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Horst aan de Maas

Noodopvang
Terwijl 150 asielzoekers inmiddels hun intrek hebben genomen in gemeenschapshuis ’t Haeren in Grubbenvorst, wordt ook het evenemententerrein in Horst in gereedheid gebracht om om als
crisisnoodopvang voor eenzelfde aantal asielzoekers te dienen. Het is het gevolg van het overlopende aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Zij hebben niet voldoende opvangplekken
voor alle asielzoekers die naar Nederland komen. Horst aan de Maas neemt deze verantwoordelijkheid gedeeltelijk op zich voor Veiligheidsregio Limburg-Noord. Lees verder op pagina 2

Aanbeveling valt nabestaanden zwaar

Advies reclassering: pas adolescentenstrafrecht
toe bij verdachte steekpartij Guus Janssen
Naar aanleiding van de uitkomsten van een psychologisch onderzoek naar Joshua de L. (20), verdachte
van de steekpartij op carnavalsmaandag waarbij Guus Janssen (21) uit Horst om het leven kwam,
adviseert reclassering om bij zijn berechting het adolescentenstrafrecht toe te passen. Dit valt onder het
jeugdstrafrecht, waarbij minder zware straffen worden uitgedeeld. Een advies dat de nabestaanden van
Guus zwaar valt, volgens hun advocate.
Het adolescentenstrafrecht kan worden toegepast bij een verdachte die
ouder is dan 17 jaar, wanneer het
ontwikkelingsniveau daar voldoende
aanleiding toe geeft. Straffen middels het adolescentenstrafrecht

maakt het mogelijk om jongvolwassenen tot 23 jaar via het jeugdrecht
te bestraffen. Dit strafrecht is vooral
pedagogisch van aard, waardoor verdachten doorgaans niet lang achter
tralies verdwijnen.

Reclassering sprak zich in het advies
niet enkel uit over het toe te passen
strafrecht, maar ook over de op te
leggen straf. Hier werd verder geen
toelichting op gegeven. In de praktijk is een rechter meestal geneigd

om het advies van de reclassering,
op het gebied van het toe te passen
strafrecht, over te nemen. Het jeugdstrafrecht kent een maximale gevangenisstraf van twee jaar. Daar kan
jeugd-tbs aan toe worden gevoegd.

Medewerking
Verdachte De L. heeft in een eerder stadium een bekentenis afgelegd. Ook betuigde hij spijt. Hij blijft
in ieder geval tot de inhoudelijke

behandeling van de zaak, in oktober van dit jaar, vastzitten. De L. was
niet aanwezig bij de korte zitting in
de rechtbank van Roermond, afgelopen maandag. Hij volgde deze
via een videoverbinding vanuit de
gevangenis in Vught. Daar verblijft
De L. in het psychiatrisch centrum.
Het Openbaar Ministerie verdenkt de
verdachte van doodslag. Eerder liet
hij al weten volledige medewerking
te verlenen aan het onderzoek.
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Noodopvang
Er wordt hard gewerkt op het evenemententerrein bij de Kasteelse Bossen in Horst. De streefdatum voor oplevering, woensdag 10 augustus, komt dichter- en dichterbij. Het is dezelfde datum als waarop de 150 asielzoekers die tijdelijk worden opgevangen in Grubbenvorster gemeenschapshuis ’t Haeren, ook weer vertrekken naar een volgend onderkomen. “Die locatie
blijft volgens afspraak twee weken in gebruik”, vertelt projectleider Etienne van den Elzen, die aan alle opvanglocaties in
Horst aan de Maas in die rol verbonden is. “Daar zijn harde afspraken over gemaakt. Het is 100 procent zeker dat we daar de
boel weer afbreken als de twee weken erop zitten.” Hij is ook verantwoordelijk voor de inrichting van de locatie op het
Horster evenemententerrein, waar het voorlopig de insteek is dat asielzoekers van woensdag 10 augustus tot en met woensdag 19 oktober er hun intrek nemen. Ook hier gaat het om maximaal 150 mensen. In tegenstelling tot de locatie in
Grubbenvorst, die zich midden in een woonwijk bevindt, ligt de opvangplek op het evenemententerrein in het buitengebied.

Maashorst
Het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA) heeft te weinig
opvanglocaties. Daarom heeft de landelijke overheid alle veiligheidsregio’s de
opdracht gegeven om crisisopvang voor
ten minste 225 asielzoekers te faciliteren. Een groot deel daarvan vindt dus
onderdak op het evenemententerrein
in Horst. “De asielzoekers die hierheen
komen, worden nu ondergebracht in
Zeeland (gemeente Maashorst, red.).
We zijn al met hen in gesprek om de
overgang zo soepel mogelijk te laten
verlopen”, vertelt Etienne. “We moeten
niet vergeten dat het om mensen gaat.
Ze zitten nu in een tijdelijke crisisopvang die qua opzet precies hetzelfde is
als deze in Horst”, vult hij aan. “Daarom
is het prettig dat we ze zoveel mogelijk dezelfde faciliteiten kunnen bieden. Sterker nog: als daar een gezin zit
dat bijvoorbeeld in een woonunit met
met ‘huisnummer’ 14 woont, waarom
zouden we ze hier dan niet ook op
dat nummer laten wonen? Een kleine
moeite, maar het helpt wellicht een
beetje bij het proces om ze zich hier

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

Oplage 19.800 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie
077 208 32 00
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Commercieel adviseurs

sneller op hun gemak te laten voelen.”

Het was een keiharde eis van burgemeester Ryan Palmen bij de komst
van asielzoekers naar Grubbenvorst:
het moest een gemêleerd gezelschap
zijn. Niet enkel alleenstaande asielzoekers. Hoewel het COA aangaf niet aan
de wensen van de gemeente te kunnen voldoen, bestaat de samenstelling
van de groep in Grubbenvorst inderdaad
vooral uit gezinnen. Ook de woonunits
bij de Kasteelse Bossen worden ingericht met het oog op het opvangen van
gezinnen. “Bij de opvang in Maashorst
zitten mannen, vrouwen én kinderen”,
laat Etienne weten. “Het zijn met name
Arabieren. Uit Iran en Irak bijvoorbeeld.”

hun huis. Hun veilige plek ook. Het is
daarom niet meer dan logisch dat we
ze zoveel mogelijk faciliteiten bieden.
In Grubbenvorst slapen de asielzoekers,
net als hier in Horst, niet op veldbedden. Een beetje humaniteit vinden we
belangrijk.” Ook het veiligheidsaspect
wordt door de projectleider niet over
het hoofd gezien. “Er is te allen tijde
security aanwezig op de opvanglocatie.
Iedereen die het terrein opkomt of verlaat, wordt geregistreerd. Ook hangen
er achttien camera’s, verdeeld over de
locatie. Dat is puur uit veiligheidsoverwegingen. We willen gewoon dat het
allemaal goed geregeld is. Dat zorgt
voor draagvlak in de buurt. Het is een
samenwerking en dat werkt van twee
kanten.”

Arabische catering

Vrijwilligers

Er wordt in Horst dan ook gezorgd voor
Arabische catering. “Daar maken we in
Grubbenvorst nu ook gebruik van. We
hebben daar nog geen enkele klacht
over het eten gehad. En geloof me:
dat is uitzonderlijk. Als het eten goed
en lekker is, zorgt dat voor een betere
gemoedstoestand bij de mensen. Daar
heeft iedereen uiteindelijk baat bij”,
blikt Etienne vooruit.
Zodra de noodopvang op het evenemententerrein gereed is, kunnen de 150
asielzoekers er gebruikmaken van onder
andere een sportveld, een terras en
voldoende sanitaire voorzieningen. “Dit
is voor de mensen die hierheen komen

In Grubbenvorst was er in aanloop
naar de tijdelijke huisvesting vrijwel
geen kritische noot te noteren van
omwonenden. Zij werden middels een
informatieavond en rondleiding dan
ook ruimschoots en transparant geïnformeerd door de betrokkenen. Ook
in Horst krijgen belangstellenden de
mogelijkheid om een kijkje te komen
nemen op de opvanglocatie. “Dat zal
op een moment vlak voor de opening zijn”, laat een woordvoerder van
de gemeente weten. “We hebben in
ieder geval ons best gedaan om het er
allemaal netjes uit te laten zien. Ook
voor de buurt. Natuurlijk zullen ze hier

Grubbenvorst

in de plannen van het ministerie,
op dezelfde wijze belast als nu.
Een groep economen stelt echter voor om de Eigen Woning ook
onder de nieuwe vermogensaanwasbelasting te laten vallen.

Handelstraat 17, 5961 PV Horst

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

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

Tekst en beeld: Jelle van Hees

Het ministerie van Financiën heeft een document gepubliceerd met voorstellen over de toekomstige belastingheffing over inkomsten uit
vermogen. Deze heffing, die in de plaats komt van de huidige box 3-heffing, zou in 2025 in moeten gaan.

Bezoek- en correspondentieadres

Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Ook burgemeester Ryan Palmen
onderstreept de voorname rol die de
gemeenschap speelt bij het laten slagen

Vermogensaanwasbelasting

Bezorgklachten www.garcon.nl

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

Reactie Ryan Palmen

van de crisisopvang in zijn gemeente.
“Wij kunnen als gemeentelijke overheid
alleen maar onze verantwoordelijkheid
nemen als we een samenleving hebben die begrip heeft voor de omstandigheden en bereid is te schakelen. Het
is fantastisch dat we op zó veel vrijwilligers een beroep konden én kunnen
doen. Het is hartverwarmend als ik zie
wat onze inwoners willen bijdragen
voor mensen die ze niet eens kennen,
maar die het minder getroffen hebben.
Ook het schakelen van onze verenigingen en instellingen die even niet op de
gebruikelijke manier op de gebruikelijke
plek terecht kunnen: het is super hoe zij
het oppakken. Dat maakt dat we, wat
we ook vinden van hoe het allemaal
gaat in de wereld en in ons land, trots
mogen zijn op onze gemeenschap.”

Oh, zit dat zo!

077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.

volgende week regelmatig asielzoekers rond zien lopen. Maar dat hoort
erbij. We moeten niet vergeten dat
het geen gevangenis is”, vult hij aan.
Naar aanleiding van de informatieavond in Grubbenvorst, meldden zich
meerdere vrijwilligers bij de gemeente
die hun steentje bij wilden dragen op
de opvanglocatie. Ook op het evenemententerrein in Horst hoopt men een
beroep te kunnen doen op lokale vrijwilligers. “Die zijn heel hard nodig zodra
het hier open gaat. Om activiteiten
met de kinderen te begeleiden bijvoorbeeld”, laat Etienne weten. Aanmelden
kan via de website van gemeente Horst
aan de Maas.

Eén van de voorstellen is een zogenaamde vermogensaanwasbelasting. Daarbij worden niet alleen de
inkomsten uit het vermogen (rente,
dividenden, huur), maar ook waardestijgingen belast. Dus de waardestijging van effecten of bijvoorbeeld
van onroerend goed.
Woningen bedoeld voor zelfbewoning (de ‘Eigen Woning’) blijven,

Nu wordt er al sinds de invoering van het boxenstelsel in 2002
betoogd dat de Eigen Woning in
box 3 (de vermogens-box) thuishoort, maar in combinatie met de
invoering van een vermogenswinstbelasting kan dat forse gevolgen voor de te betalen belasting
hebben.
Stel dat je huis in een jaar
30.000 euro meer waard is geworden, dan zou daarover meteen
belasting verschuldigd zijn. Stel dat
het tarief net als nu 31 procent is,
dan betaal je dus jaarlijks 10.000
euro aan belasting. Dat zal veel
huizenbezitters in de problemen
brengen. Door de waardestijging

worden ze misschien op papier
wel rijker, maar van stenen kun je
geen belasting betalen.
De liquiditeitsproblematiek die
veroorzaakt wordt door de heffing over niet gerealiseerde winsten, is natuurlijk niet alleen voor
de woningbezitters een probleem.
Ook onroerend goed beleggers of
bezitters van een effectenportefeuille kunnen geconfronteerd worden met een belasting die hoger is
dan hun inkomen.
Daarnaast zijn er nog wel wat
andere problemen met de vermogenswinstbelasting. Zo worden
bijvoorbeeld ook inflatiewinsten
belast. Mijn huis kan wel 10 procent meer waard zijn, maar als
de boodschappen ook 10 procent
duurder worden, word ik daar
niet beter van. Ook dringt zich de
vraag op of verliezen aftrekbaar

zijn. Dat zou de overheid veel geld
kunnen kosten in een recessiejaar.
Het vaststellen van de jaarlijkse
waardestijgingen zal tot de nodige
discussies leiden.
We zouden natuurlijk een systeem kunnen bedenken van vaste
‘forfaitaire’ inkomensbepalingen,
maar dan komen we erg dicht bij
het systeem waar de Hoge Raad nu
een streep doorheen heeft gezet.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu
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Nieuw lokaal bestuur
VVD Horst aan de Maas
geïnstalleerd
Nog net voor de zomervakantie hebben de leden van de VVD in
Horst aan de Maas een nieuw lokaal bestuur geïnstalleerd. Leo
van Megen (Broekhuizen) treedt af als voorzitter ad interim en
wordt opgevolgd door Wilco Tilburgs (Horst) als voorzitter.
Van Megen blijft in het bestuur
als secretaris, net als Jack van
Gansewinkel (Horst) die aanblijft
als penningmeester. Daarbij komen
nog drie nieuwe bestuursleden:
Suzanne Douven (Horst), Pieter
Goedhart (Melderslo) en Bart Bovee
(Sevenum). Zij zullen zich respectievelijk bezighouden met activiteiten,
communicatie en opleiding.
Wilco Tilburgs geeft aan dat hij

enthousiast is om aan de slag te
gaan om de VVD Horst aan de Maas
verder te laten groeien als lokale
partij. Daarbij zegt hij dat er in het
bijzonder aandacht zal zijn om de
toegankelijkheid van de partij te
vergroten, het gesprek binnen alle
dorpen te stimuleren en uit te breiden met nieuwe leden. Het nieuwe
bestuur zal na de zomer aan
de slag gaan.

BiblioNu ontvangt
kwaliteitsonderscheiding
Woensdag 27 juli heeft BiblioNu, de overkoepelende naam waar
de bibliotheken van Horst en Venray onder vallen, het keurmerk
‘Vrijwillige inzet Goed Geregeld’ mogen ontvangen. Uit handen
van Venrayse wethouder Martin Leenders ontving BiblioNu het
onafhankelijke keurmerk.

Het keurmerk ‘Vrijwillige inzet
Goed Geregeld’, wordt uitgereikt
aan organisaties die structureel
werken aan goed vrijwilligersbeleid
en -management. Voor de buitenwereld staat het NOV-keurmerk
voor kwaliteit en betrouwbaarheid.
De bibliotheken in Horst en Venray,
waar iedere dag met verschillende
vrijwilligers wordt gewerkt, voldoen beide aan de eisen die worden gesteld om het keurmerk te

kunnen ontvangen.
BiblioNu is trots op deze blijk
van waardering, laat een woordvoerster weten. “Samen met twee
werkgroepen en een denkpanel
bestaande uit vrijwilligers, is er
hard gewerkt voor deze onderscheiding. Het laat de betrokkenheid en deskundigheid zien van de
vrijwilligers die dit samen met de
vrijwilligerscoördinator voor elkaar
hebben gekregen.”
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Zorgboerderij Aardenhof sluit definitief haar deuren

‘Het systeem faalt en ik kan daar niet
meer tegen vechten’

De noodklok werd een aantal maanden geleden al geluid door zorgboerderij Aardenhof in Sevenum.
Het voortbestaan van de kleinschalige zorglocatie, waar vooral cliënten met een zware zorgvraag komen,
was in gevaar vanwege veranderingen die de gemeente doorvoert in de zorg. Omdat de zorgboerderij weigert
mee te gaan in de trajectfinanciering van de gemeente, waarbij het cliëntenaantal drastisch omhoog zou
moeten, heeft eigenaresse Anneke Geurts besloten om per 1 januari 2023 de zorgboerderij voorgoed te sluiten.
“Het doet me ontzettend veel pijn, maar ik zie geen oplossing meer.”
In de trajectfinanciering die de
gemeente hanteert, krijgt iedere cliënt
één vast bedrag per maand. “Dit bedrag
komt overeen met een cliënt met een
lichte zorgvraag, die twee dagen per
week naar de zorgboerderij gaat”,
geeft Geurts aan. “Omdat Aardenhof
een kleinschalige zorglocatie is, ligt de
zorgzwaarte flink hoger en komen onze
cliënten meestal drie of vier dagen naar
de zorgboerderij. Om dezelfde omzet te
behalen, zou onze zorgboerderij ongeveer moeten verdubbelen wat betreft
aantal cliënten, of het aantal dagen
terug moeten brengen naar twee. Dit
contract stuurt indirect aan op kwaliteitsvermindering en manipulatie van
de vooral zwaardere zorgvraag. Daarom
was het voor mij geen optie dit contract
te tekenen.”

Machteloos gevoel
Om toch passende zorg te kunnen blijven bieden, stapte Aardenhof 1 januari
2022 over op een persoonsgebonden
budget. “We hebben dus geen contract meer met de gemeente, maar met
de cliënt”, legt Anneke uit. “De cliënt
moet nu tegenwoordig een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen bij
de gemeente.” Op papier leek dit een
goede optie, maar in de praktijk bleek
het geen succes. “PGB verloopt prima bij
alle cliënten die we al hadden, maar de
gemeente stuurt geen nieuwe cliënten meer naar Aardenhof door. Sterker
nog, nieuwe cliënten worden door de
gemeente ontmoedigd de zorg bij ons
af te nemen. Hierdoor hebben we geen
enkele nieuwe cliënt ontvangen sinds
het moment dat we aangaven uitsluitend in PGB te gaan werken.” Geurts

geeft aan dat er wel genoeg mensen
geweest zijn, die graag naar Aardenhof
zouden komen. “Het geeft me een
machteloos gevoel dat deze mensen het
liefst bij ons zouden willen komen, maar
ik vervolgens van hen verneem dat ze
door de gemeente op wachtlijsten worden gezet van gecontracteerde zorgaanbieders. En dit terwijl wij alle dagen van
de week plek hebben en zij juist graag
bij ons willen komen.”

Stoppen
Omdat het op deze manier voor Geurts
niet mogelijk is om door te gaan en
ook omdat leegloop dreigt, heeft ze
besloten per 1 januari 2023 definitief de
deuren van zorgboerderij Aardenhof te
sluiten. “Het contract gaat tegen alles
in waar wij voor staan: cliëntgerichtheid en kwaliteit. Ik kan dat niet doen.”
Ondanks dat Geurts veel verdriet heeft
over de situatie, wil ze het jaar positief
afsluiten voor haar cliënten. “Ik loop
het risico om in november en december verlies te draaien, maar dat neem ik
voor lief. Ik ben niet het type dat abrupt
stopt en wil graag alles goed geregeld
hebben voor mijn cliënten zodra we hier
stoppen.” Daarom is Geurts momenteel
al in gesprek met collega zorgaanbieders, in de hoop haar cliënten als groep
over te plaatsen. “Ik voel me verantwoordelijk en vertrouw de intenties
van de gemeente niet meer. Een brief
die ik laatst schreef aan wethouder Roy
Bouten, waarin ik de situatie aan hem
voorlegde, bleef onbeantwoord. Daarom
doe ik het liever zelf. Het is voor oudere
cliënten al ontzettend heftig om zo’n
verhuizing mee te maken, ik heb liever
dat dit zo soepel mogelijk verloopt.”

Toen Geurts aankondigde te gaan stoppen, werd er met veel verdriet gereageerd door cliënten en hun naasten.
“Ik sprak laatst zelfs iemand, waarvan
haar ouders vroeger hier kwamen, die
in tranen uitbarstte toen ik vertelde te
moeten stoppen.” Zelf heeft Geurts er
ook veel moeite mee. “Ik ga hierna in
ieder geval niet meer de zorg in”, geeft
ze aan. “Ik wil geen onderdeel meer
zijn van de zorg als die op deze manier
georganiseerd wordt. Dat gaat tegen al
mijn principes in. Ik had het heel graag
anders gezien, maar er is geen uitweg
meer voor Aardenhof. Het systeem faalt
en ik ben uitgevochten.”

Reactie gemeente
Wethouder Roy Bouten geeft aan de
situatie erg vervelend te vinden. “Bij het
inkopen van zorg kiezen we als NoordLimburg voor meer tijd voor de mens en
minder verschillende systemen, administratieve lasten en bureaucratie”, legt
hij uit. “De trajectprijzen zijn gemiddeldes die we, samen met aanbieders,
hebben opgesteld. Bij dit soort inkooptrajecten hebben we ons aan regels
te houden. Als een aanbieder niet aan
de regels voldoet, dan mogen we daar
helaas geen uitzondering op maken.
Aanbieders die geen contracten hebben, kunnen altijd als onderaannemer
zorg blijven leveren. Als het voor partijen als Aardenhof betekent dat ze niet
verder kunnen met dat wat ze graag
doen en waar ze goed in zijn, dan is dat
ontzettend vervelend. Voor de zorgverlener, maar vooral voor diegene die daar
goede en liefdevolle zorg krijgt.”
Tekst: Floor Velthuizen

Laatste kans ophalen taxus
snoeisel in strijd tegen kanker
Taxus Taxi haalt het taxussnoeisel nog tot en met vrijdag
12 augustus op, óók in gemeente Horst aan de Maas. Het snoeisel
kan tot en met donderdag 11 augustus worden aangemeld via
www.taxustaxi.nl/afspraak
In de zomerdagen rijden de vrijwillige chauffeurs van Stichting Taxus
Taxi elke dag over de weg. De stichting haalt het vers geknipte groen
van de taxushaag op bij particulieren, bedrijven, begraafplaatsen en
gemeenten. De naalden van deze
haag bevatten de belangrijke basisgrondstoffen voor chemotherapieën
als medicatie tegen kanker.
Taxus Taxi heeft zich ten doel

gesteld om dit jaar 125.000 kilo
snoeisel inzamelen. Om dat doel
te behalen, moet nog ongeveer
25 procent worden ingezameld.
Dit jaar was de stichting niet in de
gelegenheid om te werken met tasuitgiftepunten. Ook zonder de tas
is deelname geen enkel probleem.
Het snoeisel mag los op een zeil,
hoop of kruiwagen worden gelegd,
waarna Taxus Taxi het opruimt.

www.markvanlier.nl

@markvanlier
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Achter elke traan van verdriet
schuilt een glimlach van herinnering

De hemel heeft er een sterretje bij
Onze winkel is een ster kwijtgeraakt

Veul te jong ziede geej motte goan!

Onwerkelijk en onverwacht hebben we
afgelopen dinsdag afscheid genomen van

Ôs Annemiek
Pap en Mam Hesen - Hagens
Gerda en Twan, Sanne, Niels en Lyndall, Danique
Wilmie en Henk, Kevin en Danique, Wilco

Annemiek Hesen
4 maart 1970 – 26 juli 2022
Onze gedachten gaan uit naar
Flip
Jens en Sanne
Jikke

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

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Ouders, familie, vrienden en bekenden.
Wörrum…?

Annemiek Hesen
4 maart 1970

Collega’s en oud-collega’s van “Ózze Annemiek”

26 juli 2022

0478 533 226 / 06 2361 1350

HORST

Ów vrienden:
Geert

www.petraduijkers.nl

Henk en Paula
Peter en Gonny
Hans en Ingrid
Peter en Inki

Wat een weekje …..

Johan en Helmie*

Zaterdag een bedompt crossmiddagje,
allemaal zijn we bedroeft en woordloos.

En al os kiender

Annemiek Hesen

Weej gaon ow zoé misse!

De vrouw van ons lid Eric is plotseling weggenomen.
Wij hebben Annemiek als een optimistische en spontane
meid leren kennen.
Een mens met het hart op de juiste plaats.
Ze zal een groot gemis zijn voor Eric, Jens & Sanne en Jikke.
Maar ook zeker voor vele anderen…
M.C.C. de Streekrijders wenst de familie heel veel sterkte toe.

&
Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

Ós buurt, ós däörp, ós werreld is ‘n bizoonder
moëi meens kwiêtgerákt.

Annemiek Hesen

“As dit de letste pech is die gé hed...
dan kriedde nog veul geluk”

Annemiek was altijd het zonnige middelpunt,
drijvende en verbindende kracht in onze buurt.
Ze blijft voor altijd in ons hart!
We zullen haar betrokkenheid, spontaniteit
en gezelligheid enorm gaan missen.

Niet geheel onverwacht kwam de dag dat wij afscheid
moesten nemen van onze broer, zwager en oom

We wensen Flip, Jikke, Jens en Sanne en familie
alle kracht en sterkte toe!
Bewoners Parallelweg, Kranestraat en Campagneweg

uit vaar t verzorging

Jeu

Jeu Litjens
* Swolgen, 11 januari 1943

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

† Horst, 29 juli 2022

Familie Litjens
Kuiperplein 43, 5961 HV Horst
Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de hartverwarmende belangstelling,
vele lieve kaartjes en de gift voor KWF Kankerbestrijding die
we mochten ontvangen bij het afscheid van mijn lieve man,
broer en schoonzoon, onze schoonbroer en oom

Pierre Broekmans
Dit heeft ons veel steun en troost gegeven.
Monique Broekmans - van Dijk
Familie Broekmans
Familie van Dijk
Lottum, augustus 2022

Correspondentieadres:
Hoogstraat 61
5986 AA Beringe

0478-515221
Briensveld.nl

Er is geen gelegenheid om persoonlijk afscheid van Jeu te nemen.
Wij nodigen jullie uit om samen met ons door het leven van Jeu
te gaan op donderdag 4 augustus om 12.00 uur in Crematorium
Boschhuizen aan de Spurkterdijk 40, 5807 EE te Oostrum-Venray.

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

Een hartelijk woord van dank aan allen die Jeu met liefdevolle
zorg en aandacht in zijn laatste levensfase omringd hebben,
in het bijzonder Dr. Pouwels.
Mochten jullie iets willen geven dan zou een donatie
voor Longcentrum Ciro te Horn, erg gewaardeerd worden.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig.

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl
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Bevriende stellen maken autorit naar Gambia voor
het goede doel
De bevriende koppels Hubertine en Hay Theeuwen uit Horst en Henk en Wies Zanders uit Sevenum vertrekken op zaterdag 1 oktober met de auto vanuit Antwerpen naar Gambia. Ze doen daar mee aan de AntwerpenBanjul Challenge, waarbij ze een autotocht van ruim 7.200 kilometer afleggen. De reis heeft het doel om zo
veel mogelijk geld op te halen voor de stichting Kans voor Gambia. Deze stichting is momenteel bezig met het
realiseren van een basisschool die straatkinderen onderwijs biedt, van groep 5 tot en met 8.

De Antwerpen-Banjul Challenge is een
tocht die ieder jaar wordt gemaakt
van Antwerpen naar de Gambiaanse
stad Banjul. Aan de tocht doen verschillende teams mee, die zich inzetten voor meerdere goede doelen. De
koppels uit Horst aan de Maas zetten
zich in voor de stichting Kans voor
Gambia, een stichting die Hubertine
en Hay Theeuwen samen mee op hebben gezet. “We gingen er sinds 2008
vaker op vakantie en werden verliefd
op het land”, vertelt Hubertine. “Hoe
mooi het land ook is: het is schokkend
hoeveel straatkinderen er rondlopen,
die niet naar school kunnen. Daarom
besloten we een stichting op te richten, die inmiddels een school heeft
gebouwd voor kinderen van groep 1
tot en met 4.” Momenteel is de stichting bezig om een onderwijsvoorziening te realiseren voor de bovenbouw,
namelijk groep 5 tot en met 8. “Met

onze deelname aan de challenge
hopen we hier geld voor in te zamelen”, licht Hay toe.

Samen het avontuur aan
Al één keer eerder deed Hay
Theeuwen mee aan de challenge. In
2018 vertrok hij samen met een goede
vriend richting Gambia. Waar zijn
vrouw Hubertine het destijds prima
vond dat hij alleen op reis ging, begon
het na terugkomst toch ook bij haar
te kriebelen. “Ik dacht: dit wil ik ook”,
vertelt ze. “Helaas werd ik in 2019 ziek
en hierna kwam corona, waardoor de
challenge twee jaar lang niet doorging.” Uiteindelijk vormde 2022 het
perfecte moment voor het koppel om
de uitdaging alsnog aan te gaan. “We
wilden deze vervelende periode graag
afsluiten door zoiets moois te doen”,
legt Hubertine uit. Dat het bevriende
stel Henk en Wies Zanders ook mee

wilde doen, kwam voor de twee als
een enorme verrassing. “Dat was
voor ons totaal onverwachts”, glundert Hubertine. “Ze waren een keer
bij ons op bezoek en stelden verdacht
veel vragen over dit onderwerp. Iets
later vertelden ze ons dat ze ook mee
wilden doen.” Het leek Henk en Wies
namelijk een ontzettend bijzondere
ervaring. “Ik heb lang getwijfeld, maar
Henk was meteen enthousiast om het
avontuur aan te gaan”, vertelt Wies.
“Het is geen reisje van hier naar De
Schatberg”, voegt Henk daar lachend
aan toe. “We hebben goed nagedacht,
maar kwamen tot de conclusie dat dit
hét moment was om mee te doen. We
worden immers steeds ouder. Ik zie
mezelf zoiets niet meer doen als ik de
70 gepasseerd ben.”

Geld ophalen
Toen de plannen concreet werden,

Vier generaties

Stien trotse superoma van Mila
Met de geboorte van Mila Groenewegen is haar familie sinds 26 mei een dame rijker. Op de foto zie je overgrootmoeder Stien Gooren-Van Deelen (81 jaar, Horst), oma Nicole Diterwich-Gooren (58 jaar, Horst) en
moeder Tara Diterwich (28 jaar, Sevenum).

schaften beide stellen een auto aan
om de rit in te maken. Niet alleen
moest deze auto geschikt zijn om
7.200 kilometer af te leggen, daarnaast moet deze ook zo veel mogelijk
geld opleveren. De auto’s waarmee
de deelnemers de tocht afleggen,
worden namelijk geveild in Banjul en
de opbrengst daarvan gaat naar het
gekozen goede doel. “We hebben
verschillende sponsoren, doen mee
aan de carbootsale en organiseren
een benefietavond”, geeft Hay aan.
“De benefietavond vindt plaats op
zaterdag 27 augustus. Dan is iedereen
vanaf 20.00 uur welkom bij grandcafé
Liesbeth. Er is dan ook een gastoptreden van Rob und Janneke. Met deze
dingen proberen we onze gemaakte
kosten van de auto’s terug te krijgen
en alle overige sponsorgelden gaan
naar de stichting. De reis wordt volledig door ons zelf bekostigd. Beide
auto’s hebben ongeveer 3.000 euro
gekost. Op de veiling leveren ze hopelijk een stuk meer op. Dit geld gaat
dan ook naar Kans voor Gambia.”

Voorbereiding
De tocht naar Gambia duurt ongeveer
drie weken en trekt door zeven landen: België, Frankrijk, Spanje, Marokko,
Mauritanië, Senegal en Gambia. De
auto’s zijn al gereed gemaakt, maar
moeten volgens de koppels nog even
getest worden op hun slaapcomfort.
“Daarom zijn we er even een weekend mee gaan kamperen”, lacht Wies.
“We moeten er immers drie weken in
wonen, dus vandaar dat er even getest
werd hoe het is om erin te slapen.”
Het weekendje kamperen is slechts
een klein onderdeel van de voorbereiding en valt natuurlijk in het niet vergeleken met de lange reis die het viertal
gaat maken. Ondanks dat de stellen
naar de challenge uitkijken, is er wel
sprake van een beetje gezonde spanning. “We blijven bezig met verschil-

lende voorbereidingen zoals de auto’s
vertrekklaar maken, folders creëren,
sponsoren zoeken en de benefietavond
regelen”, geeft Wies aan. “Op het begin
leek de tocht nog ver weg, maar hij
komt nu steeds dichterbij”, voegt Henk
hieraan toe. “Binnenkort is er nog een
kennismakingsweekend met alle deelnemers. Er zijn namelijk dertig teams
die voor het goede doel meedoen aan
de Antwerpen Banjul Challenge, waarvan er vier teams voor stichting Kans
voor Gambia rijden. Dat is heel erg
leuk. Het is zo oktober, de tijd gaat snel
en de spanning neemt toe.”

Genieten
Tijdens de reis hoopt het viertal flink
te kunnen genieten. “Op het begin
rijden we veel op de autoweg, maar
daarna gaan we heel veel mooie dingen zien”, zegt Hubertine. Hay, die dit
al een keer eerder heeft meegemaakt,
kan dit beamen. “Het mooiste gedeelte
is Marokko, het Atlasgebergte is schitterend. Dat valt niet te omschrijven. Er
is zo veel moois te bezichtigen onderweg.”
De deelnemers worden bij aankomst
in Banjul ontvangen. Daar worden ze
opgewacht door het vele publiek dat
op dit spektakel afkomt. Als de auto’s
geveild zijn, blijven de stellen nog een
week in Gambia. Daarna vliegen ze
terug naar Nederland. “We gaan dan
even kijken bij het project en willen nog
meer van het land zien”, zegt Hay. “Een
beetje genieten na zo’n lange reis”,
voegt Hubertine daar aan toe. “Het is
ontzettend bijzonder om zoiets als dit
te mogen doen, laat staan met mensen
waar je het zo goed mee kan vinden.”
Kijk voor meer informatie op
www.kansvoorgambia.nl of op de
Facebookpagina Team Kans voor
Gambia on the road.

Tekst en beeld: Floor Velthuizen
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Jao, jao, ut Is wet..!
Verdrietig, maar dankbaar voor alle mooie momenten
die we samen hebben beleefd,
is op 86- jarige leeftijd overleden,
mijn lieve mam, ôzze pap en trotse opa

Ad van der Hulst
Toos van der Hulst - Rijs

* 26 augustus 1935

† 25 juli 2022

Wij willen iedereen bedanken voor
de warme belangstelling, vele kaartjes en bloemen
tijdens de ziekte en na het overlijden
van Ad, ôzze pap en opa.
Toos van der Hulst - Rijs
Kinderen en kleinkinderen

- Marjolein

Nog met een gevoel van onwerkelijkheid maar dankbaar, trots
en met veel liefde terugdenkend aan alles wat zij ons heeft
gegeven, nemen wij afscheid van

Marjolein Cox - Oymans
30 juli 2022

Harrie Cox †
Zij overleed veel te vroeg op 66-jarige leeftijd.
Kleurrijke vrouw
lieve trotse mam, schoonmoeder en oma van

Joos en Truus
Vullings
60 jaar getrouwd
Proficiat!
Kinderen en kleinkinderen

Hanneke en Bernard
Eva en Paul, Dani, Nino

Correspondentieadres:
Tarwestraat 53
5975 CV Sevenum

De látste traon
De látste lâch
Alles gedaon
Alles gezâg...

baasje van
Hayley

Bedankt,

Familie Oymans
Familie Cox

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

Horst, 30 juli 2022
St. Odastraat 19, 5962 AV Melderslo
Wij nodigen jullie uit om samen met ons afscheid te nemen
van mam op zaterdag 6 augustus om 11.00 uur in de tuin van
Graaf ter Horst, Kasteellaan 1 in Horst.

Op dinsdag 26 juli 2022
overleed in de leeftijd van 93 jaar

We zouden het fijn vinden als jullie één onverpakte gekleurde
bloem voor mam meenemen.

Jac Janssen

Een speciaal woord van dank aan alle mensen die er de laatste
tijd op zoveel manieren voor mam en ons zijn geweest.
Een speciaal woord van dank aan Hospice Doevenbos,
waarvoor collectebussen aanwezig zullen zijn bij het afscheid.

echtgenoot van

Jo Janssen - Janssen †

Joos (Jos) en Maria
van de Goor-Wismans

3 augustus 2022

Wim Verstraaten
90 jaar

lieve pap, trotse opa en super opi van
Thijs
Marianne en Piet
Rick
Tom en Janna, Goos
Koen en Ilona
Correspondentieadres:
Crommentuynstraat 46, 5964 NN Meterik
Geheel naar wens van pap hebben wij in besloten kring
afscheid genomen.
Voor uw steun en medeleven, in welke vorm dan ook,
willen wij u hartelijk bedanken.

Dankbetuiging

Wij danken iedereen voor de hartverwarmende blijken
van medeleven rondom het afscheid van mijn lieve man,
onze pa en opa

Jan Driessen
De vele kaarten, telefoontjes en mooie bloemen en vooral
ook uw aanwezigheid bij de afscheidsdienst in de overvolle
St. Lambertuskerk en het uitzwaaien bij de oude eik hebben
wij als een grote steun ervaren.
Met trots kijken wij als familie terug op een mooi en
waardig afscheid. Wij danken u hiervoor hartelijk.

Na een periode van ziekte,
is toch nog vrij onverwacht overleden onze vriendin:

Marjolein Cox-Oymans
Ondanks jouw positieve instelling,
heb je deze strijd niet kunnen winnen.
We zullen je gaan missen!
Wij wensen Hanneke en Bernard, Eva en Paul
en de kinderen Dani en Nino en verdere familie
veel sterkte toe!

PROFICIAT
Kinderen en kleinkinderen

Namens:
Nel en Jac, Berthie en Joep,
Marianne en Peter, Riek en Henk,
Nellie en Hay, Toos, Jeanne en Huub †, Leo †

Met verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden
van onze betrokken, hartelijke collega

Christel Janssen
Christel was vanaf 11 september 2002 in dienst bij Xenos
en heeft gewerkt in onze winkels in Venlo en Horst.

Hartelijk dank ook voor de gulle gaven,
die bestemd zijn voor Stichting Alzheimer.

Wij wensen haar familie en naasten heel veel sterkte toe.

Miep Driessen-Bekkers, kinderen en kleinkinderen.

MT en collega’s Xenos B.V.
Waalwijk, 29 juli 2022

Op 11 augustus zijn onze ouders

Peter & Maria
Drissen-Holweg
50 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd met
jullie gouden huwelijk.
Namens de kinderen
en kleinkinderen.

0408 \ winkel & bedrijf
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Stijging ten opzichte van jaar eerder

Gemeente kreeg 121 klachten in 2021
Bij de gemeente Horst aan de Maas zijn vorig jaar 121 klachten binnengekomen die vallen
onder de gemeentelijke klachtenregeling. Dat zijn er 26 meer dan in 2020.
laag te noemen, wanneer dit afgezet wordt tegen het aantal genomen
besluiten (gemiddeld dertig bezwaren
per jaar).
Het aantal bezwaren op het gebied
van gemeentelijke belastingen-/WOZ
is met 38 procent gestegen en ook het
aantal bezwaren dat voor advies aan
de commissie is voorgelegd, is gestegen. Dit komt volgens de gemeente
doordat er in het afgelopen jaar een
aantal besluiten genomen is waarte-

De coronamaatregelen hadden volgens de gemeente in 2021 nog steeds
veel invloed op het leven van de burgers. Zij geeft aan dat het dagelijks
leven van inwoners ingewikkelder
werd en het vertrouwen in de overheid (verder) afnam. Dit is terug te
zien in het aantal ingediende klachten
en bezwaren.
Het aantal bezwaren bij de commissie
en op het gebied van Werk Inkomen
en zorg (WIZ) is volgens de gemeente

gen veel omwonenden bezwaar hebben gemaakt. ‘Deze toename zorgt
voor een behoorlijke tijdsinvestering
van zowel de commissie als de organisatie. De verhoogde werkdruk in
combinatie met de uitdaging om voldoende en gekwalificeerde medewerkers te vinden, heeft ook zijn weerslag
op de doorlooptijden en de ruimte die
gevoeld wordt om in gesprek te gaan
met bezwaarmakers en betrokken
partijen’, aldus de gemeente.

In gesprek gaan
De resultaten van ‘In gesprek met
Horst aan de Maas’ bieden het inzicht
dat een groot aantal bezwaren en
klachten ingetrokken wordt als er
meer aandacht is voor de uitleg van
een besluit of wanneer de gemeente
met de betrokken partijen in gesprek
gaat om te onderzoeken of er tot een
gezamenlijke oplossing kan worden
gekomen. ‘Gebeurt deze communicatie te laat, dan is vertrouwen geschonden en voelen betrokkenen zich niet
gehoord. Dit is tijdrovend en complex om te herstellen en bovendien

onnodig en onwenselijk’, geeft de
gemeente aan.
Het is dan ook een aandachtspunt
voor de toekomst om te zorgen dat
het klachtproces voor iedereen in de
organisatie van de gemeente duidelijk
is, met extra aandacht voor nieuwe
medewerkers. ‘Dit heeft onze aandacht, maar door alle maatregelen
rondom corona, het grote verloop van
personeel en veel inhuur van medewerkers is dit een moeizaam proces.
Het blijft, net als in 2021, hoog op ons
lijstje staan en is een doorlopend proces, ook in 2022’, aldus de gemeente.

Viduro genomineerd voor Award Vitaalste Werkgever van Limburg
Strategisch adviesbureau Viduro uit Horst is genomineerd voor de award Vitaalste Werkgever van
Limburg. De prijs, die dit jaar voor de eerste keer uitgereikt wordt, is een initiatief van het Netwerk
Vitaal Limburg en is bedoeld voor bedrijven die koploper zijn op het gebied van vitaliteit op de werkvloer.
Peter Deriks, directeur van Viduro is
trots op de nominatie. “Ik ben erg
blij dat we met ons team genomineerd zijn voor deze prijs”, geeft hij
aan. “Vitaliteit zit bij ons namelijk in
de genen. We zijn energieke mensen en beseffen dat dit geen vanzelfsprekendheid is. Daarom vergt

vitaliteit aandacht en onderhoud.
Dat begint op individueel niveau,
waarbij we anticiperen op ieders
persoonlijke gezondheid. Op teamniveau hebben we een cultuur waarin
we elkaar motiveren, stimuleren en
waarderen om vitaal te zijn en blijven. Richting onze klanten adviseren

we hierover zodat ook zij een vitale
werkvloer met gezonde mensen
kunnen creëren.”

Maatwerk via g
 ezondheidsfonds
Binnen de categorie MKB zijn er drie
genomineerden, waarvan Viduro er
één is. Om genomineerd te worden,

DE FLEXKAART
EEN TEGOED VAN 10 WEDSTRIJDEN

heeft de jury gekeken naar de vitaliteit in de organisatie als geheel, de
aanwezigheid van een vitale cultuur
en het aanbod van interventies en
vitale activiteiten. “Een voorbeeld
hoe wij invulling geven aan vitaliteit op de werkvloer is ons gezondheidsfonds. Op basis van het web
van positieve gezondheid maken we
met onze medewerkers bespreekbaar waar ze behoefte aan hebben.
Samen maken we een persoonlijk
plan en middels het gezondheids-

fonds dragen we bij aan de oplossing. Dat kan zijn in de vorm van
een sportabonnement, een cursus
mindfulness of door een medewerker bijvoorbeeld te helpen bij het
bieden van mantelzorg of kinderopvang”, aldus Deriks.
De prijsuitreiking van de Vitaalste
Werkgever award vindt plaats op
donderdag 22 september in Sittard.
Kijk voor meer informatie op
www.vitaal-limburg.nl

Voor onze locaties in Horst en Blitterswijck
zijn we op zoek naar nieuwe collega’s voor de functies

Procesoperator en (Electro)monteur
Daarnaast zoeken we voor de weekenden en vakanties
ook diverse oproepkrachten.
Bij interesse kun je contact opnemen via: hrm@walkro.eu
Meer informatie over Walkro
kun je vinden op onze website:

www.walkro.eu

INZETBAAR VOOR
MEERDERE PERSONEN
30% KORTING T.O.V.
10 LOSSE WEDSTRIJDEN
BEPAAL ZELF WELKE
WEDSTRIJDEN
VVV-VENLO.NL/SEIZOENKAART

AL VANAF

€ 50 , ,

Werkplaatsmedewerker/
metaalbewerker m/v
Werken bij Nelissen Constructie
Wij zijn Nelissen Constructie. Sinds 1997 leveren wij trappen
en balustrades op maat aan onze klanten. Deze maken we met
name voor winkels, appartementencomplexen, bedrijfshallen
en de bouw.
Bij Nelissen Constructie staat bij ieder project de wens van
de klant centraal. Wij maken maatwerkproducten, geheel
passend bij de behoeftes van de klant. Wij zijn gespecialiseerd
in trappen, balustrades en het kleinere las- en constructiewerk.
Al deze projecten voeren wij van A tot Z uit. Van het uittekenen
tot aan de montage. Ons team bestaat uit een groep van
10 gemotiveerde medewerkers, die iedere dag met veel plezier
werken aan de projecten. Al deze factoren zorgen ervoor dat
wij projecten op kunnen leveren waar wij achter staan en
trots op zijn.
U kunt uw sollicitatie richten aan:
Nelissen Constructie t.a.v. de heer R. Nelissen
De Gruisdonk 21, 5928 RT Venlo
T 06 50 29 29 88 E info@nelissenconstructie.nl
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Voor mij is het niet erg meer
daarvoor is het verleden.
Wel voor jullie die ik achterliet,
vaarwel en wees tevreden.
Ondanks zijn gezegende leeftijd van 93 jaar moeten we
toch nog onverwacht afscheid nemen van mijn lieve man,
ôzze pap, trotse opa en opapa

Sraar van Wijlick
echtgenoot van

Corrie van Wijlick-de Kanter
Corrie
Ank
Jeroen
Rob
Bert en Maria
Mieke
Karin en Roel, Noa, Jamie, Dave
Christien en Werner
Bert
Ves
Sevenum, 29 juli 2022
Corr.adres: Maasbreeseweg 8 kamer 1005
5975 BN Sevenum
We nemen afscheid van pap, waarvoor we u van harte uitnodigen,
op vrijdag 5 augustus a.s. om 11.00 uur in het crematorium aan de
Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo-Blerick.

Eenvoud siert de mens…
Op donderdag 28 juli 2022
is onze lieve en bijzondere tante overleden

Grada Snellen - Verstappen
echtgenote van

Sjeng Snellen †
Ze is 97 jaar mogen worden.
Neven en nicht Verstappen
Neven en nichten Snellen
Correspondentieadres:
Jac Verstappen
Americaanseweg 84
5961 PD Horst

Verdrietig, maar dankbaar voor alle mooie
herinneringen, is zaterdag 30 juli 2022 op 85-jarige
leeftijd overleden, ôzze leeve pap en trotse opa

Jeu Billekens
echtgenoot van

Truus Billekens - Steeghs †
Frank en Sannie
Lana
Paul en Susan
Lynn, Ise
Familie Billekens
Familie Steeghs
Correspondentieadres:
Schorfvenweg 6, 5976 PJ Kronenberg
De afscheidsdienst, waarvoor wij u uitnodigen, vindt plaats
op vrijdag 5 augustus om 10.30 uur in de parochiekerk te
Kronenberg.
Aansluitend begeleiden wij ôzze pap naar zijn laatste rustplaats
bij ôs mam op het R.K. Kerkhof aldaar.
Wij willen ôzze pap bijzonder gedenken tijdens een Avondwake
op donderdag 4 augustus om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
In plaats van bloemen liever een gift voor het onderhoud
van het kerkhof van Kronenberg. Hiervoor zijn collectebussen
aanwezig bij het condoleanceregister.

Bedroefd ontvingen wij het bericht van het overlijden van

Jeu Billekens
Oud-voorzitter en erelid

Jeu heeft veel betekend voor de afdeling voetbal in
de jaren dat hij voorzitter was van de afdeling voetbal.
Sinds enkele jaren was hij lid van de afdeling beugelen,
en trouwe beugelaar op de vrijdagmiddag
De sv kronenberg is hem dank verschuldigd voor zijn inzet.
Wij wensen kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte met dit grote verlies.
bestuur en leden
afdeling voetbal, beugelen SV Kronenberg

We zijn erg verdrietig dat we afscheid
hebben moeten nemen van

Wij hebben in de tuin van het ouderlijk huis van tante Grada,
(bij nicht Truus) in besloten kring afscheid genomen.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van Gooiendaag voor de liefdevolle verzorging.

Yvonne Peerenboom
Wij houden haar in herinnering als een altijd vrolijke,
warme en enthousiaste vrijwilligster die onze bezoekers
welkom heette aan de kassa en genoot van de kinderen
tijdens schoolactiviteiten.
Wij wensen haar man, kinderen, kleinkinderen en verdere
familie veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.

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

Voor aardbeienplanten - groen
teplanten o.a. winterpreiplanten
- fruitbomen en klein fruit naar
Thijs Huys Langstr. 64 5963NW HorstHegelsom tel.: 077 398 35 52
Optidee: voor persoonlijk advies,
party en/of bestelling: 0648550730 en
www.optidee.nl/peggy-wismans

Geboren

Mia

2 augustus 2022
Dochter van
Denis Rouwet en
Joyce van de Pas
Grubbenvorsterweg 6
5973 NB Lottum

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Te koop diverse soorten groenten
en fruit; o.a. Tomaten en bonen
Thijs Huys langstraat 64 HorstHegelsom Tel 077 398 35 52
ZONDAG 4 SEPTEMBER WANDELTOCHT
in BAARLO 8, 13, 18 25 km. start vanaf
07.30 uur info: 077 477 12 19

Directie en vrijwilligers van
Openluchtmuseum de Locht te Melderslo

Blessure? Cor Janssen Sportmassage
Horst. Bel of app 06 46 21 61 39 email:
info@janssensportmassagehorst.nl
TE HUUR BOVENWONING: nabij cen
trum Horst zeer ruime gerenoveerde
en gemeubileerde bovenwoning.
210m2. 3 Slaapkmrs. Huurprijs € 1300
incl. vaste lasten als gas, elektra
water, belastingen, tv, internet.
Geen huisdieren. Ook expats.
reactie: francis@byfrancis.nl
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Open Tuin zo. 7 aug. 11.00-17.00uur
Prachtig bloeiende zomertuin
met heel veel dahlia’s
Tuin Verheggen Horsterdijk 58 Lottum
Plus Bloem & Zo zoekt weekendhulp.
Interesse? Stuur mailtje naar
info@plusbloemenzo.nl
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
DIVERSE KOOPJES BREIGARENS.
Kom gezellig snuffelen.
‘T SCHIPPERTJE Schoolstraat 6 Horst

Natuurbrand
beheersplan
Deurnsche Peel
en Mariapeel
opgesteld
Gemeente Horst aan de Maas
werkt samen met gemeente
Deurne, Staatsbosbeheer, de
veiligheidsregio’s BrabantZuidoost en Limburg-Noord en
Waterschap Aa en Maas aan
maatregelen in de Deurnsche
Peel en de Mariapeel om de
brandveiligheid te vergroten.
Deze maatregelen zijn opgenomen in het nieuw ontwikkelde
Natuurbrandbeheersplan.
In de Deurnsche Peel en
Mariapeel vond in april 2020
een onbeheersbare natuurbrand plaats. Deze brand had
veel impact op de omgeving. Bewoners moesten tijdelijk hun woning verlaten, er
was langdurige rookoverlast
en circa 710 hectare natuurgebied is afgebrand. De brand
heeft geleid tot het creëren van
het Natuurbrandbeheersplan
Deurnsche Peel en Mariapeel.
Dit plan is opgesteld door
de Gebiedscommissie
Natuurbrandbeheersing
Deurnsche Peel en Mariapeel.
Deze commissie bestaat uit
vertegenwoordigers van
Staatsbosbeheer, Waterschap Aa
en Maas, Veiligheidsregio Brabant
Zuid-Oost en gemeenten Horst
aan de Maas en Deurne.
In het Natuurbrandbeheersplan
is opgenomen op welke wijze
gewerkt gaat worden aan een
brandveiliger gebied. Doel is het
voorkomen van een onbeheersbare brand en een scenario zoals
dat heeft plaatsgevonden bij de
brand in 2020. Natuurbranden
kunnen niet voorkomen worden,
maar wel kunnen de risico’s op
een natuurbrand en de gevolgen
daarvan verkleind worden. Met
de maatregelen is de gemeente
beter voorbereid bij een volgende
natuurbrand, houdt ze de omvang
van de brand zo klein mogelijk
en beperkt ze de gevolgen, zoals
overlast voor omwonenden.
Door het nemen van maatregelen
op het terrein van inrichten en
beheren van de natuur, wordt het
gebied zelf weerbaarder tegen
brand. Ook wordt daarmee de
brandbestrijding beter gefaciliteerd. Daarnaast is er sprake van
een aantal specifieke maatregelen gericht op brandveiligheid en
het faciliteren van brandbestrijding. Zo worden op een aantal
locaties keer- en passeerplaatsen
gerealiseerd voor tankautospuiten van de brandweer.
Het plan is toegelicht aan
alle omliggende dorpsraden,
waaronder de dorpsraad van
Griendtsveen en werkgroep
Behoud de Peel. De dorpsraad
van Griendtsveen heeft aangegeven de maatregelen te begrijpen.
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Crisisopvang vormt prima tijdelijke
oplossing voor asielzoekers
Al maanden slapen asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er is simeplweg te weinig plek om iedereen op te vangen. Het noopte
de overheid er toe om alle veiligheidsregio’s te verplichten elk 225 extra plekken te zoeken die tot oktober beschikbaar zijn voor noodopvang.
Is het probleem daarmee opgelost? Waarschijnlijk slechts ten dele. De immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft te kampen met een nog
altijd oplopende achterstand. Meer dan 6.000
asielzoekers wachter al langer dan de wettelijke
termijn op een beslissing over hun verblijf in
Nederland. Ter vergelijking: dat zijn er zes keer

meer dan in januari van dit jaar. De vraagt rijst dan
ook of er überhaupt een oplossing voorhanden is
om dit probleem binnen afzienbare tijd op te lossen.
Noodgrepen als (tijdelijke) opvanglocaties lijken wat
dat betreft slechts een lapmiddel. De roep om een
algehele migratiestop in Nederland wordt langzaam
maar zeker steeds luider. Aan de andere kant: de

wereld is van iedereen en is het niet gewoon onze
plicht om asielzoekers op een zo humaan mogelijke
manier op te vangen? Zijn de crisiscentra die nu als
paddenstoelen uit de grond schieten de enige logische oplossing op dit moment?

Bespreking poll week 30

Juicekanalen gaan te ver
Berichten over een vreemdgaande Danny de Munk, grensoverschrijdend gedrag door Marco Borsato of Samantha Steenwijk, die illegale dieetpillen zou gebruiken om af te vallen: het zijn stuk voor stuk roddels die voor het eerst naar buiten werden gebracht door zogenaamde ‘juicekanalen’. Dit zijn meestal Instagram- of YouTubepagina’s waar ongefilterd roddels over BN’ers worden geplaatst. De roddels komen vooral binnen
via onbekende bronnen, die vaak niet worden geverifieerd. Gaat dit te ver?
Monique Litjens is het eens met de stelling en
vindt dat juicekanalen te ver gaan. “Een goedkope en vuile manier om geld te verdienen”,
zegt ze. “Andermans leven kapot maken met
roddels, bah. Helaas hebben deze mensen/kanalen ook nog veel volgers, die alles klakkeloos

geloven. Het respect is ver te zoeken.”
Aan de andere kant geven ‘juicechannels’ aan dat ze
alleen maar roddels verspreiden en geen journalistiek verkondigen. Daarom kunnen zij zich verschuilen achter hun vrijheid van meningsuiting. Hoe je
het ook wendt of keert, ‘juicekanalen’ worden in

ieder geval steeds populairder. Van oudsher zijn
mensen dol op sensationele verhalen, vooral dingen die fout gaan in het leven van bekende mensen
worden interessant gevonden.

Kempen creëert

creatieve ideëen
#kempencreëert

WIJ ZIJN OP
ZOEK NAAR !
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BouwPartner Wijnen is een zelfstandige
regionale bouwmaterialenhandel met
levering zowel aan professionele afnemers
als aan particulieren. Met vestigingen in
Maasbree en binnenkort ook in Horst.
Per direct zijn wij op zoek naar:

• MAGAZIJNMEDEWERKER

• VERKOOPMEDEWERKER BINNENDIENST
• VERKOOPMEDEWERKER BOUWSHOP
Nieuwsgierig?

Scan de QR code of
check onze website
voor meer info!
Natuurlijk kan je ons
ook bellen: 077-4651259

Streekemoties

Column

Van Evertsoord
tot Bajesoord
Op 23 april 1937 werd door de
Sevenumse burgemeester
Willem Pius Everts (1895-1977)
een stichting in het leven geroepen om een ambitieus ontginningsplan te ontwikkelen: het
creëren van 900 hectare
vruchtbare landbouwgrond uit
woeste peelgrond. Op 10 maart
1938 werd door Prof. Mr. M.
Romme officieel de eerste spade
gezet. De Kronenbergse pastoor
Kessels zegende het project en
schonk een Mariabeeld aan de
toekomstige bewoners van de
nieuwe veenkolonie. Het beeld
kreeg de naam ‘Onze Lieve
Vrouwe Onbevlekt Ontvangen’,
later bekend als ‘OLV ter Peel’,
religieus icoon van het klooster.
De project-visionair, burgemeester
Everts, ontving lokale en regionale roem. Als speciaal eerbetoon werd de nieuwe kolonie zelfs
naar hem vernoemd en kreeg de
naam Evertsoord. De infrastructuur werd met zorg aangelegd.
Ondernemende boeren lieten er
boerderijen bouwen en vrome
paters zagen dit rustige plekje als
een ideale Novice-vestiging voor
hun congregatie. Het klooster
Oblaten van de Onbevlekte Maagd
Maria werd in 1949 ingezegend.
Door de komst van deze paters
ontstond de uitgelezen kans voor
de lokale bevolking om een kerk te
bouwen. Zo konden de gelovigen
hun katholieke levensbeschouwing
praktiseren en de paters hun pastorale bezigheden uitoefenen; een
win-winsituatie.
Nu, ruim een halve eeuw later, is
er veel veranderd. Wie tegenwoordig de (fiets)route van Kronenberg
naar Helenaveen rijdt, ziet net
voorbij de Middenpeelweg een
groot gebouwencomplex. Het
vroegere bescheiden PatersOblaten-klooster is nu een enorme
vrouwengevangenis. Op een reclamebord de tekst ‘Bajes café - Onze
Lieve Vrouwe’. Wat vroeger de
publieke kloosterkerk was, is nu
een bijzonder interessant gevangenismuseum. Steeds meer mensen
fietsen naar dit unieke plekje. Zij
zijn dan getuige van hoe oorden
kunnen veranderen en hoe waardevol vrijheid is.

BOUWPARTNER WIJNEN

VENLOSEWEG 21, 5993 PH MAASBREE
077-4651259 | ROB.WIJNEN@BOUWPARTNERWIJNEN.NL
Theo Kerstjens
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CDA Horst aan de Maas

Lullen én poetsen

De zomervakantie is in volle gang en ook de gemeenteraad heeft een
paar weken vrijaf. Een goed moment om terug te blikken op onze
eerste maanden in de nieuwe gemeenteraad – waar hebben wij ons
sterk voor gemaakt?
Na de verkiezingen hebben we ingezet op een snelle en effectieve formatie van een nieuw college. Door
samenwerking, vertrouwen en doorzettingsvermogen presenteerden we
na twee maanden al de resultaten:
een afgeslankt college en een hoofdlijnenakkoord dat ruimte biedt voor

VVD Horst aan de Maas

het roer te staan in hun eigen leefomgeving. We vroegen om betere
dienstverlening aan organisatoren van
maatschappelijke evenementen: geef
actieve inwoners en vrijwilligers de
steun die zij verdienen. In dat kader
kijken we ook kritisch naar werkafspraken omtrent kermissen, want elke
kern verdient dezelfde kansen.
Daarnaast heeft de raad de regie
gepakt bij de verdere ontwikkeling
van Greenport, met een raadsbreed
ingediende motie geven we richting

aan de toekomst van het gebied:
minder ‘dozen’ en meer kansen voor
de lokale economie.
We hebben hard gevochten om de
positie van onze lokale agrariërs aan
te kaarten in Den Haag. Nu kijken we
vooruit: we gaan het reces gebruiken
om te werken aan oplossingen die
zowel de toekomst van onze agrarische sector als de natuur in de Peel
kunnen waarborgen.

voor Horst aan de Maas.
De leden hebben recent een nieuw
bestuur geïnstalleerd, bestaande
uit vrijwilligers die zich willen inzetten om samen met de fractie onze
gemeente nog mooier te maken.
Als nieuwe voorzitter ben ik trots op
fractie gaat over de politiek. Zowel
onze lokale club: onze mensen zijn
het bestuur als de fractie leggen in
sociaal, maatschappelijk betrokken
de ledenvergaderingen verantwooren staan midden in de samenleving
ding af over het gevoerde beleid en
in hun dorp. Maar we zijn er nog niet.
de gemaakte politieke keuzes. Als
We gaan ons verder professionaliselid van de lokale VVD kun je dus ook
echt invloed uitoefenen op onze inzet ren als partij in Horst aan de Maas.

Ook willen we onze toegankelijkheid
voor inwoners vergroten. Als laatste
zullen we onze club uitbreiden met
nieuwe leden die van aanpakken
weten en samen problemen willen
oplossen. Ik ben er klaar voor, u ook?

raadsbrede samenwerking.
Tot zover de wollige politieke praat.
Wat hebben we écht voor elkaar
gekregen sinds de verkiezingen?
We hebben ons sterk gemaakt voor de
verbouwing van Debije in Hegelsom,
waar vrijwilligers door een motie van
onze hand de ruimte krijgen om aan

Roel van Leendert

Met optimisme aan de slag

Het eerste zomerreces is gestart voor ons als oppositiepartij. Tijd om
in deze rustige periode te werken aan onze vereniging. Soms lijkt het
alsof er een grote afstand is tussen politieke partijen en ons als inwoners, maar een politieke partij is net als een sportclub of een fanfare
gewoon een vereniging. Een vereniging met leden.
Als leden van de VVD Horst aan de
Maas delen we een basis, namelijk
dat iedereen de vrijheid moet hebben om met verantwoordelijkheid
het leven zelf vorm te kunnen geven.
Ons bestuur zorgt voor de dagelijkse
organisatie van de vereniging en de

Perspectief Horst aan de Maas

Wilco Tilburgs, voorzitter

Popfestivals en afval

Mijn grote hobby is het bezoeken van popconcerten en festivals. Daar
kan ik heerlijk ontspannen en intens genieten van de muziek, sfeer en
mensen. Eén van die festivals is Best Kept Secret in Hilvarenbeek.
Daar geniet ik altijd extra. Hier ligt nauwelijks afval op het terrein.
Door maatregelen als statiegeld en veel prullenbakken wordt het
gedrag van de festivalgangers zodanig beïnvloed dat het afval niet
meer op het terrein gegooid wordt.
Ook in onze gemeente belandt afval
op straat. Dit heeft negatieve effecten op natuur en dier en inwoners
voelen zich onveiliger in een vervuilde omgeving. In onze gemeente

zijn elke week 400 tot 500 mensen
bezig om die rotzooi op te ruimen en
te zorgen voor een mooiere en schonere leefomgeving voor onze inwoners. De gemeente ondersteunt hen.

Het is geweldig dat deze mensen dit
geheel vrijwillig doen, waarvoor diep
respect.
Wat zou het mooi zijn als wij als
inwoners ons gedrag zodanig gaan
aanpassen dat deze vrijwilligers in
de toekomst minder rotzooi van
anderen hoeven op te ruimen. De
invoering van statiegeld op PET flessen heeft al geleid tot minder afval,
statiegeld op blikjes gaat ook helpen.
Ook zou de gemeente meer openbare afvalbakken kunnen plaatsen.

Zelf kun je ook aan de slag: door
bijvoorbeeld je eigen fles of beker
mee te nemen, beperk je zelf je
eigen afval. Perspectief wil samen
met jou aan de slag om de woon- en
leefomgeving in onze gemeente nóg
mooier en schoner te maken. Help jij
ook mee?

Thijs Lenssen

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

NIEUW:
tanden bleken
permanente
make up
powder brows

Mooi
Natuurlijk

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

0411
08

GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Wij Gaan Groen

Gratis advies op maat om uw
energierekening te verlagen
Heeft u een eigen woning en wilt u in de winter besparen op uw energierekening? Dan is het
slim om nu actie te ondernemen. Het grootste deel van uw energierekening bestaat namelijk
uit verwarmingskosten. Wilt u het energieverbruik verlagen maar weet u niet waar u moet

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.

beginnen? Maak dan nu gebruik van de gratis energiecoach via de regeling van de Provincie
Limburg. Deze coach komt bij u thuis en bekijkt samen met u hoe het energieverbruik omlaag kan. De energiecoach adviseert over grote én kleine snelle maatregelen.
Interesse?

• U weet de kosten én opbrengsten van de

Reserveer dan vandaag nog een afspraak met
de gratis energiecoach want bij deze regeling
geldt op=op.

maatregelen
• Hulp bij het aanvragen en vergelijken van

Altijd een seintje als je paspoort verloopt? Zet het in je agenda met de app MijnGegevens!

offertes

Advies op maat voor uw woning
De energiecoach doet eerst vooronderzoek naar

App MijnGegevens

• Ondersteuning bij een eventuele ﬁnanciering

In MijnGegevens zie je alle persoonlijke gegevens die de overheid van jou heeft. Bijvoor-

• Advies voor kleine maatregelen om snel

beeld inkomensgegevens, wanneer je paspoort verloopt of wanneer de volgende APK is

energie te besparen

voor je auto. Je kunt belangrijke data direct aan je eigen agenda toevoegen. Handig!

uw woning, daarna maakt de coach een afspraak
om bij u langs te komen. Bij dit gesprek bij u thuis

Wilt u ook energie besparen?

kunt u aangeven wat uw wensen zijn. Samen

Boek dan via deze link een afspraak met de

bekijken jullie wat de beste verduurzamingsmaat-

energiecoach: https://dewattmeesters.nl

regelen zijn voor uw huis en woonsituatie.

U kunt, zolang er budget is, tot en met 29 september 2022 gebruik maken van deze regeling

Dit levert de energiecoach u op:

van de Provincie Limburg. Dus wees er snel bij!

• Overzicht met beste maatregelen voor jouw
woning

Je kunt de app downloaden in de Apple App Store en Google Playstore.

Bekendmakingen
De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide

Kijk niet weg!

Meld verdachte
situaties

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

Wij roepen onze inwoners op om niet weg te kijken en verdachte situaties te melden bij
de politie 0900 8844 of Meld Misdaad Anoniem via meldmisdaadanoniem.nl / 0800 7000.

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.

Wat is ondermijning?

Voorbeelden van verdachte signalen

Wanneer criminelen gebruik maken van

Criminele activiteiten in de bovenwereld vin-

legale diensten en zaken om hun illegale

den dus vaak onopgemerkt en uit het zicht

America

praktijken uit te voeren, noemen we dat

plaats. Maar als u weet waar u op moet let-

• Laagheideweg 11 (verlenging beslister-

‘ondermijning’. Criminelen kunnen niet al

ten ziet, hoort en ruikt u wellicht meer dan u

hun activiteiten ondergronds uitvoeren en

doorheeft. Wat valt u op als u door uw buurt

misbruiken daarom vaak onze samenleving.

loopt, ﬁetst of rijdt?
• Het bedrijf waar nooit klanten komen of

Het is belangrijk dat inwoners weten wat

waar u alleen contant kunt betalen

spookhuis)
• De Hees ong. (realiseren 8 woningen

mijn)

Hoeve boerderij)

• Zwarte Plakweg 71, (last onder dwang-

Lottum

som)

• Horsterdijk 65 (realiseren van een schuil-

Broekhuizen

gelegenheid)

• Lottumseweg 39 (oprichten schuur)

• Grimmelsweg 7 (plaatsen schuilgelegenheid)

de effecten zijn van ondermijning en de

• De winkel die altijd gesloten is

Grubbenvorst

Meerlo

impact die het kan hebben op uzelf, familie

• Het gebouw waar alleen ’s avonds en ’s

• De Soom ong. (verlengen beslistermijn)

• Beatrixstraat 9 (verbouwen kantoor tot 2

en uw leefomgeving. Criminelen maken ook
handig gebruik van het feit dat maar weinig

nachts mensen zijn
• Het gebouw waar een vreemde lucht

mensen verdachte situaties melden. Zo

hangt en/of rook uit vreemde plekken

kunnen zij steeds verder gaan en verstoren

komt

zij de maatschappij meer en meer. Ook bij u
in de buurt.

• De buurtbewoner met een klein huurhuis
• De jongere zonder (bij)baan maar wel

criminaliteit kunt u denken aan:
• Stroomstoringen in uw buurt door illegaal
afgetapte stroom

een luxe levensstijl
• Patsergedrag (onverklaarbaar dure
auto’s, kleding en sieraden)
• De woning die bewoond wordt door veel

• Brand- en instortingsgevaar door onprofessioneel aangelegde installaties
• Afvoer van chemische stoffen op uw
grond, met veel milieuschade en hoge

appartementen)

oprit)

• De Cocq van Haeftenstraat 23 (bouwen

• Kapelaan Slotsstraat ong. (bouwen van

van een Poolhouse)

een woning)

maar met veel dure uitgaven

Bij ondermijning en georganiseerde

• Mgr. Joostenstraat 13 (verleggen van de

meer personen dan passend, waarbij de
bewoners weinig vrijheid lijken te hebben, de woning slecht onderhouden is en
er veel vuilnis is

Meterik

• Lovendaal 9 (aanbouw)

• Americaanseweg 99 (bouwen van een

• Kapelaan Slotsstraat 86 (bouwen van een
woning)
Hegelsom

• Zeesweg 7 (2 longstay-appartementen en

• Oude Holstraat (nieuwbouw woningen)

2 B&B-kamers)

Horst

• Merwijckstraat 54 (realiseren carport)

• Americaanseweg 39d (bouwen van een

• Jan Tinbergenstraat 2 (realiseren van een

woning)

op- en overslag)

• Gebr. van Doornelaan 63 (aanpassen

Swolgen

gevels praktijkhal)

• Jan van Swolgenstraat 44 (tijdelijke huis-

• Meterikseweg 96 (vervangen van een dakkapel aan de voorgevel)

kosten tot gevolg
• Oneerlijke concurrentie voor de hardwerkende (lokale) ondernemer
• Gevaarlijke stoffen in ons drinkwater door
dumpingen van drugsafval

Bij deze situaties is het belangrijk niet weg
te kijken en dit te melden bij de politie 0900

• Venrayseweg 6 (appartement op boven-

• Swolgenseweg 36a (uitbreiden bedrijfs-

verdieping)

ruimte)

Kronenberg

misdaadanoniem.nl / 0800 7000.

• Schorfvenweg 10 (verlenging vergunning

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

vesting vluchtelingen OekraÏne)
Tienray

8844 of Meld Misdaad Anoniem via meld-

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

woning en een bijgebouw)
Sevenum

• Trambaan 28 (vervangen garagedeur door
muur en 2 ramen)

077 - 477 9777

12
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15-vragen aan

Pieta Timmermans Meerlo
Welke emoticon gebruik je
het meest?
Het roze hartje met sterretjes.
Ik gebruik deze emoticon vaak als ik
onder een TikTok reageer van een
vriendin.

Hond of kat?
Ik vind honden leuker, want
daar kan je mee wandelen en
knuffelen (met een kat kan je ook
knuffelen). Daarnaast weet ik dat
ik honden leuker vind, omdat mijn
vriendinnen ook honden hebben
en die vind ik gewoon leuk.
Later wil ik ook een hond. Het liefst
een teckel, want dat lijkt me een
leuk ras.

Als je een dier zou zijn wat zou je
dan zijn?
Een vogel denk ik, want het lijkt me
wel vet om overal heen te vliegen
waar je maar wilt. Ik zou dan een
papegaai willen zijn, want die hebben
mooie kleuren.

Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is chillen/afspreken met vrienden en ‘snappen’ met
mensen. Als ik met vriendinnen ben,
praten wij vooral en wij zitten ook
weleens op de telefoon. Het leukste
wat we met z’n allen hebben gedaan,
is zwemmen en gewoon lachen.
Op Snapchat sturen mijn vriendinnen
en ik foto’s en filmpjes naar elkaar.

Dag of nacht?
Dag en avond, want overdag ga ik
meestal afspreken met mensen en
in de avond gaan we vaak met een
groepje chillen.

Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Meestal ben ik wel op tijd, maar soms
ook wel eens te laat. Als ik op school
te laat kom, is dat omdat ik mij dan
heb verslapen.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Pieta Timmermans
13 jaar
Meerlo
Dendron College

Wie kent jou het beste?
Mijn familie kent mij het beste
denk ik, maar het allerbeste
denk ik toch wel mijn ouders.
Zodra mijn ouders een vraag
aan mij stellen, kunnen ze het

antwoord al zelf invullen. Zij weten
dan wat ik ga zeggen.

rol had, vond ik de musical wel leuk.
Het ging uiteindelijk allemaal goed.

In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?

Hoe heb je je beste vriendin
ontmoet?

Ik was tijdens de musical van groep
8 het meest zenuwachtig, want ik
vond het erg spannend. Ik had een
dubbelrol in de musical ‘Sabotage op
het spoor’. Ik was best vaak op het
podium. Vooral omdat ik een dubbel-

Ik ken haar al heel lang, vanaf
de peuterspeelzaal. We zitten
nog steeds bij elkaar in de klas.
Volgend schooljaar zitten we niet
meer bij elkaar in de klas. Eerst
deden we beiden basis/kader, maar
nu gaan we allebei een ander niveau
doen. We houden echter wel contact.

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

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

Heb je een bijnaam?
Ja, ik heb meerdere bijnamen
zoals Pietje, Piet, Pietabroodje
en Pietakaas. Ik word heel vaak
‘Pietakaas’ genoemd. Ik vind mijn
bijnamen wel prima, maar ik snap
niet zo goed hoe ze op de bijnaam
‘Pietakaas’ zijn gekomen, want het is
niet zo logisch.

Waar ben je verslaafd aan?
Mijn ouders zeggen wel eens dat ik
verslaafd ben aan mijn telefoon, want
ik zit er als het kan de hele dag op.
Ze hebben dus eigenlijk wel een beetje
gelijk. Ik zit op mijn telefoon het meest
op TikTok, Snapchat en Instagram.

Heb je een bijbaantje?
Ik heb een paar weken bij Cox Aardbeien
gewerkt. Hier moest ik aardbeien stekken. Ik vond dat best fijn werk. Nu heb
ik geen bijbaantje meer, maar dat zou
ik eigenlijk wel willen. Het zou me niet
echt uitmaken wat voor bijbaantje het is,
als het werk maar goed te doen is en de
werkplek niet te ver weg ligt.

Wat is je droombaan?
Ik zou in het ziekenhuis willen werken, omdat ik goede dingen wil doen
voor andere mensen zoals mensen die
gewond zijn helpen.

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Ik zou dan wel snel willen rennen,
want dan duurt het niet zolang voordat je ergens bent.

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou graag nog naar wat warme landen willen reizen en mooie herinneringen maken met vrienden en familie.
Landen die ik wel wil bezoeken zijn
Spanje, Frankrijk, Italië en Griekenland.
Tekst: Maartje Swinkels

Hoi

Column

Strand

Ruisende wind die met elke
zucht een vlaag zand verplaatst, het geluid van golven
die op het water slaan: het
strand is met haar geluiden de
ideale plek om helemaal tot rust
te komen. Voor de meeste
mensen dan. Want een verbrande huid, de combinatie van
plakkende zonnebrand, zand én
gillende kinderen, kunnen voor
sommige mensen ook als erg
vervelend worden ervaren.
Persoonlijk vind ik het strand een
van de leukste plekken op aarde.
Ook al is het in Nederland vaak
niet het ideale strandweer, je kunt
altijd ‘uitwaaien’ tijdens een wandeling langs het water. Leuk feitje
is dat in het buitenland het woord
‘uitwaaien’ niet bestaat! En uitwaaien aan de Nederlandse zee
doe ik liever dan erin zwemmen:
het troebele water en mijn vriendin
die op één middag in Zandvoort
maar liefst drie keer door een kwal
gebeten werd, zijn daar oorzaken
van. In de zomer lig ik dan ook
liever met een goed boek op het
strand.
Wie ook niet vies zijn van het
Nederlandse strand zijn onze oosterburen. Soms is het bijna moeilijk
om nog Nederlands te horen tussen al het Duitse gebabbel op het
strand in de zomer. Je plukt ze er
ook zó tussenuit, vaak doordat je
de kuilen die ze vol overgave aan
het graven zijn moet ontwijken als
je van de zee naar je handdoek
loopt. Heerlijk ‘Am Meer’. Waarom
ze de zee niet gewoon ‘See’ hadden kunnen noemen, blijft voor
mij een raadsel. Niet alleen de
Duitsers zorgen voor leuk ‘mensen
kijken’-materiaal, want je komt
écht van alles tegen op het strand.
De wandelaars met honden, de
surfers, fanatieke zwemmers,
gezinnen met kinderen: maar het
leukste zijn die ouders die voor de
eerste keer met hun kleine naar
het strand gaan en er alles aan
doen het kind te vermaken. Zoals
ik al zei, persoonlijk kan ik me uren
vermaken op het strand. Enige
minpuntje is wel dat het vanuit
Limburg toch nog een aardig stukje
reizen is. Scheelt dat we onze
goeie oude Maas altijd dichtbij
hebben, hoewel afkoelen door erin
te zwemmen voor mij net zoals in
de Noordzee een no-go blijft.

Iris

0408 \ verenigingen

Seniorenorkest Rooyal in
De Locht
Seniorenorkerst Rooyal uit Venray treedt zondag 7 augustus op in
Museum De Locht in Melderslo. Het orkest heeft een veelzijdig
repertoire, dat behalve uit polka- en bigbandnummers ook bestaat
uit evergreens.

mer aan d
Zo
e M a as

VIER JE
ZOMER AAN
DE MAAS
LAAT JE VERRASSEN
DOOR VENLO, ARCEN
& STEYL
www.venloverwelkomt.nl/zomer

In het aspergepaviljoen van het
museum wordt dezelfde dag de
werking van de veilingklok gedemonstreerd. Verder kunnen kinderen elke woensdagmiddag
deelnemen aan het speciale pro-

gramma ‘Kennismaking met het
leven op de middeleeuwse boerderij’. De Locht is geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00
tot 17.00 uur.

AGENDA

Open dag biljartclub ’t Valdere
Biljartclub ‘t Valdere uit Sevenum organiseert zaterdag 13 augustus een open dag voor mensen die interesse hebben of willen
krijgen in biljarten. Iedereen is van 10.00 tot 14.00 uur welkom in
het home van ’t Valdere in De Wingerd.
Tijdens de open dag geven enkele
vakkundige biljarters uitleg over
het biljartspel en de mogelijkheid
om aan de regionale competitie
en/of de clubkampioenschappen
deel te nemen.
Elke inwoner van Sevenum vanaf

55 jaar kan elke dag van 09.00 tot
20.00 uur biljarten in De Wingerd
in Sevenum. Biljarten biedt tevens
de gelegenheid tot het onderhouden van sociale contacten en het
maken van nieuwe vrienden.

De Bibliotheek mee op
vakantie

3 / 10 / 17 AUGUSTUS

SFEERMARKT ARCEN
CENTRUM ARCEN

3 - 7 AUGUSTUS

AAN DE WATERKANT
LAGE LOSWAL VENLO

Voor velen is de zomer hét moment om te lezen. Dan is er namelijk
tijd in overvloed. Op het strand, aan het zwembad of in de
vliegtuigstoel. Soms is het lastig om al die boeken mee te nemen op
reis. Voor leden van de Bibliotheek is er een oplossing gevonden:
zij hebben namelijk gratis toegang tot duizenden e-books en
luisterboeken.
Leden met een basis, luxe of
jeugdabonnement kunnen e-books
en luisterboeken lenen via de
website www.onlinebibliotheek.nl
De boeken kunnen gelezen
worden via e-reader, tablet, een
webbrowser of de Bibliotheek App.
Via de Bibliotheek App kunnen
boeken makkelijk verlengd worden.
Daarnaast worden er wekelijks
nieuwe titels toegevoegd.

Tijdschriftenbieb
Via de Online Bibliotheek kan er
ook gebruik gemaakt worden

van de TijdschriftenBieb.
De TijdschriftenBieb geeft de
mogelijkheid om tijdschriften op
de telefoon of tablet te lezen.
Deze app biedt toegang tot
zestien verschillende tijdschriften.
Ook kunnen mensen gebruik
maken van de mogelijkheid
om podcasts over boeken te
luisteren. Hiervan zijn er meerdere
beschikbaar.
Kijk voor meer informatie over
abonnementen bij BiblioNu op
www.biblionu.nl/mijn-bibliotheek/
abonnementen

25 - 28 AUGUSTUS

ZOMERPARKFEEST
JULIANAPARK VENLO

www.venloverwelkomt.nl/agenda
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14
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Feest van de Roos in Lottum
Lottum viert van vrijdagavond 12 tot en met zondag 14 augustus het
Feest van de Roos. Behalve van bloemenpracht is er ook te genieten van
onder meer een braderie, livemuziek en de doop van een naar André
Rieu vernoemde roos.

Puzzel

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door Dagje
Horst aan de Maas!
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 07 augustus 2022
(12.00 uur) binnen zĳn. De winnaar wordt donderdag 11 augustus 2022 bekendgemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

In de vernieuwde, uitgebreide tuin van
de Rozenhof hebben vrijwilligers en
meesterbloembinders talrijke mozaïeken en andere creaties gemaakt om
de bezoekers een florale beleving te
bezorgen. Verder is er een braderie
met ambachten en workshops en een
entertainmentprogramma voor jong
en oud. Ook aan muziekliefhebbers is
gedacht, met overdag optredens van
(joeks)kapellen en lokale artiesten en
’s avonds livemuziek van onder meer

Nacho Cheese uit Grubbenvorst e.o.,
de Fleetwood Mac tributeband Mirage
en de Venlose tex-mex band Tekiela.
Op zondagochtend komt André Rieu
zelf de naar hem vernoemde roos
dopen.
Vooralsnog is er alleen een online ticketverkoop via www.feestvanderoos.
nl Het terrein is geopend op vrijdag
van 19.00 tot 01.00 uur, op zaterdag
van 10.00 tot 02.00 uur en op zondag
van 10.00 tot 01.00 uur.

Bevolkingsregisters Horst online
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Goed nieuws voor genealogen: sinds kort zijn de bevolkingsregisters van
de gemeente Horst aan de Maas in te zien op internet. Vooralsnog gaat
het om de jaren 1860 tot 1880, maar geleidelijk komt het gehele Horster
bevolkingsregister van 1840 tot 1940 online te staan.

3 letters
AAK
ARK

de gemeente Horst te vinden. Kijk op
www.aezel.eu en klik daarna achtereenvolgens op ‘personen’, ‘type bevolking’, ‘subtype bevolkingsregisters’ en
‘plaats Horst’.

4 letters
BOOT
GIEK
KAAG
PONT
VLOT

Het bestand is in te zien op de site van
het AEZEL-project (Archief voor Erfgoed
van Zuid-Nederlandse Eigendommen
en Leefgemeenschappen). Hierop zijn
ook de kadastergegevens 1842 van

05-08-2022

vrijdag
20.00 UUR
vs

TICKETS.VVV-VENLO.NL
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5 letters
GALEI
JACHT
KAJAK
KOGGE
SCHIP
SLOEP
TJALK
6 letters
BOTTER
FREGAT
KOTTER
PONTON
PUNTER
SLEPER
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8 letters
BOKSCHIP
KOLENAAK
KUSTBOOT
RACEBOOT
RAMSCHIP
ROEIBOOT
TANKBOOT
VEERBOOT
VEERPONT
ZEESCHIP
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9 letters
AAKSCHUIT
BAGGERBOK
KOELSCHIP
LOODSBOOT
STOOMBOOT
WOONSCHIP
11 letters
PLEZIERBOOT
SLAGKRUISER
TORPEDOBOOT

R
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10 letters
DRIEMASTER
HOVERCRAFT
MOTORJACHT
ONDERZEEER
STOOMSCHIP
VEERSCHUIT
WOONSCHUIT
12 letters
REDDINGSBOOT

De overgebleven letters vormen de oplossing:

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

7 letters
DUWBOOT
GALJOEN
WOONARK
En de winnaar is: Cindy Jacobs.
Van harte gefeliciteerd met een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld
door Keurslagerij Crist Coppens in Horst!

0408 \ service
Religie

Medische zorg

Tijden Heilige Missen

Apotheek

America

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

Zondag 7 augustus

Apotheek Maasdorpen

11.00

Broekhuizenvorst
Zaterdag 6 augustus

19.15

Horst

Zondag 7 augustus
Maandag 8 augustus
Dinsdag 9 augustus
Woensdag 10 augustus
Donderdag 11 augustus
Vrijdag 12 augustus

Huisartsenpost

11.00
18.30
09.00
18.30
18.30
18.30

Lottum

Zondag 7 augustus

Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

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

09.00

Meerlo

Zondag 7 augustus
Donderdag 11 augustus
- biddende moeders

10.30
09.00
09.30

Melderslo

Zaterdag 6 augustus

Meterik

Zaterdag 6 augustus

Sevenum

Zaterdag 6 augustus
Zondag 7 augustus
+ uitstelling
Maandag 8 augustus
Dinsdag 9 augustus
Donderdag 11 augustus
Vrijdag 12 augustus

Dinsdag 9 augustus

17.30

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

19.00

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Gemeente Horst aan de Maas

Zaterdag 6 augustus
Woensdag 10 augustus

Spoedgevallendienst

kerkdienst

Leven in Horster kasteel

5 t/m 7 augustus

Huys ter Horst weer bewoond

Heldens Dental Care
Hertog Arnoldlaan 10, Horst
077 398 12 44

Kasteel Huys ter Horst zet zondag 7 augustus van 12.30 tot 16.00 uur weer haar deuren open. Bezoekers
kunnen beleven hoe er vroeger werd gewerkt, geleefd en gewoond in het Horster kasteel.

8 t/m 11 augustus
Mondzorg Westsingel
Westsingel 102, 5961 DD Horst
077 777 70 55

De kokkin heeft van alles boven het
vuur hangen. Ook een gesprekje met
een vriendelijke zwerver behoort tot de
mogelijkheden. De rondreizende verhalenverteller is eveneens aanwezig.

Verloskundige zorg

18.00
19.00

De Schuilplaats

De Rozenhof in Lottum stond zondag 31 juli in het teken van kunstenaars aan het werk. Verspreid over het
terrein van de Rozenhof waren schilders, beeldhouwers, een glasbewerker en een drukker aan het werk.
Verder was er een optreden van muzikant Luuk Lenders. Volledig akoestisch bracht hij een mix van Ierse
en Slavische klanken ten gehore.

Tandarts

19.00

Tienray

Kunstenaars tussen de rozen in Lottum

Gebiedsteams

18.00
09.30
14.00
18.30
18.30
18.30
18.30

Swolgen

zondag

15

Danure Verloskundigen

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

10.00

Door haar slechte staat en de vele
planten en bomen die er bezit van
hadden genomen, was de kasteelruïne jarenlang onbegaanbaar. Rond
2000 zijn vrijwilligers begonnen met

het blootleggen van de fundamenten.
Daarmee werd stukje bij beetje de historie van dit eens zo grote kasteel weer
zichtbaar. Inmiddels zijn verschillende
ruimtes opnieuw opgetrokken.

Ligfilm, beeksafari en drijfsessies

Ode aan het Water in Heere Peel
De drie vennen van de Heere Peel in America bevatten steeds minder water. Zaterdag 6 augustus wordt
daarom tussen 11.00 en 16.00 uur met een ligfilm, een beeksafari en drijfsessies een Ode aan het Water van de
Heere Peel gebracht.

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Priesternoodnummer

‘Zenit’ heet de ligfilm van Sanne
Aben, Peter Bults en Wim Moorman.
Zenit is liggend op je rug in een zwart
tentje te aanschouwen bij het ven dat
het dichtste bij horecagelegenheid
Aan De Drift (Lorbaan 9A) ligt.
De Aanvoerleiding Meteriks Veld
speelt ook de hoofdrol in de beeksafari. Wie denkt dat elke vorm van
leven is verdwenen uit dit kaars-

Geen spoed, wel politie?

Horst aan de Maas

0900 88 44

06 55 40 80 23

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
5

7

3
5

4

2

8

7

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Oplossing vorige week:
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sen 11.00 en 16.00 uur onafgebroken
geblinddoekt en wel drijven op één
van de drijfbootjes op het verste van
Aan De Drift verwijderde ven.
Ode aan het Water vindt plaats in het
kader van Drrifft, de gratis toegankelijke kunstmanifestatie in de Heere
Peel met werk van leden van de
Horster kunstenaarsvereniging Zeen.

Dj’s en bands op verschillende podia

Zomerfestival in Lottum

4
6

rechte ruilverkavelingsbeekje, vergist zich. Ecoloog Wim Heijligers
laat zien, horen en voelen dat de
Aanvoerleiding Meteriks Veld barst
van het leven. De beeksafari begint
om 14.00 uur bij het zwarte tentje.
Deelname is gratis, aanmelden niet
nodig.
Ook een drijfervaring ontbreekt
niet op het menu. Wie wil, kan tus-

Voor het eerst in enkele jaren vindt van vrijdag 5 tot en met zondag 7 augustus in Lottum weer het Beatz &
Bandz Summerfestival plaats. Deze uitverkochte editie staat volledig in het teken van de ruimte. Dat was de
laatste keer ook al het geval, maar dit keer is het overgoten met een ander ruimte-sausje: thuiskomen,
The Homecoming.
Door de unieke opzet met een Beatz
en een Bandz podium valt er voor
iedere bezoeker wat te beleven. Op het
Beatz podium staan dj’s en zijn nieuwe
sounds te horen, op het Bandz podium
staan nieuwe bandjes en oude rockers.
Vrijdag 5 augustus staan de dj’s op
de voorgrond. De line-up is gevuld

met artiesten zoals Noise Cartel en
Altijd Larstig & Rob Gasdr’op. Een dag
later bewaken onder andere Dansado
& De Feestmeester de raket op het
Beatz-podium. Op het Bandz podium
staan onder andere Drunken Dolly en
Bizkit Park. Naast de twee podia is er
ook een apart gebied: The Undercover

Lab. Hier kunnen bezoekers luisteren
naar muziek van verschillende (amateur-)dj’s, die elk een ander genre op
de radar zetten.
Zondag bezetten onder andere
Vendetta Drive en de Stoere Patsers
het podium. Voor kinderen is er een
springkussen.
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Geplukt

John Seuren Horst
Hij is een tevreden mens en hoeft niet per se in de spotlight te staan. Toch vindt hij het niet erg om zijn
levensverhaal te delen. Muziek speelt een grote rol in zijn leven en daarnaast is hij ontzettend trots op zijn
twee dochters en vrouw. Deze week wordt John Seuren (56) uit Horst geplukt.

schillende cursussen. Natuurlijk heb je
ook wel eens een baaldag, maar ik zit
hier goed, doe mijn ding en heb leuke
collega’s. Wie doet je dan wat?”
Twee jaar geleden werd John
gevraagd voor de tv-reclame van
Carglass. “Daar werd ik toen voor
benaderd”, vertelt hij. “Deze reclame
was vorig jaar te zien op televisie.
Daar heb ik ontzettend veel leuke
reacties op gekregen en het was
superleuk om te doen en om mee te
maken. Helaas was mijn moeder toen
net overleden, het is jammer dat ze
dit niet heeft meegemaakt. Zij had dat
geweldig gevonden.”

Trots

Ondanks dat John al jaren met
veel plezier in Horst woont, komt
hij hier niet oorspronkelijk vandaan. Hij werd namelijk geboren in
Meterik en woonde daar tot 1993.
“Ik ben door en door Meteriks”,
vertelt John trots. Hij groeide op
als jongste in een gezin met vier
zonen. “Dat heeft zo zijn voordelen
en nadelen”, lacht hij. “Als jongste
kind word je goed verwend, maar
krijg je af en toe ook klappen als
er gestoeid wordt met de jongens. Het was altijd fijn thuis, maar
helaas zijn mijn ouders inmiddels
allebei overleden.”
Als kind deed John niets liever

dan in de Schadijkse bossen ‘schûpe’.
“Jongeren zitten tegenwoordig veel
achter de computer, maar ik kom nog
uit de periode dat er geen internet
was. Wij waren altijd buiten aan het
ravotten en aan het voetballen”, blikt
John terug.

Auto’s
Nadat John de LTS afrondde, volgde
hij de opleiding landbouwmechanica
in Roermond. “Mijn vader was monteur en zei altijd tegen me: ‘jij blijft
uit de garage’, maar toch ben ik er
stiekem ingerold.” In 1988 begon John
bij defensie als tankmonteur. Dit heeft
hij vijf jaar lang gedaan. “Ik kon hierna

bijtekenen, maar er was een kans dat
ik naar het buitenland zou moeten.
Omdat mijn vrouw en ik toen net ons
eerste huis in Horst hadden gekocht,
besloot ik te stoppen bij defensie en
verder te gaan als monteur.” Een jaar
lang werkte John in een garage, tot hij
in 1994 aan de slag kon bij Carglass.
“Hier werk ik nog altijd met veel plezier”, geeft hij aan. “Ik hou van mijn
baan en kan er mijn ei in kwijt. Ik ben
totaal geen kantoorman en haal veel
voldoening uit het tiptop eruit laten
zien van auto’s. Vaak kan ik ook niet
uitleggen hoe ik het doe, het zit echt
in je vingers en in je hoofd. Daarnaast
blijf je altijd doorleren, ik volg ver-

Op zijn 21e leerde John zijn vrouw
Christa kennen. “Ik ontmoette haar
in de kroeg in 1984 en ze is nog altijd
mijn grote liefde”, vertelt hij trots.
Samen hebben Christa en John twee
dochters: Anouk (23) en Britt (20).
“Anouk studeert in Zweden en gaat nu
het tweede jaar in. Natuurlijk mis ik
haar, maar ik ben geen pieper. Ik weet
dat ze het goed heeft daar en haar
ding doet. Hiervoor heeft ze een jaar
in Australië gewoond, dat vond ik wel
lastiger. Toen ze heimwee had, had ik
het ook zwaar. Je bent dan niet zomaar
thuis. Lund, de Zweedse stad waar
ze studeert, is niet lang vliegen. Mijn
vrouw en ik zijn toevallig net terug
van een paar dagen bezoek. Volgend
jaar gaat ze in Zuid-Afrika haar master
doen, daar ben ik minder blij mee. Het
is daar natuurlijk een stuk gevaarlijker, dus dan maak ik me meer zorgen.
Aan de andere kant weet ik dat ze haar
mannetje staat.” Ook op dochter Britt is
John ontzettend trots. “Zij woont gelukkig wel nog thuis”, lacht hij. “Ze studeert verpleegkunde in Eindhoven en
gaat na de zomer cardiologie doen.”
Het gezin wordt compleet gemaakt door
hond Caya. “Dat is onze oude dame”,
vertelt John. “Ze is inmiddels alweer 13
jaar en is erg belangrijk voor ons. Als we
met Anouk videobellen, wil ze eerst de
hond zien”, lacht hij. “Caya komt geen
aandacht tekort, nee.”
Sinds dit jaar heeft het gezin haar
intrek genomen in een nieuwe woning
op de Waterstraat. “We hebben hier

een levensbestendige woning kunnen bouwen”, geeft John aan. “Het
afgelopen jaar bestond voor ons dan
ook uit veel klussen en schilderen.
Christa en ik hebben geen enkele keer
ruzie gehad, dus dat is mooi. Er moet
nu links en rechts nog wat gebeuren,
maar dat komt wel. Ik heb er geen
haast mee, je kunt niet alles tegelijk
doen.”

Muziek
Muziek heeft altijd al een grote rol
gespeeld in het leven van John. Op
zijn 8e begon hij bij de drumband in
Meterik. “Ik kon nooit stilzitten, dus
mijn moeder meldde me aan. Op mijn
12e werd ik daarnaast ook nog lid
bij de fanfare van muziekvereniging
Concordia Meterik als slagwerker en
dit doe ik al meer dan veertig jaar.”
Het mooie aan muziek maken vindt
John de saamhorigheid. “En ik kan
er mijn ei in kwijt. We hebben in
al die jaren veel mooie momenten
meegemaakt. Ook hebben we van
24 tot en met 27 november iets
groots op de planning: Amissa,
een spectaculair muziekspektakel.
Hierbij wordt honderd jaar Limburgse
volksgeschiedenis verteld in de vorm
van een spannend familiedrama met
muziek, dans, zang en toneel. Dit
vindt plaats in de kerk van Meterik.
Tijdens deze voorstellingen verzorgen
wij de muziek. Ik heb er echt heel veel
zin in.”
Van de drumband was John ook
jarenlang nog lid, maar in 2015 stopte
hij ermee. “We zijn toen met alle oude
rotten gestopt en hebben het stokje
overgedragen aan de jeugd”, legt
hij uit. “We hebben wel nog steeds
een appgroepje, de ‘oude garde’,
waarmee we nog regelmatig wat
afspreken. Deze jongens zijn echt mijn
vriendenclub geworden.

Sportief aangelegd
Dat John nooit stilzit, blijkt ook wel
uit het feit dat hij altijd al sportief
is geweest. “Vroeger heb ik lang
gevoetbald in Meterik en ik hou nog
steeds van sporten en lekker bezig zijn”,
vertelt hij. “Tegenwoordig badminton
ik in Sevenum, iedere week een
uurtje en erna lekker van de derde
helft genieten. Het fijne aan genoeg
bewegen, is dat je fit blijft. Ook op mijn
werk heb ik beweging genoeg, dus op
dat gebied heb ik niets te klagen.”

Genieten
Met Christa doet John zo ongeveer
alles samen. “We houden van het
leven en doen veel leuke dingen
samen. Zo zijn we net terug van
een wellness-weekendje Leiden,
waar we heerlijk genoten hebben.”
Ook gaan ze graag samen op vakantie.
“In september gaan we een weekje
naar Italië, er staat genoeg leuks op
de planning. Dat vind ik erg belangrijk,
want het kan zo zijn dat je dit niet
meer kunt. Mijn moeder zei altijd:
‘geniet ervan en doe lekker je ding’.
Dat neem ik altijd mee: ik heb een fijn
en goed leven met mooie mensen om
me heen en we zijn gezond. Dat is het
belangrijkste.”
Tekst: Floor Velthuizen

