gemeentenieuws pagina

08
08
0

1

WELLNESS HEALTH BEAUTY
parkhotelhorst.nl

2

09

9

€12,50
p.p.

077 397 6000 info@parkhotelhorst.nl

Geplukt: Lilian Dekkers

pagina

07

Vragen
toekomst
kermissen
Horst aan
de Maas
pagina

02

Sterke
daling
in kerk
bijdragen
Horst-
Sevenum
pagina

03

Vernielin
gen aan
pand De
Rozenhof
pagina

05

‘Ik moest
huilen’
pagina

Podiumgekte in Lottum
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De bezoekers van Beatz & Bandz in Lottum vragen zich vast elk jaar af hoe het podium voor de volgende editie eruit zal zien. Uitbundige kunstwerken zijn namelijk op
het festival te vinden. Maar daar komen de festivalgangers natuurlijk niet voor, de muziek en gezelligheid dat is waar het om draait. Het weekend van vrijdag 2, zaterdag
3 en zondag 4 augustus stonden dus in het teken van Beatz en van Bandz. Het jaarlijkse muziekevenement op de Rijhal in Lottum mag dit jaar acht kaarsjes uitblazen.
Vrijdag staat het festival in teken van de beats, zaterdags beats en bands en de zondag is het de beurt aan allerlei bands. Een aantal grote namen traden in Lottum op
zoals Puinhoop Kollektiv, Reservoir Dogs Band, Meijel Allstar Motherfuckers en De Lievelings DJ’s van je Zusje. Dit jaar kende het festival een speciaal podium, namelijk
Area 51. Uiteraard een knipoog naar Area 51 in de Verenigde Staten waar men van plan is om het ‘UFO-gebied’ te bestormen. In Lottum mocht dat tijdens Beatz & Bandz
legaal. Op het podium speelden verschillende mysterieuze dj’s. (Foto: Sergej Lojko)

Voor inwoners van Lottum

Rozenfestival houdt grote uitverkoop
Meters rollen kippengaas, houtconstructies, doeken bedrukt met rozenvelden, noem het maar op. Het is
allemaal opgeslagen in twee volle loodsen van het inmiddels gestopte Rozenfestival in Lottum. Omdat het festival geen nieuwe editie meer gaat krijgen in de toekomst, houdt de organisatie een uitverkoop van alle spullen.
De organisatie maakte in maart dit
jaar bekend te gaan stoppen met het
organiseren van het tweejaarlijkse
festival. Het heeft in totaal 15 edities
gekend, maar vanwege het niet
kunnen invullen van verschillende
vrijwilligersposten, moest het bestuur
de moeilijke beslissing nemen om te
stoppen met het festival. In de loop
der jaren heeft het Rozenfestival heel
wat spullen verzameld. “In totaal twee
loodsen vol”, vertelt Bob Obers van
stichting Rozendorp Lottum. “Het zijn
vooral spullen die gebruikt werden

tijdens het festival. IJzeren en houten
constructies, veel kippengaas en ook
een aantal artikelen van emotionele
waarde. Alles ligt nu opgeslagen in de
loodsen en daar willen we graag van
af. Want de huurkosten moeten ook
betaald worden en dat is eigenlijk
zonde.” De uitverkoop zal plaatsvinden
op zaterdag 17 augustus tussen
11.00 en 14.00 uur in een loods van de
familie Schraven aan de Veerweg in
Lottum. Obers meldt een belangrijk
puntje voor de uitverkoop: “Het is
alleen voor inwoners van Lottum.

We hebben geen zin in koopjesjagers
die denken een slagje te slaan. Het is
echt bedoeld voor de inwoners van
Lottum die zich jaren hebben ingezet
om het festival mogelijk te maken.
Het Rozenfestival is ooit ontstaan als
een feest voor en door Lottumers,
maar dat is door de jaren heen wel
veranderd. Helemaal niet erg, maar
deze uitverkoop is toch echt alleen
voor de Lottumers. Ook om ze te
bedanken.” De uitverkoop begint om
11.00 uur. Dan zijn allereerst de
verenigingen welkom om eens te

neuzen tussen alle spullen. “Zij heb
ben al die jaren veel betekend voor
ons, nu kunnen we wat terug doen.
Wie weet kunnen zij met de spullen
weer andere activiteiten organiseren
voor hun club.”

Emotionele waarde
Daarna zijn ook de rest van de
inwoners welkom. “Ook zij mogen
even kijken”. Op andere data zijn ver
schillende bloemisten welkom. Het
gros van de producten hangt gewoon
een prijskaartje aan en kunnen geïn
teresseerden kopen. Ook zijn een
aantal producten opgeslagen die een
wat meer emotionele waarde heb
ben. “Ik weet zo niet precies welke

dat zijn”, zegt Obers. “Maar die artike
len zullen in een soort van veiling in
opbod worden verkocht.” Als er daarna
nog spullen over zijn, zullen die wor
den verdeeld onder buitendorpse ver
enigingen en activiteiten.
De opbrengst van alle spullen
wordt in een speciaal potje gedaan,
vertelt Obers. “Als er nieuwe initia
tieven in Lottum worden geopperd,
kunnen we kijken of we met die
opbrengst kunnen helpen.” Dat het
Rozenfestival nooit meer terugkomt,
sluit Obers niet uit. “We hebben
altijd gezegd, als iemand anders het
wil oppakken, dan kan dat. Maar tot
nu toe heeft er nog niemand zich
gemeld.”
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Nieuw oorlogsmonument in Sevenum

‘Menselijkheid in de onmenselijkheid van
de oorlog’
In het kader van 75 jaar bevrijding wordt in Sevenum op zaterdag 23 november een monument onthuld ter
ere van de Britse soldaat John Shiells en de Sevenumse weduwe Ida Pauwels-Houwen. Shiells kwam in 1944 om
bij een verkenningspatrouille aan de Saardijk. Ida Pauwels verzorgde daarna tot 1947 zijn veldgraf aan de
Saardijk.
Op 21 november 1944, één dag
vóór de bevrijding van Sevenum,
vertrok een verkenningseenheid van
het 15e Scottish Reconnaissance
Regiment op patrouille richting buurt
schap De Vorst. Een tank van het 3e
Bataljon Scots Guards reed voorop,
bestuurd door de 21-jarige ‘guards
man’ John Shiells. Op de Saardijk liep
de Churchilltank op een Duitse anti
tankmijn, waarbij Shiells het leven liet.
Hij was de eerste geallieerde bevrijder

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 19.400 exemplaren
www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl
Niels van Rens
Marieke Vullings
Redactionele bijdragen
Jélena Bours, Aniek van
den Brandt, Sylke Deters,
en Inge Versleijen

die in Sevenum om het leven kwam.
Vlakbij de plaats waar hij sneuvelde,
werd zijn lichaam begraven in een
veldgraf in de berm van de Saardijk.
Weduwe Ida Pauwels, die in de buurt
woonde, verzorgde dit graf tot
1 augustus 1947, waarna Shiells zijn
definitieve rustplaats vond op de
Britse oorlogsbegraafplaats in Mook.

Contact met Het
Oranje Comité
Dit was het verhaal waar Piet
Snellen op stuitte tijdens één van
zijn onderzoeken. “Het heeft me
niet meer losgelaten”, zegt hij. “Al
drie jaar zat in mijn hoofd dat ik er
meer mee zou moeten doen.” Na
één van zijn lezingen tijdens de jaar
lijkse Dodenherdenking raakte Piet
in gesprek met het Oranje Comité
Sevenum. Sef Janssen van het comité
vertelt: “Wij wilden ook stilstaan bij
75 jaar bevrijding in 2019 en waren
hiervoor op zoek naar ideeën.”
Het Oranje Comité vroeg Piet of
hij niet nog een mooi verhaal had.
“En dat had ik”, zegt Piet. “En iedereen
was meteen heel enthousiast.”
Al snel waren ze het er over eens
dat er een monument moest komen
aan de Saardijk. Volgens Piet en Sef is
het namelijk van belang om dit ‘ver
geten’ verhaal van John Shiells en Ida
Pauwels weer te vertellen. “Shiells was

de eerste bevrijder die in de voor
malige gemeente Sevenum om het
leven kwam. Hij staat symbool voor
alle gesneuvelde bevrijders in onze
gemeenschap”, zegt Piet. “Men ver
geet vaak dat er mensen zijn, die hun
leven hebben gegeven voor onze
vrede en vrijheid.” Sef voegt toe:
“Men kan zich dat niet meer voorstel
len en door dit verhaal weer opnieuw
te vertellen, houden we die herin
nering levend.” Ook de kant van Ida
Pauwels mag niet worden vergeten.
Piet: “Ida Pauwels was weduwe en had
acht kinderen en een boerenbedrijf tij
dens de oorlog. Ze stond er alleen voor
en had waarschijnlijk genoeg ellende
aan haar hoofd. Toch nam ze de moeite
om het graf van John te ‘adopteren’ en
liefdevol te verzorgen. Dat is een uiting
van menselijkheid in de onmenselijk
heid van de oorlog.”

Onthulling met
ceremonie
Op zaterdag 23 november, de dag
nadat het precies 75 jaar geleden is
dat Sevenum werd bevrijd van de
Duitse bezetter, wordt het monument
aan de Saardijk onthuld met een cere
monie. Daarvoor heeft Piet contact
gezocht met de families van John en
Ida. “Het is nog niet zeker of de fami
lieleden van John er bij kunnen zijn,
maar ze reageerden wel heel dank

baar”, vertelt hij. “Hetzelfde geldt voor
de familie van Ida. Haar kleinkinde
ren zijn heel blij dat dit nog voor hun
oma wordt gedaan.” Hoe het monu
ment er precies uit gaat zien, willen

de mannen nog even geheim houden.
“Maar de verhalen van zowel Ida als
John gaan in ieder geval te lezen zijn
op het monument, opdat zij niet ver
geten worden.”
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Vragen toekomst kermissen
Horst aan de Maas
Gemeente Horst aan de Maas gaat in de toekomst mogelijk samenwerken met bedrijven om kermissen in de gemeente te organiseren.
Volgens een woordvoerder van de gemeente is er oriënterend gesproken met een aantal partijen over de uitbesteding.
De toekomst van de kermissen
in Horst aan de Maas is volgens de
woordvoerder een belangrijk
agenda-item. “Het staat bij ons
hoog op de agenda. Onlangs zijn er
gesprekken geweest met verschil
lende partijen.

Daaruit bleek ook dat er een
visie moet komen over de toe
komst van kermissen in deze
gemeente.”
VVD Horst aan de Maas stelde
een aantal vragen nadat zij gehoord
hadden dat er een grote werkdruk

ligt bij de gemeente op gebied van
het organiseren van de kermissen.
Zo vraagt de partij onder andere met
welke partijen de gemeente heeft
gesproken en hoe zij de toekomst
zien van de kermissen in Horst aan
de Maas.

“De antwoorden op deze
vragen worden binnen vier weken
gegeven”, zegt de woordvoerder.
“Als het goed is zal dit onderwerp
aan bod komen tijdens de raadsver
gadering op dinsdag 10 septem
ber.”

Burgemeester sluit loods Evertsoord
Een loods aan de Kerkkuilenweg in Evertsoord wordt op last van burgemeester Ryan Palmen van Horst aan de Maas, twaalf maanden gesloten.
In de loods werd door de politie een tijd geleden een xtc-laboratorium aangetroffen.
Het laboratorium was ten tijde
van de ontdekking niet in gebruik,
maar volgens de gemeente was wel
duidelijk dat er niet lang geleden
een grote hoeveelheid amfetamine
pasta (ook wel natte speed) is
geproduceerd. Ook de aanwezige
woning op het perceel wordt tijdelijk
gesloten voor de duur van drie
maanden. In het kader van het

Damocles-beleid mogen burgemees
ters woningen of (bedrijfs)-panden
waarin drugs aanwezig zijn tijdelijk
sluiten. Sinds dit jaar mag een ruimte
ook worden gesloten bij zogeheten
voorbereidingshandelingen. Dit is
bijvoorbeeld wanneer in woningen of
(bedrijfs)-panden bepaalde voorwer
pen of stoffen aanwezig zijn waarvan
duidelijk is dat ze geschikt zijn voor de

productie van harddrugs, of voor
grootschalige hennepteelt.
Burgemeester Palmen: “Zonder dat
ook maar één pil of één hennepplant
wordt aangetroffen, kan met gebruik
making van de verruimde sluitingsbe
voegdheid voortaan ook tegen
situaties worden opgetreden waarin
zaken en stoffen worden aangetrof
fen, waarvan vaststaat dat deze zijn

bedoeld voor de productie van
harddrugs, of voor hennepteelt.
Denk bijvoorbeeld aan bedrijfspan
den waarin zware chemicaliën
bestemd voor de productie van
synthetische drugs, aanwezig zijn,
zoals in deze kwestie het geval.
Of loodsen waarin attributen aanwe
zig zijn voor de opzet van een
hennepkwekerij.”
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‘Onze reserves zijn niet onuitputtelijk’

Sterke daling in kerkbijdragen
Horst-Sevenum
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Horst-Sevenum

€ 259.518

America

2019

2018
Sevenum

€ 309.794

Horst

€ 88.446
€ 72.974

het toch hebben van de bijdragen.”
De federatie is dan ook druk bezig
met het zoeken naar een oplossing.
“Daarbij moeten we gaan kijken hoe
we ervoor kunnen zorgen dat jonge
ren zich weer aangesproken voelen
door de kerk. We kunnen natuurlijk
niemand dwingen, maar misschien
is er wel een manier om de jeugd te
motiveren.” Volgens Versleijen bete
kent dat niet per se dat jongeren
kerkdiensten bij moeten gaan wonen.
“Ze kunnen ook op andere manieren
betrokken worden. We hebben bij
voorbeeld al het initiatief Diaconie Nu.
Eén keer in de week komen mensen
samen in de kerk om te praten over
van alles. Daarbij hoeft het niet per se
over het geloof te gaan.” De cijfers van
de parochiefederatie Maasdorpen zijn
bij de redactie niet bekend. De paro
chiefederatie was niet bereid om de
cijfers openbaar te maken.

2018
2019

De jaarcijfers van de parochiefede
ratie Horst-Sevenum, waarin bijdragen
uit onder andere collectes, stipendia,
huwelijken en uitvaarten zijn meege
nomen, liegen er niet om. Ten opzichte
van het jaar 2015 is er in alle paro
chies een daling te meten, variërend
van ruim 10 procent in Horst tot bijna
43 procent in Griendtsveen. En 2019
lijkt geen beter jaar te worden.
Henk Versleijen van het federatiebe
stuur Horst-Sevenum geeft aan dat de
verklaring vooral te zoeken is bij de
vergrijzing van de kerk. “Jonge gene
raties komen bijna niet meer in de
kerk en met een daling van het aantal
kerkbezoeken, nemen ook de inkom
sten af.”
Voor de kerk is de daling van
de kerkbijdragen problematisch.
“We hebben nog wel reserves, maar
die zijn niet onuitputtelijk”, aldus
Versleijen. “En uiteindelijk moeten we

Kerkbijdragen 2018 - 2019

€ 101.328
€ 90.668

De kerkbijdragen van de parochianen in de parochiefederatie HorstSevenum dalen al een aantal jaar sterk. Het ziet er bovendien niet naar
uit dat 2019 een beter jaar wordt voor de kerk. Reden genoeg voor de
parochiefederatie om te gaan zoeken naar oplossingen.

-16,2 %

MEGA
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Carbootsale Horst
11 + 25 augustus

8.30/15.30 uur. 450 stands
Peeldijkje 1, 5961 NK. A73 afrit 10

www.carbootsalehorst.nl

OPENINGSTIJDEN

dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00
zaterdag 10.00 - 16.00

Autobedrijf

Fer van Lin
• Onderhoud
• APK
• Schadeherstel
• Verkoop van occasions
en nieuwe voertuigen
• Aircoservice
Langstraat 8
Hegelsom
Tel.: 077-3987171
www.garagefervanlin.nl

Straten Sevenum
blank na hoosbui
Na al die extreme hitte was het alleen maar afwachten op een enorme plensbui. Op vrijdag
2 augustus werd Horst aan de Maas getroffen door een donkere massa aan nattigheid. In Sevenum
vielen een flink aantal centimeters regen. Een aantal rioolputjes konden deze hoeveelheid niet aan
en zo stonden een aantal straten snel blank. Onder meer de Maasbreeseweg, Furstenbergstraat en
een tankstation aan de Horsterweg hadden het flink te verduren. (Foto: Roy van de Riet, Sevenum)

T 077 477 25 71

WWW.G-HELDENS.NL

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven
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Hij hield van het leven,
ondeugd zijn grootste deugd,
zijn levenslust eindeloos.
Al heeft hij ons verlaten,
hij laat ons niet alleen.
Wat wij in hem bezaten,
is altijd van ons heen.

Wij zijn verdrietig dat we afscheid hebben moeten nemen
van mijn beste maatje, ozze pap en opa

Ger Saris
echtgenoot van

Het kaarsje is nu gedoofd.
Het laatste beetje is nu op.
Wij zijn verdrietig dat wij afscheid hebben moeten nemen
van os mam, schoonmoeder en oma. Dankbaar zijn wij dat aan
haar lijden een einde is gekomen.

Tonie Zanders-Deckers
echtgenote van

Jac Zanders †
† Horst, 5 augustus 2019

✶ Melderslo, 14 juli 1932

† Venlo, 5 augustus 2019

Irma en Hans
Fiene, Leentje
Carin en Eric
Mijs, Lis
Kristel en Peter
Faye, Finn, Jesse

Westsingel 61, 5961 DD Horst
De crematieplechtigheid vindt plaats op zaterdag 10 augustus
om 12.00 uur in de aula van crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.
Ger is opgebaard in het uitvaartcentrum aan de Nijverheidsstraat 4
te Horst waar u vrijdag 9 augustus tussen 19.30 tot 20.15 uur
afscheid van hem kunt nemen.
In plaats van bloemen liever een gift voor de hartstichting
en het long- en reuma fonds. Collectebussen hiervoor staan
in de ontvangsthal van het crematorium.

Wat je in je hart bewaart
Raak je nooit meer kwijt
Met groot respect voor zijn jaren vechten, hebben we op 5 augustus
met veel verdriet afscheid moeten nemen van onze onvergetelijke
schoonbroer en oom

Ger Saris
“Ger van ôs Hannie”
Ondanks zijn lichamelijke klachten was Ger altijd:
optimistisch, geweldig positief, enthousiast, gezelschapsmens,
levensgenieter, had een uitgesproken eigen mening, nooit klagen,
een voorbeeld voor velen.
Ger bedankt, wat zullen we je missen.
Hannie, Irma en Hans, Carin en Eric, Kristel en Peter en
kleinkinderen van Ger, heel veel sterkte met het verlies
van deze dappere man, pap en opa!
We zijn er voor jullie.
Broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten familie Hanssen

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

Voor groenteplanten o.a. winterprei,
aardbeienplanten, fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.

Yin Yoga vanaf september dinsdags
van 9.00-10.00 uur en donderdags van
19.00-20.00 uur bij Zentire Meterik.
Inlichtingen: 06 46 32 00 39.

Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.

Voor verse rabarber, snijbonen,
komkommers, snoep- en
soeptomaten, frambozen, blauwe
bessen, perziken, pruimen enz.
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom. Tel. 077 398 35 52.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Klaverjassen op dinsdag van
19.30 tot 22.30 uur in ‘t Beugelke
Ook te leren. Start september.
klaverjassenhorstaandemaas@outlook.com

Hannie Saris-Hanssen
✶ Hegelsom, 22 januari 1953

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

Henk en Dorianne
Wilma en Peter

Stalling gezocht voor 2 antieke auto’s.
Tel. 077 400 16 45 of 06 28 54 34 28.

Jan en Jacqueline
Paula en Brandon
Anke en Sam
Loes

HAN-MARK
ARENDSE

Correspondentieadres:
Nijverheidsstraat 4,
5961 PJ Horst

U I T VA A R T Z O R G

Os mam is op haar kamer.
De crematieplechtigheid vindt plaats op zaterdag 10 augustus
om 14.00 uur in de aula van crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Een speciaal woord van dank aan de megjes en alle vrijwilligers
van Hof te Berkel 97, voor de goede en liefdevolle zorg
die mam de laatste 4,5 jaar heeft mogen ontvangen.
In plaats van bloemen liever een gift voor Alzheimer Nederland.
Een collectebus hiervoor staat in de ontvangstruimte
van het crematorium.

Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

w w w. b o b n o t e n . n l

Er is een stille kracht in mij
Er is een sterke rust in mij
Wij nemen afscheid van onze lieve, zorgzame,
bescheiden en betrokken vader en opa

Mat van Horen
* Horst, 20 september 1947

† Raalte, 26 juli 2019

Esther & Niels, Julia
Lieke & Jaime
Jeroen & Nicole, Lev

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

THANATOPRAXIE

De crematie heeft plaatsgevonden op
vrijdag 2 augustus in crematorium Steenbrugge te Diepenveen.

Correspondentieadres:
Lieke van Horen
Nieuwe Markt 5B
8011 PE Zwolle

Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Ger Saris

Dag en nacht bereikbaar

Zoals we 50 jaar lang de kaarten deelden, delen we nu het verlies.
We hebben respect voor de manier waarop je je leven leefde.
Hannie, kinderen en kleinkinderen wensen we sterkte en kracht
voor de toekomst.
Toon † Corrie en Herman, Gijs en Annie, Hennie en José, Jan en Mariet

Rolsteigers - Ladders - Trappen.
Scherpe prijzen - div. acties!
www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.

Bosman Schilderwerken
077 475 09 80 / 06 11 35 09 70
Vrijblijvende offerte

Gerrit Arts Leunen
T (0478) 51 52 21

www.briensveld.nl
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Horst aan de Maas 800

Geheimen van
Broekhuizen(vorst)
ontrafeld

Er was altijd
Zoveel liefde
Zoveel gezelligheid
Zoveel saamhorigheid
Wat blijft
Zijn zoveel mooie herinneringen
Wij willen laten weten dat is overleden
mijn lieve man, onze vader en opa

Henk Maas
*26 november 1939

‘De Geheimen van Broekhuizenvorst’, klinkt mysterieus en raadselachtig en dat was ook wel een beetje de
bedoeling. Want op zondag 4 augustus liep er een eenmalige route door Broekhuizen en Broekhuizenvorst die
georganiseerd werd vanwege 800 jaar Horst aan de Maas.

† 3 augustus 2019

Horst Mien Maas - Cox
Nijmegen Anja en Ton
Stijn en Maud
Nika en Liza
Lottum Inge en Alex
Olaf en Keni
Joar en Julia
Aafke
Gebroeders Douvenstraat 38, 5961 DR Horst
De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 9 augustus om 12.00 uur
in crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40, 5807 EE Venray.
Een speciaal woord van dank voor de zachte zorgen die Henk
heeft mogen ontvangen van de lieve medewerkers en vrijwilligers
van het zorgcentrum aan de Maasbreeseweg 6.

Ons trouwe lid

Ben Alaerds
is overleden. Ben was 64 jaar lid van onze vereniging.
Jarenlang als actief voetballer, maar daarnaast heeft hij zich
ook lange tijd als vrijwilliger voor onze vereniging ingezet.
Zo heeft hij de jongste jeugd getraind en was hij 16 jaar lang
als scheidsrechter verbonden aan onze veteranen.
‘Ben, bedankt voor wat je voor onze vereniging hebt gedaan,
we zullen je missen.’
Onze gedachten gaan deze dagen uit naar zijn vrouw Renske,
zijn kinderen en kleinkinderen. We wensen hen heel veel sterkte.
Bestuur en leden SV Melderslo

ontnomen. Deze verhalen vertelde hij
aan de bezoekers van De Geheimen
van Broekhuizenvorst.

Heks

Op een andere locatie vertelt een
inwoner over allerlei magische drank
jes. “We hebben sinds een jaar een
echte heks wonen in het dorp”, vertelt
Hulshof. “Samen met een heksen
maatje liet ze deelnemers in een gla
zen bol kijken en legde ze van alles uit
over wat er bij komt kijken als je een
heks bent. Ze heeft zich ook aangeslo
ten bij een echte heksenkring.”
Mieke Jonkers (80) had speciaal
voor deze gelegenheid haar vele haaken breikunstwerken verzameld in een
Eén van de geheimen deelde jeu
soort mini-museum bij haar thuis in
Derikx (69) op de binnenplaats van
kasteel Ooijen in Broekhuizenvorst. Hij Broekhuizenvorst. “Ik ben nog één van
de mensen die op de lagere school
vertelde onder andere over zijn bijna
doodervaring. Derikx woonde als kind haak- en breiles heeft gekregen. Ik
heb dit altijd veel gedaan, maar toen
in de buurt van het kasteel. Hij heeft
ik wat ouder was had ik meer tijd
daar veel meegemaakt. Hij kwam
om bezig te zijn met mijn hobby.” Ze
door een ongelukje in brand te staan,
begon voor haar kleinkinderen aller
heeft een tijd in een gierton doorge
bracht en had een handgranaat gevon lei werkjes te maken en uiteinde
lijk liep dit uit tot een grote hobby.
den. Uiteindelijk werd deze van hem

Handgranaat

“Zo nu en dan maak ik ook werken
voor de KBO in Broekhuizenvorst.
De leden krijgen bijvoorbeeld met
Kerstmis een gebreide kerstboom
van mij en met Pasen een engeltje.”
De organisatie van De Geheimen van
Broekhuizenvorst vroeg Jonkers deze
kunstwerken te tonen aan het publiek.
“Het was ontzettend leuk. Aan het
begin van de middag kwamen er wel
wat mensen, maar na het tijdje bleef
het volk maar binnenlopen.”

Veel toeristen
Wat Hulshof niet verwachtte
was dat er veel toeristen op de
route afkwamen. “We hadden veel
inwoners van deze gemeente op
de activiteit verwacht, maar die
bleven uit. Gelukkig werd deze
leegte goed gevuld met allerlei
toeristen.” De hele dag liepen de
deelnemers door de twee organi
serende dorpen. “De Geheimen van
Broekhuizenvorst begon om 13.00 uur
en rond 17.00 uur hadden de meeste
groepen nog niet eens alle zeven
plekken bezocht.”

Vandalen gooien ruit aan diggelen

Vernielingen aan pand
De Rozenhof
Aan het gebouw van De Rozenhof in Lottum zijn in de nacht van zondag 4 op maandag 5 augustus vernielingen aangericht. Een ruit van de rozentuin is in puin geslagen en een grote pot rozen is van de stoep naar het
midden van de straat verplaatst.

Op 29 juli is

Ben Alaerds
van ons heengegaan. We verliezen in Ben een zeer
gewaardeerd en fijn lid van onze club.
We wensen de familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.
De veteranen van SV Melderslo

VOOR EEN MOOIE EN SFEERVOLLE BADKAMER

Openingstijden:
ma gesloten
di-do 09.30 tot 17.30 uur
vr 09.30 tot 20.00 uur
za. 09.30 tot 15.00 uur

De deelnemers verzamelden
allemaal bij de kiosk op het kerk
plein in Broekhuizenvorst waar ze een
kaart kregen, verder niets. “Het was
de plattegrond van Broekhuizen en
Broekhuizenvorst met daarop alleen
een sticker, een titel van het geheim
en een adres”, vertelt Egbert Hulshof,
één van de organisatoren. “Daar
moesten de deelnemers heen en ze
wisten niet wat hen te wachten stond.
Uiteindelijk waren er zeven ‘geheime’
locaties waar van alles omtrent de
geschiedenis van de twee dorpen te
zien was.”

Voor een
graag
afspraak
n
van tevore
bellen tel.
511
0478-796

GROTESTRAAT 28 VIERLINGSBEEK • WWW.SFEERBADKAMER.NL

Voorzitter van De Rozenhof, Jan
Thielen trof de ravage aan op maan
dagmorgen. “Ik ga elke dag wel even
langs onze rozentuin om te kijken hoe
alles ervoor staan. Toen trof ik ineens
deze puinhoop aan”, vertelt Thielen.
“Dat was wel even schrikken. In
eerste instantie dacht ik aan een
inbraak, maar na een controle binnen
in het pand bleek het toch te gaan
om een laffe vernieling.” Thielen
meldde het daarna meteen aan de
politie en heeft foto’s gemaakt van
de ravage. “Ik hoop dat de daders
zich melden. Dit kan niet per ongeluk
gebeurd zijn. Die ruiten zijn een
centimeter dik, dus dit moet werk
zijn van een hamer of een flinke kei.”
De grote pot rozen is in de nacht van
zaterdag op zondag verplaatst.
“Ik weet niet of er een verband zit
tussen de twee gebeurtenissen,
maar ik betreur het enorm. Wie doet
er nu zoiets?”
De Rozenhof beschikt niet tot
beveiligingscamera’s. “Wij zijn een
groep vrijwilligers en hebben daar
eigenlijk geen geld voor. Maar mis
schien moeten we na deze vernielin
gen er toch maar over nadenken.”
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Van iemand houden is makkelijk,
iemand missen is moeilijk,
maar iemand vergeten is onmogelijk.
We zullen je ontzettend missen!

Räös noow mar good oêt,
‘t is good zoeë.
Na een goed en lang leven is van ons heengegaan onze
zorgzame mam, lieve oma en trotse overgrootmoeder

Nog met een gevoel van onwerkelijkheid, maar ook vervuld
van trots en mooie herinneringen geven wij kennis
van het overlijden van mijn lieve man, ozze pap,
schoonvader en trotse opa

Bertha Kurvers - van den Hombergh

Jan Weijs

Jan Kurvers †

echtgenoot van

Zij overleed op 88-jarige leeftijd.

Truus Weijs - van Enckevort

echtgenote van

Horst Mieke en Peter Geertjens-Kurvers
Nicole
Michiel en Annelisa, Lana, Pip
Riethoven Wim en Marie-Luc Kurvers-Billekens
Thommas
Hannah en Coen, Morris
Emma en Juri
Sevenum Gerrie en René Coumans-Kurvers
Stan
Anne

Hij overleed op 77-jarige leeftijd.
Truus
Mariëlle en Johan
Sean en Helena
Megan
Gejanne en Lou
Sanne
Sjoerd en Kimberly
Irene en Eddy
Evy
Ole

Familie van den Hombergh
Familie Kurvers
Sevenum, 4 augustus 2019

Familie Weijs
Familie Van Enckevort
Melderslo, 4 augustus 2019
Daniëlweg 63, 5962 AR Melderslo
We nodigen jullie uit om samen met ons afscheid te nemen
van Jan op zaterdag 10 augustus om 13.30 uur
in MFC De Zwingel, Beemdweg 4 te Melderslo.
Aansluitend begeleiden we hem met ons gezin
naar het crematorium.
Naar wens van Jan geen bloemen. Er kan een bijdrage
gegeven worden voor Dagvoorziening De Zwingel.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig in MFC De Zwingel.

Ons erelid

Zomer rug- of voetbehandeling:
activerend, reinigend of verfrissend.
www.mayproosten.nl

&



Geboren op donderdag
1 augustus 2019

Jinthe
Dochtertje van
Paulien van
den Munckhof
en Roland de Bruijn



Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid van haar te nemen
op donderdag 8 augustus tussen 16.00 en 20.00 uur op haar
vertrouwde plek aan de Pastoor Vullinghsstraat 1 in Sevenum.
Onze dank gaat uit naar de medewerkers en vrijwilligers van
Sevenheym voor de liefdevolle verzorging van os mam.

Harry Jenniskens

Pedicure bij u aan huis!
Geregistreerd bij Provoet.
Wilma Jeurissen 06 28 63 13 98.

Dochter en zusje van
Edwin en
Nadine Willems,
Lenn
Klompenmakerstraat 32
5961 KE Horst

We nodigen u uit samen met ons afscheid te nemen van mam
op zaterdag 10 augustus om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H.H. Fabianus en Sebastianus te Sevenum.
Aansluitend begeleiden we os mam naar haar laatste rustplaats
bij pap op het kerkhof aldaar.

is overleden. Jan was ruim 50 jaar lid van onze vereniging met een
enorme staat van dienst. Een kleine greep uit zijn vele vrijwilligerstaken waren het wedstrijdsecretariaat, bestuurslid, trainer van de
dames, KNVB-consul en KNVB-scheidsrechter. Maar iedereen herinnert
zich zeker nog de tijd (40 jaar!) dat hij het oud papier ophaalde.

Bestuur en leden SV Melderslo

Zoey

Vlasbemt 1
5993 HV Maasbree

Plotseling is thuis, rustig in zijn slaap overleden
onze broer en oom

Onze gedachten gaan deze dagen uit naar zijn vrouw Truus, kinderen
en kleinkinderen. We wensen hen heel veel sterkte.

Geboren op
31 juli 2019

Correspondentieadres:
Vinkepas 13, 5975 PN Sevenum

Jan Weijs

‘Jan, je bent nog steeds een voorbeeld voor velen. Bedankt voor wat
je voor onze vereniging hebt gedaan. We zullen je missen.’

Welkom lief meisje!

Hay overleed op 80-jarige leeftijd.
Broekhuizenvorst
Maastricht

Broekhuizenvorst
Oirsbeek

Toos
Jan en Ine
Evelien en Niels, Isis, Cleo
Maarten en Guine, Ella, Sepp, Scott
Wiel en Mariet
Marie-Louise en Jan †
Marcel en Claudia, Amara
Annemiek en Jacco, Mik, Evi, Loek
5 augustus 2019

Geboren

Noor

26 juli 2019
Dochter van Gijs Linders
en Lisette Verheijen
Grote broer Lenn
Lochtstraat 6a
5962 AK Melderslo

Welkom lief meisje

Geboren op
28 juli 2019

Lina
Dochter en zusje van
Leon en Marieke
Haegens
Evi en Yfke
Berkelstraat 15
5961 JK Horst

Ganzenkampstraat 2, 5871 CK Broekhuizenvorst
U kunt afscheid nemen van Hay op zaterdag 10 augustus
van 9.15 tot 9.45 uur in Uitvaartcentrum Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.
Aansluitend zal om 10.00 uur in de aula van het
crematorium Boschhuizen aan de Spurkterdijk
de afscheidsdienst plaatsvinden.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl en
klik op HALLO-uitgaven.
Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven.
Wij zoeken een poetshulp voor ons
huis in Melderslo, voor 3-4 uur per
week. Interesse? Bel 06 44 09 86 06.

Te huur per 1 sept. tussenwoning
centrum Horst met tuin en inpandige
garage. Huurprijs € 945,- (excl g/w/e).
Info: verkoop999@gmail.com
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan of bel 077 467 01 00.

St. Jansstraat
5 5
St. Jansstraat
5964
AA Meterik
5964
AA Meterik
Tel: Tel:
077 077-3526885
- 230 00 15

Winkel
Boeken
Sieraden
Edelstenen
Essentiële oliën
Bloesemremedies
Schüssler celzouten
OPENINGSTIJDEN

dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.00
zaterdag 10.00 - 16.00

en zo 07
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GEPLUKT Lilian Dekkers
leuk om te zien hoe belangstellend de
mensen waren.”

‘Achter elke tattoo zit
een verhaal’

Ze werd geboren in Eindhoven en kwam via Helmond in America terecht. Daar runt ze haar eigen tattooshop waar ze klanten uit heel Nederland en
ook daarbuiten ontvangt. Ze gaat graag op vakantie naar warme landen en is gek op haar hond Diego. Deze week wordt Lilian Dekkers (47) geplukt.
Dat Lilian van aanpakken houdt, is
wel duidelijk. Twee jaar nadat ze haar
opleiding aan het Sint Lucas in Boxtel
afrondde, opende ze haar eerste
kledingwinkel. “Ik volgde de opleiding
etaleren en decoreren. Dat was nog
voor de komst van de computer,
we deden alles met de hand, zoals het

tekenen van letters. Ik studeerde eind
jaren 80 af, middenin de crisis. In de
reclamewereld was geen werk te
krijgen, dus ging ik aan de slag in een
kledingwinkel. Daar hield ik me al snel
bezig met de inrichting en de in- en
verkoop. Een eigen winkel was dus
een logische vervolgstap.” Als kind

‘Vorm van kunst’

PUZZEL

Sudoku

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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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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was Lilian al creatief. “Ik was altijd aan
het schrijven en tekenen. Ik heb ook
veel schilderijen gemaakt, met name
portretten van bekende mensen.
Die heb ik op een gegeven moment
allemaal verkocht of weggegeven.
Ik heb een aantal jaren niet meer
geschilderd, maar ik wil het graag
weer oppakken.”

Lilian groeide samen met haar
zusje op in Eindhoven in een, vol
gens haar, gezellig en liefdevol gezin.
“We woonden vlakbij de stad, dus
daar gingen we regelmatig heen.
Ik ben denk ik wel een stadsmens, al
heb ik jarenlang in Deurne gewerkt
en dat gemoedelijke trekt me ook
wel. Sowieso vind ik het belangrijk
om de plaatselijke middenstand te
steunen.” Na 15 jaar een kleding
winkel te hebben gehad, was het tijd
voor iets anders. “Als hobby zette
ik tatoeages. Ik kon apparatuur van
een kennis overnemen en heb het
mezelf aangeleerd. Ik vind tattoos
heel mooi, het is ook een vorm van
kunst. Ik ben me er verder in gaan
verdiepen en heb toen in Deurne een
shop geopend.” Met haar toenmalige
partner verhuisde Lilian 2,5 jaar gele
den naar America. “We wilden wonen
en werken graag combineren en zijn
overal gaan kijken naar een geschikte
woning. Dit huis sprak ons erg aan,
America zelf kenden we verder niet.”
Daar is intussen wel verandering in
gekomen, zegt ze. “Het klikte met
een met de buurt, we hebben hele

gezellige buren. Laatst hebben we
een open dag gehad en het was erg

Wie een tatoeage wil laten zet
ten, kan niet zomaar een willekeu
rige shop binnenstappen. Lilian raadt
aan om eerst goed te kijken wat de
tatoeëerder wel of niet kan. “Mijn
specialisme is bijvoorbeeld fotorealis
tisch werk. Ik maak soms best bijzon
dere dingen mee. Achter elke tattoo
zit een verhaal. Bijvoorbeeld als een
klant iemand heeft verloren en een
tattoo ter herinnering wil laten zetten
die bij de verwerking helpt. Dan vind
ik dat ik dankbaar werk heb dat ik
mensen daarin kan steunen. Zelf heb
ik een aantal jaren geleden ook een
emotionele periode meegemaakt na
het overlijden van mijn ouders, dus ik
weet wat mensen meemaken. Ik kan
mijn gevoel dan in de tatoeage leg
gen, dat geeft nog meer dimensie in
mijn werk. Ik wil graag unieke dingen
maken en niet iets standaard uit een
boekje.”
Hoewel bijna alles om haar werk
draait, maakt Lilian ook tijd voor
haar sociale leven. Zo gaat ze graag
uit eten of naar het terras. Als ze op
vakantie gaat, dan het liefste naar
een warm land waar ze lekker aan
het strand kan liggen. Verder rijdt ze
graag motor en dan is er nog hond
Diego, een mini bull terriër. “Hij is
3,5 jaar en is echt de liefste hond van
de wereld”, zegt ze. Heeft ze verder
nog dromen? “Wat ik hoop is dat ik
altijd zo door kan blijven gaan.”

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

America rondom Hofweg € 9,50
Lottum rondom Lom van Berghlaan € 10,00
Melderslo rondom St. Odastraat € 9,50
Sevenum rondom Molenstraat € 9,50
bedragen per week
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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aan
Kriss Peeters

Alles wordt
anders
De vakantie loopt weer
richting einde, en langzaam
begin ik vast te denken over
komend schooljaar. De afgelopen tijd stond alleen maar in
het teken van werken en op
vakantie gaan, dus ik leef dan
meestal echt van dag tot dag,
vooral als je examens hebt
gehad en extra lang vakantie
hebt. Tot ik me besefte dat ik
niet meer lang heb, en toch
verder moet kijken dan de
vakantie.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Kriss Peeters
16 jaar
Melderslo
Gilde Opleidingen
Venray

Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Op een vrijdag- of zaterdagavond ga
ik het liefst iets gezelligs met vrien
den doen. Het maakt dan niet uit wat,
zolang ik maar met vrienden dingen
kan doen. Vaak zijn we samen en dan
kan het in de zomer buiten zijn, maar

in de winter kunnen we ook buiten
zijn. Ligt aan wat wij willen.
Wie is je grote voorbeeld?
Ik kan niemand bedenken die ik als
mijn grote voorbeeld zie. Ik doe zelf
wat ik denk dat het beste is om te
doen, maar het is niet dat ik iemand
heb of ken waar ik tegenop kijk en
wens dat ik ooit zoals die persoon zou
willen zijn. Wel vind ik Celeste Plak
een erg goede volleybalster.
Wat is het meest emotionele
moment in je leven?
Dit was heel lang geleden: het

@ hôrsmemes
Elke week geeft @horsmemes zijn visie op Horst aan de Maas

Volg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

moment dat ons hondje dood ging
aan ouderdom. Ik heb ons hondje
samen met papa in de tuin begraven
en dat vond ik wel een beetje lastig.
Dus dat beschouw ik denk ik wel als
het meest emotionele moment uit
mijn leven.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Ik denk dat mijn beste eigenschap
is dat ik eigenlijk wel altijd blij ben
en heel veel lach. En ik denk dat
mijn slechtste eigenschap is dat ik
snel boos kan worden. Als er al iets
gebeurt wat mij niet helemaal aan
staat, dan voel ik al een vlaag aan
boosheid door mijn lichaam gaan.
Maar lachen is natuurlijk leuker.
Wat is je favoriete sociale medium?
Ik denk dat Instagram wel mijn favo
riete sociale medium is. Ik vind het
leuk hoe mensen foto’s kunnen plaat
sen en hoe je zelf foto’s online kan
zetten en dat je dan met iedereen je
leven kan delen. Ik vind het dan ook
erg leuk om foto’s te bekijken van
andermans leven.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Zelf vind ik dat vertrouwen en humor
in een vriendschap erg belangrijk zijn.
Dan kan je alles tegen elkaar vertellen
en er zelfs om lachen.
Wat is je favoriete game?
Ik ben zelf niet echt een persoon die
veel gamed. Ik vind er niet zoveel aan,
ik zit bijvoorbeeld liever op de sociale
media. Maar wat ik dan wel nog leuk
vind is bijvoorbeeld de Sims. Dan doe
je het echte leven online na.
Hond of kat?
Hond. Daar kun je leuk mee spelen
en ook gek doen. Een kat zit alleen

maar en daar kan je niet zo leuk mee
spelen.
Wat zou je nooit meer overdoen?
Ik heb eigenlijk geen idee. Mijn leven
is niet zo slecht geweest dus ik zou
ook zo niks kunnen bedenken wat ik
echt nooit meer zou overdoen.
Zou je liever twee keer zo slim of
twee keer zo mooi zijn?
Ik zou het liefste twee keer zo slim
willen zijn. Ik ben niet ontevreden
over mijn uiterlijk en uiteindelijk heb
je er ook zelf meer aan om twee keer
zo slim te zijn.
Waardoor moest je de laatste keer
huilen?
Ook dit zou ik zo niet kunnen weten.
Zoals ik al zei is mijn leven niet zo
slecht dus ik huil ook niet zo vaak.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Ik heb nog niet zo lang geleden mijn
uitslag gekregen van mijn examens.
Toen ik dat telefoontje kreeg was ik
wel enorm zenuwachtig. Ik had name
lijk niet het gevoel dat ik zou gaan
slagen.
Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat over
jou te weten komen?
Dat ik stiekem best wel goed kan
koken en bakken. Ik doe dat ook heel
graag in mijn vrije tijd, dus ik denk dat
ik wel goed ben.
Wie kent jou het beste?
Ik denk mijn beste vrienden, omdat ik
eigenlijk altijd bij ze ben en altijd veel
te vertellen heb.
Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
‘Dagboek van een muts’ is het boek
dat ik leuk vond. Ik lees niet echt vaak
boeken, ik ben meer van de films.

Het voelt nog een beetje
alsof ik weer ‘gewoon’ terug
naar school ga, maar alles
behalve dat is wat er na de
vakantie gaat beginnen.
Veranderen van school, en
beginnen aan een studie.
Totaal opnieuw beginnen met
mensen die je nog totaal niet
kent. Op kamers, in een bijna
totaal onbekende stad. Van
America naar Den Haag, van
2000 inwoners naar zo’n half
miljoen. Stiekem toch wel een
beetje spannend, maar ik kijk er
vooral enorm naar uit. Het hele
jaar werk je hard om je diploma
binnen te halen, en om aangenomen te worden op je studie.
Lang was het voor mij wel
onduidelijk waar ik zou gaan
studeren, maar nu ik eenmaal
weet waar ik terecht ga komen,
brengt dat een hoop rust met
zich mee. Het voelt wel echt
alsof je voor het eerst zelfstandig iets gaat beginnen. Toen ik
van de basisschool naar de
middelbare school ging was dit
natuurlijk ook een grote overgang, maar je gaat samen met
mensen die je al goed kent naar
de nieuwe school, en je blijft
altijd een stukje vertrouwde
omgeving houden. Nu kies je
echt voor jezelf, voor de richting
die je zelf wilt leren, en de
school en stad waar dat het
beste kan. Toch wel een keuze
die je niet elke dag maakt.
Sylke
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Jouw wens voor een ﬁjne,
veilige en vertrouwde
omgeving kan uitkomen!
Voel jij je thuis in je dorp of wijk? Ja? Dat gunnen we iedereen. Of je nu al je hele leven hier
woont, of nog maar nét. We willen ons allemaal thuis voelen. In een ﬁjne omgeving, veilig
en vertrouwd, met leuke sociale contacten. Heb jij een wens om jouw buurt of dorp mooier,
hechter of veiliger te maken voor iedereen? We helpen je graag om je wens uit te laten komen! Kijk op www.gewoongoedsamenleven.nl. Want goede ideeën zijn geld waard!
We willen zoveel mogelijk mensen in beweging brengen. Welke voorzieningen hebben we
daarvoor nodig? In het Horster Sportakkoord werkt de gemeente samen met verenigingen,
onderwijs, zorgorganisaties en kinderopvang om dit mogelijk te maken. Interesse? Schrijf de
datum 25 september alvast in je agenda. Meer informatie volgt.

Aanmelden t/m 22 augustus

Inzamelactie Taxus
nadert einde
De jaarlijkse inzamelingsactie van stichting Taxus Taxi verloopt goed. Op dit moment zijn
al meer dan 2050 chemotherapieën gerealiseerd door het ophalen van het taxussnoeisel.
De inzamelingsactie loopt door tot en met 23 augustus. Uw snoeisel aanmelden kan nog tot
en met donderdag 22 augustus.
Taxusdonateurs nodig
Uit de eenjarige naalden van de taxus wordt dé
basisgrondstof voor chemotherapieën gehaald.
“We zijn goed op weg, maar we zijn er nog

De mooiste voorbeelden vinden we gewoon

Goed Samenleven steunt deze wens met

niet”, vertelt Werner Toonen van Taxus Taxi.

om de hoek. Bijvoorbeeld in Tienray, waar

€750,-

“We hebben dit jaar een vliegende start gehad,

de kinderen de bestaande speeltuin saai en

desondanks is uw taxussnoeisel meer dan

klein vinden. Daarom wordt het nabijgelegen

Heb jij een wens of goed idee?

welkom. We hopen na de zomer ook daadwer-

bosje getransformeerd tot een stoer speelbos,

Jij weet wat er in jouw buurt leeft en wat er

kelijk te kunnen vertellen dat we meer snoeisel

met een klimbos, huttenbos en kabouterbos.

nodig is om goed samen te leven! Misschien

hebben opgehaald dan we vooraf hadden

Gegarandeerd plezier voor iedereen die zich in

heb jij een wens voor jouw buurt of dorp.

durven dromen”. Zowel in 2017 als in 2018

Tienray thuis voelt, van jong tot oud! Zo luidde

We helpen je graag een handje! Door een

slaagde de Taxus Taxi er niet in om voldoende

de wens van Ellen Verstraelen. “Bij het project

ﬁnanciële bijdrage te leveren willen we je

snoeisel op te halen voor het beoogde aantal

proberen we zoveel mogelijk groepen uit onze

stimuleren om jouw wens voor een ﬁjne

chemotherapieën. “Daarom hebben we alle

samenleving te betrekken, waaronder ook de

gemeenschap waar iedereen zich thuis kan

taxusdonateurs nodig. Zodoende willen we

arbeidsmigranten en buitenlandse gezinnen

voelen uit te laten komen.

iedereen die dit nog niet heeft gedaan, vragen

die in ons dorp zijn komen wonen. Het speel-

om alsnog hun snoeiselafval aan te bieden”,

bos moet een speelplek worden waar iedereen

Heb jij een wens of goed idee? Meld je dan

aldus Werner Toonen.

samen speelt en plezier heeft.”

aan op www.gewoongoedsamenleven.nl.

via www.taxustaxi.nl/afspraak een ophaalEinddatum 22 augustus
Taxussnoeisel aanbieden ten behoeve van het

verzoek indienen. Snoeisel is aan te bieden

goede doel, kan dit jaar nog tot en met 22 au-

Taxus Taxi Tas. Heeft u minder? Dan kan het

gustus. Na die periode neemt de hoeveelheid

worden gebracht naar één van de inzamelpun-

werkzame basisgrondstof in de taxusnaalden af

ten. Deze staan vermeld op www.taxustaxi.nl/

waarmee chemotherapieën worden gemaakt.

uitgiftepunten. “Veel mensen beseffen het nog

vanaf een volle kruiwagen of een halfgevulde

niet, maar door hun snoeiselafval op te laten
Ophaalverzoek indienen

halen, leveren ze een mooie bijdrage aan het

Wie zijn of haar taxushaag gaat snoeien, kan

genezen van kanker”, vertelt Werner.

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

Evertsoord
Drie Kooienweg 27
Grubbenvorst
Kapelaan Slotsstraat 82

Tienrayseweg in Horst

Onderhoud aan brugdek

Hegelsom
Bosstraat 21
Horst
Wilhelminaplein 6

Vrijdag 16 augustus is de Tienrayseweg gedeeltelijk afgesloten. Er wordt die dag

Meterik

gewerkt aan de brug over de Molenbeek nabij het Parkhotel.

Speulhofsbaan 24g
Sevenum

Het brugdek krijgt een nieuwe laag asfalt. Deze werkzaamheden duren de gehele dag

Op den Bergen 8 en 8a

(van 07.00 tot 19.00 uur). Tijdens het werk wordt het verkeer middels borden omgeleid.

Swolgen

Meer informatie: www.horstaandemaas.nl/wegwerkzaamheden.

Krienestraat 3

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

06 - 13 49 30 96

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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www.TipHorstaandeMaas.nl

‘Baasjes zijn verantwoordelijk voor
wat hun hond achter zich neerlegt’
Gemeente Horst aan de Maas verstrekt
sinds 1 juli 2019 geen plastic hondenpoepzakjes meer. De dispensers zijn uit de openbare ruimte verwijderd. In plaats daarvan
zijn er extra gele hondenpoepbakken
geplaatst. Met deze maatregel hoopt de
gemeente minder plastic zakjes in het groen
terug te vinden, wat het milieu ten goede
komt. Meer dan de helft van de inwoners van
gemeente Horst aan de Maas vindt dit een
goede zaak, namelijk 54 procent. Dat blijkt
uit onderzoek van TipHorstaandeMaas.nl
Deze inwoners zijn het erover eens dat
hondenbezitters zelf verantwoordelijk zijn om
de poep van hun hond op te ruimen. Zo zegt
iemand: “Als je een hond hebt, heb je ook ver
antwoordelijkheden. Zorgt je hond voor overlast
in de vorm van hondenpoep, dan ruim je die zelf
op.” Een ander is het daar volkomen mee eens:
“Iedereen die een hond heeft is verplicht, vind
ik, de poep op te ruimen. Neem zelf een zakje
mee, dat kost bijna niets. Als je in een straat

Inwonerspanel

1.672 leden

Oneens
23%
Neutraal
22%

Eens
54%

Het is een goede zaak
dat de gemeente
Horst aan de Maas geen
plastic hondenpoepzakjes
meer verstrekt

plastic zakjes. De kosten hiervan kunnen terug
woont waar een gedeelte niet verhard is weet
gehaald worden door hondenbelasting te laten
je namelijk niet wat je ziet. Als je dan de kant
betalen. De hondendrollen langs of op de trot
een beetje maait vliegen de drollen je om de
toirs en paden zijn een grote bron van irrita
oren.” Hoewel meer dan de helft het een goede
tie.” Men is dus bang
zaak vindt dat de plastic
dat door deze maatre
hondenpoepzakjes niet
meer worden verstrekt,
“Het is de verantwoordelijkheid gel van de gemeente er
meer ontlasting op straat
zijn ze wel van mening
van elke hondenbezitter”
belandt. Dat blijkt ook
dat de gemeente moet
“Ik moet mijn eigen wc-papier ook uit de volgende reac
zorgen voor voldoende
kopen”
tie: “Het verstrekken van
afvalbakken. “Ik koop
de hondenpoepzakjes,
zelf wel zakjes, daar heb
“Zo blijft er meer
samen met particuliere
ik geen probleem mee.
hondenpoep liggen”
initiatieven, hebben in
Maar extra afvalbakken
mijn wijk gezorgd voor
zouden erg welkom zijn.
een aanzienlijke vermindering van overlast.
Ik denk dat er meer plaatsen zijn waar er een
Nu, drie weken na het ingaan van de maatre
geplaatst zou kunnen worden”, geeft een inwo
gel, zie ik al een stijging van niet-opgeruimde
ner aan.
hondenpoep.” TipHorstaandeMaas is een
Toch denkt 23 procent van de inwoners dat
het niet meer verstrekken van plastic honden
samenwerkingsverband tussen HALLO Horst
poepzakjes niet de oplossing is. Een inwoner
aan de Maas en TopOnderzoek. Voor meer
komt met een ander voorstel: “Er zou een groen
resultaten of aanmelden voor de volgende
alternatief gezocht kunnen worden voor de
enquête, kijk op www.tiphorstaandemaas.nl

Ook makkelijk en voordelig marktonderzoek doen? Stel een vraag
aan ons panel en kom erachter wat Horst aan de Maas nu écht vindt!
Interesse? Neem contact op met Marianne Pirlo via marianne.pirlo@kempen-media.nl

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

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

Plezier op en rond het boerenerf
• kinderboerderij
• Speeltuin en indoor
• Pannenkoeken eten

Lorbaan 1 Veulen • tel. 0478 – 55 06 53 • www.platteland.nu

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.

Ingezonden brief

Adviezen bezwarencommissie onafhankelijk of politiek vervuild?
In de HALLO van 25 juli stond dat het bezwaar van Center Parcs tegen
de bouw van het logiesgebouw bij van Dijck Groentenproducties is
afgewezen door de bezwarencommissie van gemeente Horst aan de
Maas. Dus verleent het College van B&W de vergunning.
De bezwarencommissie wordt
hier bevoegdheden toegekend die zij
helemaal niet heeft volgens de
‘Verordening behandeling bezwaar
schriften en klachten gemeente
Horst aan de Maas’. Artikel 1 ver
meldt de ‘vaste commissie van
advies voor de behandeling van
bezwaarschriften en klachten…’.
In artikel 17.5: ‘Het advies is gemoti

veerd en omvat een voorstel voor de
te nemen beslissing op het bezwaar
schrift’. De bezwarencommissie heeft
niks af te wijzen, dat is haar bevoegd
heid niet. Zij hoeft alleen adviezen te
geven in dit geval aan het college.
Het college beslist of het dat advies
accepteert of niet.
De geschiedenis van accepta
tie en afwijzing van de adviezen en

voorstellen van de bezwarencommis
sie bewijst dat de adviezen en voor
stellen van de commissie bijna even
vaak wel als niet gehonoreerd wor
den. De jarenlange procedures tus
sen gemeente Horst aan de Maas,
bezwarencommissie en Behoud de
Parel is genoegzaam bewijs van het
heen en weer tussen college en de
Bezwarencommissie.
Hoe is de verhouding dan
wel tussen het college en de
Bezwarencommissie? In de publieks
voorlichting ‘Bezwaar en Beroep’
wordt gesproken over een onafhanke

lijke commissie. De onafhankelijkheid
bestaat daarin dat de commissieleden
geen dienstverband hebben met de
gemeente. Die onafhankelijkheid is
schijn. Artikel 3.2 zegt: ‘De voorzitter
en de leden worden door het college
benoemd, geschorst en ontslagen.’
En artikel 4.1: ‘De secretaris van de
commissie is een door het college aan
gewezen ambtenaar’. Voorts heeft de
commissie de machtiging van het col
lege nodig wanneer kosten gemaakt
moeten worden voor inschakeling van
deskundigen.
Hoe is de rekrutering der commis

sieleden? Politiek vervuild?
In het geval van Center Parcs
moet het advies en het voorstel
van de bezwarencommissie aan het
college geweest zijn het bezwaar
schrift van Center Parcs af te wijzen.
Het college voert dit vonnis uit en
verleent de vergunning.
Het verplichte jaarverslag van de
bezwarencommissie zou transparan
tie kunnen geven. Dat is er niet, het
blijft schimmenspel.
Henk Steenbekkers,
Gussekuulke, Melderslo
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 30

De natuur is voor iedereen
In de Sevenumse bossen vonden de afgelopen jaren steeds meer
activiteiten plaats. Er wordt bijvoorbeeld veel gewandeld, gefietst,
gemountainbiket en paardgereden. Dit zorg voor veel onrust en een daling
van de wildstand.
Daarom worden maatregelen genomen om de rust terug te laten
keren in de bossen. De natuur mag namelijk nooit de dupe worden van
recreatief gebruik. Het is toch te gek dat dieren verdreven worden, omdat
de mens er zo nodig moet recreëren. Aan de andere kant is het bos
natuurlijk voor iedereen. Als we met z’n allen zorgen dat we met respect
voor elkaar en de natuur genieten van het bos, dan kunnen we er zeker

wel samen verblijven. Dat vindt ook een ruime meerderheid van de
stemmers, 72 procent. Op Facebook reageert Rob van den Berg: “Ik heb
met eigen ogen gezien dat zwijnen en reeën daags nadat er een 10 meter
breed spoor van vernieling door het bos getrokken was foerageerden in
het opengetrokken stuk bosgrond. In plaats van zich verjaagd te voelen
maakten de dieren gebruik van de (neven)schade. Blijf gewoon op de paden.
Houd geschreeuw (van de kinderen) beperkt. Neem alle afval mee naar
huis. De natuur heeft, zolang de mens zich gedraagt, nauwelijks last van de
mens. Wij mensen zijn ook dieren, mits we ons net zo bescheiden zouden
gedragen in het bos.”

Gemeente moet samenwerken met
bedrijven om kermissen te behouden
eens/oneens > facebook.com/hallohorstaandemaas
In Nederland gaat het over het algemeen niet zo lekker met de kermissen
die elkaar georganiseerd worden. Dit probleem speelt ook in de gemeente
Horst aan de Maas. Het is voor kermisattractiehouders steeds minder
interessant om de kleine dorpen af te gaan.
In Horst aan de Maas geldt de regel dat de attracties alleen op de ‘grote’
kermis in Horst mogen staan, als ze ook een aantal van de kleine kerkdorpen
afgaan. Zo probeert gemeente Horst aan de Maas de kermisattracties te
behouden. Maar ook dit gaat steeds moeizamer en zo kost het ook steeds meer
tijd om elk jaar de kermissen te organiseren.
Inmiddels zijn er verschillende gesprekken geweest tussen verschillende

commerciële partijen en de gemeente om over onder andere dit probleem
te praten. Wat deze gesprekken precies inhouden is vooralsnog onbekend.
Zouden deze partijen gemeente Horst aan de Maas mee kunnen helpen om de
organisatorische werkdruk te verlichten? Aan de ene kant zou dat zeker goed
zijn voor het behoud van de kermissen in de gemeente. De werkdruk wordt dan
immers lichter. Aan de andere kant, het zijn wel commerciële bedrijven, die
wellicht vooral in hun eigen belang denken. Wat voor gevolgen heeft dat voor
een kermis?
Gemeente moet samenwerken met bedrijven om kermissen te behouden.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 31) > Verbod op lachgas is nodig > eens 79% oneens 21%

Op zoek naar de juiste man of vrouw?

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.

077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos

Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een fijne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
phoven@gmail.com
ge • 06 22 37 12 88 • renevano
Meijelseweg 3 • Berin06
223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

TIJDENS DE BOUWVAK GEOPEND!

3 van de 4 slaagt!

www.mens-en-relatie.nl
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

DE CHINESE MUUR

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

SPECIALE AANBIEDING

Professionele
asbestverwijdering
Houthandel & Timmerbedrijf

MENU: 2 personen voor € 16,00
GECOMBINEERDE RIJSTTAFEL
± 10 verschillende gerechten € 11,50 p.p.

Rene van Ophoven v.o.f.

(vanaf 6 personen onbeperkt lekker eten, inclusief voor- en nagerecht)

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

Openingstijden:
Maandag, woensdag en donderdag 16.00 - 21.00 uur
Vrijdag en zondag 16.00 - 22.00 uur | Dinsdag gesloten

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

Raadhuisstraat 10 • Sevenum • Tel 077 - 467 37 07

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.

Ingezonden brief

Who’s in a name?
Rumoer rondom een Hundje. De pers belt me en mensen
spreken me er op aan. Velen, ook die mij niet bellen of aanspreken
blijken mij een rol toe te kennen die met het Hundje te maken
heeft.

Een rol echter die ik niet heb.
Men mag mij in verband bren
gen met Horst aan de Maas 800,
of met Cambrinus. Met hondjes die

plassend op een plein zitten echter
niet. Hartelijke groet,
de andere Jan Duijf
Venrayseweg, Horst

Slow
Langzaam baant het stoomlocomotiefje zich een weg door
het landschap. Aan de rechterkant een azuurblauwe zee,
hoge donkere bergen of
groene velden. Aan de linkerzijde passeert een pittoresk
dorpje met een al even pittoresk stationnetje. Met een
kalme stem, zonder uitroeptekens, vertelt de voice-over wat
over het land waar het treintje
doorheen reist.
Bent u bekend met de term
‘slow tv’? Programma’s waar in
eerste instantie niet veel in
gebeurt, misschien zelfs een
beetje slaapverwekkend zijn,
maar waar je wel heerlijk zen
van wordt. Rail Away, een
programma van de EO, is daar
een voorbeeld van. In 25 minuten maak je, gezeten op de bank
in je woonkamer, een treinreis
door landen als Sri Lanka,
Griekenland en Zwitserland.
Soms mag je een kijkje nemen
in de cabine van de machinist,
dan weer sta je net als de reizigers op het perron te wachten
totdat de trein arriveert.
Heerlijke tv vind ik het. Zo zie je
nog eens wat van de wereld.
Nog zo’n voorbeeld is het programma Ik vertrek. Niks guilty
pleasure, tegen iedereen die ik
tegenkom zeg ik dat ik het zo
leuk vind dat er weer een nieuw
seizoen is. Voor wie het niet
kent: presentatrice Martine van
Os trekt vijf (!) weken lang met
een groep vakantiegangers mét
caravan of camper door Europa.
De gemiddelde leeftijd is 75 jaar
en op elke camping komen de
jeu-de-boules-ballen tevoorschijn, al blijkt het spel van dit
seizoen Kubb te zijn. Er worden
uitstapjes gemaakt en elke
vakantie eindigt traditioneel met
een zelfgeschreven liedje of
versje. Er is niks gescript, er
wordt zonder blikken of blozen
over iemands stoelgang gesproken en af en toe een traantje
weggepinkt. Jammer dat het
niet op Netflix wordt uitgezonden, dan zou je in één avond een
heel seizoen kunnen ‘bingewatchen’.
Marieke
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Samen Sporten
Sporten is een leuke en gezonde bezigheid voor veel mensen, of het
nu gaat om hobby, recreatief of in competitieverband. Alleen, met z’n
tweetjes, met een hele groep of een team. Gewonnen of net verloren,
de snelste tijd of net niet dat maakt allemaal niets uit als je er maar
een lekker gevoel aan overhoudt.
Onze samenleving past zich aan
naar de sportvraag die er is. Waar
er vroeger in de directe omgeving
maar een paar keuzes waren qua
sport is dat ondertussen best veran
derd. We gaan gemakkelijker naar

een sport die verder weg ligt, het
aanbod van sporten is veel breder
geworden. Maar het aantal jeugdigen
wordt minder (in sommige dorpen de
helft of minder ten opzichte van 15
jaar terug). Voor teamsporten wordt

het dus steeds belangrijker om samen
werkingsverbanden aan te gaan met
andere clubs. Voor nu om de jeugd
teams bij elkaar te krijgen en over
enkele jaren om de seniorenteams
bij elkaar te krijgen. Zodat de sport
toch behouden blijft voor de dor
pen. Verschillende sporten zijn hier
ook volop mee bezig. Dat we moeten
samenwerken is duidelijk, maar wel
op de juiste plek zodat het ook door
de huidige en toekomstige gebrui

kers gedragen kan worden. Daarom is
het ook belangrijk om een toekomst
bestendige plek voor dit cluster te
vinden.
Op dit moment staat het samen
werkingsverband voor de buiten
sportaccommodatie voor het cluster
Meterik-America (Hegelsom) voor zo’n
moeilijke keuze. Ook wordt er beke
ken waar de binnensportaccommoda
tie voor dit cluster zou kunnen komen.
Als beide accommodaties op één plek

kunnen landen zouden ze elkaar
kunnen versterken en wordt het
een ontmoetingsplek voor heel veel
sporters, ouders en toeschouwers.
Waar we samen van elkaars sport
kunnen genieten.
Nu is het moment dat er iets
gebouwd kan worden, of dit over
10 of 15 jaar kan, weet nog
niemand.
Frenk Peeters,
Raadslid CDA Horst aan de Maas

Aarde, boer en consument verdienen beter
Onlangs werd in het Haagse Nieuwspoort de visie van SP op de
toekomst van de landbouw aangeboden aan de minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten. De visie is uitgewerkt in
het essay ‘Aarde, boer en consument verdienen beter’.
Met dit essay wil SP antwoorden
geven op een van de grote vragen
van onze tijd: hoe we een veilige en
diervriendelijke voedselproductie
kunnen combineren met een rijke
natuur en een leefbaar landelijk
gebied. Voor SP betekent dit afstand

nemen van het systeem van schaal
vergroting en wereldhandel en terug
naar een ‘boerenlandbouw’ op een
regionale schaal, met een fatsoenlijk
inkomen voor de boer.
SP-Tweede Kamerlid en
Landbouwwoordvoerder Frank

Futselaar licht toe: “Er wordt wel dege
lijk goed verdiend in de voedselketen,
door supermarkten, diervoederpro
ducenten en handelshuizen. Er komt
echter meestal bitter weinig bij de
boeren zelf terecht. Tegelijkertijd wor
den boeren door de markt gedwongen
tot steeds grootschaliger en goedko
pere massaproductie, met alle nega
tieve gevolgen voor mens en milieu in
de omgeving. Wat SP betreft gaan we
een radicaal andere kant op.”

Het stuk is het afgelopen jaar
ontstaan na studie en debat van een
kleine groep partijgenoten en sym
pathisanten. Het beoogt een gefun
deerde, brede visie te ontwikkelen op
de toekomst van de landbouw. Het
essay is als pdf te downloaden via
de website van SP Horst aan de Maas
www.horstaandemaas.sp.nl
Paul Geurts,
SP-burgerraadslid

Oeroude kermistraditie onder druk
Onze gemeente kent vele tradities. Eén van die tradities is de kermis.
In Horst vindt de kermis tweemaal per jaar plaats en in de overige
kernen eenmaal per jaar. Op het oog lijkt het nog een springlevende
traditie, maar het tegendeel blijkt waar te zijn.
De kermis vindt zijn oorsprong al
in de middeleeuwen. Rond 1900
werd de elektriciteit uitgevonden en
rond 1925 ontstonden de eerste
elektrische attracties. Het is derhalve
op zijn plaats om de kermis een
oeroude traditie te noemen. Helaas
wel een traditie die onder druk

staat. Jaarlijks verdwijnen er landelijk
steeds meer kermissen en de ver
wachting is dat deze trend zal door
zetten.
Om als kermis nog rendabel te zijn
is een goede samenwerking met
gemeente en horeca essentieel. Nu
blijkt dat gemeente Horst aan de

Gezocht

TIMMERMAN

Maas veel werkdruk ervaart bij het
organiseren van deze kermissen:
vergunningen, indelingen bepalen,
veiligheid, et cetera. Indien de organi
satie uit handen wordt gegeven aan
derden zou dit het makkelijker moe
ten maken.
Nu is het zo geregeld dat als je
een grote kern bezoekt met je attrac
tie je automatisch ook ingedeeld
wordt op bijvoorbeeld drie kleinere
dorpen. Zo blijft het rendabel voor
kermisexploitanten en kleine dorpen

behouden hun kermis. Maar hoe is dat
straks als een commercieel gedreven
organisatie dit gaat regelen?
Behouden we dan de afspraken en
blijven de kleinere kernen nog voor
zien van het kermisfeest? En wat zijn
de wensen van alle kernen? Vandaar
dat onze gemeenteraadsfractie
hierover vragen heeft gesteld aan het
College van B&W. Gewoon. Doen.
Luc Cuijpers,
VVD Horst aan de Maas

Een park om
lief te hebben

m/v fulltime/parttime

ken wij een timmerman.
Ter versterking van ons team zoe
d timmerman
Ben jij timmerman of gepensioneer
stoppen)
(maar nog geen zin om volledig te
neem dan contact met ons op:

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.
• Meijelseweg 3 • Beringe •
• 06 22 37 12 88 • renevanophoven@gmail.com •

EvEnEmEntEntips
- 6 juli – 18 aug | Expositie zelfspelende instrumenten
- 16 - 18 aug | Holland Koi show
- 5 - 9 sept | Bloemig!

www.kasteeltuinen.nl
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Meterikse Eline Houterman Nederlands menkampioen

‘Ik moest huilen’

Eline Houterman (23) uit Meterik won in het weekend van vrijdag 2 tot en met zondag 4 augustus het
Nederlands Kampioenschap samengesteld mennen in de categorie enkelspan paard klasse Z. In het Limburgse
Hulsberg wist ze, bijgestaan door haar zusje Anouk en haar vader Jeroen, twee van de drie onderdelen winnend
af te sluiten, wat genoeg was voor een eerste plaats.

Het samengesteld mennen
bestaat uit drie onderdelen: dres
suur, marathon en vaardigheid. Eline
komt met haar paard Ayco uit in

de zwaarste klasse van het enkel
span paard, namelijk klasse Z. In
Hulsberg wist Eline zowel de onder
delen marathon als vaardigheid win

nend af te sluiten. Dat was genoeg
voor een eerste plaats in het eind
klassement en daarmee ook de titel
Nederlands Kampioen. Eline: “Ik zag

Tweede editie
Jumping Zaerum

het echt niet aankomen.” Het men
nen werd bij de familie Houterman
met de paplepel ingegoten. Elines
moeder ment al jaren en Eline en
haar zusje Anouk zijn ook al sinds
hun vijfde bezig met de sport. Eline
ment inmiddels al zo’n zeven jaar op
hoog niveau. Tijdens haar wedstrijden
wordt ze bijgestaan door haar zusje
Anouk en vader Jeroen. “Zij zitten
achterop en navigeren me bijvoor
beeld door het parcours heen”, legt
Eline uit. “Ook geven ze me door of
ik op schema lig qua tijd.” Achter de
schermen zijn er nog meer ‘grooms’
aanwezig, benadrukt ze. “We zijn
met een groot team en dat is voor
mij heel fijn, omdat het me enorm
ontlast. Ik heb daardoor alle tijd om
te trainen en om de hindernissen
van de marathon te verkennen. Het
team is dus heel belangrijk.” Anouk
voegt toe: “En het is ook nog eens
heel gezellig, met zo’n grote groep.”
Voor het Nederlands Kampioenschap
kunnen menners zich opgeven, als
ze minimaal twee wedstrijden uitge
reden hebben. “Bijna alle internati
onale rijders doen mee”, zegt Eline.
Jeroen voegt toe: “En de concurrentie
in Nederland is groot.” Zo reed onder
andere de nummer 2 van de wereld,
Saskia Siebers, mee op het NK. Lang
zag het er naar uit dat zij met de titel
naar huis ging. “Op vrijdag werd de

dressuur verreden en daar werden
we zesde. Eigenlijk is dat heel goed
voor Ayco, nog niet zo lang gele
den was hij erg gespannen tijdens
de dressuur.” Op zaterdag volgde de
marathon. “Ayco’s sterkste punt, dus
hier wonnen we ruim. We waren 20
seconden sneller dan de nummer 2.”

Groentje
Na deze twee onderdelen stond
Eline op zaterdag derde in het eind
klassement, maar op de zondag werd
het onderdeel vaardigheid nog ver
reden. “Daar reden we foutloos,
maar toen moest Saskia nog rijden.
Die stond op dat moment nog eerste.
Voor haar was de psychologische druk
enorm.” Toen Siebers al snel twee fou
ten maakte, was het voor Eline en de
rest van het team duidelijk: Eline was
Nederlands kampioen. “Ik moest
huilen”, lacht Eline. “Ik had het echt
niet verwacht, omdat Saskia het nor
maal altijd afmaakt.” Jeroen legt uit:
“We gingen er niet heen om te win
nen, dan hadden we een ander paard
meegenomen. Ayco is nog een groen
tje op dit niveau. We gingen om te
leren.” Deze winst belooft echter meer
voor de toekomst. Eline: “Het is voor
mij het bewijs dat we tegen een heel
hoog niveau aan zitten. Ik hoop ooit in
de top 5 van de wereld te belanden.”
(Foto: Peter Reinders)

Eerste profcontract

In Sevenum vindt op vrijdag 9 en zaterdag 10 augustus voor de tweede keer Jumping Zaerum plaats. Op het
Raadhuisplein wordt voor dit evenement een wedstrijdpiste gebouwd, waar wedstrijden met paarden en pony’s
worden afgewisseld met shows. Ook zijn er diverse andere activiteiten.

16-jarige
Grubbenvorstenaar
tekent bij PSV
Naïm Matoug uit Grubbenvorst heeft zijn eerste profcontract getekend bij de professionele voetbalclub PSV Eindhoven. De 16-jarige
Nederlandse-Algerijnse heeft zijn contract getekend voor een periode
van 3 jaar tot 2022.
Het is Matoug niet vreemd om
bij een professionele voetbalclub te
spelen.
Tot vorige zomer was hij te vin
den bij de jeugd van VVV Venlo.
Daarna liet hij zich zien in PSV O16
en PSV O17. Hij scoorde onder meer
een hattrick in de wedstrijd tegen

Het programma in de piste start
dit jaar al op vrijdagavond 9 augustus
met een Jumping Zeskamp. Teams uit
Sevenum en omgeving strijden dan
om de eerste plaats, onder andere op
een rodeopaard. De zeskamp start om
19.30 uur en teams die willen deelne
men kunnen zich nog inschrijven bij
Croes, De Sevewaeg of Breurs. Op het
muziekpodium aan de rand van de
piste is die avond livemuziek.
Op zaterdag begint het pro

gramma in de wedstrijdpiste om
13.00 uur. De pony’s komen als eerste
aan de start, om 16.00 uur gevolgd
door de paarden. Om 19.15 uur begin
nen de de springwedstrijden van
de klasse Z. Verschillende regionale
topruiters doen mee: onder andere
Sanne, Mel en Mans Thijssen zich
ingeschreven, evenals Monique en
Nick van den Broek en de gebroe
ders Vestjens.
De wedstrijden worden afge

wisseld met shows, waaronder een
Voltigeshow door Hosema om 14.30
uur en een internationale acrobatiek
show om 20.15 uur. Ook zijn er diverse
activiteiten voor kinderen. Zo zijn er
net als vorig jaar de stokpaardenrace,
het schminken en een kinderboerde
rij. Ook is er dit jaar een draaimolen
en kunnen kinderen onder begelei
ding van Hippisch Centrum Caprilli
ponyrijden. Jumping Zaerum wordt om
22.00 uur afgesloten met een feest.

BARBECUE
COMPLEET

FC Dordrecht. De middenvelder laat
weten heel blij te zijn met zijn eerste
profcontract:
“Het is een super mooie dag.
Je tekent voor de club waar je van
kinds af aan al fan van bent en dat
voelt heel speciaal”, zegt hij op de
website van PSV Eindhoven.

11

v.a.

95 p.p.

Crist Coppens
BUDGETBARBECUE!

14

cultuur
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Agenda t/m 15 augustus 2019
do
08
08

Dutch Open Eventing Masters
(tot en met 11 augustus)

Jumping Zaerum
Tijd: 13.00 uur
Organisatie: ruiterclub Bucephalus
Locatie: Raadhuisplein Sevenum

Locatie: Equestrian Centre de Peelbergen
Kronenberg

zo
11
08

KVW Joepie (tot en met 9 augustus)
Locatie: Joepieterrein Sevenum

Meet and greet met Minke van der
Zande Japanse prenten in textiel
Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Zomermarkt

Jumping Zaerum zeskamp

za
10
08

Open vaste hengelwedstrijd

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Raadhuisplein Sevenum

Tijd: 07.00 uur
Organisatie: HV De Peelvissers
Locatie: Camps Koel Sevenum

Zomermarkt
Tijd: 12.00-18.00 uur
Locatie: Horst

Westernweekend
(tot en met 18 augustus)

Tijd: 08.30-15.30 uur
Organisatie: MCC Events
Locatie: Peeldijkje 1, Horst

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: SV Davy Crockett
Locatie: Bergsteeg, Meterik

Kroetwis maken

Mariafeesten (tot en met 18 augustus)

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Openluchtmuseum De Locht Melderslo

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Parochie OLV Troosteres der Bedrukten
Locatie: Tienray

Oogsttijd - Oogst komt binnen
Horst aan de Maas 800

Tijd: 12.00-18.00 uur
Locatie: Horst

vr
09
08

MEGA Carbootsale

do
15
08

Tijd: 12.00-16.00 uur
Locatie: molen Meterik

ma
12
08

JAKO-Voetbaldagen
(tot en met 16 augustus)

wo
14
08

Muziek in de binnentuin

Organisatie: SportEvents4Kidz
Tijd: 9.00-16.00 uur
Locatie: Sparta ‘18 Sevenum

Tijd: 19.00-20.00 uur
Organisatie: Wijk Hof te Berkel
Locatie: Hof te Berkel Horst

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Traditie

Kroetwis maken in
De Locht
In Openluchtmuseum De Locht in Melderslo wordt zondag 11 augustus een kroetwis gemaakt. Dit is een oude
traditie die altijd rond Maria Hemelvaart plaatsvindt.

Wil jij ook uitslapen
en geld verdienen?
Solliciteer op één van de
functies bij de Turfhoeve in
Sevenum

Goed betaald
Flexibele werktijden
weekendbaan / Parttime
Onbeperkt koffie

Zelfstandig werkende koks
Medewerkers bediening
Medewerkers spoelkeuken
Zie alle informatie op

www.turfhoeve.nl

Een kroetwis is een bundel van
zeven kruiden en gewassen die
bescherming biedt tegen allerlei
kwaaltjes en ongelukken. Kinderen
kunnen deze dag hun eigen kroetwis
maken. Via de veilingklok kunnen

biologische groenten worden gekocht.
De smeden zijn ook aan het werk en
de Ravenvennerkapel zorgt voor
muziek.
In de zomervakantie is er van
maandag tot en met vrijdag elke dag

een activiteit, speciaal voor kinderen.
Het museum is alle dagen open van
10.00 tot 17.00 uur. De bijzondere acti
viteiten beginnen om 11.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl
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America
zondag

Heilige mis

11.00

zaterdag

Heilige mis

Medische Mongoolske klanken
zorg
in Kaldenbroek
Huisarts en apotheek

Broekhuizenvorst
19.15

Grubbenvorst
La Providence (kloosterkapel)
zondag
Heilige mis
11.15

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag
		
woensdag
donderdag
vrijdag
		

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

zondag

Heilige mis

09.00

donderdag
		

Heilige mis

09.00

zaterdag
donderdag
		

Vredeskapel
Rozenkrans

17.30
17.30

zaterdag
		

Heilige mis

19.00

zondag
dinsdag
		

Heilige mis
Heilige mis

zaterdag
zondag
maandag
		
dinsdag
		
donderdag
		
vrijdag
		

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

zaterdag
Heilige mis
woensdag Heilige mis
			

18.00
19.00

zondag
		

10.00
14.30

Lottum

Horst

Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
T 077 398 54 54
www.v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-17.30 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

Meerlo
Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2 Meerlo
T 0478 53 00 80
www.apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30-17.30 uur
zaterdag 10.00-12.00 uur

Huisartsenpost

Meerlo
Melderslo

Meterik

Swolgen
10.30
19.00

Sevenum

Tienray

De Schuilplaats

kerkdienst
kerkdienst

Venlo

(alleen na telefonische afspraak)
Professor Gelissensingel 20 Venlo
T 0900 88 18
www.cohesie.org
www.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

Kasteel Kaldenbroek in Lottum vormt donderdag 15 augustus het decor voor een optreden van Sedaa uit
Mongolië. Dit concert begint om 20.30 uur.
Stichting Cambrinus Concerten
organiseert in het kader van Horst
aan de Maas 800 een serie concerten
op verschillende plekken in Horst aan
de Maas. Zij haakt daarmee in op de
thema’s ontmoeten, verrassen en
verbinden. Verrassende muziekstij
len worden geprogrammeerd op
verrassende locaties in haar
gemeente, waarbij naast nieuwe
muziek ook nieuwe plekken in de
omgeving ontdekt worden.
Op donderdag 15 augustus is het
de beurt aan de Mongoolse klanken
van Sedaa.
Kijk voor meer informatie op
www.cambnrinusconcerten.nl

Joepiepedje in Sevenum
geopend
Onder zonnige omstandigheden werd op maandag 5 augustus, ‘Joepiemaandag’ van KVW Joepie in Sevenum,
het Joepiepedje geopend. Het wandelpad is een initiatief van Stichting KnopenLopen en Groengroep Sevenum.

Venray
(alleen na telefonische afspraak)
De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
T 0900 88 18
www.cohesie.org
www.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
Gemeente Horst aan de Maas
ma t/m vr 08.00-12.00 uur
alleen via T 077 477 97 77
www.horstaandemaas.nl/
gebiedsteam

Tandarts
Spoedgevallendienst
9 t/m 11 augustus 2019
Tandartspraktijk Hamminga
Jan Poelsweg 1d, Ysselsteyn
T 0478 54 14 93
12 t/m 15 augustus 2019
2J Tandartspraktijk
Veestraat 5, Grubbenvorst
T 077 366 20 65

Verloskundige zorg
Verloskundige praktijk
Horst & Maasdorpen
Westsingel 98 Horst
Raadhuisplein 2 Meerlo
Postbaan 14a Wanssum
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
T 077 398 14 50
verloskundigenhorstenmaasdorpen.nl

Priesternoodnummer
America, Evertsoord, Hegelsom,
Horst, Kronenberg, Melderslo,
Meterik en Sevenum
T 06 55 40 80 23
Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum
T 06 15 15 30 10

service 15

Alarmnummer

112

Brand, ongeval of misdrijf

T

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Het idee was om vanuit bejaarden
huis Sevenheym met de ouderen een
stoet te vormen. Zo maakten ruim dertig
ouderen samen met dertig begeleiders
een stoet naar het Joepieterrein, waar
een publiek van 250 kinderen en ouders

de opening van het Joepiepedje bij
woonde. Met behulp van de kinderen
werd het pad geopend. Initiatiefnemers
KnopenLopen en Groengroep Sevenum
kijken tevreden terug op de opening,
blijkt uit hun persbericht: “Nu is het

paadje breed bekend en zal het door
jong en oud gebruikt worden, waarmee
mensen vitamine Groen opsnuiven,
landschap lezen, natuur waarderen en
cultuurhistorie en een mooi dialect te
zien krijgen.”

Graan oogsten op
Meterikse veld
Op het Meterikse veld wordt zondag 11 augustus de oogst binnengehaald. Daarbij worden technieken van de
afgelopen 800 jaar gebruikt.
In maart werd op het veld bij de
molen in Meterik het land geploegd
en gezaaid zoals dat in de voorbije
eeuwen gebeurde. Nu is het tijd voor
de oogst. Met behulp van historische
machines krijgt de toeschouwer een
beeld hoe de landbouwtechnieken
zich in de loop van de tijd hebben
ontwikkeld. Van handwerk met zicht
en sikkel, via machines met paard tot

aan de modernste combine. Het
evenement, dat plaatsvindt in het
kader van 800 jaar Horst aan de Maas,
wordt mede mogelijk gemaakt door
de Sambeekse Motoren en
Tractorenvereniging. Daarnaast zijn er
demonstraties korenmijten maken.
In de kapschuur van de molen
wordt de geschiedenis van het
Meterikse veld gepresenteerd op

nieuwe informatieborden, die zijn ver
vaardigd door de Heemkundegroep
Meterik.
In het bakhuis van de molen wordt
brood gebakken. Het programma
begint op zondag 11 augustus om
12.00 uur en duurt tot 16.00 uur.
Dit evenement is gratis toegankelijk.
Kijk voor meer informatie op
www.horstaandemaas800.nl
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NO FROST

NO FROST

AMERIKAANSE KOELKAST
GSJ560PZXV

KOEL-VRIESCOMBINATIE
RB33N300NWW/EF

• A+++
• 217 l koelen / 98 l vriezen
• NoFrost voorkomt ijsvorming
• Digital Inverter Compressor
met 10 jaar garantie

185
CM

150,-

CM

2SCHOOL!
INRUILKORTING

-/-

449,-

ONZE KEUZE
VOOR EEN
BUDGET
MODEL

INCL. GRATIS BEZORGING!

LENOVO LAPTOP / 81DE02TTMH

• Celeron 3867U • 4 GB werkgeheugen
• 15,6 inch • Windows 10 Home
• Integrated Intel HD Graphics 610
• 128 GB SSD opslag

399,-

200,-

999,-

BACK
INCL. GRATIS BEZORGING!

ONZE KEUZE
VOOR EEN
REGULAR
MODEL

329,-

ASUS LAPTOP / TP412UA-EC098T

• i3-8130U • 14 inch FHD Scherm (1920x1080)
• 128 GB SSD opslag
• Intel UHD Graphics 620 • Windows 10 Home
• 8 GB werkgeheugen

649,-

89,-

599,-

49,-

EPSON PRINTER / XP-352

239 ,-

199,-

SAMSUNG TAB A 2019 / SM-T510NZKDPHN

• All-in-one printer • Afdrukken op afstand via e-mail
• Draadloos printen via Wi-Fi • LCD-scherm

Tummers

179

91 CM

INRUILKORTING

-/-

• 394 l koelen / 197 l vriezen
• EasyOpen-handgreep
• NoFrost voorkomt ijsvorming
• Door-in-Door systeem

1199,-

599,60 CM

• A+

• 2GB RAM, 32 GB ROM • 10,1 inch WUXGA-display
NIEUW!

7 winkels in Limburg: Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

