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Horst aan de Maas

Hegelsom
bakt reuzeomelet
Jeugdcarnaval Hegelsom heeft het voor elkaar gekregen. Met 5x1.100 eieren heeft de carnavalsvereniging het Nederlands record reuzeomelet in handen. Op maandag 18 april
vestigde de vereniging dit record tijdens haar 5x11 jubileum in het centrum van het dorp. Lees verder op pagina 06

Gemeente staat onder toezicht
na onrechtmatige werkzaamheden
kasteel Huys ter Horst
De gemeente Horst aan de Maas is onder toezicht geplaatst door provincie Limburg. Bij kasteel Huys
ter Horst zou er onrechtmatig grond afgegraven zijn en muren gesloopt. Dit was niet de bedoeling
volgens experts.
Gedeputeerde Ad Roest zegt dat
de gemeente Horst aan de Maas
onvoldoende heeft gehandeld in
het toezicht van de werkzaamheden binnen Ter Horst. Vrijwilligers
hebben namelijk grond afgegraven
en muurtjes gesloopt, terwijl deze
historische waarde hadden. Nu is
het te laat en is er geschiedenis verdwenen. Eerder werd er al aan de
bel getrokken. Toen is er te weinig
ingegrepen volgens de provincie

en daarom ligt Horst aan de Maas
onder een vergrootglas.

Geen moeite mee
Wethouder Han Geurts van de
gemeente Horst aan de Maas ziet
dat heel anders. “Deze werkzaamheden zijn gebeurd uit alle enthousiasme”, zegt hij. “Ik ben juist trots
op al deze vrijwilligers. De provincie kijkt alleen naar dit uitzonderlijk
geval en ziet niet al die twintig jaar

aan vrijwilligerswerk. Ik wil benadrukken dat wij het hartstikke fijn
vinden dat de vrijwilligers van het
kasteel zich inzetten. Want als we
professionele bedrijven in zouden
moeten huren, zijn we het driedubbele kwijt.” Dat de gemeente nu
onder een vergrootglas ligt, vindt
Geurts aanvaardbaar.

Lees verder op pagina 03

Gewijzigde aanlevertijden

KONINGSDAG

Vanwege Koningsdag,
27 april 2022, hebben wij
gewijzigde aanlevertijden
voor de uitgave van
donderdag 28 april.

Persberichten
Persberichten graag aanleveren
vóór maandag 25 april 12.00 uur via
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Advertenties
Advertenties graag aanleveren
vóór maandag 16.00 uur via
adverteren@kempencreeert.nl
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Eenmalige subsidie

Hegelsom vraagt 750.000 euro voor opknappen
gemeenschapshuis
Stichting Parochiehuis Hegelsom vraagt de gemeente Horst aan de Maas om een eenmalige subsidie van
750.000 euro voor de renovatie van gemeenschapshuis Debije in Hegelsom. De stichting wil ook de gemeenteraad betrekken bij het akkoord van de subsidie.

Sinds twee jaar is het stichtingsbestuur
van gemeenschapshuis Debije, samen
met enkele leden van het College van
B&W en ambtelijke vertegenwoordiging, bezig met plannen voor een
renovatie van het gemeenschapshuis.
De huidige accommodatie is 85 jaar oud
en volgens de stichting sterk verouderd
en voldoet al lange tijd niet meer aan
de hieraan te stellen eisen. Door de
coronacrisis is duidelijk geworden dat
de klimaatbeheersing en de ventilatie
te wensen overlaat. Hierdoor is een verantwoorde exploitatie onmogelijk volgens Stichting Parochiehuis Hegelsom.
Er is geen temperatuurregeling in het
gebouw, geen isolatie van de vloeren,
verouderde toiletten en de luchthuishouding voldoet niet aan de huidige
eisen van het bouwbesluit. Er moet een
renovatie komen, want het dak en de
bühne van zaal Debije beginnen door te
zakken en zijn niet geïsoleerd.

Businesscase
De bedoeling is om het gemeenschapshuis om te turnen naar een multifunctioneel centrum (MFC) en dat brengt
extra kosten met zich mee. Een eenmalige investering van 750.000 euro
is daarom nodig, zegt de stichting. In

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 00
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

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

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.

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

Alternatief
De totale bouwtijd van de renovatie
bedraagt acht maanden en het dorp
kan met alle verenigingen en horeca
tijdelijk uitwijken naar de kantoorgebouwen op het voormalige PETC+terrein, zodat de verenigingen hun
activiteiten kunnen voortzetten en het
dorp een ontmoetingsplek behoudt.
De uitbater van Café Debije is inmiddels geïnstalleerd in het kantoorpand.
Het college en de gemeenteraad moeten nog reageren op de aanvraag van
Stichting Parochiehuis Hegelsom.

Stimuleren burenruzies op te lossen

Synthese start campagne om burenruzies te voorkomen
Welzijnsorganisatie Synthese is deze week gestart met een campagne die het aantal burenruzies in de
gemeente Horst aan de Maas moet verminderen. Door elf weken lang via social media tips te delen en
mensen hiermee tools te bieden hoe ze een gesprek kunnen voeren, hoopt de organisatie escalaties tussen
buurtbewoners te voorkomen.
De coronaperiode heeft ervoor
gezorgd dat er in sommige gemeentes meer frictie was tussen buren,
geeft Mieke Cruijsberg, coördinator buurtbemiddeling van Synthese,
aan. “In Horst aan de Maas viel dit
relatief mee”, vertelt ze. “In andere
dorpen en steden is het aantal aanmeldingen van burenruzies enorm
opgelopen. Wij zien hier gemiddeld
tussen de twintig en dertig aanmeldingen op jaarbasis. Vaak worden
burenruzies naar ons doorverwezen
vanuit de politie, woningbouw of
gemeente, maar mensen bellen ons
soms ook zelf voor advies.”
Dat er in Horst aan de Maas relatief
weinig burenruzies gemeld worden
bij Synthese, betekent niet dat er
geen aandacht aan besteed moet
worden, vindt Cruijsberg. “We wonen
in een gemeente waar mensen het

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

een businesscase legt Parochiehuis
Hegelsom uit aan het college en de
gemeenteraad dat de financiële ondersteuning noodzakelijk is. “Om de risico’s
voor beide partijen aanvaardbaar te
houden, is het verstandig om een combinatie te maken tussen een gedeelte
garantstelling van een lening en het
verstrekken van een eenmalige subsidie”, zegt de stichting. “Hegelsom
vraagt voor het eerst in 85 jaar een
financiële ondersteuning van de
gemeente voor onze enige gemeenschapsaccommodatie. Voor de leefbaarheid van Hegelsom is het erg belangrijk
om een goed MFC te hebben.”

D&S SERVICE

DYNAMO’S & STARTMOTOREN
NIEUW EN REPARATIE

Wij leveren ook accu’s
Global Accu’s van Wetac
0478 - 57 1111 | 06 - 54 37 1111
www.startmotorspecialist.com
www.dynamospecialist.com

vaak zelf oppakken en dit willen we
ook zeker stimuleren. Mochten ze
er zelf niet uitkomen, dan is het zo
dat Synthese er is om ondersteuning
te bieden. We merken dat wanneer
er iets bij ons binnenkomt, er vaak
al voor een langere periode heel
veel aan de hand is. Soms helpt
buurtbemiddeling om ze samen
om de tafel te krijgen voor het
zoeken naar een gezamenlijke
oplossing. Maar we zien ook dat
wanneer een situatie langer speelt,
buurtbemiddeling niet altijd iets kan
betekenen. Mensen willen in eerste
instantie geen vervelende buur zijn
en houden zich stil, terwijl zaken
dan soms juist escaleren.” Om dit
soort situaties vóór te zijn, heeft
Synthese een plan de campagne
bedacht waarin er meer aandacht
besteed wordt aan wat mensen

zelf kunnen doen op het gebied
van burenruzies. Hierbij lift ze mee
op de landelijke campagne van
‘Dat is Makkelijk Praten’. Het is van
belang dat mensen op tijd aan de
bel trekken of het gesprek aangaan
met elkaar. “Door een aantal weken
lang video’s en tips te delen, hopen
we dat mensen irritaties met buren
kunnen voorkomen of leren we ze
hoe ze kunnen handelen als ze zelf
in een soortgelijke situatie zitten.
Eén van de onderwerpen die naar
voren komt is kalmte. Wanneer je
buren een feestje hebben en jij
moet de dag erna vroeg op, dan is
het lastig om rust te vinden als je je
buren niet aanspreekt. We zien vaak
dat mensen hun buren aanspreken
als de emotie hoog is, maar dan
voelt iemand zich aangevallen en
kan diegene fel terug reageren. Het

Leren luisteren naar je lichaam,
en rust creëren in je geest?
Denk eens aan een Holistisch Energetische massage. Sinds 1 januari gevestigd in
Grubbenvorst. Afgestudeerd Holistisch Energetisch Masseur.
Kijk op www.massagepraktijk-de-kern.nl voor meer informatie
over de behandelingen.
Massagepraktijk De Kern
Venloseweg 17, 5971 CG Grubbenvorst
Tel: 06 - 48 25 39 60
www.massagepraktijk-de-kern.nl

is dan moeilijk een gesprek op gang
te brengen, wij geven hier tips voor.”
Ondanks het feit dat Synthese
mensen wil stimuleren burenruzies
zelf op te lossen, blijft zij klaarstaan
om te helpen. “We zijn er nog
steeds, mensen kunnen altijd
aankloppen als ze iets nodig hebben
of advies willen”, geeft Cruijsberg
aan. Volgens haar is de beste tip
om ruzies te voorkomen je buren te
leren kennen. “Weet wie je buren
zijn, zeg mensen gewoon gedag”,
raadt ze aan. “Je kunt ergens naartoe
gaan en zeggen dat je iets niet leuk
vindt, maar je kunt mensen ook zelf
uitnodigen voor een gesprek. Op een
normale manier met elkaar omgaan
en communiceren voorkomt veel
gedoe. Het is duurzamer wanneer
twee buren zelf met elkaar om de
tafel gaan zitten, dan wanneer wij
erbij zijn als buurtbemiddelaars.
Mensen moeten het uiteindelijk zelf
doen en oplossen.”
Tekst: Floor Velthuizen

LAST VAN
ZWAMMEN?
TRAAS BELLEN:
0478-850138

WWW.TRAASBUILDINGCARE.NL
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Omwonenden Zeesweg tekenen bezwaar aan tegen plannen Geodis
Een aantal omwonenden van het mogelijk toekomstige pand van Geodis
aan de Zeesweg in Sevenum heeft bezwaar aangetekend tegen de plannen.
In een brief vragen de omwonenden aan de gemeente Horst aan de Maas
om de vergunningsaanvraag niet in behandeling te nemen.
Volgens de omwonenden heeft
er geen omgevingsdialoog
plaatsgevonden met de buurt.
De groep roept de gemeente
daarom op om niet mee te gaan met
het verzoek van Geodis. De brief
werd door bijna twintig bewoners
ondertekend met een handtekening.
Naast dat er geen omgevingsdialoog
is uitgevoerd, zijn de omwonenden
op meer punten het niet eens met
de vergunningsaanvraag. Er zou
bijvoorbeeld niet voldaan worden aan
de voorwaarden van de klimaattop.
De groep is bang dat er een enorme

extra toename zal zijn van het aantal
verkeersbewegingen in hun buurt met
een negatief effect op de veiligheid en
die van de kinderen in de buurt.

Groenbuffer
Er zou een robuuste groenbuffer
beloofd zijn, maar die komt er
niet. Daarnaast voelen de naast
gelegen buren zich niet meer veilig
als er brand ontstaat in één van de
gebouwen.

GasthoêsGeschiedenis

Sint Anthonis-beeld
‘t Gasthoês in Horst kent een rijke geschiedenis. Sinds de oprichting in 1475 heeft het gebouw al verschillende bestemmingen gekend. Zo was het een opvang, onderduikplek en diende ‘t Gasthoês tot 1968 als
ziekenhuis. Mart van Issum (73) uit Horst voelt enorme binding met het gebouw. Hij lag als klein jongetje
een aantal weken in dit ziekenhuis en deelt zijn herinneringen over verschillende elementen van het
gebouw in de wekelijkse serie GasthoêsGeschiedenis. Deze week heeft hij het samen met Dion Jacobs,
technisch beheerder van ‘t Gasthoês, over het Sint Anthonis-beeld, dat uitkijkt over de ingang van het
gebouw.

In stand houden van cultuur

Bouwhal Grubbenvorst
heeft 50.000 euro nodig voor
afbouw carnavalsloods
Stichting Bouwhal Grubbenvorst vraagt de gemeente Horst aan de
Maas om een lening van 50.000 euro. Dit geld is nodig voor de
afbouw van de carnavalsloods in Grubbenvorst.
Voor het grootste deel van de
kosten van deze hal, namelijk
75 procent, heeft de stichting zelf
al dekking gevonden. Dit geld is
verworven via fondsen, subsidies,
zelfwerkzaamheid en een groot
gedeelte bestaat uit eigen inleg
van de deelnemende verenigingen.
De hal is bijna klaar, maar de middelen voor de afbouw en inrichting
ontbreken nog.
Wanneer er gekeken wordt of zo’n
lening verstrekt kan worden door
de gemeente, wordt er gecheckt
of met dit doel de publieke taak en
het lokale belang van de gemeente
aangetoond wordt. De gemeente
is van mening dat dit het geval
is. “De hal wordt gerealiseerd in

Grubbenvorst en de participerende verenigingen ontvangen een
gemeentelijke stimuleringssubsidie, omdat zij met al haar activiteiten onder andere bijdragen aan het
in stand houden van onze cultuur
en bijdragen aan de doelstellingen uit ons (cultuur)beleid”, stelt
ze. “De lening voldoet ook voor
het overige aan de criteria uit de
regeling garantstelling en verstrekking van geldleningen. Zo is er
sprake van een stichting uit deze
gemeente zonder winstoogmerk.
De uitgevoerde activiteit komt ten
gunste aan de inwoners van deze
gemeente, in het bijzonder het
dorp Grubbenvorst.”

Vervolg voorpagina

Oorspronkelijk stond er op de voorgevel van ‘t Gasthoês een groot
Sint Anthonis-beeld dat uitkeek
over de wijk. “Dit beeld is gesneuveld tijdens de bouwwerkzaamheden langer geleden”, vertelt Dion
Jacobs. “Tijdens het verbouwen
wilden ze het beeld met een kraan
weghalen, maar dit ging finaal
mis.” Mart kan het nog altijd niet
begrijpen. “Waarom hebben ze dat
weg willen halen? Dat laat je toch
staan? Het hoort bij het gebouw.
Het beeld viel 15 meter omlaag en
er was dus niets meer van over.”
Het verloren gaan van het Sint
Anthonis-beeld is iets dat Mart
sindsdien altijd bezig heeft gehouden. “Toen ik een aantal jaar geleden in opdracht werkte voor een
handelaar uit Grashoek, kwam
ik daar een Sint Anthonis-beeld
tegen”, vertelt Mart. “Ik wilde het

beeld hoe dan ook hebben, omdat ik
me meteen bedacht hoe mooi het zou
staan bovenin het nieuwe Gasthoês.
Ik heb toen die hele week gewerkt en
in plaats van uitbetaald te krijgen in
geld, heb ik het beeld gekregen in ruil
voor mijn werk.” Mart nam het beeld
mee naar huis en maakte het helemaal schoon. “Ik heb er toen een coating overheen gespoten zodat het niet
zou roesten. Het originele beeld hoort
een bloem in de hand te hebben,
maar deze had dat niet. Thuis heb ik
toen een bos bloemen gemaakt in de
vorm van een mattenklopper. Vroeger
kreeg ik namelijk een pak slaag van
mijn moeder met de mattenklopper”,
lacht Mart. “Dit heb ik dus symbolisch
zo gemaakt.”

Doneren
Erg bijzonder, vindt Dion. “Mart
heeft echt hart voor ‘t Gasthoês”,

vertelt hij. “Hij bood me het beeld
aan als een deal: als ik zou zorgen dat de bel (zie vorige editie van
GasthoêsGeschiedenis, red.) terug zou
komen naar ‘t Gasthoês, dan zou Mart
het beeld doneren. Ik vind het vanaf
het begin af aan al een gemis dat het
bewuste beeld van het gebouw was
verdwenen en wilde heel graag dat
het terug zou komen. Vroeger maakte
je een schietgebedje aan de heilige St.
Anthonis als je iets kwijt was, maar nu
moest ik hem dus vragen of hij zichzelf terug kon vinden. Dat het zou lukken wist ik zeker, Mart heeft zichzelf
overtroffen. Het beeld is prachtig.”
Daar is Mart het mee eens. “Ik vind
het hartstikke fijn dat er weer een
beeld staat. Er komen bepaalde emoties terug als je dat beeld ziet staan.
Het hoort gewoon in ‘t Gasthoês.”
Tekst en beeld: Floor Velthuizen

Gemeente staat onder
toezicht na onrechtmatige
werkzaamheden kasteel
Huys ter Horst
“Dat vind ik prima als gemeente,
daar heb ik geen moeite mee.” De
wethouder ziet wel in dat de werkzaamheden door de vrijwilligers
niet aanvaardbaar zijn. “We hebben
dit ook met het bestuur besproken.
Als de vrijwilligers nu iets willen
aanpassen, dan wordt dit eerst bij
de gemeente gevraagd, waarna ze
na een akkoord kunnen beginnen.
Dat is de juiste volgorde.”

Begrip
Geurts begrijpt de werkwijze van
de vrijwilligers ergens wel. “Ze willen gewoon aan de slag”, zegt hij.
“Dat waardeer ik alleen maar. Als
je iets wilt aanpassen moet je een

officiële aanvraag indienen en daar
gaat tijd overheen. Maar we hebben het hier wel over ruïne met
cultureel erfgoed. Het gaat niet
even om het aanpassen van een
bestaande kantine, hier zit geschiedenis achter.” De wethouder heeft
nog wel alle vertrouwen in het
bestuur van Ter Horst. “We hebben
zeker geen wantrouwen en we zitten met de stichting op één lijn.”
Als laatste wil de provincie dat de
gemeente een nulmeting uitvoert.
1 juni moet er een plan van aanpak
liggen hoe Ter Horst de toekomst
ziet.
Tekst: Niels van Rens
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Uitgebrand

Je bent mijn rots in de branding.
Veel te vroeg moet ik je nu loslaten.

Piet in 't Zandt
allerliefste van

Mariet in 't Zandt-Linders
5 Grubbenvorst, 7 juni 1953

c Horst, 16 april 2022

Mariet
Familie in 't Zandt
Familie Linders
Nieuwstraat 140, 5961 HG Horst
De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 23 april
om 12.00 uur in de aula van crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.
Als u de dienst liever bij wilt wonen via livestream, dan
kunt u een e-mail sturen naar verbong18@gmail.com
Heeft u nog persoonlijke herinneringen aan Piet?
We hopen dat u die met ons wil delen op deze pagina:
https://herinnering.dela.nl/pietintzandt

Met droefheid ontvingen wij het bericht van het overlijden
van ons lid

Pieter in ‘t Zandt
Pieter was tijdens zijn 42 jarig lidmaatschap op vele fronten
actief bij Wittenhorst: als speler van de seniorenelftallen en
de veteranen, als grensrechter bij de veteranen en bestuurslid
van deze afdeling. Vele hand- en spandiensten verleende
Pieter bij de organisatie van menig Wittenhorst evenement.
Ook was hij speler bij het boerenbruiloftsgezelschap van 2001.
Na zijn werkzaam leven zette hij zich wekelijks in op het
sportpark bij de parkcommissie.
Zijn grote hart voor de vereniging, nuchterheid en recht door
zee mentaliteit gekoppeld met een gezonde dosis humor
kenmerkten hem.
Met dankbaarheid gedenken wij Pieter zijn inzet voor en
grote betrokkenheid bij Wittenhorst.
Wij wensen Mariet en familie veel sterkte toe met dit
grote verlies.
Bestuur en leden R.K.s.v. Wittenhorst

Ruwe bolster, blanke pit

Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op een keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

Geschokt hebben wij kennisgenomen
van het toch nog plotselinge overlijden van ons lid

Pieter in ‘t Zandt
Pieter was hard aan de buitenkant.
Zijn tackles waren hard, zijn caramboles waren hard,
en zijn woorden waren ook vaak hard.
Maar onder die harde buitenkant, school een zachte binnenkant.
Een vriendelijk woord voor zijn naasten, altijd bereid om
te helpen, het mede organiseren van onze feestavonden,
nooit deden we vergeefs een beroep op hem.
Ruwe bolster, blanke pit, dat was Pieter.
En op die manier leverde hij ruim 40 jaar een belangrijke
bijdrage aan het doen en laten van onze vereniging.
Pieter, hartstikke bedankt !
Wij wensen Mariet en familie veel sterkte toe
bij het verwerken van dit verlies.

Dankbaar dat zij zo lang in ons midden mocht zijn, delen wij
u mede dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan ons
mam en trotse oma

Willy de Kanter-van der
Stappen
5 Tilburg, 17 september 1937
c Sevenum, 11 april 2022
echtgenote van

Jan de Kanter a

Bestuur en leden
Sterren Boys

André & Mieke
Milan, Lars
Frank & Peggy
Sem, Yara, Noah, Dex

Degenen die ik liefheb verlaat ik
om degenen die ik liefhad terug te vinden...
Op dinsdag 12 april 2022 overleed in de leeftijd van 95 jaar
onze zorgzame mam, lieve oma en trotse oma visje

Correspondentieadres:
Fürstenbergstraat 44
5975 SH Sevenum

Frans Swinkels †
Kinderen
Klein- en achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
Tuinhaversveld 23, 5971 DJ Grubbenvorst
Wij hebben van mam afscheid genomen op dinsdag 19 april.
Voor alle steun en medeleven, in welke vorm dan ook,
willen wij u hartelijk bedanken.

Bij Meldkamer Limburg
kwam er op donderdagavond 14 april, rond 19.15
uur, een melding binnen
van een woningbrand op
vakantiepark Het Meerdal
in America. Het betrof een
brand in een geschakelde
bungalow. Bij de brand zijn
geen slachtoffers gevallen.
De bungalow is grotendeels
uitgebrand.
Na aankomst van de brandweer, werd zij opgevangen
door personeel van het park.
Aansluitend werden de hulpdiensten snel naar de locatie
van de bungalow achter op
het vakantiepark geleid. De
bewoners waren tijdens het
ontstaan van de brand zelf
niet in de bungalow aanwezig,
maar bij de buren op bezoek.
Ondanks de grote schrik heeft
dit er toe geleid dat er geen
slachtoffers zijn gevallen.
De bewoners hebben zelf de
brand gemeld via het noodnummer van het vakantiepark, waarop de hulpdiensten
zijn gealarmeerd. Volgens de
bewoners zou de brand zijn
ontstaan ter hoogte van de
inpandige elektrische sauna.

Gastoevoer afgesloten
Om zo veel mogelijk risico’s
weg te nemen, is in overleg
met de brandweer de gas
toevoer van alle bungalows in
het gebied afgesloten. Tevens
heeft de brandweer tijdens de
inzet kunnen voorkomen dat
de brand zou overslaan naar
de aangrenzende bungalows.
De bungalow waar de brand
heeft gewoed is grotendeels
uitgebrand. Voor de getroffen
bewoners werd een vervangende accommodatie geregeld. Stichting Salvage zal in
samenspraak met het vakantiepark zorgdragen voor de
schadeafhandeling.

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Nel Swinkels - Dorpmanns
echtgenote van

Bungalow
brand bij
vakantie
park
Het Meerdal

Bedankt lieve mensen voor alle blijken van medeleven
bij het overlijden van

Jé Camps
De vele kaarten en de persoonlijke gesprekken
hebben ons erg gesteund in deze moeilijke dagen.
Dank, heel veel dank hiervoor.
M. Camps-Saris
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Rechtgezet
In de HALLO van vorige
week is helaas een fout
geslopen in het artikel
‘Horstenaar maakt documentaire over verzetsheld
Thuur van den Heuvel’. De
kop van het artikel klopt
niet. Dat had moeten zijn:
Horstenaar maakt documentaire over verzetsheld
Derk van Assen.
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Drugsprobleem in de gemeente Horst aan de Maas

Praatgroep voor verslaafden opgestart in Horst
Marcel Scheffer (29) uit Sevenum worstelde jarenlang met zijn verslaving aan drugs en alcohol. Twee jaar
geleden werd hij opgenomen en kickte hij af. Om lotgenoten een mogelijkheid te kunnen bieden om bij elkaar
te komen, nam hij het initiatief om een praatgroep voor verslaafden op te starten in Horst. “Er heerst in deze
gemeente een veel groter probleem op het gebied van verslaving dan de meeste mensen denken”, zegt Marcel.
Andere mensen helpen, dat is wat
Marcel triggerde het initiatief te
nemen voor het opstarten van een
praatgroep voor verslaafden in Horst
aan de Maas. “Het idee is ontstaan
toen ik ongeveer een half jaar clean
was”, vertelt Marcel. “Ik kwam erachter dat er in onze gemeente veel
problemen zijn op het gebied van verslaving en de hulp hierbij. Dat baarde
me zorgen. Het is steeds normaler
om drugs te gebruiken en mensen
raken sneller verslaafd. Er werden
geen meetings georganiseerd hier,
de dichtstbijzijnde meetings waren in
Venlo, Roermond of Helmond. Waarom
niet in Horst aan de Maas? Ik kende
zelf minstens twintig mensen die
met een verslaving kampen en wist
gewoon: er moet iets dichterbij georganiseerd worden.”
Via een wereldwijde organisatie,
gericht op verslaving, zette Marcel
samen met een aantal andere ervaringsdeskundigen de zelfhulpgroep op.
Marcel fungeert als het aanspreekpunt
tussen de gemeente en de meeting.
Sinds twee weken vindt deze groep

wekelijks plaats. “Verslaafden komen
hier bij elkaar”, zegt Marcel. “Iedereen
die een leven wil opbouwen dat vrij
is van drank en drugs is welkom om
te komen. Je kunt luisteren, maar ook
je eigen ervaringen delen. Dit kunnen
tips zijn om clean te worden of te blijven, maar er wordt ook gedeeld waar
mensen mee struggelen of welke
tegenslagen ze ervaren. We bundelen
onze krachten, zodat niemand alleen
staat.” Er hebben inmiddels twee
meetings plaatsgevonden en deze
zijn volgens Marcel goed verlopen.
“Tijdens de tweede meeting waren er
achttien mensen”, geeft hij aan. “Er is
heel veel draagvlak. Mensen vinden
het fijn dat ze dicht in de buurt terecht
kunnen en zijn blij met mensen te
spreken die met dezelfde problemen
worstelen.” De meetings zijn niet specifiek gericht op één type verslaving.
“Iedereen is welkom”, stelt Marcel.
“Ook is er een mix van mensen die
wel al naar de kliniek zijn geweest en
mensen die de stap nog niet hebben
genomen. De variatie in ‘cleantijd’
verschilt ook enorm. Er zijn mensen

die zeven dagen clean zijn, maar ook
mensen die al acht jaar clean zijn.”

Eigen ervaring
Met de praatgroep hoopt Marcel een
taboe te doorbreken. “Er wordt nog
te weinig gesproken over verslaving.
Sommige mensen durven de stap naar
een kliniek nog niet te zetten, maar
vinden het wel fijn om lotgenoten te
spreken. Praten met gelijkgestemden is prettig, omdat er nog altijd een
taboe rust op verslaving. Mensen zeggen vaak dat het je eigen schuld is,
terwijl het een ziekte is. Het is heel
moeilijk om ervan af te komen en
ermee te leren leven.” Dit weet Marcel
zelf maar al te goed. “Van jongs af
aan was ik al erg verslavingsgevoelig.
Dit komt omdat ik een heel gevoelig
persoon ben en binnen mijn omgeving was praten over gevoel niet echt
aan de orde. Het frustreerde me dat
ik dit nergens kwijt kon en hierdoor
raakte ik in aanraking met cannabis.
Daarna stapte ik over op alcohol, toen
ik 14 jaar was. Op mijn 18e begon ik
met speed, op mijn 19e met cocaïne

en vanaf dat moment is het eigenlijk helemaal geëscaleerd. Ik maakte
een paar heftige gebeurtenissen mee
en toen mijn vader in 2018 ook nog
ernstig ziek werd, liep dit helemaal uit
de hand. Als ik om 06.30 uur opstond,
begon ik de dag met een biertje en
wat coke. De laatste jaren dronk ik
één krat bier per dag en snoof ik er
ook nog eens elke dag 3 gram coke
doorheen.”
Het lukte Marcel lange tijd om zijn
verslaving verborgen te houden,
maar toen zijn geld opraakte en hij
in de schulden kwam, moest hij toch
met de billen bloot. “Ik ben toen het
wereldje van verslavingszorg ingerold. Op mijn 27e had ik mijn klinische
opname. Dit was heel heftig, omdat ik
mijn ego daarvoor aan de kant moest
zetten. Ik zag mezelf helemaal niet als
een echte verslaafde, ondanks dat dit
natuurlijk wel het geval was.”
Het keerpunt voor Marcel was het
moment dat zijn vader overleed in de
zomer van 2020. “Op zijn sterfbed heb
ik beloofd hem weer trots te maken.
Op de dag dat hij jarig zou zijn, heb ik
besloten mezelf op te laten nemen.
In oktober 2020 werd ik opgenomen
en vanaf dat moment ben ik clean
gebleven. Ik bezoek momenteel drie
tot vier meetings per week en deze

helpen mij enorm in het dagelijks
leven. Een verslaafd brein functioneert anders dan een gezond brein en
uit deze meetings haal ik dat ik eraan
herinnerd word waar ik vandaan kom
en waar ik niet naar terug wil. Ook
helpen de meetings met het uiten van
mijn gevoel en kan ik er altijd terecht
als ik ergens mee zit. Lotgenoten
snappen mij, dit geeft me een vertrouwd gevoel en ik kan mijn ei kwijt
zonder veroordeeld te worden.”
Marcel hoopt dat andere mensen die
kampen met een verslaving ook de
stap durven te nemen om de praatgroep bij te wonen. “Het zorgt voor
veel meer rust in je hoofd en het doet
goed om te praten of te luisteren.”
De praatgroep wordt elke donderdagavond van 19.30 tot 20.30 georganiseerd op de Jacob Merlostraat 11
in Horst.

Op zijn sterfbed
heb ik beloofd
hem weer trots te maken

Tekst: Floor Velthuizen

RMS mag van rechter geen afvalwater storten in Grubbenvorst
De Raad van State (RvS) heeft Behoud de Parel en de omwonenden gelijk gegegeven. De door het Waterschap
Limburg aan RMS verleende watervergunning voor de realisatie van de grootste mestfabriek van Nederland
in Grubbenvorst wordt alsnog vernietigd. Dat blijkt uit de uitspraak van de Raad van State van 13 april. RMS
wil in de mestfabriek 600.000 ton mest verwerken op jaarbasis. Dit komt overeen met 15.000 vrachtwagens
van 40 ton, ofwel 70 vrachtwagens per dag (7 dagen per week).
Met de uitspraak tikt de RvS de
Limburgse rechter op de vingers.
Die rechter heeft eerder Behoud de
Parel gelijk gegeven in haar bezwaren tegen de watervergunning, maar
dacht met het zelf formuleren van
aanvullende voorschriften toch doorgang te kunnen geven aan het plan
van RMS. Op basis van die watervergunning mocht RMS van het
Waterschap Limburg afvalwater lozen
in de Gekkengraaf in Grubbenvorst.
RMS was van plan om in Grubbenvorst
een mestfabriek te realiseren waar
mest, bermgras en vaste mest vergist
en verwerkt wordt tot groen gas, CO2,
organische meststoffen en ‘schoon‘
water. Daar is voorlopig een stokje
voor gestoken.

Stoffenlijst
Vereniging Behoud de Parel en de
omwonenden in Grubbenvorst hebben
bij de rechtbank Limburg aangegeven
dat er door Waterschap Limburg niet
genoeg onderzoek gedaan is naar de
risico’s van vervuiling van het afvalwater voor het milieu. De rechtbank
Limburg dacht door het toevoegen
vaan een aanvullend voorschrift aan
de watervergunning aan de bezwaren
van Behoud de Parel en de omwonenden tegemoet te komen. Die waren
het daar niet mee eens en stapten
naar de RvS. Daar wezen Behoud de
Parel en de omwonenden er op dat in
de stoffenlijst waar RMS bij de lozing
onderzoek naar moet doen uitslui-

tend gewasbeschermingsmiddelen
zijn genoemd, terwijl er ook medicijnresten en andere chemische stoffen
in het afvalwater zou kunnen zitten.
Door de ruime detectiegrens zouden
de meeste stoffen niet worden gedetecteerd. Wat Behoud de Parel en de
omwonenden betreft zou de afvalwaterstroom elke maand moeten worden
bemonsterd in plaats van slechts twee
maal in de eerste twaalf maanden,
zoals de rechter had voorgeschreven.
Tenslotte waren in de watervergun-

ning geen eisen gesteld aan de onafhankelijkheid van de monsterafname.
De Raad van State geeft Behoud de
Parel en de omwonenden daarin nu
volledig gelijk.

Lang proces
Waterschap Limburg krijgt nu de gelegenheid om een nieuwe vergunning
op te stellen voor RMS, waarin betere
regels opgesteld worden waar RMS
zich aan zou moeten houden.
RMS klaagt ondertussen bij de RvS

dat alles lang duurt voordat ze aan de
slag kan. Paul Geurts van de vereniging Behoud de Parel in commentaar
op die klacht van RMS: “De rechtsgang heeft inderdaad lang geduurd.
Maar dat komt natuurlijk vooral doordat RMS haar zaakjes niet goed op
orde heeft”. Geurts wijst er op dat er
ook nog een uitspraak moet komen
van de RvS over het hoger beroep
van de vereniging tegen de door de
provincie Limburg verleende WABOvergunning. Ook in die kwestie heeft
de Limburgse rechter volgens Behoud
de Parel verkeerd geoordeeld. Volgens
Behoud de Parel is de mestfabriek
feitelijk een chemische fabriek, waar
de provincie eerst een milieueffectrapportage (MER) voor had moeten

laten uitvoeren. Dat heeft de provincie echter nagelaten. Binnenkort zal
de RvS ook hierover een oordeel vellen. Paul Geurts: “We zien dat oordeel
eveneens met vertrouwen tegemoet.
Eerder heeft de rechter in Gelderland
de WABO-vergunning voor een identieke mestfabriek van RMS in Groenlo
vernietigd, omdat daar ook geen milieueffectrapportage uitgevoerd was.”
Naast de WABO-vergunning heeft provincie Limburg RMS inmiddels ook een
natuurvergunning verleend. In een
commissievergadering van provinciale op 20 mei zal Paul Geurts namens
Behoud de Parel inspreken naar aanleiding van de SP-vragen en de antwoorden daarop door Gedeputeerde
Staten.
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Je levenslust, je kracht en je liefde
maar vooral je lach…
we zullen je ontzettend missen!
Je sliep zo stil vannacht, de zon kon het niet weten,
dat jij zo vreedzaam en zo zacht de ochtend zou vergeten

Hanny Derks
allerliefste van

Peter Sillekens
Zij is helaas maar
48 jaar mogen worden.

Met diepe verslagenheid geven wij kennis
van het plotselinge overlijden van

Hanny Derks

Haar innemende, warme persoonlijkheid en
creatief inzicht zullen velen tot voorbeeld zijn en blijven.
Veel dank voor het vertrouwen in Hanny.
Peter Sillekens, Luciën, Yanique
Familie Derks
Familie Sillekens

Hadé Collection
voor sfeer in huis

lieve trotse mama van
Luciën, Yanique
prachtige dochter en schoondochter van
Mart en Gerda
Jan † en Annie †
geweldige zus, schoonzus en tante van
Tanja en Jack, Lars, Timo
Frank en Renata, Melanie, Bryan, Fabienne
Marjo en Mart
Hans en José, Bas, Rik
Wilma en Maarten, Joep
Sevenum, 13 april 2022
Den Eigen 24, 5975 CB Sevenum

Lieve Hanny
Het begon 30 jaar geleden in de klas, een eenheid van 6.
De vele etentjes, de weekendjes weg, al de gezellige momenten
en niet te vergeten de super spannende Sinterklaasavondjes.
Wij gaan jou zo missen. Jouw gouden hart, je humor, je correcte
directheid en je geweldige lach.
Bedankt lieve vriendin voor alle mooie jaren.
Voor altijd in ons hart.

We zijn voor het laatst samen geweest met Hanny
op donderdag 21 april.

Mariëlle, Saskia, Natascha, Yvonne en Chantal

Hanny Derks os Hanne-Lies
Ben Pelzer
echtgenoot van

Mieke Pelzer - Knoops
5807 EP Oostrum, 4 augustus 1938
Tienray

5912 BL Venlo, 15 april 2022

Mieke

Noeits miër met alle zeuve op en reej.
Noeits miër gezellig same zinge.
Noeits miër met ow in ow roeie kliëd.
Noeits miër: “daat hofde neet te zegge daat ik de jongste bin,
daat kunne de minse zoë waal zeen”.
Hanne-Lies, weej zulle oow ontieglik misse.
Weej wense Peter, Yanique, Luciën en familie hiël veul sterkte
toe met dit zo plotselinge en neet te bevatte afscheid.
De Golde Liesjes, kroe en maneger:
Lisette en Willy, José en Anton, Anja en Rien,
Net en John, Willie en Ger, Ine en Henk.

Maurice en Jessie
Danée
Mika
Ringovenhof 15
5865 BN Tienray
Jullie zijn uitgenodigd om samen met ons een reis te maken
door het postcodegebied van Ben, Pap, Opa op donderdag
21 april om 12.00 uur in de aula van Crematorium Boschhuizen
aan Spurkterdijk 40, 5807 EE te Oostrum-Venray.
Bloemen zijn mooi, maar wij stellen een gift aan Wensambulance Limburg meer op prijs. Hiervoor staan collectebussen
bij het condoleanceregister.

Hegelsom
bakt reuze
omelet
20 kilo uien, 20 kilo paprika, 20 kilo
champignons, 10 kilo spek, 5 liter
boter, een paar kilo zout, een
pan van 3,5 meter doorsnede en
5x1.100 eieren: alles was aanwezig
om het Nederlands record neer te
zetten. De eieren werden in een
Hegelsomse stoet met de fanfare
opgehaald bij zorgboerderij Wienes.
De zorgboerderij leverde samen met
pluimveebedrijf Van Houtum 5.500
eitjes. De dorpelingen brachten de
eieren, samen met de pan, naar
het centrum van het dorp waar de
voorbereidingen werden getroffen.
Tijdens een receptie van het bestuur
van de jeugdcarnaval, heeft een
aantal prominente mensen de eieren
gebroken en werden de groenten
gesneden. Burgemeester Ryan
Palmen, kinderburgemeester Tom
Koster en wethouder Han Geurts
hielpen ook mee. Daarnaast was ook
Tweede Kamerlid Raymond Knops uit
Hegelsom aanwezig om de eitjes te
breken.

Artiestengala

Hartelijk dank voor jullie warme belangstelling en medeleven bij het afscheid van onze kleurrijke Hanny.

“Hoogste tijd
Voor kwaliteit!”

Vervolg voorpagina

Verrast en verslagen door het overlijden van

Wout Willems
Wout heeft zich in de laatste jaren van zijn leven,
zijn bonusjaren, zeer actief ingezet voor de Sevenumse
gemeenschap. Actief bij Expeditie Sevenum, vrijwilliger bij
de dorpshuiskamer Efkes Same en natuurlijk zijn inzet in de
dorpsraad. Meedenken en meepraten over wat er leeft in
Sevenum. Wij zullen zijn bijdrage, ideeën, maar vooral ook
binnen de huiskamer, zijn handige handjes gaan missen. Het
leven is nu overgegaan in herinneringen.
Wij wensen Helmie, kinderen, kleinkinderen en familie
heel veel sterkte met dit verlies.

Eerst gingen de groenten in de pan
en daarna werden alle 5.500 eieren
in de pan gegoten. Heel snel erna
was het omelet gereed en konden
alle aanwezigen proeven. Tijdens
het bakken, de receptie en daarna
traden meerdere carnavalsartiesten
op. Zo toonden de drie dansgardes
van Hegelsom hun dans en was
er een aantal artiesten aanwezig.
De Moelbaereboys stond op het
podium, waarna Goedzat de
microfoon in de handen kreeg.
Uiteindelijk sloten Bjorn en Mieke,
Pruuf Mar en C.V. Eate is Gruije de
avond af. DJ Gurde zorgde voor de
rest van het feest. Jeugdcarnaval
Hegelsom presenteerde ook het
nieuwe jeugdprinsenpak bekend.
In de zomer fuseert jeugdcarnaval
Hegelsom met CV D’n Tuutekop.
Tijdens de kermis in Hegelsom,
op vrijdag 24 juni, houden de
verenigingen een Fusiebal waar ook
het boerenbruidspaar van het dorp
wordt bekendgemaakt.
Beeld: Marcel Hakvoort

BEKRO Horst
Bronboringen & Bronbemalingen

Namens bestuursleden
Dorpsraad Sevenum, Expeditie Sevenum, Efkes Same
Vur álle wäördjes, kártjes, appjes, telefoontjes en bleumkes
roond ‘t afscheid ván ózze pap, opa en opa Wim

Wim Moorman
wille weej iederiën hiël hártelijk bedânke. En nag ma ‘ne kiêr ’n
bizoonder waord ván dânk nao álle meense ván ’t Molenveldhuis vur
álle goje zörg vur ózze pap en vur de gastvreejheid nao ’t ovverlijde.
Kiender, kleinkiender en achterkleinkiender Moorman

www.bekro.nl

Tuinberegenings
pompen
en alle toebehoren zoals:
slangen n snelkoppelingen n
n sproeiers n kleppen n buizen n
n

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27
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Netwerkdag

Ondernemers proosten samen op nieuw
toeristisch seizoen
Gemeente Horst aan de Maas organiseerde onlangs een toeristische netwerkdag. Een speciale dag voor alle ondernemers en instanties die een
belangrijke bijdrage leveren aan de vrijetijdseconomie in Horst aan de Maas. De dag stond volledig in het teken van ontmoeten, verbinden en
inspireren. Samen met ruim negentig aanwezigen werd er geproost op het toeristische seizoen dat van start is gegaan.

Binnenkijken bij...

Column

Het bezoekuur
Huppelend en blij zingend komt
een klein meisje met een roze
hoed aan de hand van haar
moeder het gevangenisterrein
opgelopen. Het is bezoekdag.
Echter, op bezoek gaan bij je
vader gaat niet zomaar, ook
niet als je nog maar een klein
meisje bent.

Wethouder Eric Beurskens: “We hebben veel parels in Horst aan de Maas.
Groot en klein. Deze moeten we verbinden. Zo maken we samen van Horst
aan de Maas een schitterend juweel.
Deze toeristische netwerkdag is een
mooie kick-off. Tijdens de opdrachten
heb ik al mooie ideeën zien ontstaan.
Hopelijk gaan de ondernemers ook na
deze dag aan de slag met het verder
uitwerken van die plannen. Wanneer
er samengewerkt wordt én ze zorgen
dat Horst aan de Maas aantrekkelijk
blijft voor toeristen is er ook subsidie
mogelijk voor dat plan. Ik hoop dat de

energie die ik gezien heb erin blijft en
wens iedereen dan ook een fantastisch toeristisch seizoen.”

Workshops
Met een interactief programma werden er diverse thema’s aangekaart.
De workshops Samenwerken leidt tot
marktkansen, Van bierviltje naar businessplan mét subsidie en Social media
do’s & dont’s werden goed bezocht.
Ook werd er in een gezamenlijke sessie nieuwe ideeën aangekaart door
de deelnemers. Zij kregen hierbij de
opdracht om nieuwe projecten en

ideeën te verzinnen binnen het thema
natuur, horeca, cultuur of recreatie.
Eén van de vele creatieve ideeën die
op tafel kwam was Boer zoekt gondiër.
Tijdens het event zijn de leden van
de adviesraad ook in de spotlights
gezet. In de Adviesraad zitten mensen uit toerisme en recreatie, horeca,
detailhandel, landschap, erfgoed,
kunst en cultuur. Zij adviseren ondernemers over hun project. Inmiddels
heeft de adviesraad de gemeente
negen keer positief geadviseerd over
de ingediende projecten. In totaal is er

afgelopen periode ruim 135.000 euro
aan subsidie verstrekt aan projecten
die Horst aan de Maas aantrekkelijker
maken voor toeristen. Ondernemers
die inspiratie hebben opgedaan voor
nieuwe toeristische projecten kunnen
ook bij de gemeente en adviesraad
aankloppen voor advies en subsidie.

We hebben
veel parels
in Horst aan de Maas

Oh, zit dat zo!

Sterke planten met een goede afweer
zijn bestand tegen ziekten en plagen
Zorg voor een gezonde tuin met onze preventieve en natuurlĳke plantversterkers. Zwakke planten zĳn erg gevoelig voor ziekte en plagen. Een
zwakke plant is vaak te wĳten aan een verstoord natuurlĳk evenwicht, veroorzaakt door bĳvoorbeeld klimaatverandering, bodemomstandigheden of voedings- en/of humustekort.

Insecten, ziekten en
schimmels zitten de gezonde groei
van je planten soms flink in de
weg. De laatste jaren wordt dit
probleem alleen maar erger. De

groei in ziekte en plagen wordt
groter en de weersomstandigheden
ondersteunen deze groei. Heb je last
van de veelvoorkomende plagen
zoals: luizen, emelten, engerlingen,
buxusmot, buxusschimmel,
meeldauw of een andere
veelvoorkomende plaag, dan is dit
op natuurlijke wijze tegen te gaan.
Een plaag of ziekte kun je
bestrijden. Maar voorkomen is
misschien wel beter. Dat doe je
door je planten sterker te maken
met plantversterkers. Dat zijn
middelen die wortelstimulerend,
plantversterkend en
bodemverbeterend werken. Via de
bodem nemen de wortels en het
blad de stoffen op. Zo verbeter je de
weerstand van je planten en hebben
ziekten en plagen geen kans. Naast

het gebruik van plantversterkers
is het ook heel erg belangrijk om
je planten de juiste en voldoende
voeding te geven, om ook op deze
manier de plant extra sterk te
maken.
De plantversterkers in ons
assortiment zijn helemaal
plantaardig, 100% natuurlijk
en goedgekeurd voor gebruik
in biologische tuinen. Ze zijn
ontwikkeld in de professionele
land- en tuinbouw en daar worden
ze al jaren met succes gebruikt.
Alle middelen bestaan uit specifiek
werkende, niet giftige stoffen. Ze
zijn dus veilig voor mens, dier en
milieu.
Er zijn verschillende soorten
plantversterkers, je hebt ze in
korrelvorm, concentraat of capsules.

Al deze varianten zijn anders in
gebruik en zijn voor verschillende
doeleinde toe te passen.
Wil je meer informatie? Bij Welkoop
Sevenum geven we je graag een
persoonlijk advies.
Door: Patrick is Vervoort,
Welkoop Sevenum

Voordat ze haar vader kan zien,
moeten zij en haar moeder zich
eerst legitimeren bij de portier.
Hierna worden ze ingeschreven
als bezoeker en mag de invoer
afgegeven worden. Tot de invoer
behoren spullen die volgens een
vastgestelde invoerlijst door de
bezoekers mee naar binnen mogen
worden gebracht. Denk hierbij aan
kleren en schoenen. Deze spullen worden tijdens het bezoekuur
nagekeken om zeker te weten dat
er geen verboden of gevaarlijke
spullen binnengebracht worden.
Dan begint de uitdaging met het
detectiepoortje. Het meisje en
haar moeder moeten hier piepvrij doorheen, voordat ze verder
kunnen. Dit betekent dat ze net
zo lang door het poortje moeten
lopen totdat alles van metaal uit
hun zakken of kledingstukken is
verwijderd. Die spullen moeten
vervolgens voor een extra controle
op de detectieband. Vanwege de
veiligheid mag alles wat piept niet
zomaar mee naar binnen.
Vervolgens komen ze in een
wachtruimte terecht. Hier wachten ook de andere bezoekers. Het
bezoekuur is namelijk per afdeling georganiseerd en het bezoekmoment staat per week vast. Het
meisje en haar moeder moeten
wachten totdat haar vader vanuit
de afdeling via een andere ingang
naar de bezoekzaal is gebracht
en plaats heeft genomen aan een
tafeltje.
En dan is het eindelijk zo ver. De
deur gaat open en daar zit papa.
Het meisje komt binnen en kijkt
blij naar haar vader en geeft hem
een knuffel. Er zijn kleurplaten
en kleurpotloden aanwezig in de
bezoekersruimte zodat het meisje
kan kleuren terwijl papa en mama
even bijpraten. Dit is prachtig om
te zien, want op deze momenten
verandert zelfs de ‘stoerste’ gedetineerde met het grootste delict
vaak toch gewoon weer even in
een hele blije papa.

Welkoop Sevenum,
Horsterweg 68, 5975 NB Sevenum
077 467 22 22 www.welkoop.nl
Carla

08

familie \ 2104

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

Ôzze kanjer, wat zien weej trots op ow!

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

in liefde verbonden met

Marcel Veekens
Zij was pas 54 jaar.
Marcel
Nicole
Mark

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

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

allerallerliefste van ons allemaal

Yvonne Veekens-Nillesen
Familie Nillesen
Pap en Mam
Marij en Hans
Geert en Consuela
Hans en Marij , Daan

en Teun

Moniek en Menno

Familie Nillesen

Willem en Linda

18 april 2022
Lisdodde 7
5966 TG America

“Ôs Yvonne”

Wij nodigen jullie uit om samen met ons afscheid van Yvonne
te nemen op maandag 25 april om 12.00 uur in de aula
van Crematorium Boschhuizen aan de Spurkterdijk 40,
5807 EE te Oostrum-Venray.
Yvonne is thuis, waar je vrijdag 22 april tussen 19.00 en 20.30 uur
persoonlijk afscheid van haar kunt nemen.

uit vaar t verzorging

Lieve dochter, liefste zus, allerliefste tante en supertante,

Yvonne vond, dat ze genoeg bloemen in haar leven
heeft gekregen.
Ze zei: “Koop nu maar een bloemetje voor jezelf…
…WAL ECH DOAN WAH!”

We goan dig misse!

Wat het leven je ook biedt,
Een echte vriendin verlies je niet
Met heel veel verdriet maar met groot respect en bewondering
voor haar dappere maar ongelijke strijd,
hebben wij afscheid genomen van onze lieve vriendin

Yvonne

Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

We wensen Marcel, Nicole, Mark en familie heel veel sterkte.
In het ochtendgloren van 16 april 2022
heeft Mia, ôs mam, oma gekozen om naar pap te gaan,
in alle rust en waardigheid.

Liefs,
Jacqueline en Jeu
Will en Gert-Jan

Mia Coenders-Peelen
weduwe van

Frans Coenders
* Meerlo, 5 mei 1938

GERRIE
VAN DEN

H OEF

Mam en oma van
Horst

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

† Horst, 16 april 2022

Rotterdam

Michelène en Marc
Didi
Daphne en Andrés, Sofia
Iris en Sander
Janneke
Joline
Jelke
Harold en Janneke
Morris
Eleanor

Correspondentieadres:
Familie Coenders, Rietbos 77, 5961 RC Horst.

Vrouwelijke hondenoppas gezocht
op een landelijke en ruime plek.
Voor af en toe een dag/nacht of heel
weekend. Heb jij ervaring en liefde
voor honden? Dan zie ik graag een
Whatsapp berichtje, 06 10 18 29 64
Komkommer-tomaten-en
paprikaplanten. Vele soorten
tuinkruiden, hangpotten en
potgrond. Dagelijks van 9-12 en 13-18
uur. Hay Cox kwekerij, Molengatweg 4
Horst 06 54 30 69 64.
Voetreflexologie
Diverse behandelingen: ontspannend
en verzorgend.
Info: www.mayproosten.nl
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Speciaal woord van dank voor alle verzorgers van Sevenheym
en Hof te Berkel die haar de laatste jaren met alle liefde en
echte aandacht hebben verzorgd. Mam gaf terug wat ze kon.
Op donderdag 21 april 2022 nemen we in besloten kring
afscheid van ôs mam en oma.

Bedroefd maar met heel veel mooie herinneringen,
nemen wij afscheid van mijn lieve man, ôzze pap en opa

Sef Peelen
* 19-03-1937 Meerlo

† 17-04-2022 Meerlo

echtgenoot van

Nel Peelen-Mooren
Meerlo

Wageningen

Ellen en Peter
Lisa en Noud
Chiel en Ank
Maud en Daan
Susan en Ton
Niels
Silke

Sef is thuis, waar gelegenheid is om persoonlijk afscheid
te nemen op donderdag van 18.00 tot 20.00 uur.
Zaterdag 23 april wordt om 10.30 uur in de Johannes de
Doperkerk in Meerlo de uitvaartdienst voor Sef gehouden.
Correspondentieadres: Julianastraat 35, 5864 AN, Meerlo.

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

Voor aardbeien- en aspergeplanten,
groenteplanten, fruitbomen en
klein fruit naar Thijs Huys Langstraat
64 Horst-Hegelsom tel.: 0773983552

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

Verse asperges en aardbeien
te koop. Fam. Wagemans,
Hombergerweg 21, Lottum.
Telnr. 077 463 20 70

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

Tweddekans Meterik: woensdag 2704 Koningsdag, zijn wij geopend vanaf
11.00 uur. kom je ook snuffelen

Aangeboden: buxusvervanger Ilex
Crenata Convexa 40 cm.
Lottum 06 51 36 85 71

Apt. met frontaal zeezicht
in Los Cristianos Tenerife.
Huurprijs € 50,- per nacht
Inf. 06 48 42 59 42.

Gezocht hulp in de huishouding,
groot gezellig huis, 3 uur per week
in Melderslo, bel met Maryse
06 51 78 70 32.

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

Optidee: voor persoonlijk advies,
party en/of bestelling: 06 48 55 07 30
en www.optidee.nl/peggy-wismans

Aspergeboerderij Friesen Castenray
Lekkere asperges ook geschild.
Boerderijautomaat 24 uur open.

2104 \ jongeren
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15-vragen aan

Yael Jakobs Meerlo
Hoe zou je deze superkracht
gebruiken?
Ik zou deze kracht heel handig vinden, want dan hoef ik nooit ergens
heen met de auto of de fiets. Even
knipperen met mijn ogen en ik ben
op de locatie waar ik moet zijn.

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd een bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Ik zou het liefst rond de 20 willen zijn, want dan ben ik klaar met
school. Dan heb ik de vrijheid om te
doen wat ik leuk vind en misschien
heb ik dan mijn droombaan.

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou graag naar concerten willen
van artiesten die ik leuk vind zoals
Harry Styles, Billie Eilish en Taylor
Swift. Ik vind hun muziek heel gaaf
en zou het leuk vinden om een keer
naar een concert te gaan.

Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
In 2017 had bijna iedereen een fidget
spinner en ik had er ook een paar.
Nu ik eraan terugdenk, denk ik echt:
wat een nutteloze trend, want je had
helemaal niks aan die fidget spinner.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Yael Jakobs
16 jaar
Meerlo
Yuverta College
Hegelsom

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag naar Spanje en Italië
willen, het liefst naar warme gedeeltes van Spanje en Italië. Ik ben nog
nooit in Spanje of Italië geweest,
maar het lijkt me super leuk.

Wat deed je als kind het liefst?
Ik ben al van jongs af aan helemaal
gek op dieren. Het maakt me niet uit
wat voor dieren. Thuis heb ik nu een
hond, een hamster en de vissen van
mijn zusje.

Welke superkracht zou je willen hebben?
Ik zou willen dat ik naar een andere
locatie zou kunnen reizen door
alleen maar met mijn ogen te
knipperen.

Crist Coppens

De dag dat ik te horen kreeg
dat mijn opa was overleden.
Ik was die dag bij iemand aan
het spelen, omdat ik niet alleen
thuis kon zijn, maar ik wist niet
dat ondertussen mijn opa aan het
sterven was. Dus ik kwam blij
thuis en mijn moeder zei: “Ik moet
je iets vertellen, opa is vandaag
overleden.” Ik barste in tranen uit,
de laatste keer dat ik mijn opa zag
wist ik niet dat het zo snel zou gaan.

Wat zou je nooit kunnen weggooien?
Foto’s van mij en mijn familie en
vrienden. Dat zijn gewoon herinneringen die kan ik niet zomaar
weggooien. Daar hecht ik speciale
waarde aan.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Ik heb altijd wel mensen gehad die

achter mijn rug om praten, omdat
ik niet aan hun eisen voldoe. Na de
zomervakantie van vorig jaar heb
ik tegen mijzelf gezegd: nu ga ik
gewoon mijzelf zijn en als je mij niet
goed genoeg vindt, dan mag je weggaan. Nu heb ik andere vrienden die
mij mogen om wie ik ben.

In welke bestaande film zou je
zelf willen spelen?
Ik zou wel in één van de Jumanjifilms willen meespelen. Het lijkt me
zo vet om opgezogen te worden in
een videospel en vervolgens het spel
in de wereld van dat spel echt te
spelen. En dan als je doodgaat, dat je
op een hele dramatische manier uit
de lucht valt en weer leeft. Maar je
moet natuurlijk wel oppassen dat je
niet alle drie je levens kwijtraakt.

Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
Ik ben ooit een keer naar een kattencafé geweest, maar die ging toen
sluiten. Ik vond dat zo leuk, even
lekker iets drinken tussen de katten
die daar rondlopen en ze natuurlijk
ook aaien. Ik ben een keer in zo’n
café geweest en ik zou het nog wel
een keer willen doen.

Wat zou de beste uitvinding zijn?
Een telefoon die zichzelf oplaadt.
Dat zou zo handig zijn, omdat je
nooit meer hoeft te denken: Oh, mijn
telefoon is leeg, even aan de oplader
leggen. Dan kun je gewoon je telefoon blijven gebruiken, omdat die
zichzelf oplaadt.

Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dat dan zijn?
Ik denk dat ik dan in Spanje zou zijn
geboren. Dat zou ik eigenlijk ook niet
zo erg vinden, want dat lijkt me een
superleuk land om te wonen.

Als je elk willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou
je dan kiezen?
Ik zou wel één van de Disneyprinsessen willen zijn. Het maakt me
niet uit welke, ik vind ze allemaal
wel leuk, want ze hebben allemaal
hun eigen verhaal en avonturen.

Tekst: Daynah Wennekes

Agrarische sloopwerkzaamheden

Wij maken er werk van!

Alleen dinsdag 26 april 2022

Half om half gehakt
hele kilo halve prijs
Verstand van lekker eten!

077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

Door onze krachten te bundelen kunnen wij voor u:
• Uw complete sloopwerk ontzorgen.
• Putten schoonmaken en mestrestanten uitzeven
zodat deze weer emissiearm kan worden uitgereden.
• Grond leveren voor aanvulling.
Neem contact op met: Frank Reintjes 06 17900108 of Gertjan Holtermans 06 15898857.

Hoi

Column

Twintig tips
om een leuke
meivakantie
te hebben
Het is bijna meivakantie dus we
zijn lekker twee weken vrij!
Maar wat ga je doen? Heb je
ideeën nodig, dan heb je geluk.
Ik heb hier een aantal tips om
een leuke en creatieve vakantie
te hebben.
Ga bijvoorbeeld iets heel creatiefs
doen, pak oude zonnebrillen en ga
die oppimpen of zoek oude schoenen en ga deze verven. Maak een
lente/zomer bucketlist en schrijf
hem helemaal vol met leuke/vette
dingen. Zoek een leuk vakantiebaantje en ga daar in de vakantie
lekker werken, je verdient er mooi
geld mee. Ga met je gezin een
leuk uitje doen, bijvoorbeeld lekker
wandelen, naar een attractiepark,
of een gezellig dagje Maastricht.
Doe een smoothie-challenge: pak
een paar ‘random’ producten uit
je koelkast en ga deze mengen.
Hiermee ontdek je misschien wel
een lekkere nieuwe smaak. Ga
bakken met een familielid, vriend
of vriendin. Pak een oude cd en
ga deze verven, maak er je eigen
kunstwerk van. Je kan er echt iets
gaafs van maken en zo zorg je dat
de cd niet weggegooid wordt. Hou
een spa-dagje, nodig je vrienden uit en ga lekker een middagje
jezelf en je vrienden onder handen
nemen. Maak een dagje een roadtrip door Nederland of door België
of Duitsland. Hou een dag een filmmarathon en nodig wat mensen uit,
maak samen lekkere snacks. Zoek
een nieuwe hobby en ga daar lekker mee aan de slag. Ga een middagje bowlen of minigolven. Neem
de caravan of een tentje mee en
ga een paar dagen lekker genieten
op de camping. Verander je kamer
of ga je kamer opnieuw decoreren.
Maak leuke foto’s en maak er dan
een superleuk fotoboek van. Pak
er wat leuke bordspellen bij en ga
fanatiek aan de slag. Ga een brief
of een goed boek lezen. Ga lekker naar een festival of een feestje
(want een festival mag weer!). Je
kunt ook nieuwe skills proberen te
leren zoals een gitaar leren spelen, tekenen, schilderen of bakken.
Noem maar op! Je kunt ook aan je
conditie gaan werken door te gaan
sporten, rennen of fietsen. Succes!
Daynah
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Er moet een minimumleeftijd
ingesteld worden voor fastfood
Het wetenschappelijk bureau van het CDA heeft afgelopen week geopperd om een minimumleeftijd in te stellen voor het kopen van fastfood.
Zij is van mening dat een dergelijke leeftijdsgrens, die te vergelijken is met die van alcohol en tabak, kan helpen een ‘gezonde generatie’ op
te voeden.
Aan de ene kant is dit misschien wel een goed
idee, omdat mensen tegenwoordig steeds makkelijker grijpen naar ongezond eten en vaker
overgewicht hebben. Dit begint vaak al op jonge
leeftijd. Ongezond eten en drinken is makkelijker verkrijgbaar en aantrekkelijker dan gezonder
eten, staat ook in het WI-onderzoek. Mensen
worden steeds geconfronteerd met reclame en
lage prijzen en worden verleid tot ongezond

eten, terwijl het slecht is voor hun gezondheid. Als
je dit kinderen op jonge leeftijd verbied, heeft het
een positief effect op hun gezondheid. Ze raken zo
niet al vroeg gewend aan ongezond eten en drinken. Aan de andere kant gaat deze maatregel wel
erg ver. Mensen hebben zelf het recht om hun kind
op te voeden zoals zij dit willen. Als daar af en toe
een patatje bij komt kijken, dan is dat zo. Daarnaast
liggen er in de supermarkt ook veel ongezonde

producten die gekocht kunnen worden door kinderen, dus het probleem wordt er niet mee opgelost.
Er zijn genoeg maatregelen die minder heftig zijn,
maar wel degelijk zouden kunnen helpen bij het
oplossen van dit probleem. Denk bijvoorbeeld aan
minder reclame voor fastfood.
Er moet een minimumleeftijd ingesteld worden
voor fastfood. Wat vindt u?

Bespreking poll week 15

Er moet meer aandacht naar het beheer van natuurgebied
Ooijen-Wanssum
Wethouder Jan Jenneskens van gemeente Venray heeft zijn zorgen geuit over het natuurbeheer van Ooijen-Wanssum. Hij merkt op dat er vooral
motorcrossers, mountainbikers en loslopende honden worden gezien op de locatie. De bedoeling was dat een grote terreinbeheerder zoals
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of Limburgs Landschap het onderhoud zou gaan verzorgen. Er is echter nog steeds discussie over wie het
onderhoud verricht.
Jan Jenneskens meldde dat de gronden in
eigendom zijn van provincie Limburg en
Rijkswaterstaat. Provinciale Staten heeft een
motie aangenomen waarin de landbouwers,
die grond hebben afgestaan, als eerste in beeld
komen voor het beheer. Dit kan invloed hebben
op de natuur. Volgens de wethouder gaan de
natuurwaarden steeds verder achteruit en heeft
de gemeente geen grip meer op het gebied.

Meer aandacht dus naar Ooijen-Wanssum, zeggen ook de stemmers op de poll. Winnie Robles:
“Het prachtige natuurgebied Ooijen-Wanssum is
een typisch voorbeeld van ‘bijna goed’. Er is veel
geld geïnvesteerd, maar het noodzakelijke onderhoud is niet geregeld. Niet alleen wijzen naar de
provincie, maar graag ook zelf een proactieve houding van de gemeenten. Richt parkeerplaatsen in
waar wandelaars en fietsers kunnen starten, liefst

in de buurt van een vorm van horeca, en zorg dat
onderhoud geregeld wordt.” Ook Jan Timmermans
is het hiermee eens: “Gemeenten Horst en Venray
hebben hier (naast de provincie Limburg) ook een
verantwoordelijkheid. Het gebied is, vooral om het
water heen, duidelijk nog niet ‘af’. Gebieden moeten nog begrensd en bestemd worden. Sommigen
‘beschermd’.”

Ingezonden brief

Wodka!
Je kunt er voor of tegen zijn of geen mening over hebben. Eén ding is zeker je hebt er in onze gemeente
bijna zeker mee te maken.
Zelf heb ik een Pools gezin als
buur, leuke mensen die al meer
dan 15 jaar in Nederland wonen en
werken. Gezellig om af en toe een
glaasje wodka mee te drinken. Ook
tegenover ons wonen hardwerkende
buitenlandse werknemers.
Vriendelijk, helaas iets moeilijker
om een praatje mee te maken.
Ondertussen zien we overal om ons
heen huizen, appartementen, hotels,
kampen en omgebouwde stallen
voor arbeidsmigranten en nog is het
niet genoeg. Roy Bouten (hij weet
nog steeds geen precieze aantallen)
zegt dat ze netjes verdeeld worden

tussen de gemeenten. Toevallig
komen er in Venlo achthonderd
woonplekken bij Westplant en nu
weer een locatie met vierhonderd bij
vidaXL, deze mensen gaan niet met
hun boodschappen slepen vanuit
Venlo... Afgelopen week hadden we
eindelijk een gesprek met Essentie.
Essentie steunt Greenport en tijdens
het gesprek werd duidelijk waarom:
puur economisch bekeken. Maar
wat levert het ons echt op? Een paar
tientjes per gezin uit eenmalige
verkoop van grond, wat extra
verkopen bij de lokale supermarkten
(ondertussen heeft ‘Greyport’

ook haar eigen supermarkt). En
verder: pure verkwanseling van
ons buitengebied voor economisch
gewin van een paar grote bedrijven
en investeerders (en een bonus voor
de dames en heren die ons gebied
verknald hebben). Een andere
wethouder zei mij dat het vidaXLwerkkamp (maar) voor shortstayers
is… komt het dan in een keer niet
meer zo nauw? Ook de naïeve
houding van sommige raadsleden
over het gevoel van onveiligheid
is schokkend. Uit recent onderzoek
(arbeidsmigranten HadM, 2022) blijkt
dat veel mensen in de gemeente (20

procent van de 495 ondervraagden)
een negatieve ervaring hebben
met arbeidsmigranten. Ook veel
buurtgenoten moeten in de avond
hun tieners in het dorp tegemoet
gaan, omdat ze zich niet veilig
voelen. Ze (gemeentes, provincie
en het monster Greenport) willen
nog meer uitbreiding. Hessing heeft
1.200 mensen nodig (ik schat 800
internationale werknemers). Geodis
wil nog bouwen. Al die werknemers
moeten ergens vandaan komen en
ergens wonen. Nog een reden om
Greenport te stoppen. Nu!

John van Dooren
Zeesweg, Sevenum

Ingezonden brief

Woorden boven stenen
De historische waarde van het kasteel van Horst is voor een belangrijk deel vernietigd. Dat is de mening
cultureel erfgoed naar de mallemoevan deskundigen. De provincie heeft de gemeente voor wat betreft de kasteelruïne onder toezicht gesteld, ren te helpen? Ondanks deskundige
waarschuwingen dat niet te doen?
omdat deze de vernielingen heeft laten gebeuren.
Ronduit verbijsterend en onacceptabel zijn de reacties van wethouder Han Geurts en de voorzitter van
het bestuur van Kasteel Huys ter
Horst, Jos Jenniskens op de provinciale maatregel. ‘De geschiedenis

van Horst wordt er verteld. Dat vind
ik belangrijker dan stenen’, aldus
Han Geurts. Jos Jenniskens vraagt
meer respect en waardering voor de
inzet van de vrijwilligers. Natuurlijk
geven beiden zichzelf een brevet

van onvermogen door de ernst van
de feiten te bagatelliseren en de rol
van de vrijwilligers te misbruiken.
Het is niet verhalen of stenen, maar
verhalen én stenen. Wie heeft die
vrijwilligers de opdracht gegeven

En wie heeft te weinig toezicht op
die operatie gehouden? Zijn door de
vernielingen van cultureel erfgoed
strafbare feiten gepleegd?
Jan Duijf
Kloosterstraat, Horst

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

Streekemoties

Column

Gebeurtenissen
Dingen gebeuren nu eenmaal,
zeggen we. Ze overkomen ons.
Het lot of het noodlot bepaalt.
Als we terugblikken en oude
krantenberichten lezen, krijgen
we een beeld van wat er
gebeurde, maar is dat een
juiste, objectieve weergave van
de gebeurtenis? Die gedachte
hield me even bezig en liet me
niet meteen los.
Ik stuitte op het boek ‘Gebeurte
nissen in Horst in de jaren 18571955’. Het bestaat uit uittreksels
van de kranten uit die tijd en is
een moeizaam verzamelwerk
van de vlijtige geschiedenisliefhebber H.L.M. Derix. De meeste
van die uittreksels waren uit de
Venloosche Courant. Ik bladerde
nieuwsgierig door de journalistiek
van die tijd. Wat was de teneur van
het nieuws dat het waard was om
geschreven en gedrukt te worden?
Het regionale nieuws weerspiegelde
de regionale tijdgeest. De artikelen vertelden me hoe belangrijk de
cultuur in de regio Venlo, Venray,
Horst en Sevenum was. Daarnaast,
en dat was interessant, waren het
vooral negatieve gebeurtenissen
die toentertijd aandacht kregen:
ernstige verkeersongelukken met
auto’s en vrachtwagens, ongevallen
met nieuwe agrarische machines en
niet te vergeten: ongevallen door
het treinverkeer. Het was de begintijd van het automatiseren, van
sneltransport en modern verkeer.
Het onwennige leverde gevaarlijke
situaties op. Tot een andere categorie van slecht nieuws behoorden de
ernstige vechtpartijen na drankgebruik en die waren zeer frequent.
Ook viel me op dat er veel zedendelicten plaatsvonden, grensoverschrijdend naar hedendaagse criteria
en enkelen dodelijk dramatisch.
Het was vooral ‘news = bad news’.
Er viel me nog iets op: er stonden
regelmatig overlijdensadvertenties
in de krant, vooral van burgers met
een bepaalde sociale status. Die gingen toentertijd natuurlijk ook dood,
maar toch wel met een klein verschil vergeleken met nu, namelijk:
ze werden gemiddeld niet zo oud als
vandaag de dag. Zijn we iets meer
hetzelfde, gezonder geworden?
Schijnt zo, dat is ook vooruitgang. Ik
vraag me af hoe men over honderd
jaar naar het huidige nieuws in de
HALLO zal kijken. Ik neem aan een
stuk gevarieerder en in het algemeen vooral ook wat vrolijker.
Theo Kerstjens
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27 wordt 31 april

Wijziging afvalinzameling tijdens
Koningsdag
Op woensdag 27 april wordt er geen afval opgehaald.
Bent u normaal op woensdag 27 april aan de beurt met PMD, restafval óf de 60 liter keukenafval-contai-

Contact en
openingstijden

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

Moet u iets regelen aan de balie in het
gemeentehuis? Maak dan eerst een
afspraak. Dat kan via
www.horstaandemaas.nl of bel ons
op (077) 477 9777.

ner? Zet het afval op zaterdag 30 april (vóór 07.00 uur) aan de straat. Voor keukenafval in 10 of 23 liter
emmertjes is er geen inhaaldag. U kunt dit op de eerstvolgende normale ophaaldag aan de straat zetten.

Let op:

Woensdag 27 april zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf

Deze wijziging staat ook op uw afvalkalender. Check de afvalkalender digitaal op

gesloten ivm Koningsdag.

www.mijnafvalwijzer.nl of via de Afvalwijzer-app.

4 mei 2022

Nationale Dodenherdenking
Op woensdag 4 mei 2022 vindt de Nationale Dodenherdenking plaats. Voor de gemeente Horst aan
de Maas worden deze herdenkingen in de diverse kerkdorpen gevierd met een herdenkingsdienst,
waarna aansluitend een stille tocht naar het oorlogsmonument waar de traditionele kranslegging
plaatsvindt. Voor de locaties en tijdstippen verwijzen wij u naar www.horstaandemaas.nl

26 april 2022

Commissie bezwaren en klachten
Op maandag 18 april wordt er geen afval opgehaald.
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag 26 april 2022 bij
elkaar voor een hoorzitting.
Hoorzitting om 18.30 uur
Twee bezwaren tegen de afwijzing van verzoek om planschade aan de Horsterweg in Grubbenvorst.
De commissie brengt advies uit over te nemen besluiten op bezwaarschriften. De hoorzitting vindt
plaats in het gemeentehuis van Horst (ingang via hoofdingang). Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de secretaris van de commissie, mevr. A. Schatorje, tel. (077) 477 9777.

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

Melderslo

• Spahnumweg 1a (bouwen woning)

• Rector Mulderstraat/Lochtstraat (evenement)

Grubbenvorst

Meterik

• Salomon Walvisstraat (besluit straatnaam-

• Roothweg 4 (bouwen woning)
Sevenum

geving )
Horst

• Maasbreeseweg 117 (interne verbouwing)

• Hoek vd Meerendonckstraat/Venloseweg

Tienray
• Mackayweg 2 (kleinschalige horeca)

(ontwerp omgevingsvergunning)
• Kerkstraat 3a (vestigen pizzarestaurant)

Horst aan de Maas

• St. Lambertusplein (buiten behandeling

• Vertrokken naar onbekende bestemming:

laten aanvraag standplaatsvergunning)

• Broekhuizenvorst, Genenberg 25 (19-04-

• St. Lambertusplein (standplaatsvergunning)
• Gebr. Van Doornelaan 128 (evenement)
• Gasthuistraat 27 (evenement)
Lottum
• Markt (evenement)

2022)
• Beleidsregels PeuterPlusProgramma
en Voor- en Vroegschoolse Educatie
gemeente Horst aan de Maas
• Beleidsregels eenmalige energietoeslag
2022 gemeente Horst aan de Maas

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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Een nieuwe club

com hey
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(32
uur r!
)

Kempen Creëert groeit en daarom
zoeken wij versterking binnen ons
communicatieteam, iets voor jou?
Waar houden wij ons de hele dag mee bezig? Wij bedenken, maken en delen
communicatieboodschappen. Onze klanten verbazen met verrassende, creatieve
concepten. Dat is wat we het liefst doen. We kijken naar de vraag áchter de
vraag. We blijven nieuwsgierig. Zo komen we tot het beste resultaat. Dat doen
we met ons team van 20 enthousiastelingen, bestaande uit vormgevers,
communicatieadviseurs, redacteuren, drukkers en commercieel adviseurs.
Onze opdrachtgevers komen uit verschillende branches. De vraagstukken waar jij
je mee bezig houdt zijn dus iedere dag anders. Het ene moment ben je bezig met
de interne communicatie van een logistieke dienstverlener. Het andere moment
verzorg je externe communicatie van een organisatie uit de agrosector. Een dag is
nooit hetzelfde en dat maakt dit werk zo leuk.
Als communicatieadviseur ben jij er voor onze klanten! Je zorgt ervoor dat zij
op jou kunnen bouwen, hun boodschap goed overbrengen en de juiste doelgroep
bereiken. Je luistert naar de wens van de klant, de behoefte. Zoals we al zeiden:
je kijkt naar de vraag áchter de vraag. Vervolgens help je onze klanten door taken
over te nemen en de uitvoering bij ze weg te nemen.
Heb jij een passie voor communicatie? Doe je niets liever dan content creëren,
heb je een passende opleiding afgerond én ken jij alle ins en outs van social
media? Heb je daarnaast enkele jaren ervaring, zou je jezelf omschrijven als een
organisatietalent, ga je geen uitdaging uit de weg en beschik je over een rijbewijs?
Dan leren wij jou graag kennen!
Standaard meegeleverd: uitdagend en afwisselend werk. We garanderen dat de
dagen voorbij vliegen. Je komt in een ongekend gezellig team terecht waarin jouw
creativiteit de ruimte krijgt om te groeien.
Wil jij ons team komen versterken? Solliciteren kan door je cv en motivatie
uiterlijk vrijdag 30 april te sturen naar vacature@kempencreeert.nl. Heb je
inhoudelijke vragen over de vacature? Bel Sayenne op 077-3961350. Zij vertelt je
alles over het werken als communicatieadviseur bij Kempen.

#kempencreëert

Als de verkiezingen voorbij
zijn, weet je pas of je terug mag
komen, met wie en met hoeveel.
Onbekend zijn de nieuw te
vormen coalitie, de wethouders
en wat dat voor personele
verschuivingen met zich meebrengt. Inmiddels mag ik
binnen onze nieuwe raadsfractie, onze nieuwe club, als
fractievoorzitter functioneren.
Het is alweer de derde fractie
en ook nu voelt het direct goed.
Wederom een club met prachtige, enthousiaste en betrokken
mensen. Een club met mensen die
zich in gaat zetten voor een nog
beter Horst aan de Maas. Gewoon
een clubje prachtige mensen. De
komende periode gaan we niet
alleen met onze raadsleden en burgerraadsleden aan de slag, maar
gaan we ook een aantal werkgroepen opzetten met mensen die op
de kieslijst hebben gestaan, maar
niet in de raad zijn gekozen. Ook
dit zijn mensen die zich in willen
blijven zetten voor onze gemeente
Horst aan de Maas. Ik heb er maar
één woord voor: gruuts! Trots ben
ik op al deze mensen die samen
met ons aan de slag gaan en dat
wij op onze beurt ook graag met

andere fracties aan de slag willen.
Samenwerken op basis van respect
voor elkaar, met begrip voor het
feit dat we over sommige zaken nu
eenmaal politiek anders denken,
maar wel altijd met als doel het
algemene belang dienen van onze
inwoners in Horst aan de Maas.
Laten we vooral met elkaar praten
in plaats van over elkaar. Wij zijn er
tenslotte voor jou.

John Jenniskens

Perspectief Horst aan de Maas

Innovatie graag, verdozing nee
Perspectief staat voor economische ontwikkeling die nuttig
is voor het welzijn van onze
gemeenschap. Daarbij willen
we bedrijven ondersteunen bij
het creëren van een duurzame
en innovatieve economie met
medewerkers die telkens
meedenken over verbeteringen
aan hun producten of diensten.
Bedrijven die bereid zijn om
passende salarissen te betalen
en waar onze jongeren een
baan kunnen vinden met
voldoende perspectief.
In Sevenum langs de Zeesweg is
Geodis, transport en opslag, voornemens een locatie te vestigen.
Een locatie van 130.000 vierkante
meter met twee verdiepingen.
Een complex ter grootte van zo’n
twintig voetbalvelden en hier kunnen ongeveer tweehonderd mensen werken. Waar komen deze
mensen vandaan en waar is het
duurzame en innovatieve aspect
van deze vestiging in Sevenum?
Aangezien de werkloosheid ontzettend laag ligt en er dus geen
arbeidskrachten in de regio voorhanden zijn, is het aannemelijk
dat er arbeidsmigranten nodig
zijn. Dan lijkt er dus enkel sprake
te zijn van eenzijdig economisch
belang. Geen zinvolle invulling

voor de regio, laat staan voor de
bevolking van Horst aan de Maas.
Geodis zou een goed voorbeeld
kunnen stellen door een locatie te
zoeken in een regio met hogere
werkloosheid. Enkele weken terug
was er een protestmars en opnames hiervan zijn te zien op 24 april
op tv bij Pointer. De toename van
vrachtverkeer, het vergroten van
het stikstofprobleem, niet invullen
van natuurcompensatie, beperkt
zonnepanelen op de loods, opoffering van landbouwgrond. Waarom
verder gaan met deze verdozing
zonder enig perspectief?

Ton Wismans

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de
verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/
wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

2104 \ sport

Ook in tweede wedstrijd winst

SV Melderslo blijft in de Hoofdklasse
De korfbaldames van SV Melderslo 1 speelden donderdagavond 14 april de tweede play-off om klassenbehoud
tegen Oxalis 1 in sporthal De Kruisweide in Sevenum. De eerste play-off werd al ruim gewonnen door
SV Melderslo (8-24). Aan de Melderslose korfbalsters de taak om ook in de tweede confrontatie te winnen.
Dat lukte: met een 17-10 overwinning stelde de ploeg haar plaats in de Hoofdklasse voor volgend zaalseizoen
veilig.
Net als in de eerste wedstrijd, was
het ook nu weer SV Melderslo dat
direct op voorsprong kwam. Hoewel
het wat lastiger ging dan een kleine
week eerder, wist de thuisploeg die
voorsprong ook nu al voor rust flink
uit te breiden. Bij rust stond er een
stand van 9-3 in het voordeel van SV
Melderslo op het programma (opvallend genoeg exact dezelfde ruststand
als in de eerste play-off). Na rust was

het dit keer echter Oxalis dat wat feller uit de kleedlokalen kwam. De
ploeg scoorde verschillende keren van
afstand en kwam zo iets dichterbij (128). Hoewel SV Melderslo in de tweede
helft moeizaam speelde, kwam de
overwinning eigenlijk geen moment
echt in gevaar. Het eindsignaal klonk
uiteindelijk bij een stand van 17-10. Dit
opgeteld bij de 8-24 overwinning in de
vorige play-off, zorgt voor duidelijke

cijfers: SV Melderslo blijft volgend jaar
verdiend in de Hoofdklasse acteren.
Nu is het tijd voor de tweede helft
van de veldcompetitie. Op het veld
draait SV Melderslo bovenin mee in
de Hoofdklasse en doet het team nog
volop mee in de strijd om promotie
naar de Topklasse.
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Meerdere gouden plakken

Voltige Horst aan de
Maas weer op stoom
Drie teams en twee solo-voltigeurs van Voltige Horst aan de Maas
namen zondag 10 april deel aan een wedstrijd in Peer, België.
Na een lange tijd van geannuleerde en uitgestelde wedstrijden en
trainingen, waren de meiden en jongens weer blij en gemotiveerd
om aan de start te komen van een officiële, internationale
wedstrijd.

Tekst: SV Melderslo

Veel blessures

Wittenhorst boekt ruime thuiszege
op Deurne
Voetbalclub RKsv Wittenhorst speelde maandag 18 april een thuiswedstrijd tegen Deurne. De mannen uit
Horst wisten deze wedstrijd relatief makkelijk te winnen met 3-0.
Trainer Sjoerd van der Coelen had voor
de wedstrijd tegen Deurne heel wat
tegenslagen te verwerken. Een groot
aantal spelers kon niet paraat zijn
wegens blessures. Daarentegen kan
Wittenhorst altijd teruggrijpen naar de
jeugd. Hier zijn een aantal spelers zo
inpasbaar en ook dus vanmiddag.
Vanaf het begin liet Wittenhorst er
geen gras over groeien wie er wilde
gaan winnen. In de 4e minuut dook
Nick Driessen voor de doelman om af
te ronden. Doelman Verhoeven was
de winnaar. Maar niet voor lang, want

in de 11e minuut was het de beurt aan
Jelle Janssen. Het was weer de doelman die het feestje voor Wittenhorst
bedierf. Echter kwam Jelle met twee
mooie doelpunten vlijmscherp terug.
De eerste treffer ontstond in de 12e
minuut. Als een duveltje uit de doos
kwam hij bij de bal en het stond 1-0.
Het tijdperk Jelle was nog niet voorbij,
want Jelle was snel in de 16e minuut
toen Jeroen Verkennis werd neergelegd. De scheidsrechter zag dat Jelle
goed geposteerd stond en het was
2-0. Wittenhorst was in deze fase heer

en meester. Hierna kon Jeroen ervandoor gaan en liet de doelman kansloos: 3-0.
Na de pauze werd Deurne iets gretiger
en Wittenhorst kon de rust niet vinden
om de score veel hoger te maken. De
hoeveelheid open kansen waren niet
aan Wittenhorst besteed. Ook Deurne
liet verschillende kansen liggen. De
wedstrijd eindigde in 3-0.

Tekst: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst
Met nieuwe kleding, thema’s,
muziek en küren werd er gestreden
voor een mooie klassering en optimaal resultaat. Team 1 met Floor,
Puk, Hanne, Lise, Tara en Marielle,
voor het eerst uitkomend in een
hogere klasse, ging naar huis met
de eerste plaats. Ook team 2 met
Mayke, Liene, Lana, Bo, Falicia,
Maud en Bregje, liet de concurrentie achter zich en behaalde het
hoogste resultaat in haar klasse.
In deze klasse bezette team 3 met

Jana, Elin, Alana, Pepijn, Guusje en
Elin een mooie tweede plek.
Voor het eerst hebben twee leden
van de vereniging ook deelgenomen aan de solocategorieën tijdens deze wedstrijd. Voor Puk van
Ierland was er een eerste plaats bij
de Junioren en Lise Arts behaalde
een knappe tweede plek bij de
Children.

Tekst: Voltige Horst aan de Maas

Kwaliteit heeft een naam

MA Hovoc/VC Trivia kampioen
na ruime overwinning
De meiden van Hovoc/VC Trivia werden zaterdag 16 april na wederom een ruime overwinning in de
Dendron Sporthal in Horst kampioen. Met nog twee wedstrijden te gaan, was het team eigenlijk vorige
week al kampioen, maar het kampioenschap werd het liefst thuis gevierd met een overvolle tribune.
Hier werd PSV uit Eindhoven met 4-0 verslagen. Door samen te werken met twee volleybalverenigingen
zijn er nieuwe vriendschappen ontstaan, kon er afgelopen jaar op passend niveau gevolleyd worden en
was er de mogelijkheid om door te groeien in het volleyballen, wat heeft geresulteerd in het worden
van kampioen. / Tekst: VC Trivia

Voor al uw witte, groene en geschilde asperges.
Ook voor streekproducten.

Woensdag 27 april, Koningsdag zijn wij geopend!

Bij mooi weer elke zondag van
14.00 tot 16.00 live muziek op ons terras.

7 dagen in de week geopend.
Voor openingstijden zie onze website.
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl
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ATB-toertocht in
Melderslo

Melderslo wint in blessuretijd
van Rood Wit

Mountainbikeclub Neetfit uit Melderslo organiseert zondag 1 mei
een atb-tocht in de gemeente Horst aan de Maas. De tocht gaat
over een gevarieerd parcours van 30-45 en 65 kilometer, dat voor
iedereen begaanbaar is.

Op sportpark De Merel in Melderslo werd er op maandag 18 april afgetrapt tussen voetbalclub SV Melderslo
en Rood Wit. Op bezoek bij Rood Wit in Groesbeek werd het een gelijkspel: 2-2. Dit keer wisten de mannen
van Melderslo op het nippertje de winst binnen te slepen: in de blessuretijd werd het 1-0.

De route is grotendeels vernieuwd
en zal door de Swolgense bossen naar het Schuitwater voeren, vanuit daar gaat het via de
Houthuizervelden richting de pauzeplaats. Hier worden de deelnemers ontvangen met sportdrank
en koek. Vervolgens gaat de route
langs de Maas terug naar het
Schuitwater, de Swolgense bossen en de startplaats. Het gebied
wordt gekenmerkt door een goede
bodem waarin brede paden worden afgewisseld met single tracks
en snelle, vlakke delen met korte,
pittige klimmetjes. Ook bij nat
weer blijft de ondergrond goed

begaanbaar. In totaal zullen er
ongeveer 120 hoogtemeters moeten worden overwonnen.
Na afloop is er de gelegenheid de
fiets af te spuiten en kan er onder
het genot van een stukje vlaai in
de kantine van SV Melderslo nagepraat worden. Inschrijfplaats is
Eikelenbosserdijk 6 in Melderslo.
Tussen 08.30 en 10.00 uur is er de
mogelijkheid om te starten. Voor
meer info, kijk dan op www.neetfit.webs.com In geval van extreme
weersomstandigheden worden via
deze website de laatste updates
gegeven.

Melderslo begon aanvallend aan
de wedstrijd, het spel speelde zich
voornamelijk af op de helft van Rood
Wit. Na ruim een kwartier spelen
kwam Melderslo net niet op 1-0. Bart
Theeuwen en Tom Verlinden kwamen
een teenlengte te kort bij een scherp
aangesneden vrije trap van Luc van
Kuijck. Na een half uur kwam Rood
Wit meer in de wedstrijd en werd
Melderslo slordig. Melderslo kwam in
de 40e minuut goed weg, de aanvaller van Rood Wit kopte de bal terug in

plaats van in het doel. Hierdoor was
de ruststand nog steeds 0-0.
In minuut 48 kwam Melderslo bijna
op 1-0, maar de grensrechter gooide
de vlag omhoog. 1 minuut later was
het bijna weer raak. Na een goede
bal van Bart Verheijen schoof Luc van
Kuijck de bal net te zacht voorbij de
keeper, hierdoor kon de verdediger
van Rood Wit de bal nog voor de lijn
wegwerken. 10 minuten voor tijd
legde Joreno van de Ven de bal neer
bij Gijs Coenders, de keeper had echter

goed antwoord op deze bal.
In de blessuretijd pompte Luc van
Kuijck nog één keer de bal er in,
Gijs Coenders legde deze mooi bij
Bart Verheijen neer met de borst,
waardoor Bart Verheijen met een
goed schot de 1-0 kon maken.
Enkele minuten later floot de
scheidsrechter af voor het einde van
de wedstrijd.

Tekst: SV Melderslo

Sporting ST onderuit tegen hoogvlieger
Sambeek
Op een zonovergoten tweede paasdag, maandag 18 april, heeft voetbalclub Sporting ST een gelijk opgaande
wedstrijd verloren van de nummer drie Sambeek. De thuiswedstrijd werd met 1-4 verloren.

Vacature

Tandartsassistent
Wie zoeken wij
Een vlotte proactieve enthousiaste
tandartsassistent(e) die op korte
termijn wil starten.
Ben je niet in het bezit van het
benodigde diploma, bieden we de
mogelijkheid tot opleiding.
Ben jij degene die een positieve
bijdrage aan ons team wil leveren?
Stuur dan je motivatie met je CV naar:
admin@tandartsvriends.nl

Sint Jozefstraat 30 | 5753 AV Deurne
0493 31 60 60 | info@tandartsvriends.nl | tandartsvriends.nl

Beide ploegen lieten vanaf het eerste fluitsignaal merken geen genoegen te nemen met een verlies. Het
was Sambeek dat in de 5e minuut de
eerste speldenprik uitdeelde met een
kopbal op de lat. Toch waren het de
zwarthemden die in 14e minuut voor
het eerst konden juichen, een lange
bal van achteruit werd goed op waarde
geschat door Sven Beurskens, die
beheerst de 1-0 kon maken. Sambeek

schakelde vanaf dit moment een
tandje bij en wist met twee afgeslagen
lange ballen nog voor rust de score
om te draaien. Ruststand op sportpark Kerkebos: 1-2. Met een offensief
de kleedkamer uit zat er helaas niet
in voor de thuisploeg, Sambeek wist
meteen na rust toe te slaan en prikte
in de 48e minuut de 1-3 binnen. Kort
hierna werd de wedstrijd volledig in
het slot gegooid, een overtreding op

Jimmie Janssen werd niet gezien door
de leidsman, een vermeende natrappende beweging wel, waarna Sporting
ST met tien man verder moest. In de
laatste minuut van de blessuretijd
mocht Sambeek nog eens juichen voor
de beslissende 1-4. Volgende week
gaat Sporting ST op bezoek in Lomm
bij het hoger geklasseerde RKDSO.
Tekst: Sporting ST

Horse aan de Maas organiseert
Vriendjesdag
Ruiterclub de Pijts uit Grubbenvorst zal zondag 12 juni opnieuw een Vriendjesdag organiseren.
De Vriendjesdag is een initiatief van Ruiterclub de Pijts maar wordt breed gedragen door alle verenigingen
die aangesloten zijn bij Horse aan de Maas waardoor er een afwisselend programma aangeboden kan
worden. Het doel van deze Vriendjesdag is de jeugd (leeftijd tot 14 jaar) kennis te laten maken met de
veelzijdigheid van de pony- en paardensport.
Door middel van diverse demonstraties en clinics laat de organisatie de
jeugd zien wat er nog meer mogelijk
is naast gewoon rijden op een pony.
“We zullen diverse takken van de
sport laten zien waaronder mennen,
dressuur, springen, voltige en western rijden. Paarden en pony’s staan

centraal op deze dag en dus zullen we
ook die andere kant belichten. Er zal
onder andere een uitleg zijn over het
verzorgen van je pony en er zal een
hoefsmid aanwezig zijn.” Spel, sport
en plezier staat centraal op deze dag
en er zullen behalve demonstraties
en clinics ook diverse andere acti-

viteiten zijn speciaal voor de jeugd,
denk bijvoorbeeld aan hoefijzerverven en stokpaardenrace. Het complete programma van deze dag wordt
bekendgemaakt op de website en
Facebookpagina van De Pijts.
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Oranjefeest voor jeugd
van Hegelsom
In Hegelsom wordt op woensdag 27 april na twee jaar afwezigheid
weer het Oranjefeest georganiseerd voor de jeugd. Deelname aan
deze dag is gratis.
De dag begint met een kindermarkt van 10.30 tot 12.00 uur en
’s middags staat er een spellencircuit voor alle kinderen van de
basisschool op het programma. Dit
circuit bevat verschillende spelletjes en versnaperingen voor de
basisschooljeugd en heeft stormbanen voor de bovenbouwleerlingen. Het spellencircuit is van

13.30 tot 16.00 uur. Deelname
is volledig gratis. Alle activiteiten vinden plaats rondom zaal
Debije in Hegelsom en bij het Jong
Nederland-gebouw. Bij slecht weer
wordt uitgeweken naar het Jong
Nederland-gebouw. Ook ouders,
opa’s, oma’s, broertjes en zusjes
zijn welkom tijdens deze dag.

Jong Nederland organiseert
Koningsdagviering in Horst
Jong Nederland Horst organiseert op woensdag 27 april na lange
tijd weer een Koningsdag voor alle kinderen uit Horst en omstreken. Ouders zijn ook welkom.
De kinderen mogen tijdens deze
dag hun fiets, step, skelter of bolderkar versieren in de blokhut van
Jong Nederland Horst. Aansluitend
kunnen de kinderen meedoen aan
de fietsoptocht, die start op het
grasveld achter de blokhut van
Jong Nederland Horst en zal eindigen op het Sint Lambertusplein.
Op het Gasthuisplein is een spel-

lenkermis opgebouwd waar de
kinderen van 13.30 tot 16.30 uur
verschillende soorten spelletjes
kunnen spelen. Kermisspellen die
gespeeld gaan worden zijn onder
andere de kamelenrace, zoekbingo
en een kussengevecht. Daarnaast
is er een springkussen, een klimwand, een verkleedhoek en er is
een knutselhoek ingericht.

Rob van der Beele nieuwe
voorzitter Muziekvereniging
Eendracht Melderslo
Rob van der Beele uit Melderslo is tijdens een extra ledenvergadering op dinsdag 12 april gekozen tot nieuwe voorzitter van
Muziekvereniging Eendracht in Melderslo.

hey
beg orde
re
l
e
calc ider
gra ulato /
fim
r
edia
!

Wij zoeken versterking binnen ons
communicatieteam. Iets voor jou?
Wat ga je doen?
Als commercieel orderbelegeider ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding,
invoering en begeleiding van onze opdrachten. Je maakt calculaties voor offset
en digitaal drukwerk. Verder bestaat je takenpakket uit adviseren, bewaken van
orders en ben je de spil tussen klant, verkoop en productie.
Je bent als een van de eerste aanspreekpunten hét gezicht van Kempen en je
houdt grip op de gestelde levertijden, zowel intern als extern. Tot slot ben je
verantwoordelijk voor onze inkoop van materialen en onderhoud je contacten
met leveranciers.
Zoals je misschien al merkt, is dit een veelzijdige functie, maar: dat is voor jou
geen probleem.
Wie ben je?
Jij wordt gelukkig van controle en afwisselend werk. Je zoekt graag alles tot in
de puntjes uit en meerdere ballen in de lucht houden is voor jou geen probleem.
Verder heb je enkele jaren werkervaring in onze grafische wereld en heb je een
commerciële, enthousiaste en klantgerichte instelling. Je kunt prima zelfstandig
werken, maar je bent ook een echte teamplayer. Administratieve programma’s
zoals MS Office en Gripp kennen geen geheimen voor jou. Kun je ook nog
aangeleverde bestanden checken en in positie zetten? Dan zijn we helemaal blij.

Rob van der Beele kreeg de voorzittershamer van zijn voorganger
Annie Camps, die meer dan tien
jaar het voorzitterschap vervulde.
Voor haar verdiensten voor de
vereniging ontving Annie de eretitel erevoorzitter. Daarnaast blijft
zij vaandeldrager van de vereniging tijdens optredens van fanfare
en drumband. Rob van der Beele
is 52 jaar en woont al 21 jaar in
Melderslo. Naast Rob zijn ook zijn
vrouw Mai en de kinderen Loek en
Jurre actief binnen Eendracht, een
muzikale familie dus. Van beroep

is Rob docent wis- en natuurkunde op het Dendron College.
Hij is al jaren actief in het verenigingsleven in Melderslo: bestuurslid Kindervakantiewerk; actief lid
van sportvereniging SV Melderslo
en prins van de Vlaskop in 2018.
Bovendien is Rob nog steeds de
enige ´Maestro van de Melderse´.
Dat werd hij tijdens het tot nu toe
enige Maestroconcert van Eendracht
in 2017. Rob ziet, samen met de
overige leden van het bestuur, de
werving en het behoud van jeugdleden als zijn belangrijkste speerpunt.

Hoe solliciteer je?
Stuur een mail naar vacature@kempencreeert.nl en voeg daar je cv en
motivatiebrief bij. Heb je vragen? Bel dan even met Eric, via 077 396 13 50.
Solliciteren is mogelijk tot en met vrijdag 29 april.
Tot snel!
Over Kempen Creëert
Wij zijn een communicatiebureau en wij bedenken, maken en delen doeltreffende
communicatieboodschappen. Onze opdrachtgevers komen uit verschillende branches.
De vraagstukken die bij jou terecht komen zijn dan ook iedere dag anders. We kijken
altijd naar de vraag áchter de vraag. We blijven nieuwsgierig en komen zo tot het
beste resultaat. Dat doen we met ons team van 20 enthousiastelingen, bestaande uit
vormgevers, communicatieadviseurs, redacteuren, drukkers en commercieel adviseurs.

#kempencreëert
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Flink! Jeugdtoneel gaat op tour
Na twee jaar van doorschuiven, herschrijven en plannen mag Flink! Jeugdtoneel uit Horst aan de Maas
weer optreden. Daarom organiseert de vereniging een Flink On Tour Weekend in gemeenschapshuis
De Wingerd in Sevenum.

Leefomgeving verbeteren

ABCD-workshop in
‘t Gasthoês

Synthese organiseert op woensdag 11 mei een workshop ABCD
voor inwoners uit Horst aan de Maas.
ABCD, wat houdt dit in? ABCD staat
voor Asset Based Community
Development. Je kan het lezen als
‘Gemeenschapsontwikkeling die
uitgaat van de aanwezige krachten/talenten’. Bewoners die zelf in
eigen wijk, buurt of dorp veranderingen tot stand brengen en
samen de leefomgeving verbeteren door het bouwen aan relaties
en onderlinge verbondenheid.
Doen waar je goed in bent, elkaar
versterken en samen iets betekenen voor jezelf én een ander. De
bijeenkomst begint om 19.30 uur
en duurt tot 21.30 uur. Het vindt
plaats in ‘t Gasthoês in Horst.

Verkennen
Tijdens deze bijeenkomst gaan de
aanwezigen de ABCD-methode
verkennen. Wat houdt dit in en
waar gebeurt dit al? Hoe weet je
waar de ‘verborgen’ talenten zitten in je wijk, buurt of dorp en
hoe spreek je ze aan? Allemaal
vraagstukken waar we samen een
antwoord op vormen aan de hand
van jullie praktijkvoorbeelden.
Aanmelden kan door te mailen
naar m.cruijsberg@synthese.nl
Dit kan tot woensdag 4 mei. Er is
ruimte voor maximaal dertig personen.

Vragen stellen
Er worden twee verschillende shows
gepresenteerd: ‘De nieuwe kleren van
de koningin’ en ‘American dream’. Bij
de eerst genoemde show heeft Sacha
van de Ven de regie en spelen de jong-

ste kinderen de rollen. De voorstelling
vindt plaats op zaterdag 23 april om
19.00 uur en zondag 24 april om 11.00
uur. American Dream staat onder leiding van Isa Erhardt en wordt gespeeld

door de oudste groep. Deze voorstelling vindt plaats op vrijdag 22 april om
19.00 uur en zondag 24 april om 14.00
uur. Voor meer informatie, kijk dan op
www.flinkjeugdtoneel.nl

Expositie geopend van Meerlose
kunstenaar Floor Hermans
In openluchtmuseum De Locht in Melderslo is op tweede paasdag, maandag 18 april, een expositie geopend.
Het betreft een tentoonstelling van foto’s van het kunstproject De Aspergestekers van de Meerlose kunstenaar Floor Hermans.
Floor Hermans is vanaf de begin van
de jaren negentig als huisvester persoonlijk betrokken geweest bij de
sociale omstandigheden van uitgepro-

cedeerde asielzoekers, zogenaamde
illegalen en andere buitenlanders.
Hermans heeft een fotoboek gemaakt
van de meer dan dertig jaar omvat-

tende periode van vlak na de val van
de Berlijnse Muur. De expositie in De
Locht is, behalve op maandag, iedere
dag geopend, tot eind september.

Informatieve wandeltocht
bij Greenport
door buurtbewoners
De buurt van de straten Zeesweg, Venloseweg, Klassenweg,
Dorperdijk, Romerweg en Laarweg in Sevenum organiseert op
vrijdagavond 29 april een wandeling in Greenport. Zij wil aan
de bezoekers laten zien dat Greenport volgens hen te hard
groeit.
“We willen u laten zien wat er
gebeurt en dat het moet stoppen”,
zeggen de buurtbewoners. “Wij
verwelkomen u graag op de hoek
Dorperdijk en Zeesweg om 19.30
uur in de avond.” Tijdens deze
informatieve ronde laten de buurtbewoners zien waar zij tegenaan

lopen in het Greenport-gebied.
Zondagavond 24 april besteedt
Pointer op NPO2 aandacht aan de
situatie in Sevenum. De uitzending
begint 22.10 uur. Vragen na de uitzending kunnen worden gesteld
tijdens de wandeltocht.

Gratis tips

Join Too gaat weer op pad
Vocalgroup Join Too uit Meerlo heeft een aantal concerten gepland. Zo gaat ze haar repertoire ten gehore
brengen in Venray, Helmond en de gemeente Horst aan de Maas.

Gratis hulp bij
belastingaangifte in de
Bibliotheek Horst
In de Bibliotheek Horst kunnen mensen op een aantal dagen in
april hulp krijgen bij het doen van hun belastingaangifte. Deze
persoon helpt bij het invullen van de aangifte, geeft tips en
beantwoordt vragen. Geïnteresseerden hoeven hiervoor geen lid
te zijn.
Er is een ervaren vrijwilliger aanwezig op dinsdag 26 april. Kan de
vrijwilliger niet verder helpen, dan
wordt de klant doorverwezen naar
een betrouwbare partner of de
Belastingdienst. De hulp is gratis,
ook voor niet-leden van de bibliotheek. Wel wordt gevraagd om
vooraf aan te melden via www.
biblionu.nl

Papieren
Join Too staat op zondag 10 juli in het
Odapark in Venray, zondag 18 september op festival Carat in Helmond
en op zondag 20 november op het
korenfestival Horst aan de Maas. Het
kerstprogramma, dat voorheen niet
doorging vanwege corona, wordt in

december uitgevoerd. Een definitieve
datum volgt nog. “Verder nemen we
deel aan de open repetities tijdens de
open korendagen, georganiseerd door
de korenbond”, zegt de vereniging.
“Voor Jointoo zijn dit de repetitie op
woensdag 25 mei en woensdag 8 juni.

Iedereen is dan van harte welkom op
onze repetitie (met gezellige pauze)
op woensdagavond van 20.00 tot
22.00 uur in de muziekzaal in Meerlo
aan de Mgr. Jenniskensstraat.”

Om het invullen tot een succes te
maken, dienen een aantal officiële
papieren meegenomen te worden
naar het spreekuur zoals jaaropgaven, WOZ-waarde van de woning
en dergelijke. Bij de informatie-

balie van de bibliotheek is een
overzicht verkrijgbaar en de lijst is
ook te vinden op de website van
BiblioNu.

Computers
Wie zelf aangifte wil doen, kan
hiervoor gebruikmaken van de
gratis faciliteiten in de Bibliotheek
Horst. Er zijn computers beschikbaar om zelfstandig aan de slag
te gaan. Bibliotheekmedewerkers
kunnen algemene hulp verlenen
bij problemen, bijvoorbeeld als de
computer niet goed werkt. Voor
specifieke hulp bij de aangifte
kan men terecht bij het belastingspreekuur.
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Theatervoorstelling over intersekse en muziektheater in ‘t Gasthoês
Er staan weer voorstellingen op de planning in ‘t Gasthoês in Horst. Kukeleku brengt op vrijdag 22 april de
theatervoorstelling ‘X Y WE’ van Marleen Hendrickx op het podium en op zaterdag 23 april is het de beurt
aan ‘Speelbeesten II’ van Maartje & Kine.
‘X Y WE’ is een voorstelling die een
inkijk biedt in het leven van intersekse mensen. Op de vloer staan
zes personen van alle leeftijden,
die elk en samen hun verhaal vertellen, sommigen voor het eerst in
hun leven. Samen vormen ze een
ensemble van ervaringsdeskundi-

gen, geregisseerd naar hun verschillende ambities en talenten. 190.000
Nederlanders en 57.000 Belgen zijn
intersekse personen: mensen die
geboren zijn met een lichaam dat
niet voldoet aan de normatieve definitie van man of vrouw. Vaak is over
hen gezwegen, ook door henzelf,

op advies van artsen. Theatermaker
Marleen Hendrickx, zelf intersekse,
doorbreekt met haar voorstelling dat
stilzwijgen.

De joik
Met ‘Speelbeesten II’ maken Maartje
& Kine van de coronanood een

De Rozenhof opent haar deuren
De Rozenhof in Lottum opent op zondag 1 mei haar poorten. Na twee jaren van beperkingen in verband met
corona hoopt De Rozenhof dat ze dit jaar een ontspannen seizoen mogen beleven. De stichting heeft de afgelopen jaren veel werkzaamheden verricht.

deugd. Afgelopen winter stapten ze
in hun busje en reden ze naar Kines
thuisland Noorwegen. Geïnspireerd
door een sneeuwwitte wereld waar
corona niet leek te bestaan, schreven
Maartje & Kine over onderwerpen
die ze tot dan toe niet aandurfden:
die ontbrekende kinderwens,
ontspoorde liefdes en de eerste
tekenen van dementie bij één
van de ouders. Toen de auto door
bevroren diesel niet meer startte,

Truckrun mag weer
doorgaan
De 21e Truckrun trekt zondag 24 april door de dorpen van de gemeentes
Horst aan de Maas en Venray. Het startschot vindt plaats op de
Energiestraat in Horst.
Na een aanwezigheid van twee jaar
zal Truckrun 2022 weer gaan rijden
door de vele kernen. Er is van alles te
doen. Zo zullen Rob & Joske ‘s morgens zorgen voor de lekkerste meezingers en in de middag zal de allround
zanger Jeffrey Peters uit Nijmegen op
het podium staan. Vanaf 08.30 uur
arriveren de eerste trucks. De locatie
van alle feestelijkheden en de aftrap
van Truckrun 2022 is centraal gelegen

Het park gaat om 10.00 uur open.
Daarna, om 13.00 uur, vindt de opening van het nieuwe museum plaats.
Afgelopen winter is het park uitgebreid met dit museum. Hier is de
geschiedenis van Lottum te zien,

de geschiedenis van de roos en de
connectie van de roos met Lottum.
Verder worden de Lottumse gebruiken
getoond en de roos in de kunst en cultuur. Dit gebeurt middels lichtpanelen,
interactieve media en QR-codes. Vanaf

trokken ze per hondenslee verder
naar inheemse volken en leerden ze
de joik: het traditionele gezang van
de Sami, een oeroude zangtechniek
om koeien te lokken in de bergen.
In ‘Speelbeesten II’ brengen Maartje
& Kine hun Noorse ervaringen naar
de Nederlandse theaters.
Beide voorstellingen beginnen om
20.15 uur.

in de gemeente Horst aan de Maas.
Het opstellen van de ruim 225 trucks
op het Industrieterrein Hoogveld
begint meteen. De complete route,
het programma en het laatste nieuws
over de jubileumeditie zijn terug te
vinden op www.truckrun.nl of op de
Facebookpagina van de Truckrun.
Het startschot van de Truckrun
wordt gedaan door wethouder Eric
Beurskens om 12.45 uur.

14.00 uur treedt Die Stall-Freunde op.
De Rozenhof is flink uitgebreid. Zo is
de tuin dubbel zo groot geworden. Er
is een terras, maar ook binnen staan
zitjes.

Winnaar zesde editie Hôrster Kwis
bekend
Team ‘71%’ werd vrijdag 15 april uitgeroepen tot winnaar van de zesde editie van de Hôrster Kwis.
Zij ontving hiervoor de Hôrster Kwis wisseltrofee. Team ‘71%’ won de quiz twee keer eerder, in 2017 en 2018,
en verslaat hiermee team ‘Staek 19**’, dat de vorige editie won. Team ‘Ratjetoe 5.0’ werd tweede en team
‘Weej 4 zien Kammerui vaan niks’ derde. Met 70 teams, ruim 1.200 deelnemers en weer heel veel
enthousiasme wordt er door de organisatie teruggekeken op een geslaagde editie van de Hôrster Kwis.
“Het was bijzonder om de quiz van 2021 nu te spelen”, aldus de organisatie. De volgende editie vindt
weer als vanouds plaats op 28 december 2022.

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie

Hooikoorts, Vermoeidheid, Stress,
Herstel na Ziekte, Overgangsklachten,
Pijnklachten, Blessures, Afvallen

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!
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Smid aan het werk bij De Locht
Bij openluchtmuseum De Locht in Melderslo zijn op zondag 24 april
allerlei activiteiten te doen. Zo is er een smid aan het werk.
De smid is actief met het bewerken
van ijzer. Het smidsvuur en het geluid
van hamers en blaasbalgen zorgen
voor de sfeer. In de op hout gestookte
oven wordt brood gebakken en Jos

Theunissen zorgt voor een muziekoptreden. Het museum is open van dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot
17.00 uur.

Internetcursus voor beginnende
pc-gebruikers
BiblioNu biedt een gratis internetcursus voor beginnende pc-gebruikers
aan. Deze cursus is te volgen bij de bibliotheek van Horst.
Internet wordt steeds belangrijker in het
dagelijks leven. Tweedehands koopjes,
informatie van de overheid, belastingaangifte doen, een reis boeken, bankzaken regelen, dat gaat bijna allemaal
online. Maar niet iedereen is even
handig in de omgang met de computer. In de gratis cursus Klik & Tik worden in online oefenprogramma’s, met
behulp van video’s basisvaardigheden
zoals websites bekijken, e-mailen en
downloaden uitgelegd. Speciaal voor

diegenen die niet of nauwelijks met een
computer hebben gewerkt. De deelnemers werken in hun eigen tempo onder
begeleiding van een vrijwilliger. Het
programma legt via filmpjes stap voor
stap uit hoe de pc en internet werken,
hoe je formulieren invult en websites
leest. De cursus is iedere dinsdag- en
vrijdagmorgen in de bibliotheek Horst
van 09.00 tot 11.00 uur. Voor meer informatie, mail dan naar info@biblionu.nl of
bel naar 077 398 23 39.

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 25 st!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hor

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

We zijn van 27 april t/m 8 mei alle dagen open!

Horeca, natuur- en informatiecentrum

Midden in de natuur
Bosbrasserie
Pannenkoeken
Heere Peel
Schadijkse Bossen
Fietsen
Wandelen

el
Ontdek de HeereBPeossen!
en Schadijkse
Aan de Drift

Lorbaan 9A
5966 PG America

077-3903175
www.aandedrift.nl
/AandeDrift

Puzzel

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door
Gommans De Echte Bakker 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 24 april 2022
(12.00 uur) binnen zijn. De winnaar wordt donderdag 28 april 2022 bekendgemaakt
op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!
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E
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W

3 letters
HAN
JEF
WIM
4 letters
ALEX
DOLF
KOOS
LUUK
5 letters
ADRIE
AREND
ARIEN
BENGT
BERND
BRIAN
BRUNO
ERNIE
EVERT
GLENN
HENRI
ISAAC
JULES
MARCO
PJOTR
TJERK
WISKE
WUBBE

M
A
N
F
R
E
D
O
L
F
N
Z
R
N
B
I

M
S
T
E
P
H
A
N
T
E
G
T
R
E
L
S

A
V
O
L
K
E
R
T
N
S
T
E
J
J
V
K

H
R
E
P
S
A
J
S
A
K
U
U
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E
H
E

6 letters
ARNAUD
EDMOND
FABIAN
FAUSTO
JASPER
KONRAD
KRELIS
PETRUS
RINTJE
THOMAS
TJEERD
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De overgebleven letters vormen de oplossing:

De oplossing van de puzzel in de HALLO van 14 april 2022 was:

7 letters
ANDRIES
GILBERT
GISBERT
LAMBERT
LEOPOLD
LUBBERT
MANFRED
NORBERT
STEPHAN
VOLKERT
8 letters
FREDERIK
JOHANNES
KOENRAAD
MOHAMMED

H
L
O
D
E
N
K
O
E
N
R
A
A
D
E
D

En de winnaar is: Franc Joosten.
Van Harte Gefeliciteerd met een cadeaubon t.w.v. € 25,beschikbaar gesteld door Keurslagerij Crist Coppens!
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Religie

Lang gewacht

Medische zorg

Tijden Heilige Missen

Apotheek

Broekhuizen

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

zondag 24 april
Eerste H. Communie

10.30 uur

Griendtsveen
zondag 24 april

Grubbenvorst
Zaterdag 23 april
Zondag 24 april

11.00 uur

zondag 24 april

Zaterdag 23 april
Zondag 24 april
Maandag 25 april
Dinsdag 26 april
aanbidding
Woensdag 27 april
Donderdag 28 april
Vrijdag 29 april

(alleen na telefonische afspraak)

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

18.00 uur
11.00 uur
18.30 uur
09.00 uur

Gebiedsteams

18.30 uur
18.30 uur
18.30 uur

Kronenberg

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

Gemeente Horst aan de Maas

Zaterdag 23 april

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

19.15 uur

Meerlo

Donderdag 28 april
rozenkrans
biddende moeders

Tandarts

09.00 uur
08.30 uur
09.30 uur

Swolgen

Zondag 24 april
Dinsdag 26 april
rozenkrans

Spoedgevallendienst

22 t/m 24 april
Tandartsen Praktijk Venray
Wilhelminastraat 17a, Venray
0478 58 07 00

09.00 uur
19.00 uur
18.40 uur

Sevenum

Zondag 24 april
uitstelling
Maandag 25 april
Dinsdag 26 april
Donderdag 28 april
Vrijdag 29 april

25 t/m 28 april
Mondzorg Westsingel
Westsingel 102, 5961 DD Horst
077 777 70 55

09.30 uur
14.00 uur
18.30 uur
18.30 uur
18.30 uur
18.30 uur

Tienray

Woensdag 27 april
rozenkrans

kerkdienst

Het festival had een vol programma
met verschillende dj’s en groepen
en trok weer heel veel publiek.
Ongeveer 2.000 muziekliefhebbers
togen naar soos Merlin en het
festivalterrein aan de Peschweg
in Meerlo. In het soosgebouw
traden groepen op en in een grote
tent zorgde een dj voor de sfeer.
Dat gebeurde ook op het grotere
buitenterrein. Volgens de organisatie

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

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

19.00 uur
18.30 uur

De Schuilplaats
zondag

Venlo

09.30 uur

Horst

De mannen en vrouwen van OJC Merlin Meerlo hebben vanwege corona twee jaar moeten wachten, maar dit
weekend was het weer zover. Op zondag 17 april vond het festival Merlinpop plaats in Meerlo.

Huisartsenpost

19.00 uur
Motorzegening

Hegelsom

Volle bak bij Merlinpop
in Meerlo

Apotheek Maasdorpen

is Merlinpop meer dan muziek.
“Het is ook een jaarlijks treffen van
jongelui uit de hele regio om gezellig
enkele uurtjes door te brengen.
We hebben twee jaar moeten
wachten, maar nu is het gelukkig
weer mogelijk. En het is weer volle
bak”, zegt Nick Arts van de Merlinorganisatie. “We hebben als soos
Merlin een naam hoog te houden.
Vijftig jaar geleden organiseerde

de soos het befaamde Midsummerpop festival. Merlinpop is natuurlijk
veel kleinschaliger, maar de sfeer in
het organisatie team is hetzelfde als
toen. Samen de schouders eronder
zetten, want er komt een hoop kijken
om zo’n festival handen en voeten te
geven.”

Beeld: René Poels

Alarmnummer

10.00

Brand, ongeval of misdrijf
112

Priesternoodnummer

Geen spoed, wel politie?

Horst aan de Maas

Op zaterdag 7 mei 2022 vindt de zesde editie van het hardloopevenement

0900 88 44

Rundje um ut Hundje in het centrum van Horst plaats.

06 55 40 80 23

Een gezellig hardloopevenement in de regio met een nieuw parcours.

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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350 meter • 500 meter • 1250 meter
2500 meter • 5 km • 10 km

Oplossing vorige week:
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SCHRIJF JE IN en loop mee op 7 mei
Inschrijven en informatie:

www.rundjeumuthundje.nl
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Geplukt

Pascal Flink Broekhuizenvorst
Deze geboren Hagenees staat altijd positief in het leven. Het liefst is hij de hele dag bezig met vissen.
Vanuit de groothandel naar het vangen zelf, hij is van alle markten thuis. Deze week wordt Pascal Flink
(50) uit Broekhuizenvorst geplukt.

Een topgezin noemt Pascal zijn
nest als hij terugkijkt op zijn leven
vroeger. “Ik groeide op in Den
Haag met mijn ouders; ik was
enig kind. Mijn vader werkte binnen de staalindustrie en maakt
spuitcabines. Mijn moeder zorgde
voor het huishouden, dus ik kon
altijd terugvallen op één van
mijn ouders als ik thuis kwam.
Dat vond ik altijd heel fijn.” Pascal
omschrijft zichzelf in die tijd als
een sociaal kind. “Ik maakte snel
met andere kinderen contact. Het
kwam vaak voor dat er een klasgenoot voor onze deur stond om
met mij af te spreken. Dan was ik
niet thuis, want Pascal was weer
aan het vissen.” De liefde voor
vissen begon al vroeg. “Volgens
mij was ik zo’n 6 jaar toen ik
begon met vissen. Ik was altijd
al op zoek naar krabjes en mosselen aan de kust. Waar die liefde
van vissen vandaan komt, weet ik
niet. Het gekke is dat mijn vader
en moeder er totaal niet van houden. Misschien komt het omdat
ik het vissen nodig heb, het hoort
bij mij. Ik was een druk kind en
kon helemaal hyper zijn en dan
even later chill aan de waterkant
zitten.”

Ga leren
Als puber had Pascal niet zo veel
met school. “Het was niet dat ik
een spijbelaar was, ik gedroeg mij
goed op de middelbare school.

Het leren stond mij gewoon totaal
niet aan. Mijn middelbare schoolleven
begon bij het vwo en het eindigde op
het laagste niveau. Mijn ouders zeiden altijd: ‘Ga leren, dat is belangrijk
voor je. Daar heb je later profijt van.’
Daar had ik geen boodschap aan, ik
vond het prima zo om op een laag
niveau er makkelijk doorheen te fietsen. Want waarom moet ik weten op
welke veldslag Karel de Grote is verslagen? Ik leef in de 20e eeuw.”

Stuk socialer
Nadat Pascal zijn diploma in handen had, stond hij voor een belangrijke beslissing. “Ga ik in vervroegde
militaire dienst of niet? Doorleren
ging zeker niet gebeuren. Na mijn
diploma tot en met september heb
ik in de kassenbouw gewerkt en
daarna heb ik besloten om vervroegd
in dienst te treden.” Pascal vond het
daar fantastisch. “Ze maken daar
echt een man van je”, zegt hij. “Wat
minder was, was dat Hagenezen
en Amsterdammers niet zo lekker klikken. Gelukkig ben ik een
sociaal persoon en heb ik mij wel
gered. Ik deelde nota bene met een
Amsterdammer mijn kamer. Er was
geen optie om hem op z’n bek te
slaan, want hij was stukken groter
dan mij. Dan wordt je ineens nog
socialer.” Na een tijdje kreeg Pascal
de kans om opgeleid te worden tot
rijinstructeur bij de militaire dienst.
Hij besloot ervoor te gaan. “Mijn
moeder was altijd al een held voor

me. Zij kon schakelen, spiegelen, gas
geven, kijken en tegelijker tijd praten
met mij. Dat heb ik altijd ontzettend
knap gevonden. Dat wilde ik ook
leren.”

nieuwe visvijver van Willem Een in
Broekhuizen.” Daar oefent hij zijn
grootste passie uit. “Het is geen
hobby, het is een deel van mijn
leven”, zegt Pascal. Hij zit zo in de
vissport dat hij binnenkort uit mag
komen voor zijn eigen land tijdens
het WK karpervissen in Hongarije.
“We gaan natuurlijk voor de winst,
ik schat onze kansen best hoog in.
Ik ben enorm trots op mezelf. Niet
omdat ik daar sta voor m’n land,
maar het is veertig jaar investeren
in mezelf.” Wat is dan voor Pascal
zo mooi aan de vissport? “Iedere
keer leer je weer nieuwe dingen”,
legt hij uit. “Als ik van tevoren
weet dat ik in elke vijver iedere
keer 10 kilo weet te vangen, dan
stop ik. Want dat is zo mooi aan
vissen, je zult het nooit helemaal
begrijpen. Het blijft een mysterie. Je
moet je aanpassen, vissen leren te
begrijpen en weten hoe ze denken:

dat is niet eenvoudig.” Pascal is dan
ook hartstikke trots op de nieuwe
locatie van visvijver Willem Een in
Broekhuizen. “Dit hebben we met z’n
allen opgebouwd. Het is nog lang niet
klaar, maar je ziet dat het snel groeit.
Laatst zag ik een aantal reeën lopen,
een ooievaar streek neer en ik spotte
een ijsvogel. Het is prachtig om te
zien wat je hier hebt gecreëerd en dat
voor iedereen in Horst aan de Maas
en daarbuiten.”

Waarom moet ik weten
op welke veldslag Karel
de Grote is verslagen?
Ik leef in de 20e eeuw.

Tekst: Niels van Rens

aanstaande
zondag
koopzondag
Shop p
z Ndag

Heftige tijd
Pascal werd in Venlo gestationeerd
en behaalde daar zijn rijbewijs en
kwam uiteindelijk op de kazerne in
Blerick terecht. Daar is hij zo’n zeven
jaar gebleven. Terug naar Den Haag
wilde Pascal niet. “Ik reisde wel eens
op en neer richting mijn ouders, maar
ik vond het hier heerlijk in Limburg. Je
kunt op elk moment de rust opzoeken en dat beviel mij wel.” In 1996
en
Koopzondag
2021_Hallo advertentie.indd
1997 moest Pascal naar Joegoslavië.
“Ze hebben het daar niet makkelijk.
Voor jezelf geldt dat ook. Het is wat
je er zelf van maakt. Het moeilijkste
vond ik toen ik met kerst voor even
naar huis mocht. Dan loop je de Jan
Linders binnen en hebben er twee
personen ruzie om een potje jam.
Nadat je zoveel leed en oorlog hebt
meegemaakt, besef je ineens hoe
goed we het hier hebben. Ik begrijp
dan ook nooit dat mensen moeilijk
doen als het een keertje regent.”

Vissenliefde
Sinds het begin van dit jaar is Pascal
veel te vinden in een groothandel
van visvoer. “Daar ben ik loodsbaas
en zet de poppetjes op de juiste
plekken. Eigenlijk ben ik zeven dagen
in de week aan het werk, want dat
doe ik in mijn vrije tijd ook bij de

www.horst-centrum.nl
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