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Horst aan de Maas

Kermiskriebels
Het centrum van Horst stond van zaterdag 30 april tot en met woensdag 4 mei in het teken van de voorjaarskermis. Jong en oud trokken ernaar toe voor vijf dagen plezier.
Van botsauto’s tot aan de draaimolen, voor iedereen was er vertier. / Beeld: Sten Jetten

Onderzoeksresultaten nog niet bekend
i.v.m. moederdag
zaterdag 7 mei open
van 7.00 tot 17.00 uur
Meer dan 15 kleuren snijrozen
ze
Ook een zeer ruime keu
uit glazen vazen

Om u snel te kunnen helpen,
heel graag van te voren bestellen!
rozenautomaat
Hazenkampweg 25
5964 PE Meterik
T (077) 464 20 97
www.vanderhulstrozenkwekerijen.nl
info@vanderhulstrozenkwekerijen.nl

Rudy Tegels stelt zich niet
beschikbaar als wethouder
Rudy Tegels heeft na ruim twee jaar wethouderschap besloten
zich niet meer beschikbaar te stellen voor de nieuwe coalitieperiode. Op maandag 14 maart werd er een onafhankelijk onderzoek
naar hem aangekondigd, onder meer omdat hij een liefdesrelatie
met een vrouwelijke ambtenaar niet gemeld had aan burgemeester Ryan Palmen. Omdat er nog geen conclusie uit het onderzoek
gekomen is en de coalitie-onderhandelingen om duidelijkheid
vragen, heeft Tegels besloten zich niet beschikbaar te stellen voor
een rol als wethouder.
Het besluit valt Tegels zwaar.
“Ik heb dit werk altijd met veel
enthousiasme, overgave en voldoening gedaan en het belang van
de inwoners altijd vooropgesteld”,
geeft hij aan. “Van begin af aan

heb ik alle medewerking toegezegd aan het onafhankelijk onderzoek en aangegeven dat ik alle
vertrouwen heb in de goede uitkomsten van dat onderzoek.
Lees verder op pagina 05

Zondag ontbijt
Het ontbijtpakket bestaat uit:
• 2 PLUS Roomboter croissants
• 2 PLUS Petit pain (bruin of wit)
• 1 fles à 500 ml PLUS Vers geperst sinaasappelsap
• 1 doosje à 6 stuks PLUS eieren middelgroot

ALLEEN OP
ZONDAG

5.94

2.

Ontbijtpakket

99

Lucassen

Elke zondag geopend van 9.00 tot 18.00 uur
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Vriendengroep eert overleden Guus Janssen (21)
met voetbaltoernooi
De jongens van de vriendengroep VC Noëits Gezeik gingen de afgelopen
twee maanden door een onwerkelijke periode. Hun vriend Guus Janssen
overleed op carnavalsmaandag, nadat hij werd neergestoken op het
Lambertusplein in Horst. De afgelopen twee maanden stonden voor de
vriendengroep dan ook in het teken van rouw en verwerking. Om Guus
te eren en stil te staan bij zinloos geweld, organiseert de groep een
voetbaltoernooi op het sportpark van RKsv Wittenhorst in Horst.
Guus’ vrienden Stef Smits (20) en
Koen Spreeuwenberg (21) kijken terug
op een intense periode. “De eerste
paar weken waren ontzettend druk en
zwaar, maar daarna wordt het eigenlijk alleen maar meer confronterend
als het leven weer verder gaat voor
anderen”, blikt Stef terug. “De eerste
weken rouwt iedereen met je mee en
erna gaan mensen door, terwijl je daar
zelf nog niet klaar voor bent”, voegt
Koen hieraan toe. De vriendengroep,
die sinds het overlijden van Guus
nog uit elf man bestaat, vindt steun
bij elkaar door samen te komen en
herinneringen op te halen. “We zien
elkaar sowieso iedere week en door
met elkaar te zijn voel je je toch beter,
ook al heb je het er niet iedere keer
over en is het duidelijk dat er iemand
mist. Als ik alleen ben, dan heb ik het
er juist zwaarder mee”, legt Koen uit.
Guus stond bekend als een allemansvriend. “Hij was heel sociaal en kon
het met iedereen goed vinden”, zegt
Stef. “Hij bracht overal waar hij kwam
gezelligheid mee.”

Voetbalteam

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

Op twee man na zit de hele vriendengroep in één voetbalteam, waar Guus
ook deel van uitmaakte. “Vlak na zijn
overlijden bood iemand van Sport aan
de Maas tijdens een voorlichtingsavond over zinloos geweld aan om te
helpen bij het organiseren van een
sportevenement ter nagedachtenis aan
Guus. Zij zei dat we contact met haar
konden opnemen als we dit in gang
wilden zetten. Dit vonden wij toen nog
te snel, omdat we veel andere dingen
aan ons hoofd hadden”, geeft Stef aan.
“Toch is het wel in ons hoofd blijven
hangen en vonden we het een erg
mooi idee, waar we iets mee wilden
doen. Toen is het balletje gaan rollen”, zegt Koen. “We zijn samengekomen met Wittenhorst en Sport aan de
Maas om het erover te hebben wat er
allemaal moest gebeuren. Van tevoren hadden we zelf al een concreet
plan opgesteld over hoe we het voor
ons zagen.” De jongens wilden namelijk een voetbaltoernooi organiseren
voor vriendenteams met aansluitend
een feest. “We hebben een plan van
aanpak gemaakt en zijn bezig met
het oprichten van een stichting, Het
Guus Janssen Voetbaltoernooi”, vertelt Koen. “Het doet ons goed om ons
hiermee bezig te houden. Zo kunnen
we Guus mooi herdenken en dit geeft
me een fijn gevoel. Het heeft geen zin
om met z’n allen bij de pakken neer te
gaan zitten, we moeten er een weg in
vinden.”

Oplage 19.800 exemplaren

Media-aandacht

Colofon
HALLO Horst aan de Maas

www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
077 208 32 00
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs

De afgelopen tijd was namelijk erg
zwaar voor de jongens. Na het overlijden van Guus volgde een ware
mediastorm. Dat was lastig, geven
de jongens aan. “Op de avond dat
Guus overleed stond er al een cameraploeg in het gemeentehuis waar
wij samenkwamen, dat was absoluut

niet fijn”, vertelt Stef. “Ook rondom
de stille tocht kregen we veel vragen. Daarnaast werd Wittenhorst veel
benaderd met vragen over het overlijden van Guus. Er werden door de
media veel dingen gezegd die niet
klopten, dat was supervervelend.
We hebben daarom ook zo min mogelijk met de pers gepraat.”

Toernooiplanning
Het Guus Janssen Voetbaltoernooi
vindt plaats op zaterdag 11 juni op
het sportpark van RKsv Wittenhorst
in Horst. “Het is mooi dat het op de
11e is, want dit was ook Guus zijn
rugnummer en wij spelen zelf in het
elfde team van Wittenhorst”, vertelt
Stef. Voordat de wedstrijden beginnen
is er een officieel openingsmoment
waar iedereen stilstaat bij wat er
gebeurd is, en daarna worden er
wedstrijden gevoetbald. “Dan moet de
knop een beetje om, want Guus vond
gezelligheid en plezier heel belangrijk.

Daar willen we dan ook graag voor
zorgen”, legt Stef uit. “Iedereen van
18 jaar of ouder kan zich dan ook
aanmelden voor het toernooi. Het
maakt niet of je man of vrouw bent
en of je goed kan voetballen of juist
helemaal niet. Mensen kunnen zich
per team van minimaal acht personen
opgeven en er is plek voor dertig
teams. We maken drie categorieën
op basis van speelsterkte.” Na het
toernooi vindt er een feest met dj
plaats, waar iedereen welkom is.
Het is de bedoeling dat het Guus
Janssen Voetbaltoernooi een jaarlijks
evenement gaat worden. “Op deze
manier blijven we ieder jaar even stil
staan bij wat er gebeurd is”, legt Stef
uit. “Als ik zie hoeveel motivatie er in
onze vriendengroep is om dit op te
zetten, denk ik dat dit wel goed zit.”
Ook vanuit hun omgeving krijgen de
jongens veel positieve reacties op hun
evenement. “Mensen om ons heen
reageren enthousiast op het idee en

geven alleen maar positieve reacties”,
geeft Stef aan.
Meer informatie over het toernooi
is te vinden via de Facebook- en
Instagrampagina van Het Guus Janssen
Voetbaltoernooi. Inschrijven voor het
toernooi is mogelijk sinds dinsdag
3 mei.

De eerste paar weken
waren ontzettend druk
en zwaar, maar daarna
wordt het eigenlijk
alleen maar meer
confronterend als het
leven weer verder gaat
voor anderen

Tekst: Floor Velthuizen

077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik

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.
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De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl
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Gedetineerde vrouwen aan het werk

Opening eerste bajescafé
van Nederland in Evertsoord
Bij Ter Peel in Evertsoord is op vrijdag 29 april bajescafé Onze Lieve Vrouwe door burgemeester
Ryan Palmen en deken Wilson Varela officieel geopend. In dit bajescafé werken gedetineerde vrouwen,
in het kader van hun opleiding, aan hun toekomst in de maatschappij.
De kerk van de PI werd al langere
tijd niet meer door de parochianen
en het bisdom gebruikt en sluiting
dreigde. In overleg met de parochianen, het bisdom en de directie
van de PI is dit initiatief ontstaan.
De PI neemt het gebouw in gebruik
als bajescafé en expositieruimte.
De kerkbanken zijn allemaal hergebruikt en doen nu dienst als bar,
vergaderhoek en koffiehoek. De
zaak wordt bemand door gedeti-

neerden, dames in zwarte bedrijfskleding serveren koffie en frisdrank
met een originele bajeskoek. In de
kerk is een permanente expositie
ingericht over het gevangeniswezen
anno 2022.
Bajescafé Onze Lieve Vrouwe biedt
gedetineerde dames in de laatste fase van hun gevangenisstraf
de kans om weer in aanraking
te komen met de buitenwereld.
Ze doen intern een opleiding zoals

gastvrouw, serveerster, maar ook
de opleiding bedrijfshulpverlening is
door de vrouwen met succes afgerond. In het bajescafé doen ze daarnaast werkervaring op zodat ze na
hun gevangenisstraf weer een baan
op de arbeidsmarkt kunnen vinden.
Het bajescafé Onze Lieve Vrouwe
is geopend van dinsdag tot en
met zondag van 11.00 uur tot 19.00
uur. Het bajescafé ligt aan de
Paterstraat 4 in Evertsoord.

Gemeente informeert inwoners over duurzame keuzes

Greune Mèrt voor organisaties
die bijdragen aan duurzaamheid

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

De gemeente Horst aan de Maas organiseert op zondag 26 juni een evenement voor alle inwoners:
de Greune Mèrt. Onder het motto #WijGaanGroen informeert en inspireert gemeente Horst aan de Maas de
inwoners op het gebied van duurzaamheid. Hierbij komen thema’s aan bod als energie(besparing), duurzaam
vervoer, klimaatadaptatie, groene tuinen, biodiversiteit, recycling, circulaire economie, duurzame voeding
en natuurlijk subsidies.

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Kwaliteit heeft een naam

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

8 mei Moederdag, verwen haar met verse asperges!

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

Wethouder Thijs Kuipers: “Met de
Greune Mèrt willen we inwoners van
Horst aan de Maas helpen, prikkelen
en aanspreken om duurzame keuzes
te maken. Energiebesparing is bijvoorbeeld een zeer actueel en belangrijk
thema. Samen met bedrijven en organisaties kunnen we op 26 juni inwoners laten zien dat isoleren of andere
maatregelen niet alleen zorgen dat
onze aarde minder opwarmt en onze
afhankelijkheid van fossiele regimes
vermindert. Het draagt ook bij aan een
prettig warm huis en een lagere energierekening. Heeft u een duurzame
oplossing waarmee inwoners morgen nog aan de slag kunnen? Of kunt
u onze inwoners inspireren om een
duurzame stap te zetten? Dan hopen
wij u 26 juni te zien!”
De eerste editie van de Greune Mèrt in

2019 was een groot succes. Toen heeft
de duurzaamheidsmarkt duizenden
bezoekers mogen ontvangen. In 2022
doet de gemeente dat graag over.
Ook dit keer verwacht de gemeente
weer veel bezoekers, mede door de
koopzondag in het centrum van Horst.
Op de Greune Mèrt wordt ingezet op
zien, doen, proeven en beleven. Het is
de bedoelding dat de bezoekers praktische tips en ideeën meekrijgen voor
thuis.
Wethouder Eric Beurskens: “Ik hoop
dat de inwoners geïnspireerd worden
en dat men na de duurzaamheidsmarkt bijvoorbeeld aan de slag gaat
met het afkoppelen van de hemelwaterafvoer en het vergroenen van
de tuin. Dat is niet alleen mooi, maar
helpt ook bij het tegengaan van hittestress en wateroverlast. Ook is het

goed voor de biodiversiteit. Allemaal
belangrijke duurzaamheidsthema’s en
het verhoogt ook nog eens het leefgenot.”
De Greune Mèrt is op koopzondag
26 juni van 11.00 tot 17.00 uur in en
rond evenementenhal de Mèrthal in
het centrum van Horst. Het evenement is gratis voor publiek. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Op de website van de gemeente is
meer informatie te vinden hierover:
www.horstaandemaas.nl/greune-mert

en
Gra tis binnen
buiten spelen

Een gezellig
dagje uit met de
hele familie bij
Leurs in Venlo!

e e
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d
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Ik hoop dat inwoners
aan de slag gaan
met het afkoppelen
van hemelwater

Ontbij t, lunch
en diner

Volg ons op
en
/tuincentrumleurs
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Ondernemersprijs Horst aan de Maas 2022

De vijf genomineerden van de Innovatie Award
De Innovatie Award van De Ondernemersprijs Horst aan de Maas wordt op donderdag
19 mei bekendgemaakt. De vijf genomineerden stellen we hieronder nog eenmaal aan
u voor.
De winnaar van de Innovatie Award wordt
gekozen door het aanwezige publiek tijdens deze avond. De vijf genomineerden en
kanshebbers voor de Innovatie Award van
Ondernemersprijs Horst aan de Maas zijn Leon

en Marcel Driessen, Mike Janssen, Peter Geurts
en Marcel Beelen van FineField uit Melderslo,
Rianne Seijkens van OXIGYM uit Horst, Lennard
van Bergen van Kookook Sauzen uit Horst,
Ralph Wijnands en Albert Vermeulen van

OXYGYM
OXIGYM is de grootste outdoor trainingsclub
in de regio en biedt haar leden een
gevarieerd programma aan individueleen groepstrainingen. Omdat geen enkel
sportbedrijf of sportclub soortgelijke
buitenlessen als OXIGYM – Bootcamp Power
geeft, is de onderneming van Rianne Seijkens
genomineerd voor de Innovatie Award Horst
aan de Maas. “Het voelt als een hele eer om
genomineerd te worden voor deze prijs.”
Toen Rianne bijna tien jaar geleden startte
met Bootcamp Power was er in de regio
geen enkele sportaanbieder die soortgelijke
groepslessen buiten aanbood. “Dit zag ik als
een unieke kans. Met een duidelijk doel voor
ogen had ik al snel een leuke club sporters

ARCO uit Horst en Rob Alards van TileSystems
uit Hegelsom.
Alle genomineerden hebben een innovatief
product ontwikkeld, nieuw voor Horst aan
de Maas én al met een bewezen staat
van dienst, maar niet ouder dan vijf jaar
geleden op de markt gebracht. Tijdens
de avond ‘Prijs het Innoveren’ zullen alle
genomineerden met een kort filmpje en

vraaggesprek worden gepresenteerd aan het
aanwezige publiek in ‘t Gasthoês, waar dit jaar
de uitreiking plaats zal vinden. De aanwezigen
bepalen de uiteindelijke winnaar door tijdens
de avond te stemmen. De avond wordt
gepresenteerd door Frans Pollux en heeft dit
jaar ook een verrassende, interessante spreker
op het programma staan.

TyleSystems
bij elkaar en kon ik beginnen met vier keer
per week bootcamples. Die kansen zag ik ook
in Venray, Boxmeer en Sevenum en zo kwam
het dat ik meerdere trainers nodig had en mijn
eigen sportbedrijf groeide.” De nominatie voor
de Innovatie Award Horst aan de Maas kwam
volgens Rianne als een verrassing. “Waar ik
normaal gesproken niet van verassingen houd,
kwam de nominatie voor de Innovatie Award als
een hele fijne verassing. Zeker als je hoort dat er
uit een lange lijst vijf kandidaten zijn gekozen,
voelt het als een hele eer om genomineerd te
worden voor deze prijs. Daarnaast biedt deze
nominatie mij exposure zodat nóg meer mensen
bekend raken met hetgeen wij te bieden
hebben.”

Rob Alards is eigenaar van TileSystems.
Zijn bedrijf ontwikkelt klimaatadaptieve
oplossingen voor de openbare ruimte op het
gebied van bestratingsontwikkelingen en
onderbouw. Rob begon zijn bedrijf in de tegel/
natuursteenbranche op zijn 22e toen hij naast
zijn studie wat geld bij elkaar sprokkelde.
Inmiddels is TileSystems uitgegroeid tot een
serieuze online speler met winkels in Hegelsom,
Vianen en opende Rob zijn derde winkel in
Tilburg. “Ik was altijd al bezig met ondernemen
en dingen te ontwikkelen. Belangrijke
eigenschappen van innovatief ondernemen
zijn het zien van patronen op willekeurige
onderwerpen en verschillende oplossingen
creëren om zo te blijven vernieuwen.”

Rob ontwikkelde ZOAK-bestrating (Zeer Open
Afval Keramiek), deze klinkers worden
geproduceerd uit keramisch afval dat ontstaat
bij het produceren van keramische tegels.
Op deze manier krijgt dit afval een nieuw
leven. “Met de ZOAK-bestrating liggen de
kansen niet enkel in de gemeente, maar ook op
landelijk en zelfs Europees niveau. De huidige
klimaatproblematiek staat bovenaan de agenda.
Het is mooi dat de gemeente Horst aan de Maas
hierin landelijk vooroploopt. Dit geeft startups
en innovatieproducten zoals de ZOAK wel de
kans. Ik vind het dan ook supergaaf dat ik
genomineerd ben.”

Kookook Sauzen
De volgende kanshebber voor de Innovatie
Award van de Ondernemersprijs van Horst aan
de Maas is Kookstudio de Kookwereld met het
product de Kookook Saus. Lennard van Bergen is
eigenaar van het bedrijf en vindt de nominatie
een hele mooie waardering en bekroning
voor de Kookook Saus. Van Bergen is in 1986
begonnen met de koksopleiding en na zijn
opleiding gestart als kok in het hogere segment.
Na vele jaren gewerkt te hebben in de horeca
wilde hij op een andere manier zijn passie,
vakmanschap en beleving overbrengen en wilde
dit delen met andere kookliefhebbers. Zodoende
is Kookstudio de Kookwereld opgericht in 2004.
“In die tijd waren er nog niet veel kookstudio’s,
we waren een vrij nieuwe branche in de horeca”,
vertelt Van Bergen. “Inmiddels hebben we
25 vaste kookclubs, die gemiddeld 5 keer per
jaar komen koken. Passie, beleving, smaak en
kwaliteit en een stukje warenkennis met daarbij
juiste bereidingstechnieken zijn van belang. Daar
gaat het om en staan we voor, maar natuurlijk

ook vooral een gezellige avond samen met
elkaar beleven.” Tijdens kooksessies en private
diners werd Van Bergen vaak geroemd om
zijn sauzen. “Daarom heb ik twee jaar geleden
een culinaire sauzenlijn opgestart”, zegt hij.
“Kwaliteit van een verse saus was er simpelweg
nog niet. Pakjes en poedertjes natuurlijk wel,
maar een verse saus, gemaakt door koks, nog
niet. Ik zeg altijd: de saus zit wel in een potje,
maar het is geen potje saus, maar een verse
kwaliteitssaus.” Met Van Bergen’s Kookook Saus
wil hij mensen ontzorgen, want volgens hem
is sauzen maken een tijdrovend proces. Dat is
volgens hem innovatief ondernemen. “Door het
gebrek aan koks kunnen wij ze ontzorgen door
de constante kwaliteit van de sauzen, smaak
en versheid, zonder onnodige toevoegingen.”
Vanuit Kookstudio de Kookwereld zorgt
Van Bergen voor een culinaire beleving, zowel
op het gebied van kooksessies, private diners,
wijn/spijs belevingsreizen, ikkookook culinaire
dinerboxen en culinaire sauzen.
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Rudy Tegels stelt
zich niet beschikbaar
als wethouder
Nu, bijna twee maanden na de aankondiging van
het onderzoek, laat de conclusie tergend lang op
zich wachten. Dit terwijl de coalitie-onderhandelingen intussen vragen om duidelijkheid. In het belang
van de gemeente wil ik een nieuwe coalitie niet
in de weg staan en daarom heb ik, met pijn in het
hart, besloten mij niet beschikbaar te stellen voor
een rol als wethouder.”
In de reactie op het statement reageert het CDApartijbestuur: “Als partij zijn we geïnformeerd door
Rudy Tegels over het niet meer beschikbaar stellen
als kandidaat wethouder in
een nieuw te vormen college. We hebben respect
voor dit besluit. We danken Rudy voor zijn tomeloze inzet de afgelopen jaren voor onze partij en de
gemeente Horst aan de Maas.”

Herinnering blijft bestaan

ARCO
ARCO staat in het begin van een nieuwe
periode, het bedrijf bouwt een nieuw pand
in Grubbenvorst. Albert Vermeulen en
Ralph Wijnands zijn genomineerd voor de
Ondernemersprijs Horst aan de Maas. “Onze
regio is bescheiden om te laten zien wat we
allemaal doen en maken.” ARCO ontwikkelt en
levert turn key-oplossingen om de capaciteit,
kwaliteit en efficiëntie van processen te verbeteren. Samen met de klant bedenken ze innovatieve oplossingen op maat voor de branches

Industry, Recycling & Bulk, Agri & Food en Supply
Chain & Internal Logistics. Voor Albert Vermeulen
(commercieel directeur ARCO) en Ralph Wijnands
(financieel directeur ARCO) betekent de nominatie van Ondernemersprijs Horst aan de Maas
veel voor het bedrijf. “Voor ons bedrijf betekent
dit erkenning en waardering”, zegt Vermeulen.
Wijnands sluit daarbij aan: “De Ondernemersprijs
is een mooi initiatief waar ondernemers de kans
krijgen om het bedrijf of in dit geval de innovatie aandacht te geven.”

De bühne van
De Buun verhuist
naar Boëms Jeu
De uitbater van Boëms Jeu, Stephanie van der
Pal, heeft het podium van het voormalige
muziekcafé De Buun in Horst naar America
gehaald. Omdat De Buun dicht ging, vond Van
der Pal het een mooi idee om het podium in haar
café te plaatsen. Zo blijft de herinnering van
het karakteristieke muziekcafé bestaan.
De eigenaren van De Buun, Mart en Marij van Rens,
maakten eind 2021 bekend dat ze gingen stoppen
met het muziekcafé. Omdat van het café een
appartement werd gemaakt, besloten de uitbaters
al hun spullen te verkopen. Geïnteresseerden
konden langskomen om een kijkje te nemen in het
assortiment. Ook Stephanie van der Pal van Boëms
Jeu bracht een bezoek aan De Buun. “Bijna alles was
helaas weg toen ik daar kwam”, zegt ze. “Daarom
heb ik aan hen gevraagd wat zij mooi zouden
vinden dat ik over kon nemen. Ze stelden voor om
een poppetje over te nemen. Toen ik daar de kroeg
uitliep, viel mijn oog op het podium.” Van der Pal
vroeg aan de uitbaters wat er met het podium
zou gebeuren. “Die gaat gewoon weg, zeiden ze.
Dat vond ik zo jammer. Ik vroeg hen wat ze ervan
zouden vinden als ik het podium naar Boëms Jeu zou
brengen. Fantastisch, was het eerste antwoord van
de twee.”

In blokken
Het hele podium kon niet zomaar in Boëms Jeu
worden geïnstalleerd, legt Van der Pal uit. “Er komt
geen vaste plek, want ik moet rekening houden met
onze darters. Daarom heb ik besloten het podium in
blokken te zagen. Als er dan een band of zanger(es)
komt optreden, dan bouw ik het op.” Van der Pal is
ontzettend trots dat ze de bühne van De Buun naar
America wist te halen. “Daar hebben toch veel en
grote namen op gespeeld. Het zou zonde zijn als dit
stukje geschiedenis verdwijnt.”

FineField
Ook FineField is genomineerd voor de Innovatie
Award van de Ondernemersprijs van Horst aan
de Maas. Het bedrijf uit Melderslo ontwikkelde
de eerste oogstrobot voor blauwe bessen. “We
hebben inmiddels een wereldwijd klantenbestand.” De machine van FineField is innovatief
en heeft drie patenten: het borstelsysteem,
schudsysteem en de machine als geheel. De
machine levert dezelfde kwaliteit als met de
hand plukken, maar heeft minder oogstverlies.
“Met één machine worden ongeveer honderd
plukkers vervangen. Hiernaast is de machine
volledig elektrisch aangedreven en wordt van

stroom voorzien door zonnepanelen. Ook kan de
machine op afstand service krijgen en rijdt hij
volledig autonoom, er is geen bestuurder nodig.”
Marcel Beelen ziet de nominatie als een uitgelezen kans om te laten zien waartoe de gemeente
en regio toe in staat zijn. “Hier zit veel hoogwaardige kennis van zowel teelt als techniek
voor de land- en tuinbouw die toonaangevend is
in de hele wereld. We beseffen ons soms te weinig welke kansen dit biedt. Bovendien denk ik
dat een dergelijke prijs belangrijk is om aan aankomend talent te tonen dat er in de regio legio
kansen zijn voor een uitdagende baan.”

Eerste optreden
Op zaterdag 7 mei mag de eerste artiest het podium
openen. “The Hedge uit Meterik treedt dan op. Zij
mag als eerste spelen op het podium. De bandleden zeggen helemaal vereerd te zijn. Ze zullen zich
wel thuis voelen, want ze hebben wel eens op dat
podium in De Buun gestaan. Het leuke is dat we
echt een stukje Buun naar America hebben gehaald.
Het podium plakt ook nog lekker, zoals dat ook in
Horst was.”
Tekst: Niels van Rens

Binnenkijken bij...

Column

Ver-wondering
Als kind had ik maar één
droom: ik wilde moeder
worden. Moeder van een heel
groot gezin. Dit komt wellicht
door de verbondenheid die ik
voelde als onderdeel van een
hele grote familie. Mijn vader
komt uit een gezin van
zeventien kinderen. Altijd was
er aanloop en gezelligheid bij
ons op de boerderij: het
ouderlijk huis van mijn opa en
oma, die 105 kleinkinderen
hadden.
Het was dan ook een groot
verdriet dat zwanger worden
niet lukte. Jarenlang hebben
we in de molen gezeten van
onderzoeken en kijkoperaties.
Het was een groot en stil
verdriet. Opmerkingen als
‘wordt het niet eens tijd? Je
bent al 30!’ waren kwetsend. De
vanzelfsprekendheid waarmee
mensen spreken over het
‘nemen’ van kinderen maakt mij
furieus. Heel wat keren kwam ik
jankend terug van kraamvisite
bij vrienden. Ik gunde hun alle
geluk van de wereld, maar voelde
ook het grote gemis van geen
kinderen kunnen krijgen. Je rouwt
eigenlijk om wat er niet is. Erover
spreken is te pijnlijk.
Terwijl we bezig waren met
een adoptieprocedure raakte ik
zwanger van mijn oudste zoon.
Wat voel(d)en we ons gelukkig en
dankbaar. Zo verwonderd over de
groei van zo’n klein mensje waar
alles op en aan zit. Wat voor veel
mensen vanzelfsprekend is, was
voor ons zeer speciaal. In de jaren
daarna volgde er een dochter uit
Colombia, een dochter uit eigen
buik en een zoon uit China. Mijn
geluk kon niet op! Mijn wens voor
een groot gezin kwam uit. Een
klaver vier van geluk.
Pasgeleden kwamen mijn zoon
en zijn vriendin vertellen dat ze
een kindje krijgen. Ik word oma!
Een gevoel van dankbaarheid
overspoelt me opnieuw als ik de
foto van de echo zie. Zo klein nog
en alles zit erop en eraan. Vol
verwondering volg ik de groei van
dit kleine, grote wonder. (Klein)
kinderen ‘neem’ je niet, je krijgt
ze. Wat een geschenk!

Anja Damhuis
Synthese
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Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Aspergeboerderij Friesen Castenray
Lekkere asperges ook geschild.
Boerderijautomaat 24 uur open.

Ik leg miene kop op ut kusse
en bin vertrokke …

Een bijzonder mens
Een bijzonder leven …

Op 101-jarige leeftijd is toch nog plotseling overleden
òzze vader, opa en superopa

“ut is good zoë”

Jan Reijnders
Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Drager van de Pauselijke onderscheiding Pro Eclesia et Pontifice
echtgenoot van

Drika Reijnders-Spreeuwenberg †
Nellie
Ellie en Huub
Bart en Ilona
Thijs

0478 533 226 / 06 2361 1350

www.petraduijkers.nl

GERRIE

H OEF

Namens de familie, neven en nichten
Toos Kleuskens–Schobers
Jeu Kleuskens
Huisgenoten en begeleiding Hof te Berkel 19,
Dichterbij

José en Ger
Sandra en Sil, Pleun, Jip, Joes
Michel en Door

De crematie heeft plaatsgevonden op dinsdag 3 mei.
Een bijzonder woord van dank aan alle mensen die in het leven
van Nellie een belangrijke plaats hebben gehad. Met name de
medewerkers van Dichterbij, Hof te Berkel 19.

Henk

Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier

Hans en Marian
Evely
Daan en Beny

Uniek eigen Afscheidshuis

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

25 april 2022
Correspondentieadres:
Gastendonkstraat 16, 5961 JX Horst

Miep van Gassel-Hunnekens
Grashoek, 8 februari 1961

Gert van Gassel

Wij danken alle medewerkers die vader de laatste jaren
met zorg hebben omringd.

lieve trotse mam van
Tim en Vivian
Amy en Michiel

Dankbetuiging

Lieve mensen,
Via deze weg willen wij jullie allemaal
héél hartelijk dank zeggen.
Dank … voor jullie troost, steun, warme belangstelling,
de vele kaarten en de gulle bijdrage aan Stichting KiKa /
Hartstichting die wij mochten ontvangen
na het plotselinge overlijden van mijn geweldige,
dappere pap en lieve vriend

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Wiel Heinemans
Zoveel betrokkenheid
verzacht ons verdriet.

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Wij nemen in besloten kring afscheid van Miep, ôs mam
op zaterdag 7 mei.

Nouw haet d’n haemel un Hell’s Ezelin
Bin d’r zuinig op!

Miep

Miep, weej gaon dich hiel erg misse!
Mar stiekum zuls se altied beej os blieve

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Dorperweiden 15, 5975 BA Sevenum

Dien krach haet os nach korter beejieën gebrach

Lottum, mei 2022

U I T VA A R T Z O R G

Zira

Weej hebbe met dich
gelache, gedanst, gebökt,
gezonge, gepraot en gezwaege

Ilona en Joy
Toos Loyen-van Heugten,
kinderen en kleinkinderen

HAN-MARK
ARENDSE

Sevenum, 2 mei 2022

De uitvaartdienst heeft zaterdag plaatsgevonden in de
H. Lambertuskerk in Horst.

Scar
Stef

uit vaar t verzorging

† Horst, 28 april 2022

Correspondentieadres:
Bosstraat 48
5963 NZ Hegelsom

Geert en Jacqueline
Bram en Anouk
Aniek en Robbert, Nijs
Freek en Janice

UITVAARTBEGELEIDING

*Hegelsom, 19 mei 1939

Ria en Hans
Martijn en Loes
Kim en Siem

Lea †

VAN DEN

Nellie Schobers

Vriendengroep de Hell’s Ezels
Dankbetuiging

Via deze weg willen wij iedereen bedanken
voor uw medeleven, aanwezigheid, lieve woorden en kaarten
die wij hebben mogen ontvangen naar het overlijden
van mijn lieve Vrouw en lieve Moeder en Oma

Gert Verstegen-Donders
Een speciaal woord van dank
aan de medewerkers van Hof te Berkel 17
Gerrit, kinderen en kleinkinderen

Voor aardbeienplanten,
groenteplanten, o.a. Komkommertomaten enzv. -fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys Langstraat 64
Horst-Hegelsom tel.: 077 398 35 52
Hortensia’s (heel veel srt.) Rhodo
e.a. groenbl. heesters ook op
stam , vlinderstruik, vaste pl.,
bodembedekkers, buxusverv. DIV.
AANBIEDINGEN ZIE: www.veldtuinplanten.nl Open za. 9.30-16.30 uur,
of vrij. na afspr: 06 40 32 71 08. Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree

Opheffing Onderl. Paardenverz.
B.A.. Stukken ophef. v.a. 1-5-2022/1-72022 ter inz. bij KVK Roermond. Verzet
aantekenen Rechtbank Roerm.
Trap bekleden met tapijt. Bel
06 16 37 45 14 voor gratis offerte bij u
thuis. Woningstoffeerderij vd Broek
Atelier De Stal 15 mei (groot)ouderkind schilderen 10.30-12.30 uur.
Zomerworkshops vegetatief
vormgeven vanaf 17 mei.
www.atelier-destal.nl
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Geplukt

Theo van de Riet Sevenum
Lies Grubben –
Lemmen

Voor zijn werk bij de Belastingdienst heeft hij op verschillende plekken in Nederland gewoond. Maar Sevenum, daar waar hij geboren is, blijft
voor hem het mooiste dorp. Hij woont er inmiddels alweer 25 jaar en is niet van plan nog te verhuizen. Hij is vaak te vinden bij zijn eigen
schaapskooi, die hij een aantal jaren geleden bouwde op een gekocht stuk grond. Deze week wordt de 62-jarige Theo van de Riet geplukt.

wordt maandag 9 mei 90 jaar.
Wil je haar verrassen met een
kaartje, dat kan!
Broekstraat 65 / woning 3A
5993 BB Maasbree

Geboren

Nijs

26 april 2022
Zoon van
Luuk en Anouk
Philipsen-de Swart
Dingsstraat 26
5963 HK Hegelsom

Geboren op
29 april 2022

Floor

Dochter van
Niels Mertens en
Loes Weijs
Trotse broer: Pim
Kerkbosweg 51
5966 NP America

Zo blij met jou erbij!

Jack

22 april 2022
Zoon van
Dennis Tullemans en
Dian Linders
Schaverspad 12
5591 MC Heeze

Theo werd geboren op een boerderij
in Sevenum, waar hij opgroeide tussen de dieren. “Mijn ouders hadden
koeien, een paard, varkens, kippen,
ganzen, katten en we hadden ook
altijd honden”, vertelt hij. “Ik was
de oudste zoon uit een traditioneel
familiegezin, waarin mijn vader
de boerderij van zijn vader over
had genomen. Het is dus ook lang
mogelijk geweest dat ik de boerderij
over zou nemen.” Dit gebeurde echter niet, omdat Theo besloot te gaan
studeren. “Mijn vader was tijdens
de Tweede Wereldoorlog 20 jaar en
kon vanwege de oorlog zijn school
niet afmaken. Hij heeft altijd gezegd
dat als zijn kinderen de mogelijkheid hadden om door te leren en
ze dit ook wilden, dat ze dat dan
moesten doen. Ik heb dus nooit de
druk gevoeld om het bedrijf over te
nemen en mijn vader steunde mijn
keuze om te gaan studeren.”

Terug naar het dorp

Welkom lief meisje

Tess

22 april 2022
Trotse ouders
Martijn Kallen &
Nikky van Kuijck
Zwingellaan 18
5962 BD Melderslo

Geboren

Dez

30 april 2022
Zoon en broertje van
Rick, Femke en Lua
Jansen - Keijsers
Tuinderslaan 48
5961 RP Horst

Het was de studie rechten waar
Theo’s keuze op viel, met deze
studie begon hij in Amsterdam
eindigde hij in Tilburg. “Daarnaast
heb ik een baan gevonden bij de
Belastingdienst”, vertelt Theo. Het
beviel hem hier prima, want hij is
hier tot aan zijn pensioen blijven
werken. “Ik ben voornamelijk in het
management actief geweest en heb
verschillende dingen gedaan, vooral
in de fraudehoek.” Voor zijn werk
verhuisde Theo in 1987 naar Almelo.
“Ik vond het lastig om Sevenum
te verlaten, omdat ik een enorme
binding voelde met dit dorp. Ik was
volop actief bij de volleybalvereniging en binnen de politiek. Je komt
dan opeens in een hele andere cultuur terecht. Ik moest erg wennen,
maar uiteindelijk leer je er heel veel
van.” Vanuit Almelo verhuisde Theo
voor zijn werk nog naar Roermond
en ging werken in Oost-Brabant,

om uiteindelijk weer terug te verhuizen naar Sevenum in 1997. “Ik miste de
natuur hier wel, dat is echt mijn energiebron”, lacht hij. Mede door zijn werk
kwam Theo in 1998 in de gemeenteraad van Sevenum terecht en van
2002 tot 2006 is hij zelfs wethouder
geweest. “Het waren vier mooie jaren,
ook al was het hard werken. Ik zeg zelf
altijd: je moet de dingen die je doet
met enthousiasme en plezier doen.”

Liefde voor de natuur
Omdat hij van jongs af aan al een echt
natuurmens was, besloot Theo na zijn
wethouderschap een stukje grond in
Sevenum te kopen. Hij bouwde hier in
eigen beheer een schaapskooi. “Daar
werd ik gelukkig van en dat word ik
nog steeds”, glundert hij. “Ik heb dit
gekocht zodat ik hier na mijn pensioen lekker aan de slag zou kunnen in
de natuur. Zo zou ik mijn vrije tijd fijn
kunnen besteden. Hier is geen Wi-Fi,
dat vind ik ook belangrijk”, lacht hij.
Daarnaast komt zijn liefde voor dieren
hier terug: er lopen vier schapen rond,
waar Theo veel plezier aan beleeft.
In de beginfase had Theo nog niet zo
veel tijd voor zijn stukje natuur. “Ik had
het natuurlijk erg druk met mijn werk
bij de Belastingdienst, waar ik weer
ging werken na mijn wethouderschap.
Daarnaast heb ik samen met mijn
partner Karin vier kinderen, dit kostte
ook de nodige tijd.” Theo leerde Karin
kennen rond zijn 25e. “We kenden
elkaar via het uitgaan en deden allebei aan volleybal. Er was meteen een
klik en deze is altijd gebleven. We zijn
nu al bijna veertig jaar niet getrouwd”,
lacht hij. “Trouwen hoefde voor ons
niet.” Twee van de kinderen van Karin
en Theo zijn inmiddels uit huis, maar
samen vormen ze nog altijd een hecht
gezin. “We doen nog veel samen,
vorig weekend zijn we bijvoorbeeld
nog gaan zeilen met z’n allen op de
Friese meren in een oud schip uit 1897.
Prachtig!”

Denktijd
In 2019 was het goed geweest voor
Theo: hij kon met vervroegd pensioen. “Om na te denken over wat ik
hierna wilde doen in mijn leven, heb
ik de Via Francigena gelopen. Dit is
een langeafstandswandeling van
Frankrijk naar Rome toe van 1.000
kilometer. Hier heb ik veertig dagen
over gedaan, tijd genoeg dus om na
te denken en tot nieuwe inzichten te
komen”, lacht hij. “Ik maakte me al
langer zorgen om het klimaat. Toen
ik over de Alpen liep, kwam ik bij de
Povlakte, dat vroeger de voedselschuur van Italië was. Dit gebied was
helemaal drooggevallen. Ik realiseerde
me dat wanneer ik terug zou zijn in
Nederland, ik iets wilde doen dat het
klimaat niet tegen zou werken.” Theo
besloot zich bezig te gaan houden met
de biodiversiteit, omdat dit onderwerp
hem altijd al interesseerde. Dat komt
tot uiting op zijn stukje grond, waar

hij heel veel tijd doorbrengt. “Hier kan
ik echt genieten en kom ik tot rust.”
Daarnaast verdiepte hij zich meer in
energietransitie en is hij nu actief bij
de energiecoöperatie in Horst aan de
Maas.
Naast dat Theo zijn vrije tijd graag
doorbrengt bij zijn schaapskooi, is hij
graag sportief bezig. Zo doet hij aan
fitness en hardlopen en gaat hij graag
wandelen. “Ik ben echt nog wel fit”,
geeft hij aan. “Ik heb nog een keer
een grote afstand gewandeld, namelijk 250 kilometer langs de Portugese
kust: de Rota Vicentina. Hier heb ik
tien dagen over gedaan. Zo’n lange
afstandswandeling zou ik nog wel
kunnen en ik wil zoiets zeker nog een
keer doen. Ik wil graag gezond en
vitaal blijven, daarom blijf ik dit allemaal graag doen.”

Tekst en beeld: Floor Velthuizen
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Staken moet altijd kunnen

Er was chaos op Schiphol tijdens de meivakantie. Door een staking stond het vliegveld op zijn kop. Werknemers eisen meer loon en laten daardoor hun werk liggen. Reizigers zijn hier echter de dupe van. Alleen KLM al moest namelijk het eerste weekend van de meivakantie bijna 150
vluchten annuleren. Moet een staking op alle momenten kunnen? Dus ook op momenten dat heel veel mensen er last van hebben die eigenlijk
geen invloed hebben op de eisen die de stakers stellen?
Reizigers werden tijdens de staking opgeroepen
om vanwege de drukte niet meer naar de luchthaven te komen. Het bagagepersoneel van KLM
staakte, met drukte en een reeks vluchtannuleringen tot gevolg. Het bagagepersoneel is namelijk
van mening dat ze onder slechte arbeidsvoorwaarden en te hoge werkdruk moeten werken.
Daarnaast spelen nog de plannen van KLM om
de afhandeling van bagage deels te uit te besteden. Vanwege deze staking zagen verschillende

reizigers hun vakantieplannen in het water vallen.
De staking op Schiphol is één van de voorbeelden
van een staking die grote gevolgen heeft. Toch doet
het personeel niets anders dan opkomen voor hun
rechten. Juist in drukke tijden kunnen zij een statement maken. Staken moet dus eigenlijk altijd kunnen. Aan de andere kant zijn mensen de dupe die
niets te maken hebben met de arbeidsvoorwaarden van anderen. Een grote groep vliegreizigers
die vanwege de staking op het vliegveld getroffen

werd door vertragingen en/of annuleringen, vist nu
achter het net bij financiële vergoedingen. Het blijkt
namelijk dat alleen KLM-reizigers recht hebben op
genoegdoening. Passagiers van andere maatschappijen vallen buiten de boot. Dit levert veel onbegrip
op onder gedupeerden. Heb jij wel begrip voor de
staking of vind je dat het KLM-personeel een rustiger
dag had moeten uitzoeken?
Staken moet altijd kunnen. Wat vindt u?

Bespreking poll week 17

Ik ben koningsgezind
De koninklijke familie vierde woensdag 27 april weer Koningsdag. Veel mensen gingen in oranje shirt de straat op om elkaar te treffen, langs de
markten te gaan of een feestje te vieren. Maar ben jij ook echt koningsgezind?
We hebben Koningsdag in Nederland om de
verjaardag van koning Willem-Alexander te
vieren. Maar vier jij ook echt de verjaardag
van onze koning? Of ben je gewoon blij omdat
(de meeste) mensen vrij hebben en er allerlei
activiteiten worden georganiseerd? Vind je het
koningshuis niet meer van deze tijd, of is de

koning belangrijk voor de eenheid van ons land?
De reageerders op de poll geven aan koningsgezind
te zijn. Ze zijn voor het koningshuis en hebben er
geen problemen mee dat er veel geld wordt uitgetrokken om de koninklijke familie tijdens koningsdag in het zonnetje te zetten. De stemmers op de
poll vinden het belangrijk dat er een Koningshuis is.

Op wereldgebied zijn Willem-Alexander en Maxima
graag verwelkomde gasten en daardoor doen we
het goed op het internationaal veld.

GEVRAAGD:

SCHOLIEREN

Voor het oogsten en verwerken van kasrozen
zaterdag- en zondagmorgen en in de vakanties
vanaf € 4,50
all-in salaris / uur: 14 jaar
15 jaar
vanaf € 5,00
16 jaar
vanaf € 5,50
vanaf € 6,50
17 jaar
oudere leeftijd op aanvraag
tel. 077-3662808
mail: info@rozenkwekerijbruinen.nl
whatsapp: 06-49038190

Rozenkwekerij H.Bruinen
Venrayseweg 107
5928 RG Venlo

(Grubbenvorst, nabij Floriadeterrein)

tel. 077-3662808

www.venloroos.nl

DE LIEFSTE MOEDER
verdient GOEDE ROZEN !!
Openingstijden i.v.m. moederdag:
vrijdag 6 en zaterdag 7 mei: 8.00-18.00u.
Bloemenautomaten 7 dagen per week
geopend van 7.00 tot minimaal 21.00u.

Streekemoties

Column

Kapot? Repair
Enkele jaren geleden was ik in
Caïro, de hoofdstad van Egypte.
Ik liep door één van de lange
straten, parallel aan de machtige
rivier de Nijl. Hoge flatgebouwen
aan weerszijden. Ik sloeg een
zijstraat in om na een poosje te
merken dat ik in een andere
wereld was beland. De flatgebouwen waren hier minder fraai,
maar leken aan elkaar geplakte
constructies. Er heerste een
rommelige, lawaaiige sfeer. Mijn
nieuwsgierigheid was gewekt en
ik vroeg aan iemand waar ik
beland was. “Dit is de reparatiebuurt”, was het antwoord. “Hier
wordt alles dat kapot is gerepareerd: auto’s, wasmachines,
koelkasten, radio’s, televisies en
kroonluchters”, somde de man op.
Het was een indrukwekkende ontdekking en ik raakte in gesprek met
één van de vele ‘reparateurs’, die
daar in zwart- en roestbruin-bevlekte
overalls letterlijk aan het hameren
was. De man groette mij vriendelijk met het gebruikelijke ‘salaam
alaykum’ en bood me een glaasje
dampende groene thee aan. Hij leek
mijn aandacht wel te waarderen. Met
woorden en gebaren wist hij duidelijk te maken dat in Egypte alles
dat kapot gaat, weer gerepareerd
wordt. Blijkbaar kende hij het Duitse
woord ‘kaput’ en voor ‘kaput’ was er
in Egypte dus die duurzame oplossing: repareren. Ik was onder de
indruk toen ik zag dat van colablikjes
werkende auto-onderdelen werden gemaakt. Gewoonweg genieus.
‘No money’ voor nieuwkoop, dus
‘repair’ was noodzaak. Regelmatig
denk ik nog terug aan die levensles, zoals op dinsdag 19 april op de
Horster Weekmarkt. Er stond een
groepje mannen gezellig te praten
bij een kraampje met de pakkende
titel ‘Repair Café Horst’. De woorden brachten me in gedachten even
terug naar de repair-buurt in Caïro.
Dit creatieve, culturele Horster burgerinitiatief bleek dezelfde duurzaamheid na te streven. Want meteen
weggooien als iets niet meer werkt?
Dat kan anders, vonden de initiatiefnemers. We kunnen iets dat kapot
is beter samen repareren. Misschien
kunnen vele Nederlanders zich de
weggooi-gewoonte financieel wel
permitteren, maar onze aarde en ons
duurzaamheidsbeleid is er niet mee
gediend. Nieuwsgierig geworden? Op
facebook.com/repaircafehorst is te
lezen over dit initiatief.
Theo Kerstjens
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Contact en
openingstijden
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.

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

Derde en vierde kwartaal 2022

Groot-onderhoud
Lottumseweg-Horsterdijk
De gemeente Horst aan de Maas heeft de onderhoudsstaat van de Horsterdijk en Lottumseweg laten beoordelen. Hieruit blijkt dat beide wegen volledig gereconstrueerd
moeten worden. Er wordt nieuw asfalt aangebracht en op sommige plaatsen wordt ook
de fundering opnieuw aangelegd. Het werkgebied loopt vanaf de kruising Melderloseweg-Boomsweg-Lottumseweg tot aan de kruising Horsterdijk-Zandterweg.

Vanaf 2 mei 2022

Leefgeld Oekraïense
vluchtelingen beschikbaar

Wanneer

Meer informatie

De werkzaamheden staan gepland voor het

Alle verdere informatie vindt u op www.

derde en vierde kwartaal van 2022.

horstaandemaas.nl

Oekraïense vluchtelingen die in Nederland worden opgevangen ontvangen leefgeld voor
voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Vanaf maandag 2 mei kunnen Oekraiense vluchtelingen leefgeld aanvragen bij de gemeente Horst aan de Maas. Om in Horst
aan de Maas aanspraak te maken op leefgeld moet een vluchteling ingeschreven zijn bij
de gemeente in het Basisregistratie Personen (BRP). De Oekraïense vluchtelingen die al
ingeschreven staan in het BRP, ontvangen een aanvraagformulier voor leefgeld per post.
De gemaakte kosten krijgt de gemeente uiteindelijk terug vanuit de Rijksoverheid.
Vluchtelingen uit Oekraïne die bij gastge-

gemeente Horst aan de Maas. Er zijn

zinnen verblijven ontvangen een stan-

twee manieren hoe Oekraïners leefgeld

daard bedrag van € 260 per maand en

kunnen ontvangen. Wanneer ze al een

een extra maandelijks bedrag van € 215

Nederlandse bankrekening hebben wordt

per volwassene en € 55 per kind. Met dit

het bedrag overgemaakt. Wanneer de

bedrag kunnen vluchtelingen een bijdrage

Oekraïense vluchteling geen bankrekening

leveren aan de kosten die het gastgezin

heeft krijgt diegene een prepaid bankpas,

Bekendmakingen

maakt. De vluchteling en het gastgezin

daar staat het bedrag op.

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

kunnen hierover samen afspraken maken.
Gastgezinnen ontvangen zelf geen vergoe-

Afspraak maken

ding. Oekraïense vluchtelingen ontvangen

Inschrijven in het BRP kan alleen op

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

maandelijks leefgeld tot het moment dat zij

afspraak. Een afspraak maken kan door

omgevingsvergunningen

werk hebben gevonden.

te bellen met (077) 477 9777. Inschrijven

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

gebeurt op het gemeentehuis. Neem een

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

Hoe ontvangen Oekraïense vluchtelin-

van de volgende documenten mee: een

(ontwerp)-bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar

gen het leefgeld?

Oekraïens paspoort, Oekraïense nationale

www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van

Na de inschrijving in het Basisregistratie

identiteitskaart of nationaal paspoort/iden-

uitgebreide omgevingsvergunningen verwijzen wij u naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.

Personen (BRP) ontvangen vluchtelingen

titeitskaart en een verblijfsvergunning van

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

het eerste leefgeld. Het inschrijven in

Oekraïne. Kinderen die binnen gezinsver-

inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het

het BRP en het aanvragen van leefgeld

band meereizen, kunnen ook zonder docu-

algemene telefoonnummer van de gemeente (077) 477 9777).

gebeurt direct bij hetzelfde loket bij de

menten ingeschreven worden in het BRP.
America

Meterik

• HOR01 I 1207 (realiseren telecommast)

• St. Jansstraat 17 (aanvraag pré-mantelzorg-

• Lorbaan 23a (wijzigen loods)

10 mei 2022

woning)

Raadsvergadering

• Pastoor Jeukenstraat 23 (waterverdeelwerk)
• Irenestraat 28 (installeren zonnepanelen)

Sevenum

Op dinsdag 10 mei vergadert de gemeenteraad. Dit is de eerste

• Lottumseweg 20 (oprit/verlagen trottoirband)

• Ulfterhoek 20 (ontwerpbesluit 1e fase milieu)

besluitvormende vergadering van de nieuwe gemeenteraad.

Horst

• Gussekuulke naast nr. 3/Klassenweg tussen

Grubbenvorst

seren in- of uitrit)

• Americaanseweg ong. (bouwen woning/aanAgenda

Meer informatie

Op de agenda van de besluitvormende

Meer informatie leest u op de website

• Handelstraat 6 (plaatsen tent)

vergadering staan o.a. bestemmingsplan

horstaandemaas.nl/raad. De openbare ver-

• Kranestraat 104 (plaatsen pré-mantelzorg-

Venloseweg Horst (Disselhof), bestem-

gadering is in de raadzaal van het gemeen-

mingsplan Oude Holstraat Hegelsom en pro-

tehuis en begint om 20.00 uur. U kunt de

ces besluitvorming /reglement van orde voor

vergadering ook live volgen via horstaande-

raadsvergaderingen. Kijk voor een volledige

maas.nl/raad en de facebookpagina van de

• Vijverlaan 39 (inrit aanpassen)

agenda op horstaandemaas.nl/raad.

gemeenteraad (RaadHadM).

• Tienrayseweg 7 (wegdoorsteek tbv water-

leggen in-/uitrit)

Activiteitenbesluit)

woning)

• Zeesweg 7 (realiseren appartementen/B&B)
• Luttelseweg ong. (bouwen woonhuis/garage)

• Broekweg 1 (constructiewijziging/renovatie
aanbouw)

• Vinkepas ong. (realiseren tuinschuur)
Swolgen
• Bosweg 20 (realiseren pré-mantelzorgwoning)
• Mgr Aertsstraat 3a (alcoholwetvergunning

• Peeldijkje (evenement)

en exploitatievergunning)

Kronenberg

Tienray

• Americaanseweg 4 (bouwen bouwwerk)

• Swolgenseweg 55 (bouwen bijgebouw)

Lottum

• Boerenovenweg 6 (bouwen overkapping)

• Ulsheggerweg ong. (oprichten 2 woningen)

Horst aan de Maas

Melderslo

• Aanwijzingsbesluit Toezichthouders fysiek

• Heuvelweg 23 (plaatsen communicatiemast)

Postbus 6005, 5960 AA Horst

27 en 31 (wijzigen bestemming)
• Industrieweg 22 (bouwen loods/melding

afvoer)

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

• St. Maartensweg 18 (splitsen woning/reali-

gemeente@horstaandemaas.nl

domein 2022

077 - 477 9777
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VAN HARTE
HARTE!!
Zes nieuw gedecoreerden in onze gemeente sinds Koningsdag! Vijf maal Lid in de Orde van Oranje-Nassau en éénmaal Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Op allerlei manieren al feestelijk onder de aandacht gebracht, maar nu
ook nog een keer gefeliciteerd via deze pagina. Én informatie wat er bij komt kijken om (volgend jaar?) iemand
anders zo’n eerbetoon te gunnen. Want sommige aanvragen daarvoor moeten al vóór 1 juli worden gedaan!

Mevrouw Annemie Craenmehr (63) uit Horst
(Lid in de Orde van Oranje Nassau)

De heer Henk Peters (72) uit Meerlo
(Lid in de Orde van Oranje Nassau)

De heer Piet Hoeijmakers (68) uit Horst
(Lid in de Orde van Oranje Nassau)

De heer Piet Janssen (70) uit Grubbenvorst
(Lid in de Orde van Oranje Nassau)

De heer Sabah Mardan (74) uit Sevenum
(Ridder in de Orde van Oranje Nassau)

De heer Sraar Voesten (74) uit Broekhuizenvorst
(Lid in de Orde van Oranje Nassau)

Wilt u een
Koninklijke onderscheiding
aanvragen voor iemand?
Kent u iemand die zich
zonder eigenbelang inzet
voor de samenleving?
En wilt u diegene voor een
Koninklijke onderscheiding
voordragen? Neem dan eerst
contact op met de gemeente
in de woonplaats van de
kandidaat.
Daar ontvangt u
informatie over wat
er van u wordt verwacht.

Aanvragen
Als u ons belt (077 477 97 77) of mailt (gemeente@horstaandemaas.nl), sturen we u
een voorstelformulier en nadere informatie over het aanvragen van een Koninklijke
onderscheiding toe. U stuurt het ingevulde
formulier met alle bijbehorende stukken
naar: Vertrouwelijk / Kabinet, Gemeente
Horst aan de Maas, t.a.v. burgemeester
R.F.I. Palmen, Postbus 6005, 5960 AA
Horst.
Procedure
De burgemeester brengt advies uit over
alle voorstellen. Daarna geeft de Commissaris van de Koning een oordeel. Die stuurt
het voorstel naar het Kapittel voor de
Civiele Orden. Dit onafhankelijke college
geeft een zwaarwegend advies aan de

betrokken minister. Wanneer de minister
positief beslist, wordt de onderscheiding
bij Koninklijk besluit verleend. De burgemeester informeert u over de uitkomst van
het voorstel.
De uitreiking
We reiken een Koninklijke onderscheiding
uit tijdens 2 gelegenheden:
• Tijdens de jaarlijkse ‘lintjesregen’.
Dit is de dag voor Koningsdag. Het
voorstel hiervoor stuurt u vóór 1 juli in
het jaar ervoor naar ons op.
• Bij een bijzondere gelegenheid. Denk
hierbij aan bijvoorbeeld een afscheid
of een jubileum. Het voorstel hiervoor
stuurt u minimaal 6 maanden ervoor
naar ons op.
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Essentie

18 meter in de openbare ruimte

18 meter: zo breed moet de openbare ruimte zijn als we alle wensen vanuit de gemeente (beleidsterreinen)
toestaan bij het bedenken van de openbare ruimte en straat. Situaties die we alleen kennen bij de brede
straten in de grote steden van Amerika. Voldoende ruimte in de ondergrond (onder andere kabels, leidingen, rioleringen) en de bovengrond (onder andere stoep, fietspad, weg, bomen, lantaarnpalen, bewegwijzering, parkeerplaatsen).
In de praktijk wordt er in Nederland
gekozen: wel of geen parkeren op
of langs de weg? Wel of geen stoep
of fietspad? 30 of 50 kilometerzone?
Iedere situatie is uniek, maar kan ook
gaan knellen.
Er zijn situaties bekend waar

geen bomen in een woonstraat
zijn opgenomen. Wateroverlast
in de straat komt steeds vaker
voor. Nu bodem-energiesystemen
steeds meer oprukken en er meer
elektriciteitsvreters in huis komen,
zullen deze leidingen ook een claim

PvdA Horst aan de Maas

op de ondergrond gaan leggen.
De weg en alles wat erin ligt is
dienstbaar aan ons gemak. We
willen de auto dicht bij huis of op
een verharde oprit, internet in huis,
in de zomer een koele omgeving
en een elektriciteitsnet- en riool

Ook in deze zaken is Essentie
bijzonder geïnteresseerd. We kiezen
voor de toekomst en nemen u graag
mee in onze ideeën. Pak door met
één van onze (burger)raadsleden en
wordt enthousiast. Realistisch voor
vandaag met een samenwerkende
blik naar de toekomst.

is nog vaak het uitgangspunt, boetes en verplichtingen het instrument. Bedrijven maken winst met de
verkoop van schulden. Zo loopt de
rekening op en komen mensen met
schulden steeds meer klem te zitten.
Het is tijd voor anders denken dat
uitgaat van vertrouwen in plaats van
wantrouwen. Goed dat de gemeente
Horst aan de Maas de grens van de
energietoeslag opgetrokken heeft
naar 120 procent van het sociale
minimum. Maar toch, je zou maar

net boven die grens zitten. Er zijn al
gemeenten die de grens op 130 procent gesteld hebben. Het zou goed
zijn hier samen over na te denken.
800 euro is toch een welkome aanvulling in deze onzekere energietijden.
Armoede en schulden, één van de
thema’s waar PvdA binnenkort met
jullie over in gesprek wil.

we deze week, de week van 4 en 5
mei, op veel plekken in Horst aan de
Maas stil bij het verhaal van verzetsstrijders en oorlogsslachtoffers zoals
Toon, Toon en Sef.
Toon Peeters en Sef van Megen
hebben uiteindelijk de hoogste
prijs betaald voor hun moed.
Toon Reijnders mocht wel oud
worden en is altijd bescheiden
gebleven over zijn verzetsdaden.
Door de vrijwillige inzet van alle
heemkundeverenigingen, historische

kringen en overige (amateur-)
historici in onze gemeente, blijven de
verhalen over hun daden bewaard en
levend. Juist nu de vrijheid elders in
Europa onder druk straat, hebben we
de blijvende taak om te luisteren, te
vertellen en te herdenken.

schermen veel meer dan je denkt.
Een plek waar de jeugd leert. En
waar geleerd wordt, moet ook ruimte
zijn voor fouten, ook als deze geld
kosten.
Als gemeente kunnen we de sozen
veel beter ondersteunen dan we nu
doen, gedeeltelijk met financiële
middelen, zodat er weer ruimte
ontstaat om te leren van fouten.
Maar ook door het aanbieden van
cursussen of ondersteuning vanuit
het jongerenwerk. Wij willen in

gesprek gaan om samen te bepalen
wat er nodig is. Horst aan de Maas
heeft een unieke sozencultuur waar
we trots op mogen zijn, laten we met
z’n allen zorgen dat deze behouden
blijft.

Frank Ramaekers

Nederland is een rijk land

Nederland is een rijk land, maar toch balanceren miljoenen mensen
op het randje van armoede. Door een onzeker inkomen, snel stijgende
huur, duurdere boodschappen en stijgende energiekosten liggen
betalingsproblemen en schulden op de loer.
Het gevolg is dat steeds vaker mensen een beroep moeten doen op de
voedselbank. Dit is een signaal van
armoede en geen oplossing. Mensen
met financiële problemen ervaren
stress en zijn vaak minder gelukkig.
Hun relatie en gezin lijden eronder.
Armoede en schulden kunnen zelfs

CDA Horst aan de Maas

wat nooit faalt. De straat is dus
ook essentieel voor ons leven. Een
klimaatbestendige straat bevat
bomen en kan regenwater tijdelijk
opvangen. Voor huisbezitters vragen
we mee te doen met groen in de
voor- en achtertuin. Hiertoe is er een
prachtige afkoppelsubsidie door de
raad ingesteld. Neem contact op met
de gemeente: een specialist denkt
met u mee. Zo worden onze wijken
groener en zijn we voorbereid op
klimaatverandering.

leiden tot psychische problemen,
gezondheidsklachten of verslaving.
Mensen die leven in armoede en
schulden verdienen vertrouwen en
uitzicht op een betere toekomst.
Te vaak komen ze in de greep van
een systeem dat het belang van de
schuldeiser vooropstelt. Wantrouwen

Jan Wijnen

Toon, Toon en Sef

Op 30 maart ben ik geïnstalleerd in de gemeenteraad. Eén van de drie
nieuwe gezichten in onze fractie en met 26 lentes één van de jongste
leden van de nieuwe raad.
Mijn eerste bijdrage in deze krant
wil ik wijden aan drie inwoners
van onze gemeente die zich rond
hun 26e met iets anders bezig
hielden: het verzet. Samen met mijn
vriendin Inge woon ik aan de Toon
Reijndersstraat in Broekhuizenvorst.
‘Onze’ straat is vernoemd naar
verzetsstrijder Toon Reijnders. Zo

Perspectief Horst aan de Maas

zijn ook de Sef van Megenlaan
in Broekhuizen en de Toon
Peetersstraat in Broekhuizenvorst
vernoemd naar verzetshelden uit de
Tweede Wereldoorlog.
Hun namen zijn daarmee blijvend
aanwezig in ons straatbeeld. Maar
op een straatnaambord kun je geen
levensverhaal kwijt. Daarom staan

Roel van Leendert

Unieke sozencultuur

Nadat we twee jaar niet optimaal hebben kunnen genieten van onze
vrijheid en sociale contacten, komen we nu weer op gang met z’n allen.
Een groep die het zwaar te verduren heeft gehad is de jeugd. Er valt
veel in te halen, vooral op sociaal vlak. Daarom denk ik dat de soos
juist nu heel belangrijk is. Een plek voor en (belangrijker nog) door
jongeren.
Een soos is veel meer dan een
veredelde zuipkeet, al lijkt de
gemeente het soms wel zo te zien.
Een soos is een plek waar de jeugd
zelf activiteiten organiseert, van
feestjes en tweedehands kleding

sales tot heuse kunstveilingen.
Bij het organiseren komen allerlei
vaardigheden kijken, zoals licht en
geluid plaatsen, planningen maken,
inkoop en financiën en ga zo maar
door. Er gebeurt dus achter de

Paap (Dennis) Janssen

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.

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

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

Schilder bied zich aan
voor al uw Schilder, Tex, en
Behangwerkzaamheden Bel voor
vrijblijvende prijsopgave met
06 29 33 66 85

Heerlijke Verse Asperges, ook
geschild! Verhaeg Asperges
Kranestraat 38 Horst. Open: MA-VR
10-12u en 13-17u. ZA 9-17u. ZO op
afspraak. Tel. 077 398 65 90

Te koop: Yamaha Fazer 600,
rood, 1998, 1e eigenaar, 11.000 km,
goed onderhouden, 077 398 56 27

Optidee: voor persoonlijk advies,
party en/of bestelling: 06-48550730 en
www.optidee.nl/peggy-wismans”

WONINGRUIL?
GEZOCHT vrijstaande woning met
minimaal 500 m2 grond in Horst
Hegelsom Meterik
AANGEBODEN half vrijstaande woning
met aanbouw op de Afhang
intermakelaars.com of 077 398 90 90
Tk. Thule fietsdrager(trekhaak) voor
2 fietsen € 125,- en Giant heren
sportfiets € 25,- tel. 077 463 16 86
Te huur gar. opslagbox in centrum
Horst. 25 m2 06 25 05 06 04

Last van een angst/ fobie/ trauma?
Al eens aan hypnose gedacht?
www.HypnosePraktijkPhilips.nl
** Leon 0610930235 in Deurne **
Asperges en aardbeien te koop.
Fam. Wagemans, Hombergerweg 21,
Lottum. Telnr. 077 463 20 70
www.facebook.com/aspergeslottum
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Gezocht poetshulp voor een
ochtend in de week. Bel is app naar:
06 39 23 91 72
Bied zich aan: TUINMAN ZZP-er
Nog aantal uren beschikbaar.
Bel: 06 53 21 25 33
Wij zoeken iemand die ons 3 uur
per week helpt met poetsen.
Graag bellen naar 06 22 18 54 83
Kaldenbroeck dag-terras in de natuur
zoekt collega voor bediening
en meer. info@kaldenbroeck.nl
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VVD Horst aan de Maas

Draait het om jou, mij of ons?

De eenvoud is vaak heel complex. Dat is een vrij diepzinnige zin, waar
veel achter schuilt. Gedurende mijn tijd op het atheneum leefde ik een
vrij onbezorgd leven. Je ging naar school, maakte (of in mijn geval
niet) je huiswerk en was in staat om de toetsen te halen zonder daar al
te veel moeite in te steken. Maar toen ging ik studeren, op kamers én
de politiek in.
Hierdoor ontwikkel je jezelf als persoon, waardoor je een totaal andere
kijk krijgt op het leven. Mijn gedachten dwalen vaak terug naar vroeger, toen je een onbezorgd leven
leidde. In mijn jeugdjaren was ik op

D66-GroenLinks

die leeftijd al best aardig betrokken bij politiek en de maatschappij.
Vaak begreep je maar de helft, maar
desalniettemin prikkelde je op die
manier wel het cognitief vermogen.
De ontwikkelingen in de politiek,

zowel landelijk als lokaal, de verdeeldheid, de woke- en cancelcultuur
die opkomt en het wij/zij-denken,
daar maak ik mij hedendaags grote
zorgen over.
We luisteren niet meer naar elkaar,
iedereen wordt per direct afgerekend
en afgeschreven op een fout en in
discussies staat al lang niet meer de
inhoud centraal, maar het poppetje.
Of beter gezegd, de poppetjes. Eén
poppetje wil scoren ten koste van dat
andere poppetje. Dat gebeurt in alle

lagen van de samenleving op elk terrein, dus ook in Horst aan de Maas.
Mijn oma zei altijd: ‘’Luisteren,
samenvatten en doorvragen.’’ Maar
juist die eenvoud is nu heel complex
en weerbarstiger dan ooit.

Luc Cuijpers

Het beloofde land van Ooijen-Wanssum
Rugzak op, zonnebril en de verrekijker in de hand, dagelijks zie ik in
onze kerkdorpen tientallen mensen van jong tot oud langslopen om
ons landschap te bewonderen. Ook steeds meer dieren weten onze
gemeente te vinden. Zo strijkt de lepelaar uit Afrika steeds vaker neer
in de maasvallei en het rivier- en moeraslandschap van OoijenWanssum.
Het 300 hectare grote gebied is met
haar riviernatuur en oeverzones van
meren en plassen bewerkelijk om
te beheren. Het moet bovendien
genoeg water kunnen bergen. Niet
voor niets dat Provincie Limburg en

het projectbureau het gebied willen
overdragen en hierbij heel wat eisen
stellen aan de overnamekandidaat.
Opmerkelijk is dat recent bleek
dat een aantal partijen in provincie Limburg (VVD, CDA, PVV, FvD, en

Lokaal Limburg) menen dat agrarische ondernemers voorkeur moeten
krijgen bij het beheer van de grond,
onder andere vanwege de subsidie
die vrijkomt.
Wij zien dit anders. Allereerst zegt
de wet dat de provincie alle geïnteresseerden een gelijke kans moet
bieden bij gronduitgifte (iedereen is
immers gelijk). De Hoge Raad bevestigde dit onlangs in een arrest en
wijst naar het gelijkheidsbeginsel.
Het vooraf beloven van een grond-

positie is dus niet behoorlijk. Daarbij
kun je je afvragen of agrarische
ondernemers de juiste partij zijn om
een dermate groot moerasgebied te
kunnen beheren. Het ontginnen en
bemesten zal de natuur aantasten.
We wachten af en zijn benieuwd wie
we nog gaan tegenkomen in OoijenWanssum. Het valt niet mee om de
maasdorpen veilig te houden en de
lepelaar tevreden te stellen.
Eveline Baas
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.
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Het spreken van onze Special
Guest is van wereldniveau. Je zou
zelfs kunnen zeggen, wereldkampioen.
Deze topsporter weet hoe het is om te
acteren op het hoogste niveau, net een
stapje verder dan anderen. De uitdagingen
die hij aangaat passen precies binnen het
thema No Guts. Dit wil je niet missen!

Kaarten via:

www.rt160.com

Op woensdag 1 juni 2022
organiseert de Ronde Tafel 160
Venray-Horst voor de 20e keer
het topseminar voor
ondernemers en beslissers uit
onze regio. De strijdlust van het
ondernemersschap dat in
ons schuilt zal door beide
sprekers gegarandeerd
nog worden
versterkt.

eriiekger
de vl
Een ﬂamboyante ondernemer
waarvan zich het leven leest
als een jongensboek. Erik heeft in
verschillende industrieën zowel
een aantal bedrijven opgezet als
overgenomen. No Guts, no Glory past
hem dan ook als gegoten. Onlangs
lanceerde Erik zijn eerste boek 'Tot Hier
en Nu Verder'. Van multimiljonair tot
bajesklant en nu weer op de weg terug.
Subsponsors

Hoofdsponsor

Met medewerking van

Creemers Zeilmakerij & Reclame | Forwart | Elf Graden | Studio Spinazie
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15-vragen aan

Fleur van Issum Horst
waar je normaal niet heen kan of
mag en dan kan je ook heel makkelijk naar een ander land toe. Het
voordeel daarvan is dat je dan niet
met het vliegtuig of de auto hoeft
te gaan.

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd een bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Ik denk ergens in de 20, want dan
kan je doen wat je zelf wilt en dan
kan je je droom achterna gaan en
misschien doe je dan wel het werk
dat je altijd al wilde doen.

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou nog wel een keer een
wereldreis willen maken met
vriendinnen. Dan kunnen we
allemaal landen bezoeken, waar
we altijd al van droomden en daar
ook leuke herinneringen maken en
vastleggen. Ook kunnen we dan
leuke souvenirtjes kopen.

Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Fleur van Issum
17 jaar
Horst
Yuverta College

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou een keer graag naar Italië willen, want het lijkt me een mooi land.
Het lijkt me ook superleuk en ik ben
er nog nooit geweest.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Je leert je hele leven wel eigenlijk,
want je leert er elke dag weer iets
bij ook al ben je oud. Dan leer je alsnog nieuwe dingen.

Wat deed je als kind het liefst?
Ik ben met honden opgegroeid, dus
ik vind dieren echt superleuk en
ik vond het toen best leuk om dan
mee te wandelen als de hond werd
uitgelaten. Dan liep ik gewoon een
rondje mee. We hadden ook een
konijn en dat vond ik ook heel leuk,
dus ging ik soms naar het konijn toe
om ermee te spelen. Ik vond het ook
altijd leuk om op de trampoline te
springen.

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Ik denk teleporteren, want dan kan
je gewoon ergens naartoe gaan

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

Klimplanten • Hangplanten • Kuipplanten • Terrasplanten
Ruim 180 soorten • Verder vele soorten op stam.
20 soorten tuinkruiden, aardbeien en potgrond.

VOOR MOEDERDAG
MOOIE HANGPOTTEN
Dagelijks van 9.00-18.00 uur • Zondags van 10.00-16.00 uur
Vrijdags gesloten! • Tussen 12.30-13.00 uur gesloten

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?
Dat je gewoon jezelf moet blijven en
niet extra moet willen veranderen
voor anderen.

In welke bestaande film zou je
zelf willen spelen?
Ik zou wel in de film ‘Mr. Popper’s
Penguins’ willen spelen, omdat het
me best grappig lijkt om pinguïns
in huis te hebben en dat ze je zo
achterna lopen. Het nadeel lijkt me
wel dat je dan heel veel water moet
gebruiken en dat wordt dan best
prijzig. Nog een nadeel is dat het
voor de pinguins meestal koud moet
zijn, dus dan kan je niet meer je
verwarming zo hoog zetten om het
warm te krijgen.

Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
Een weekendje weg met familie,
want dat was best wel leuk. We
gingen toen naar de dierentuin en
een stukje wandelen. Het was heel
gezellig, dus ik zou dat echt wel
opnieuw willen doen.

In 2013 deed echt iedereen
‘loomen’, dat was toen echt een
trend. Met ‘loomen’ maakte je
zoveel bandjes, ringen, kettingen en
vormpjes. Als je dat nu opeens nog
tegenkomt, dan denk je echt zo van:
wat moet ik hier nu weer mee? Dit
was eigenlijk best nutteloos, maar
toen was het gewoon echt in, toen
wist je niks beters.

Wat zou de beste uitvinding zijn?

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?

Ik denk dat ik in Italië zou zijn geboren, want het zou me superleuk
lijken om daar te wonen, omdat het
een mooi land is.

Ik heb niet echt een herinnering
waar ik kippenvel van krijg, maar
als je terugdenkt aan de mensen
en dieren die er niet meer zijn, dan
mis je die wel heel erg. Maar het
is niet zo dat ik daar kippenvel van
krijg.

Wat zou je nooit kunnen
weggooien?
De foto’s met familie en vrienden,
want dan gooi je herinneringen weg
en dan kan je een paar jaar later
hier ook niet meer op terugkijken,
omdat je ze niet meer hebt. Ik zou
ook niet de foto’s van mijn oma en
hond weggooien, want dat zijn ook
allebei herinneringen.

Een oplaadbare telefoon: de telefoon
laadt op zonder dat hij in de oplader hoeft, dan hoef je ook niet te
denken: ‘oh ja, mijn telefoon is bijna
leeg’. Als dit mogelijk was, dan zou
dat echt fijn zijn.

Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dat dan zijn?

Als je elk willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou
je dan kiezen?
Ik zou wel de Disney-prinses
Sneeuwwitje willen zijn. Toen ze de
appel kreeg van de heks en neerviel (omdat de appel vergiftigd was),
werd ze gered door de kabouters.
Dat lijkt me supergrappig en leuk om
mee te maken.

Tekst: Daynah Wennekes

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
a
j
5
2
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan
t!
Ta Hamminga in samenwerking met
in Hors

Hoi

Column

De schuimige
examenstunt
van Yuverta
Op 22 april stond de leraren en
de leerlingen van het Yuverta
collega een grote verrassing te
wachten van de
examenleerlingen. Het begon
donderdagavond met troep
maken en de stoelen en tafels
aan de kant zetten.
Maar het was een drama,
want we wilden in de aula een
springkussen neerzetten, maar
de pomp was kapot. Gelukkig
had iemand thuis nog zo’n pomp
staan dus het drama was gered.
Op vrijdagochtend waren we al
om 07.00 uur op school en we
begonnen met de parkeerplekken
te blokkeren en gingen door naar
de fietsenstalling. Iemand had
een schuimmachine geregeld
om er een zooitje van te maken.
We begonnen de weg naar de
fietsenstalling onder te spuiten
met sop en zo ook de weg naar
het andere parkeerterrein achter
de school. Binnen lagen confetti
en tape en in de wc werd folie
gedaan. In de lerarenkamer
was het echt een troep. Er
lagen stoelen, lege bekertjes
en ballonnen op de grond. Er
was ook een foto van het gala
opgehangen van een leraar. In
de aula was er een springkussen
opgezet. Buiten hadden we ook
een barbecue staan, zo konden
we lekker een broodje eten. We
hadden een broodje hamburger
en een broodje frikandel. Zelfs
andere leerlingen van lagere
klassen kwamen broodjes bij ons
halen en ook een paar leraren,
een goede minicatering dus. Het
was zo’n groot succes dat er zelfs
nog producten bij werden gehaald.
Het moest voor de middag wel
weg dus om de sfeer erin te
houden, werd er muziek opgezet.
Supergezellig was het, maar toen
moesten we nog gaan opruimen.
Met het schuim viel het wel mee,
want ze hadden dit eigenlijk alleen
in het begin gebruikt. Later die dag
was het schuim al redelijk weg,
maar binnen moest er nog wel
grondig werk worden verricht om
het weer netjes te krijgen.

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst
Tel. 06-54306964

WWW.COXPLANTENKWEKERIJ.NL

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01
Daynah
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Zevende overwinning op rij

Dames 1 VC Trivia behaalt tweede plaatst op ranglijst
De speelsters van dames 1 VC Trivia uit Horst aan de Maas hebben zaterdag 30 april de tweede plek op de
ranglijst weten te behalen. Met een 4-0 overwinning won het team zaterdag van het dames 3 team van volleybalclub Avance uit Sambeek. De wedstrijd vond plaats in de sporthal van het Dendron College in Horst. Het
was geen hoogstaande wedstrijd, maar de winst op het derde damesteam van Avance zorgde voor een
zevende volle overwinning op rij.

direct haar eerste punt en maakte
een positieve indruk op een voor haar
nog onbekende positie, de diagonaal.
Wederom werd de set in de midden
fase beslist door een serviceserie,
waar Danique Oomen punten wist binnen te slepen. De wedstrijd eindigde
met een set uitslag van 25-18.
VC Trivia streeft naar een plek in de
promotieklasse, maar dit seizoen zijn
ze vooral afhankelijk van de mogelijkheden die de NeVoBo hen biedt

(directe promotie op basis van de
ranglijst is door Covid niet mogelijk).
Mocht promotie niet aan de orde zijn,
dan heeft het publiek de mogelijke
titelkandidaat voor het volgend seizoen gezien. De laatste wedstrijd die
de volleybaldames spelen, vindt op
zaterdag 7 mei plaats in de sporthal bij
het Dendron College.

Tekst: VC Trivia

Geen gelijkwaardige tegenstand

Gehavend Wittenhorst kan
niet stunten

Voetbalclub RKsv Wittenhorst ontving op zondagmiddag 1 mei SV
Venray op haar sportpark. Het lukte de mannen van Wittenhorst
niet om te winnen van de nummer 1 en de wedstrijd eindigde in 1-4.

In de eerste set stond het spelbeeld
gelijk. Avance wist met de nodige
inzet bij te blijven. VC Trivia was in de
beginfase niet fel genoeg om direct
afstand te nemen. Het ging tot midden in de set steeds gelijk op. VC

Trivia pakte een voorsprong door op
het juiste moment een serviceserie
neer te zetten. Dat zorgde voor een
genadeklap bij de tegenstander. De
setstanden van 25-17, 25-17 en 25-16
waren overtuigend. Aan het einde

van de derde set mocht Ilse Bergs
haar opwachting maken in het eerste
damesteam van VC Trivia. Ze startte
vervolgens ook in de vierde set in de
basisopstelling. Ilse, tevens het zusje
van speelster Sanne Bergs, scoorde

Wittenhorst keek anders tegen
deze topper aan. De reden is ook
wel bekend. Het aantal geblesseerden was te groot om van een
gelijkwaardige tegenstand te spreken.
In het begin begon de thuisclub
wel aardig, maar rond de 10e
minuut sloeg Venray hard toe. Het
tempo bleek te hoog te zijn. Stijn
Brinkman en Niek Versteegen
waren de afmakers. Geheel onverwachts was er een kloof geslagen: 0-2. Er was dus geen tijd om
terug te komen, zeker toen Niek
wederom te snel was en handig de
0-3 op het scorebord zette.
Wittenhorst gaf toch niet op en met
vlagen had Venray het moeilijk.
Er werd Wittenhorst een vrije trap

toegekend en Joost van Rensch
wist de bal ineens in het doel te
werken: 1-3. Hierna was het tijd
voor de thee.
Na de pauze kreeg Wittenhorst een
mogelijkheid om terug te komen.
Joost kreeg de doelman als de
grote lastpost tegenover zich. Het
bleef echter 1-3. Venray bleef in het
verdere verloop de betere ploeg en
kon op het einde de uiteindelijke
1-4 noteren.
Venray kan zich gaan opmaken voor het kampioensfeest en
Wittenhorst mag nog hopen op een
goed slot van de competitie.

Tekst: Piet Nabben,
RKsv Wittenhorst

Wisselend spel

Set Up dames 1 laat punten
liggen tegen Bach SV

De Mobiele Bankservice
In Limburg
De Mobiele Bankservice is voor klanten die blijvend of tijdelijk minder mobiel zijn in verband met ziekte, ongeval,
senioriteit of een lichamelijke beperking. Wij komen bij u thuis in uw eigen vertrouwde omgeving en bieden daarbij
onze praktische hulp aan. Bijvoorbeeld bij het opmaken van een volmacht, het wijzigen van uw betaalpakket of
uitleg over het online regelen van uw bankzaken.
Wilt u meer informatie of weten of u in aanmerking komt voor de Mobiele Bankservice? Neem dan gerust contact
met ons op via (088) 722 66 00.

De volleybaldames van Set Up uit Meerlo speelde zaterdag 30 april
de laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Bach SV dames 1
uit Ell. Vanwege blessures lukte het Set Up dames 1 niet om een
team bij elkaar te krijgen met eigen spelers. De versterking van
een aantal meiden van dames 3 zorgden toch voor een compleet
team. Het lukte echter niet om te winnen, de wedstrijd werd met
1-3 verloren.
Set Up begon de eerste set
rommelig met een achterstand van
2-9. Door een matig begin van de
thuisploeg wisten ze de set niet
meer naar hun kant te trekken.
Daardoor eindigde de set in een
uitslag van 17-25. In de tweede set
ging het er heel anders aan toe
voor de meiden van Set Up. In het
begin ging het gelijk op, met 3-3 tot
13-10 en zelfs 19-13 voor de dames.
Doordat de Meerlose meiden de
ballen van de grond wisten te
halen en de ballen vervolgens juist
konden afmaken, leidde dit tot een
setwinst van 25-16.
Set Up begon de derde set met een
7-3 voorsprong. Hierna ontstond
een mindere fase voor speelsters
van de thuisploeg. Dit leidde tot

13-16 en 14-18. Hierdoor vroegen
de Set Up speelsters een voor
hen noodzakelijke time-out aan.
Dit leek te werken waardoor er een
tussenstand van 21-22 ontstond.
Uiteindelijk lukte het de thuisploeg niet om de set naar zich toe
te trekken en werd de set verloren
met 24-26.
De vierde en laatste set begon Set
up met een matige start, 3-5. Door
degelijk spel werd het weer 12-12.
Toch konden de dames het niet
afmaken en eindige deze set in
19-25. Dat zorgde voor een wedstrijduitslag van 1-3 en ging Bach
SV met de punten naar huis.

Tekst: VC Set Up
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2-4 op scorebord

Meterik wint van hekkensluiter Koningslust
Voetbalclub RKSV Meterik speelde zondag 1 mei tegen Koningslust.
Deze wedstrijd won Meterik met 2-4 in Koningslust. In een alleen in
de beginfase gelijk opgaande wedstrijd was Meterik de
bovenliggende partij.
Terwijl Meterik via
combinatievoetbal in de aanval
ging en meteen een goede kans
onbenut liet, zocht Koningslust via
de snelle rechterspits de diepte
en werd daarmee een tweetal
keren gevaarlijk. De Meterik
verdedigers gaven elkaar te
weinig rugdekking, maar keeper
Luuk Haenen was attent, keerde
een inzet en keek er een over de
lat. Vervolgens trok Meterik het

initiatief naar zich toe en scoorde
Gijs van Rengs voor de groenwitten de 0-1. Hij werd op links
vrijgespeeld door Cas Janssen
en krulde de bal diagonaal in
de rechterbovenhoek. Even later
speelde Coen van Rens zich vrij
en verraste de keeper met een
gericht schot in de linker hoek en
scoorde de 0-2. Vervolgens schoot
Piet Steeghs rakelings naast en
tikte de Koningslust keeper een

door Piet genomen vrije trap uit
de kruising. Giel Vullings schoot in
kansrijke positie te gehaast naast
en een schot van Nick van Berlo
werd door de keeper gekeerd.

Goede solo
Na de thee scoorde Piet Steeghs
na een goede solo de 0-3 en
leek de wedstrijd beslist. De
concentratie werd echter minder
en daardoor kreeg Koningslust de
ruimte om te scoren, gaven Nick
van Berlo en Coen van Rens na
de wedstrijd aan. “Maar na de 1-3
hadden wij weer ons antwoord
klaar.” Cas Janssen scoorde via een

Zevende wedstrijd op rij

Sporting S.T. speelt wederom gelijk
Sporting S.T. heren 1 heeft op zondag 1 mei wederom gelijk
gespeeld. Dit keer namen de mannen uit Tienray en Swolgen het op
tegen voetbalvereniging Holthees-Smakt 1. De uitslag van de
thuiswedstrijd resulteerde in een 1-1. Dat zorgt ervoor dat dit de
zevende wedstrijd van het eerste team van Sporting is, die eindigde
met een gelijke stand.
Het zou een gelijkwaardige
wedstrijd worden waarin er
weinig kansen werden gecreëerd.
Ondanks dat er in de gehele
eerste helft hard werd gewerkt,
bleven de splijtende passes en
doelpunten achterwege. Dat
resulteerde vervolgens na 45
minuten in een 0-0 tussenstand.
Na de rustpauze en een hartig
woordje van de trainer was het
weer tijd om te beginnen aan
de tweede helft. Een van de
wissels van Sporting stond al in
de douche, maar moest toch weer

terug het veld in. Dit zorgde voor
wat komische beelden en enkele
minuten vertraging.

Achterveld
In de tweede helft was het
wedstrijdbeeld niet veranderd.
Het spel werd met name gespeeld
vanuit het achterveld, met lange
ballen naar voren. Toen dit een
keer niet gedaan werd door de
thuisploeg, verloren ze de bal op
het middenveld en resulteerde
dit in een vrij trap in de 49e
minuut. Deze vrijetrap van zo’n

20 meter afstand werd hard over
de opgestelde muur heen getrapt
door Holthees-Smakt speler
Stef Janssen. De bal vloog via
de keeper rechtstreeks het doel
in. Dat zorgde voor de 0-1 voor
de uitploeg. Sporting S.T. ging
niet bij de pakken neerzitten en
probeerde de tegenstander onder
druk te zetten. Dit resulteerde in
een handvol kansen, dat na een
dik half uur ook beloond werd.
Een voorzet werd binnengekopt
door Jur Janssen. Dat resulteerde
in een gelijke stand van 1-1.
Zoals vaker dit seizoen bleef het
bij een gelijkspel. Sporting S.T.
heren 1 speelt hun eerstvolgende
uitwedstrijd op zondag 8 mei om
14.30 uur tegen SVOC’01 1.

klutsbal de 1–4. Direct erna mocht
Koningslust de 2-4 eindstand op
het scorebord zetten. Meterik gaf
verder niets meer weg en spaarde

haar krachten voor de ‘topper’ van
volgende week tegen Kessel.
Tekst: RKSV Meterik

Naar huis met punten

VV Hegelsom behoudt
koppositie na winst
Het eerste elftal van voetbalvereniging Hegelsom heeft op zondag
1 mei zijn koppositie in de 4e E-klasse weten te behouden. De ploeg
speelde uit tegen S.V. Grashoek en ging naar huis met 1-4 winst.
De Hegelsomse hoofdtrainer Ron
Spruit heeft de laatste weken
door blessures en vakanties bij
de spelers vaak moeten rouleren
in de opstelling. Deze wedstrijd
was geen uitzondering. De openingsfase was dan ook vrij vlak en
hoewel Hegelsom de betere ploeg
was, ontstonden er geen doelkansen. In de 20e minuut deed
zich een vreemde situatie voor
toen de bal volgens de assistentscheidsrechter van Grashoek de
achterlijn had gepasseerd. De verdediging van Grashoek dacht dat
de scheidsrechter zou affluiten,
maar deze had het anders gezien
en liet het spel doorspelen. De door
Hegelsomspeler Marc van Rens
teruggelegde bal kon daarom door
Guido Kauffeld eenvoudig worden
binnengeschoten: 0-1. Het restant van de eerste helft kende een
onrustig spelbeeld met veel lange
ballen.
Meteen na rust kreeg Grashoek
een strafschop wegens hands.
Deze werd beheerst binnenge-

schoten voor de 1-1 en dus moest
Hegelsom weer in de aanval, want
drie punten waren noodzaak in de
titelstrijd. De rood-witten kwamen
langzaam aan ook steeds meer tot
serieuze doelpogingen en in de 66e
minuut was het raak. Tim Heijligers
kwam mee naar voren en zette
voor op Marc van Rens, die de 1-2
binnentikte. Grashoek reageerde
onmiddellijk door een fysiek sterke
verdediger als stormram naar voren
te sturen. Hierdoor gaf de thuisploeg achterin meer ruimte weg en
hiervan wist Denny Bongers tweemaal te profiteren. Zowel in de 78e
als 83e minuut sneed hij met een
individuele actie door de verdediging en wist beide malen succesvol
af te ronden. Dit zorgde voor een
bepalende eindstand van 1-4 winst
voor de Hegelsomse voetballers.
Door de zege van Neerkandia bij
Kessel blijft de voorsprong van
Hegelsom zes punten, met nog zes
wedstrijden te spelen.
Tekst: VV Hegelsom

Tekst: Sporting S.T.

X-perience Unisign

Meld je aan voor
een rondleiding!

Een afwisselende technische job? Reken maar!

Werken in machinebouw | Wereldspeler in CNC-machines

» Elektromonteur
» Technisch inkoper / Uitbesteder
» Service Werkvoorbereider
» Junior CNC Frezer / Draaier / Slijper
Kijk op www.unisign.com/career
Innovatieve CNC machines | Panningen
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EnergieKronenberg
organiseert Energieke Week
Stichting EnergieKronenberg organiseert van zaterdag 7 tot en
met zaterdag 14 mei de eerste Energieke Week in Kronenberg. Deze
week staat in het teken van duurzaamheid met een duurzame
huizenroute, een schoolactiviteit, een symposium voor bedrijven
en als afsluiter de eerste Energieke Dorpsquiz voor alle inwoners
van Kronenberg.
De duurzame huizenroute vindt
plaats op zaterdag 7 mei. Tijdens
deze route laten inwoners van
Kronenberg hun verduurzaamde
huizen zien aan andere inwoners.
De route start vanuit gemeenschapshuis De Torrekoel om
13.30 uur. Tussen 14.00 en 16.00 uur
worden de gastadressen in
kleine groepjes per fiets bezocht.
Aanmelden hiervoor kan via
info@energiekronenberg.nl
Op dinsdag 10 mei geeft Energie
Kronenberg een les op basisschool de Kroevert aan de kinderen van groep 5 tot en met 8 over
duurzame energie. Zo gaan ze
onder andere samen de ecologische schoenmaat van de kinderen
meten.
De eerste Energieke Dorpsquiz
Kronenberg vindt plaats op
zaterdag 14 mei. Dit is een quiz
waar iedere Kronenberger aan
mee kan doen. Deelnemers
kunnen tijdens de quiz hun kennis

over energie en duurzaamheid
testen. Zij maken kans op een
voucher van 500, 250 of 125 euro
om hun huis te verduurzamen.
Inwoners van Kronenberg gaan
deze avond de strijd met elkaar
en het zogenaamde Energie Panel
aan. Deelnemers kunnen ‘live’
meedoen in de Torrekoel of thuis
vanaf de bank via de livestream.
Na afloop worden de winnaars
bekendgemaakt en is er een
borrel met hapjes bij de Torrekoel.
De Dorpsquiz wordt muzikaal
voor, in de pauze en na afloop
opgeluisterd met live muziek van
Sidewinder uit Kronenberg. De quiz
vindt plaats in de Torrekoel (en
online) en begint om 20.00 uur
en inloop is vanaf 19.30 uur.
Aanmelden voor de live-quiz kan
via info@energiekronenberg.nl
De online deelnemers kunnen een
deelnamelink vinden op
www.energiekronenberg.nl

Vestigt u uw bedrijf aan de
Venrayseweg in Horst?

Lopen, hardlopen en fietsen
door Oude Maasarm
Dwars door de Oude Maasarm, met als startpunt Broekhuizenvorst, wordt op zaterdag 28 mei de tweede
editie van de OMA Challenge georganiseerd. Een trailrun van diverse afstanden die lopend, hardlopend of
fietsend afgelegd kan worden.

“De Oude Maasarm is waanzinnig
mooi. Een verborgen pareltje die uitnodigt om naar buiten te gaan. Om
die reden organiseerden wij vorig
jaar, samen met Projectbureau OoijenWanssum, voor het eerst de OMA
trail. Het parcours gaat onder meer
over bruggetjes en stapstenen”, laat
de organisatie weten die er dit jaar

een schepje bovenop doet. Naast een
viertal loopafstanden (7, 14, 21, 28
kilometer) worden dit jaar ook twee
fietsafstanden aangeboden (30 en
60 kilometer). “Dat doen we speciaal
voor de vele mountainbikers en gravel-liefhebbers die deze regio rijk is.
En als klap op de vuurpijl organiseren
we ook een kidsrun.”

Te koop
17 geschakelde bedrijfsunits
vanaf € 299.000

De starttijden zaterdag 28 mei zijn
tussen 08.30 en 11.00 uur. De startlocatie is Sportpark ’t Venneke in
Broekhuizenvorst. De organisatie
vraagt deelnemers, in verband met de
verwachte drukte, zoveel mogelijk per
fiets naar het evenement af te reizen.
Voor meer informatie en aanmelden
ga naar www.omatrail.nl

B US I N E S S PA R K HOR ST

Een geweldige investering voor
zowel ondernemer als belegger!
Binnenkort start de bouw van 17 bedrijfsunits, vanaf
240m² tot 916 m². Mede door deze oppervlaktes zijn de
panden geschikt voor bijna elk type ondernemer.
Vestigt u uw werkplaats, opslagruimte, magazijn of
montageruimte op deze uitstekend bereikbare locatie
nabij de A73 in Horst? Alle units zijn voorzien van
een trap richting een verdiepingsvloer. Perfect voor
bijvoorbeeld een combinatie met kantoor!
De perfecte bedrijfsunits voor de vestiging van uw
bedrijf!

Voor meer informatie:
Boek & Offermans Makelaars
T 0478 63 69 22
E venray@boek-offermans.nl
W www.boek-offermans.nl

Download direct de
brochure!
www.hkvastgoed.nl/news/projectbusinesspark-horst

Boek &
Offermans
DYNAMIS
Makelaars
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SP reikt cheque uit

Gratis bijeenkomst over shortfilm

Masterclass animatie bij BiblioNu in Horst
Tim Alards uit Sevenum, eigenaar van animatiestudio Digital Donkey, organiseert donderdagavond 12
mei een masterclass animatie in de bibliotheek in Horst. In deze gratis bijeenkomst neemt Tim bezoekers mee in het productieproces van de geanimeerde shortfilm Blèh.
De animatiefilm Blèh laat zien dat in
de ogen van een fantasierijke kleuter, telefoongebruikers net zombies
zijn. Blèh won afgelopen april de
prijs voor Beste Animatiefilm op het
Limburg Film Festival.
Alards heeft na zijn studie Game
Art and Development en een aantal
jaren werken in een game-studio in
Hilversum zijn weg naar het zuiden

teruggevonden. Naast dat hij een
boekje open doet over het productieproces van Blèh, zal hij in deze
masterclass ook vertellen over zijn
persoonlijke motivatie, tegenslagen en het maatschappelijk aspect
van de film. Zo probeert hij inzicht
te geven aan de vaak onderbelichte
kant van animatiefilm-maken en
antwoord te geven op de vraag:
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wat komt er allemaal kijken bij het
maken van een animatiefilm? De
masterclass wordt afgesloten met
de vertoning van Blèh.
De gratis masterclass is op donderdag 12 mei van 19.30 tot 20.45 uur in
de bibliotheek Horst. Aanmelden is
gewenst en kan via de activiteitenbutton op biblionu.nl

Gezondduurprijs voor
Groengroep Sevenum
Stichting Groengroep Sevenum is opvolger van vereniging
Behoud De Parel als winnaar van de zogeheten Gezondduurprijs.
Deze door SP Horst aan de Maas in het leven geroepen blijk van waardering wordt jaarlijks uitgereikt op zondag 1 mei, Dag van de Arbeid.
In aanmerking komen personen, verenigingen, instellingen of bedrijven
met de blik permanent gericht op gezondheid en duurzaamheid.

Afsluiting gezamenlijke collectes Melderslo
De collecteweek zit erop. Er is in Melderslo een bedrag opgehaald van 8245,45 euro. Mensen konden zelf
aangeven welk bedrag voor welk goed doel bestemd was. Na de telling van vorig jaar zijn er nog een
aantal enveloppen binnen gekomen. Deze zijn er dit jaar bij opgeteld.
De drie stichtingen waar het
meeste aan gedoneerd is, zijn KWF
Kankerbestrijding, Nederlandse
Hartstichting en Alzheimer
Nederland. De contactpersonen

van de stichtingen en Dorpsraad
Melderslo kijken terug op een
geslaagde gezamenlijke collecte.
Mensen die de collectant gemist
hebben en de enveloppe nog in

willen leveren, kunnen dit doen bij
Theo Hagens, Broekhuizerdijk 14.
Deze enveloppen zullen volgend jaar
dan weer worden verwerkt.

Werkgroep Duurzaam Meterik organiseert
informatieavond
De werkgroep Duurzaam Meterik, die ontstaan is vanuit Dorpsraad Meterik, organiseert op dinsdag 10
mei haar tweede informatieavond. Deze avond is grotendeels gewijd aan het isoleren van het huis.
De werkgroep wil met deze avond
mensen helpen bij het verduurzamen van hun huis. Daarom organiseert zij nu een informatieavond
over het isoleren van de woning.
Tijdens deze avond laat Isolatie.com

zien welke maatregelen mensen
kunnen nemen om hun woning te
isoleren. Er is daarnaast ook gelegenheid voor het stellen van vragen.
De informatieavond vindt plaats
in MFC de Meulewiek in Meterik.

De avond start om 20.00 uur en
zal tot ongeveer 22.00 uur duren.
Deelname is gratis. Wel wordt
gevraagd om vooraf aan te melden
via duurzaammeterik@gmail.com

Feestelijke avond in Horst

Vogelvereniging Ons Genoegen zet
twaalf jubilarissen in het zonnetje
Vogelvereniging Ons Genoegen heeft zaterdag 30 april na ruim twee jaar weer een promotieavond gehad in
doelhuis De Schutroe in Horst. Naast het feit dat de vereniging dit jaar zeventig jaar bestaat, stond de avond
in het teken van de huldiging van de jubilarissen.

Namens het SP-bestuur reikte
Michael van Rengs zondag 1 mei de
prijs uit. Vervolgens overhandigde
hij de penningmeester van de
Groengroep een cheque ter waarde
van 100 euro. De Groengroep staat
volgens de SP al sinds jaar en dag
paraat voor de gezondheid en de
duurzaamheid van de leefomgeving
van Sevenum en gaandeweg heel
Horst aan de Maas. “De Groengroep
draagt bij aan een goed en duurzaam
milieu. Dit gebeurt onder meer
door natuur en landschap onder de
aandacht te brengen in publicaties

en door de uitvoering van projecten,
die vaak als voorbeeld dienen voor
anderen. Daarbij werkt ze samen met
de overheid en met maatschappelijke
groeperingen, agrariërs en burgers”,
aldus de partij. De Groengroep gaat
het geld van de Gezondduurprijs
besteden aan een bankje aan de
knooppuntenroute. Het bankje wordt
opgedragen aan Wiel van der Linden,
in 1995 oprichter en voormalig
voorzitter van de Groengroep. Van
der Linden nam onlangs afscheid van
de Groengroep.

Derde keer Petranpad
Ultra Trail
In Horst aan de Maas vindt op zaterdag 14 mei voor de derde keer
de Petranpad Ultra Trail plaats. Het Petranpad verbindt alle
natuurgebieden van de gemeente met elkaar en heeft een lengte
van 112 kilometer.

Door de gevolgen van het coronavirus
is de huldiging al twee keer verzet.
Daardoor zijn er dit jaar maar liefst
twaalf jubilarissen, uiteenlopend
van 50 tot 25 jaar lid. J. Geenen
en G. Souren van districtsbestuur
Limburg hebben de betreffende

leden gehuldigd.
Met een lidmaatschap van zestig
jaar zijn jubilarissen J. Geenen en
G. Souren het langste lid van de
gehuldigden. Daarop volgend zijn
M. Verstraaten, P. Wijnands en
C. van Kuijck-Peeters maar liefst vijftig

jaar lid. Fr. Schattevoet, Fr. Zaners,
P. Renders, W. Slots, H. Hoeymakers en
P. Verdellen zijn gehuldigd vanwege
veertig jaar lidmaatschap. Tot slot zijn
ook G. van de Lisdonk en T. Keijsers
gehuld vanwege 25 jaar lidmaatschap.

De maximaal honderd deelnemers
aan de Petranpad Ultra Trail hebben
de keuze uit twee trajecten: het
hele, 112 kilometer lange pad
of een ‘doorsteekversie’ van 61
kilometer. Het deelnemersveld
bestaat uit ultratraillopers uit
onder meer Nederland, België,
Polen, Groot-Brittannië, Slowakije
en zelfs Oekraïne. Aan de start
staan verschillende toppers,
onder wie de loper die de snelst
bekende tijd op het Pieterpad op

zijn naam heeft staan. Ook bij de
dames is een Nederlandse topper
aanwezig die misschien zelfs in
het totaalklassement als eerste
kan eindigen. Start- en finishplaats
is het historische Kasteelke in
Meerlo. Het startschot voor de
route van 112 kilometer wordt
gegeven om 05.00 uur. Deelnemers
aan de kortere versie beginnen
om 10.00 uur. Kijk voor meer
informatie op www.petranpad.nl
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‘Jonge’ voorstelling

Cabaret en kindervoorstelling
in ‘t Gasthoês
Kukeleku presenteert deze week twee ‘jonge’ voorstellingen in ’t
Gasthoês: op vrijdag 6 mei is het podium vrij voor de finalisten van
Camaretten Festival 2021 en op zondag 8 mei speelt maar liefst twee
keer een voorstelling voor de allerkleinsten: Pieter Konijn.
Het Camaretten Festival is van oudsher
het festival voor jong cabarettalent,
onder de eerdere winnaars bevinden
zich gevestigde namen als René van
Meurs, Claudia de Breij, Theo Maassen
en Ronald Goedemondt. De finalistentour, die op vrijdag 6 mei ’t Gasthoês
aandoet, is dus een uitgelezen mogelijkheid om de grote cabaretiers
van de toekomst te gaan zien. Teun
Wolters, Blauwe Vinkjes en Thjum Arts
maken hun debuut op het podium.
Ongemakkelijke sketches, herkenbare
typetjes en verschillende grappen: tij-

dens de finalistentour komt alles voorbij. Op zondag 8 mei is het de beurt
aan ‘Het verhaal van Pieter Konijn’:
een muzikale en interactieve voorstelling voor kinderen vanaf 2 jaar. Tijdens
de voorstelling volgen ze het avontuur
van Pieter Konijn, die verstrikt raakt
in de moestuin van meneer Verhoef.
Deze voorstelling duurt 60 minuten en
is op zondag 8 mei twee maal te zien:
om 14.00 en 16.00 uur. Tickets voor
beide voorstellingen zijn te verkrijgen
via de website van ’t Gasthoês.

Puzzel

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,beschikbaar gesteld door HEMA 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 08 mei 2022
(12.00 uur) binnen zijn. De winnaar wordt donderdag 12 mei 2022 bekendgemaakt op deze pagina. Veel succes en
puzzelplezier gewenst!

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

Eerbetoon aan prieser

Schravenpad ook naar
Broekhuizenvorst
Frans Schraven was een in Lottum geboren en in Broekhuizenvorst
opgegroeide priester. Na zijn wijding vertrok hij in 1899 als missionaris
naar China. Daar werd hij in 1937 samen met acht metgezellen vermoord. Als eerbetoon aan Schraven werd enkele jaren geleden een
wandelroute in en om Lottum aangelegd. Die is nu verlengd naar
Broekhuizenvorst.
Sinds 2019 hebben de Mgr. Schraven
Stichting, Stichting Landschap Horst
aan de Maas en de Dorpsraad
Broekhuizen-Broekhuizenvorst
gewerkt aan de uitbreiding van
het bestaande Schravenpad. De
nieuwe wandelroute is 12,5 kilometer lang. Het startpunt is De Rozenhof
in Lottum. De route voert via het

Schuitwater, theehuis Blue Berrie Hill
en het opengestelde gedeelte van
landgoed De Kolck naar de kerk van
Broekhuizenvorst. Van daar gaat het
langs de Maas terug naar Lottum. Het
nieuwe Schravenpad wordt op zondag 29 mei feestelijk ingezegend en
geopend. Voor meer informatie, kijk
dan op www.mgrschraven.nl

Apply online at
jobs.deere.com

Human Resources & Office Administrator (m/f/d)
The HR Team in Horst is looking for a HR & Office Administrator (min. 32 hours) for a
temporary assignment. Our ideal candidate will be able to start latest June 2022 and
work till mid-January 2023 to help in covering a maternity leave.

•
•
•
•

You will perform a variety of tactical tasks to support HR,
such as employee time registration, employee records and
other routine activities.
In addition, you will also perform work related to the
reception such as welcoming guests and managing calls.
You have a background in human resources, secretary,
administration or equivalent.
You have ±3 years of experience in a similar role and
preferably in a dynamic work environment.

For more information about this vacancy, please scan the QR code or go to jobs.deere.com!
John Deere Fabriek Horst B.V.
Energiestraat 16
5961 PT Horst, Nederland
John Deere employs approximately 75,000 people and is the world's largest manufacturer of agricultural
equipment. Our name stands for high quality and reliability. John Deere Fabriek Horst B.V. produces and
develops sprayers and employs about 200 people.

De oplossing van
de puzzel in de Hallo
van 28 april 2022 was:

En de winnaar is:
Annie Wijnen uit Horst.
Van Harte Gefeliciteerd
met een cadeaubon t.w.v. €
25,- beschikbaar gesteld door
PLUS Bloem & Zo in Horst!
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Religie

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 8 mei

10.30 uur

Griendtsveen
zondag 8 mei

11.00 uur

Grubbenvorst
Zaterdag 7 mei

19.00 uur

Hegelsom

Horst

Zaterdag 7 mei
Zondag 8 mei
Maandag 9 mei
Dinsdag 10 mei
Woensdag 11 mei
Donderdag 12 mei
Vrijdag 13 mei

18.00 uur
11.00 uur
18.30 uur
09.00 uur
+ aanbidding
18.30 uur
18.30 uur
18.30 uur

Kronenberg
Zaterdag 7 mei

Zondag 10 mei

Wandelvierdaagse in Grubbenvorst
gaat door
De wandelactiviteiten van De-4 kunnen na twee jaar afwezigheid eindelijk weer doorgaan. Na al een succesvolle VroegeVogeltocht op zondag 10 april staat nu de wandelvierdaagse van woensdag 18 tot en met zaterdag
21 mei op het programma. Tijdens de vorige editie in 2019 liepen ruim 600 deelnemers, van jong tot oud, mee
en ook nu hoopt de organisatie weer op veel enthousiaste wandelaars.

Huisartsenpost
Venlo

19.15 uur

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

Gebiedsteams

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

Gemeente Horst aan de Maas
077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

10.30uur
Eerste H.Communie

Tandarts

Spoedgevallendienst

Meerlo

Donderdag 12 mei
• rozenkrans
• biddende moeders

Swolgen

Zondag 8 mei
Dinsdag 10 mei
• rozenkrans

09.00 uur
08.30 uur
09.30 uur

6 t/m 8 mei

09.00 uur
19.00 uur
18.40 uur

9 t/m 12 mei

Sevenum

Zondag 8 mei
• uitstelling
Maandag 9 mei
Dinsdag 10 mei

09.30 uur
14.00 uur
18.30 uur
18.30 uur
Kapel den Eigen
Donderdag 12 mei
18.30 uur
Vrijdag 13 mei
18.30 uur

Tienray

Woensdag 11 mei
+ rozenkrans

De Schuilplaats
zondag

Vier dagen lopen

(alleen na telefonische afspraak)

zondag 8 mei
09.30 uur
Buitenviering bij St. Joriskapel

Lottum

Apotheek Maasdorpen
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kerkdienst

19.00 uur
18.30 uur

Tandartsenpraktijk Dentilia
Helfrichstraat 14a, Venray
0478 581 458

Tandunique Sevenum
Peperstraat 43, Sevenum
077 467 20 97

Tijdens de wandelvierdaagse wordt
iedere dag een andere route gelopen
in de omgeving van Grubbenvorst,
waarbij iedereen zelf kiest of dit 5, 10
of 15 kilometer is. Op de finishdag kan
optioneel worden gekozen voor een
route van 25 kilometer. De deelnemers starten op woensdag, donderdag
en vrijdag tussen 17.00 en 19.00 uur.

Op zaterdag wordt er overdag gelopen met een starttijd afhankelijk van
de gekozen afstand. Buiten het gezamenlijk wandelen wordt er tijdens de
wandelvierdaagse voor extra sfeer en
gezelligheid gezorgd. Op elke route
is een pauzeplaats ingericht en er
treden op verschillende momenten
koren, muziekgezelschappen, bands

Verloskundige zorg

of dj’s op. Alle deelnemers worden
op de finishdag tussen 15.00 en 16.00
uur feestelijk onthaald op het Pastoor
Vullinghsplein, waar aansluitend het
De-4-slotfeest plaatsvindt. Er worden
ook medailles uitgereikt.
Inschrijven voor de wandelvierdaagse
kan tot en met zondag 15 mei via
www.de-4.nl

D&S SERVICE

Danure Verloskundigen

DYNAMO’S & STARTMOTOREN

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

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
10.00

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas
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Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

06 55 40 80 23

Viering in Lottum

Rozenkrans gebeden
in Houthuizer Kapel
In mei en oktober wordt elke zondag om 14.30 uur een rozenkrans
gebeden in de Houthuizer Kapel in Lottum. Bij deze viering is
iedereen welkom.
De Houthuizer kapel in Lottum
is dagelijks geopend en wordt
onderhouden door de buurtbewoners. De kapel is in 1948 gesticht
door de bewoners van de buurtschap Houthuizen. Zij stichtten het
omdat ze tamelijk ongeschonden

de Tweede Wereldoorlog door zijn
gekomen; er waren geen doden
of gewonden te betreuren uit
Houthuizen. De kapel is opgedragen aan de heilige familie. Een
beeld van de heilige familie staat
ook centraal in de kapel.

Miss Grace Benelux
heeft Hegelsomse
finaliste
Joyce Geerarts uit Hegelsom doet mee aan het traject Miss Grace
Benelux. Zondag 24 april vertrok ze richting Lochristi in België
waar haar een fotoshoot en catwalktraining te wachten stond.
Het was een drukke dag voor de miss. Ze deed een fotoshoot, een
catwalktraining, volgde media-adviezen op en had een perspresentatie. Zeventien missen in spe, waaronder Joyce, staan nu in
de Miss Grace Benelux. De Hegelsomse behaalde vorig jaar de
finale van de Miss Beauty Limburg. Tijdens deze missverkiezing
wist niet te winnen, maar behaalde ze wel de titel Miss Media.
/ Beeld: Bert Decoene

BEKRO Horst
Bronboringen & Bronbemalingen

www.bekro.nl

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

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27
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