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Jubileumkermis
In Meterik vond van vrijdag 8 tot en met maandag 11 juli de jubileumkermis plaats. Het was dit jaar de vijfde editie van dit feestweekend. Om dit te vieren werd de kermis geopend
met een megataart voor het hele dorp en een ballonnenwedstrijd. Het hele weekend stonden er attracties in het dorp, werden er vele randactiviteiten georganiseerd voor de jeugd en
senioren en was er een divers programma in de feesttent. De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde editie.

Oud-wethouder Rudy Tegels laakt rol burgemeester in
emotioneel betoog
Met een emotioneel betoog reageerde oud-wethouder Rudy Tegels dinsdagavond 13 juli tijdens de
raadsvergadering schriftelijk op de afgelopen periode, waarin het schenden van de integriteit hem ten
laste werd gelegd. Ook de rol die burgemeester Ryan Palmen had, veroordeelde hij. De manier waarop de
burgemeester tijdens deze periode handelde, was voor Perspectief Horst aan de Maas bovendien reden
om een motie van treurnis tegen hem in te dienen.
Eventjes werd het muisstil tijdens de
raadsvergadering in het gemeentehuis van Horst aan de Maas afgelopen dinsdag, nadat oud-wethouder
Rudy Tegels zijn verklaring bij monde
van vervangend raadsvoorzitter Jos
Gubbels van D66-GroenLinks had
gedeeld. Hij reageerde op die manier
schriftelijk op de afgelopen periode,
waarin hij werd beticht van het schenden van de integriteit. Een niet tijdig
gemelde relatie die ontstond op de
werkvloer, lag ten grondslag aan die
aantijging. Uit het rapport van onaf-

hankelijk onderzoeksbureau Hoffmann
Bedrijfsrecherche, dat op verzoek van
de gemeente een onderzoek naar de
handelswijze van Tegels uitvoerde,
bleek vorige week echter dat hem
niets te verwijten valt.

Loodzware periode
In de brief ging Tegels dieper in op
de gevolgen die de aantijgingen voor
hem en zijn naasten op persoonlijk
vlak hebben gehad. “De laatste vier
maanden waren een loodzware periode in mijn leven. Zowel voor mij,

mijn familie als andere mensen die
dicht bij me staan is dit een afschuwelijke tijd geweest, dit gun ik echt
niemand”, zo liet hij optekenen. Om
vervolgens nog één keer ook de hand
in eigen boezem te steken. “Zoals
reeds aangegeven, was het wellicht
beter geweest wanneer ik de wederzijdse gevoelens die er waren, eerder
had gemeld. Dat echter zoiets relatief
kleins, zou uitgroeien tot hetgeen wat
nu is ontstaan, gaat in mijn ogen alle
proporties te buiten.” Hij laakt daarbij
de rol die de partijen Perspectief en

BVNL hadden bij het maken van verschillende aantijgingen. “Beschuldigd
worden van niet integer handelen,
terwijl je weet dat je altijd integer
handelt, dat raakt je diep in je ziel. Ik
heb ervaren dat je mij niet pijnlijker
kunt raken dan op zo’n manier. Tot op
de dag van vandaag vraag ik me af
waarom jullie, mensen van Perspectief
en BVNL, mij dit hebben aangedaan.”

Rol Palmen
Ook het handelen van burgemeester Ryan Palmen in de periode dat
Tegels op non-actief stond, heeft hem
teleurgesteld. “Als een baksteen heeft
hij mij laten vallen. Op geen enkel
moment heb ik het gevoel gehad dat
hij er voor mij was en tot op de dag
van vandaag ontbreekt ook hier de

openheid. Schrijnend dat een burgemeester in deze situatie nooit reageert op app- en voicemailberichten”,
wond hij er geen doekjes om. De
situatie heeft er tevens voor gezorgd
dat Tegels zijn politieke aspiraties
binnen de gemeenteraad van Horst
aan de Maas voorlopig in de ijskast
zet. “Jarenlang heb ik mij vol overgave ingezet voor onze gemeente en
haar inwoners en dat heb ik altijd met
plezier en passie gedaan. Het valt mij
dan ook zwaar om u mede te delen
dat ik heb besloten om mijn raadszetel niet in te nemen. Er is de afgelopen
maanden te veel gebeurd om op dit
moment als raadslid verder te gaan”,
zo verklaarde hij schriftelijk.
Lees verder op pagina 00
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Trotse moeder vertelt over prestatie van zoon

15-jarige Tijs tijdens HandbikeBattle gescout
door talentencoach KNWU
Tijs Hesen (15) uit Grubbenvorst deed onlangs mee aan de
HandbikeBattle in Oostenrijk. Deze handbikewedstrijd werd georganiseerd voor mensen met een beperking. Ondanks dat het zijn hoofddoel
was om de top te bereiken en te genieten, ging het zo goed dat Tijs, die
cerebrale parese heeft, zelfs eerste werd in zijn klasse. Als kers op de
taart werd hij tijdens de wedstrijd gescout door een talentencoach van
de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie en mag hij nu meetrainen
met het talententeam op sportcentrum Papendal in Arnhem.
Al sinds zijn vroeggeboorte heeft Tijs
cerebrale parese. Dit is een houdingsen bewegingsstoornis die veroorzaakt wordt door een beschadiging
van de hersenen. “Tijs heeft al zijn
hele leven fysiotherapie”, legt moeder Lonneke Geurts uit. “Hij loopt op
krukken, omdat de aandoening vooral
in zijn benen zit.” Afgelopen jaar is
Tijs geopereerd en werden zijn benen
rechtgezet. De revalidatie duurde 3,5
maand en vond plaats in het revalidatiecentrum in Hoensbroek. Hier
kwam Tijs in aanraking met Adelante
On Wheels, door wie hij gevraagd
werd om mee te fietsen met de
HandbikeBattle. “Dit leek hem geweldig”, vertelt Lonneke. “Hij ontdekte
het handbiken een jaar eerder op de
Wielerbaan in Venlo en het was zo fijn
dat hij toen eindelijk een sport gevonden had die hij kon én leuk vond.”
Dus startte Tijs donderdag 23 juni
aan de wedstrijd, samen met buddy
(vader) Tom, als jongste deelnemer

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..
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www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
077 208 32 00
redactie@hallohorstaandemaas.nl
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Bezorgklachten www.garcon.nl
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van ruim honderd kandidaten. Zijn
moeder en broertje stonden langs de
route om de mannen aan te moedigen. “Het hoofddoel was genieten én
de top halen. Het ging zelfs zo goed
dat Tijs eerste werd in de categorie
H2, waarin hij geclassificeerd was.
Omdat alle deelnemers een andere
handicap hebben, worden ze geclassificeerd in verschillende categorieën. Aan het einde van de wedstrijd
worden, naast dat er per categorie
een winnaar is, alle resultaten gecorrigeerd. Iedere handicap heeft een
eigen marge en aan de hand daarvan
wordt een einduitslag gevormd.” Dat
de wedstrijd voor Tijs goed verlopen
was, bleek wel uit het feit dat hij in
deze einduitslag als achtste eindigde
van alle mannen die deelnamen.
“Dat hadden we nooit verwacht”,
aldus Lonneke. “Achteraf baalden
we stiekem zelfs een beetje dat we
tussendoor pauze hebben genomen
om Tijs’ lange broek uit te trekken,
want daar hebben we toch een aantal
minuten mee verspeeld.”

Terug in Nederland is er inmiddels
mailcontact geweest met de talentcoach en heeft Tijs zelfs al zijn eerste training met het talentteam op
Papendal meegefietst. “Zaterdag 2 juli
was Tijs’ eerste training en die is heel
goed bevallen”, geeft Lonneke aan.
“We zijn nu bezig met zijn trainingen
in te plannen voor de zomer, Papendal
wordt een vaste rit”, lacht ze.

Gescout

Fiets

Niet alleen heeft Tijs ontzettend
genoten van de wedstrijd en de resultaten die hij er boekte, hij werd zelfs
gescout in Oostenrijk. “We werden
aangesproken door de talentcoach
paracycling van de KNWU”, vertelt
Lonneke. “Hij was erg onder de indruk
van Tijs en vroeg of hij wilde meetrainen met het talentteam op Papendal.”

“Toen Tijs gevraagd werd om met
Adelante on Wheels mee te fietsen,
kon hij vanaf dat moment een handbike van deze vereniging lenen”, legt
Lonneke uit. “Hier heeft hij maanden
op gefietst, maar deze moest helaas
worden ingeleverd nadat we terugkwamen uit Oostenrijk. Een nieuwe
handbike is erg duur.” Daarom werd

er onlangs een tweedehands handbike aangeschaft. “Hier moet wel nog
van alles aan gebeuren en we zijn
momenteel druk met het opknappen
van deze fiets. Ook volgen er gesprekken met de gemeente om te kijken
wat zij kunnen betekenen. Daar zijn
we de komende tijd druk mee.”

Tijs droomt er ook van
ooit mee te doen aan de
Paralympic

Toekomstplannen

verjaardag. “Vanaf volgend voorjaar zou hij dus wedstrijden kunnen
rijden”, vertelt Lonneke. “Omdat Tijs
een visuele beperking heeft, gaan we
de komende tijd onderzoeken wat er
mogelijk is op dit gebied. Hij heeft
er in ieder geval heel veel zin in en
droomt groot. Zijn grote voorbeeld is
Jetze Plat, een handbiker die op de
afgelopen Paralympische Spelen drie
keer goud won. We hebben hem in
Oostenrijk gesproken en natuurlijk
droomt Tijs er ook van om ooit mee te
doen aan de Paralympics. Het is mooi
om hem zo te zien en dat we naast
alle zorgen nu ook mogelijkheden
zien waarbij je opeens kunt gaan dromen. Dat is ontzettend fijn.”

In de handbikewereld mag je vanaf
je 16e wedstrijden rijden. Tijs is nog
15, maar viert in november zijn 16e

Tekst: Floor Velthuizen

Uit zorgen over toename arbeidsmigranten

Werkgroep Arbeidsmigranten Horst aan de Maas nodigt
Poolse Europarlementariër uit voor rondleiding
De NOS berichtte in juni over de actie van de Poolse Europarlementariër Robert Biedron, om burgers in
Polen te informeren over de risico’s van werken in landen als Nederland. Volgens de Europarlementariër
moeten zijn landgenoten beter worden voorgelicht, omdat de kans bestaat dat ze hier niet goed worden
behandeld. De Werkgroep Arbeidsmigranten Horst aan de Maas heeft als reactie hierop een brief
geschreven aan Biedron, waarin ze de Europarlementariër uitnodigt de gemeente Horst aan de Maas te
bezoeken voor een rondleiding langs de huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten.
In de brief aan de Europarlementariër
schrijft de werkgroep dat ze alle
begrip heeft voor zijn waarschuwing aan het adres van de Polen.
De werkgroep wijst er in haar brief
op dat in de regio Noord-Limburg
de problematiek rond arbeidsmigratie de laatste jaren enorm is
toegenomen. “De regio kent veel
glastuinbouw en heeft zich gaandeweg ontwikkeld tot een logistieke
hotspot”, aldus de werkgroep. “Het
gevolg is dat veel logistieke bedrijven zich hier vestigen en de vraag
naar vooral goedkoop personeel groter is dan de regio kan leveren. Dit

heeft geleid tot een enorme groei
van het aantal arbeidsmigranten.
De verwachting is dat onze lokale
bevolking in de komende jaren voor
25 procent uit arbeidsmigranten zal
bestaan.”

Belasting
Er wordt door de werkgroep gewezen op de volgens haar enorme
belasting van de komst van
arbeidsmigranten voor de lokale
woningmarkt en de uitbuiting van
arbeidsmigranten, zowel wat betreft
huisvesting als wat betreft beloning. “In een rondleiding hebben

Zo worden volgens de werkgroep
vergunningen voor het bouwen van
huisvesting voor arbeidsmigranten verleend zonder de plaatselijke
bevolking te raadplegen, wat in
Horst aan de Maas feitelijk verplicht
is. “Lokale en nationale politici hebben zichzelf niet voldoende regels
we een Tweede Kamerlid, een lid
van Provinciale Staten in Limburg en opgelegd om de arbeidsmigratie in
goede banen te leiden. Bovendien
een lid van de gemeenteraad van
houden zij zich niet aan deze afspraHorst aan de Maas laten zien hoe
ken. Het bedrijfsleven wordt op geen
de arbeidsmigranten in Horst aan
enkele manier gehinderd en wordt
de Maas worden gehuisvest.” Het
verslag van die rondleiding heeft de zelfs gefaciliteerd bij het uitbuiten
van arbeidsmigranten”.
werkgroep als bijlage meegestuurd
met de brief, evenals het rapport van De werkgroep geeft in haar brief
de Commissie Roemer, met aanbeve- aan graag samen te werken met de
Poolse Europarlementariër Biedron
lingen hoe de situatie voor arbeidsom dit probleem uit de wereld te
migranten in Nederland verbeterd
helpen en nodigt hem uit Horst aan
kan worden.
de Maas te bezoeken om met eigen
De werkgroep wijst erop dat lokale
ogen te zien hoe de leefomstandigpolitici geneigd zijn mee te werken
heden van de arbeidsmigranten zijn.
aan het creëren van het probleem.
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Leerlingen presenteren rapport over vindbaarheid
fashionwinkels in Horst aan de Maas
Suze Lenssen, Roel Versteegen en Stan Verhaegh uit havo 4 van het Dendron College in Horst presenteerden
onlangs hun adviesrapport over de vindbaarheid van fashionwinkels in de gemeente Horst aan de Maas. Ze
overhandigden, namens hun bedrijf Resrch, het rapport aan het Centrummanagement Horst, dat erg blij was
met het werk van de leerlingen.

er ook echt voor gaan.” De groep was
zich dan ook op verschillende momenten bewust van de tijdsdruk die bij
de opdracht kwam kijken. “Dan moet
je ook wel doorwerken”, zegt Stan.
“Maar dat is niet erg, daar leer je juist
van.”

Toekomst
Momenteel is Resrch op zoek naar
nieuwe opdrachtgevers. “Het lijkt me
leuk om iets met de horeca te doen”,
geeft Suze aan. “Daarnaast is het interessant om bijvoorbeeld te onderzoeken hoe een bedrijf aan meer klanten
of personeel kan komen. Het personeelstekort is namelijk echt een actueel

Op het Dendron College volgen Suze,
Roel en Stan het vak International
BusinessClass (IBC), waarin ze een
eigen bedrijf zijn gestart. “Ons bedrijf
Resrch doet onderzoek voor instanties
en bedrijven in Horst aan de Maas”,
legt Suze uit. “Iedere donderdag
komen we bij elkaar en zijn we hiermee bezig. Van Anita Rongen van het
Centrummanagement Horst hebben we
onze eerste onderzoeksopdracht gekregen.” Het drietal werd gevraagd om de
website en de aanwezigheid van social
media van fashionzaken in Horst aan de
Maas te onderzoeken. “Dit vanuit het
oogpunt van jongeren”, geeft Roel aan.
De afgelopen maanden is de groep
druk bezig geweest met de opdracht.
“Allereerst hebben we bedacht waarop
we de fashionzaken zouden beoordelen”, zegt Stan. “Dit hebben we voorgelegd aan het Centrummanagement en

hierna zijn we begonnen.” 23 fashionzaken in Horst aan de Maas werden
beoordeeld op vindbaarheid, aantrekkelijkheid vanuit het oog van de jeugd,
de kwaliteit van de foto’s, gebruiksvriendelijkheid, het wel of niet hebben van een bestelservice, activiteit
op social media en op de algemene
indruk. Op basis hiervan werd een overzichtelijk rapport opgesteld waarin deze
punten per fashionzaak behandeld en
onderbouwd werden en elk punt beoordeeld werd met een cijfer van 1 tot 10.
Ook gaf de groep tips hoe de fashionzaken aantrekkelijker gemaakt zouden
kunnen worden.

Positieve ervaring
Het rapport werd donderdag 30 juni
overhandigd aan Anita Rongen van het
Centrummanagement Horst. “Ik kan de
resultaten weer terugkoppelen naar de

ondernemer”, legt Anita uit. “De ondernemer kan hier informatie uithalen
waar hij iets mee kan doen.” Anita
is blij met de samenwerking. “Het is
hartstikke fijn om vanuit deze leeftijdsgroep te horen hoe er tegen een
bedrijf aangekeken wordt”, legt ze uit.
“De samenwerking met Suze, Roel en
Stan was heel erg fijn. Ze waren ontzettend gedreven en gemotiveerd. Als ik
een opmerking of vraag had, begrepen
ze meteen wat ik bedoelde. We zaten
echt op één lijn en dat was erg prettig.
Ik ben zeer tevreden.”
Resrch kijkt ook met een positief gevoel
terug op de samenwerking met het
Centrummanagement. “We zijn er heel
serieus mee bezig geweest”, vertelt
Roel. “Dat is ook echt het leuke eraan”,
voegt Suze hieraan toe. “Je bent bezig
met iets waarbij je een beeld krijgt
van het echte werkleven en dan wil je

Vervolg voorpagina

Oud-wethouder Rudy Tegels laakt rol
burgemeester in emotioneel betoog
Burgemeester Palmen kwam later
in de raadsvergadering terug op de
kritische noot van de oud-wethouder.
“Na het geven van de onderzoeksopdracht aan bureau Hoffmann, ontstond een situatie waar ik buikpijn
van heb gekregen. Dat je als burgemeester een onderzoek laat verrichten naar één van je collega’s, met
wie je intensief hebt samengewerkt,
is allesbehalve prettig. Ik heb bij
Tegels aangegeven dat het contact
tussen ons minder zou zijn tijdens het
onderzoek. Dat is geen leuke boodschap. Ik begrijp zijn boosheid dan
ook. Tegelijkertijd kan ik vanwege
mijn werk niets anders dan die distantie betrachten. Ik heb natuurlijk
alle begrip voor de gevoelens die hij
daarbij heeft.”

Motie van treurnis
Nog voordat burgemeester Palmen
kon reageren op de ontstane situatie en zijn rol daarin, werd er door
Perspectief een motie van treurnis

tegen hem ingediend. Daarin verzocht de partij de raad om ‘middels
deze motie haar grote teleurstelling en treurnis uit te spreken over
de gang van zaken en de handelswijze van de burgemeester in deze
situatie’. Een verzoek dat bij verschillende partijen in het verkeerde
keelgat schoot. Zo ook bij Essentie,
bleek uit de reactie van lijsttrekker
Bram Hendrix. “Het is wat ons betreft
zwaar onterecht dat deze motie
op tafel ligt. Hoewel burgemeester Palmen steken heeft laten vallen
tijdens dit proces, is het treurig dat
deze motie is uitgebracht, nog voordat hij heeft kunnen reageren op vragen. Nu de motie er toch ligt, gaan
we deze bespreken en erop reageren,
maar dit is wat ons betreft niet de
manier.”

Streep eronder
De mening van Essentie bleek breed
gedragen, daar alle partijen bij stemming de motie van treurnis afkeur-

den. Ook de andere motie die werd
ingediend door Perspectief, waarbij
het afschaffen van het seniorenconvent onderwerp van discussie was,
werd verworpen door de raadsleden.
Daarmee werd er een streep gezet
onder de integriteitskwestie rondom
Rudy Tegels. Dat deed hij zelf ook, in
zijn schriftelijke verklaring. “Ik wil de
leden van de gemeenteraad en het
college via deze weg succes wensen met het zich dienstbaar inzetten
voor Horst aan de Maas. Ik gun de
gemeente een integer gemeentebestuur dat met passie, daadkracht
en eerlijkheid verder bouwt aan een
prachtig Horst aan de Maas, voor alle
inwoners nu en ook voor de toekomstige generaties. Ondanks alles wat
er gebeurt is, ben ik er als mens sterker en wijzer van geworden. Ik heb
alle vertrouwen in de toekomst en
daarom dan ook een welgemeend tot
ziens.”
Tekst: Jelle van Hees

probleem en bedrijven hebben er iets
aan als we dit onderzoeken.” Het drietal vindt het namelijk belangrijk om iets
bij te kunnen dragen. “Je kunt wel een
opdracht maken, maar het is belangrijk
dat bedrijven er ook iets aan hebben”,
vertelt Suze. “Toch staan we open voor
allerlei verschillende dingen”, voegt
Stan nog toe. Vanaf donderdag 8 september is de groep weer beschikbaar
om een nieuw onderzoek te starten.
Zij kan benaderd worden door een mail
te sturen naar resrch@outlook.com of
via het Facebook- en Instagramaccount
van Resrch.
Tekst en beeld: Floor Velthuizen

Schrijf jij graag
en vind jij
interviewen
leuk?
Dan zoeken
wij jou!
Ben jij nieuwsgierig en klim jij graag in de pen?
Dan is dit je kans! HALLO Horst aan de Maas is op zoek
naar een jongerencolumnist en schrijver voor onze
jongerenrubriek ‘15 vragen aan’.
Wat ga je precies voor ons doen?
Twee keer in de maand interview
jij een jongere tussen de 14 en
18 jaar uit de gemeente Horst aan de
Maas en schrijf jij de jongerenrubriek
‘15 vragen aan’. Dat kan over van
alles gaan. Je hebt de regie in eigen
handen, want je mag zelf kiezen
wie je interviewt.
Je schrijft twee keer in de maand
een column. Wat houdt je bezig,

waar word je blij van of wat maakt je
boos? Je bent vrij in het bepalen van
het onderwerp. Het is helemaal jouw
eigen column!
Wie ben jij?
Je bent tussen de 14 en 18 jaar oud;
n Je woont in de gemeente
Horst aan de Maas;
n Je vindt journalistiek leuk en je
schrijft graag!
n

Solliciteren
Lijkt het jou leuk om leeftijdsgenoten te interviewen en hierover te
schrijven? Stuur dan een bericht naar redactie@hallohorstaandemaas.nl
of bel met 077 208 32 01.

HALLO Horst aan de Maas is het gratis nieuwsblad dat wekelijks
wordt verspreid in de hele gemeente Horst aan de Maas en dat wordt
uitgegeven door Kempen Media.

T 077 208 32 01 • www.hallohorstaandemaas.nl
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bob noten
uitvaartbegeleiding

Na een leven dat gekenmerkt werd door
eenvoud, nemen we in liefde afscheid
van mijn lieve man, ôzze pap en opa

In zoveel mooie herinneringen,
blijf je bij ons.

Dankbaar voor alles, hebben wij
afscheid moeten nemen van ôs mam en oma

Wies Peeters

Mia Beerkens - Driessen
Melderslo, 1 oktober 1936

Yvonne en Paul
Sharley
Dean en Simone
Ryan
Parrish en Tom
Fred en Marlie
Jimmy en Fleur
Shayenne en Jens
Jaydee
Venlo, 9 juli 2022
Meester Bergerstraat 8
5872 AT Broekhuizen

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Grubbenvorst, 8 juli 2022

Mientje Peeters - Janssen
Hij overleed op 88 jarige leeftijd.

24-uur
bereikbaar

Jan Beerkens †
Melderslo Harrie en Jolanda
Joyce
Anouk
Sanne
Lottum Bea en Marcel
Daan en Simone
Koen en Maria
Eline en Luc

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

Dodewaard Jack en Monique
Leanne en Corné
Emma
Evy
Melderslo Piërre en Chantal
Tim

Wij nemen donderdag 14 juli als gezin afscheid van Wies,
ôzze pap en opa.
Een speciaal woord van dank aan Proteion Thuiszorg en
verpleegafdeling B6 van Viecuri Venlo.

De Lier René en Marjolijn
Thijs
Rens
Twan
Familie Driessen | Familie Beerkens
Correspondentieadres: M. Claassensstraat 13, 5962 AM Melderslo
Op woensdag 13 juli hebben wij afscheid genomen van ôs mam.

Dankbetuiging

Een bos bloemen, een kaart, een telefoontje,
een arm om je heen, een bezoek...
Dat is alles wat je nodig hebt om te weten: ik ben niet alleen.

Onze dank gaat uit naar alle zorgmedewerkers die met veel liefde
en toewijding voor haar hebben gezorgd. Een speciaal woord
van dank aan La Providence, ôs mam heeft het heel goed en fijn
gehad bij jullie.

Dankbetuiging

Kees Smorenburg

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken
voor het warme medeleven dat wij mochten ontvangen na het
overlijden van mijn lieve vrouw, ôs mam, schoonmoeder en oma

Nelly Verlinden-Verheijen

Dankbetuiging

Toon Aerts
Graag willen wij iedereen bedanken voor het warme medeleven
dat wij gekregen hebben bij het afscheid van mijn
lieve man, ozze pap en opa.
Jo Aerts-Driessen
Kinderen en kleinkinderen

Een warmer en mooier afscheid van mijn allerliefste,
ózze lieve pap, schoonvader en opa

Jos Wilmer
hadden wij ons niet kunnen wensen.
De inzet, warme woorden, lieve kaartjes en appjes
met persoonlijke teksten, telefoontjes en bloemen
rondom het afscheid waren en zijn voor ons een grote steun.
Hartelijk dank ook voor de gulle gaven, die bestemd zijn
voor La Providence en Stichting Alzheimer.
Ria, kinderen en kleinkinderen.

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Hartelijk dank voor de steun die ik heb ervaren bij het
overlijden van mijn partner

Een extra woord van dank voor alle mensen in de zorg,
die Kees hebben bijgestaan.

uit vaar t verzorging

Mien Linders - Verheijen
Daarom willen wij op deze manier laten weten dat uw
belangstelling, de lieve woorden en kaarten ons erg goed hebben
gedaan. Hartelijk dank daarvoor.
Wim, kinderen en kleinkinderen
Melderslo, juli 2022

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

T.k gevraagd land en tuinbouw
machines ploegen frees spitmachine
schudder hark maaier bloter mesttank
kipper tractor enz 06 19 07 69 59

Voor al uw schilder- en texwerk
(binnen-buiten). Bel Huub.
06 14 11 59 49. (Gratis advies
-prijsopgave)
Voor aardbeienplanten - groente
planten o.a. winterpreiplanten
- fruitbomen en klein fruit naar
Thijs Huys Langstr. 64 5963 NW HorstHegelsom tel.: 077 398 35 52
Optidee: voor persoonlijk advies, party
en/of bestelling: 06 48 55 07 30 en
www.optidee.nl/peggy-wismans
Nieuwe aardappelen te koop!
Bosstraat 63, Hegelsom
Is uw stoel of bank doorgezakt,
deze kunnen wij opnieuw voor u
opvullen. Ook oud of beschadigd leer
kunnen wij herstellen alsof het weer
nieuw is. Het reinigen van uw stoffen
en leren meubels. Of alle andere
meubelwerkzaamheden.
www.meubelpiet.nl, 06 82 94 47 93
Wil jij graag stoppen met roken?
Al eens aan hypnose gedacht?
www.HypnosePraktijkPhilips.nl
** Leon 06 10 93 02 35 in Deurne **
Trap bekleden met tapijt
Bel: 06 16 37 45 14. Gratis prijsopgave
bij u thuis.Woningstoffeerderij vd Broek
Verloren: Senioren mobiele telefoon
grotte cijfers en letters merk:
Fysie 077 398 67 39 Horst
Te koop blauwe bessen - tevens
zelfpluk - telefonische afspraak
06 17 82 84 19 - Niesweg 5
Hulp in huishouding gezocht in
Wanssum vanaf september, wekelijks
een dagdeel. Wendy 06 18 74 52 59
Te huur: Appartement voor 1 persoon
in Horst. 60 m2, €740,- excl. per
maand. Tel. 06 13 30 66 95
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Tom Koster vindt burgemeester leerzame periode

Eerste kinderburgemeester van Horst aan de Maas
blikt terug
Tom Koster was tijdens het afgelopen schooljaar de allereerste kinderburgemeester van Horst aan de Maas. Nu de kinderraad is afgetreden,
blikt hij terug op zijn burgemeesterschap. “Dit maak je maar één keer in
je leven mee”.
Horst aan de Maas krijgt in september
een nieuwe kinderraad. De vorige, met
Tom als voorzitter aan het hoofd, trad
in april af. Wie zijn opvolger en daarmee de tweede kinderburgemeester
van Horst wordt, is nog niet bekend.
Kinderen tussen de 10 en 14 jaar met
interesse in deze eervolle functie, kunnen zich melden bij de gemeente.
Tom raadt het zijn leeftijdsgenoten van
harte aan. “Het was een supergave

ervaring en nog heel leerzaam ook. Ik
heb er totaal geen spijt van”, vertelt hij
enthousiast.

Filmpje
Het was zijn moeder die op internet
een bericht van gemeente Horst aan
de Maas voorbij zag komen, met daarin
een oproep: ‘Kinderburgemeester
gezocht’. Dat leek Tom, die de eerste
vijf jaar van zijn leven in Zoetermeer

Gemeente zegt krediet en
lening toe: gemeenschaps
huis Debije kan starten met
broodnodige renovatie
Gemeente Horst aan de Maas verstrekt een krediet van
750.000 euro, ten behoeve van de renovatie van gemeenschapshuis
Debije in Hegelsom. Daarnaast staat het garant voor een door
Stichting Parochiehuis Hegelsom, eigenaar van het gemeenschapshuis, aan te trekken lening van 1 miljoen euro.
Applaus op de publieke tribune
tijdens de raadsvergadering afgelopen dinsdag in het gemeentehuis van Horst aan de Maas: op
de VVD na, stemden alle partijen
in met het voorstel om krediet te
verstrekken ten behoeve van de
renovatie van het Hegelsomse
gemeenschapshuis. Daarmee kan
er eindelijk gestart worden met de
broodnodige verbouwing van het
85 jaar oude gebouw.

Rug tegen de muur
Hoewel het belang van Debije
voor de dorpskern van Hegelsom
meermaals werd onderstreept tijdens de raadsvergadering, gaven
enkele partijen te kennen dat ze
niet blij zijn met de manier waarop
er in deze kwestie gehandeld is.
In maart van dit jaar liet Stichting
Parochiehuis Hegelsom, eigenaar
van Debije, alle gebruikers van het
gebouw vertrekken. Naar eigen
zeggen omdat de start van de
verbouwing op dat moment nabij
leek, maar onder andere Thijs
Lenssen van Perspectief Horst aan
de Maas trekt die lezing in twijfel.
“Het is niet gepast dat de zaal al
is leeggeruimd terwijl er nog een
beslissing moet worden genomen
in het gemeentehuis. Hierdoor
staan we als raad met de rug tegen
de muur.” Yvonne Douven liet
namens de VVD weten deze handelswijze ook ernstig in twijfel te
trekken. “Zijn de gebruikers van de
zaal in allerijl weggestuurd zodat
er schot in de zaak zou komen? Dat
lijkt ons niet gewenst. We snappen dat besluitvorming soms lang
kan duren en we gunnen Hegelsom
alles, maar ook de gemeente moet
financiële afwegingen maken.”

Commerciële onderneming
Ook het feit dat de gemeente
wordt gevraagd om krediet te
verstrekken aan een commerciële
onderneming, zit de VVD niet lekker. “We hebben er moeite mee
dat we als gemeente een krediet
van 750.000 euro geven aan een
niet-gemeentelijk gebouw. Met
deze financiële steun investeren
we onder andere in een cafetaria
die onderdeel gaat uitmaken van
Debije. Als gemeente dienen wij
geen krediet te verstrekken aan
een zelfstandige ondernemer.” Een
opstapeling van bedenkingen die
ervoor zorgde dat de partij zich
als enige niet schaarde achter het
verzoek.

Kritische kanttekeningen
Net als Perspectief en VVD, zette
ook Bram Hendrix, lijsttrekker van
Essentie, zijn vraagtekens bij de
manier waarop het verzoek tot
de raad kwam. “Dit verzoek lijkt
er eventjes tussendoor te fietsen.
Misschien niet vreemd, omdat
het al een tijdje loopt, maar we
moeten niet vergeten dat er ook
bepaalde risico’s zitten aan het verstrekken van dit geld. We vragen
het college dan ook om die scherp
in de gaten te blijven houden.”
Ondanks de kritische kanttekeningen stemden alle partijen, op
de VVD na, in met het verstrekken
van het krediet en de lening. Het
kon rekenen op applaus van de
publieke tribune, waar veel inwoners van Hegelsom zich hadden
verzameld in afwachting van de
behandeling van dit verzoek.

Tekst: Jelle van Hees

woonde, wel wat. “Ik heb een filmpje opgenomen waarin ik vertelde
waarom ik de eerste kinderburgemeester van Horst wilde worden. Dat hebben we opgestuurd en een tijdje later
kreeg mijn moeder een mailtje dat ik
het geworden was. Toen heb ik direct
de hele familie op de hoogte gebracht,
want ik was hartstikke blij.” Het leek
Tom, die na de zomervakantie als brugklasser gaat starten op het Dendron
College, goed voor zijn ontwikkeling.
“Ik wilde beter mijn mening kunnen
uiten. Die kans kreeg ik als voorzitter
van de kinderraad. Het was daarom niet
alleen leuk, maar ook nog eens leerzaam. Het spreken voor een groep ging
me volgens mij redelijk makkelijk af.”

Improviseren
In de kinderraad van Horst aan de Maas
zit een afvaardiging van jeugdige inwoners uit alle dorpen van de gemeente.
Zij worden tijdens raadsvergaderingen
geholpen door een aantal gemeenteraadsleden én burgemeester Ryan
Palmen. Tijdens deze vergaderingen
behandelen ze verschillende thema’s
die bij de jeugdige inwoners van de

gemeente spelen. Zo werd er onder
meer gesproken over onderwerpen als
pesten, het milieu en verkeer. Als kinderburgemeester en voorzitter was
daarbij een belangrijke rol weggelegd
voor Tom. “Dat betekende dat ik moest
leren improviseren. Zeker als ik onverwachts het woord kreeg van burgemeester Palmen. De vergaderingen met
de kinderraad waren leuk, maar mee
op pad gaan, vond ik misschien nog
wel leuker. Met de burgemeester heb ik
veel samen gedaan en ik mocht onder
andere bij de opening van een school
zijn. Dat zijn dingen die je maar één
keer meemaakt in je leven.”

Kinderjournalist
Hoe leuk de periode als kinderburgemeester ook mocht zijn, Tom heeft er
geen politieke aspiraties aan overgehouden. “Wat ik later wil worden weet
ik nog niet, maar of dat burgemeester
is, betwijfel ik. Je moet nooit iets uitsluiten, maar ik denk het niet”, zegt hij
volwassen. Wie zijn opvolger wordt, is
nog onbekend. Tom heeft wel alvast
een goed advies klaar. “Probeer er
zoveel mogelijk van te genieten, want

dit maak je nooit meer mee. En zorg dat
je ook plezier hebt, dat is belangrijk.
Verder zou ik zeker tijdens de vergaderingen van de kinderraad goed opletten, zodat je kunt improviseren zodra
je het woord krijgt.” Hoewel Tom met
volle teugen genoten heeft van zijn
tijd als kinderburgemeester, besloot hij
niet door te gaan als raadslid komend
schooljaar. “Zo mooi als afgelopen jaar
wordt het dan waarschijnlijk toch niet.
En het kostte ook best wel wat vrije
tijd.” Wel blijft hij zich inzetten voor de
gemeente Horst aan de Maas, zij het
in een andere rol. Samen met kinderraadsleden Noa Kleuskens en Joanna
Hulsbosch gaat hij aan de slag als kinderjournalist. “We hebben een eigen
pagina op Instagram. Daarmee willen
we leeftijdsgenootjes bereiken en ze
informeren over de thema’s die in de
kinderraad worden besproken. Er staan
tot nu toe twee berichten op, maar dat
worden er na de zomervakantie veel
meer.”

Tekst en beeld: Jelle van Hees

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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Waat höbbe wae
ut toch good…
( Jan)

Hoewel Pa in de laatste jaren veel moest inleveren,
bleef hij tot het einde de joviale levensgenieter die hij
altijd was. Dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend,
nemen wij in liefde afscheid van

Geboren

Floor

1 juli 2022
Dochter en zusje van
Rob en Astrid Alaerds
Joep en Liza
Noordsingel 7
5961 XW Horst

Jo Engels-Hesen
uit Grubbenvorst
wordt 20 juli 80 jaar!
Van harte proficiat
van de kiendjes

Jan Driessen
Grubbenvorst, 15 maart 1938

Horst, 9 juli 2022

echtgenoot van

Miep Driessen-Bekkers
Ellen en Peter
Berend
Suzanne en Harry
Lotte en Ward
Willem en Jennifer
Guus
Rob en Marianne
Vermeerstraat 3, 5961 AV Horst
Op donderdag 14 juli wordt om 11.00 uur de uitvaartdienst
gehouden in de Sint Lambertuskerk in Horst. Hiervoor nodigen
wij iedereen van harte uit.
Wij willen Buurtzorg team Horst, Hulp bij Dementie en
dr. De Weert speciaal bedanken voor de goede zorgen voor Pa.

Veur altiéd eine Venlonaer...

Piet Sommers
4 maart 1934 - 9 juli 2022

Ien Hol
Pim & Claire
Suzan & Arjen
Nieke
Anna
Molenveld 13, 5971 CN Grubbenvorst
De afscheidsdienst, waarvoor wij u uitnodigen,
vindt plaats op donderdag 14 juli om 14.00 uur
in afscheidscentrum Saldersbron,
Venloseweg 1, Grubbenvorst.

Kenny Kleuskens & Lieke Peters
gaan trouwen op vrijdag 22 juli 2022.
De plechtigheid zal om 14.00 uur plaats
vinden bij Graaf ter Horst in Horst.
U bent van harte welkom op
onze receptie van 19.00 tot 20.00 uur
bij Graaf ter Horst te Horst.

Intensieve en complexe zorg

Gemeente verleent mede
werking aan herontwikkeling
Mikado-locatie
Gemeente Horst aan de Maas gaat meewerken aan de nieuwbouw
van het Mikadocomplex, dat dient als huisvestingslocatie voor
inwoners die intensieve en complexe zorg nodig hebben. Stichting
Dichterbij heeft een nieuw bestemmingsplan ingediend om de
locatie, gelegen in wijk De Risselt in Horst, te herontwikkelen. Met
deze herontwikkeling kunnen er 102 cliënten op de locatie komen
wonen.
Het is de bedoeling dat
op de plek van het oude
Mikadocomplex twee gebouwen
komen, waar de 102 cliënten,
die in de intensieve zorgcategorie vallen, gehuisvest worden.
Dichterbij wil dit onderkomen
creëren, omdat zij verwacht in de
toekomst moeilijkheden te ervaren in het leveren van deze intensieve zorg, door het tekort aan
personeel. Dit voorspelde tekort
komt door de bevolkingssamenstelling van Nederland, de toenemende vergrijzing en de trends
op de arbeidsmarkt. De stichting
verwacht met dit gebouw de
best mogelijke zorg te kunnen
leveren, met daarbij oog op de
toekomst.

Verdeling functies

Zoveel mensen die aanwezig waren bij het afscheid
van mijn lieve man, ózze pap, schoonvader en opa

Wiel Bouten
De prachtige bloemen, de vele kaarten met troostende
woorden en niet te vergeten de gulle donaties bestemd
voor KWF Kankerbestrijding. Dank u wel daarvoor.
Het heeft ons allemaal heel erg goed gedaan.
Miek, kinderen en kleinkinderen.

De verandering in het bestemmingsplan zit in een nieuwe
verdeling van functies over het
terrein. Op de huidige situatie ligt
langs de hele rand van het plangebied bebouwing met de maximale hoogte van 9 meter, maar
in de nieuwe situatie worden de
gebouwen geclusterd in een park
met een maximale bouwhoogte
van 11 meter. Het park dat tussen
de gebouwen komt, is zo gecreëerd dat er met zichtlijnen toezicht gehouden kan worden op
bewoners. Ook komen er omheiningen vanwege het risico op
wegloopgedrag. Het park is dus
niet volledig open, maar buurtbewoners en bewoners van de

instelling kunnen elkaar er wel
tegenkomen. Buurtbewoners
mogen het park namelijk ook
bezoeken.
Bewoners van de wijk De Risselt
gaven eerder al aan zich zorgen te maken om de nieuwbouwplannen van Dichterbij. Er
is meermaals aangegeven dat
het gebouw te groot en hoog is
voor hun op wonen gerichte wijk.
Dichterbij probeert de impact
van de omvang van het gebouw
te beperken door het gebouw
verder naar achteren te plaatsen ten opzichte van de Van
Bronckhorststraat. Ook wordt
onderzocht of Dichterbij gevels
kan laten verspringen en wordt
er naar andere materiaalsoorten gekeken, om de uitstraling te
verbeteren.

Verkeer
Verder zijn er onder buurtbewoners zorgen om verkeersproblematiek. Er zijn 62 parkeerplaatsen
nodig en momenteel wordt
onderzocht of een deel van de
parkeerplaatsen van het naastgelegen kerkhof gebruikt kan
worden om hier invulling aan
te geven. Daarnaast geeft de
gemeente aan dat er juist minder vervoersoverlast zal zijn voor
omwonenden. Met de komst van
het nieuwe gebouw is het volgens haar juist niet meer nodig
om cliënten naar hun werk/dagbesteding te brengen, omdat dit
zich in het gebouw bevindt.

Binnenkijken bij...

Column

Boodschap
Het is woensdagavond als we
een onmiddellijke invrijheidstelling krijgen van een gedetineerde. Dit betekent dat naar
aanleiding van een uitspraak
van de rechter iemand meteen
in vrijheid gesteld moet worden. De documenten kunnen
tot 20.00 uur in de avond
binnenkomen bij onze bevolkingsadministratie, waarna
deze medewerkers de ontslagpapieren opmaken. Het ontslagbewijs moet dan
vervolgens gecontroleerd en
getekend worden door de
directie. De man in kwestie
krijgt dan dit getekende officiële ontslagbewijs mee. Dit ontslagbewijs moet iemand de
eerste paar maanden op zak
dragen en daarna op aanvraag
bij bepaalde instanties kunnen
laten zien.
De man kreeg van de medewerker de heugelijke boodschap te
horen dat de rechtbank had besloten dat hij per direct zijn vrijheid
tegemoet kon gaan. Echter, de
reactie was niet wat wij hiervan
verwacht hadden. Want, daar
waar over het algemeen iedereen
meer dan blij is om de gevangenis te verlaten, was dit bij deze
man absoluut niet het geval.
Hij gaf aan dat hij niet weg wilde
en schreeuwde moord en brand
dat hij echt niet ging. Hij gaf aan
dat niemand hem zou kunnen
dwingen. Hij had het goed in PI
Grave, kreeg op tijd zijn eten en
drinken en was ingesteld op zijn
benodigde medicatie. Volgens
hem was het alternatief dat hij op
straat moest slapen en daar had
hij geen zin in nu het zo goed met
hem ging. De man bleef volharden in zijn weigering, ook toen
we hem wezen op alle hulpverlening waarvan de man gebruik zou
kunnen maken buiten de gevangenis.
Uiteindelijk hebben we de man
tegen wil en dank met heel veel
moeite kunnen overtuigen dat hij
toch echt de gevangenis moest
verlaten. Dit deed hij. Echter, niet
zonder ons te laten weten dat hij
schijt had aan ons en de regels.
Hij trok zijn broek naar beneden
en liet een grote boodschap achter op de stoep van de gevangenis.

Carla Wijnhoven

1407 \ nieuws
UIT

Horst aan de Maas

Giel Derikx Georgetown, Canada
Niet iedereen die in Horst aan de Maas opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Horst aan de Maas spreekt
in de serie Uit… Horst aan de Maas met oud-inwoners van Horst aan de Maas die hun dromen hebben
gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn gekomen. In deze aflevering: Giel Derikx, geboren in
Meerlo, maar inmiddels wonende in Georgetown, Canada.
De 20-jarige Giel Derikx woonde tot
afgelopen januari nog in Meerlo,
waar hij een fijne jeugd beleefde.
“Ik heb het daar goed gehad”,
blikt Giel terug. “Ik ging veel uit en
was altijd veel met vrienden. Ook
groeide ik op in een fijn gezin, met
mijn broer en zus.” Na de middelbare school afgerond te hebben,
ging Giel op zijn 16e aan de slag
bij een kippenbedrijf in de regio.
“Dit was echter niet wat ik wilde
doen voor de rest van mijn leven”,
legt Giel uit. Er heerste bij hem
altijd al een bepaald verlangen om
Nederland te verruilen voor het
buitenland en hij ging op onderzoek uit. “Ik wilde graag naar een
Engelstalig land en Nieuw-Zeeland
en Australië stonden bovenaan
mijn lijstje”, geeft hij aan. Corona
gooide echter roet in het eten.
“Vanwege covid was het heel
moeilijk om daar het land binnen
te komen. Toen ben ik verder gaan
zoeken en kwam ik bij Canada uit.
Een neef van mijn vader woont hier
en daar kon ik bij terecht. Zo ging
het balletje aan het rollen en dit
maakte de overstap makkelijk.”

Blind ingestapt
Allereerst vroeg Giel zijn visum
aan. Verder trof hij weinig voorbereidingen. “Ik ben er een beetje
blind ingestapt”, lacht hij. “Ik
wist dat ik bij mijn vaders neef
terecht kon en dus een slaapplek
had voor de eerste maand, dus ik
ben halverwege januari gewoon
die kant op gegaan zonder verder
iets te regelen.” Toen Giel eenmaal zijn draai had gevonden in
de woning van zijn vaders neef, in
Georgetown, Ontario, ging hij op
zoek naar een baan en een eigen
plek om te wonen. “Het is erg
moeilijk om een baan in Canada
te zoeken vanuit Nederland en
daarom heb ik besloten dat pas
in Canada te doen”, legt Giel uit.
Via verschillende websites zocht

HALLO in
Canada
De HALLO is weer mee
op vakantie gegaan.
Twee weken lang waren
Wiel en Truus Fleurkens
op bezoek bij Albert en
Alice Fleurkens in
Canada. Albert en Alice
wonen daar namelijk al
vijftig jaar. Het viertal
heeft diverse plaatsen
bezocht en bracht ook
een bezoek aan de
Niagarawatervallen.
De HALLO mocht hier
natuurlijk niet op de foto
ontbreken!

Giel naar werk en hij besloot ook om
zijn cv af te geven aan verschillende
bedrijven in Toronto. “Uiteindelijk
vond ik een baan bij Toronto Blue Jays,
de honkbalclub van Toronto. Hier werk
ik sinds maart in de fanshop.”
Nadat Giel een baan vond, begon hij
met het zoeken van een eigen plekje.
“De huizenmarkt is hier alleen nog
erger dan in Nederland”, vertelt hij
lachend. “De prijzen zijn superhoog,
dus uiteindelijk heb ik besloten om bij
mijn vaders neef te blijven wonen. Dat
bevalt me wel heel goed, ik heb het
hier heel fijn.”

Sociale contacten
Het leven in Georgetown is rustig,
volgens Giel. “Voor mij is dat prettig,
want ik ben natuurlijk Meerlo gewend
en dat is ook een klein dorp. Mij maak
je tevreden met minder chaos, de
stad is altijd druk en ik hou daar niet
zo van.” Ondanks dat Georgetown
voor Canadese termen een klein dorp
is, had Giel geen moeite om er sociale contacten op te doen. “Dat ging
vrij makkelijk”, vertelt hij. “Ik ben
best wel een sociaal persoon en vanuit mijn werk heb ik veel vrienden
gemaakt. Ook ben ik gewoon in mijn
eentje naar bars gegaan en daar in
contact met mensen gekomen. Alleen
op pad gaan en nieuwe mensen leren
kennen: dat maakt het leven interessant.” Georgetown is volgens Giel een
typisch Amerikaans dorp. “Je kent die
grote winkelcentra in Amerika wel:
zo is dat hier ook precies. Als je door
Georgetown rijdt, dan heb je gewoon
een visueel beeld van hoe zo’n ‘small
town’ in Amerika eruitziet.”
In zijn vrije tijd vindt Giel het naast
uitgaan leuk om te sporten, te gamen
en hij helpt vaak zijn vaders neef in de
tuin. “Zijn dochter gaat trouwen in de
achtertuin en daar was veel werk te
doen. Omdat ik hier mag wonen, vind
ik het fijn om mee te helpen.”

Terug
Het afgelopen jaar is Giel niet terug

HALLO op reis

naar Nederland gekomen, maar
binnenkort verruilt hij zijn leven in
Canada voor zijn oude, vertrouwde
geboortedorp Meerlo. “Het leven in
Canada is ontzettend duur”, legt Giel
uit. “Daarom heb ik de keuze gemaakt
om terug te verhuizen naar Nederland.
Ik kan hier anders niet rondkomen
met wat ik verdien.”
Terug naar Meerlo verhuizen voelt
dubbel voor Giel. “Aan de ene kant
heb ik thuis wel echt gemist, vooral
mijn vrienden. Daarnaast is het een
stuk goedkoper”, lacht hij. “Aan de
andere kant is het jammer dat het niet
heeft gewerkt hier zoals ik hoopte,
maar sommige dingen liggen buiten je
eigen invloed. Het is zoals het is, het
was een mooi avontuur en een goede
ervaring.”

Toekomstbeeld
Hoe zijn toekomst eruit gaat zien, dat
weet Giel nog niet. “Ik twijfel om nog
een studie te gaan volgen”, vertelt hij.
“Ik zou echter nog niet weten wat ik
dan zou willen studeren, daar moet
ik nog over nadenken. Mijn voorkeur gaat dan uit naar de 21+-toets,
daarmee kun je direct aan een hboopleiding beginnen en kan je het mbo
overslaan. Ik ben nog 20, dus ik heb
nog een half jaar de tijd om hierover
na te denken.”
Ook wat betreft zijn toekomstige
woonplaats, houdt Giel de opties
open. “Dat ligt echt aan de situatie”,
lacht hij. “Ik sta ervoor open om nog
een keer naar het buitenland te verhuizen, want ik wil sowieso nog gaan
reizen en de wereld zien. Plekken die
op mijn bucketlist staan, zijn NieuwZeeland, Australië, Amerika, ZuidAfrika, Zweden, IJsland en Egypte.
Een hele lijst, maar als ik moet kiezen waar ik mezelf later zie wonen,
zou ik kiezen voor Nieuw-Zeeland of
Australië. Toch kan ik het niet uitsluiten dat ik in Meerlo blijf, dat blijft
altijd een optie voor me.”
Tekst: Floor Velthuizen
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15-vragen aan

Doron Wennekes America
Als je ervoor kon kiezen om voor altijd een
bepaalde leeftijd te hebben, welke zou dat
dan zijn?
Dan zou ik voor altijd 18 jaar willen blijven, want
dan mag ik autorijden, legaal alcohol drinken
terwijl ik nog heerlijk thuis, bij mijn ouders, kan
blijven wonen.

Wat zou je nog willen doen in je leven?
Net als mijn moeder wil ik graag het Noorderlicht
zien. Het lijkt me supergaaf om dat te ervaren.
Ook zou ik dan een tocht met een sneeuwscooter en met de hondenslee willen maken. En dan
het liefst in Noorwegen. Verder vind ik het fijn om
met vrienden leuke dingen te doen. Geniet van
elke dag.

Wat is de coolste trend die je ooit gevolgd hebt
en die nu totaal belachelijk is?
Dat was de ‘Harlem Shake’. Ik snap nu niet meer
wat ik daar destijds zo leuk aan vond.

Welke herinnering bezorgt je kippenvel?
Een verdrietige periode uit mijn jeugd. Mijn moeder was ziek en na haar operatie was ik haar
mantelzorger. Gelukkig is alles goed gekomen.

Wat zou je nooit kunnen weggooien?
Mijn band met mijn familie, vrienden en onze
(huis)dieren, omdat ik heel erg veel om hen geef.
Ik ben heel blij dat ik een fijne band met mijn
bonusvader heb. In het begin moest ik best wel
wennen, maar nu kan ik me geen leven zonder
hem voorstellen.

Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen? Van wie was dat advies?
‘Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen’ van
Bassie en Adriaan en ‘geniet van de kleine dingen
die je hebt en krijgt’, van Ad van Toor (Adriaan).
Vooral in de periode toen mijn biologische vader
nog in beeld was, heb ik hier veel steun aan
gehad.

In welke bestaande film zou je zelf willen
spelen?
Jackass, omdat ik die stunts echt geweldig vind.
Toen ik klein was, wilde ik dit graag naspelen, tot
grote ergernis van mijn moeder.

Wat zou je nog eens opnieuw willen doen of
beleven?
Mijn eerste CSI op een paardencentrum in Deurne.
Tijdens deze CSI kwam ik veel oude bekenden
tegen die ik had ontmoet op het paardencentrum
in Kronenberg.

Geloof je in buitenaardse wezens?

Naam:
Doron Wennekes
Woonplaats: America
School:
HAS hogeschool
Wat voor reis zou je ooit willen maken?
Zelf zou ik graag naar een Formule 1 race in Abu
Dhabi willen gaan, omdat ik het een prachtig circuit vind. Na de race zou ik me willen vermaken in
Dubai. Ik wil me vergapen aan alle mooie auto’s,
het lekkere weer en ik vind het interessant om te
zien hoe een stad kan overleven in de woestijn.
Ook zou ik een bezoek brengen aan het hoogste
gebouw ter wereld: de Burj Khalifa.

Wat zou je graag nog willen leren in je leven?
Ik ben een enorme trekker-fanaat en wil graag
leren ploegen. Ook ben ik fan van het slepen van
rijbodems voor de paardensport. Ik heb kennis
gemaakt met een grote bodemleverancier en van
deze eb- en vloedbodems wil ik alles weten.

Wat deed je als kind het liefst?
Als kind speelde ik graag buiten. Ik ben in
Voorburg opgegroeid en we hadden daar best
een redelijk grote achtertuin. Mijn liefde voor de
Massey Ferguson trekker is daar ontstaan. Ik heb
menig uur gespeeld met dat ding. Ook was ik erg
benieuwd hoe dit soort dingen werkten. Ik vond
stroom erg interessant, maar mijn oma kreeg een
hartverzakking van al mijn geëxperimenteer. Ook
vond ik als kleuter stoplichten en wasmachines
erg interessante dingen. Ik was buiten zinnen als
de verkeerde was bij elkaar gestopt werd. Ik wist
als 4-jarige precies hoe de wasmachine werkte.

Welke superkracht zou je willen hebben en
hoe zou je hem gebruiken?
Teleporteren lijkt me superhandig, omdat ik dan
snel van a naar b kan gaan. Ik hou niet zo van
vliegen dus dit lijkt me dan een hele handige
oplossing.

Ja, daar geloof ik in. Als er op een planeet water
en zuurstof aanwezig zijn, dan zijn er ingrediënten om een ideale leefomgeving te creëren. Leven
zou dan mogelijk moeten zijn. Ik denk niet dat
er buitenaardse wezens in ons zonnestelsel zijn,
maar ik denk wel dat ze ergens op een planeet in
het Melkwegstelsel voorkomen.

Als je in een ander land en in een andere
cultuur geboren zou zijn, welke zou dat dat
dan zijn?
Polen, omdat ik vanwege mijn baan met Poolse
collega’s werk. Ze staan altijd klaar om me te helpen en ik waardeer hun doorzettingsvermogen en
hun cultuur.

Als je elk willekeurige fictieve persoon zou
kunnen zijn, wie zou je dan kiezen?
Jack Sparrow, omdat ik mezelf qua karakter erg op
hem vind lijken. En ik houd natuurlijk van een lekker koud biertje. Nee, geen rum...

Hoi

Column

Beige

Daar in mijn zicht. Waar?
Nee. Maar echt daar.
Daar zat ik eerst te dromen over
werkelijkheden en sprookjes.
Daar zat ik dan te praten over
kleur en over de wind. Hier lig ik
dan. Ik verlang naar een ietsje
pietsje meer kleur. Ik verlang
naar een vleugje meer kleur
om in de verstrekte afstand nog
waar te mogen nemen. Want de
enige kleur die ik momenteel
ervaar is beige. Een doffe
kleur die mijn zicht beperkt.
En door de overheersing van de
hoeveelheid beige, maakt dat ik
de andere kleuren niet eens op
merk en volledig in hun kleur af
worden gedankt van hun kracht.
Daar lig ik dan. Niet meer
aanspreekbaar, want enkel
focus ik op geluid. Ik focus niet
op stemmen. Maar uitsluitend
alles om die toon heen. Ik kan
me blijven concentreren op hoe
de geluidsgolven mijn oren
zacht een afscherming bieden.
Een afscherming van de realiteit
misschien. Dus daar lig ik dan,
te realiseren dat beige een hele
mooie kleur is.
Wat heeft deze kleur mij
verkeerd gedaan? Daar lig
ik dan na te denken en mijn
focus te leggen op het gevoel
en de ervaring. Het besef, wat
langzaam maar zeker, op een
onzichtbare manier. Een weg
heeft weten te vinden, een
weg met als bereik... mij.
Toen ik daar lag, en mij besefte
dat beige mijn favoriete kleur
was, stond ik pas echt stil bij
de realiteit van mijn keuze.
Beige is ook maar een kleur.
En wie ben ik, om zonder enige
meetbare aanleiding, beige te
verafschuwen. Ik ben een beter
en krachtiger persoon voor mij
om daar te liggen. Om daar
te blijven liggen. En om dan
te omarmen, dat beige mijn
favoriete kleur is.

Wie ben ik,
om zonder
enige meetbare
aanleiding, beige te
verafschuwen

Mirthe
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Kunnen fouten van burgemeester Palmen zonder gevolgen blijven?
De handelswijze van burgemeester Ryan Palmen, nadat hij vernam van de relatie die oud-wethouder Rudy Tegels op de werkvloer begon met
een naaste medewerker, had anders gemoeten. Dat gaf hij afgelopen dinsdag toe tijdens de raadsvergadering. “Met de wijsheid van nu, had ik
anders moeten handelen”, stak hij de hand in eigen boezem.
Nog voor burgemeester Palmen die kans kreeg
om toe te geven dat hij bepaalde onderdelen
van de kwestie anders aan had moeten pakken,
diende Perspectief een motie van treurnis tegen
hem in. Op die manier spraken ze hun ‘grote
teleurstelling en treurnis uit over de gang van
zaken en de handelwijze van de burgemeester

in deze situatie’ uit. De motie werd door alle andere
partijen verworpen.Daarmee werd er wat betreft de
gemeente een streep gezet onder de hele kwestie.
Is dat in uw ogen terecht? Heeft de burgemeester,
zoals Perspectief in haar motie stelt, inderdaad ‘het
vertrouwen van de inwoners in de politiek geschaad
en de verantwoordelijkheid die hoort bij zijn taak

als hoeder van de integriteit niet voldoende genomen’? En zo ja, is dat ernstig genoeg om er consequenties aan te verbinden?
Burgemeester Palmen is door de hand in eigen
boezem te steken in deze kwestie voldoende door
het stof gegaan. Wat vindt u?

Een tweede aanmeldpunt voor asielzoekers is nodig
Het Kabinet wil een tweede aanmeldcentrum in de Noordoostpolder realiseren. Dit omdat het Groningse Ter Apel de toestroom van asielzoekers
niet meer aan kan. De gemeente vindt het echter onwenselijk, omdat er geen draagvlak meer te vinden is voor de plannen. Toch is de nood hoog,
waardoor het Rijk een tweede aanmeldpunt wil.
Marcel Vorstermans is het niet eens met de
stelling. “Laten we eerst ons eigen huiswerk
maken”, vindt hij. “Voor 2030 is de prognose dat
we met 19 miljoen mensen in ons land wonen,
terwijl we nu nog niet aan de 18 miljoen zitten
en bol staan van uitdagingen met het huidige
aantal.” Winnie Robles is van mening dat een

tweede aanmeldcentrum het probleem niet oplost.
“Het koopt een beetje tijd terwijl het probleem groter wordt”, legt ze uit. Het aanmeldcentrum in Ter
Apel zit vol, omdat er geen doorstroming is. Dus
moet er doorstroming komen. Kansloze gelukzoekers uitwijzen en uitzetten en voor statushouders
sobere tijdelijke woningen realiseren. Bouw verlo-

pen campings, lege kantoren of andere ongebruikte
gebouwen om en plaats daar mensen die met
spoed woonruimte zoeken. Het liefst gemengde
groepen, dus niet een hele camping vol statushouders. Laat reguliere woningzoekers niet de dupe
worden, dat is niet eerlijk en kan discriminatie tot
gevolg hebben.”

Oh, zit dat zo!

Schoon zwemwater is belangrijk. Maar hoe zorg je
voor schoon zwemwater?
Als je het zwemwater niet onderhoudt, wordt het water groen en begint het water raar te ruiken. Bĳ het
vullen van het bad is het water vaak schoon en veilig. Door gebruik van het zwembad gaat de kwaliteit
snel achteruit.
is na verloop van tijd wel minder fris.
Het water zal gaan ruiken, en zal er
minder fris uit gaan zien. Bewaak
daarom de kwaliteit van het water
goed. Dit kan als volgt:
1. Begin altijd met het meten van
het zwemwater. Je meet het water
op de pH-waarde en het chloorgehalte.
2. Als de pH-waarde niet op peil
is het belangrijk dat deze eerst
op peil gebracht wordt, voordat je met chloor aan de slag
gaat. Chloor werkt pas effectief
als het zwemwater een neutrale
pH-waarde heeft. De ideale pHwaarde is 7,2. Als je bij een niet
stabiele pH-waarde toch chloor
toe gaat passen, kan het zijn dat
het zwemwater melkachtig-wit
wordt.

3. Breng en houd je chloorgehalte op
peil. Chloor zorgt er namelijk voor
dat de bacteriën die in het water
zitten gedood worden. Om snel het
chloorgehalte op peil te brengen,
kun je het makkelijkste chloorgranulaat oplossen in een emmer water,
en vervolgens verdelen over het
zwembad. Vervolgens kun je het
chloorgehalte op peil houden doormiddel van tabletten. Deze doe je in
een chloordrijver of skimmer. Test
regelmatig of het chloorgehalte nog
op peil is, en stuur bij waar nodig.
4. Controleer regelmatig of het filtermateriaal nog schoon is. Of je nu
een zandfilter of een cartridgefilter hebt, het is belangrijk dat het
filtermateriaal schoon is. Anders
zal de filterpomp geen vuil meer
uit het bad filteren. Filtermateriaal
is vervangbaar.

BEKRO Horst Problemen met
Bronboringen & Bronbemalingen

www.bekro.nl

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

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27
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Ruïnes spreken

Bespreking poll week 27

De kwaliteit gaat achteruit omdat
er door gebruik van het zwemwater huidschilfertjes, talg, zweet, en
zonnebrandcrème in het zwemwater
komen. Vuil van buitenaf werkt hier
ook niet aan mee. Het zwemwater
zal niet direct onveilig worden, maar

Streekemoties

uw kunstgebit?

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

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

5. Niet geheel onbelangrijk, houd de
temperatuur van het water goed
in de gaten. Hoe hoger de temperatuur van het water, hoe groter
de kans op algen en bacteriën.
Wat extra chloor toevoegen bij
warm weer is dan een goed idee.
Wil je meer informatie? Bij Welkoop
Sevenum geven we je graag een
persoonlijk advies.
Door: Patrick Vervoort,
Welkoop Sevenum

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

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Te koop gevraagd:rustig gelegen
bosperceel gemengd/loof,
omgeving Horst, max. 1 hectare.
mb 06 21 58 35 39
TE KOOP Tomaten (tros, soep en
inmaak), paprika, snijbonen, en
diverse snackgroente. Craenmehr,
Oude Peeldijk 27 Meterik, 077 398 39 02
LONG OLIE – bij verkoudheid,
vastzittend slijm in longen, versterkt
het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl.
Verkrijgbaar in natuurwinkels Horst en
Gennep.

De reizende mens treft overal
ter wereld monumenten en
ruïnes aan. Soms staat hij daar
dan even bij stil. Misschien was
zo’n bezoek zelfs gepland om
meer over die plek te weten te
komen. Dat is zeer begrijpelijk,
want monumenten en ruïnes
hebben verhalen te vertellen
over een indrukwekkend verleden. Als je er met interesse naar
kijkt, dan kunnen ze zeer tot de
verbeelding spreken en nemen
ze je even mee terug in de tijd.
De gigantische Klaagmuur van de
Jeruzalemmer tempel bijvoorbeeld,
zal bij de geschiedkundige toerist
de glorie van vroeger tijden voelbaar maken. Zo ook de imposante
zuilen op de Akropolis in Athene,
of het beeldbepalende Colosseum
van Rome. Wij zijn deel van een
lang verleden en de ruïnes ontsluieren dat.

Ruïnes zijn van alle
tijden en alle plekken
Nu hoeven wij natuurlijk helemaal niet zo ver te reizen om de
magie van een ruïne te beleven.
Kasteel Huys ter Horst is dichtbij,
bijna aansluitend op onze tuintjes,
in het hart van de ‘Moelbaerenbos’
(of Kasteelse Bossen). Het ligt niet
verscholen en wil zich ook niet verschuilen. Het roept jong en oud juist
op om even te vertoeven op dat bijzondere plekje van Horster Historie.
Huis ter Horst wil de geïnteresseerde bezoeker een boeiend
authentiek verhaal vertellen over
bijna acht eeuwen geschiedenis vol
streekglorie en streekdrama. Een
verhaal over voor- en tegenspoed
en over de adellijke persoonlijkheden die erbij betrokken waren,
zoals de Wittenhorst-dynastie.
Veel oude roem is weliswaar in
ruïnes geëindigd, maar geschiedkundig niet gestorven. De ruïne in
Horst leeft en wil haar charme en
magie openstellen voor eenieder
die nieuwsgierig is naar feiten en
ficties. Iedere eerste zondagmiddag van de maand, van april tot en
met september, staan daarom de
kasteeldeuren open. Een team van
enthousiaste vrijwilligers zorgt er
dan voor dat de geschiedenis herleeft. Bezoekers krijgen zo de kans
om de ziel van de ruïne te beleven.
Theo Kerstjens
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Driessen (BVNL) slaat de plank behoorlijk mis
In de Hallo van een aantal weken geleden schreef Rob Driessen (BVNL) dat het kabinet euthanasie pleegt op boeren. Volgens hem stevenen we af op een voedselcrisis in
Nederland. Onzin natuurlijk. Als er al een voedselcrisis ontstaat als gevolg van de stikstofmaatregelen, dan treft die vooral het buitenland, want zo’n 70 procent van de
productie van de landbouw wordt geëxporteerd naar het buitenland.
Ik heb Driessen nog nooit gehoord
over de duizenden boerenbedrijven die de laatste jaren hebben moeten stoppen. Eén van
de redenen daarvan was (en is
nog steeds) het feit dat kleinere
familiebedrijven onvoldoende
middelen hadden (en hebben)
om de innovatie die Driessen
wil doorvoeren kunnen betalen.
Vaak omdat ze voor het voedsel

dat ze produceren (als gevolg van
wereldwijde concurrentie) een veel
te lage prijs krijgen. Gevolg: grote
boerenbedrijven slokken de kleine
op. Schaalvergroting – zoals bij het
NGB in Grubbenvorst, die heeft
kunnen bouwen met veel subsidie van de overheid – concurreert
de kleine boeren uit de markt.
Dat staat los van de huidige aangekondigde maatregelen. Die zijn

juist het gevolg van het eerdere
regeringsbeleid ten faveure van de
veevoederbedrijven, RABO, handelshuizen, supermarktketens,
zuivelconcerns en zaadveredelaars, die het huidige systeem heel
graag in stand houden. Het hele
systeem is gericht op meer, groter en goedkoper. Het boerenland
raakt zo dood als een pier, ruimte
voor natuurlijk gedrag van dieren

is sterk beperkt. En boerenbedrijven raken vaak onder de armoedegrens.
Overigens leidden de stikstofmaatregelen van het huidige kabinet
ook niet tot een oplossing. Wat de
SP betreft, moeten we niet minder
boeren krijgen, maar juist meer.
Maar wel met minder dieren en
een veel betere prijs voor hun producten. Boeren moeten gewoon

meer verdienen. En dat mag best
ten koste gaan van de winstmarges van de hiervoor genoemde
grootbedrijven, die de boeren uitbuiten. We moeten naar een ‘boerenlandbouw’.

Paul Geurts
Blauwververstraat, Horst

Ingezonden brief

Frietentent
Was er behoefte aan? Nou en of! Was het er druk? Zeker! Nam het veel plaats in beslag zoals parkeergelegenheid? Nee! Stoorde het de bewoners in de straat? Nauwelijks! Gaf
het op de een of andere manier overlast? Niets over bekend! Dus waarom moest het dan weg? Waarom kreeg de mobiele frietentent in Hegelsom geen verlenging van hun
vergunning? Wat steekt daarachter?
Vragen op vragen op vragen.
Opeens stond hij er niet meer. Geen
mededeling in het Haegelsums
Bledje gelezen, geen bericht in
HALLO Horst aan de Maas. Zomaar
ineens van de aardbodem verdwenen. Vertel me nu niet dat de
gemeente ineens begaan is met het
vleselijke lot van de Hegelsomse
bevolking en omstreken. Op 3,5
kilometer afstand zijn er genoeg

‘ongezonde’ fastfoodgelegenheden
die deze taak kunnen overnemen.
Dus daaraan kan het ook niet liggen. Ligt het dan aan de eventuele
concurrentiepositie van het ‘veelte-vroeg-om-welke-redenen-danook-gesloten-voor-verbouwing’
café Debije? Dat zou in deze door
geld geregeerde maatschappij een
reden kunnen zijn, maar eenvoudig
op te lossen door met elkaar goede

afspraken te maken. Maar waarom
dan deze geheimzinnige verdwijntruc? Het antwoord is al even frustrerend als ontluisterend. Als de
eigenaar van de frietwagen kroketten, frikandellen en friet wil verkopen, dan moet hij dat volgens
de gemeentewet hoogstpersoonlijk, eigenhandig doen. Met andere
woorden: hij/zij moet in persona
het zout op de gebakken frietjes

strooien. Dat mag (en klaarblijkelijk
ook kan) een ander niet voor hem
doen. Heb je ooit zo zout gegeten?
Ik neem aan dat de bezitter van de
friettent er geen nasibal minder om
zal eten. Het zal hem/haar een zorg
zijn of zijn etenswaar in Hegelsom
of elders in Limburg gegeten zal
worden. Maar ondertussen zitten
wij Hegelsommers zonder een lekkere en vlugge weekendhap! Uiterst

teleurstellend.
Ik heb me laten vertellen dat er
voor een paar euro’s binnen een
paar dagen een serveervergunning
kan worden gehaald. Dus in feite
kan iedereen de snacks bereiden en
verkopen. Probleem opgelost!
Johan de Boer
Keijsershof, Hegelsom

Ingezonden brief

Vertrouwen van raad in college en terug
Tijdens een soort evaluatie over het project Gasthoes werd gesteld dat het college vaak geen zin meer had om zich te verdedigen tegen de in haar ogen wantrouwende houding van
de raad. Een regelrechte aanval van college op de raad. Hoe durfde de raad de oprechtheid van het college te betwijfelen. Zo gemeen! Zo oneerlijk! Of valt er wat te leren?
Zou het college met hopelijk verstandige mannen (was met dames
erbij misschien wel evenwichtiger
geweest) met enig postuur en eelt
op de ziel niet in een Calimero-huid
moeten kruipen, maar tegen een
stootje moeten kunnen? En zou je
dan van verstandige mannen mogen
verwachten dat ze eerst naar zichzelf zouden kijken?
Vertrouwen moet je verdienen. Is
het niet zo dat vanuit het college

aangeleverde stukken vaak onduidelijk zijn en feiten en politieke
meningen vermengd worden alsof
dat dan de waarheid is? Zou gebrek
aan kwaliteit daarvan niet wantrouwen wekken? Burgers en raadsleden hamerden er jaren geleden al
op. Burgemeester van Rooij schond
gemaakte afspraken om te verbeteren. Dan breekt vertrouwen.
Is het niet zo dat wethouders over,
bv actualiseren van vergunningen,

vriendelijk gezegd, burgers en de
raad verkeerd hebben voorgelicht?
Weigerden recent oud wethouders niet fatsoenlijk antwoord op
vragen te geven vanuit de raad?
Spraken ze niet over kaders die er
helemaal niet waren? En laat het
hele college (en raad zelf ook) dit
niet gewoon gebeuren? Schept dat
vertrouwen? Hoe reageert het college op dit onbehoorlijk gedrag?
Het officiële antwoord kort gezegd:

“In algemene zin is het college van
mening dat een vraag een antwoord
waard is. De woorden die daarbij
gekozen worden, zijn voor rekening van de betreffende portefeuillehouder. De beoordeling van de
mate van tevredenheid daarmee is
aan de gemeenteraad”. Meteen het
antwoord dus waar het wantrouwen vandaan komt. Bij gebrek aan
kwaliteit en informatie ontstaat dit
wantrouwen en het college accep-

teert de bron van het wantrouwen.
Het eigen gedrag. De oplossing?
Calimero, moet groeien. Raad en
college zijn geen vriendenreünie,
maar benaderen elkaar scherp kritisch. Daar wordt iedereen beter
van.

Andries Brantsma
Reysenbeckstraat, Hegelsom

Ingezonden brief

Compliment

GEDICHTEN

ROUTE
POËZIE IN DE VENLOSE BINNENSTAD

Wat is leuker dan slenteren door een stad
en je laten verrassen door onverwachte
plekjes? Ontdek de mooiste gedichten
en de Venlose binnenstad met de
Gedichtenroute!

venloverwelkomt.nl/gedichtenroute

In een tijd waarin we elkaar luidruchtig de maat nemen en er weinig
oog is voor alles wat wél goed gaat, wil ik hier de gelegenheid nemen
om de gemeente Horst aan de Maas een compliment te geven.
Al sinds langere tijd was er een
straatlantaarn stuk in onze woonstraat, de Gastendonkstraat. Nu
weet ik dat die vanzelf wel een
keer wordt gerepareerd. Maar toen
een gemeentemedewerker bezig
was met onderhoud aan de straat,
heb ik hem gewezen op de defecte
lantaarn en gevraagd of hij dit kon
mededelen aan de gemeente. Mijn
verbazing was groot toen meteen

daags erna een onderhoudswagen van de firma Spie de lantaarn kwam repareren. Blijkbaar
werken de communicatielijnen in
het gemeentehuis zo slecht nog
niet en is er oog voor de praktische probleempjes van de burger.
Compliment!
Pieter Jakobs
Gastendonkstraat, Horst

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

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Contact en
openingstijden

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

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

Waterraad

Hoe wilt u geïnformeerd
worden bij een crisis?
In tijden van een crisis is informatie belangrijk, maar hoe wilt u geïnformeerd worden bij
bijvoorbeeld hoogwater?
Om een antwoord op deze vraag te krijgen hebben we u nodig. Er is een klankbordgroep opgericht,
genaamd de Waterraad, die zich hiermee bezig gaat houden. Samen gaan we het gesprek aan over
vormen van risicocommunicatie, Waterbeeld Limburg en de waterstandenapp.

Klimaatverandering

Doe mee aan het onderzoek

Lijkt het u interessant om hieraan deel te nemen?
Aanmelden kan door een mail te sturen naar waterraad@waterschaplimburg.nl

Onderzoeksbureau Toponderzoek wil graag weten hoe Limburgers aankijken tegen
klimaatverandering en de gevolgen ervan.
Houden thema’s als wateroverlast,

enkele minuten en is volledig anoniem.

hittestress en extreme droogte u bezig?

U vindt de vragenlijst op:

Wat doet u zelf al om deze gevolgen

https://enquete.toponderzoek.com/Klimaat

te minimaliseren? Het invullen van de
vragenlijst is makkelijk, duurt slechts

Alvast veel dank voor uw deelname!

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

Meterik

• Hoebertweg 11 (plaatsen mantelzorgwo-

• Crommentuijnstraat 45a (realiseren woning/

ning)

werkruimte)

• Lorbaan t.h.v. nr. 9 (evenement)

• Maasbreeseweg ong. (SVN01 R 656) (rea-

Broekhuizen

liseren woning)

• Veerweg (evenement)

• Speulhofsbaan, St. Jansstraat (kermis)

Broekhuizenvorst

Sevenum

• Achter de Brouwerij (evenement)

• Erik de Rodeweg 7 (installeren opslagsys-

• Kerkstraat, dorpsplein (kermis)

teem)

Grubbenvorst

• Steeg 8b (verlengen beslistermijn)

• Molenveld 21 (verlengen beslistermijn)

• Hazenhorstweg 5 (realiseren poort/terrein-

• Beatrixstraat 3 (uitbreiden woning)

verharding)

Horst

• Maarten de Vriesstraat 22 (plaatsen pal-

• Tuinderslaan 32 (plaatsen dakkapel)

letstellingen)

• Gebr. Van Doornelaan 124 Horst (ver-

Meldpunt Signaal

• Saardijk 4 (verbouwen/uitbreiden woning

lengen beslistermijn plaatsen LBK en

Maak jij je zorgen?

en nieuwbouw loods)

warmtepomp)

• SVN01 N 392 (verlengen beslistermijn

• van Douverenstraat 28 (veranderen

realiseren 4 nieuwe attracties)

bestaande inrit)

Zijn de gordijnen bij de buurman al weken dicht? Is er iemand die niet goed voor zichzelf zorgt? Zondert iemand zich af van vrienden of familie? Of kom je op straat in een
situatie waarbij je niet weet wat je moet doen?

• Raadhuisstraat 26 (evenement)

• Americaanseweg 54 (realiseren kapsalon
honden)

• Donkstraat 12 (legalisatie sleufsilo's)

• Nieuwstraat 176 (weigering oprichten dubbele carport nr. 174 en 176)

Jouw telefoontje kan het verschil maken

• Kasteellaan, park de 3 gratiën (evene-

• We luisteren naar je verhaal.

ment)

Swolgen
• Legert 5 (legaliseren teelt ondersteunende
voorzieningen)
• Mgr. Aertsstaat 3a (kermis)
Tienray

• Soms kunnen we je geruststellen.

• Kasteellaan 2 (evenement)

• Als jij iets kunt en wilt doen, voor je naaste of voor jezelf, denken we met je mee.

Lottum

• Soms is er professionele hulp nodig om te voorkomen dat de situatie erger wordt. We kun-

• Stokterweg 14 (evenement)

• Spoorstraat 51 (verbreden inrit)

Melderslo

Horst aan de Maas

• Rector Mulderstraat (kermis)

• Grubbenvorst, Burgemeester van

nen deze dan, in overleg, benaderen.
Meer informatie: www.meldpuntsignaal.nl

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

• Bernadettelaan-Johan HofmanstraatPastoor Dinckelsstraat (evenement)

Kempenstraat 50 (last onder dwangsom)

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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In het zonnetje gezet

Scheidsrechters gehuldigd
Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray heeft onlangs vijf leden gehuldigd die de vereniging al vele jaren
trouw zijn. Het gaat om Jan Alards uit Melderslo (vijftig jaar lid), Theo Arts uit Venray (vijftig jaar lid),
Mart Peeters uit America (veertig jaar lid), Jo Smits uit Venray (veertig jaar lid) en Math van den Bekerom uit
Venray (veertig jaar lid). Tijdens de jaarlijkse barbecue werden zij in het zonnetje gezet.

Kampioenen bij HTC Horst
Het is de tweede keer in korte tijd dat
de scheidsrechtersvereniging leden
huldigt. Tijdens de algemene ledenver-

gadering viel die eer te beurt aan Hay
Achten uit Oirlo (vijftig jaar lid), Jan van
Bracht uit Nieuw-Bergen (vijftig jaar

lid) en Math Janssen en Wiek Künen uit
Sevenum (vijftig jaar lid). Kiran en Ram
Subudar waren toen allebei 25 jaar lid.

Tennisvereniging HTC Horst heeft liefst drie kampioenschappen te
vieren. Het vrijdagavondteam HTC Horst 1 gemengd dubbel behaalde
het kampioenschap in de eerste klasse. Verder werd het vrijdagavondteam HTC Horst 1 heren dubbel kampioen in de hoofdklasse.
Ook het vrijdagavondteam HTC Horst 3 gemengd dubbel, dat uitkomt
in de vierde klasse, beëindigde de competitie als eerste.

Wij zijn een groothandel in groente en fruit met
dagelijkse aanvoer van verse producten door middel
van eigen vervoer. In verband met onze groeiende
klantenkring zijn wij op zoek naar ervaren

Loodsmedewerk(st)ers
Groente en Fruit
die ons team kunnen komen versterken.

Functieprofiel
In de functie van Loodsmedewerk(st)er ben je
verantwoordelijk voor het lezen en picken van de orders en
deze klaarzetten voor levering. Daarnaast help je met het
laden en lossen van de vrachtwagens, de bevoorrading
van de koeling en verdere voorkomende werkzaamheden.
Eisen
Voor de functie van Loodsmedewerk(st)er is het van belang
dat je Nederlands kunt lezen en schrijven. Daarnaast heb
je ervaring met de EPT en/of heftruck, ervaring met het
laden en lossen van vrachten en kennis en ervaring met
groente en fruit.
Aanstelling
Het betreft een structurele fulltime baan voor 38 uur in
de week. Je werktijden zijn in overleg maar gewoon
in dagdienst. Bij gebleken geschiktheid ligt een vaste
aanstelling in het verschiet. Beloning conform CAO
Groothandel in Groenten en Fruit.
Meer weten en solliciteren
Wil je meer weten over deze vacature, neem dan contact
met ons op: telefoon 077 - 38 23 331. Je kunt ook een
e-mail sturen naar info@impexheemskerk.nl
Sollicitaties ontvangen wij graag op
e-mail info@impexheemskerk.nl of per post:
Venrayseweg 120a, 5928 RH Venlo.

1407 \ sport
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Jonge zwemsters HZPC deden mee aan
NK synchroonzwemmen
Saar Pouwels (13), Lynn Houben (11) en Fenne Hendrix (12) zijn alle drie al jaren fanatiek bezig met synchroonzwemmen bij zwemclub HZPC Horst. In juni deden zij mee aan het NK synchroonzwemmen in Den
Haag. Het mooiste moment van het zwemseizoen, vinden de meiden. Hier mochten ze weer alles laten zien
wat ze het afgelopen seizoen geleerd hebben.
Synchroonzwemmen is geen standaard sport, maar toch doen Saar, Lynn
en Fenne dit al jaren met veel plezier.
Per toeval kwam Saar uit bij de sport.
“Mijn moeder zag een stukje staan in
de krant over het synchroonzwemmen
en daardoor besloot ik me aan te sluiten bij de zwemclub en ermee te beginnen”, vertelt ze. Ook Lynn kwam via
haar moeder bij het synchroonzwemmen uit. “Ik wilde eigenlijk op ballet”,
lacht Lynn. “Maar mijn moeder vond
dat ik heel goed kon zwemmen en was
van mening dat ik daar iets mee moest
doen. We besloten het te mixen en zo
kwam ik bij synchroonzwemmen uit.
Het is leuk om aan mensen te vertellen dat ik dit doe, omdat het echt een
unieke sport is.” Fenne zwom al bij
het Sterrenplan van HZPC en danste
bij een dansschool. “Na sterrenplan
bleef ik vaak kijken naar de synchroonzwemsters. De combinatie dansen en
zwemmen vond ik leuk. Daarom heb
ik een proefles gedaan. Ik was meteen
enthousiast en ben gestart.”

Trainingen
Iedere week trainen de meiden drie
keer. “We trainen één keer per week
in de gymzaal en twee keer per week

in het zwembad”, legt Saar uit. “In de
gymzaal trainen we kracht, lenigheid
en lichaamsbeheersing. Ook oefenen
we de uitvoeringen buiten het water.
Er zijn ongeveer vijf regionale competitiewedstrijden per seizoen. Dit zijn
techniekwedstrijden, waarbij figuren
gezwommen worden. Verder is er één
keer per jaar het regiokampioenschap.
Daar zwemmen we dan de uitvoering
(dans). Hier train je het hele zwemseizoen voor met je groepje.” Doordat
deze meiden hun limieten hadden
gehaald tijdens de competitiewedstrijden, mochten ze als kers op de taart
meedoen aan het NK. Dit was voor hen
een heel speciale ervaring. Eerst werden de figuren gezwommen waarvoor
punten werden gegeven. De beste
twaalf, die de meeste punten hebben
gehaald voor deze figuren, gingen door
naar de finale en mochten hierbij hun
uitvoering laten zien.

Resultaten
Saar viel tijdens het NK in juni net buiten de top twaalf van de solo’s categorie AGE II, maar mocht wel haar
dans voorzwemmen en deze aan de
jury laten zien. Ze opende de wedstrijd met haar uitvoering. Lynn en

Fenne zwommen wel de finale in de
categorie AGE I duetten en eindigden
uiteindelijk op een zevende plaats.
Zenuwachtig waren de meiden wel.
“Ik heb wel altijd last van spanning”,
geeft Lynn aan. Ook Saar herkent dit
gevoel. “Ik probeer me altijd rustig
te houden en van tevoren is er altijd
een kans om ‘droog te trainen’: dan
kun je op het land even oefenen wat
je erna in het water doet. Dan word je
altijd wel een stuk zelfverzekerder”,
legt Saar uit. “Ik zeg ook altijd dat het
wel goed komt”, voegt Lynn hieraan
toe. “Iedereen is namelijk gespannen.” Ook Fenne was voor de wedstrijd
zenuwachtig. “Ik denk bij de uitvoering
vaak: de jury weet niet hoe de dans
gaat, dus als je een foutje maakt, valt
dat niet meteen op.”
Er gaat altijd een hoop voorbereiding
aan de wedstrijd vooraf. “De badpakken kopen we, maar onze trainster
maakt zelf de steentjes erop”, vertelt
Lynn. “Ook gaat ons haar strak in de
gelatine en wordt onze speciale makeup opgedaan. Daarna zijn we er klaar
voor.”

Show
Niet alleen trainen de meiden het

400 kilo deadlift

Bart Marcelissen 6e bij finale Sterkste
Man van Nederland

hele seizoen voor hun figuren en uitvoering, ze hebben ook ieder seizoen een show in Horst. “Dit doen we
voor iedereen die het leuk vindt om
te komen kijken”, zegt Saar. “Iedere
groep laat dan hun uitvoering zien.
Alle leeftijdscategorieën doen mee en
er wordt echt een show van gemaakt.”
Iedereen is welkom om te komen synchroonzwemmen, geven de meiden

aan. “Naast dat het een leuke sport
is, is het ook altijd gezellig. We gaan
ook op kamp, eten samen frietjes na
de wedstrijd en er is tijd om te kletsen
en lachen tijdens de training”, zegt
Fenne. ”Jong of ouder, je kunt altijd
komen kijken of je het leuk vindt”,
voegt Lynn hieraan toe.
Tekst: Floor Velthuizen

In Almere vond zaterdag 9 juli de finale van de Sterkste Man van Nederland plaats. Twaalf finalisten gingen
de strijd aan met elkaar, waaronder Bart Marcelissen uit Broekhuizenvorst. Bart eindigde uiteindelijk op een
zesde plaats.

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
HORST RONDOM WITTENHORSTSTRAAT
HORST RONDOM
INDUSTRIETERREIN HOOGVELD
SEVENUM RONDOM BEATRIXSTRAAT
MEERLO RONDOM HOOFDSTRAAT
LOTTUM RONDOM
MONSEIGNEUR SCHRAVENLAAN
Bart twijfelde dit jaar om mee te doen,
maar besloot toch deel te nemen aan
de laatste kwalificatie en plaatste zich
daarmee voor de derde keer voor de
finale van de Sterkste Man.
Aan de hand van zes onderdelen werd
de kracht van de twaalf deelnemers
gemeten. De eerste twee onderdelen verliepen voor Bart moeizaam,

maar hierna kwam hij op gang. Op het
onderdeel ‘Silver Dollar deadlift’ kregen de deelnemers 90 seconden om
maximaal acht lifts te doen met een
startgewicht van 250 kilo. Dit gewicht
werd elke keer verzwaard met 25 kilo.
Het lukte Bart tijdens dit onderdeel
om maar liefst 400 kilo te deadliften.
Ook de onderdelen die hierna nog

volgden gingen Bart goed af.
Al met al kijkt hij met een zeer tevreden gevoel terug op de dag. Voor nu
neemt hij even rust en misschien dat
hij aan het eind van het jaar meedoet
aan een powerliftwedstrijd.
Het gehele evenement wordt in september of oktober op televisie uitgezonden.

BROEKHUIZENVORST RONDOM
SWOLGENSEWEG
WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl
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Inzegening Goarput
Deken Varela van Horst aan de Maas heeft zondagochtend 10 juli de
nieuwe waterput bij de Sint-Goarkapel in Meerlo ingezegend. Dat
gebeurde onder grote belangstelling aan het einde van een openluchtmis bij de 400 jaar oude Sint-Goarkapel.

01

0000 \ nieuws
Puzzel

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld
door HEMA Horst!
Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-centrum.nl,
of doe deze in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement
(t.a.v. Marion van Issum), Steenstraat 2, Horst. Vergeet niet uw naam, tel.nr.
en mailadres te vermelden. Oplossingen moeten vóór zondag 17 juli 2022
(12.00 uur) binnen zijn. De winnaar wordt donderdag 21 juli 2022 bekend
gemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

De put verdween eind vorige eeuw
door vernieling. Jan Poels en Jan
Peters namen het initiatief de waterput in ere te herstellen. De deken
memoreerde in zijn preek dat al meer
dan driehonderd jaar pelgrims naar
deze plek in Meerlo komen. Hij dankte

de twee initiatiefnemers en de vrijwilligers die hebben meegewerkt.
Alle bezoekers van de openluchtmis
kregen een glaasje water mee dat
was voorzien van een etiket met een
afbeelding van de put en de tekst
‘Water is leven’.

SjanTé luidt vakantie in met
openbare repetitie
Feestband SjanTé gaat op vakantie. Ze viert dit traditiegetrouw met een
openbare repetitie op locatie. Dit jaar is gekozen voor café Maos in
Swolgen. De openbare repetitie vindt plaats op donderdag 21 juli en
begint om 20.00 uur.
De zestienkoppige feestband, met bla- wezig en bezoekers kunnen hun favoriete nummer aanvragen. Dit wordt
zers, een combo en zang, speelt
nummers op verzoek. De setlist is aan- vervolgens door de band gespeeld.

Informatiebijeenkomst over
leesclubs
In de bibliotheek van Horst vindt dinsdagmiddag 19 juli een gratis
informatiebijeenkomst plaats voor wie het leuk vindt literatuur te
(gaan) lezen en in contact te komen met andere liefhebbers.
Wie wil weten of een leesclub iets
voor hem of haar is, is van harte
welkom op de informatiebijeenkomst. Lidmaatschap van de bibliotheek is hiervoor niet noodzakelijk.
De bijeenkomst wordt georganiseerd
door Senia, dat in heel Nederland
leesclubs literatuur (Nederlands en
vertaald, Engels, Frans en Duits), biografieën, poëzie, filosofie, natuur en
(kunst)geschiedenis opzet. De meeste

leesclubs lezen en bespreken zes of
zeven boeken per jaar. Meer informatie over de werkwijze is te vinden
op www.senia.nl Belangstellenden
zijn op dinsdag 19 juli om 13.00 uur
welkom in de bibliotheek in Horst.
Graag vooraf aanmelden in verband
met het aantal beschikbare plaatsen. Dit kan door een e-mail te sturen
naar yvonne.pasmans@senia.nl

Adver torial

Luuk Lenders speelt zondag
in Aardbeienland
Zondag 17 juli is de creatieve muzikant Luuk Lenders van 13.30 tot
16.30 uur te gast op het terras van het Horster Aardbeienland.
Entree tot het terras is zoals altijd gratis.
Luuk’s inspiratie ligt in de Ierse
Folkmuziek, maar inmiddels heeft
hij zijn grenzen verlegd en zijn weinig muzikale culturen hem meer
vreemd. Hij kan mensen boeien
met ingetogen muziek op diverse
fluiten en accordeon en kan men-

sen laten lachen en dansen op de
opzwepende tonen van muziek
uit diverse landen. Zijn humor is
subtiel en hij is sterk in het gebruiken van alledaagse voorwerpen
als instrument. U bent van harte
uitgenodigd.

Horizontaal 1. Deel van auto 6. Weerkundige term 13. In grote getale 19. Veel 21. Vordering 22. Gehoororgaan
24. Zeurkous 25. Inhoudsmaat 27. Fout 29. Echtgenote 32. Ondernemingsraad 33. Tijdstip 35. Stel 36. Kluns
38. Overzetboot 39. In werking 40. Raamscherm 41. Landbouwgerei 43. Palm meel 45. Plak 47. Vluchtige stof
48. Aanspreektitel 49. Kantoorbediende 51. Wijnsoort 53. Liefdesgod 54. Gemalen schors 55. Verlegenheid
56. Gescheiden 58. Serie 60. Arm holte 62. Dansavond 64. Maanstand 65. Gevoel 67. Ton 68. Kraan 69. Vlek
70. Lage druk 71. Weinig mogelijkheid 72. Roofvis 73. Omroep 75. Soort onderwijs 76. Lidwoord
78. Haarverzorgingsproduct 79. Achterspeler 81. Inhoudsmaat 82. Herrie 84. Scheepsschade 86. Eens
89. Riviermonding 91. Part 92. Mannetjesbij 93. Mondwater 95. Geur 97. Schoeisel 99. Kwijt 100. Soort
101. Kosteloos 103. Clown 105. Overzeese post 106. Schapen haar 107. Modegek 108. Niets 109. Erfelijkheidsdrager
111. Bouwmateriaal 113. Steen 114. Voorzetsel 115. Openstaande betrekking 117. Schandelijk 119. Zijne Excellentie
120. Inleg 121. Noorse god 123. Huid 124. Overleden 126. Gereedschap 127. Rekenopgave 128. Insect.
Verticaal 1. Schooier 2. Als boven 3. Ten opzichte van 4. Slim 5. Spoedig 7. Romeins keizer 8. Zitbad 9. Boom
10. Onderofficier 11. Deel van woning 12. Gil 14. Kaarten boek 15. Teken 16. Vreemde munt 17. Voormiddag
18. Vogelnaam 20. Plaaggeest 23. Uitroep om aandacht 26. Luiaard 28. Zuivelproduct 30. Zuster 31. Allee
32. Deel van oor 34. Plak 37. Voorzetsel 38. Aantal schepen 40. Op deze plaats 42. Kist 44. In orde
46. Soort zeilboot 47. Royaal 48. Pasvorm 50. Ruzie 52. Voldaan 54. Noot 55. Kleine koelkamer 57. Russisch heerser
59. Muziekgroep 61. Gokker 62. Laster 63. Nobel 64. Tafelgast 66. Onderzoeksinstelling
69. Sociale Verzekeringsbank 74. Familielid 75. Deel van driehoek 77. Knorrepot 78. Rij 80. Vochtig 81. Tandbederf
83. Poeder 84. Speelkaart 85. Veiligheidsraad 87. Boom 88. Zoete stof 90. Opdracht 92. Gegevens
94. Oude Testament 96. Viskorf 98. Lange rij 99. Drukkend 100. Renner 101. Afrikaans dier 102. Lieverd
104. Wintervoertuig 107. Stadium 108. Thans 110. Drentse plaats 112. Varkensgeluid 115. Belangrijk persoon
116. Tot en met 118. Onwetend 120. Lengtemaat 122. Daar 123. Vorige koers 125. Dat is.
De oplossing van de puzzel in de Hallo van 7 juli 2022 was:
’Het is gebeurd met de koopman’.
En de winnaar is: Ger Litjens uit Melderslo. Van harte gefeliciteerd met een cadeaubon t.w.v. € 25,beschikbaar gesteld door Gommans De Echte Bakker in Horst!

Sudoku

3

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle
rijen en kolommen en in elk vierkantje van de
vakken van 3x3.
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Religie

Medische zorg

Tijden Heilige Missen

Apotheek

Broekhuizen

Raadhuisplein 2 Meerlo
0478 53 00 80
apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-17.30 uur
zaterdag 10.00-12.00 uur

Zondag 17 juli

Griendtsveen
Zondag 17 juli

Grubbenvorst
Zaterdag 16 juli

Hegelsom

11.00

19.00

Huisartsenpost
Venlo

Zondag 17 juli

09.30

Horst

Zaterdag 16 juli
Zondag 17 juli
Maandag 18 juli
Dinsdag 19 juli
+ aanbidding
Woensdag 20 juli
Donderdag 21 juli
Vrijdag 22 juli

Kronenberg
Zaterdag 16 juli

Meerlo

Donderdag 21 juli
- Biddende moeders

Sevenum

Zondag 17 juli
+ uitstelling
Maandag 18 juli
Dinsdag 19 juli
Donderdag 21 juli
Vrijdag 22 juli

Swolgen

Zondag 17 juli
Dinsdag 19 juli

Tienray

Woensdag 20 juli

De Schuilplaats
zondag

10.30

Apotheek Maasdorpen

kerkdienst

18.00
11.00
18.30
09.00
18.30
18.30
18.30

19.15

(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

Gebiedsteams

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

Zomercarnaval wederom geslaagd
In en rondom café De Beurs en De Mèrthal was het zaterdag 9 juli weer tijd voor de Horster zomercarnaval. Om 19.11 uur werd gestart met de receptie, die werd aangeboden aan prins Guus I en zijn adjudanten
Jens en Joep. Daarna volgde het avondprogramma met optreden van verschillende artiesten. De organisatie blikt terug op een geslaagde avond.

09.00
09.30

Gemeente Horst aan de Maas

09.30
14.00
09.30
18.30
18.30
18.30

Tandarts

Tentoonstelling in de Kantfabriek

15 t/m 17 juli

In museum de Kantfabriek in Horst is tot en met 30 december de tentoonstelling ‘Langs geborduurde wegen’
te zien. Getoond wordt hoe Chinese bergvolkeren op hun traditionele streekdrachten de wegen hebben geborduurd waar zij vandaan komen.

09.00
19.00

18 t/m 21 juli

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Spoedgevallendienst

Prime Dent
Raadhuisstraat 12, Venray
0478 58 22 81

Tand ID Meerlo
Raadhuisplein 24, Meerlo
0478 69 24 65

19.00

10.00

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

In reactie op deze tentoonstelling roept
het museum iedereen op om op zijn of
haar eigen manier (borduren, haken,
quilten, tekenen, fotograferen) een verbeelding van zijn of haar weg te maken.
Daarbij kan men ervoor kiezen om
letterlijk de route naar de Kantfabriek
te verbeelden, maar andere creatieve

ideeën, zoals het verbeelden van wat
de Kantfabriek voor iemand betekent,
behoren ook tot de mogelijkheden.
Deelnemers worden opgeroepen hun
creatie te delen via mail, Facebook of
Instagram en hun werk (maximaal A4)
voor 15 november in te sturen of af te
geven in museum de Kantfabriek. De

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

inzendingen worden geëxposeerd in
de maand december. Een jury kiest dan
de drie creatiefste werken. Die krijgen
een vermelding op de website van het
museum. De winnaar ontvangt een
tegoedbon van 50 euro voor de museumwinkel. Kijk voor meer informatie op
www.museumdekantfabriek.nl

Wat doen onze Transportplanners?
De Transportplanners van AB Texel
zorgen er dagelijks voor dat er een
efficiënte planning wordt gemaakt voor

Alarmnummer

het transport van agrarische producten,

Brand, ongeval of misdrijf

zoals (poot)aardappelen, uiten, erwten en

112

suikerbieten. Als Junior Transportplanner
ga je dit team ondersteunen en leer je

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Vacature: Junior
Transportplanner
Locatie: Broekhuizenvorst

gaandeweg alles over dit mooie vak.
Wat verwachten we van jou?
Het enige wat we van jou verwachten
is dat je gemotiveerd bent, zin hebt in
een nieuwe uitdaging én niet bang bent
om vragen te stellen. Wil je deze baan
combineren met een opleiding? Dat is

Is het jouw droom om aan de slag
te gaan als Transportplanner, maar
beschik je (nog) niet over een afgeronde
opleiding en/of relevante werkervaring?
Dan hebben wij leuk nieuws! Bij AB
bieden wij nieuw talent namelijk graag
de kans om hun dromen waar te
maken. Daarom kun je bij ons aan de
slag als Junior Transportplanner. Onze
ervaren collega’s staan klaar om jou alle

Priesternoodnummer

kneepjes van het vak te leren!

natuurlijk geen probleem. Bij AB vinden
we het juist goed als collega’s zichzelf
verder ontwikkelen.
Interesse? Stuur dan je cv en motivatie
naar hr@abtexel.nl.
Wil je eerst nog wat meer weten?
Neem dan contact op met Lisanne
Nauta via 088 - 94 35 058 of bekijk de
volledige vacature op
www.abtexelgroup.work.

Horst aan de Maas
06 55 40 80 23

AD 29_Wervingscampagne.indd 1
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Geplukt

Alex Tros Hegelsom
In zijn leven staan twee dingen centraal die niet de meest logische
combinatie vormen: op hoog niveau boksen en modellenwerk.
Toch gaat dit hem goed af en heeft hij nog nooit met een blauw oog op
de set gestaan. In alle drukte vindt hij rust bij zijn vriendin Sofie,
waarmee hij net terug is gekomen van een weekje Ibiza. Deze week
wordt Alex Tros (23) uit Hegelsom geplukt.
Al bijna zijn hele leven woont Alex
Tros in Hegelsom. Hij werd geboren
in Horst, maar verhuisde met zijn
ouders en broertje naar het naastgelegen dorpje toen hij 1,5 was.
Ondanks het feit dat hij zichzelf
toch richting de stad ziet trekken
wanneer hij ouder wordt, heeft
hij altijd een fijne jeugd gehad in
Hegelsom en zijn er verschillende
dingen die hem binden aan het
dorp.

Nieuwe uitdaging
Eén van de redenen dat Alex
momenteel goed op zijn plek zit
in Hegelsom, is omdat boksclub
Energetic Training in Horst vlakbij
ligt. Bij deze boksclub is hij bijna
dagelijks te vinden. “Toen ik 18
was, ben ik begonnen met boksen”, vertelt Alex. “Van mijn 4e tot
18e heb ik in Hegelsom gevoetbald. Dit was leuk, maar ik wilde
graag iets doen waarbij de prestatie bij mezelf ligt.” Toen Alex
de realityshow van kickbokser
Nieky Holzken voorbij zag komen,
was hij meteen enthousiast.
“Ik wilde eigenlijk gaan kickboksen en kwam terecht bij Energetic
Training in Horst. Kickboksen ging
daar niet, dus ging ik aan de slag
met boksen.” Dit beviel zo goed,
dat Alex na twee jaar besloot om
mee te doen aan een wedstrijd
in Denemarken. “Na anderhalve

minuut had ik al gewonnen”, lacht hij.
“Ze dachten dat ik al meer ervaring
had, maar ik heb er in die twee jaar
ontzettend hard voor gewerkt. Ik vind
niet per se dat ik een bepaald talent
heb. Mijn talent is echt mijn doorzettingsvermogen”, legt hij uit. “Ik ben
vrij laat begonnen met de sport, maar
ben er 100 procent voor gegaan.”
In een normale week traint Alex wel
tien tot twaalf keer. “Vaak boks ik drie
tot vier keer per week, doe ik twee
looptrainingen, heb ik drie krachttrainingen en zijn er coördinatietrainingen
en yoga”, legt hij uit. Boksen neemt
dan ook een groot deel van zijn vrije
tijd in beslag. Dit niet zonder resultaat.
Afgelopen juni won Alex namelijk voor
de tweede keer goud op het NK boksen in de B-KLASSE elite heren tot 80
kilo. Door deze winst stroomt Alex nu
door naar de A-klasse, wat inhoudt dat
hij nu op het hoogste niveau bokst.
“Volgend jaar willen we rond de twintig wedstrijden draaien”, geeft Alex
aan. “Dat wordt hard werken, maar ik
heb er wel echt zin in. Ik ben na mijn
eerste titel daarnaast ook benaderd
door het nationale boksteam, dus daar
zit ik nu ook bij. Dat is wel heel vet en
eigenlijk al een droom die uitkomt.”

Opleiding
Sport is dus een belangrijk onderdeel
in het leven van Alex. Dit blijkt ook
uit de keuze voor zijn vervolgopleiding. Nadat hij de middelbare school

afrondde, volgde Alex de opleiding
onderwijsassistent/pedagogisch
medewerker aan Gilde Opleidingen in
Oostrum. “Het is logisch om na deze
opleiding door te leren en bijvoorbeeld de pabo te doen”, vertelt hij.
“Omdat sport zo belangrijk is voor
me, heb ik ervoor gekozen om de
opleiding Sportkunde te gaan volgen. Hierin zit wel een stukje onderwijs, maar het is toch meer gericht op
sporten. Ik heb zelfs stage gelopen
bij Energetic Training, in die periode
was ik daar dus nog vaker te vinden. Dan wordt het soms wel veel.
Gelukkig ben ik bijna klaar, ik hoef
nog maar één jaartje.”

Modellenwerk
Het is misschien niet de meest logische combinatie, maar naast het
boksen is Alex in het dagelijks leven
werkzaam als model. “Dat is niet altijd
handig, nee”, lacht hij. “Twee jaar
geleden besloot ik wat foto’s op te
sturen en toen werd ik benaderd door
Elite Model Management Amsterdam
en later ook door Trend Models
Management in Spanje. Bij beide
heb ik een contract.” Inmiddels heeft
Alex al verschillende shoots gehad en
wordt het steeds drukker. Het werk
en sporten combineren is volgens

Alex soms best lastig. “Laatst had ik
wel even stress, omdat het NK boksen plaatsvond op zaterdag en zondag. We kregen toen te horen dat er
misschien ook vrijdags gebokst moest
worden, maar ik had die dag een
shoot gepland staan. Uiteindelijk is dat
goed gekomen, maar als ik eerst moet
boksen en een paar dagen later een
shoot heb, dan is dat best riskant.”
Inmiddels wordt Alex ook al door
bekendere namen gevraagd.
“Twee weken geleden heb ik een
shoot gehad voor About You”, vertelt
hij. “Dat was heel leuk om te doen.
De shoot vond plaats in Amsterdam,
maar in de zomer wordt altijd de
herfst-/wintercollectie geschoten. Stond ik daar in Amsterdam in
een coltrui met 30 graden. Het was
wel echt superleuk en ik ben heel
benieuwd naar het eindresultaat.”
Volgende week vliegt Alex misschien
naar Barcelona, om daar een shoot te
doen. “Normaal ben ik wel heel erg
van het plannen, maar in de modellenwereld moet je accepteren dat dit
soort dingen soms heel last-minute
worden geregeld. Vaak wordt alles
voor je geregeld en je moet dan alles
loslaten, dat is soms best moeilijk.
Toch ben ik heel blij dat ik dit werk
kan doen.”

Liefde
In alle drukte vindt Alex rust bij zijn
vriendin Sofie, die hij leerde kennen
via de datingapp Bumble. “Het klikte
meteen tussen ons en we zijn nu bijna
een half jaar samen”, vertelt Alex.
“Onze eerste date was heel spontaan.
Ik had een shoot gehad en stond op
het punt om de trein terug te nemen.
Sofie woont in Arnhem en ik stuurde
voor de grap een foto van de trein die
naar Arnhem ging. Zij zei: ‘kom maar
langs’ en toen zijn we wat gaan eten
samen. De rest is geschiedenis, daten
via zo’n apps kan dus wel echt werken. Sinds kort woont ze in Nijmegen,
dus zo ver is het niet.”
Sofie en Alex zijn net terug van een
weekje Ibiza. “Samen hebben we een
roadtrip over het eiland gemaakt in
een busje. Dat was superleuk. Bij Sofie
kom ik echt tot rust en leer ik dat het
belangrijk is om te ontspannen en
balans te hebben tussen allerlei verschillende bezigheden. We gaan er
graag samen op uit om nieuwe dingen
te ontdekken of lekker te gaan uiteten.”

Tekst: Floor Velthuizen
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De leukste uitjes en evenementen op een rij - Gratis vakantiekrant 2022
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Oorlogsmuseum

Oorlog in de Peel
is vernieuwd en geopend
vanaf 5 mei
Prachtig museum met levensechte diorama’s die een zeer
realistisch beeld geven van de oorlogsjaren rondom de Peel.
Omvat o.a. een zeer uitgebreide wapencollectie
en vele authentieke uniformen, gebruiksartikelen
en documenten uit de jaren 40-45.

Openingstijden
woensdag van 19.00 tot 22.00 uur
zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur
zondag van 10.00 tot 17.00 uur

Gevoel…

Pluk

Nog niet zo lang geleden keek ik naar een kleurrijke
verzameling van heel veel kinderen uit Horst aan

Je eigen
blauwe bessen

de Maas. Ze hadden drie dagen door onze mooie

gemeente gewandeld en kwamen in een defilé aan
op het Wilhelminaplein. In leeftijd variërend van 6

tot 12 zaten ze in groepjes bij elkaar, samen met één
of twee ouders die hadden meegewandeld.

Geniet van vers blauwe bessengebak, lekkere producten
en koop of pluk zelf je eigen blauwe bessen.
Naast een winkel met heerlijke blauwe bessenproducten, die je direct
kunt nuttigen op het gezellige terras,
kun je ook genieten van een heerlijke lunch.
Kijk op www.blauwebessenland.nl
voor meer informatie en onze openingstijden

Op de plek waar ik stond, zo vlak

voor de prijsuitreiking, bekroop me
ineens een zomers gevoel. Kwam

dat door de verschillende kleuren

op het plein, die me deden denken
aan een prachtige rozentuin, zoals
er bijvoorbeeld in Lottum een is?

Was het de beweeglijkheid en het
plezier van de kinderen, die me

deden denken aan een drukbezocht
golvend zwembad, zoals bij de
Kasteelse Bossen? Of was het

simpelweg het prachtige weer

tijdens de afsluitende dag van de

Wandeldriedaagse dit jaar, wat me
dat zomerse gevoel gaf?

Hoe dan ook, het zomerse gevoel
was in één keer aanwezig. En dat

Swolgensedijk 13
5962 NP Melderslo
info@oorlogindepeel.nl
06 - 220 643 58

zomerse gevoel komt opnieuw

opzetten als ik de inhoud van deze

Zomerkrant bekijk. Ik lees er zoveel
activiteit, plezier en beweging

Dorperpeelweg 1, 5966PM America.

Tel. 06- 392 392 65

in. De kleurrijke initiatieven voor

inwoners en toeristen die er in de
Zomerkrant beschreven staan, ze

Deze Zomerkrant onderstreept

staat. Maar misschien ben ik een

dan in Horst aan de Maas kan het

op die zomerse zondagmiddag van

waarvoor je helemaal niet zo

iedereen deze zomer een prachtige

duizend kinderen als getuige…

leken toen al wel vooraangekondigd,
de Wandeldriedaagse. Ik weet het

zeker, het wordt een mooie zomer in
Horst aan de Maas!

dat zomerse gevoel. Een gevoel
ver van huis hoeft. Als dat huis

tenminste in één van de zestien
dorpen van Horst aan de Maas

beetje bevooroordeeld. Ik wens

tijd toe. En als u nog moet kiezen
waar u naar toe wil? Kleurrijker,

beweeglijker, actiever en plezieriger

niet worden. Ik heb een kleine

Ryan Palmen

Burgemeester van Horst aan de Maas

Rubriekenoverzicht
eten en drinken
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Genieten van een

Voor een actieve vakantie

Shoppen in Horst aan

De natuur is in

De gemeente Horst aan

Voor jong en oud is er

een restaurant of gezellig

de juiste plek. Huur een

In de hele gemeente

alom aanwezig, maar

Het samenvoegen van een

aan de Maas. De jeugd

gastronomisch diner in
bijkletsen onder het

genot van een goed glas
wijn of lekker pilsje.

In Horst aan de Maas
zijn tal van leuke

restaurants en cafés.
Vergeet niet de

lokale specialiteiten,

zoals blauwe bessen of
aardbeien te proeven.

is Horst aan de Maas

fiets, ga met de huifkar
mee, speel een potje

boerengolf, ga behendig
over de waterskibaan,

neem een frisse duik of

trek de wandelschoenen
aan en verken één van
de vele wandelroutes

in Horst aan de Maas.

de Maas is gezellig.

zijn allerlei authentieke
winkelgelegenheden.

Wekelijks zijn er markten
in Horst en Sevenum.
In Horst aan de Maas
is een groot aanbod

van voedingsmiddelen
tot luxe goederen.

Een groot voordeel:

Horst aan de Maas
vooral zeer divers.

Van de oevers van de

Maas tot de Peelgebieden
in Griendtsveen

en alles wat daar tussenin
zit.

de Maas is jong.

aantal gemeenten bracht
verenigingen samen

en zorgde ook dat de

gemeente werd versterkt
met een groot aantal

musea. Het is leuk om in

Horst aan de Maas kunst
en cultuur te snuiven.

veel te doen in Horst
leeft zich uit in de

speeltuin of één van de

attractieparken en samen
neem je de auto voor een
rit langs één van de vele

bezienswaardigheden in
Horst aan de Maas.

overal gratis parkeren
(met parkeerschijf).

Colofon

ZOMER in Horst aan de Maas is een gratis uitgave van Kempen Media en is op donderdag 14 juli 2022 gratis verspreid via nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas.
Daarnaast ligt de zomerkrant gedurende de zomerperiode tot en met 31 augustus bij diverse recreatie- en horecagelegenheden in Horst aan de Maas.
Kempen Media

Verspreiding & bezorging

077 208 32 00

bezorgservice@garcon.nl

Handelstraat 17, 5961 PV Horst
info@kempen-media.nl

Garçon

Bij het vervaardigen van de gratis vakantiekrant is uiterste zorgvuldigheid betracht. Aan de inhoud en vormgeving van
deze krant kunnen geen rechten worden ontleend. Kempen Media is niet aansprakelijk voor eventuele fouten. Kempen
Media behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht conform artikel 15 lid 1 sub 4
van de auteurswet als het databankrecht voor.
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Fotospeurtocht

door Horst aan de Maas

Horst aan de Maas kent vele mooie en fotogenieke plekjes, van dorpspleinen tot natuurgebieden en wandelroutes. Weet u de
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onderstaande foto’s aan het juiste dorp te koppelen? Elke plaats staat eenmaal op de foto.
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De zestien dorpen van

6

Horst aan de Maas zijn:

America

Broekhuizen

Broekhuizenvorst
Evertsoord

Griendtsveen

Grubbenvorst

Kronenberg

10

12
11

Lottum
Meerlo

Melderslo
Meterik

Sevenum
Swolgen
Tienray

16

15

14

13
11 Melderslo | 12 Kronenberg | 13 Meterik | 14 Sevenum | 15 Hegelsom | 16 Swolgen

Horst

5 Broekhuizenvorst | 6 Evertsoord | 7 Tienray | 8 Lottum | 9 Horst | 10 Meerlo |

Hegelsom

Oplossing: 1 Griendtsveen | 2 Grubbenvorst | 3 America | 4 Broekhuizen |
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Het festivalseizoen is weer geopend
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Wiel en Gon Jenniskens bezitten hobbytuin van twee voetbalvelden groot

‘Als het je hobby niet is, moet je
nooit aan zo’n tuin beginnen’
Groene vingers, dat hebben Wiel en Gon Jenniskens uit Hegelsom wel. Nadat het stel elf jaar geleden

wel moeilijker om nieuwe plantennamen te onthouden”,

tuin. De tuin is inmiddels uitgegroeid tot een oppervlakte van zo’n twee voetbalvelden groot. Het is een

zomaar uit de lucht vallen. Wiel en Gon waren voorheen

stopte met hun eigen tuincentrum, hebben de twee de liefde voor groen voortgezet in een hobby: de
walhalla voor dieren, planten, bloemen en natuurliefhebbers.

Het stel omschrijft de tuin als een natuurlijke

wandeltuin. De tuin bestaat uit een oud bosgedeelte
en een bloemrijkgedeelte. “Er staan hier misschien

in de week mee bezig, als we daar zin in hebben”,
geeft Wiel aan.

wel één miljoen bloemen en pakweg 2.500 tot

Hobby

Daar gaat veel tijd in zitten. “Het gazon moet

je hobby niet is, moet je nooit aan zo’n tuin beginnen”,

3.000 verschillende soorten planten”, zegt Wiel.
gemaaid worden, het onkruid moet weggehaald

worden en de planten en bloemen moeten water

krijgen en gesnoeid worden. We zijn er zeven dagen

De tuin is de grootse hobby voor Wiel en Gon. “Als het

zegt het stel. Het is een hobby waar het stel behoorlijk
veel kennis van heeft. “Ik ken 95 procent van de

Latijnse plantennamen. Al wordt het op deze leeftijd

zegt Wiel. De kennis en liefde voor groen komen niet

de eigenaren van een tuincentrum in Hegelsom. Ze zijn
elf jaar geleden gestopt met het bedrijf. “Het verkopen
van het tuincentrum ging heel moeilijk vanwege de

economische crisis. Anders hadden we het misschien

verkocht.” Dat laatste hebben ze namelijk niet gedaan.

Een deel van de locatie van het voormalige tuincentrum
dient nu als onderdeel van de tuin. Naast Wiel en

Gon zelf, plukken ook familieleden de vruchten af
van het plezier wat de tuin met zich meebrengt.
“De kleinkinderen hebben hier overal gespeeld.

Toch wil geen kleinkind de tuin later overnemen. Dat is
veel te veel werk naast een vaste baan.”

Plantenruilbeurs

specht in een dode boomstam een nestje gemaakt.

mooi, maar zouden deze zelf nooit willen hebben

hebben, er zeker één van in de tuin. “Zo krijg je een

makkelijker een hol in timmeren. Daarom laat ik de dode

wij gezond blijven, willen we dit werk blijven doen.”

Het stel heeft van alle planten die ze ooit verkocht

breed assortiment aan planten”, geven ze aan. Maar hoe

komen ze toch aan al die planten? Wiel en Gon gaan nog
altijd naar de plantenveiling in Heringen in Duitsland.

Ook bij de veiling in Grubbenvorst zijn ze zo nu en dan

te vinden. “We zijn steeds op zoek naar nieuwe soorten.
De soorten die we al hebben, kopen we niet. Bepaalde

planten zijn erg gewild. Daar hangt ook een behoorlijk
prijskaartje aan, waar we niet altijd mee in zee gaan.
Soms heb je achteraf toch spijt dat je de plant niet

gekocht hebt”, zegt Wiel. Daarnaast is het stel ook lid

van de vereniging Groei en Bloei. “Dat is een landelijke

Dode boomstammen zijn zachter, daar kan de specht
bomen staan”, zegt Wiel. Het stel kan intens genieten

van de aanwezigheid van de dieren. “Er is niks mooiers

dan wanneer wij in de keuken zitten, naar buiten kijken

en de vogels en de eekhoorns voor het keukenraam zien
zitten.” Daarentegen is er volgens Wiel ook een nadeel
aan die wilde dieren. “Er lopen
een aantal wilde poezen rond
hier in de tuin. Die jagen op

vogels. Dat vind ik één van de
grote nadelen.”

vereniging waar plantenliefhebbers zich bij kunnen

Opentuindagen

plantenruilbeurs. Planten die wij over hebben, nemen we

opentuindagen voor liefhebbers

aansluiten. Twee keer per jaar organiseren zij een

mee en kunnen we ruilen tegen andere planten”, zegt
Gon.

Dierentuin

De tuin is ook een aantrekkelijke woning voor dieren.
“Voor onder andere de groene specht, de bonte

specht, eekhoorns en Vlaamse gaaien”, zegt Gon.

De aanwezigheid van spechten in de tuin ziet het stel
ook terug. “Er zitten gaten in verschillende bomen,
die spechten zelf erin hakken. Vorig jaar heeft een

Wiel en Gon organiseren

die graag een bezoekje willen
brengen aan de tuin van het

Hegelsomse stel. Dit doen ze

nu zo’n zes jaar. “Voornamelijk

plantenfreaks komen kijken. Met
de opentuindagen leer je nieuwe
mensen kennen en kun je kennis
met elkaar delen.” Wiel geeft

aan dat mensen de tuin prachtig

vinden. “Bezoekers vinden de tuin

vanwege het onderhoud dat erbij komt kijken. Zolang
De eerstvolgende kijkdag vindt plaats op zondag 19 juli
van 12.00 tot 17.00 uur. Iedereen is welkom om een
kijkje te nemen in de tuin van Wiel en Gon.
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Kunstsnuiven aan de Maas
Bezoek de Hemel op Aarde: de Sint-Lambertuskerk
Het rijksmonument Sint-Lambertuskerk in Horst staat op een plaats waar al meer dan duizend jaar
christelijke rituelen hebben plaatsgevonden.

Het indrukwekkende godshuis heeft diverse bijzondere architectonische details en monumentale glas-in-lood
vensters. Haar religieus erfgoed met prachtige heiligenbeelden en liturgische gebruiksvoorwerpen, tentoongesteld in de schitterende schatkamer in de crypte van de kerk, vormt één van de meest bijzondere kerkinventarissen van Nederland. De Sint-Lambertuskerk verdient uw bezoek!

Openingstijden: dinsdag van 10.30 tot 12.30 uur, woensdag/donderdag/zaterdag/zondag van
14.00 tot 16.30 uur. Op afspraak worden ook rondleidingen gegeven.

Contactpersoon is Jacques Kelleners, 077 398 53 49. Voor meer informatie: www.kerkschattenhorst.nl
Over de kerk en haar schatten is een zeer fraai boekwerk verschenen, getiteld De Hemel op Aarde.
Het is voor 29,95 euro verkrijgbaar in de kerk zelf en bij de lokale Bruna.

Sint-Lambertuskerk, Sint-Lambertusplein 16, 5961 EW Horst, www.kerkschattenhorst.nl

Kasteel Huys ter Horst
Kasteel Huys ter Horst is gelegen in het bosrijke ‘Kasteelpark ter Horst’ nabij de A73. Het kasteel
is rond 1300 gebouwd als vluchtburcht en door de jaren heen uitgebouwd tot één van de

grootste kastelen van Zuid-Nederland, in haar tijd. De deels weer herbouwde ruïne is een bezoek
meer dan waard!

Deze zomer is de kasteelruïne te bezoeken tijdens de openstellingen/kasteel bewoond op de zondagen
7 augustus en 4 september. Het kasteel is dan bewoond met verschillende personages uit het verleden.

Je kunt een praatje maken met één van de ridders, het kruidenvrouwtje, de kokkin en de kinderjuffrouw.
Met een beetje geluk is de rondreizende verhalen verteller er ook!

Mocht je op deze dagen niet kunnen komen, dan is er de mogelijkheid tot het boeken van een rondleiding,
dit kan op elk gewenst tijdstip, mits er een rondleider beschikbaar is. Bel hiervoor onderstaand nummer.
Voor meer informatie of reserveringen: www.kasteelhuysterhorst.nl of 06 16 96 99 13.
Kasteel Huys ter Horst, Kasteellaan 2, 5961 BW Horst, www.kasteelhuysterhorst.nl

Museum de Kantfabriek: ‘Langs Geborduurde Wegen’
Deze tentoonstelling is te zien van 3 april tot en met 30 december 2022. Een intrigerende titel voor
een indrukwekkende expositie over de textiel collectie van Ien Rappoldt.

De collectie bestaat uit streekdrachten met bijbehorende accessoires van de Miao en andere bergvolken uit
zuidwest-China. De grote verscheidenheid van textieltechnieken in de kleding van de volken is ontstaan
door eeuwenlange isolatie in de bergen. De titel van de expositie, Langs Geborduurde Wegen, verwijst

naar een oude Miao legende over migratie uit een ver verleden. De vele volken raakten verspreid over het
zuidwesten van China en verbeelden de verhalen en legenden van hun geschiedenis in de borduurkunst

op hun kleding. De expositie laat verschillende regio’s van de provincie Guizhou zien met haar specifieke
streekdrachten en tradities. De streekdrachten met bijbehorende accessoires, zoals mutsjes, sieraden,
babydraagzakken en manden, hebben een grote historische en museale waarde. Met de toenemende

Voor 2-3 s
m

belangstelling voor traditionele borduurtechnieken inspireren deze zelfs de hedendaagse haute couture.
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Museum de Kantfabriek, Americaanseweg 8, 5961 GP Horst
www.museumdekantfabriek.nl

Museum Peel en Maas in Helden
Museum Peel en Maas in Helden biedt een leuk uitstapje voor het hele gezin! Van de Romeinen
en de Tweede Wereldoorlog, tot de industrialisatie en het recente leven in de jaren vijftig.

Moppentrommel
Bas en Pieter zitten samen op een bankje
te genieten van een ijsje.

“Bah”, zegt Bas op eens.
“Er zit een vlieg op mijn ijs.”
“Oh”, antwoordt Pieter.
“Zeker een liefhebber van de wintersport!”

Waarom vliegen vogels in de winter naar het Zuiden?
Antwoord: Het is te ver om te lopen!

Twee koeien staan in de wei.

Zegt de ene koe tegen de andere:

“Het tocht hier. Mag het hek dicht?”

De geschiedenis komt tot leven. Voor kinderen is er de spannende speurtocht. Hoogtepunt is de
nabootsing van de aardbeving uit 1992. Je wordt flink door elkaar geschud, als je durft!

Je beleeft de fraaie tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog. Zo hoor je bommenwerpers overvliegen,
volg je de WOII-speurtocht en ga je decoderen. Kun jij de code kraken? Open dan het slot van de

mysterieuze, stoere WOII-kist. Wie weet is er een leuk presentje in de kist verstopt... Op onze zolder zijn
verschillende nieuwe exposities gericht op Peel en Maas in de vorige eeuw. Dankzij veel historisch foto

materiaal, korte teksten en filmpjes, interactieve touchscreens en activiteiten voor de jeugd kom je meer te
weten over de historische tramlijnen, de beugelsport, de Limburgse mijnen en ambachtelijke beroepen als

timmerman en smid. Neem daarnaast plaats in ons naoorlogse school en maak een selfie. Sluit het bezoek
aan het museum af met een kopje koffie en een stuk heerlijke Limburgse vlaai in de Gasterie!

Museum Peel & Maas, Aan de Koeberg 3, 5988 NE Helden, www.museumpeelenmaas.nl
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Zondag ontbijt
Het ontbijtpakket bestaat uit:
• 2 PLUS Roomboter croissants
• 2 PLUS Petit pain (bruin of wit)
• 1 fles à 500 ml PLUS Vers geperst sinaasappelsap
• 1 doosje à 6 stuks PLUS eieren middelgroot

ALLEEN OP
ZONDAG

6.25

3.

Ontbijtpakket

29

Lucassen / Patronaat 13C // Horst

Elke zondag geopend van 9.00 tot 18.00 uur

