09
06

WK23 \ 2022

Solliciteer op barbecue.nl/vacatures
en maak kans op een GRATIS vakantie

02 Strijd om

elektronisch afval barst
los op basisscholen

!

PROFESSIONEEL WERKGEVERSCHAP DOOR EN VIA

02 Bankje met

betekenis vernield in
Tienray

03 Nog geen oplossing 04 Gemeente onder

voor verkeersproblemen
Blitterswijckseweg

zoekt nieuwe opvang
locaties vluchtelingen

11 Gemeentenieuws

Horst aan de Maas

Galastoet
De eindexamenleerlingen van het Dendron College in Horst trokken donderdagavond 2 juni veel bekijks. Na twee jaar afwezigheid vanwege corona, kon er weer een galastoet
georganiseerd worden. Ongeveer 370 examenkandidaten trokken met allerlei verschillende voertuigen door het centrum van Horst. De stoet eindigde op het Wilhelminaplein,
waar de deelnemers hun voertuigen verlieten en feestelijk onthaald werden. Hierna vond het galafeest plaats bij Club Taste.
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Strijd om elektronisch afval barst los op basisscholen
Bij basisschool De Kameleon in Grubbenvorst vond afgelopen week de
officiële aftrap van de E-waste Race plaats. Binnen dit landelijk initiatief
gaan scholen de strijd met elkaar aan, met de inzameling van zoveel mogelijk elektronisch afval. Groep 6 en 8 van De Kameleon nemen het daarbij op
tegen negen andere scholen uit de regio, met als inzet een schoolreisje.
“Weet iemand van jullie waar de ‘E’
van E-waste voor staat?” De vraag
gericht aan groep 6 wordt gesteld
door Nando Zwambag, projectma
nager van de E-waste Race. Na een
antwoord dat hem tevreden stelt,
doet hij er nog een schepje bovenop:
“En ‘waste’, wat betekent dat?”.
E-waste blijkt de hippe verzamelnaam
voor alle soorten elektronisch afval:
wereldwijd de snelst groeiende afval
stroom. Stuk voor stuk producten die
zich perfect lenen voor recycling, mits
ze op de juiste wijze worden ingeza
meld.
Daarin is een belangrijke rol voor
de gemeente weggelegd. Horst aan
de Maas, waar per inwoner slechts
25,5 kilo restafval overblijft, heeft
wat dat betreft een reputatie. Eerder
werd de gemeente al uitgeroepen tot
kampioen afvalscheiding. “Maar het
is de uitdaging om dat ook te blij
ven”, zegt wethouder Thijs Kuipers.
Daarom drukte hij tijdens de kickoff van de E-waste Race het belang
van afvalscheiding op het hart bij de
leerlingen van groep 6. “Jullie zijn
heel belangrijke mensen. Weet je
wat wij vroeger met ons afval deden?

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

We stortten het op een grote hoop in
America. Gelukkig doen we dat al lang
niet meer. Tegenwoordig recyclen we
zoveel mogelijk. Dat is de manier om
het beter te doen dan jullie ouders.”
Na de officiële openingshandeling,
waarbij Kuipers een stokoude telefoon
en een defecte staafmixer overhan
digt aan één van de leerlingen, die op
zijn beurt de producten in de daar
voor bestemde kliko bij de basisschool
deponeert, gaat hij daar dieper in op
zijn toekomstvisie. “Er ligt nog een
gigantische uitdaging op het gebied
van recycling. Ook qua regelgeving,
in de hele Europese Unie. Uiteindelijk
moet je misschien zelfs naar een
verbod op het gebruik van grondstof
fen die niet te recyclen zijn. Daar ligt
een enorm innovatief vraagstuk voor
de industrie. Je merkt dat de nieuwe
generatie al op een heel andere
manier omgaat met afval, dan dat wij
deden in onze tijd. Zij zijn zich veel
bewuster van recycling en het schei
den van afval.”
Die nieuwe generatie wordt onder
tussen door Nando verder wegwijs
gemaakt in de wereld van het recy
clen. Tal van vingers gaan de lucht in

na de vraag wie er wel eens kapotte
elektrische producten in huis heeft.
“Mijn konijn knabbelde laatst nog een
kabel kapot”, laat één van de leer
lingen weten. “En weet je wat dan
superchill is”, vervolgt Nando, “dat
gemeente Horst aan de Maas die
kapotte producten bij je thuis komt
ophalen.” Als het aan groep 6 en 8 van

de Kameleon ligt, doet de gemeente
dat de komende tijd op een iets lager
pitje. Op die manier krijgen zij de tijd
om de containers bij het schoolplein
in sneltreinvaart te vullen met defecte
elektrische apparaten. De leerlingen
gaan daarbij zelf actief aan de slag om
apparaten in te zamelen. Horst aan de
Maas mag dan wel kampioen afval

scheiding zijn, bij de Kameleon hopen
ze kampioen van de E-waste Race te
worden. Niet alleen om de wereld een
stukje mooier te maken, maar ook
omdat aan de horizon een schoolreisje
naar de ontdekfabriek in Eindhoven
gloort.
Tekst en beeld: Jelle van Hees

Bankje met betekenis vernield in Tienray
In Tienray is afgelopen weekend een bankje vernield dat aan de Bernadettelaan staat. Dit bankje is hier drie jaar geleden samen met een
kunstwerk geplaatst vanuit een initiatief van stichting Naoberzorg KanZ en leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool. Nellie Wulms,
bestuurslid van Naoberzorg KanZ Tienray, vermoedt dat de vernieling plaats heeft gevonden na het festival Gaellus Open Air, dat plaatsvond
op zaterdag 4 en zondag 5 juni.
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Nellie Wulms uit Tienray trof het ver
nielde bankje zondagochtend 5 juni
aan toen ze aan het hardlopen was.
“Ik rende rond 08.00 uur door het
dorp en zag dat het bankje helemaal
uit elkaar lag”, vertelt ze. “Ik schrok
me kapot toen ik het zag. Dat doet
je verschrikkelijk veel pijn.” Het is
namelijk niet zomaar een bankje,
geeft Nellie aan. “Ik zit in het bestuur
van Naoberzorg KanZ, wij doen vrij
willigerswerk voor ouderen, men
sen met een beperking en mensen
die hulp nodig hebben uit het dorp.
Dit bankje is hier drie jaar geleden
geplaatst naar aanleiding van het
project ‘Verhalen halen’, dat opge

start is samen met kinderen uit groep
7 en 8 van de bassischool. Er is toen
een kunstwerk gemaakt dat een kof
fer moet voorstellen met een vlinder
erop. Dit kunstwerk is samen met het
bankje geplaatst en werd drie jaar
geleden officieel geopend. Mensen
kunnen hier rustig zitten en verhalen
met elkaar delen.”
Volgens Nellie is het duidelijk te zien
dat het bankje met opzet is vernield.
“Je kunt zien dat het met geweld uit
elkaar is gestampt”, legt ze uit. “Het is
een bankje van teakhout, dat krijg je
niet zomaar kapot en daar zak je niet
even doorheen. De daders hebben dus
echt hun best gedaan om het te vernie

len.” Ze vermoedt dat het vandalisme
heeft plaatsgevonden na afloop van het
festival Gaellus Open Air. “Het bankje
bevindt zich namelijk vlakbij de uitgang
van het festival”, zegt Nellie. “Ik zag
al dat er veel mensen langskwamen,
het bankje ligt op de route naar Horst.
Ik ga er vanuit dat het na het festival is
gebeurd. Dat is superjammer, want de
organisatie van het festival heeft juist
met veel vrijwilligers erg goed opge
ruimd. Dit valt buiten haar bereik, zij
kan hier niets aan doen.”
De vernieling doet Nellie veel verdriet.
“Naar mijn idee is dit zinloos geweld”,
geeft ze aan. “Wie doet zoiets, dit is
toch niet leuk meer? Ik heb het ook

echt te doen met de schoolkinde
ren die mee hebben geholpen aan
het project. Toen ik de voorzitter
van Naoberzorg benaderde, barstte
die in tranen uit. Dit zinloze geweld
moet aangepakt worden en openbaar
gemaakt worden.”
Nellie hoopt dat de daders zich mel
den. “Het zou fijn zijn als zij spijt
betuigen”, geeft ze aan. “We hoeven
het niet vergoed te hebben, maar
dit moet niet zomaar voorbij gaan.
Er moet een statement gemaakt wor
den tegen zinloos geweld, want daar
is hier sprake van.”
Tekst: Floor Velthuizen
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Straatbewoner uit onvrede over situatie

Nog geen oplossing voor verkeersproblemen Blitterswijckseweg
Albert Wessendorp, bewoner aan de Blitterswijckseweg in Broekhuizenvorst, uitte begin maart in de HALLO zijn
zorgen over de verkeersveiligheid in zijn straat. Het te hard rijdende autoverkeer levert volgens hem veel gevaarlijke situaties op voor fietsers en wandelaars op de weg. Inmiddels zijn er bijna drie maanden verstreken en is er nog
te weinig aan de situatie gedaan, geeft hij aan.
Wessendorp vertelt dat er in april
een telling werd gehouden aan de
Blitterswijckseweg en de snelheid
van het autoverkeer gemeten werd.
“De resultaten overtroffen mijn nega
tieve verwachtingen”, geeft Wessendorp
aan. “Op punt zuid (20 meter ten zui
den van het kapelletje van St. Anna)
reed 69 procent harder dan de toege
stane snelheid van 60 kilometer per
uur, waarvan 15 procent harder reed dan
74 kilometer per uur. Op punt noord (ter
hoogte van de Nachtegaalstraat) reed
59 procent te hard. Hiervan reed 15 pro
cent harder dan 79 kilometer per uur.”
Wessendorp verwachtte hierop dat de
politie onmiddellijk tot handhaving zou
overgaan, maar geeft aan dat dit niet zo
is gelopen als hij had verwacht. “Nadat
ik bij de politie een verzoek tot hand
having had gedaan, werd ik gebeld en
de politieman vertelde me dat er aan
mijn verzoek zou worden voldaan”, ver
telt hij. “Ik bood mijn tuin aan als plek
waarvandaan met een eventuele laser
gun gecontroleerd zou kunnen worden.
Tenslotte vroeg ik om mij te informeren
als de actie zou starten. Daarop werd
bevestigend gereageerd.”
Van de politie vernam Wessendorp naar

eigen zeggen niets, maar toen hij half
maart richting Blitterswijck reed, zag
hij een politieauto langs de weg staan
ter hoogte van de melkboerderij. Hij
besloot de agenten te vragen of zij de
snelheid van het autoverkeer aan het
controleren waren. “Dat bleek het geval
te zijn”, zegt Wessendorp. “Ik zei hen dat
ik om handhaving had gevraagd en of
hun aanwezigheid daar het gevolg van
was. Dat konden ze me niet vertellen.
Ook wisten zij niets van het feit dat ik
geïnformeerd zou worden over de start
van de controle.” Wessendorp maakte
een opmerking over de opstelling van
de politie, omdat ze volgens hem al van
grote afstand te zien waren voor auto
mobilisten. “Zo hebben zij alle gelegen
heid om hun snelheid nog even terug te
brengen”, zegt Wessendorp. “Ze gaven
aan dat hun zichtbaarheid ook belang
rijk was. Dit is niet de handhaving die
ik voor ogen had. Als je je als politie wil
laten zien, rijd je regelmatig door de
gemeente op de fiets of met de auto.
Wil je echter handhaven in de zin dat je
verkeersovertredingen wenst te con
stateren en te bereiken dat verkeers
regels worden nageleefd, dan lijkt het
mij noodzakelijk dat je die overtredin

gen, voor zover dat niet tot gevaarlijke
situaties leidt, ook laat plaatsvinden.
Vervolgens worden de overtreders
bestraft met een boete. In dit geval
zou de politie dus eigenlijk de lasergun
gebruikt moeten hebben.”
De handhaving door de politie is vol
gens Wessendorp teleurstellend. “Als dit
de algemene gang van zaken is, dan
stellen snelheidscontroles, als die al
plaatsvinden, weinig voor. Alleen als
mensen in hun portemonnee worden
geraakt, dan heb je kans dat ze hun
gedrag wijzigen. Dat heeft meer effect
dan dit slappe optreden waar ik ken
nis mee heb gemaakt.” In een reac
tie geeft een woordvoerder van de
politie aan dat ze bekend is met de
onvrede van Wessendorp over de situ
atie op deze weg. “De oplossing ligt
wat ons betreft primair bij maatrege
len die de gemeente als wegbeheer
der kan nemen”, stelt de woordvoerder.
“Een snelheidscontrole door de poli
tie heeft effect op het rijgedrag van
automobilisten, maar dat is van korte
duur. Wel hebben we met de gehou
den controle willen laten zien dat we
de onvrede serieus nemen. We begrij
pen dat er gesprekken zijn tussen deze

persoon en de gemeente. We hopen
dan ook dat hiermee, en met de moge
lijke maatregelen die volgen, de onte
vredenheid kan worden weggenomen.
Overigens zijn er bij ons buiten twee
meldingen van één persoon geen klach
ten binnengekomen over het verkeer op
de Blitterswijckseweg.”
In de ideale situatie zou volgens
Wessendorp het buurtschap Ooijen de
status moeten krijgen van bebouwde
kom, zodat er een snelheid komt van
maximaal 50 kilometer per uur. Ook ziet
hij graag de fietsstroken verbreed en
rood gekleurd worden vanaf de brug tot
aan de Nachtegaalstraat. “Verder zou
het goed zijn om een fietsoversteek
plaats te maken ter hoogte van de
Nachtegaalstraat om fietsers er nog
eens op attent te maken dat er via de
Nachtegaalstraat een veilig fietspad naar
Blitterswijck loopt”, stelt Wessendorp.
Hij geeft aan dat de specialist verkeer
van de gemeente Horst aan de Maas
vooralsnog op de lijn zit om bewoners
te vragen snelheidsborden te plaatsen
in het kader van het project ‘Veilig op
Weg’. “Dit zijn 60 kilometer per uur bor
den”, zegt hij. “Dat zal weinig tot geen
effect hebben, denk ik. Uit onderzoek
blijkt namelijk dat ze alleen als ze net
geplaatst zijn enig positief effect voor de
verkeersveiligheid hebben.”
Wessendorp geeft aan dat zijn gemeen
telijke gesprekspartner bereid is om

wonenindisselhoﬀ.nl
• 17 nieuwbouwappartementen
(vanaf €307.500 v.o.n.)
• 10 patiowoningen
(vanaf €357.500 v.o.n.)
• 2 ruime appartementen in
bestaande villa
(vanaf €589.000 v.o.n.)

Bezoek de start verkoop op maandag 20 juni van
19 tot 21 uur in ‘t Gasthoês (Gasthuisstraat 25 te Horst).
Vanaf die avond vind je ook alle documentatie op
wonenindisselhoﬀ.nl

zijn plannen aan de nieuwe wethouder
voor te leggen. “Ikzelf ga proberen de
wethouder ook schriftelijk of persoon
lijk te benaderen om mijn voorstel toe
te lichten. Ondertussen ga ik ook de
gemeenteraad informeren zodat raads
leden die mij welgezind zijn vragen
aan de wethouder kunnen stellen.”
Hij geeft aan op 21 februari een brief
naar het College van B&W geschreven
te hebben waarin hij om handhaving
vraagt. Op deze brief zegt hij tot op
heden geen reactie te hebben gekregen.
Een woordvoerder van de gemeente
geeft aan wel degelijk contact te heb
ben gehad met Wessendorp. “Het klopt
dat meneer geen schriftelijke reactie
heeft ontvangen, maar er is vanuit de
gemeente rechtstreeks contact met hem
gezocht en er is een persoonlijk gesprek
geweest met de heer Wessendorp”,
aldus de woordvoerder. “Daarna is er
contact gebleven met hem via de mail.
Een snelheidslimiet kan niet zo maar
aangepast worden en het staat ook niet
op de planning om de snelheid te ver
lagen naar 50 kilometer per uur. Wel is
het van belang dat mensen niet har
der dan 60 kilometer per uur rijden en
worden momenteel de mogelijkheden
onderzocht die ervoor zorgen dat er niet
te hard gereden wordt. Hiervoor wordt
aangestuurd op het gedrag van bestuur
ders, niet op het dwingen met borden
en maatregelen.”

Vanaf
20 juni in
de verkoop

Voor meer informatie
neem contact op met
de makelaar.
0478-568 846
peelrand.com
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In geluk en in gemis
leren wij wat leven is.
Nu geen schaduw meer beklijft
is het de liefde die blijft.

Henk Verstraelen
Overleden op bijna 80-jarige leeftijd.
echtgenoot van

Bedankt
Voor alle felicitaties,
kaarten en attenties bij ons
60-jarig huwelijk!

Jeu en Truus
Meijboom-Keltjens

Netty Verstraelen-Linskens
Meerlo

Bernadette en Alex
Freya, Nouchka

Maux (Fr) Lisette en John
Venlo, 2 juni 2022

Optidee: voor persoonlijk advies,
party en/of bestelling: 06 48 55 07 30
en www.optidee.nl/peggy-wismans
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Familie Verstraelen, Beetezijweg 12, 5863 AB Blitterswijck
Op donderdag 9 juni om 12.00 uur nemen wij afscheid van Henk
in Crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.

‘Ik zou zo graag, zo graag nog even blijven.
Ik was zo graag, zo graag nog even hier.’
Na een pittig ziekbed, zo dapper gedragen,
is mijn lieve man, (schoon)vader en opa
rustig van ons heengegaan.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Rob Manders

Gemeente onderzoekt
nieuwe opvanglocaties voor
vluchtelingen
In sporthal De Berkel in Horst worden sinds 19 maart Oekraïense
vluchtelingen opgevangen. De gemeente regelt deze crisisnoodopvanglocatie, waar de vluchtelingen één tot drie dagen verblijven
tot ze kunnen doorstromen naar een andere locatie, tot ten minste
11 september. Sporthal en zwembad De Berkel zouden echter in
2021 al verbouwd worden en daarom onderzoekt de gemeente nu
andere locaties als mogelijke nieuwe opvangplek. Zo kan de verbouwing alsnog dit jaar plaatsvinden.
De situatie in De Berkel is nog
onveranderd. “Het gaat hier
prima”, geeft een woordvoer
der van de gemeente aan.
“De Oekraïense vluchtelingen
worden hier een aantal dagen
opgevangen en vertrekken dan
weer. Dit gaat zonder proble
men.”
De gemeente Horst aan de Maas
heeft toegezegd om tenminste
tot 11 september vluchtelingen
op te vangen. “Het kan echter
zijn dat deze periode verlengd
wordt”, geeft de woordvoer
der aan. In de jaarrekening van
Horst aan de Maas staat echter
de verbouwing van zwembad en

sporthal op de planning van dit
jaar. Dit had eigenlijk in 2021 al
moeten gebeuren. “Het is nog
steeds de bedoeling dat dit in
2022 gebeurt”, aldus de woord
voerder. “We kijken momen
teel naar alternatieve opties om
de vluchtelingen op te vangen.
Meerdere locaties worden op dit
moment onderzocht. Zodra we
een geschikte locatie gevonden
hebben, wordt deze ingericht en
worden de vluchtelingen daar
opgevangen. Zodra dat geregeld
is, kan de verbouwing van de
sporthal plaatsvinden.”
Tekst: Floor Velthuizen
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Ruim 90.000 euro opgehaald

partner van

Verony Manders-Hermans

Werknemers Van Leendert
Transport beklimmen Alpe
D’huez

Sanne
Mats, Jeppe
Merijn en Naomi
Vondersestraat 40, 5961 JR Horst
Wij hebben in besloten kring
afscheid genomen van Rob.
Een bijzonder woord van dank aan Stichting Wensambulance Limburg, VPTZ Noordelijk Noord-Limburg
en Buurtzorghuis Hospice Doevenbos Horst.

&

Werknemers van Van Leendert Transport uit Broekhuizenvorst
hebben op donderdag 2 juni de Alpe D’huez in Frankrijk beklommen. Met behulp van sponsoring hebben ze een bedrag van
91.314 euro opgehaald voor stichting KWF Kankerbestrijding.

Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

uit vaar t verzorging

eigen afscheidscentra

0478-515221
Briensveld.nl

met 24-uurs kamers

Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Voor aardbeienplanten,
groenteplanten, o.a. Komkommertomaten enzv. -fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys Langstraat 64
Horst-Hegelsom tel.: 077 398 35 52
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.
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

Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

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

Yvonne Vos

Wij zoeken een enthousiaste en
positieve collega ter versterking
van ons leuke team.
Ben jij tandartsassistente of
preventieassistente en geïnteresseerd?
Stuur een mail naar
info@tandartspraktijkmaasbree.nl
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Heb jij groene vingers?
Wij zoeken een enthousiaste teeltmedewerk(st)er ter ondersteuning van
de teelt en het onderzoek in onze
indoor teeltfaciliteiten. Ben jij
geïnteresseerd? Stuur een mail
naar HRM@light4food.com

Zoek je (part-time) werk in de food?
Wij hebben div. vacatures.
www.bexbv.nl/vacatures of
077 462 81 28
ZOMEROPRUIMING: Div. srt.
HORTENSIA’S (pluim en boeren)
e.a. heesters 3 voor €12.95 / 10
voor €37.50. Open za. 9.30-16.30 uur
of do/vrij na afspr: 06 40 32 71 08.
Info: www.veld-tuinplanten.nl Oude
heldenseweg (naast 13a) Maasbree
Gevraagd: ervaren rozenoculeerders
die perceel in Lottum willen doen.
E Verheijen 06 51 36 85 71
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Na twee afgelaste edities, was het
dit jaar weer mogelijk om deel te
nemen aan de Alpe d’HuZes. Alpe
d’HuZes is een actie waarbij deel
nemers, alleen of in een team, geld
bijeenbrengen waarmee zij een
bijdrage leveren aan de strijd tegen
kanker. Onder het motto ‘opgeven is
geen optie’ beklimmen zij per fiets,
rennend of wandelend op één dag
zoveel mogelijk de Alpe d’Huez.
Het team van Van Leendert
Transport druppelde vanaf zondag

29 mei binnen in de Franse Alpen.
Na een paar dagen acclimatiseren
en trainen was het op donderdag
2 juni zover. De deelnemers moes
ten ‘s morgens vroeg uit de veren.
De goede doelenactie startte om
04.30 uur. Met de voet of met de
fiets beklommen de teamleden de
berg soms wel meerdere keren.
Er is uiteindelijk een bedrag van
91.314 euro opgehaald voor stich
ting KWF Kankerbestrijding.

0906 \ jongeren
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15-vragen aan

Julia van der Aa Lottum
Wat zou je nooit weggooien?

Wat is je favoriete hobby?

Mijn geboorteknuffel. Ik ben daar al
van jongs af aan echt aan gehecht.
Het is een leeuwtje en haar naam is
Loekie.

Volleyballen. Dat vind ik echt één
van de leukste dingen om te doen.
Met vriendinnen afspreken doe ik
ook graag, want dat is altijd wel
gezellig. Als ik met mijn vriendinnen
ben, lachen we vooral heel veel.

Hond of kat?
Hond. Honden zijn actiever en je kan
er meer mee doen. Ze zijn speel
ser, je kan ze beter knuffelen en ze
spelen vaker met jou samen buiten.
Katten zijn meer op zichzelf en die
rennen weg als je in de buurt komt.

Hoe heb je je beste vriendin
ontmoet?
Via school. Na de kennismakingsdag
van het Dendron College stuurde zij
mij een appje. Toen hebben we een
keer afgesproken en zo is zij mijn
beste vriendin geworden.

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Dat je trouw blijft aan elkaar, dat het
altijd gezellig is en dat je samen kan
lachen. Af en toe een meningsver
schil kan wel, maar het is al fijn als
je elkaar vertrouwt. Daarnaast moet
je elkaar dingen kunnen zeggen zon
der jezelf ervoor te schamen.

Wie kent jou het beste?
Mijn ouders, want die kennen mij
het langst en weten het direct wan
neer ik lieg of juist niet.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- en zaterdagavond?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Julia van der Aa
12 jaar
Lottum
Dendron College

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag nog een keer de wereld
rond willen reizen en dan vooral een
kijkje nemen in de tropische landen,
want daar is het lekker warm en kan
je genieten van de zon.

Introvert of extravert?
Sowieso extravert. Dan heb je
meer gezelligheid in je leven en
meer mensen om je heen. Alleen
zijn is soms wel fijn, maar samen
met andere mensen in de buiten
wereld zijn, is altijd gezelliger.
Daarbij voel ik me dan veiliger.
Ik ben ook zeker niet verlegen
en ik durf mijn eigen mening te
geven. Ik ben wat opener over
bepaalde dingen.

Op vrijdag ga ik meestal met vrien
dinnen afspreken, want dan is de
schoolweek voorbij en dan is er
nog iets leuks te doen op de vrij
dagavond. Op zaterdagavond heb ik
meestal niet echt iets, maar dan ben
ik of bij vrienden van mijn ouders of
ik kijk een film met vriendinnen.

Zou je liever twee keer zo slim of
twee keer zo dom willen zijn?
Twee keer zo slim, want dan ben
je extra slim en kan je later meer
bereiken. Je hebt dan ook veel meer
keuze in welk beroep je wil gaan
doen.

Ben je meestal te vroeg, precies
op tijd of te laat?
Dat is heel verschillend. Als ik bij
voorbeeld met een paar vriendinnen
’s morgens vroeg verzamel, dan ben
ik altijd op tijd. Dat geldt ook voor
school, maar als ik bijvoorbeeld naar
een vriendin of ergens anders naar
toe ga, dan ben ik meestal wat later.

Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Ik vind niet echt een bepaald vak
leuk, maar Engels is één van mijn
betere vakken en kvb is ook wel leuk
door de creativiteit.
Mijn stomste vak is denk ik levens
beschouwing, want dat is gewoon
echt niet leuk en daar liggen mijn
interesses ook niet.

Wie is je favoriete leraar?
Ik denk mijn oude geschiedenis
leraar, meneer Bouwels. Hij legt alles
goed uit en helpt je altijd. Hij is nu
niet meer mijn geschiedenisdocent,
omdat mijn echte geschiedenisdo
cent terug is en nu weer lesgeeft.

Wat is je droombaan?
Ik heb geen droombaan. Ik ben pas
12 jaar en zit in de brugklas. Ik vind
het onderwerp ‘zorg’ wel leuk en ik
vind het ook leuk om voor mensen
te zorgen.

Dag of nacht?
Ik denk nacht. Dat is gezelliger en
vooral met vrienden op een feest.
Dan is er muziek, dat maakt het wel
heel gezellig en dat maakt het een
nacht die je niet vergeet.

Tekst: Maartje Swinkels

Kwaliteit heeft een naam

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

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.

Hoi

Column

Havermout
Havermout wordt al snel
geassocieerd met het papje
dat je krijgt als je de vlokken
met water of melk laat koken
in een pannetje: dat redelijk
smakeloze goedje dat een
structuur heeft waar je even
aan moet wennen als je het
nooit eet. En ik moet zeggen
dat ik er ook zo mijn twijfels
over had toen ik twee jaar
geleden de eerste hap nam van
mijn havermoutontbijt.
Ik had ergens gelezen dat het
gezond voor je was, en aange
zien we in lockdown zaten en er
ineens een hele hoop tijd over
bleef om in de ochtend ontbijt
te maken, wilde ik het een kans
geven. Het heeft even geduurd,
maar uiteindelijk vond ik een
heerlijke combinatie en mijn
standaard ontbijt voor de afge
lopen twee jaar was gevormd.
Het heeft me nog nooit verveeld:
ik kijk er iedere ochtend naar uit.
Ik was niet de enige die tijdens
lockdown in de weer was gegaan
met havermout. Het platform
TikTok stond vol met recepten
van ‘baked oats’: havermout ver
werkt tot een gezond alterna
tief voor een cakeje, en dat als
ontbijt. De resultaten op inter
net zagen er prachtig uit, bijna
te goed om waar te zijn, maar
na een aantal recepten gepro
beerd te hebben, kan ik zeggen
dat ze echt de hype waard zijn.
En het blijft niet bij baked oats;
mijn nieuwe favoriete ontbijt zijn
pannenkoekjes van havermout.
Ik heb ze ondertussen zo vaak
gemaakt dat mijn moeder, zusje
en vriend nu ook fan zijn van
mijn creatie. En niet alleen als
ontbijt, maar ook als tussendoor
tje is havermout prima te gebrui
ken in allerlei baksels. Je kunt
het echt zo gek niet bedenken
of je vindt wel weer een nieuwe
manier om havermout klaar te
maken. Als je nu nog steeds niet
gelooft dat havermout niet alleen
een papje hoeft te zijn, kan ik
alleen maar zeggen: zoek eens
wat recepten op internet om uit
te proberen voordat je oordeelt.
Natuurlijk, smaken verschillen,
maar om heel eerlijk te zijn, wie
wordt er nu niet blij van een
cakeje, pannenkoeken of koekjes
als ontbijt?!

Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl
Iris
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Geplukt

Cobie Gielens Tienray
Reizen, fietsen, een potje Skip-Bo met de vriendinnen én genieten van alles dat het leven haar verder te bieden heeft: dat leeftijd slechts een getal is, blijkt al gauw wanneer je Cobie
Gielens spreekt. Hoewel ze inmiddels 72 is, geniet ze met volle teugen van alles wat het leven haar te bieden heeft. Ook een enorme tegenslag vijf jaar geleden, toen haar man Theo na
een ziekbed overleed, kreeg haar er niet onder. Vanuit haar geliefde Tienray haalt ze iedere dag opnieuw alles uit een etmaal. Ze werd zelfs weer verliefd. Sinds een paar jaar is ze
samen met Sjaak. Deze week wordt Cobie geplukt.

Cobie werd geboren in Venray,
maar is verknocht aan Tienray.
Het dorp waar ze als 12-jarig meisje
neerstreek, omdat haar vader
dichter bij zijn werk in Tegelen
wilde wonen. Hier, omgeven door
familie en vrienden op een steen
worp afstand, is ze op haar plek.
“Tienray is écht mijn dorp. Eigenlijk
al sinds ik in 1962 hier met mijn
familie kwam te wonen. Dat was
in eerste instantie puur een keuze
uit praktisch oogpunt. De huizen
waren hier simpelweg goedkoper
dan in Tegelen. Dat gaf de doorslag
voor mijn vader. Gelukkig maar,
want hier ben ik graag. Hier heb
ik het goed. Ik ben hier getrouwd,
heb er kinderen gekregen en een
mooi leven opgebouwd.”

Theo
Pas 18 was Cobie, die met haar
meisjesnaam Kusters heet, toen
ze haar ja-woord gaf aan Theo
Gielens. Het stel was op dat
moment al vier jaar samen en trou
wen was een logische vervolgstap.
Een jaar later werd er beschuit
met muisjes geserveerd, na de
geboorte van dochter Mariska.
Toen zoon Sacha enkele jaren later
volgde, was het gezin Gielens com
pleet. Inmiddels is Cobie alweer
dertig jaar oma. Ze was 42, toen
ze haar eerste kleinkind in haar
armen hield. “Ik werd al jong oma,
maar dat heeft alleen maar voor
delen gehad als je het mij vraagt.
Mijn kleinkinderen hebben daar
door altijd een vitale oma gehad.
En nu nog steeds. Ik liep rond met
die kleintjes op mijn nek, alsof
het niets was. Op die leeftijd is

dat misschien vanzelfsprekend, maar
voor lang niet alle oma’s is dat fysiek
mogelijk. Uiteindelijk kregen we in
totaal vier kleindochters. Ze zijn eer
lijk verdeeld over Mariska en Sacha;
allebei hebben ze er twee. De oud
ste is inmiddels 30, terwijl de jongste
17 is. Door op relatief vroege leeftijd
al oma te worden, heb ik ze volle
dig op zien groeien. Dat is prachtig.
Daar heb ik echt geen seconde spijt
van.” Het zien opgroeien van de klein
kinderen voelt voor Cobie als waar
familiegeluk. Ze koestert er warme
herinneringen aan. Helaas maakte ze
vijf jaar geleden ook de andere kant
van de levenscyclus van dichtbij mee,
toen haar man Theo kwam te overlij
den. Na een ziekbed van elf maanden
overleed hij aan de gevolgen van kan
ker. “Sinds mijn 14e was ik samen met
Theo, met wie ik 49 jaar getrouwd ben
geweest, tot hij in 2017 helaas kwam
te overlijden. Hij was toen 70 jaar oud.
Vanaf het moment dat de diagnose
werd gesteld, wisten we dat hij niet
meer beter zou worden. Uiteindelijk
heeft hij nog elf maanden geleefd voor
het echt op was. Iedereen komt een
keer alleen te staan. Dat is niets meer
dan een realistische kijk op het leven.
Ik heb gelukkig een grote vriendenkring
én fijne familie die me goed hebben
opgevangen. Mede daardoor heb ik niet
lang bij de pakken neer gezeten.”

Reislust
Met Theo zag Cobie veel van de
wereld. In Europa vinkten ze de
meeste landen samen af, maar ook
andere continenten lieten ze niet links
liggen. Best opvallend, want Theo
was eigenlijk het liefst thuis, in zijn
Tienray. Uiteindelijk ging hij tóch altijd

mee wanneer Cobie naar vakantie ver
langde. Ook nu Theo er niet meer is,
heeft Cobie haar honger naar het ont
dekken van nieuwe plaatsen niet ver
loren. Daar vindt ze het leven ook nog
veel te mooi voor. Niet zo gek, want
intussen lacht zelfs het liefdesgeluk
haar weer toe. In Sjaak vond ze een
nieuwe liefdevolle partner. Ze kwam
hem stomtoevallig tegen tijdens een
avond uit.

Eigenlijk heb ik het
drukker dan ooit
“Een vriendin vroeg of ik zin had om
mee te gaan dansen. Dat deed ik altijd
al graag, dus natuurlijk zei ik ja. We
gingen naar Boekel, waar Sjaak ook
bleek te zijn. Daar was onze eerste
ontmoeting. De vonk sloeg niet direct
over die avond, al kon hij wel ontzet
tend goed dansen. Een paar weken
later belandden we bij Roelanzia in
Ysselsteyn, waar ook werd gedanst.
Daar kwam ik hem aan het buffet
weer tegen. Zo is dat balletje eigen
lijk aan het rollen gegaan. We raakten
aan de praat en zijn daar niet meer
mee gestopt. Ik had nooit gedacht
na Theo ooit nog eens écht verliefd
op iemand te kunnen worden. Heel
bijzonder dat dat weer gelukt is. Ik
voel me ontzettend veilig bij Sjaak.
Het voelt gewoon heel vertrouwd met
hem. Heerlijk dat dat me nog gegund
is.” Komende week stappen ze samen
in de camper, met de Rijn in Duitsland
als waarschijnlijke eindbestemming.
Het is één van de vele reizen die ze
de komende tijd nog op de planning

hebben. Die drukte is exemplarisch
voor het leven van Cobie, die naar
eigen zeggen altijd wel iets om han
den heeft. Zo probeert ze tweewe
kelijks haar vriendinnen te verslaan
tijdens een potje Skip-Bo, wordt er
veel gewandeld én gefietst, en daar
naast geniet ze ook nog zoveel moge
lijk van haar vrienden, bekenden en
haar liefdevolle familie. Tussendoor
zet ze zich onder andere belangeloos
in voor de plaatselijke ouderenbond
als bestuurslid. “Eigenlijk heb ik het
drukker dan ooit. Vroeger werkte ik op

#kempencreëert

creatieve
ideëen

gezette tijden. Onder andere bij het
AC in Sevenum, waar ik een prachtige
tijd heb gehad. Die truckers die daar
kwamen, vonden bij mij een luiste
rend oor. Ze konden hun verhaal kwijt,
schitterend was dat. Ook nu werk
ik nog. Ik poets nog bij een vakan
tieboerderij in de buurt. Dit doe ik
gewoon graag, want eigenlijk hoeft
het niet meer. Nee, vervelen doe ik
me nooit. Daar is het leven toch ook
veel te mooi voor?”
Tekst en beeld: Jelle van Hees

Mooi
Natuurlijk

natuurlijk mooi
Industriestraat 15
Horst aan de Maas
06 20 41 45 01 | info@jozijna.nl
Volg ons op:

In onze vestiging in Grubbenvorst (Saldersbron) organiseren wij
regelmatig bijeenkomsten en activiteiten rondom leven en
afscheid. Zo staan de volgende activiteiten al gepland:

bob noten

juni
23

uitvaartbegeleiding

Bob Noten
Uitvaartbegeleiding
vindt u in:
Grubbenvorst
Horst
Velden
én online op:
www.bobnoten.nl

juli
13

Lezing door Novitas Notariaat
over erfrecht & testamenten
Saldersbron Creatief

elke 2e woensdag van de maand
juli
14

Fotolezing door Leonie Gerrits

voel de energie die een foto kan uitstralen

kijk op saldersbron.nl voor meer info en tickets

0906
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Adver torial

Bescherm jezelf, smeren helpt!
In Nederland krĳgen zo’n 70.000 mensen per jaar een vorm van huidkanker. Huidkanker
is daarmee in Nederland de meest voorkomende kankervorm en ook de snelst stĳgende.
Het baart artsen grote zorgen. Zo ook Karen van Poppelen, dermatoloog bĳ ziekenhuis
VieCuri met als specialisatie huidkanker. Haar motto: “Bescherm jezelf, zon met mate en
smeren helpt!” Vandaar ook de actie van VieCuri om gratis zonnebrandcrème uit te
delen bĳ de uitgangen van het ziekenhuis.

meestal goed, maar uitzaaiing naar de lymfeklieren is mogelijk. Gelukkig zien we dit niet
vaak, maar we controleren hier wel standaard
op door de lymfeklieren te bevoelen.
De gevaarlijkste vorm van huidkanker,
die helaas ook toeneemt, betreft de melanomen. Een melanoom is een kwaadaardige
moedervlek. Deze kan spontaan ontstaan,
maar ook uit een al bestaande moedervlek.
Als een moedervlek verandert, is het belangrijk om dit tijdig te laten controleren. Een melanoom kan zich snel ontwikkelen en ook
uitzaaien. Soms is het operatief weghalen voldoende, maar helaas zien we ook regelmatig
gevallen waarbij het te laat is en er al meteen
uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren of elders.
Sinds een aantal jaar zien we dat de leeftijdsgrens waarop patiënten melanomen
ontwikkelen daalt. Ik zie jongeren met mela-

nomen op mijn spreekuur. Dat is behoorlijk zorgwekkend. We weten dat de kans op
het krijgen van een melanoom toeneemt,
naarmate je op jonge leeftijd vaker verbrand
bent door de zon.”

Voorkomen is beter dan genezen
Het verband tussen teveel zon, te weinig
bescherming en het krijgen van huidkanker
is overduidelijk. VieCuri heeft tips (zie kader)
om veilig van de zon te kunnen genieten.
Karen: “We raden iedereen aan deze tips goed
op te volgen. En wie, ondanks alle argumenten, toch moeite heeft met het smeren tegen
zonnebrand: als je onbeschermd van de zon
wilt genieten, doe dit dan alleen ’s morgens
vroeg, dan is de zon nog niet zo krachtig.
En daarbij komt: een kwartiertje zon op je
armen en gezicht is voldoende om op natuurlijke wijze aan je dagelijkse portie vitamine D
te komen.”

GEZONDHEID TIPS

Dermatoloog Karen van Poppelen:
“Zorg voor voldoende bescherming en geniet dan, met mate, lekker van de zon!”

Vol verbazing volgt Karen van Poppelen de
afgelopen weken de discussie waarbij zonnebrandcrème als schadelijk wordt genoemd.
Karen: “Het is ongelooflijk waar dit nu ineens
vandaan komt. De argumenten om je niet in
te smeren zijn deels gebaseerd op onderzoeken waarin muizen bepaalde bestanddelen van
zonnebrand als voedsel kregen toegediend.
Maar je gaat toch geen zonnebrandcrème
opdrinken? Daar is het totaal niet voor bedoeld.
Zo kun je wel van alles gaan beweren.
Verbranding leidt tot een aantal directe effecten: roodheid van de huid, soms ook blaren.
Bij een forse verbranding kun je zelfs algeheel
ziek zijn en koorts hebben. Daarnaast is er het
harde feit dat zonschade de allerbelangrijkste veroorzaker van huidkanker is. Dit lijkt me
overtuigend genoeg!”

Insmeren is niet alleen voor op vakantie
“Je moet je goed beschermen als je buiten bent, niet alleen op het strand of aan het
zwembad”, legt Karen uit. “Insmeren is niet
alleen voor op vakantie. Zonschade loop je ook
op bij wandelen, tuinieren, fietsen of tennissen.
Belangrijk is bovendien dat je blijft smeren, het
liefst om de twee uur. Ook als je wél bent ingesmeerd, is het niet verstandig om de hele dag

in de zon te liggen. Het beste is om de zon op
het heetst van de dag te vermijden en geregeld
de schaduw op te zoeken. Kies dus vooral je
momenten: ga bijvoorbeeld liever ’s ochtends
in de tuin werken dan midden op de dag.”

Genieten
van de zon?
30+

Gebruik minstens

zonnebrandcrème factor 30

Huidkanker neemt helaas toe
Ongeveer één op de zes Nederlanders krijgt
huidkanker. Wat zie jij vooral in jouw spreekkamer voorbijkomen? Karen: “Een uiteenlopende
reeks van huidziekten, waarbij ongeveer de
helft van onze consulten zonschade of (voorstadia van) huidkanker betreft. Dit is redelijk
gelijk verdeeld tussen mannen en vrouwen.
Meer dan de helft van alle huidkankergevallen in Nederland betreft de mildste vorm van
huidkanker: het basaalcelcarcinoom. Deze vorm
van kanker zaait doorgaans niet uit. Het komt
vooral voor op plekken die veel aan de zon
blootgesteld zijn zoals het gezicht, de hals,
het (kale) hoofd, de onderarmen en de handen. Behandeling is meestal goed mogelijk.
We zien dit vooral bij de 50 plus-generatie,
maar het komt ook op jongere leeftijd al voor.

Het merk is niet van belang

Herhaal het smeren elke

twee uur en smeer royaal

Zonnebrandcrème beschermt uw huid.
Ongeveer 1 op de 6 Nederlanders krijgt
huidkanker. De belangrijkste oorzaak
van huidkanker is veel in de zon zijn.

Ernstiger is het plaveiselcelcarcinoom.
Deze groeit snel, is ineens aanwezig en kan
behoorlijk pijnlijk zijn. De behandeling gaat

VieCuri deelt gratis
zonnebrandcrème uit
Op 27 mei, de Nationale Zonnebrandcrèmedag, startte VieCuri een bĳzondere actie: bĳ de
uitgangen van het ziekenhuis staan zonnebrandpompjes waar je gratis crème kunt
pakken om je in te smeren. De uitnodiging aan bezoekers en patiënten is helder: smeren
helpt! De pompjes blĳven in ieder geval gedurende de zomer staan. Karen: “Het idee is
geïnspireerd door Herm Martens, een collega-dermatoloog in Maastricht. In samenwerking met Natuurmonumenten heeft hĳ in 2021 zonnebrandcrème-dispensers geplaatst
bĳ de Sint Pietersberg. Dat is heel goed ontvangen. Met onze actie hopen we meer mensen
te bereiken. Niet alleen onze patiënten, maar ook bezoekers, mensen die bloed komen
prikken en medewerkers. We willen onze boodschap niet alleen in de spreekkamer
uitspreken, maar alle mensen in en rond VieCuri bereiken. We zĳn zelf heel enthousiast
over deze actie en krĳgen tot nu toe ook veel goede reacties terug.”

WWW.VIECURI.NL/DERMATOLOGIE
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Perspectief Horst aan de Maas

Met lef pak je woonkansarmoede aan

Landelijke cijfers laten zien dat de helft van de woningzoekenden in de
leeftijd van 23 tot 35 jaar zit. Vaak zonder spaargeld (wel leenschuld),
te weinig vast werk (maar wel veel flex) en helaas maar enkelen met
ouders die jubeltonnen kunnen schenken. Kortom: kopen is onbetaalbaar en huren erg duur. Sparen voor die toekomstige koopwoning zit
er niet in. Nu niet en waarschijnlijk nooit niet. Om deze woonkansarmoede aan te pakken heb je een gemeentebestuur met lef nodig.
Hoe kom je van ‘papieren’ plannen
naar haalbare en betaalbare ‘stenen’
huizen voor diegene die woonkans
arm zijn? Door twee bewegingen
in gang te zetten. Ten eerste door

PvdA Horst aan de Maas

specifiek gereguleerd om te gaan
met de grondprijzen. Niet de hoogste
bieder (projectontwikkelaar), maar
samenwerking tussen gemeente en
de jonge woningzoekenden leidt tot

moeten pakken om de woonkans
arme jonge woningzoekende te
helpen met de start op de woning
markt. Bijvoorbeeld zoals gemeente
Westland: de gemeente neemt de
grondprijs voor zijn rekening en
‘verlaagt’ daarmee de prijs met één
derde voor de (jonge) koper. De vrije
markt zal het probleem niet oplos
sen. ‘Een gemeente met lef kan dat
wel’.

blijken, aankopen niet passend waren
en schulden opgelopen zijn? Blijft de
geldkraan dan de komende jaren open
staan?
Wat we verwachten is een duidelijk
plan met concrete afspraken waarbij
onderzocht wordt of en hoe men een
zo breed mogelijk draagvlak kan cre
ëren onder onze inwoners. Waar heb
ben inwoners nu écht behoefte aan?
Hoe kan een initiatief zelf garanties
inbouwen voor eigen financiering?
Hoe kunnen we spaarzaam blijven

omgaan met gemeenschapsgeld en
toch recht doen aan initiatieven met
een mooie visie?
Dat maakt dat we als PvdA samen
met andere partijen een amendement
ingediend hebben waarbij we het col
legevoorstel aangepast hebben. Hierin
benoemen dat we meer instemmings
verplichtingen willen zien, voordat we
over gaan tot het vastzetten van sub
sidie voor de komende drie jaar.

iemand wel iemand kent binnen het
netwerk, is de uitvoering ook vaak
zo geregeld. Juist dit daadkrach
tige oppakken en samen de schou
ders eronder zetten maakt onze
gemeente uniek! Belangeloos inzet
ten voor en met elkaar. Hard wer
ken en vervolgens na afloop samen
nagenieten van successen en kleine
geluksmomenten die er geweest
zijn. Er wordt naar elkaar geluisterd,
men leert van elkaar en helpt elkaar.
Er ontstaan nieuwe contacten, kruis

bestuivingen en verbindingen waar
mee het netwerk wordt vergroot.
Trost zijn op wat we hebben en kun
nen en dat uitstralen en koesteren.
Als overheid moet je je hier zo min
mogelijk mee bemoeien. Dat wat
goed gaat, moet je vertrouwen en
los durven laten. Daar waar er hulp
gevraagd wordt, sta je klaar om te
helpen.

Leon Weijs

Omroep Horst aan de Maas

Vanuit de PvdA vinden wij het erg belangrijk om onze inwoners van
Horst aan de Maas mogelijkheden aan te reiken waardoor ze midden
in de samenleving kunnen staan. Radio en televisie zijn media waarvan we weten dat het mensen goed en laagdrempelig kan bereiken.
Echter onze lokale omroep heeft de afgelopen jaren onvoldoende
positieve ontwikkeling kunnen laten zien om uit de rode cijfers te
blijven. Hoe nu verder?
Tegenwoordig worden we overspoeld
door allerlei mogelijkheden om te
weten wat er leeft en speelt in onze
samenleving. Het is van belang dat we
ervan bewust blijven dat niet iedereen

Essentie

plannen en uitvoering van betaal
bare woningbouw. Sociale koopwo
ningen zijn goede manieren om de
kosten binnen de perken te houden.
Ten tweede door creatief te zoe
ken naar ‘wat-kan’ als het gaat om
goedkope woningen: tiny houses,
deelbare faciliteiten, minder rigide
regels en meer experimenteren.
Geef ruimte aan nieuwe woonvor
men en ideeën waar de doelgroep
zelf mee komt.
De gemeente zal meer de regie

alle ontwikkelingen kan bijhouden.
Dat maakt een medium dat laagdrem
pelig toegankelijk is, zoals een regio
nale omroep, van extra groot belang!
Maar wat als subsidies onvoldoende

Silvie Schreurs

Trots op onze evenementen
We doen het goed met z’n allen! Uiteraard niet altijd vlekkeloos, maar
we mogen trots zijn op onze prachtige gemeente met de vele mooie
initiatieven. Na een lange tijd van stilstand bruist het weer. Er worden
weer volop evenementen georganiseerd.
Zowel ondernemers, maar ook ver
enigingen, buurten en vriendengroe
pen nemen initiatief. Dit kan grootst
opgezet zijn zoals bijvoorbeeld
Funpop, Jumping Zaerum, Baas HadM
of Rundje Um Ut Hundje. Ook kleine
initiatieven zoals een sfeerbeleving
in Sevenum voor de RoPaRun of een

buurtfeest worden weer volop opge
pakt. Mensen hebben er behoefte
aan, samen dingen doen, oppakken,
beleven en organiseren. Wat doen
we dit goed in de gemeente Horst
aan de Maas. Vele handen maken
licht werk. Een spontaan nieuw idee
wordt geboren en doordat er altijd

Bianca van den Berg

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.

Wij zijn opzoek naar een

Parttime bezorger
Wil jij afwisselend werk?

Elke dag een andere route naar verschillende klanten.
Alles is verder in overleg.
Neem contact op via:
info@ttlvanboven.nl

09

0906 \ politiek
D66-GroenLinks Horst aan de Maas

En nu vooruit

Mijn naam is Luuk Haegens, ik ben 20 jaar jong en woonachtig in
America. Ik studeer Bestuurskunde/Overheidsmanagement aan
Avans Hogeschool in Den Bosch. Sinds medio 2021 werk ik als coördinator bij de GGD. In mijn vrije tijd ben ik EHBO vrijwilliger, speel ik
hoorn bij de fanfare en sport ik graag. Door mijn studie ben ik geïnteresseerd geraakt in lokale politiek en maatschappelijke problemen.
Mede hierdoor heb ik me aangesloten bij D66-GroenLinks en ben ik
dorpsraadslid geworden in America.
Op 17 mei ben ik benoemd tot
burgerraadslid. Als burgerraads
lid ondersteun ik raadsleden, met
name vanuit mijn portefeuille open

BVNL Horst aan de Maas

bare orde, veiligheid en handhaving,
sociaal domein, arbeidsmigranten
en duurzaamheid. Door de komst
van Greenport, de problemen in de

werden tot voorheen nog te weinig
betrokken bij belangrijke beslissin
gen. Gelukkig zet D66-GroenLinks
zich in om hier verandering in te
brengen. Keuzes die nu worden
gemaakt zijn van belang voor onze
toekomst, het is goed om te zien dat
hier nu steeds meer aandacht voor is.
Kortom natuurlijk voor de toekomst.

regelgeving. Hierdoor zal ook onze
regio minder negatieve effecten
ondervinden van beleidskeuzes en
moeten belangen van ondernemers
beter behartigd worden. In Den Haag
is er te weinig aandacht voor onze
regio en dat moet anders. Nu ze in
Duitsland de btw fors hebben ver
laagd en er vanuit Den Haag beleid
gemaakt wordt dat slecht is voor de
concurrentiepositie van de grensge
bieden, kan een kind voorspellen dat
dit de ondernemers in Horst aan de

Maas pijn gaat doen. De landelijke
oproep van onze partij aan de minis
ter om snel tot een grenseffecten
toets te komen heb ik mee mogen
maken en ook officieel ondertekend,
in het belang van Horst aan de Maas
en onze mooie regio.

versterken van factoren die een posi
tieve invloed hebben op het welzijn
en de gezondheid van de jongeren
zoals het gezin, leeftijdsgenoten,
school en vrije tijd. Een voorbeeld
hierbij is het zorgen voor leuke en
zinvolle activiteiten, zodat jonge
ren zich niet gaan vervelen.” Dan is
de gemeente toch ook aan zet om
te zorgen voor voldoende beweeg
ruimte? Blij verrast las ik afgelopen
weekend dat het College van B&W
nieuwe randvoorwaarden opge

steld heeft om af te kunnen wijken
van het Warenwetbesluit Attractie-,
Speeltoestellen (WAS) en het daar
mee voor inwonersinitiatieven een
voudiger maakt om zo’n nieuwe
natuurlijke speelplek te creëren.
Een geweldig besluit om kinderen
te stimuleren en hun creativiteit te
prikkelen.

Luuk Haegens

Grenseffectentoets

Benzine in Duitsland is nu 29,55 cent per liter goedkoper en de prijs
van diesel 14,04 cent. Dat is 57 cent minder dan de huidige adviesprijs
in Nederland. De economie in Horst aan de Maas wordt diep geraakt
doordat inwoners hun levensmiddelen, verzorgingsproducten, maar
ook alcohol in Duitsland halen.
De prijsverschillen zijn bizar. Al lange
tijd wordt er beloofd dat er met een
test gekeken gaat worden naar het
eventuele effect van nieuw beleid in
de grensregio’s. Hierbij moet, zeker
nu de benzineprijs weer op record
hoogte komt, worden onderzocht

CDA Horst aan de Maas

jeugdzorg en de klimaatverandering
is er bij deze portefeuille genoeg uit
daging de komende vier jaar.
Het mooie aan de gemeentepoli
tiek is dat je er zoveel kunt berei
ken, vooral wanneer je het initiatief
neemt. Hier kunnen we als D66GroenLinks de komende vier jaar
echt het verschil in gaan maken.
De lokale politiek staat het dichtst bij
haar inwoners, waarbij het belangrijk
is dat elke groep vertegenwoordigd
is. De jongeren en jongvolwassenen

welke voorstellen mogelijke oneven
redige consequenties hebben voor
de grensgebieden. Op basis van deze
onderzoeken moet er een grensef
fectentoets ontwikkeld worden, die
een vast onderdeel wordt van keu
zes voor nieuwe beleidsvormen en

Imke Emons

IJslands model

Onze jeugd. Iedereen is het er over eens dat de jeugd de toekomst heeft
en dat we moeten zorgen dat zij in een veilige en verantwoord uitdagende omgeving op kunnen groeien. Mooi op papier maar hoe gaat dat
in de realiteit? Het is bekend dat jeugd die zich verveelt eerder overlast veroorzaakt en/of vernielingen aanricht. Maar hoe zorgen we
dan dat deze jeugd, buiten school, iets om handen heeft?
Sportclubs en (jeugd)verenigingen
zijn een onmisbare factor, maar ook
de buitenruimte speelt een belang
rijke rol. Ik hoor in mijn omgeving
dat er genoeg initiatieven zijn om
een nieuwe speelplek te willen rea

liseren, maar dat het door teveel
regels, enorme kosten en ondui
delijkheid niet van de grond komt.
Onze gemeente gaat de komende
vier jaar aan de slag met het IJslands
preventiemodel: “Centraal staat het

Loes van den Eijnden

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.

Welkom op Landgoed en
Natuurbegraafplaats Weverslo
● Wandel vrij rond in de mooie rustgevende natuur
● Ontdek een eigen plek voor eeuwige grafrust
● Maak een afspraak als u meer wilt weten
Vrije toegang tussen zonsopkomst en zonsondergang.
Informatiecentrum het Boshuis is dagelijks geopend tussen 13.30 en 16.30 uur.
Bezoek voor meer informatie onze website www.weverslo.nl of mail ons op natuur@weverslo.nl.

Janslust 11 Heide, in de Peel tussen Deurne en Venray • 0478 - 515721
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Camera’s bij speeltuinen zijn een
goed idee
Hang camera’s op bij speeltuinen, zodat een drama zoals dat met Gino van der Straeten, de 9-jarige jongen die afgelopen week tragisch om het
leven kwam door een misdrijf, in het vervolg wellicht voorkomen kan worden. Het is een noodkreet van de entourage rondom Gino, die de overheid oproept tot actie. Niet iedereen zit er echter op te wachten dat zijn of haar kind wordt gefilmd. Welke belangen wegen zwaarder? Veiligheid
of privacy?
Cameratoezicht bij iedere speeltuin. Het klinkt
in eerste instantie als een volstrekt logische
veiligheidsmaatregel, zeker met de dood
van Gino nog vers in ons geheugen. De jon
gen werd het slachtoffer van een ontvoering
uit een speeltuin in Kerkrade, waar hij met
leeftijdsgenootjes aan het voetballen was.
Met camera’s had het wellicht voorkomen
kunnen worden, zo stelt de familie. Een dader

waant zich dan een stuk minder veilig op een
openbare plek zoals een speeltuin.
Het plaatsen van camera’s is een bevoegdheid
van de gemeente. Zij kunnen ervoor kiezen om
openbare plekken als een speeltuin permanent
met camera’s te beveiligen. Daarmee wordt wel
een stukje vrijheid en privacy ingeleverd. In een
tijd waarin veel ouders liever niet hebben dat
hun kinderen worden gefotografeerd, bijvoor

beeld op school of bij het kinderdagverblijf, zijn
ook dat zwaarwegende argumenten. Is de dood
van Gino een incident, of zijn er vaker misstan
den te noteren rondom speeltuintjes? En zo ja,
kunnen we die voorkomen door massaal came
ra’s te plaatsen?
Camera’s bij speeltuinen zijn een goed idee.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 22

Torenhoge energierekening is deels eigen schuld
De kosten voor energie rijzen nog altijd de pan uit. Onlangs werd bekend dat huishoudens met variabele contracten per 1 juli nóg dieper in de
buidel gaan tasten: bij de maandelijkse afrekening is het bedrag onder de streep liefst 30 tot 100 euro hoger dan voorheen. Toch stapt vrijwel
niemand over naar een andere leverancier, terwijl dat in veel gevallen honderden euro’s op jaarbasis scheelt. Er wordt desalniettemin veel
geklaagd over de oplopende vaste lasten, maar zijn we daar niet deels zelf schuld aan?
Sylvia Stemkens-Sevens geeft aan wel over te
stappen. “Vervolgens gaat het energiebedrijf
failliet en moeten we meer dan het dubbele
tarief gaan betalen bij de firma die op dat
moment wel nog klanten aan neemt. Hoezo is
de burger het zelf schuld”, vraagt ze zicht af.
Jolanda van Ophoven is het niet eens met
de stelling dat burgers deels zelf schuld zijn

aan de hoge kosten. “Leg het maar bij de bur
gers neer, ja... lekker gemakkelijk. Net zoals die
malloten daar in Den Haag die tijdens de pers
conferenties steeds met hun verwijtende vinger
tje stonden te wijzen alsof we kleine kinderen
waren die niet wilden luisteren. Dit hele thea
terstuk moet gewoon gestopt worden zodat de
enorme ravage die ze inmiddels op heel veel

vlakken al aangericht hebben opgeruimd kan
worden.”
Karin Ewalds is het eens met Jolanda en noemt
het lef om de schuld bij de burger neer te leg
gen. “Waar moeten we nog op bezuinigen? De
verwarming staat al laag en we douchen al stuk
een minder lang.”

Oh, zit dat zo!

Het nieuwe pensioenstelsel
Het lĳkt er dan toch van te gaan komen. Als alles goed gaat, zal per 1 januari 2023 een begin worden gemaakt met de invoering van een
nieuw pensioenstelsel. Daarbĳ is de toekomstige pensioenuitkering niet langer vast, maar afhankelĳk van het rendement van de
pensioenuitvoerders.
de enorme reserves van de pensioenfondsen, is maar de vraag.
Maar vast is in elk geval ook helemaal niet zo vast.

Voor veel mensen een gruwel,
een vast pensioen zou immers
zekerheid bieden. De afgelopen
jaren is echter gebleken dat die
zekerheid relatief is. Indexatie van
de pensioenen zit er al jaren niet
meer in en bij sommige fondsen
werd er zelfs gekort op de uitkeringen. Of dat terecht is, gezien

Pensioenpremie kan oplopen tot
30 procent (in het nieuwe systeem
zelfs tijdelijk tot 32 procent) van het
inkomen. Van een werkweek van
vijf dagen werk je dan anderhalve
dag voor je pensioen. De persoonlijke pensioenpot is qua waarde
vergelijkbaar met een huis, voor
de meesten het grootste vermogensbestanddeel dat ze bezitten.
Toch heeft de werknemer vrijwel
niks te zeggen over het pensioen.
Premie afdragen en hopen dat het
pensioenfonds er wat goeds mee
doet. Voor werkgevers is het overigens meestal niet anders. Als in
hun bedrijfstak een pensioenfonds
actief is, moeten zij zich verplicht
daarbij aansluiten.

Het is prima dat iedereen verplicht
spaart voor zijn pensioen, maar
het lijkt toch logisch dat ieder individu zelf de keuze kan maken bij
wie. Net zoals je het nieuwe huis
het liefst zelf uitkiest (en niet een
ander dat laat doen). Werknemers
kunnen dan op zoek naar het
fonds met de beste rendementen en dus het hoogste pensioen.
Maar ook andere afwegingen kunnen een rol spelen. Is het fonds
groen of belegd het in fossiele
brandstoffen? Of in wapens? Hoe
zit het met de beloning van de
topbestuurders? Is het fonds klantvriendelijk? Verder lijkt het ook
gewoon handig dat de werknemer één pensioenpot bij één fonds
heeft, ook al heeft hij bij meerdere werkgevers gewerkt.
Het pensioenakkoord was een uitgelezen moment om een radicaal

ander systeem in te voeren waarbij het belang van de werknemer
voorop staat. Maar helaas is daarvoor niet gekozen. De gevestigde
belangen van de pensioenfondsen
zijn wederom te sterk gebleken.

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

LeesVanHees
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Kwaad kersen
eten
“Papa, mag ik chippies?” Het is
zaterdagochtend en onze peuter
heeft blijkbaar alweer honger.
Een half uur eerder liet ze de
korsten van haar boterham nog
demonstratief op het bord
liggen, maar dat is ze intussen
natuurlijk al lang weer vergeten. Een paar weken geleden
werd ze 3 en eerlijk gezegd kan
ik – de 30 al lang en breed gepasseerd, maar nog altijd geen
groots ontbijter – haar ook geen
ongelijk geven: chips smaakt nu
eenmaal een stuk beter dan een
sneetje tarwe met smeerkaas.
Zelfs als het nog geen 09.00 uur
is. Volgens de geleerden is het
opvoedkundig gezien echter
geen optie om dat hardop uit te
spreken, dus laat ik die bijdehante opmerking maar achterwege. “Nee lieverd, we hebben
net gegeten. Als je wil, dan snijd
ik wel even wat fruit voor je.”
Dat blijkt de start van een korte
discussie, die de peuter denkt te
gaan winnen door op alles wat ik
opper te antwoorden met: “nee,
chippies.” Volgens diezelfde geleer
den is het een onbegonnen zaak
om een discussie aan te gaan met
een 3-jarige, maar theorie en prak
tijk liggen ook in ons huishouden
soms mijlenver uit elkaar. Over dat
huishouden gesproken: misschien
is het wel zo netjes om mezelf als
nieuwe redacteur bij HALLO eerst
even voor te stellen. Mijn naam kun
je onder dit stukje vinden en het
hoofd dat daarbij hoort staat boven
aan deze pagina, vrees ik. Met mijn
vrouw, het chipsmonster van 3 én
een dreumes van net 1, vorm ik een
gelukkig gezinnetje in Ysselsteyn.
Aangenaam.
Goed, terug naar de peuter en haar
ongekende verlangen naar flinter
dunne aardappelschijfjes, gebakken
in olie of vet. Aangezien ik de dis
cussie op punten lijk te gaan verlie
zen, loop ik maar naar de koelkast
om demonstratief tóch een bakje
fruit voor haar klaar te maken.
Al gauw krijgt het begrip ‘kwaad
kersen eten’ daarna een geheel
nieuwe dimensie. Pedagogisch ver
antwoord als ik ben, hang ik er dan
maar een beloning aan vast: “Als je
het fruit in je bakje helemaal op
hebt, krijg je straks chippies.” Chips.
Zijn we er toch weer ingetrapt.

Jelle van Hees
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Contact en
openingstijden

14 juni 2022

Raadsavond en themasessie vergunningen,
toezicht en handhaving
Op dinsdag 14 juni komt de gemeenteraad bij elkaar voor een raadsavond. Tijdens

Telefoon
077 - 477 9777
Openingstijden gemeentehuis
Maandag: 8.00 tot 20.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 8.00 tot 17.00 uur
Openingstijden gemeentewerf
Maandag t/m vrijdag
Ochtend: 7.30-12.00 uur
Middag: 12.30-16.00 uur

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

deze vergadering wordt de raad ook bijgepraat over de ontwikkelingen rond vergunningen, toezicht en handhaving.
Raadsavond
Tijdens de raadsavond kunnen inwoners gebruik maken van het burgerpodium om in te
spreken. Verder komen o.a. aan de orde het spreekrecht van de (burger)raadsleden en de
ingekomen brieven en raadsinformatiebrieven. Kijk voor een volledige agenda op
horstaandemaas.nl/raad.
Burgerpodium
Wilt u gebruik maken van het burgerpodium? Neem dan uiterlijk 24 uur vóór de voorbereidende vergadering contact op met de grifﬁer (06 - 51 85 28 91 / grifﬁer@horstaandemaas.nl).
Onderwerpen voor het burgerpodium mogen ook gaan over zaken die niet op de agenda
staan.
Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH)
Een aantal recente ontwikkelingen maken het wenselijk dat het gemeentelijk VHT-plan wordt
geactualiseerd. Het VHT-plan gaat over de uitgangspunten en dilemma’s bij de vergunningverlening, toezicht en handhaving zoals de prioriteiten, ambitie versus budget, workload
versus capaciteit. Tijdens deze themasessie bespreekt de raad kaders voor een aangepast
VHT-plan.

Bekendmakingen
De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas

Meer informatie
Meer informatie leest u op de website horstaandemaas.nl/raad. De openbare vergadering is in
de raadzaal van het gemeentehuis en begint om 20 uur. U kunt de vergadering ook live volgen
via horstaandemaas.nl/raad en de facebookpagina van de gemeenteraad (RaadHadM).

vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide
omgevingsvergunningen
In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen,
-wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van
(ontwerp)-bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar

Steun door jou

www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van
uitgebreide omgevingsvergunningen verwijzen wij u naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.

Het initiatief Steun door jou brengt mensen die iets voor een ander willen betekenen en
gezinnen die steun nodig hebben bij elkaar. Wilt u graag iemand anders een steuntje in de
rug bieden? Of heeft uw kind extra zorg nodig en kunt u af en toe wel een adempauze gebrui-

Als digitaal inzien niet tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u een afspraak maken voor het
inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het
algemene telefoonnummer van de gemeente (077) 477 9777).

ken? Dan kan Steun door jou een uitkomst zijn. Steun door jou is een initiatief van PSW en
’s Heeren Loo, in samenwerking met de gemeenten Gennep, Bergen, Horst aan de Maas en

America

Melderslo

Peel en Maas.

• Laagheideweg 11 (bouwen 3 schuren)

• Swolgensedijk 11 (realiseren pré-

Broekhuizenvorst
Waarom Steun door jou

mantelzorgwoning)

• Roathweg ong. (BHZ01 E 771) (bouwen

Een kind dat extra zorg en ondersteuning nodig heeft, vraagt van ouders vaak net iets meer.

• Herenbosweg 24, 30 en 30b (ontwerpbe-

woning)

stemmingsplan)

Deze ouders kunnen de zorg niet altijd uit handen geven, omdat niet iedereen de juiste zorg en aan-

Evertsoord

• St. Odastraat 58 (evenement)

dacht kan bieden aan het kind. Ook voor deze ouders is het belangrijk dat ze soms even op adem

• Patersstraat 4 (ondergeschikt medegebruik

Meterik

kunnen komen, om vervolgens weer door te kunnen.

horeca)

• Speulhofsbaan 4 (gebruik kapperszaak)

Grubbenvorst

Sevenum

Iets voor een ander betekenen

• Beatrixstraat 3 (verlengen beslistermijn)

• Snelkensstraat nabij 14b (verlengen beslis-

Ieder gezin, ieder kind en iedere behoefte is anders. Het is afhankelijk van de vraag van het gezin,

• Centrum: Pastoor Vullinghsplein (kermis)

welke soort ondersteuning het beste bij hen past. Een aantal voorbeelden van ondersteuning zijn

Hegelsom

• Horsterweg 21 (realiseren ﬁtnessruimte)

oppas aan huis, opvang bij een gastgezin of logeren bij een gastgezin. Welke manier het meest

• Langstraat ong. (6 starterswoningen/inritten)

• Steeg 70 en Steeg ong, (hogere grens-

geschikt is, hangt af van uw voorkeur, ervaringen/achtergrond, beschikbaarheid en de vraag van

Horst

een gezin.

• Venloseweg 110 (verlengen beslistermijn)

waarde oprichten woning)

• Gasthuisstraat tussen 62 en 66 (vooraanEen match vinden

termijn)

kondiging bestemmingsplan)

• Centrum: Markt, Raadhuisstraat,
Raadhuisplein (kermis)
• Markt 3 t/m 9 (kermisactiviteiten)

Het expertise team van Steun door jou bekijkt op basis van de wensen van de ondersteuner of dit

• Gebr. Van Doornelaan 124 (sponsorloop)

• Markt 12 (kermisactiviteiten)

overeenkomt met de wensen van een gezin. Is er een match? Dan is er een kennismakingsgesprek

Kronenberg

• Raadhuisstraat 26 (kermisactiviteiten)

tussen de ondersteuner en de ouders. Na de kennismaking vraagt Steun door jou zowel de onder-

• Schorfvenweg 10 (verlenging vergunning

• Sevenum e.o. (evenement wandelvier-

steuner als de ouders of er een match is.

spookhuis)
• Meerweg ong SVN01 N 261 (nieuwbouw

Meer informatie

vrijstaande woning)

daagse)
• Centrum (sacramentsprocessie)
• Toverlaan 2 (evenement)

Kunt u steun gebruiken? Of bent u juist enthousiast geworden

Lottum

Swolgen

als ondersteuner? Kijk dan op www.steundoorjou.nl hoe u zich

• Molenbeek (herinrichting)

• Schoolstraat 16 (aanbouw overkapping/

kunt aanmelden. Ook leest u op deze website onder andere meer

Meerlo

over de voorwaarden van een ondersteuner en het proces na de

• Peschweg 1 (evenement)

carport)

aanmelding.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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Knappe eindsprint

Fred Bisschop naar Duits
kampioenschap petanque
Op vier verschillende locaties in Nordrhein-Westfalen vonden
zaterdag 4 juni de kwalificatiewedstrijden plaats voor het deelstaatkampioenschap triplette, een dag later in Keulen. Tot de
deelnemers behoorde Fred Bisschop (73) uit Griendtsveen.

HCH MB3 Kampioen
De meiden van hockeyclub HC Horst MB3 zijn zaterdag 28 mei kampioen geworden tijdens de uitwedstrijd
tegen Helmond. Het was een hele spannende wedstrijd met 1-2 winst als uitslag. Dit is een topprestatie van
elf hockeymeiden die het hele hockeyseizoen zonder wissels top hebben gespeeld en daardoor kampioen
zijn geworden. / Tekst: HC Horst

In Geseke, Duisburg, Sankt
Augustin Menden en Krefeld gin
gen in totaal 146 teams met elkaar
de strijd aan om de 64 beschik
bare plaatsen voor de zondag.
Fred Bisschop, die uitkomt voor
de Boulefreunde Pont, speelde
samen met Thorsten Ritter en Anna
Warme in Krefeld. Fred wist met
zijn team vier wedstrijden te win
nen en kwalificeerde zich met een
fraaie vierde plaats voor het deel
staatkampioenschap.
Een dag later streden in Keulen
64 teams om 24 plaatsen voor het

Duits kampioenschap, op 17 en
18 juni in Ensdorf. De eerste twee
wedstrijden gingen voor Fred en
zijn team verloren. Dit betekende
dat de resterende vier wedstrijden
allemaal in winst omgezet dien
den te worden om naar Emsdorf te
mogen afreizen. Wat bijna onmo
gelijk leek, gebeurde toch: aan
het einde van de dag stonden vier
winstpartijen op het scorebord.
Met als resultaat een 17e plaats in
de eindrangschikking en kwalifica
tie voor het Duits kampioenschap.

SV Melderslo wint laatste
competitiewedstrijd
SV Melderslo sloot maandag 6 juni de competitie af in Escharen.
Op het vorig jaar in gebruik genomen sportpark De Kranenhof
boekten de rood-witten een 2-4 overwinning tegen EGS’20.
Melderslo schoot als een komeet
uit de startblokken, binnen één
minuut lag de bal al in het net.
Teun Peeters reageerde scherp
op een schot van Luc van Kuijck,
waardoor hij de bal kon terugleg
gen op Bart Verheijen. Die liet de
0-1 aantekenen. Twee minuten
later verdween een stiftje van
Luc van Kuijck net over het doel.
Na 23 minuten werd het 0-2,
toen dezelfde Van Kuijck de bal
na een pass van Stan van de Pas
hard inschoot. In de 40e minuut
maakte EGS’20 1-2. Op slag van
rust werd het 1-3: Stan van de Pas
stuurde Luc van Kuijck wederom
de diepte in en die wist wel raad

MC2 van VC Athos kampioen in 2e
klasse
Dit seizoen heeft volleybalvereniging VC Athos’70 uit Sevenum twee teams in de jeugdafdeling die zich
kampioen mogen noemen. Naast de MB1, zijn in het najaar van 2021 de meiden van de MC2 kampioen
geworden in de 2e klasse. Meiden en coach, gefeliciteerd.

met dit buitenkansje.
EGS’20 kwam twee minuten na
rust op 2-3. Dick van de Lisdonk
liet een hoge bal door zijn han
den glippen, met een doelpunt
als gevolg. Na ruim 65 minu
ten kwam Melderslo op 2-4.
Bart Verheijen legde de bal
terug op de inlopende Stan van
de Pas, die de bal bekeken in
de linkerhoek plaatste. In de
laatste minuut werd nog van
grensrechter gewisseld: Geert
Spreeuwenberg nam na jaren
lange trouwe dienst afscheid als
vlaggenist.
Tekst: SV Melderslo

Sporting S.T. wint vijfde
wedstrijd op rij
Sporting S.T. uit Swolgen en Tienray heeft op maandag 6 juni
gewonnen van BVV’27. Het is de vijfde wedstrijd op rij die Sporting
S.T. omzet in een overwinning. De gastheren uit Blitterswijck
werden met 3-1 verslagen.
De mannen van Sporting S.T. had
den een zwaar festivalweekend
achter de rug, maar daar was in
de eerste dertig minuten niets van
te zien. Duels werden gewonnen
en kansen gecreëerd. Na negen
minuten was het dan ook al raak.
Een voorzet van Sven Beurskens
aan de rechterkant van het veld
kon worden afgemaakt door Micha
Cox. Ook na de openingstreffer
bleef Sporting S.T. de bovenlig
gende partij. In de 30e minuut
werd de score verdubbeld door
Jannes Engels, die op de juiste plek
stond bij een indraaiende corner.
Dit leidde tot de 0-2. BVV liet het
hier niet bij zitten, wat resulteerde
in meerdere kansen over en weer.

In de laatste minuut van de eerste
helft was het wederom een corner
die voor het meeste gevaar zorgde,
ditmaal was het BVV dat de 1-2 kon
binnenkoppen.
In de tweede helft was het uit
eindelijk Sporting S.T. dat de drie
punten mee naar huis mocht
nemen. Tim van Rijswick schoot de
1-3 binnen van de penaltystip. De
wedstrijd volgde met over en weer
gele kaarten en overtredingen.
Uiteindelijk werd de wedstrijd door
de heren uit Swolgen en Tienray
gewonnen, waardoor ze de 8e plek
in handen hebben.

Tekst: Sporting S.T.
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Spannende derby

Meterik wint van kampioen Hegelsom
Voetbalclub Meterik won op maandag 6 juni haar thuiswedstrijd met 2-1 van Hegelsom. De vele toeschouwers
hebben genoten van een spannende, sfeervolle en sportieve derby en Meterik begint nu met een goed gevoel
aan de nacompetitie.
Meterik startte prima en al na 8
minuten scoorde Bart Houben met
een prachtige vrije trap in de krui
sing de 1-0. Vervolgens gaf Meterik
teveel ruimte aan de tegenstander
en kreeg Hegelsom daardoor een
aantal kansen. Meterik keeper Luuk
Haenen voorkwam bij een scrimmage
op miraculeuze wijze de gelijkmaker.
In de slotfase van de eerste helft trok
Meterik het initiatief naar zich toe en
zette met goed combinatievoetbal de
tegenstander onder druk.

Na de thee lieten de groen-witten
zich afbluffen en ditmaal maakte
Hegelsom wel goed gebruik van
de geboden ruimte. Danny Bongers
scoorde al na een paar minuten de 1-1.
Meterik keeper Luuk Haenen was ver
volgens de ‘grote’ sta-in-de-weg en
voorkwam voor zijn team nog meer
tegentreffers. Door de vele wissels en
de stevige wind werd het spelbeeld
steeds rommeliger. Na een uur kreeg
Meterik toch weer meer grip op de
wedstrijd en het was Piet Steeghs die

na een prima assist van Dré Peeters
heel beheerst vanaf de zestien de 2-1
binnenschoot. Hegelsom schoot in de
slotfase nog een keer op de boven
kant lat. De groen-witten hielden
de gelederen verder goed gesloten.
Het zoet van deze overwinning na een
nu al geslaagd seizoen smaakt extra
goed. “Wij zijn klaar voor de nacom
petitie”, gaf trainer Paul Heldens na de
wedstrijd aan.
Tekst: RKSV Meterik

Beslissende wedstrijd

Wittenhorst 1 gekroond tot periode
kampioen
Wittenhorst 1 speelde op maandag 6 juni de allerlaatste wedstrijd van het seizoen tegen ZSV Zeilberg 1 in
Deurne. In deze beslissende wedstrijd was het de vraag of Wittenhorst de eerste periodetitel zou binnenhalen.
Het lukte de mannen uit Horst uiteindelijk om met 2-3 te winnen waardoor ze zichzelf periodekampioen
mogen noemen.
Wittenhorst wist wat haar te doen
stond. Om de periodetitel bin
nen te slepen, moest ze winnen
van ZSV. Vanaf de aftrap ging het
als gejaagd door de wind tekeer.
Door het aanvalsplan kreeg
Wittenhorst in de 5e minuut op de
rand van de 16 een indirecte vrije
trap. De bal werd voor de voeten
van Joost van Rensch doorgespeeld
en dit resulteerde in de 0-1.
ZSV kreeg geen rust, want de
storm raasde door. Een actie van
Jeroen Verkennis kon niet wor
den afgebroken, het schot ver

dween achter doelman Leon Thijs.
Het stond 0-2. De aanvalsdrang
ging maar door en even later
maakte Jeroen de 0-3. Ineens was
het bij Wittenhorst afgelopen met
de dadendrang. Het eerste min
punt kwam nadat Bart Zanders
een aanvaller van ZSV toucheerde.
De gegeven strafschop werd door
Maarten Kuunders verzilverd,
waardoor het 1-3 stond. Snel hierna
was de scheidsrechter aan zet.
Hij beoordeelde een buitenspelge
val op het middenveld als rechtma
tig, terwijl de grensrechter vlagde.

De heren van Wittenhorst gingen
de rust in met 2-3.
Na de rustpauze maakte de
ploeg uit Deurne een comeback.
De Horstenaren konden de bal maar
moeilijk in eigen bezit houden.
De rust was er niet. Toch kon de
defensie standhouden en met het
laatste fluitsignaal kon het gejuich
beginnen. RKSV Wittenhorst 1 won
de wedstrijd met een 2-3 eindstand
en sleepte daarmee het periode
kampioenschap binnen.
Tekst: Piet Nabben, RKsv Wittenhorst

S.V. Lottum E1 pakt
kampioenschap
De korfbalsters van de E1 van S.V. Lottum zijn er op zaterdag 4 juni
in geslaagd kampioen van de tweede helft van de veldcompetitie te
worden. In een superspannende wedstrijd tegen Oranje Wit E1 uit
Leunen stonden de Lottumse meiden al snel op een 2-0 voorsprong,
maar Oranje Wit kwam terug tot 2-2. Toch wist Lottum daarna nog
een keer te scoren en werd er met 3-2 gewonnen. Zo bleef de E1
ongeslagen door al hun wedstrijden te winnen en wisten ze ook nog
maar liefst vijftig keer te scoren. Ze kregen dan ook een verdiende
huldiging van het bestuur en het vele publiek dat gekomen was om
hen aan te moedigen.

Professionele
asbestverwijdering
Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling
compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com

Wie wil ons team versterken?

Team biljardclub de Jordaan Districts
kampioen KNBB-Venlo e.o. klasse C1
Het team van biljardclub de Jordaan werd donderdag 2 juni kampioen KNBB-Venlo e.o. klasse C1. Na een
nek-aan-nekrace met het team van BC Tegelen 4 trokken de mannen van de Jordaan aan het langste eind.
Zaterdag 11 juni wordt de gewestelijke finale gespeeld tegen de kampioenen van de districten Maastricht
e.o, Zuid-Nederland en Kempenland. Plaats van handeling is het lokaal van ABC ‘t Töpke in Siebengewald.
De aanvang van de wedstrijden is om 11.00 uur.

• We zoeken een gemotiveerde man, vrouw of schoolverlaters;
• Zowel fulltime als partime is mogelijk;
• Nederlands, Duits of Engels spreken en lezen;
• Leeftijd niet van belang.
Om te sollciteren of voor meer informatie neem contact op via
06 53 45 52 45 of mail naar info@josselten.nl

HAZENKAMPWEG 21
5964 PE METERIK
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Gratis entree

Optreden Seniorenorkest op
50-plus matinee Sevenum
Het Seniorenorkest Horst aan de Maas treedt op maandag 13 juni,
kermismaandag, op in De Wingerd in Sevenum op het 50-plus
matinee. De organisatie is in handen van de KBO Sevenum, de
entree is gratis. Het matinee duurt van 14.00 tot 17.00 uur.

VC Athos MB1 kampioen
De meiden uit de B1 van volleybalclub VC Athos reisden zaterdag 21 mei af naar Sittard voor de laatste en spannendste wedstrijd van het seizoen. Na drie sets waren de punten voor het kampioenschap al binnen, maar daar
kon nog wel een schepje bovenop. Door alle spanning en adrenaline werd de vierde set ook nog eens gewonnen.

Knabbelpad voor paard en ruiter
officieel geopend
Op Equestrian Centre de Peelbergen in Kronenberg werd op vrijdag 3 juni met het doorknabbelen van een
eetbaar lint het Knabbelpad officieel geopend. De samenwerkende partijen, waaronder de onderwijsinstellingen HAS Hogeschool, Yuverta en Gilde Opleidingen en de aangesloten gemeentes, hebben het glas geheven op
deze feestelijke opening van het eerste Knabbelpad in Nederland.

Het Seniorenorkest is 29 jaar gele
den opgericht. Het bestaat uit 24
actieve muzikanten, onder wie
twee zangers. De leden zijn afkom
stig uit Horst en directe omge
ving. Gedurende al die jaren is de
muzikale leiding in handen van
Will Faasen. Het orkest is voortdu
rend in ontwikkeling: oudere leden
stoppen gezien hun leeftijd, maar
regelmatig melden zich ook nieuwe
leden aan. De benjamin van de hui
dige bezetting is 63 jaar, de oudste
muzikant is inmiddels 89.
In de voorbije jaren heeft het
Seniorenorkest Horst aan de Maas
optredens verzorgd tijdens de
Hiltho in Horst, het Rozenfestival
in Lottum, de sfeermarkten in

Arcen en de jaarmarkt in Horst.
Verder was het orkest van de partij
op pleinconcerten in onder meer
Roermond, Venray en Panningen.
Daarnaast zijn er al jarenlang optre
dens voor Zonnebloemafdelingen,
regionale zorginstellingen en vele
ouderenverenigingen en KBO’s
in met name Noord- en MiddenLimburg en Zuidoost-Brabant.
Het repertoire van het orkest
bestaat uit amusementsmuziek.
Speciaal voor het matineeoptreden
tijdens de Sevenums kermis heeft
het orkest zijn repertoire uitgebreid
met diverse dansstijlen. Enkele
losse polka’s, mazurka’s en veleta’s
zijn toegevoegd aan het repertoire.

Secretaris en penningmeester

Toon Selten benoemd tot
erelid ’t Hökske

Toon Selten is op de jaarvergadering van vogelwerkgroep
’t Hökske gehuldigd als erelid. Selten, lid sinds 2000, was jarenlang secretaris en penningmeester van ’t Hökske. Daarnaast had
hij nog vele andere verdiensten, zowel voor de vogels als voor de
werkgroep.

Na een welkomstwoord en een pre
sentatie van de studenten Hippische
Bedrijfskunde van de HAS Hogeschool,
is het gezelschap gezamenlijk het
Knabbelpad gaan bekijken. Achter
de Peelbergen is het eerste ruiterpad
benoemd tot Knabbelpad voor paard en
ruiter. Samen met studenten van HAS
Hogeschool en Yuverta heeft Bas van de
Lisdonk van de Gemeente Horst aan de
Maas het eetbare lintje vastgehouden
dat direct werd door geknabbeld door

KERSENTUIN JENNISKENS
Crommentuynstraat 50, Meterik

HET IS WEER
KERSENTIJD!

OP
HEERLIJKE ZOETE KERSEN TE KO
AT!
MA
TO
AU
IN ONZE KERSEN

Bestellingen mogelijk
op tel. nr. 398 43 08 of 06 20 59 89 78

de doelgroep: het paard. Dit moment
stond symbool voor de opening van het
eerste Nederlandse Knabbelpad.
Binnen het groen onderwijs is aan
sluitend bij de thema’s biodiversiteit,
paardengezondheid, duurzaamheid en
recreatie het project ‘Knabbelpad’ ont
staan. Het Knabbelpad is een bestaand
ruiterpad en weide waar planten, die als
gezonde voeding dienen voor paarden,
worden toegevoegd om zo de biodiver
siteit te verhogen en om mogelijk het

medicijnverbruik bij paarden te vermin
deren. Daarnaast creëert het project
kansen voor de regionale ondernemers
door het verhogen van het hippische
toerisme binnen de regio.
In navolging van de opening vindt er
op maandag 13 juni een kennisevent
plaats waar met topsprekers in gesprek
wordt gegaan over paardengezondheid,
biodiversiteit, recreatie en duurzaam
heid. Aanmelden kan via
www.yuverta.nl/knabbelpad

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

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

Selten controleerde en onder
hield jaren nestkasten op de
Gelderheide, zette zich in voor de
weidevogelbescherming en deed
bijna twintig jaar de watervogeltel
ling langs de Maas tussen Lottum
en Blitterswijck. Hij beschikt dan
ook over een schat aan ken
nis van met name watervogels.
Ook leverde hij belangrijke bijdra
gen aan de cursussen en de cursus
boeken van ’t Hökske en schrijft hij
regelmatig stukjes over vogels in
‘t Klökske en op de website van de
werkgroep.

Selten mist vrijwel geen vogel
weekend of vogelreis. En staat
’t Hökske ergens met een stand,
dan is hij meestal van de partij om
geïnteresseerden van informatie
te voorzien. Hij zorgde ook voor
diverse standmaterialen.
Vanwege zijn leeftijd heeft Selten
de voorbije jaren diverse taken
overgedragen aan andere leden,
maar nog steeds is hij een zeer
actief lid. Zijn verdiensten voor
de Vogelwerkgroep werden op de
jaarvergadering onderstreept met
een oorkonde.
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Met medewerking van Huûr Os en Pu(u)r Zang

Grubbenvorster Mannenkoor
geeft Lenteconcert
Het Grubbenvorster Mannenkoor geeft zaterdag 18 juni een Lenteconcert. Ook koor Huûr Os en zanggroep
Pu(u)r Zang verlenen medewerking. Plaats van handeling is ’t Haeren in Grubbenvorst. De aanvang is om
20.00 uur en de zaal gaat open om 19.30 uur. De toegang is gratis.
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Gezamenlijk voorbereidings
concert Peeltoernooi
Broekhuizen en America
Fanfare St Nicolaas Broekhuizen en Muziekvereniging St Caecilia
America gaan samen op zondag 12 juni concerteren. Het concert is
ter voorbereiding op de deelname aan het Peeltoernooi en start om
11.00 uur in MFC De Zwingel in Melderslo.
Het orkest uit Broekhuizen
staat onder leiding van dirigent
Geert Jacobs. Muziekvereniging
St Caecilia uit America staat bij
gelegenheid van dit concert onder
leiding van gastdirigent Rolf
Prejean. Beide orkesten treden op
ter voorbereiding op hun deel
name aan het Peeltoernooi op

zondag 26 juni in Meijel, waar zij
na de coronapandemie weer hun
muziek kunnen laten horen en
waar zij beoordeeld worden door
een vakjury.

Tekst: Secretariaat Muziek
vereniging St Caecilia America

Kolckconcert van Fanfare
Broekhuizenvorst en Ooijen
Fanfare Broekhuizenvorst en Ooijen organiseert op zondag 12 juni
voor het eerst in drie jaar weer haar Kolckconcert. Dit jaar is ook
een internationaal gastgezelschap van de partij, maar op het
programma staan meer bijzondere gebeurtenissen.

Nadat de deelnemende koren hun
steentje hadden bijgedragen aan
een mooie en schone Maasoever,
zijn ze druk gaan repeteren voor
een ‘mooi en schoon’ Lenteconcert.
Immers, de lente staat voor een
nieuw begin, zeker na alle lock
downs.

Het Lenteconcert is wat betreft zang
zeer gevarieerd, omdat elk koor
zijn eigen repertoire ten gehore
brengt. Zo zal het Grubbenvorster
Mannenkoor een muzikale wereld
reis maken. Smartlappenkoor Huûr
Os blijft dichter bij huis met liedjes
die tekenend zijn voor het leven.

Zanggroep Pu(u)r Zang zal de aan
wezigen zeker uitnodigen mee te
zingen: hun repertoire bestaat uit
bekende liederen die af en toe
met een knipoog worden gebracht.
De drie deelnemende koren sluiten
het Lenteconcert af met een samen
zang.

De fanfare staat op het Kolckconcert
onder leiding van kandidaat-dirigent
Geert Schrijvers. Behalve Fanafare
Broekhuizenvorst en Ooijen tre
den ook de Koninklijke Harmonie
Lottum, Musikverein Walbeck,
Jeugdfanfare BMBM, Slagwerkgroep
Drums & Roses en Kleug Zaat op.
Tien muzikanten worden in het zon
netje gezet omdat ze sinds lange
tijd actief lid zijn van de fanfare:
Petra Verheijen (12,5 jaar), Ria
Derikx (25 jaar), Bernard Driessen
(25 jaar), Jack Derikx (40 jaar),
Maurice van Leendert (40 jaar),
Winand Vermazeren (40 jaar), Jan

Thijssen (50 jaar), Math Thijssen
(50 jaar), Jeu Derikx (60 jaar) en
Wim Clabbers (70 jaar). Verder is
er aandacht voor het afscheid van
Jo Laumen, die tien jaar dirigent van
de fanfare is geweest, en bestuurs
lid Marc van de Loo die wegens
verhuizing afscheid neemt van de
fanfare.

Hoeve de Kolck
Het Kolckconcert begint om
12.30 uur op de binnenplaats van
Hoeve de Kolck, Swolgenseweg 23
in Broekhuizenvorst. De toegang is
gratis.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bekendmaking
Meerjarenprogramma geluidsanering Spoorwegen
Besluit vaststelling gewijzigd Saneringsplan Horst aan de Maas - Fase 1
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij met het besluit van
7 juni 2022, met kenmerk IenW/BSK-2022/120873, met toepassing van artikel 11.60, eerste lid,
van de Wet milieubeheer het gewijzigde saneringsplan ‘Horst aan de Maas - Fase 1’ heeft vastgesteld,
voor zover dit plan gewijzigd is ten opzichte van een eerder saneringsplan.
Het besluit bevat tevens het voornemen om met toepassing van artikel 11.63, eerste lid, en
artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, de geluidproductieplafonds te wijzigen op
de referentiepunten, met het effect van de in het saneringsplan opgenomen maatregelen.
Aanleiding
Op grond van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer is ProRail, als beheerder van het spoor,
verplicht om de sanering voor hoofdspoorwegen uit te voeren. In het kader van deze wettelijke
verplichting heeft ProRail het gewijzigde saneringsplan ‘Horst aan de Maas - fase 1’ opgesteld en
aan mij voorgelegd. De wijziging heeft betrekking op een spoorgedeelte in America, gemeente
Horst aan de Maas.
Met mijn besluit van 19 november 2020 (kenmerk IenW/BSK-2020/223362) heb ik het saneringsplan Horst aan de Maas van 3 juni 2020 vastgesteld. Tegen dit besluit is beroep aangetekend.
Naar aanleiding van dit beroep is overleg gevoerd met de gemeente Horst aan de Maas en andere
belanghebbenden over aanpassingen van het saneringsplan. Uitkomst van het overleg is dat
de maatregelen in het saneringsplan voor het spoortraject in America zijn gewijzigd.
Met dit besluit stel ik het gewijzigde saneringsplan ‘Horst aan de Maas - Fase 1’ vast.
Terinzagelegging
Het besluit met de bijbehorende stukken ligt vanaf de eerste werkdag na bekendmaking in de
Staatscourant zes weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d
te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact
op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai: 0348 - 487 450.
Tot het besluit behoort een overzicht van de voorgenomen maatregelen, een woninglijst, een
lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden. Alle stukken kunnen
ook digitaal worden ingezien: www.bsv.nu/mjpg-spoorwegen. Hier kunt u ook meer informatie
terugvinden met betrekking tot de achtergronden van het besluit.
Rechtsmiddelen
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen
belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient ten minste
het volgende te bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
d. een opgave van redenen waarom men zich niet met het besluit kan verenigen;
e. zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.
Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet-voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.
Inlichtingen
Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich
tijdens kantooruren wenden tot het Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar
onder het hierboven vermelde nummer.
Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is te vinden op:
www.geluidspoor.nl.
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Kennisgeving
Weigeringsbesluit op het aardwarmte winningsplan Californie V,
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft definitief geweigerd in te
stemmen met het aardwarmte winningsplan Californie V. Van vrijdag 10 juni 2022 tot en met
vrijdag 22 juli 2022 ligt het definitieve weigeringsbesluit ter inzage.
Weigeringsbesluit en onderliggende stukken
Op 12 april 2019 heeft Californie Lipzig Gielen
Geothermie B.V. (hierna: CLG) een verzoek tot
instemming met het aardwarmte winningsplan
Californie V ingediend bij de toenmalige minister
van Economische Zaken en Klimaat. Het
winningsplan Californie V beschrijft de winning
van aardwarmte (geothermie) nabij Califonië in
de gemeenten Horst aan de Maas en Venlo. Het
winningsplan is voorgelegd voor advies aan TNO,
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de
Technische commissie bodembeweging (Tcbb), de
betrokken lokale overheden en de Mijnraad om
advies gevraagd. Alle uitgebrachte adviezen zijn
meegenomen in een besluit.
Uit de adviezen blijkt dat er met betrekking tot de
veiligheid veel onzekerheden zijn bij de winning
van aardwarmte in dit gebied. Op basis van de
uitgebrachte adviezen kan de Staatssecretaris van
Economische Zaken en Klimaat dan ook géén
instemming verlenen met de winning van
aardwarmte zoals beschreven in het winningsplan
Californie V.
Aanpassingen aan ontwerp-weigeringsbesluit
Het ontwerp-weigeringsbesluit met betrekking tot
dit winningsplan heeft reeds ter inzage gelegen
van 11 juni 2021 tot en met 22 juli 2021. Er zijn acht
zienswijzen binnengekomen op het ontwerpweigeringsbesluit Californie V. De ingediende
ziensijzen gaven geen aanleiding om het oordeel
van de staatssecretaris aan te passen. Het oordeel
van de staatssecretaris in het definitieve
weigeringsbesluit is inhoudelijk niet aangepast
ten opzichte van het ontwerp-weigeringsbesluit.

Waar kunt u de stukken inzien?
U kunt van 10 juni 2022 tot en met 22 juli 2022 het definitieve
weigeringsbesluit en de onderliggende stukken inzien op
www.mijnbouwvergunningen.nl/californiev en www.nlog.nl/
aardwarmte. Daarnaast kunt u op afspraak het dossier fysiek
inzien op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Voor meer informatie over de terinzagelegging en voor het
maken van een afspraak kan contact opgenomen worden met
medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat. Contactgegevens staan onderaan deze kennisgeving.
Wat zijn de vervolgstappen?
Als u belanghebbende bent, dan kunt u van 10 juni 2022 tot en
met 22 juli 2022 beroep instellen door een beroepschrift te
sturen naar: Raad van State , T.a.v. Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag
Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste de
dagtekening bevatten en de naam en het adres van de indiener,
een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht, en
de gronden van het beroep.
Voor het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht
betalen. Nadat u het beroep heeft ingediend, zal de Raad van
State u laten weten hoeveel en wanneer u moet betalen. Meer
informatie vind u op www.rechtspraak.nl.
Wilt u meer weten?
Kijk op www.allesoveraardwarmte.nl, www.geothermie.nl en
www.nlog.nl voor meer informatie over aardwarmtewinning
in Nederland.
Kijk op www.mijnbouwvergunningen.nl/californiev voor meer
informatie over het weigeringsbesluit op het winningsplan
Californie V. Als u nog vragen heeft, dan kunt u tijdens
kantooruren contact opnemen met de heer M.E. Kuiper
(e-mail: m.e.kuiper@minezk.nl, tel: 070 378 6814).
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Bewoners Hof te Berkel genieten weer
van muziek
Bewoners van zorglocatie Hof te Berkel kunnen sinds maart van dit jaar weer elke twee weken volop genieten
van muziek in ‘t Gasthoês. Ook wijkbewoners zijn hier sinds kort van harte welkom. Daarnaast organiseert
De Zorggroep regelmatig muziekoptredens in de binnentuin waar wijkbewoners welkom zijn.

Informatiebijeenkomst
‘Van wandelen naar pelgrimeren’
in Bibliotheek Horst
De Bibliotheek Horst organiseert op donderdagavond 9 juni een
informatiebijeenkomst ‘Van wandelen naar pelgrimeren’ in
’t Gasthoes in Horst. Deze avond wordt verzorgd door Jan Houben en
Ger Lenssen, beiden lid van het Genootschap van St. Jacob, de vereniging die pelgrims op weg helpt naar (en ondersteunt bij het maken
van) een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela in Spanje.
Jan Houben er Ger Lenssen vertellen
over het verschil tussen wandelen
en pelgrimeren en over wat er alle
maal komt kijken bij het maken van
een pelgrimstocht. Ook nemen zij
beeldmateriaal mee van de tochten
die zij hebben gemaakt. Graag gaan
Jan en Ger in gesprek met de bezoe
kers van deze avond, om ervaringen

Deze muzikale activiteiten zijn moge
lijk door een samenwerkingsverband

tussen De Zorggroep en ‘t Gasthoês,
de wijk, de vele vrijwilligers van De

Zorggroep en een financiële bijdrage
van de Vrienden van Hof te Berkel.

Kees Cligge Grubbenvorstenaar van het
jaar 2022
Kees Cligge is zondag tijdens het Pleinfeest met de Golde Aspergestaeker gehuldigd als Grubbenvorstenaar
van het jaar 2022. De Golde Aspergestaeker gaat uit naar een persoon die zich op sociaal en/of cultureel
gebied verdienstelijk heeft gemaakt binnen Grubbenvorst.

met elkaar uit te wisselen over het
pelgrimeren.
Deze gratis informatiebijeenkomst
‘Van wandelen naar pelgrime
ren’ vindt plaats op donderdag
9 juni van 19.00 tot 21.00 uur in
’t Gasthoes in Horst. Aanmelden kan
via de knop activiteiten op de web
site van BiblioNu: www.biblionu.nl

Grubbenvorst Verenigt
organiseert bijeenkomst voor
sportclubs
Trainers of coaches van sportclubs in de gemeente Horst aan de
Maas kunnen op donderdagavond 7 juli de humoristische theatervoorstelling ‘Dat schiet lekker op zo!’ bezoeken. Dankzij de
Grubbenvorst Verenigt zijn de kaartjes gratis.
Werken aan betere prestaties, min
der incidenten, minder kinderen die
afhaken en meer plezier voor jou als
trainer of coach. Daarover gaat deze
theatervoorstelling van de stich
ting Positief Coachen, omarmd door
sportkoepel NOC*NSF.

Schouwburg-versie
Het zijn stuk voor stuk actuele
en urgente thema’s in de sport.
Daarom wil de gemeente Horst aan
de Maas de trainers/coaches en ook
de bestuurs- en commissieleden
van alle sportclubs graag deze voor
stelling laten zien. Deels gebaseerd
op de succesvolle schouwburg-ver

sie ‘Wel winnen, hè!’, die in het ver
leden ook in de regio te zien was.

Aanmelden
De uitvoering op donderdag 7 juli
2022 vindt plaats in de theaterzaal
van De Baersdonck (Kloosterstraat
76, Grubbenvorst). De inloop is
vanaf 19.15 uur, de voorstelling
zelf is van 19.30 tot 20.45 uur. De
toegang is gratis. Wel moet je je
van tevoren aanmelden, want vol
is vol. Aanmelden kan via www.
datschietlekkeropzo.nl. Daar is ook
meer info over de voorstelling te
vinden, zoals de trailer.

Vragen van fans

YouTubers- en TikTokkers op
evenement in Toverland

Kees is binnen de Grubbenvorster
gemeenschap al vanaf de jaren 70
van de vorige eeuw actief. Hij is
mede-oprichter en voorzitter van
Buurtvereniging Blank ’73. Hij is
daarnaast Kerkmeester van de paro

chiekerk, voorzitter van Stichting
katholiek Onderwijs, al tien jaar
voorzitter van KBO St. Jan en aanja
ger en voorzitter van Grubbenvorst
Online. Van daaruit is hij ook actief
betrokken bij de uitbreiding van het

Grubbenvorster woordenboek en
kartrekker van de online sociale kaart
van Grubbenvorst.

Beeld: ElizeFotografie

Ronald Goedemondt te zien in ‘t Gasthoês
Kukeleku heeft een extra naam toegevoegd aan haar nieuwe seizoen in ‘t Gasthoês in Horst. Het is gelukt om
Ronald Goedemondt te programmeren. Met zijn gloednieuwe voorstelling ‘Met Knielende Knikjes’ zal hij op
zondag 2 oktober in Horst op het podium staan.
Ronald Goedemondt werd geboren in
Tegelen, en wist al op zijn 10e dat hij
op het podium wilde staan. In 2003
won hij zowel de jury- als publieks
prijs op het Camaretten Festival en in
2005 stond hij met zijn debuutvoor

stelling meteen vier keer in een uit
verkochte Kleine Komedie. Sinds 2013
is Ronald te zien in het programma
‘Sluipschutters’ met zijn collega’s
Bas Hoeflaak, Jochen Otten en Leo
Alkemade.

De kaartverkoop voor de nieuwe
voorstelling van Ronald Goedemondt
startte op 8 juni om 09.00 uur via de
website van ’t Gasthoês.
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Bekende YouTubers en TikTokkers maken zondag 12 juni hun
opwachting in Toverland. Naast q&a-sessies en optredens van
headliners zijn er ook activiteiten voor ambitieuze YouTubers in
de dop. Het programma wordt gepresenteerd door Stefania
Liberakakis, bekend van het Eurovisie Songfestival.
Op het podium in entreegebied
Port Laguna verschijnt ’s middags
het duo Rutger Vink en Thomas
van Grinsven voor een q&a-ses
sie. Ook de familie Latooy, met
de bekende namen Gio en Jade
Anna, beantwoordt vragen van
fans. Aan het einde van de dag
verzorgen de Bankzitters een
muzikale finale.
In het programma is ook aan
dacht voor bekende TikTokkers.
Sam Kroon ging de afgelopen
maanden viral op de app met
zijn veelbekeken sketch ‘Hey
Marco, prima!’. Hij vertelt over
zijn ervaringen. Verder staan
Esmee Joanna en Dario de Vries

klaar om vragen van fans te
beantwoorden.

360-graden camera’s
Voor wie niet bang is om zelf
voor de camera te verschijnen,
zijn er verschillende TikTok-spots
verspreid door heel Toverland.
Ook zijn er 360-graden camera’s
in themagebied Avalon die om
de gast heen kunnen draaien
voor spectaculaire beelden.
YouTubersxToverland duurt van
10.00 tot 18.00 uur. Tickets zijn
verkrijgbaar via de website van
Toverland. Het programma is
terug te vinden op toverland.
com/youtubers2022
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Kinderen op onderzoek

Slootjesdag bij Aan De Drift
Dit jaar vinden voor de achtste keer de landelijke IVN Slootjesdagen
plaats. IVN De Maasdorpen organiseert op zondag 12 juni een activiteit
voor jong en oud langs de waterkant. Kinderen en hun (groot)ouders gaan
zelf op onderzoek uit, gewapend met schepnet, waterbak en loeppot.
Samen met de IVN Natuurgidsen ontdekken ze welke dieren en planten in
het water leven.
Met de Slootjesdagen wil IVN het
waterbewustzijn van kinderen en
(groot)ouders vergroten. Slootjes, ven
nen en meertjes zijn belangrijk voor
het watermanagement en de biodiver
siteit in Nederland. Doordat de kinde
ren zelf op zoek gaan, ontdekken ze op
een laagdrempelige manier het leven
in het water. Het aantal soorten water
diertjes en waterplanten geeft inzicht
in de biodiversiteit en daarmee de

kwaliteit van het water.

Locatie
De Slootjesdag van IVN De Maasdorpen
vindt plaats van 12.00 tot 16.00 uur
bij Natuur- en informatiecentrum
Aan de Drift, Lorbaan 9A in America.
Schepnetjes, onderzoeksbakjes, ver
grootglazen en zoekkaarten zijn alle
maal aanwezig.

Puzzel

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door
Lommen Tweewielers in Horst!
Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-centrum.nl, of doe deze
in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement (t.a.v. Marion van Issum), Steenstraat 2, Horst.
Vergeet niet uw naam, tel.nr. en mailadres te vermelden. Oplossingen moeten vóór zondag 12 juni 2022
(12.00 uur) binnen zĳn. De winnaar wordt donderdag 16 juni 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.

Knutselen met kinderen

Drinkbakje maken in De Locht
Een genoegen om naar te kijken: vogels die bij je thuis komen drinken en
badderen. In openluchtmuseum De Locht in Melderslo kunnen kinderen
zondag 12 juni onder deskundige leiding een kleurrijk vogel-drinkbakje
maken dat thuis een plaatsje in de tuin moet krijgen.
The Nags Head uit Nederweert zorgen
voor muzikale aankleding van deze
dag met Ierse folkmuziek. Museum

De Locht is op zondag 12 juni geopend
van 10.00 tot 17.00 uur.

Stimulans voor jongeren

Glenn Seelen krijgt Good
Gedaon! 2022
Tijdens het Pleinfeest is zaterdagavond 4 juni de Good Gedaon! uitgereikt aan Glenn Seelen. Good Gedaon! is een prijs als stimulans voor en
dank aan jongeren die zich belangeloos inzetten voor de gemeenschap.

De oplossing van
de puzzel in de Hallo
van 2 juni 2022 was:

Glenn is vanaf 13/14 jaar medeorgani
sator van de Keet aan de Witveldweg,
feestjes met vriendengroepen en
sociaal netwerk met andere dorpen.
Hij is mede-organisator van festival
Voldaan in 2019 en diverse evene
menten in ’t Stammineke. Hij was lid
van de PR-commissie van Gewoën
Grubbevors en is onderdeel van de

organisatie van de Grubbenvorster
Kwis. Daarnaast is hij lid van het
Pietengilde en mede initiatiefnemer
van het project bouwen voor jonge
ren. Ook is hij mede-organisator van
de ‘Maondigmorge’ op carnavals
maandag.
Beeld: ElizeFotografie

En de winnaar is:
Anne-Marie Sahnoune uit
Horst. Van Harte Gefeliciteerd
met een cadeaubon t.w.v. € 25,beschikbaar gesteld door Bar &
Restaurant Terlago in Horst!

0906 \ service
Religie

Boerenbruiloft bij Meterikse molen

Medische zorg

Tijden Heilige Missen

Apotheek

America

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 12 juni

Broekhuizenvorst
Zaterdag 11 juni

19.15

Horst (Lambertus)
Zondag 12 juni
Maandag 13 juni
Dinsdag 14 juni
Woensdag 15 juni
Donderdag 16 juni
Vrijdag 17 juni

Zondag 12 juni

Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

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

09.00

Meerlo

Zondag 12 juni
Donderdag 16 juni
- biddende moeders

10.30
09.00
09.30

Melderslo

Zaterdag 11 juni

Meterik

Zaterdag 11 juni

Sevenum

Zaterdag 11 juni
Zondag 12 juni
+ uitstelling
Maandag 13 juni
Dinsdag 14 juni
Donderdag 16 juni
Vrijdag 17 juni

Gebiedsteams

17.30

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

19.00

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Gemeente Horst aan de Maas

Dinsdag 14 juni

Spoedgevallendienst

10 t/m 12 juni
Tand Totaal Vallen
Oostsingel 6, 5802 AN Venray
0478 58 66 05

13 t/m 16 juni
Tandartspraktijk De Brier
Leunseweg 53b, Venray
0478 58 72 73

19.00

Tienray

Zaterdag 11 juni
Woensdag 15 juni

18.00
19.00

De Schuilplaats

kerkdienst

De locatie van vrijgezellenfeest en brui
loft is bijzonder. Het feest wordt name
lijk niet zoals gebruikelijk binnen in het
MFC gevierd, maar in de buitenlucht
met de Meterikse molen als decor.
Tijdens het schouwspel (de trouwe
rij) worden alle bruiloftsgasten mee
genomen in de vroegere strijd tussen
De Schaak en De Hei. Natuurlijk ont
breken de vele bijnamen die in de loop
der jaren zijn gebruikt niet. De jeugd

Tandarts

18.00
09.30
14.00
18.30
18.30
18.30
18.30

Swolgen

zondag

Huisartsenpost

11.00
18.30
18.30
18.30
18.30
18.30

Lottum

Meterik beleeft vrijdag 10 en zondag 12 juli een feestweekend met een uniek en eenmalig dorpsevenement:
Boorebrulluft beej de Meule. Het feestweekend opent vrijdag met het Vreejgezellefiëst van het boerenbruidspaar en beleeft twee dagen later haar hoogtepunt met de boerenbruiloft.

Apotheek Maasdorpen

11.00

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

Meerlo staat van donderdag 9 tot en met zondag 12 juni in het teken van Ruiterfestijn Meerlo. Omstreeks
duizend combinaties laten hun kunsten zien laten op ruiterterrein De Megelsprong.

Nieuwe opzet van Ruiterfestijn Meerlo
Gekozen is voor een nieuwe opzet, met
nog slechts één spring- en één dres
suurpiste met daar tussenin het stro
dorp. Voor het publiek heeft dit als
groot voordeel dat alle verrichtingen
centraal te volgen zijn.
Elke dag heeft zijn eigen thema.
Op donderdag starten de jonge paar
den in de Hendrix competitie, op
vrijdag en zaterdag gevolgd door de
diverse wedstrijdrubrieken springen.

Brand, ongeval of misdrijf
112

Priesternoodnummer

Geen spoed, wel politie?

Horst aan de Maas

0900 88 44

06 55 40 80 23

Puzzel

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Hoogtepunt is de Milestone Farm Grote
Prijs, die zaterdag tegen de avond
wordt verreden. Niemand minder dan
Sanne Thijssen, onlangs winnaar van
de Global Champions Tour in Madrid,
gaat de strijd aan met een veertigtal
rijders, onder wie haar zus Mel, onlangs
Nederlands kampioen bij de Young
Riders. Tegenstand valt verder te ver
wachten van de lokale favorieten Ruud
Vermeulen, Kristian Houwen, Martien

Amendt en Annemarie en Aniek Poels.
Op de dressuurpiste beginnen vrij
dag overdag de subtopwedstrijden.
Ongetwijfeld laten de lokale favorie
ten Margje Janssen, Daantje Frederix
en Fieke Houwen zich hier gelden.
Vrijdagavond en zaterdag komt de
reguliere dressuur aan bod. Op zondag
is het de beurt aan de allerkleinsten.
Liefst 150 SoSo Bixie Ruiters tonen deze
dag hun kunnen.

Activiteiten in Heere Peel America

Sudoku
9

vrijdag 10 juni gevierd bij molen
Eendracht Maakt Macht. Het bruids
paar gaat deze avond nog één keer
helemaal los, voordat het in de onecht
wordt verbonden en zijn wittebroods
weken ingaat. De avond begint om
19.00 uur met een akoestisch optre
den van de speciaal samengestelde
Meterikse ‘Vreejgezellig band’.
Vervolgens gaan de voetjes van de
vloer op muziek van dj-duo Hôrspower.

Eén spring- en dressuurpiste

Danure Verloskundigen

10.00

laat zien dat het in Meterik nog altijd
goed toeven is. Zoals gebruikelijk bij
een bruiloft worden alle gasten getrak
teerd. Niet alleen op een toneelspel
met liedjes, maar ook op lekkernijen.
Vervolgens barst het Brulluftsfiëst los
in de tent met optredens van Goedzat
en Spik & Span, waarbij DJ Guido zorgt
voor een muzikaal geheel.
Het Vreejgezellefiëst van
Boorebroedspaar Nard en June wordt

Verloskundige zorg

Alarmnummer

6

19

3
9

In de Heere Peel in America vinden er in de weekenden van zaterdag 11, zondag 12, zaterdag 18 en zondag
19 juni activiteiten plaats. In het kader van Drrifft, de kunstmanifestatie, tonen de leden van de Horster
kunstenaarsvereniging Zeen eigen werk in de buitenlucht.
Agata Siwek heeft een alternatieve
tocht dwars door de Heere Peel
samengesteld. Op deze route, die je
op zaterdag 11 juni en zondag 12 juni
vanaf 11.00 uur kunt volgen, kom je
zeventien scheurkalenders tegen met
citaten uit Het Leven der Insecten van
Konrad Gunther uit 1938. Het is toege
staan om een bladzijde af te scheuren
en mee te nemen. Stevige schoenen
en een lange broek zijn aanbevolen
tijdens de tocht. Het startpunt van
Drift Away is de tent bij Aan De Drift
aan de Lorbaan in America. Hier is op
beide dagen ook ‘Geheime agenda

van een administratief medewerker’
te zien, een installatie van Siwek.
Harm Rutten geeft zaterdag 11 juni
tussen 11.00 en 16.00 uur lesjes
zeilen op het ven, waarin hij zijn
Drriffteiland heeft gebouwd. Eric van
Grootel verzorgt op zondag 19 juni
om 13.00 uur een openbare rondlei
ding door Drrifft, met als startpunt
opnieuw de tent bij Aan De Drift.
Zowel Drift Away, als het lesje zei
len, als de rondleiding zijn gratis.
Aanmelden is niet nodig.
Op zaterdag 18 juni vindt Totemtak
plaats: een workshop voor kinderen

van alle leeftijden waarbij de deel
nemers op zoek gaan naar een open
plek in het bos. Daar verzamelen ze
materialen uit de natuur voor totem
takken. Iedereen maakt vervolgens
een eigen tak. Totemtak is een activi
teit van Liesbeth Sterrenburg en duurt
van 13.00 tot 15.30 uur. Ook hier
voor is het verzamelpunt de tent bij
Aan De Drift. Deelname aan Totemtak
is gratis, maar er is slechts plek voor
twaalf deelnemers. Aanmelding kan
tot en met 17 juni door te mailen
naar: hallo@liesbethsterrenburg.nl
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1gratis
+1

1gratis
+1

1gratis
+1

1gratis
+1

1gratis
+1

1gratis
+1

1gratis
+1

1gratis
+1

1gratis
+1

kip kerrie salade

1gratis
+1

1gratis
+1

kip kerrie salade

Elke week vind je bij Jan Linders de beste
acties van het zuiden! Kijk voor deze en
nog veel meer acties in onze app of op
janlinders.nl

1gratis
+1

Een hele hoop kei goedkoop!
Beste

bier

2+3 GRATIS: je ontvangt 60% korting op de totaalprijs van 5 producten.

supermarkt
x
Al 9

2
3
+
gratis
Jan Linders Sevenum
Pastoor Vullinghsstraat 53
janlinders.nl/sevenum

Jan Linders Horst
Kerkstraat 3D
janlinders.nl/horst

11,

99

Jan Linders Tienray
Boerenovenweg 3
janlinders.nl/tienray

Het voordeel van het zuiden

Jan Linders Grubbenvorst
Kloosterstraat 70
janlinders.nl/grubbenvorst

Acties geldig van dinsdag 7 juni t/m zondag 12 juni 2022.

1+1 GRATIS: je ontvangt 50% korting op de totaalprijs van 2 producten.

1gratis
+1

