen
voorstellingen zijn”, vertelt Esther
Koenen van Toneelvereniging Poespas
Hegelsom en Flink Jeugdtoneel Horst
aan de Maas. ”Iedere vereniging geeft
normaal gesproken elk jaar wel een
grote voorstelling, maar we hebben
tijdens de coronaperiode niet kunnen
optreden. Normaliter wordt er in eigen
dorp aan eigen producties gewerkt.
We hadden wel al langer het idee om
een keer iets samen te doen, maar dit
kwam er eerder eigenlijk nooit van.”

Eenakter
Tijdens het jaarlijkse
toneelverenigingenoverleg, waarbij
alle toneelverenigingen in Horst aan
de Maas aanwezig zijn, kwam het idee
naar boven om, nu de versoepelingen
het toelaten, de krachten te bundelen
en een gezamenlijk evenement te
organiseren. De toneelgroepen die
meedoen zijn: Flink Jeugdtoneel
Horst aan de Maas, Toneelvereniging
De Vrije Spelers, Toneelvereniging

Poespas Hegelsom, Toneelvereniging
Grikon, Toneelvereniging Tovri
en Toneelgroep 60+ Horst. Alle
toneelgroepen studeren een eenakter
in, dit is een kort toneelstuk dat maar
uit één enkele akte bestaat. ”Hier hoef
je maar zes keer voor te repeteren. Dit
was perfect, als de coronamaatregelen
het niet hadden toegelaten dan
zouden we alleen zes leuke repetities
hebben gehad. Zo zouden we niet
ontzettend veel moeite hebben
gedaan, mocht het uiteindelijk niet
doorgaan”, licht Esther toe.
De toneelgroepen spelen allemaal
in eigen dorp. ”We hebben hierbij
allemaal een locatie gevonden
die ook wel wat nieuwe energie
kan gebruiken wegens het zware
coronajaar. Het leek ons leuk om het
publiek van locatie naar locatie te
laten fietsen, om er een leuk dagje
uit van te maken.” De toneelstukken
vinden plaats in Hegelsom, America,
Griendtsveen, Meterik en Horst.
Toneelgroep 60+ Horst en Flink
Jeugdtoneel Horst spelen allebei in
Horst, bij Graaf ter Horst.
De toneelgroepen voeren hun stukken
tussen 10.30 en 17.30 uur op, iedere

vereniging speelt ongeveer zeven
keer. Hierdoor kunnen mensen zelf
hun fietsroute uitkiezen en is er
de hele dag de mogelijkheid een
toneelstuk bij te wonen. ”Dit is wel
intensief, maar zo kunnen de hele
dag voorstellingen bekeken worden”,
vertelt Esther. ”Een vermoeiende,
maar vooral hele leuke dag. We
hebben er superveel plezier in”, voegt
Mia Smits van Toneelgroep 60+ Horst
hieraan toe.

in het dialect. ”We vinden het
heerlijk om weer te kunnen spelen,
maar hopen hiernaast ook dat er
wat meer naamsbekendheid voor
onze vereniging ontstaat”, geeft
Leo Smedts van Toneelgroep 60+
Horst aan. ”We hopen dat mensen
enthousiast raken en zich zullen
aanmelden bij onze vereniging.”
Mia voegt hieraan toe dat het voor
ouderen ook goed is om bezig te
blijven en onder de mensen te komen.
Daarnaast is het gewoon een leuke
bezigheid volgens haar. ”We gaan ons
Samenwerking
best doen om bezoekers een leuke
De verenigingen zijn allemaal
dag te geven.”
enthousiast om weer te mogen
Kijk voor meer informatie op
spelen. De samenwerking bevalt de
toneelgroepen heel goed. ”We hebben www.ticketgemak.nl
echt een hands-on mentaliteit”,
vertelt Esther. ”Iedereen staat klaar
om elkaar te helpen en het is gewoon
gezellig. Dit is ook iets van de laatste
We hopen dat mensen
jaren, vroeger was het meer ieder
enthousiast raken en
voor zich. Het verenigingsleven is nog
zich zullen aanmelden
steeds actief, maar je ziet nu wel dat
bij onze vereniging
je niet meer alles alleen kan en de
samenwerking moet opzoeken.”
Iedere vereniging heeft iets unieks.
Toneelgroep 60+ Horst speelt
bijvoorbeeld al hun toneelstukken
Tekst: Floor Velthuizen

Wij zijn op zoek naar logistieke medewerkers!

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

(fulltime/parttime/flex)

Ben jij op zoek naar een
afwisselende logistieke baan in
een gezellig team? Dan hebben
wij misschien wel een leuke
nieuwe baan voor je!
Wat ga je doen?
Pick & pack van klant- en
webshoporders, inkomende
goederen sorteren en inruimen,
retourzendingen controleren en
verwerken en voorraadcontroles
uitvoeren.

Wat bieden wij?
Een professionele en snel
groeiende werkomgeving
met informele sfeer en leuke
collega’s. Je komt te werken
in ons inspirerende magazijn
in Grubbenvorst. Wij bieden
uiteraard marktconforme
arbeidsvoorwaarden en een
aantrekkelijke kledingregeling.
Sollicitaties kunnen verstuurd
worden naar: hr@10days.nl

Van de twintig eerstejaars die
daadwerkelijk de hele intro bijwoonden was ik de enige man.
Echt de enige. Ergens op een site
had ik gelezen dat het ongeveer
een kwart man zou zijn, dat bleek
een leugen. Natuurlijk was ik niet
meteen ontevreden. Welke kerel
wil dat nou niet, constant omringd
zijn door twintig vrouwen. Dat lijkt
wel op de hemel, zou je denken.
Zoals voorspeld was de samenstelling van de groep de eerste twee
dagen geen probleem. Tussen twintig meiden val je als kerel natuurlijk op en dat brengt voordelen met
zich mee. Ik vond het gezelschap
niet vervelend en de extra aandacht als enige jongen niet verkeerd. Helaas ging nieuwigheid er
langzamerhand van af en dan kom
je er wel degelijk achter dat de
dynamiek, zeker in deze meidengroep, zeker wel verschilt van wat
ik gewend ben. Praten over jongens en relatieproblemen is op zich
niet slecht, maar kwam me op een
gegeven moment echt de spuigaten uit. Ik kan over veel meepraten,
maar bij gesprekken over menstruatieklachten of de paardenspellen
die we vroeger speelden houdt
het voor mij op. Het zou nog een
lange week worden. Ik had echt
even behoefte aan mannelijker
gezelschap, iets wat ik veel meer
gewend was. Op de derde dag ben
ik in een dipje naar huis gegaan
en heb ik tien uur geslapen, achteraf een hele goede beslissing.
Het voelde ’s ochtends alsof er een
schakelaar was omgegaan in mijn
hoofd. Ik besefte dat als ik de situatie niet kon veranderen en ik zelf
maar iets in houding moest veranderen. Vanaf die dag ging eigenlijk
alles beter. Ik deed pogingen om
op feestjes mijn groep een beetje
te laten mengen, maar zelfs zonder anderen leerde ik goed mee te
gaan in gesprekken. Het zou niet de
typische elke-avond-pils-intro worden die ik had verwacht, maar een
glaasje Hugo is ook best lekker.
Teun
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Horst aan de Maas

Willem Pieter de Groen
Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt in de serie Uit… Horst aan de Maas
met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze
aflevering: Willem Pieter de Groen, geboren in Horst, maar inmiddels wonende in Brussel, België.

georganiseerd werden. Hiernaast
gebeurde er ontzettend veel in de
gemeente en hier konden wij dan
deel van uitmaken.”
Wat Willem Pieter mist aan Horst
is de gezelligheid. ”Ik kende veel
mensen daar, in de stad is het een
stuk anoniemer. Ik ben meer thuis in
een dorp dan in een stad, maar voor
mijn werk was ik toch genoodzaakt
naar de stad te verhuizen.” Tijdens
de coronatijd is hij ook een stuk
minder in Horst geweest, dat vindt
hij wel jammer. ”Ik ben toevallig
vorige week nog in Horst geweest
voor een begrafenis, maar daarvoor
ben ik er echt sinds kerst niet
geweest.”

Natuur

Willem Pieter de Groen (34) heeft
tot zijn 17e in Horst gewoond. Hierna
is hij richting de stad getrokken en
sinds 2008 woont hij in Brussel met
zijn partner. Toch kijkt hij met veel
plezier terug op zijn tijd in Horst aan
de Maas.

Eigen website
Tot zijn 17e woonde Willem Pieter in
Horst. Hierna vertrok hij naar Utrecht
om economie te studeren aan de
Universiteit Utrecht. Hoewel hij het
dorp verliet, werd hij juist actiever
in Horst dan toen hij er nog woonde.
Hij startte in 2006 namelijk samen
met een vriend een website met
nieuws en actualiteiten over Horst.
”Ik was heel erg georiënteerd op
Horst en van een afstand was het
moeilijk om te volgen wat er in
Horst gebeurde. Ik merkte dat er

wel nieuws was, maar dit nieuws
was betaald en op papier. We zijn
toen begonnen met een website
met links naar alle bedrijven en
verenigingen in Horst. Dit begon
vooral vanuit een behoefte om
zaken in Horst beter digitaal te
kunnen vinden. Om vervolgens
bezoekers te trekken begon ik
met het maken van de vertaalslag
van analoog naar digitaal.” Het
nieuws-gedeelte werd uiteindelijk
het belangrijkste gedeelte van
zijn website. Er leek een behoefte
aan te zijn, waar Willem Pieter
op inspeelde. ”Het had twee
kanten, ik wilde enerzijds graag
ervaring krijgen in het opzetten van
websites en had hier ook de tijd
voor. Anderzijds merkte ik dat er
een behoefte was aan een online
nieuwsplatform.”

Baan in België
Willem Pieter heeft deze website
gehad van 2006 tot 2014. Hij bleef
veel tijd steken in de website
tijdens zijn studie en werk. Nadat hij
afstudeerde in 2008, verhuisde hij
naar Brussel om te werken voor het
Centre for European Policy Studies.
Hier werkt hij nog steeds, hij doet
beleidsonderzoek voor de Europese
Unie.

Ik reisde ongeveer
elk weekend terug
naar Horst, omdat ik
veel met de website
bezig was

Ondanks dat Willem Pieter niet meer
in Horst woonde, was hij er in de
periode tot 2014 nog veel te vinden.
”Ik reisde ongeveer elk weekend
terug naar Horst, omdat ik veel
met de website bezig was. In 2014
merkte ik dat er meer initiatieven
waren en dat anderen ook nieuws
online aanboden. Ik vond het erg
leuk om te doen, maar het kostte
me ook erg veel tijd. Toen besloot ik
ermee op te houden.”

Positieve herinneringen
Willem Pieter kijkt met een positief
gevoel terug naar zijn tijd in
Horst. ”Ik heb een hele gelukkige
jeugd gehad. De meest positieve
herinneringen heb ik natuurlijk wel
aan de tijd van mijn nieuwswebsite.
Dit vond ik superleuk, we kwamen
bij alle evenementen die er

Toch komt Willem Pieter nog graag
in Horst. Hij vindt het er fijn en
heeft affiniteit met het dorp en
de mensen die er wonen. ”Tijdens
mijn bezoek vorige week liep ik
een rondje door het dorp en zag ik
dat er een aantal dingen veranderd
was. Wat niet veranderd is, is dat
ik nog altijd een hoop mensen
tegenkom die ik ken. Het dorp is
veranderd, maar tegelijkertijd is er
ook nog veel hetzelfde. Dat spreekt
mij aan. Verder geniet ik van de
natuur in Horst. Er is een hoop
ruimte, vooral als ik het vergelijk
met het leven in de stad. Als ik hier
ben geniet ik van de kleine dingen,
zoals wandelen in de Kasteelse
Bossen. Als ik in Brussel de natuur
op wil zoeken, dan ben ik al snel
een half uur aan het reizen.” Over
terugverhuizen heeft hij eigenlijk
nooit echt nagedacht. ”Dat zou
lastig zijn, omdat ik mijn werk
niet kan doen vanuit Horst. Toch
kan ik niet uitsluiten dat ik nooit
terug zou komen in Horst. Ik heb
namelijk altijd met plezier in Horst
gewoond en ben altijd gelukkig als
ik er ben.”

Als ik in Brussel de
natuur op wil zoeken,
dan ben ik al snel een
half uur aan het reizen

Tekst: Floor Velthuizen

Vervolg voorpagina

Locatie septemberkermis Horst nog niet bekend
Mogelijk wordt de kermis in Horst
een weekje verplaatst. Vorig jaar
werd de septemberkermis gehouden
op het evenemententerrein, maar dat
gaat dit jaar niet. Daar vindt dan de
Carbootsale plaats en is het terrein
dus al gereserveerd. ”Een samenloop
van die twee evenementen is
ongewenst”, zegt Palmen. ”Daarom
hebben we de vraag uitgezet of het
verplaatsen van de kermis naar een
weekend later mogelijk is. Zodra dat
helder is, bepalen we of de kermis

doorgaat, waar die dan doorgaat en
wanneer. En het allerbelangrijkste:
om voor onze inwoners een mooie en
verantwoorde kermis te organiseren.”
Corona is de reden dat de kermis niet
in het centrum van Horst gehouden
kan worden. ”We willen de ruimte
blijven geven aan de horeca die nog
steeds met corona-beperkingen te
maken heeft”, zegt de burgemeester.
”Bovendien moeten we dan,
ingevolge de coronamaatregelen,
maatregelen nemen die we niet

vinden passen in het centrum
(bijvoorbeeld afdekken). Uiteraard
hebben ook kermisexploitanten te
lijden onder de coronamaatregelen,
vandaar dat we naar een alternatief
kijken.”

Eén kermis per jaar
De horeca en het Centrum
management hebben de wens
om maar één in plaats van twee
kermissen per jaar te organiseren.
De gemeente is op het moment met

de betreffende partijen in overleg
hierover. ”Zij hebben aangegeven
dat ze liever één fatsoenlijke kermis
in Horst zien, rond Vaderdag”, zegt
Palmen. ”Dat idee spreekt mij aan,
maar we hebben met meer belangen
rekening te houden. Bijvoorbeeld ook
met de contracten die we hebben
met de kermisexploitanten. Daar
gaan we dus nog het overleg mee
aan om hun mening daarover te
horen. En dan zullen we een knoop
doorhakken over hoe we het (en

vanaf wanneer) gaan doen met de
kermis in de kern Horst.”

Dat idee spreekt mij
aan, maar we hebben
met meer belangen
rekening te houden
Tekst: Niels van Rens, Beeld: Archief
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Er moet meer geld naar handhaving
Afgelopen week is er een gewapende overval geweest op een apotheek in Horst, waarbij een politieagent een schot heeft moeten lossen op de
dader. Daarnaast heeft er een steekincident plaatsgevonden. Ook worden er in de gemeente Horst aan de Maas veel fietsen gestolen.
Om de veiligheid in gemeente Horst aan de
Maas te verbeteren, moet er meer geld beschikbaar worden gesteld voor handhaving. Dit maakt
het onder andere mogelijk om meer handhavers
de straat op te sturen. Hierdoor kan de veiligheid
vergroot worden. Bewoners kunnen zich veiliger
voelen wanneer er meer blauw op straat is. Ook

kan het een preventief effect geven. Als mensen
immers politieagenten op straat zien, zullen zij minder snel de wet overtreden.
Aan de andere kant blijkt dat het inzetten van meer
handhavers niet altijd leidt tot minder criminaliteit.
Daarnaast betekent meer geld naar handhaving ook
dat er bezuinigd moet worden op andere zaken. Het

geld kan immers ook ingezet worden om ondernemers uit de gemeente Horst aan de Maas te steunen
die het zwaar hebben gehad tijdens de coronaperiode.
Er moet meer geld naar handhaving.
Wat vind u?

Bespreking poll week 34

De kerk moet nieuwe locatie worden voor woningen
Al enige tijd loopt het aantal kerkgangers terug, waardoor de kerk het financieel steeds moeilijker krijgt. Het bisdom Roermond is al vele jaren
bezig met de toekomst van de parochies in heel Limburg. Maar moet de kerk dan niet een nieuwe locatie worden voor woningen?
De helft van stemmers op onze poll is het
daarmee niet eens. Volgens een kleine
meerderheid moet de kerk de functie behouden
die hij nu heeft. Wil Roeffen is één van de
stemmers die het oneens is met deze poll.
”Er zijn kerken (lees oude gebouwen) die een
historische waarde hebben en een plaats
daarmee interessanter maken. Horst heeft in het
verleden te veel en te vroeg afscheid genomen

van zulke gebouwen en dat heeft geen positief
effect.” Het kerkgebouw is inderdaad cultureel
erfgoed en hoort bij deze gemeente. Er gaan
daarnaast heel veel geschiedenis en schatten
verloren. De kerk wordt gezien als herkenningspunt.
Jarvin van de Ven vindt het positief dat er mogelijk
woningen komen in kerkgebouwen. ”Geen slecht
idee. Zolang de historische glas-in-loodramen
en de gevels grotendeels behouden blijven.”

Ook Bart Hendrix deelt de mening van Jarvin.
”Over een paar jaar komt er toch helemaal niemand
meer, dus hoe eerder hoe beter.”
Uiteindelijk is het aan het bisdom om dit soort
beslissingen te nemen. Verwacht wordt dat er in de
toekomst plannen komen om anders te kijken naar
de invulling van de kerk.

Ingezonden brief

Vermoorde biodiversiteit

De hoogste zandgronden in Melderslo zijn teelt ondersteunende zandbakken vol met de heerlijkste aardbeien, waarvan je heerlijk kunt smullen, totdat de tuinder je met je plastic schepje en harkje en al wegstuurt en zo zijn teelt nog wat meer extra ondersteuning biedt.
Zo langzamerhand kan worden
geconstateerd en geconcludeerd
dat het gebied tussen de bebouwde
kom van Melderslo en de spoorweg
Venlo-Nijmegen tot de afzichtelijkste
en voor dieren onleefbaarste landschappen in onze gemeente moet
worden gerekend: monocultuur,

metalen gevallen, broeikassen, netten en die vermaledijde hekwerken
bederven de lol, want hier heeft een
regelrechte moord op de biodiversiteit plaatsgevonden. Je kunt het ook
biologische kaalslag noemen.
Het heeft er de schijn van dat de
mens optimaal misbruik van het

land wil maken tot aan de spoorlijn.
Vanaf die lijn komt het natuurreservaat Het Schuitwater in beeld en
dan moet plant en dier uit de aard
der zaak worden beschermd. Aan de
Melderslose kant van het spoor telt
dat niet (meer) mee. Daar telt men
wat anders.

Maar maakt u zich vooral geen zorgen, want volgens de boswachter
van Staatsbosbeheer ben je goed
bezig als je verdwaalde bevers in
het Schuitwater kopje onder houdt
om hen de weg naar huis te wijzen.
Wij zelf blijven onze hoofden lekker
in de zandgrond steken, terwijl we
weten dat het een sprookje is dat
het vanzelf allemaal goed komt.
Jan Duijf, Kloosterstraat, Horst

Ingezonden brief

Gemeente wil kind met badwater weggooien?
We kennen allemaal de uitdrukking ’het kind met het badwater weggooien’. Duidelijk iets wat je niet moet
doen. Toch lijkt dat precies te zijn wat de gemeente Horst aan de Maas overweegt.
In haar streven om de omslag
naar groene energie te maken,
wordt gezocht naar gebieden binnen onze gemeente waar wind
turbines geplaatst kunnen worden.
Eén van de zoekgebieden die
momenteel onderzocht wordt, is
het natuurgebied Babelsche Loop
en Broekhuizermolenbeek, met
onder andere het Schuitwater en
Swolgender Heide. Dit vormt een
uniek gebied met natte en droge
delen, een rijkdom aan dieren en
vegetatie, landschappelijk uniek. Een

gebied waar de gemeente trots op
mag zijn.
Diezelfde gemeente heeft dit
gebied in het bestemmingsplan
als zeer kwetsbaar gekenschetst.
Staatsbosbeheer en anderen hebben jarenlang geïnvesteerd om hier
de natuur te ontwikkelen en de
ruimte te geven, en het tegelijkertijd
toegankelijk te maken voor recreatie. Die inspanning is beloond met
een ecologisch gevarieerd natuurgebied, belangrijk voor mensen,
dieren en planten. Er wordt volop

gerecreëerd, wandelaars en fietsers weten het te waarderen. Niet
voor niets is het gebied Swolgender
Heide-Schuitwater uitgeroepen tot
één van de Plekskes van Geluk. In
het zoekgebied bevindt zich ook ’Ons
Gedenkbos’, een respectvolle plek
waar nabestaanden een boom kunnen planten en in rust en stilte hun
overleden dierbaren kunnen herdenken. Dat alles dreigt verloren te gaan
als windturbines letterlijk en figuurlijk hun schaduw op dit gebied gaan
werpen. Om nog maar niet te spre-

ken van de aantrekkende werking
die dit zal hebben op bijvoorbeeld
nieuwe agro-industriële ontwikkelingen. Koppelkansen zijn in dit geval
koppelbedreigingen.
Belangrijke en kwetsbare natuurgebieden in Horst aan de Maas aantasten om groene energie te kunnen
produceren? Een duidelijk geval van
kind en badwater. Gemeente, stop
met dit onzalige plan en laat dit
gebied en onze kostbare natuur met
rust voor mens en dier.

Dik Prenger
Nieuwenhofweg, 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.

Streekemoties

Column
Onze sprekende
eiken
Dat bomen kunnen spreken is een
wens met een niet te onderschatten symboliek. Sinds mensenheugenis spreken eeuwenoude eiken
tot de verbeelding, zeker wanneer de stam zo indrukwekkend
is dat deze zelfs met vier mensenarmen niet omarmd kan worden.
Die stam en de enorme kroon,
die hij majestueus draagt, imponeren ons en dat is een goed
teken. De oude eik overtreft onze
menselijke levensduur immers
tot driemaal.
De meningen zijn erover verdeeld
in hoeverre een levende boom een
bewustzijn heeft. In sommige kringen is het een actuele discussie. De
bekende Australische bewustzijnsfilosoof David Chalmers (1966) is
ervan overtuigd dat iedere vorm van
leven een bewustzijn heeft, maar
dat dit voor planten niet vergelijkbaar hoeft te zijn met het menselijke bewustzijn. In verre klassieke
culturen werden oude bomen als
levende wezens vereerd. Ze werden
als goddelijke fenomenen gezien. In
hun schaduw werd recht gesproken
en om gunsten gebeden. Het was
een vorm van spiritueel en natuurlijk
bewustzijn. Als onze eeuwenoude
eiken zouden kunnen spreken, wat
zouden zij ons vertellen? Op een van
m’n fietstochtjes door onze natuur
trof ik een bijzonder exemplaar. Bij
Op den Bergen, een millenniumoud gehucht in Sevenum aan de
rand van de Peel, staat zo’n meer
dan driehonderd jaar oude eik. Het
is waarschijnlijk een van de oudste
bomen in Horst aan de Maas. Een
indrukwekkend levend wezen. In
mijn beleving een geweldige bron
van bewustzijn. In mijn fantasie vertelde die eik mij het volgende: “Toen
ik hier op deze plek werd geplant
was zojuist een voorvader eik
gestorven. Hij was toen, net zoals
ik nu, zo’n driehonderd jaar oud. De
bezitter, eigenaar van het perceel,
was blij met de eeuwenoude nuttigheid: eikels voor de varkens, takken
voor de vogels, prachtige schaduwen in hete zomers en nu duizenden
kilo’s oersterke balken voor het bouwen van nieuwe huizen en schuren.
En daar bovenop ook nog natuurlijke energie voor koude winters.
Een kringloop van bewust leven.
Daarom werd ik geplant.” Misschien
was mijn fantasie wel een bewuste
boodschap van die eik?
Theo Kerstjens
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In de raadszaal

Voorbereidende raadsvergadering 7 september
Op dinsdag 21 september is de volgende besluitvormende vergadering van de gemeenteraad. Tijdens de voorbereidende raadsvergadering op 7 september kunt u gebruik maken
van het burgerpodium om in te spreken over de geagendeerde besluitpunten.
Publiek

aan de orde: spreekrecht (burger)raadsleden,

Vanaf juli vergadert de gemeenteraad weer in

informatieve behandeling raadsvoorstellen voor

de raadzaal. Bij de indeling van de raadzaal

21 september en ingekomen brieven. Aan de

is rekening gehouden met de vereiste afstand

voorbereidende vergadering kunnen ook

tussen de aanwezigen. Dit betekent dat de

burgerraadsleden deelnemen.

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

publieke tribune ook gebruikt wordt door de
vergaderdeelnemers waardoor er helaas

Aanmelden burgerpodium

geen ruimte is voor publiek. Voor de komende

Inwoners kunnen gebruik maken van het

vergaderingen geldt daarom dat publiek de

burgerpodium. Onderwerpen voor het burger-

raadsvergadering digitaal kan volgen.

podium mogen ook gaan over zaken die niet
op de agenda staan. Wilt u gebruik maken

Besluitvormende vergadering

van het burgerpodium? Neem dan uiterlijk

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering

24 uur vóór de voorbereidende vergadering

op 21 septemberkomen o.a. de volgende agen-

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

dapunten aan de orde: paraplubestemmings-

(077) 477 97 70 of 06 – 51 85 28 91 of email:

plan internationale werknemers, zonneparken

grifﬁer@horstaandemaas.nl

in het gebied Californië, toewijzingsregels voor
woonwagenstandplaatsen en garantstelling

Meer informatie

voor maatschappelijke organisaties.

Meer informatie leest u op de website

Kijk voor een volledige agenda op

horstaandemaas.nl

horstaandemaas.nl/raad

U kunt de raadsvergadering live volgen via

Voorbereidende vergadering

Bekendmakingen

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

horstaandemaas.nl/raad en facebook (raad-

Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide

HadM). De vergadering begint om 20.00 uur.

omgevingsvergunningen

Tijdens de voorbereidende videovergadering

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

van 7 september kunt u gebruik maken van het

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

burgerpodium om in te spreken. Verder komen

(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.

Diverse wegwerkzaamheden
in Horst aan de Maas

Als digitaal inzien niet tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u een afspraak maken voor het

Broekhuizen

Kronenberg

De komende periode vinden er diverse wegwerkzaamheden plaats in onze gemeente.

• Perceel F 656 (plaatsen mast mobiel netwerk)

• Travers, Peelstraat en Schorfvenweg

Dit betekent dat wegen afgesloten zijn voor het verkeer. Ter plaatse wordt meestal een

• Horsterdijk 20 (Natuurlijk Gezond festival)

omleiding aangegeven.

Griendtsveen

• De Hees 108 (kermis)

• Helenaveenseweg 48 (uitvoeren

Meerlo

Hieronder geven we aan om welke wegen het gaat. De komende periode zijn wij op de

inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het
algemene telefoonnummer van de gemeente (077) 477 9777).

(evenement WK 2-span)

• Hogenbos 14 (oprichten loodsen)

dijkverbetering)

volgende locaties aan het werk:

Grubbenvorst

Sevenum

• 25 mei – 30 november: herinrichting centrum Meterik

• Irenestraat 31c (ﬁetsenstalling)

• Hazenhorstweg 5a (inrit)

• 06 sept – 09 sept: snelheidsbeperking Swolgenseweg Broekhuizenvorst

• Schuttersweide 5 (uitbreiden woning)

• Saardijk 7 (aanvraag extra inrit)

• 07 sept – 12 sept: afsluiting Peelstraat in Kronenberg

Hegelsom

• Den Eigen 2 en 4 (aanbrengen brand- en

• 14 sept – 17 sept: afsluiting gedeelte Americaanseweg Horst

• Reysenbeckstraat 6 (vervangen kozijnen)

Overzicht onderhoud van wegen in 2021

geluidwerende scheiding)
Tienray

• Past. Debijestraat 1/Kogelstraat (7

• Zwanenweg 16a (plaatsen kozijnen)

appartementen)

Op https://www.horstaandemaas.nl/werk-aan-de-weg lees je meer over de afsluitingen

• Langstraat 46a (inrit)

Horst aan de Maas

en de omleidingen.

Horst

• Vertrokken naar onbekende bestemming:

• Steenstraat 11 (wijziging

• Erik de Rodeweg 5, Sevenum
• Herenbosweg 25, Melderslo

Alcoholwetvergunning)
• Tienrayseweg 2 (melding watervliegen 12

Wij feliciteren…

en 19 sept.)

• Kleefsedijk 22, Sevenum
• Peschweg 8, Meerlo

De afgelopen weken mocht burgemeester Ryan Palmen maar liefst 5 huwelijksjubilea
bezoeken. In Grubbenvorst viel de eer te beurt aan het echtpaar van Hertsig-Braks met
hun 65-jarig huwelijk. In Horst bezocht hij de echtparen Nelissen-Aerts, Jacobs-Reintjes en
Everaerts-Linders om hen te feliciteren met hun 60-jarig huwelijk. En ook in Lottum was het
feest bij het 60-jarig huwelijkspaar Nissen-Gooren.
Alle jubilarissen ontvingen namens de gemeente Horst aan de Maas een boeket bloemen en het
gebruikelijke cadeau. De foto’s vindt u op onze website www.horstaandemaas.nl

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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Een goede dialoog doet wonderen

Het is vakantietijd. In de politiek een periode van zogenoemd reces,
waarin geen raadsvergaderingen plaatsvinden of raadsvoorstellen
worden gedaan. Vakantie, en daarmee het afstand nemen van de
dagelijkse beslommeringen, vinden we erg belangrijk. Vaak is de
vakantie een periode van het opzij proberen te zetten van je zorgen.
Dat lukt mij redelijk, maar waar ik mij ook in vakantietijd zorgen over
maak, is de tweedeling in onze maatschappij die steeds groter lijkt te
worden.
Het betreft inmiddels vele onderwerpen. Een recent voorbeeld is het wel
of niet vaccineren tegen Covid-19. Het
probleem is dat mensen recht tegen-

PvdA Horst aan de Maas

over elkaar staan in plaats van dat ze
een open dialoog voeren. We luisteren niet naar elkaar. Iedereen lijkt
een eigen waarheid te hebben, vaak

dat niet iedereen dezelfde mening
heeft. Dat we verschillend tegen uiteenlopende onderwerpen aan kijken.
Maar wat daarbij volgens mij superbelangrijk is, is dat we naar elkaar
blijven luisteren. En elkaars mening
respecteren. Standpunten mogen uit
elkaar liggen, als je als mens maar
tot elkaar komt. Een goede dialoog
doet wonderen.

Eric Brouwers

Communicatie en participatie

Steeds meer en vaker wordt door de gemeente beleid gemaakt in
samenspraak met burgers en belangengroepen. Maar in de praktijk
klinkt dit makkelijker dan daadwerkelijk gedaan. Vaak blijken de
participatietrajecten niet succesvol.
Te weinig participanten of erger nog,
de gemeente begrijpt de argumenten
van de inbrengers niet, waardoor er
uiteindelijk niets verandert. Het vergt
een andere manier van denken, met
name vanuit de gemeente. Neem het
voorbeeld de onrust die ontstaan is
bij de plannen van een ondernemer

VVD Horst aan de Maas

gevoed door sociale media. Doordat
we niet naar elkaar luisteren, hebben we voor mijn gevoel ook steeds
minder begrip voor elkaar. Het woord
polarisatie valt steeds vaker.
Je bent ergens 100 procent voor
of 100 procent tegen. Je telt blijkbaar niet meer mee als je niet kiest
voor één van de kampen. Terwijl er
natuurlijk vaak ook een gulden middenweg is. Ik wil graag oproepen tot
begrip voor elkaars mening en een
goede, gezonde dialoog. Het is goed

aan de Zeesweg in Sevenum om ten
behoeve van zijn bedrijf de huisvesting van internationale werknemers
mogelijk te maken. Op het gebied
van communicatie is hier ongeveer
alles fout gegaan. Al dan niet toezeggingen van de gemeente, maar
ook geen of onvoldoende gesprek

met de omgeving bij de start van
deze plannen. Gevolg, veel onduidelijkheid, veel onrust. Gevolg, het
vertrouwen is weg en het zal een
lange weg zijn dit terug te winnen
als dit al lukt. Beginspraak, een term
die niet nieuw is, maar wel belangrijk. Maakt ook niet uit hoe je het
noemt, maar ga met je omgeving in
gesprek op het moment dat je met
plannen rondloopt. Niet om instemming te krijgen maar om de omgeving mee te nemen in je plannen.

Dit geldt voor een ondernemer, maar
zeker ook voor de gemeente. Te
vaak zien we dat er onrust ontstaat
doordat er in principe ingestemd
wordt met plannen. Op dat moment
staat de omgeving al op achterstand.
Misschien leren we dit als gemeente
ook nog wel.

in een ander, minder leuk, jasje zijn
gestoken.
De vraag der vragen is dan: ’Jeugd,
hoe gaat het met jullie?’. Het beleid
rondom de pandemie heeft veelal
de focus gehouden op het welzijn
en beschermen van de ouderen.
Mijns inziens is de jeugd, maar ook
de jongvolwassenen, té vaak tekort
gedaan.
Aan de jeugd zou ik willen zeggen,
ga ervoor, grijp je kansen en laat
vooral je stem horen. Laat je stem in

Horst aan de Maas horen bij alle politieke partijen, laat je stem horen op
de middelbare school en laat je stem
horen bij je vervolgopleiding. Want
jullie doen ertoe. Jullie hebben de
toekomst in handen. Gewoon. Doen.

Jan Wijnen

Aan de jeugd: ga ervoor

Welke opties biedt Horst aan de Maas voor de jeugd? En wat kan de
jeugd Horst aan de Maas bieden? Wat betekent deze hectische tijd voor
de jeugd? Wie zijn eigenlijk ’de jeugd’ van Horst aan de Maas? Veel
vragen, weinig antwoorden. Dat is met opzet zo.
Gelukkig zijn de perikelen rondom
het coronavirus in rustiger vaarwater
terechtgekomen. Steeds vaker zijn er
weer mogelijkheden om festiviteiten
te beleven, al is het met evenementen nog schaars. En misschien wel te
schaars.
Op het moment heb ik het zeer te

doen met de jeugd in Horst aan de
Maas. Evenementen worden afgelast, uitgaan is nauwelijks mogelijk
en veel bijbaantjes zijn misschien
wel weggevallen. Ook adolescenten
die net gaan studeren worden veel
ontnomen. Denk aan de introductieweken van afgelopen week die

Luc Cuijpers

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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Geplukt

Maurice Creemers Meterik
Zet Maurice maar aan een projectje bij hem in de achtertuin en hij is voor uren zoet. Door de week werkt hij als accountmanager bij
transportbandenbedrijf Lutze Conveying en rijdt hij veel door Zuid-Nederland. Deze week wordt de Maurice Creemers (37) uit Meterik geplukt.

De 37-jarige Meterikker noemt zijn
analytisch denkvermogen sterk en
hij ziet problemen vaak zwart-wit.
”Ik ben best handig met cijfertjes,
praat graag met mensen en ben gek
op mobiliteit dus ging ik richting deze
kant een studie zoeken. Ik kwam
uit bij de opleiding Commerciële
Economie met als afstudeerrichting
Automotive terecht op Fontys in
Eindhoven en liep verschillende
stages bij automerken als Mercedes
Bedrijfswagens en VW/Audi
personenwagens.”

Motors
Maurice zou in de autosector
terechtkomen, maar vanwege de
crisis in 2008 ging deze uitdaging
niet door. Een tijdje verkocht hij
zakelijke energiecontracten, daarna
is hij als accountmanager bij
verschillende technische bedrijven
werkzaam geweest. Nu werkt hij
bij een transportbandenbedrijf.
”Het zit gevestigd in Montfoort
en heet Lutze Conveying. Ik rijd
veel naar klanten en ben dus veel
onderweg, dat vind ik helemaal niet
erg. Onderweg ben je voornamelijk
bezig met bellen en zo ben je
ineens op de locatie.” Voor één
van zijn hobby’s zou hij graag meer
tijd voor willen vrij maken. Naast
hardlopen, uiteten en skiën, rijdt
de Meterikker graag op een motor.
”Elk jaar ga ik naar het Moto Guzzi
weekend. Heerlijk motors kijken
en een lekker stuk touren. Als het
kan, stap ik zelf de motor op en ga
ik hier in de buurt van Meterik wat
toeren.” Daarnaast houdt Maurice
van weekendjes weggaan en drinkt
hij graag met vrienden een biertje
op het terras.

Verbouwen

huis. Samen met Rian heeft hij twee
dochters: eentje van negen maanden
en de ander is drie jaar. ”Lekker druk
hier hè”, zegt hij. ”Let maar niet op

In de woning van Maurice is het
een drukte van een jewelste.
Inmiddels is hij wel gewend aan
de drukte met de kinderen in

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
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Mijn gezin
is ontzettend
belangrijk

Kattekwaad

1
8

4

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

de rommel. Tja, kinderen.” Het is
inderdaad een gezellige boel met
allerlei kleurrijke autootjes, stiften
en LEGO-bouwwerken. ”Mijn gezin
is ontzettend belangrijk voor me”,
zegt Maurice. ”Twee jonge dochters
nemen stiekem veel tijd in beslag,
maar genieten doe ik ook genoeg.”

Maurice groeide op in Horst met
zijn ouders en zes jaar oudere broer.
”We hadden een heel vrij gezin,
met duidelijke grenzen. Ik denk
dat die vrije ontwikkeling mij wel
heeft meegeholpen in verschillende
situaties in mijn leven. Ik heb geleerd
goed sociaal vaardig te zijn, want ik
ging vaak op avontuur.” Voornamelijk
veel buiten spelen deed Maurice in
zijn jeugd. ”Veel voetballen en soms
wat kattekwaad uithalen. ”Zo stond

destijds de oude huishoudschool in
Horst leeg. Daar glipten wij vaker als
het kon naar binnen.” Maurice volgde
de mavo op het Dendron College in
Horst, maar dat was niet helemaal
zijn ding. ”Ik stond regelmatig op
de gang, ik had wel eens een grote
mond. Voor mijn ouders was dat niet
altijd fijn, maar gelukkig ben ik later
wel wat serieuzer geworden en op
mijn pootjes terechtgekomen.”

Test
Deze tijd op het Dendron College, en
later in Venlo, als puber vond Maurice
geweldig. ”Elk weekend ging ik wel
uit. Zo bezocht ik regelmatig de Joho,
Vlies en Shuffle. Dan raakten we wel
eens slaags met wat jeugd uit Venray.
Dat ging er dan hard aan toe, maar
ik hield mij meestal wel afzijdig.
Want een ruziezoeker was ik niet.”
In Venlo ging Maurice Medewerker
Logistiek Managment studeren. ”Na
drie jaar begon ik te twijfelen, toch
maakte ik de studie af. Nadat ik mijn
diploma in ontvangst had genomen,
heb ik een test gedaan.” Daaruit
kwam dat hij zijn toekomst moest
zoeken in de commerciële sector.

In 2015 kocht hij samen met Rian
het huis waar ze nu wonen in
Meterik. ”Het huis was toe aan een
flinke opknapbeurt en ook de tuin
was overwoekerd. We hebben het
samen grotendeels zelf opgeknapt,
ook met veel hulp van mijn vader.
Nog steeds vind ik altijd weer een
mooi klusje om uit te voeren. Zo
ben ik nu achter de huidige garage
nog een bijgebouw aan het maken
om spullen in op te slaan. Ik woon
aan de rand van de binnen en
buiten bebouwde kom van Meterik
en ik heb het hier enorm naar
mijn zin. Helaas heb ik onlangs
vernomen van grote bouwplannen
van de gemeente Horst aan de
Maas, grenzend aan mijn huis. Daar
ben ik niet zo blij mee, het mooie
uitzicht verdwijnt zo. Maar helaas
moet dit, de huizenmarkt ligt op
z’n gat en er moet wat gedaan
worden. Maar ik blijf hier gewoon
lekker genieten van mijn prachtige
gezin, tuin en dieren.”

Ik heb het hier enorm
naar mijn zin

Tekst en beeld: Niels van Rens
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Open dag

Jeu De Boules Club Horst
opent nieuwe accommodatie
Jeu De Boules Club Horst opent op vrijdag 10 september om 17.00 uur haar nieuwe accommodatie aan de
Gastendonkstraat 50 te Horst. Op zondag 12 september van 13.00 tot 17.00 uur is er een open dag.

AUTOBEDRIJF

vloerreiniging

Voor al uw onderhoud en
apk-keuringen aan
personen- en bedrijfsauto’s

-onderhoud

Verkoop van alle merken

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

Past. Debijestraat 95
5963 AE Horst-Hegelsom
Tel. 077-3984367
www.autobedrijfwilbers.nl

en

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

Na meer dan 10 jaar voorbereiding en
diverse locaties te hebben onderzocht
op haalbaarheid heeft Jeu de Boules
Club Horst een eigen accommodatie
weten te realiseren.
De club heeft nu een hal met tien binnenbanen, een ontmoetingsruimte en
veertien buitenbanen. De binnenba-

nen bieden de mogelijkheid om in alle
weersomstandigheden te spelen. De
accommodatie is verder passend ingericht voor mensen met een beperking,
zoals cliënten van Dichterbij en andere
dagbestedingen.
Op dit moment kan er door leden van
maandag tot en met vrijdag van 14.00

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

tot 16.00 uur gespeeld worden. Vanaf
7 oktober bestaat er de mogelijkheid
om van 19.00 tot 21.00 uur te jeu-deboulen. Op de site van Jeu de Boules
Club Horst is nadere informatie te
vinden.

Korfbalclinic

TeamNL Korfbal op bezoek
bij SV Oxalis
Jet Hendriks en Mick Snel, twee internationals van TeamNL Korfbal, gaven woensdagavond 18 augustus een
korfbalclinic bij korfbalvereniging SV Oxalis in Hegelsom.

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?
De trainingsgroep bestond uit speelsters van SV Oxalis en SV Melderslo en
er waren ook diverse kaderleden aanwezig. De korfbaloefeningen gingen
onder andere over aanvallen, scoren

onder druk en reactievermogen. Het
was een leerzame avond voor zowel
de speelsters als de train(st)ers/coaches. TeamNL Korfbal is regerend
World Games-, Wereld- en Europees

kampioen. Het won negenmaal de
World Games en veroverde tien WKen zeven EK-titels.
Tekst: SV Oxalis

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
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Het mooiste design
komt uit Venlo
Houd jij van kwaliteitsproducten en werk je graag met mooie materialen
als leer en hout. Ben je een ervaren stoffeerder of houtverwerker,
zoek je werk in de logistiek, of een baan waarin je flink kunt aanpakken?
We hebben verschillende leuke functies open staan bij Leolux, een familiebedrijf
dat top-designmeubelen maakt voor de hele wereld.
Wij kunnen jouw kwaliteiten goed gebruiken.

Kom jij ons versterken?
Met 400 collega’s werken wij in een supermoderne omgeving
aan de mooiste meubelen. Elk meubel is uniek, omdat iedere klant
zijn eigen keuzes maakt in kleuren en materialen. En wist je dat we bij
Leolux ook andere mooie Nederlandse merken maken?
Ga naar onze website en ontdek de vacatures:
www.leoluxfunituregroup.nl/werkenbij
Wij zoeken collega’s die van aanpakken weten, met en zonder ervaring.

Medewerker Montage

Je produceert de kwaliteitsrompen voor onze meubelen
uit houten delen en plaatmateriaal.

Voorbewerker

In deze functie breng jij hoogwaardig schuim aan op de romp en
doe je overige voorbereidende werkzaamheden voor de stoffeerder
met het meubel aan de slag kan.

Magazijnmedewerker

In deze logistieke functie zorg je voor het inboeken van grondstoffen en
de uitgifte van materialen zodat de productie soepel kan verlopen.

Inpakkers

Mooie producten moeten goed verpakt worden voor het transport.
Jij zorgt ervoor dat beschadigingen in het transport worden voorkomen.

Ervaren Stoffeerder

Bij jou komen de romp en de bekleding samen. Jij maakt er
een schitterend meubel van dat voldoet aan de hoge Leolux normen.

Opleiding bij Leolux?

Geen ervaring of afgeronde opleiding? Geen nood: Leolux leidt ook op.
Tijdens de Leolux Academy combineer je werk en opleiding en
mag je je na een jaar leerling stoffeerder noemen, met een baangarantie.
Wat kun je bij ons verwachten?
Behalve leuke collega’s, een enthousiast team en
een werkplek in een mooi Nederlands familiebedrijf, kun je rekenen op:
• Een goed marktconform salaris
• 24 vakantiedagen
• Goede reiskostenvergoeding woning-werk
• Collectief contract met zorgverzekering
• Korting op onze mooie Leolux producten.

• Flexibele werktijden
• 12 ATV dagen
• Een winstdelingsregeling
• Sporten met korting

Een open sollicitatie sturen kan ook: hr@leolux.nl t.a.v. Thalitha Holthuis (HR-adviseur)

0209 \ cultuur

De Smêlentôs startpunt

Toertocht Renolotoog vanuit Evertsoord
Stichting Renotoloog organiseert zondag 12 september voor de eerste keer een toertocht van ongeveer 110
kilometer voor Renault, Alpine, Saviem, Mack en Dacia auto-, vrachtwagen-, bestelwagen- en tractorrijders.
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Bijeenkomsten
in Norbertuswijk
De Norbertuswijk in Horst organiseert in september en oktober
een aantal bijeenkomsten om de wijk te verbeteren. In een
dergelijke bijeenkomst zijn onder andere het Huis van de Wijk en
het Meulenveldpark gerealiseerd.
Deze bijeenkomsten is in samenwerking met de gemeente Horst
aan de Maas en Wonen Limburg.
Op de agenda staat het aanpakken van drie ’verborgen’ grasveldjes in de wijk. De bewoners
krijgen een persoonlijke uitnodi-

ging voor de buurtbijeenkomst.
Hierop kunnen ze hun ideeën en
wensen op kenbaar maken. Voor
meer informatie, kijk dan op de
website of Facebookpagina van de
Norbertuswijk.

Openstelling kasteel Huys ter
Horst: Kasteel bewoond
Kasteel Huys ter Horst is zondag 5 september geopend voor
bezoekers. Tijdens deze openstelling zal het kasteel ’bewoond’
worden door personen die vroeger op het kasteel woonden of
werkten. Deze personen vertellen verhalen over het 700 jaar oude
bouwwerk.

Het start- en eindpunt van de
toertocht is gemeenschapshuis
De Smêlentôs in Evertsoord. De tocht
gaat door Limburg, een klein stukje
België en Brabant. Er worden ruim
honderd deelnemers verwacht, de

eersten vertrekken vanaf 09.00 uur en
dit loopt door tot uiterlijk 13.00 uur.
In Evertsoord zullen er naast horeca
ook ongeveer tien standhouders
aanwezig zijn met onderdelen,
boeken en miniaturenverkoop. Naast

toertochtrijders is publiek ook welkom
om te komen kijken, de entree is
gratis. Meer informatie is te vinden op
www.renaultoloog.nl

Synthese organiseert activiteiten
rondom dementie
Synthese organiseert samen met haar netwerkpartners diverse activiteiten rondom Wereld Alzheimerdag.
Onder andere de documentaire Wei van Ruud Lenssen wordt getoond.
zaal van ’t Gasthoês in Horst. Het
thema is ’Muziek help mensen met
dementie’. De gastspreker is Rob van
Soest en hij zal de avond verzorgen.
Een voorlichting over dementie wordt
er gegeven op woensdag 22 september van 10.00 tot 12.00 uur in gezondheidscentrum Hof te Berkel in Horst.
Hulp bij Dementie geeft deze voorlichting. Aanmelden kan via mantelzorghorst@synthese.nl of 077 397 85 00.
In de theaterzaal in ’t Gasthoês wordt

de film ’Kaspalon Romy’ vertoond. Het
gaat over de band tussen de 10-jarige
Romy en haar oma Stine die steeds
vergeetachtiger wordt. Aanmelden
kan via de website van BiblioNu. Na
de film vindt er een gesprek plaats.
In de bibliotheek in ’t Gasthoês is er
vanaf 17 september tot en met 25
oktober een informatiehoekje over
dementie.

Wandeltocht

Jubileumactiviteit Groengroep Sevenum
Groengroep Sevenum organiseert op zondag 12 september de wandeling Lust voor het Landschap. Deze
wandeling is ter ere van het 25-jarig jubileum van Groengroep Sevenum.
Lust voor het Landschap is een
wandeling naar eigen smaak.
Deelnemers gaan in kleine groepjes
op pad met een gids naar keuze.
Zo leren ze het landschap zien
door de ogen van bijvoorbeeld een
schapenhouder, historicus, imker,
jager of biologische boer. Waarom
groeien er hier zoveel brandnetels?

Waarom staat die boerderij hier en
niet daar? Krijgen we hier ook wolven?
Is de Molenbeek schoon genoeg om in
te zwemmen? Tijdens de 8 kilometer
lange tocht over paden rondom
Sevenum krijgen de deelnemers
antwoord op al hun vragen. De tocht
start en eindigt bij zorgboerderij
Vorsterhand op de Vorst 3 in Sevenum.

terrein QR-codes waarmee er meer
informatie over de verschillende
ruimtes te verkrijgen is. Voor
kinderen zijn er spelletjes op de
binnenburcht en in de Heeren van
Horstzaal.
De openstelling ’Kasteel bewoond’
vindt plaats op zondag 5 september
van 12.30 tot 15.30 uur. Reserveren
is gewenst, kijk hiervoor op
www.kasteelhuysterhorst.nl

Naamonthulling culturele
bouwhal in Grubbenvorst

Wereld Alzheimerdag

Deze docu wordt getoond op zaterdag
18 september om 14.00 uur in MFC de
Meulewiek in Meterik. De film gaat
over dementie en mantelzorg, maar is
tevens een liefdevol verhaal over de
vergankelijkheid van het leven. Na de
film vindt er een nabespreking plaats
met deskundigen. Aanmelden kan
via dorpsverbindermeterik@gmail.
com of 06 38 23 06 21. Op maandag
20 september om 19.00 uur gaat het
Alzheimercafé van start in de grote

Tijdens de wandeling door de
ruimtes van kasteel Huys ter
Horst komen bezoekers meer
te weten over dit eens zo grote
kasteel en hoe het tot een ruïne is
vervallen. De ’bewoners’ vertellen
bezoekers meer over het kasteel
en het leven in vroegere tijden.
Bezoekers kunnen verder op eigen
gelegenheid het kasteelterrein
verkennen. Er hangen op het

Na de wandeling is er gelegenheid om
iets te drinken en na te buurten met
de gids. Om 12.30 uur begint de tocht.
Voor meer informatie, neem dan
contact op via lustvoorhetlandschap@
groengroepsevenum.nl of bel
06 54 90 28 39 of 06 21 61 60 63.

Bouwvoorzitter Tom Rutten en vorige grondeigenaar Jan Caris
hebben de naam van de nieuwe culturele bouwhal in Grubbenvorst
onthuld: De Raat. Deze naam is gekozen als eerbetoon aan Jan
Caris, die de locatie voorheen gebruikte als imkerij.
Bouwhal ’De Raat’ wordt gerealiseerd op een, door bos omringd,
terrein aan de Witveldweg in
Grubbenvorst. Dit terrein wordt
zoveel mogelijk duurzaam ingericht. Hoewel de huidige imkerij zal
worden ontmanteld zodat de constructiewerkzaamheden goed kunnen verlopen, zullen de bijenvolken
op termijn weer terug kunnen
keren. De Raat wordt het hoofd-

kwartier van de Grubbenvorster
cultuur. Cultuur wordt hier bedacht,
bedreven en beschermd door en
voor iedereen die hart heeft voor
het dorp.
Stichting bouwhal Grubbenvorst
is een initiatief van Stichting
Gewoën Grubbevors en GMV De
Plaggenhouwers. De verwachting is
dat De Raat in de eerste maanden
van 2022 opgeleverd zal worden.

Gezamenlijke collecte goede
doelen in Melderslo
Na een jaar van afwezigheid wegens de coronamaatregelen zullen
de collectes voor de landelijke goede doelen weer gezamenlijk
uitgevoerd worden in Melderslo.
De doelen waar dit jaar voor gecollecteerd wordt zijn: Alzheimer
Nederland, Brandwondenstichting,
Diabetesfonds, Fonds verstandelijk gehandicapten, Hartstichting,
Het Nederlandse Rode Kruis, KWF
Kankerbestrijding, Longfonds, Maag
Lever Darm Stichting, Nierstichting,
Prinses Beatrix Spierfonds en
Reumafonds.
In de week van 13 tot en met 18
september worden de brieven

hiervoor aan huis bezorgd. In de
week daaropvolgend, 20 tot en
met 23 september, worden deze
brieven door één van de collectanten opgehaald. Vervolgens zorgt
de werkgroep in samenwerking
met de dorpsraad ervoor dat de
bijdragen op de juiste plek terecht
komen. Brieven kunnen eventueel ook ingeleverd worden bij de
dorpsraad ter attentie van Theo
Hagens, Broekhuizerdijk 14.
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Oude tradities

Oogstdag met verschillende
demonstraties in De Locht
In Openluchtmuseum De Locht in Melderslo wordt zondag 5 september
een Oogstdag georganiseerd. Tijdens deze dag worden werkzaamheden
gedemonstreerd die passen bij de oude oogsttradities.
Het binnenhalen van de oogst
is van oudsher een belangrijke
gebeurtenis op het platteland, omdat
er voldoende voedsel opgeslagen
moest worden voor de winter. Een
goede oogst werd traditiegetrouw
gevierd met eten, drinken, muziek
en dans. Museum de Locht houdt

deze traditie in stand op de Oogstdag
door demonstraties te geven van
verschillende werkzaamheden zoals
vlegelen, hakselen, dorsen, wannen
en graan malen. Kinderen kunnen
op deze dag onder meer klompen
beschilderen.

Puzzel

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij
Actuelle Haarmode in Horst!
Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-centrum.nl,
of doe deze in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement
(t.a.v. Marion van Issum), Steenstraat 2, Horst. Vergeet niet uw naam, tel.nr.
en mailadres te vermelden. Oplossingen moeten vóór zondag 5 september
(12.00 uur) binnen zijn. De winnaar wordt volgende week bekendgemaakt op
deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

Inzameling van spullen

Rommelmarkt bij
Jong Nederland Meterik
Jong Nederland Meterik organiseert op zondag 12 september een
rommelmarkt. De markt bevindt zich op het parkeerterrein van het
sportpark De Vonckel in Meterik.
Voordat de rommelmarkt van
start gaat biedt Jong Nederland
Meterik de inwoners de kans om op
zaterdag 11 september tussen 10.00
en 13.00 uur spullen te brengen.
Accu’s, matrassen en bankstellen
kan Jong Nederland Meterik niet

aannemen. De grote dag, de
rommelmarkt op zondag, begint vanaf
10.30 uur. Dit jaar staat er ook, net als
voorgaande jaren, een springkussen
voor de kinderen opgesteld.

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

Scholieren gevraagd!
Wij zoeken voor een moderne potplantenkwekerij in America
gemotiveerde scholieren die van aanpakken houden.
Ben je 14 jaar of ouder en je wilt graag werken
op zaterdag of in je schoolvakantie?
Reageer dan op info@vanrietpotplanten.nl,
of bel met 0651852238 voor meer informatie.

Schouwburg
Venray.
Mooier
dan ooit.
Beleef het live!
GENIET VAN:
Jeroen van der Boom, Sanne Wallis de Vries,
Jandino, Frans Pollux, Pegga Pig en meer...

TICKETS:
SCHOUWBURGVENRAY.NL

De oplossing
van de puzzel
in De Hallo van
26 augustus 2021
was:

En de winnaar is:
Martien Geurtjens
uit Horst.
Van Harte
Gefeliciteerd met de
cadeaubon van € 50,te besteden bij Albert
Heijn 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

(alleen na telefonische afspraak)

Melderslo

Gebiedsteams

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

18.00
19.00

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst

10.00

Zoals elk jaar organiseert ook dit jaar de Stichting Kunstkijken Grubbenvorst een kunstevenement in het
eerste weekend van september. Dit jaar zal het een kleine kunstmarkt zijn op zondag 5 september.

Venlo

Meerlo

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Jaarlijkse kunstmarkt weer
in Grubbenvorst

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

Kronenberg

Gemeente Horst aan de Maas

Tandarts

Spoedgevallendienst

3 t/m 5 september
Spiertz
Haammakerstraat 8, Horst
077 398 58 81

6 t/m 9 september
Gonnie Eijkemans Tandarts
Peperstraat 22, Sevenum
077 467 20 28

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

Deze kunstmarkt duurt van 11.00 tot
17.00 uur. Verschillende regionale
kunstenaars laten hun werken zien in
de openlucht. Ook zullen er demonstraties plaatsvinden van beeldhouwers en keramisten, onder andere
raku stoken. Voor de locatie van deze
markt is dit jaar gekozen voor een

centrale plek in de tuin van kunstenaar Leonie Tielen op de Lovendaal
2 in Grubbenvorst. De ingang van de
markt is te vinden door de bordjes te
volgen vanaf de ingang van het atelier. Daar is ook een gratis parkeergelegenheid beschikbaar. Op de markt
zullen de deelnemende kunstenaars

een verscheidenheid aan kunstwerken
tentoonstellen van onder andere glaskunst tot beeldhouwwerken en van
schilderijen tot keramiek. Alle kunstenaars zijn aanwezig voor meer informatie en ook is er gelegenheid tot het
inschrijven van verschillende cursussen en workshops.

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

Vivara Pro ontwikkelt specialistische natuurbeschermingsproducten voor de professionele markt. Recent
hebben wij de projecten van Stichting IKL toegevoegd aan onze organisatie. Om alle prachtige opdrachten
uit te voeren en om ons netwerk en marktgebied verder te versterken en uit te breiden zijn wij op zoek
naar nieuwe medewerkers met kennis van en liefde voor de natuur en biodiversiteit:

ECOLOGEN
PROJECTONTWIKKELAARS
LANDSCHAPSINGENIEURS
SALES MEDEWERKERS EN NETWERKBOUWERS
Wij nodigen iedereen met relevante opleiding, kennis en/of ervaring uit om zich bij ons te melden. Ben jij
klantgericht, deskundig, specialistisch, beschik je over een relevant netwerk, heb je kennis van relevante
wetgeving of overtuig je ons anderszins van jouw toegevoegde waarde om onze missie te realiseren? Laat
het ons weten!
Vragen? Bel/mail Eric Michels, Head of Vivara Pro:
06-57320516/eric.michels@vivarapro.com
Reageren? Stuur voor 15 september jouw CV en motivatie naar:
human.resources@vivara.nl

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas
06 55 40 80 23
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Vivara Pro, Energieweg 16, 5804 CE Venray

Jij maakt ‘m super

LEERLING ADVISEUR m/v
SUPERKEUKENS HORST
Net klaar met school of wil je wat anders gaan doen? Kom bij ons
werken als adviseur/adviseuse. Voor onze winkel in Horst zoeken
wij aankomende talenten! Geen ervaring = geen probleem!
Je krijgt bij ons een interne opleiding.

37

Wij zoeken iemand

• Die leergierig is.
uur per week
• Die zelfverzekerd is.
• Die klantgericht is.
• Die geen bezwaar heeft met werken op koopavonden en weekenden.

Wij bieden

• Een markt conform salaris en lucratieve bonusregeling.
• Veel doorgroeimogelijkheden in een groeiend bedrijf.
• Trainingen en cursussen.
• Toeslagen op koopzondagen.
• Reiskostenvergoeding en pensioenregeling.
• De leukste borrels en uitjes met team Superkeukens Limburg.

Informatie en sollicitatie:

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rob Lamers per mail.
Ben je geïnteresseerd? Dan ontvangen wij graag jouw motivatie met CV binnen
30 dagen na plaatsing via e-mailadres: sollicitatie@superkeukenslimburg.nl

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,3

HORST

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

ROERMOND

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

Elke zondag geopend

