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‘Kinderen zijn architecten
van de nieuwe wereld’
Natuurgebied De Heere Peel in America was van vrijdag 20 tot en met zondag 22 september het decor voor de Kids Climate Conference. Voor deze zesde editie van het evenement
was de organisatie in handen van het Wereld Natuur Fonds (WNF), Center Parcs en gemeente Horst aan de Maas. Het thema van de klimaattop voor kinderen was ‘een voedings
bodem voor een betere aarde’. Lees verder op pagina 05

‘Junior College kan sportcampus
worden’
Het Junior College in Horst heeft de potentie om een sportcampus te worden. Dat zei wethouder
Han Geurts van gemeente Horst aan de Maas tijdens de raadsvergadering van dinsdag 24 september.
Als het Junior College over enkele jaren leeg komt te staan, kan het gebouw gebruikt worden als
kantoor door sportgerelateerde organisaties.
De bovenverdieping van het Junior
College wordt niet meer door
het Dendron College gebruikt.
Momenteel zijn er verenigingen
gehuisvest, die eerst in ’t Gasthoês
een lokaal hadden. Budoclub
Horst krijgt nu ook een plek in
het gebouw. Momenteel wordt
gebruik gemaakt van de gymzalen
van het Dendron College. Dat
is echter geen ideale situatie,
constateerde de gemeente. De
judomatten kunnen namelijk niet

blijven liggen en doordat niet het
juiste materiaal wordt gebruikt, zijn
blessures toegenomen. Tijdens de
raadsvergadering maakte voorzitter
Jeroen Kleeven nog eens duidelijk
waarom de club een permanente
plek nodig heeft. “Een eigen
trainingslocatie is belangrijk voor
de identiteit van een vereniging.
Zoals een voetbalclub een veld
nodig heeft en een zwemvereniging
een zwembad, heeft een budoclub
een dojo nodig.” Het voorstel van

het college om enkele lokalen
op de bovenverdieping van het
Junior College om te bouwen tot
judolokaal, kon op veel steun
rekenen vanuit de gemeenteraad.
Het gevraagde krediet van 95.000
euro werd dan ook toegekend.
Nu Budoclub Horst een plek krijgt
in het gebouw, hoopt de wethouder dat er meer verenigingen gaan
volgen.
Lees verder op pagina 03
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Vreej óngedwónge

Mini-revue over 75 jaar bevrijding Horst
‘Vreej óngedwónge’ is de titel van de mini-revue die op donderdag 31 oktober en vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 november wordt opgevoerd in
muziekcafé Anja ván de Smid in Horst. Op een luchtige manier wordt daarin stil gestaan bij 75 jaar bevrijding.

menu met een knipoog naar die tijd.
En we gaan ons restaurant ook in stijl
aankleden.” “Je kunt het beetje vergelijken met de serie ‘Allo ‘Allo”, voegt
Ferdy Hermans toe. Gasten worden
vervolgens met een jeep naar de voorstelling gebracht. “We hopen zo een
bijdrage aan het totaalplaatje te kunnen leveren.” “Met de aankleding en
dergelijke worden we geholpen door
Stichting Oorlog in de Peel en de gasten worden aan de deur begroet door
een doedelzakspeler”, geeft Keijsers
aan.

Het wordt een
echt ongedwongen
avondje uit
Ontspanning

Het feit dat het dit jaar 75 jaar
geleden is dat Horst werd bevrijd,
vond Anja Hoeijmakers een goede
aanleiding voor het opzetten van een
mini-revue. “Al voordat ik mijn café
opende, had ik het idee om dialectactiviteiten te gaan organiseren.
Een idee was om iets rondom de
bevrijding te organiseren. Ik sprak
daarover met Dorothé (Keijsers, red.)
en die was ook meteen enthousiast”,
vertelt Anja. “En ook Geert Keijsers,

Colofon
HALLO Horst aan de Maas

die we benaderden voor de muziek,
had al meteen allemaal ideeën.”
Daarnaast wilde Hoeijmakers meer
gaan samenwerken met Bistro
Beej Ôs. “Zij verzorgen al de hapjes
voor ons, maar we willen ook all-in
arrangementen gaan aanbieden. Dat
gaat nu voor het eerst gebeuren met
deze revue.” Zo ging het balletje aan
het rollen. Hoeijmakers benaderde
regisseuse Marie-Anne Mittelmeijer
die vervolgens voorstelde om
tekstschrijvers Wim Hendrix en
Ger Gubbels in te schakelen. Wim,
lachend: “De Horster revue was klaar
en toen vroegen ze ons voor Tommy

in ut plat. Toen dat klaar was, werden
we hiervoor gevraagd.”

Historische figuren
Het gezelschap dat nu deze mini-revue
op de planken gaat brengen, bestaat
dan ook grotendeels uit spelers en
zangers die eerder hebben meegedaan aan de Horster revue. “We zijn
met vijf tekstspelers en vijf zangers,
waarvan er drie The Andrews Sisters
vormen”, licht Dorothé Keijsers toe.
“Daarnaast zijn er nog wat figuranten en worden we ondersteund door
een combo onder leiding van Geert.”
De muziek en liedjes zijn afkomstig

uit de jaren 40 en worden afgewisseld met sketches. “We vieren de
bevrijding, dus het wordt beslist geen
zwaar stuk”, geeft Ger Gubbels aan.
“Er komen wel historische figuren in
voor, zoals prins Bernhard, maar het
is niet historisch verantwoord”, voegt
Hendrix toe. “Waar het kan wordt wel
een link gelegd met Horst.”

‘Allo ‘Allo

De voorstellingen beginnen telkens
om 20.00 uur en duren drie keer een
half uur. Er kunnen in totaal tachtig
mensen aanwezig zijn. “Het wordt
echt anderhalf uur ontspanning”,
zegt Hoeijmakers, “De spelers mengen
zich onder het publiek, dus de gasten
zijn eigenlijk ook figurant in het stuk.
Het wordt een echt ongedwongen
avondje uit.”
De kaartverkoop start op 8 oktober.
Kijk voor meer informatie op de
Facebookpagina van Anja ván de Smid.

De mini-revue wordt opgevoerd
in muziekcafé Anja van de Smid.
Voorafgaand kunnen mensen terecht
bij Beej Ôs voor een diner in stijl.
Tieske van Berloo: “Het wordt een

Tekst: Marieke Vullings
Beeld: Jos Derks

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

Kinderporno in Whatsappgroep leerlingen
Dendron College

Oplage 19.400 exemplaren

In een Whatsappgroep van leerlingen in het onderbouw van het Dendron College in Horst is materiaal
gevonden van kinderporno. Verschillende ouders van de betreffende leerlingen hebben de middelbare
school hierover geïnformeerd. Vijf leerlingen zijn hierop aangesproken, waarvan één leerling is
geschorst.
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De kinderporno zou door een leerling
verspreid zijn in de Whatsappgroep
van de klas. Het Dendron College
meldt in een reactie geschrokken te
zijn. Woordvoerder en teamleider
Leon van Rengs vertelt dat de school
de afgelopen week geïnformeerd
is door een aantal ouders. “Laten
we het zo zeggen dat het ging
om afbeeldingen waarin een kind
en een volwassene te zien zijn.”
Hij benadrukt dat de afgebeelde
personen niet betrokken zijn
bij de school. “Daarna zijn we
meteen in gesprek gegaan met
de desbetreffende leerling en vier

anderen die te betrokken zijn in de
Whatsappgroep.”

Discriminerende stickers
Volgens Van Rengs hebben de kinderen niet in de gaten gehad wat ze
hebben gedaan. “De leerlingen zijn
zelf ook geschokt. Ze hebben geen
idee van de impact en beseffen nu
pas wat ze hebben gedaan. De leerling die het materiaal verspreid
heeft, is daarom ook geschorst.” Het
zou gaan om meerdere afbeeldingen
van kinderporno en ook een aantal
discriminerende teksten en zogenaamde Whatsapp-stickers. Dat zijn

afbeeldingen die bewerkt kunnen
worden waar onder andere teksten
bij geschreven kunnen worden. “Ook
deze stickers bevatten kinderpornografische content”, legt Van Rengs
uit.

Donkere kant
Nadat de kinderporno was gevonden
is het Dendron College meteen een
onderzoek gestart naar waar de
afbeeldingen vandaan kwamen.
“We weten dat de desbetreffende
leerling de content toegezonden
heeft gekregen van een externe
partij, buiten onze middelbare

school.” Gesprekken zijn er ook
geweest tussen de ouders en de
vijf leerlingen. De onrust onder de
ouders valt volgens de teamleider
wel mee. “We hebben niet zoveel
reacties gehad vanuit ouders. Er
waren heel veel positieve reacties
hoe wij dit soort problemen
oppakken.” Ook de school heeft
het voorval intern opgepakt. “Alle
mentoren hebben over de gevolgen
van social media gehad tijdens
mentorlessen”, zegt Van Rengs.
“Social media is iets moois, maar het
heeft ook een donkere kant en daar
moeten wij als school voor waken.
Het is belangrijk dat leerlingen
bewust worden van de gevolgen als
ze iets op social media zetten.”
Tekst: Niels van Rens

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 g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.

Muzikantine genomineerd voor Limburgse Popprijs

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

De Muzikantine uit Horst is genomineerd voor de Limburgse Popprijs in de categorie Sector. Samen met
Zomerparkfeest en Parkstad Popstad is de Muzikantine genomineerd. Dat maakte Pop in Limburg donderdag
12 september bekend.

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.

De Limburgse Popprijs is een nieuw
initiatief van Pop in Limburg die wordt
uitgereikt aan de beste Limburgse
act en Limburgse organisatie die bij

hebben gedragen aan de Limburgse
popmuziek. De Muzikantine is dus
genomineerd als beste organisatie.
Het Zomerparkfeest is een festival in

Venlo. Parkstad Popstad is een organisatie waar verschillende partijen
als de gemeente en muziekscholen
samenwerken op gebied van talent-

ontwikkeling. In de andere categorie,
artiest, zijn genomineerd BlabberMouf,
The Ragtime Rumours en YiN YiN.
De winnaars worden bekendgemaakt
tijdens de uitreiking op zaterdag
28 september tijdens de conferentie
van DVERS in Sittard. Het evenement
duurt 16.50 en 18.00 uur.
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Grubbenvorst ‘Verenigt’ verenigingen
In totaal 24 verenigingen en organisaties uit Grubbenvorst gaan een samenwerkingsverband aan. Op donderdagavond 19 september tekenden zij
een contract om elkaar in de toekomst te helpen, ondersteunen en te verbeteren onder de noemer Grubbenvorst Verenigt.

blijven”, legt Roy Simons, één van de
projectleiders, uit. “Het blijft dus niet
bij deze samenwerking, maar we kijken ook altijd naar nieuwe dingen. Er
is altijd plaats voor een nieuwe vereniging die bij ons wil aansluiten.”

Wit vlakje

“Door samen te werken kunnen we
de uitdagingen aan en zijn we beter
in staat de kansen te benutten en
ambities te verwezenlijken”, aldus de
organisatie. De samenwerking kan uitwisseling van vrijwilligers zijn, accommodaties en nog veel meer. Het idee
ontstond vanuit Grubbenvorsternaar
John Jenniskens die voorzitter is bij
stichting Gewoën Grubbevors. “In deze
tijd is het soms lastig om aan vrijwilligers te komen en ook wat van ze te

verwachten”, legt Jenniskens tijdens
de bijeenkomst uit. “Je ziet heel veel
verenigingen om je heen de samenwerking zoeken. Deze kans kunnen we
nu grijpen en daarom is het goed dat
we vanavond met elkaar in akkoord
gaan.”

Samen sterk
Om 24 verenigingen bij elkaar te krijgen, ging niet zomaar van een leien
dakje, vertelt Jenniskens. “Toen ik het

idee voor het eerst voorstelde tijdens
een verenigingenbijeenkomst, was
een aantal enthousiast. Je moet daar
een beetje aan trekken en uiteindelijk
na drie infoavonden hadden we een
mooie groep.” De groep verenigingen
zag in dat samenwerken in de toekomst belangrijk is. Zo kunnen ze van
elkaar leren, gebruik maken en ideeën
uitwisselen. Om tot een echt samenwerkingscontract te komen, moesten
de groepen met elkaar in gesprek om

Vervolg voorpagina

‘Junior College kan sportcampus worden’
Geurts: “Ik denk dan in eerste instantie aan andere vechtsportverenigingen. Daarnaast zijn er andere
sportgerelateerde bedrijven en maatschappelijke organisaties die een plek
kunnen krijgen in het Junior College.”
Het Dendron College heeft al eerder aangegeven dat zij, vanwege de

leerlingenkrimp, over enkele jaren
het Junior College niet meer nodig
heeft. Het gebouw gaat dan terug
naar de gemeente, die momenteel
al de bovenverdieping huurt. “Op dit
moment hebben onze eigen sportconsulenten al een kantoor in het
gebouw. Ik kan me voorstellen dat

er meer organisaties zijn die er een
ruimte willen huren. Denk aan praktijkruime voor een sportcoach of een
diëtist. Dit pas ook in de visie van
Afslag10.”

Tekst: Marieke Vullings

Zonnepark Melderslo lijkt
van de baan
De komst van een zonnepark in Melderslo lijkt definitief van de baan. Gemeente Horst aan de Maas ontving
in augustus 2017 al een vergunningsaanvraag voor de aanleg van een zonnepark van 13 hectare aan
de Lottumseweg in Melderslo, door het Duitse bedrijf Kronos Solar. Nadat er afgelopen jaar is gewerkt aan
een gemeentelijk beleid rondom duurzame energie, is de gemeente nu van plan om de vergunningsaanvraag
definitief af te w
 ijzen.
“In eerste instantie schrokken we
nogal”, vertelt Noud Albers van de
werkgroep Zonnepark Melderslo
lachend. Deze werkgroep probeerde
de afgelopen twee jaar de komst van
het zonnepark tegen te houden. “We
hadden niet meteen door dat het een
weigering was en waren even bang
dat er toch een vergunning was verleend. Toen dat niet het geval was,
betekende dat goed nieuws voor ons.”
De werkgroep wilde geen zonnepark
op de locatie aan de Lottumseweg,
omdat dat grote gevolgen zou hebben
voor de leefbaarheid. Ook zag ze kostbare landbouwgrond verloren gaan als
de locatie vol werd gelegd met zonnepanelen. “We zijn vóór zonne-energie,
maar wel op geschikte plaatsen. Er
zijn tal van uitstekende mogelijkheden

zonder ons buitengebied onnodig te
verkwanselen.”
Vanuit de werkgroep werd gepleit
voor een duidelijk beleid van de
gemeente wat betreft duurzame
energie. Inmiddels is dat beleid
opgesteld en op grond daarvan kon
de vergunningsaanvraag worden
afgewezen. De gemeente wil namelijk
geen goede landbouwgrond opofferen
voor de plaatsing van zonnepanelen
en daarmee is de locatie aan de
Lottumseweg dus ongeschikt voor
de komst van een zonnepark. “Daar
zijn we heel blij mee. We zijn ook
zeer tevreden met het beleid dat
de gemeente over zonne-energie
heeft. Op die manier worden absurde
initiatieven zoals hier in Melderslo
voorkomen”, zegt Albers. Hij vervolgt:

“Het lijkt er op dat ons werk er op zit,
al gaan we binnenkort wel nog met
de gemeente om tafel. De weigering
ligt nu zes weken ter inzage op de
gemeente. Áls Kronos Solar daar
succesvol bezwaar tegen indient,
moeten wij misschien ook weer iets
doen om de gemeente te steunen. Dat
is nog even afwachten.”

Het lijkt er op dat ons
werk er op zit

tot de optimale uitwerking te komen.

Altijd bezig
Uiteindelijk kwam daar Grubbenvorst
Verenigt uit. Een samenwerkingsverband waarin de sterke positie van de
Grubbenvorster verenigingen behouden blijft en die, waar mogelijk,
verder uitgebouwd wordt. De naam,
Grubbenvorst Verenigt, is niet voor
niets geschreven met een ‘t’. “We
willen laten zien dat we altijd bezig

Alle 24 ondertekenden het verband
en zetten hun handtekening op een
bord wat het contract moet voorstellen. Onderin is een wit vlakje te vinden. “Die is natuurlijk voor alle andere
verenigingen die willen aansluiten
bij Grubbenvorst Verenigt”, vertelt
Simons. Hoe nu verder? Grubbenvorst
Verenigt gaat op zoek naar een stuurgroep en een voorzitter. Dit wordt een
roulerende voorzittersfunctie waarbij
om het jaar een andere vereniging aan
de beurt is om de leiding te nemen.
Daarna worden de eerste projecten
gestart waarbij echt de samenwerking wordt gezocht. Zo kan bijvoorbeeld de openbare basisschool De
Samensprong samen ideeën uitwisselen met schutterij St. Jan om leerlingen
wat bij te brengen over de schutterij.
Neem voor meer informatie over het
samenwerkingsverband, contact op
met het secretariaat van de dorpsraad
van Grubbenvorst via secretariaat@
dorpsraadgrubbenvorst.nl

Tekst en beeld: Niels van Rens

Nieuwe jas voor HALLO
U heeft het vast al opgemerkt: HALLO heeft een nieuw fris jasje
gekregen. Het vertrouwde blauw wordt nog steeds gebruikt en ook
rubrieken als Geplukt en 15 vragen aan, vindt u gewoon terug in
het blad. De lay-out is echter op enkele punten aangepast waar
door HALLO nog aantrekkelijker om te lezen is.
HALLO bestaat 10 jaar en uit onderzoek blijkt dat onze lezers het
nieuwsblad nog altijd onderscheidend vinden en fijn om te lezen.
Aangedragen verbeterpunten hebben we opgepakt en doorgevoerd
in het design. Zo is er een ander
lettertype gekozen voor de kop-

pen van artikelen en vindt u alleen
nog maar kleurenfoto’s in het blad.
Meer rust in de lay-out zorgt er
tegelijkertijd voor dat de foto’s nog
beter tot hun recht komen. Een
nieuw jasje dus, passend bij deze
tijd en waarmee we nog zeker tien
jaar vooruit kunnen.

Pssssttt...
It’s almost
Christmas
at Leurs!
vanaf 28 sept. is de
leukste kerstshovv
van Nederland
vveer geopend!
elke
g
zonda
open

Tekst: Aniek van den Brandt
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Horst aan de Maas 75 jaar bevrijd

Nel van Rens-Verlinden Melderslo
Het is in 2019 precies 75 jaar geleden dat Horst aan de Maas bevrijd werd van de bezetting van de Duitsers.
Veel inwoners van de gemeente hebben de oorlogsjaren en de bevrijding heel bewust meegemaakt. In de
serie Horst aan de Maas 75 jaar bevrijd doen zij hun verhaal. In deze aflevering: Nel van Rens-Verlinden uit
Melderslo.

Niet veel later treft een brandbom
het huis van de familie Verlinden.
Door het vuur gaat de boerderij met
alle huisraad, de stallen en het vee
verloren. “Ik heb de koeien levend
in de stal zien verbranden. Vader
wilde nog een paard redden, maar
moeder hield hem tegen. ‘Niets
ervan’, zei ze, ‘wij leven tenminste
nog.’” Niet alleen het huis van de
familie Verlinden werd getroffen.
Ook de boerderij van Keysers aan de
toenmalige Meldersloseweg ging in
vlammen op. “We waren alles kwijt”,
zegt Nel. “We hadden alleen nog de
kleren die we aanhadden. Moeder
spaarde boterbonnen, zodat ze die
kon ruilen voor kleren en schoenen.
Ze had net nieuwe schoenen voor
mij gekocht. Eentje hebben we er
teruggevonden.”

Onbewoonbaar

8 april 1943, de geallieerden zijn
onderweg naar de Duitse stad
Duisburg. Luchtafweergeschut
in Nederland en Duitsland halen
veel vliegtuigen neer. Zeker één
bommenwerper wordt boven
Melderslo geraakt, maar kan
waarschijnlijk nog terugkeren naar
de eigen basis. Onnodige ballast

Te koop appels en peren in onze
automaat. Fruitbedrijf Jenniskens
Crommentuynstraat 50 Meterik
tel. 077 398 43 08.
Open dag! Woonhuis geWoon,
stichting Zorgwiel. Zaterdag
28 september wonen we precies
1 jaar in ons mooie woonhuis! Dit
willen we graag laten zien en daarom
is iedereen uitgenodigd om tussen
12.00 en 16.00 uur een kijkje te komen
nemen. Creemerhof 16, Sevenum.

wordt onderweg gelost en enkele
brandbommen komen in Melderslo
terecht (bron: website Geschiedenis
Melderslo). De 93-jarige Nel van
Rens-Verlinden kan zich die nacht
nog goed herinneren. Samen met
haar zus, broers en ouders lag zij
in hun huis aan de Boomsweg
te slapen, toen de buurman hen

Open huis zondag 29 september van
11.00 tot 16.00 en maandagavond van
19.00 tot 21.00. Diverse presentaties
bloemschikken seizoen 2019-2020
keramiek en mozaïeken. Lies Klomp
Nieuwepeeldijk 35 America.
Gevraagd: hulp in de huishouding.
Gemeente Sevenum. Goede verdiensten.
Telefoon 06 23 27 30 60.
Rolsteigers - Ladders - Trappen.
Scherpe prijzen - div. acties!
www.steigerstore.nl tel. 06 12 37 66 95.

wakker maakte. Vlug staken ze
de weg over naar de schuilkelder,
waar intussen al meerdere buren
zich verscholen. “Moeder had voor
elk van ons een pakketje kleding
klaargelegd”, vertelt Nel. “Als we
schuilden, konden we het voor het
geval dat meenemen. Laten we
dat net nu die avond vergeten.”

Het gezin Verlinden bestond naast
vader en moeder, uit twee dochters
en vier zonen. Omdat hun woning
onbewoonbaar was, konden ze tijdelijk intrekken bij de overburen.
“Moeder wilde dat liever niet, ze was
graag op zichzelf. En het was ook niet
altijd gemakkelijk. We hebben daar
een klein jaar gewoond en konden
toen in de noodwoning trekken. Die
had maar een enkelsteense muur.
Koud hebben we daar het gehad!
Pas in 1948 kon de nieuwe boerderij
worden gebouwd.” Nel heeft bijna
haar hele leven op de boerderij aan
de Boomsweg gewoond, met uitzondering van enkele jaren in Hegelsom.
“In 1952 zijn Tinus en ik getrouwd en
toen naast zijn ouders in Hegelsom
gaan wonen. In 1957 zijn we naar de
Boomsweg verhuisd.” Daar woont de
kwieke 93-jarige nog steeds.

zoek naar mannen die tewerkgesteld
konden worden in Duitsland. Zo ook
in Melderslo. Op een dag stonden er
enkele soldaten voor de noodwoning.
“Moeder had mijn broer, die 15 jaar
was, gezegd dat hij een korte broek
moest aandoen, dan leek hij jonger.
Waar onze vader was, wilden die
Duisters weten? ‘Die hebben ze al
meegenomen’, logen wij. Vader had
zich namelijk bovenop de zolder
verstopt. Hij hoorde toen de soldaten
met elkaar overleggen. ‘Zullen we
dan haar meenemen om aardappelen
te schillen?’ Daar bedoelden ze mij
mee. Gelukkig hebben ze dat niet
gedaan.”
Op 26 mei 1943, stortte er een
Engels vliegtuig neer op de kruising
Lottumseweg, Vlasvenstraat en de
Boomsweg. Ook dat kan Nel zich
nog goed herinneren. “Vader en een
buurman waren er als één van de
eersten bij. Zij haalden twee soldaten
uit het vliegtuig, die leefden toen
nog. Ik zie ze nog liggen op het stro.
Hun horloges liepen nog. Hoewel
ik het niet mocht, ben ik naar het
vliegtuig gelopen. Daar lag nog een
derde soldaat, die was al dood.”
Op 23 november 1944 werd
Melderslo bevrijd. “Dat vergeet ik
ook nooit. Het gejoel van de mensen in Horst konden we hier wonen.
We waren echt ontzaglijk blij.”

We waren echt
ontzaglijk blij

Razzia’s
Aan het eind van de oorlog voerde de
bezetter regelmatige razzia’s uit, op

Tekst: Marieke Vullings

HALLO in Roemenië
De Hegelsomse Anca is in haar geboorteland Roemenië getrouwd met Rik Linders. Voorafgaand aan de
ceremonie werd even de tijd genomen om met alle bruidsmeisjes én met de HALLO op de foto te gaan.
De bruiloft was een feest dat iedereen zich nog lang zal herinneren en waar bleek dat gezelligheid lands
grenzen overstijgt.
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‘Kinderen zijn architecten
van de nieuwe wereld’
Ruim 150 Nederlandse en Belgische
kinderen tussen de 8 en 14 jaar
waren in het weekend afgereisd naar
America voor de kinderklimaattop.
Op vrijdagavond kwamen ze aan en
op zaterdag waren ze de hele dag
bezig met verschillende workshops.
Op zondag werden de beste ideeën
gepresenteerd. Jean Henkens is één
van de initiators van de Kids Climate
Conference. “Ik ben bioloog en landschapsarchitect in hart en nieren”,
vertelt hij. “Ik werk al veertig jaar voor
Center Parcs en zie daar ieder jaar vele
families met hun kinderen op vakantie komen in de natuur. Ik zie het als
onze verplichting om mens en natuur
ook in de toekomst samen te kunnen
blijven brengen.” Zo kwam hij op het
idee voor de Kids Climate Conference,
die hij dit jaar voor de tiende keer in
totaal en voor de zesde keer in een
Nederlandstalig deel mee organiseert.
“Kinderen zijn de architecten van de
nieuwe wereld. Ze zijn ambassadeurs
en helpen elkaar hier na te denken
over de natuur.”
Het is een drukke boel in de Heere
Peel op de zaterdag van het evenement. Overal staan stands van verschillende partijen, die workshops
geven aan de kinderen. Zo zijn het
WNF en de Rabobank bijvoorbeeld
aanwezig en is ook de organisatie
‘Krachtvoer’, een educatief leermiddel dat kinderen helpt bij een gezondere levensstijl, er om een workshop
te geven. “Krachtvoer is een samenwerking tussen het Citaverde College

en Maastricht University”, vertelt
Marion Willems. “De kinderen ervaren
vandaag onder andere hoe ze door
marketing worden verleid om ongezond voedsel te kopen. Ook zijn ze
onze testers en mogen ze input geven
over wat ze vinden van het leermiddel.” Verder geven Staatsbosbeheer,
Landschap Horst aan de Maas en
Bosgroep Zuid Nederland een workshop. “We vertellen het verhaal van
boom tot bos. De kinderen leren hier
bijvoorbeeld hoe een boom in elkaar
zit en wat er allemaal gebeurt in
een boom”, legt Jos Claessens van
Landschap Horst aan de Maas uit.
“Zo ontstaan er prachtige ideeën.
Zo werd er bijvoorbeeld genoemd dat
er voor iedereen die in een gemeente
of land wordt geboren een boom
geplant zou moeten worden, of dat er
voor iedere gekapte boom drie moeten worden teruggeplant.”
De ideeën die de kinderen bedenken,
worden op houten plankjes geschreven, die verwerkt worden in verschillende banken. Die banken gaan
vervolgens ‘reizen’ door Nederland
en België. Zo komen ze in gemeentehuizen te staan en gaan ze zelfs naar
de Tweede Kamer, waar een aantal
kinderen uitleg gaat geven aan politici over hun ideeën. Robin (13) uit het
Brabantse Raamsdonksveer is één van
de deelneemsters aan de Kids Climate
Challenge. “Het is de derde keer dat
ik meedoe”, vertelt ze. “Ik vind het
heel leuk om iets voor de natuur te
doen, vooral om ideeën uit te werken

en er echt mee aan de slag te gaan.”
Het thema van gezond eten vindt ze
tot nu toe het interessantst. “Het is
heel belangrijk dat mensen gezond
eten. Zo blijven ze zelf gezond, maar
zijn ze ook met het milieu bezig.”
Als het aan Robin ligt, is ze volgend
jaar weer van de partij. “Ik hoop dat ik
er dan weer bij kan zijn.”
Volgens Jean Henkens is Horst aan de
Maas een fantastische plaats om de
Kids Climate Conference te organiseren. “Er zitten hier veel innovatieve
agrarische bedrijven”, vertelt hij. “Zo
kunnen de goede ideeën die hier ontstaan ook ondersteund worden.” Ook
wethouder Eric Beurskens is enthousiast. “We hebben natuurlijk de Green
Leaf Award gewonnen, waarmee we
de duurzaamste gemeente van Europa
zijn. Duurzaamheid begint bij kinderen en dat was voor ons een reden
om de kinderklimaattop hierheen te
halen.” Een goede keuze, zo merkt hij
al: “We zijn nu al geïnspireerd om hier
een vervolg aan te geven. We willen
van de Heere Peel een plek te maken
waar innovatieve, duurzame oplossingen voor de toekomst gepresenteerd
kunnen worden. Mensen moeten hier
geïnspireerd worden om zelf aan de
slag te gaan met dit soort initiatieven.
De Heere Peel wordt dan een gebied
waar duurzaamheid betekenis krijgt.”

Vier generaties in Horst
Met de geboorte van Nienke Arts is er voor de tweede keer vier
generaties binnen de familie Cox dit jaar. Nienke is de dochter van
Nicole Vullings. Ze staat hier op de foto met haar oma Tiny VullingsCox en trotse superoma Mien Cox-Jacobs uit Horst.

Tekst: Aniek van den Brandt
Beeld: Sten Jetten

Lintje voor Jac Kallen

Klikgebit en Kunstgebit

Jac Kallen (63) uit Broekhuizenvorst heeft dinsdag 24 september een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.
Hij kreeg het lintje uit handen van burgemeester Ryan Palmen bij de start van het nieuwe lesseizoen van
EHBO Lottum.

U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Te huur: opslag inboedel, huisraad,
archiefruimte bedrijven.
Vochtvrij, vorstvrij & vertrouwd.
Bezoek op afspraak 06 29 50 73 72.

Jac Kallen (63) maakt zich al veertig jaar verdienstelijk als vrijwilliger. Vanaf 1979 is hij als lid van
EHBO Lottum jaarlijks vrijwilliger bij
vele evenementen. Hij is daarnaast
al 22 jaar bestuurslid van de vereniging, sinds 2012 tevens penning-

meester. Hij was meer dan 25 jaar
organisator en begeleider van het
jaarlijkse vakantiekamp voor jongens
in Broekhuizen en Broekhuizenvorst en
vanaf 1997 is hij lid van de vrijwillige
dijkwachtorganisatie van Waterschap
Limburg. Bovendien is hij sinds

2010 bestuurslid en vrijwilliger bij
De Zonnebloem afdeling Broekhuizen/
Broekhuizenvorst. Kallen is benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Beeld: Jos Derks

VOOR ELK FEEST
AVON DEN
TIJ DENS KOUDE

r dan
verhuurt mékéra
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G A SPA R A SO LS

Vlasvenstraat 51, 5962 AC Melderslo

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL
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Veel heb je ons gegeven,
veel heb je voor ons betekend.
Plotseling uit ons leven gedreven,
blijf je in onze harten leven.
Intens verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn lieve man, ôs pap, schoonvader en trotse opa

Sef Meelkop
echtgenoot van

Ik verlaat degene die ik lief heb
om te vinden
degene die ik lief had
In dankbare herinnering aan alles
wat zij voor ons gedaan en betekend heeft,
delen wij u mede, dat van ons is heengegaan
onze lieve zorgzame mam, schoonmoeder,
oma, super-oma en oma chippy

Anita Meelkop-Schipp

Nel Haegens-Craenmehr

Hij overleed op 76-jarige leeftijd.

echtgenote van Piet Haegens †

Lottum
Sevenum
Grubbenvorst

Anita Meelkop-Schipp
Nicole en Paul Francken-Meelkop
Stan, Mayke
Erik en Monica Meelkop-Kusters
Joris, Maud, Iris

Venlo, 20 september 2019
Broekhuizerweg 32, 5973 NX Lottum
We nemen afscheid van Sef op vrijdag 27 september
om 12.00 uur in crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.
Sef hield van de natuur. Daarom in plaats van bloemen
graag een bijdrage voor Stichting het Limburgs Landschap.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig bij het condoleanceregister
in het crematorium.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze oud-prins

Prins Ger van den Beuken I
Ger zwaaide in 1963 de scepter over het Kroeënekrane en Pieëlhaze riêk.
Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en wij wensen
de familie veel sterkte toe.
Bestuur, leden en oud-prinsen van carnavalsvereniging
Kroeënekraan en Pieëlhaas

Zij overleed in de leeftijd van 91 jaar.
Melderslo,
Broekhuizen,
Melderslo,
Horst,

Fia en Hay
Sjaak
Marij en Alie
Rob †

Gezocht: tuinman voor (lichte)
tuinwerkzaamheden in Grubbenvorst.
E-mail: b.rienkens@home.nl
Bart Seuren Bandenservice Lottum,
alle banden en accu’s voor auto,
motor, heftruck, scootmobiel, agri, etc.
077 463 17 00.
Afhang 4 levensloopbestendige
woning. Wie wil met ons een
duokavel kopen en bouwen.
Dinghs 06 18 41 28 59.

Ben of voel je je eenzaam of is
je ouder eenzaam? Studente van
16 jaar wil graag tegen een kleine
vergoeding de boodschappen doen,
samen een rondje wandelen, wellicht
een leuk (kaart)spel doen of een kopje
thee drinken. Interesse? Mail naar
horstermegje@gmail.com
Kleding vermaken & repareren.
Atelier Helga Verheijen.
Meterikseweg 119 Horst. 077 398 91 39
www.atelierverheijen.nl
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Bewust Begeleiden, cursus voor
ouders. 8 avonden over opvoeden, communiceren, gevoel en (hoog)gevoeligheid. Kijk op www.xtra4people.nl
Pedicure Dorothé Sevenum
www.pedicure-dorothe.nl
Bel voor een afspraak: 06 11 88 61 38.

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

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

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

Venlo, 20 september 2019
Correspondentieadres:
Steegstraat 18, 5962 AG Melderslo
De uitvaart heeft plaats gevonden op woensdag 25 september.
Wij willen de “megjes” van de thuiszorg Groene Kruis bedanken
voor de liefdevolle inzet die Nel van hen mocht ontvangen.

Dochter van
Junior en Yvonne
Buijvoets-Litjens
Venkelhof 14, 5712 HZ Someren

Geboren

Luuk

18 september 2019
Zoon van Stefan Hesen
en Yvonne Wijnen
Broertje van Femke
Jan Bootsstraat 6
5961 VB Horst

Geboren

Julie
18 september 2019
Dochter van
Ruud Tielen en Eefje Smits
Zusje van Siem
Janssenweg 69
5961 RM Horst

Een moeder blijft je moeder…
al is zij nog zo oud…
je wilt haar niet graag missen…
omdat je van haar houdt…
Verdrietig maar ook dankbaar dat zij zo lang in ons midden
heeft mogen zijn, hebben wij na een kort ziekbed,
afscheid genomen van ‘ôs mam’, oma en super-oma

Piet van Ool †

Thijs en Annie
van Rengs-Janssen
50 jaar getrouwd
Hegelsom

Petra en Paul
Sharon en Lars
Nick en Suzan
Karin en Egbert
Kim en Yvo
Evvie
Juul en Mitchell

* Swolgen, 18 november 1926

† Swolgen, 21 september 2019

Broekhuizerweg 3
5866 BA Swolgen

Op donderdag 26 september was Mieneke
voor het laatst in ons midden tijdens een afscheidsdienst
in de aula van Crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40, 5807 EE Venray
Een hartelijk woord van dank aan allen
die haar met liefdevolle zorg omringd hebben
en voor alle medeleven
dat wij in de voorbije weken mochten ontvangen.

HAN-MARK
ARENDSE

Jan en Henriet
Wagemans-Vullings
zijn op 28 september 2019
40 jaar getrouwd
Proficiat!
Erwin, Renee, Pim en Teuntje
Niels, Sonja, Vince en Jacky
Lennie en Mark
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen, g.g.
roosters stapelblokken enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Te huur 2 onder 1 kapwoning,
3 sl.kamer en ruime sl.zolder
uitgebouwde keuken Gr.vorst,
Burg.Cremerstr. 44 voor minimaal
1 jaar, reacties via janphlox@hetnet.nl
Klassieke Massage.
Proefbehandeling in oktober.
www.mayproosten.nl

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Lara

en oma’s klein- en achterkleinkinderen

Mieneke van Ool - Janssen
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.

Geboren
19 september
2019

Te koop 5,33 ha grond aan de Roffert
te Castenray/Oirlo. Info 06 29 71 59 36
/ 06 23 85 42 41.

Atelier De Stal herfstworkshops
8-9-10 oktober. www.valise.nl
www.atelier-destal.nl

Pedicure bij u aan huis.
Aangesloten bij Provoet.
Wilma Jeurissen 06 28 63 13 98.
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‘Door mensen mee te laten denken,
kun je stappen zetten’
Wie graag de mening van de inwoners van Horst aan de Maas wil weten, kan terecht bij TipHorstaandeMaas. Al zes jaar vraagt zij de bewoners
van deze gemeente, in samenwerking met Kempen Media, hun standpunt over uiteenlopende vraagstukken.

De allereerste raadpleging van
TipHorstaandeMaas had als onderwerp
het nieuwe zwembad in Horst. “Een
onderwerp dat nog steeds actueel
is”, beaamt Martijn Hulsen, directeureigenaar van Toponderzoek, lachend.
Sinds 2013 raadpleegt het onderzoeksbureau ruim 1.600 inwoners van Horst
aan de Maas over de meest uiteenlopende onderwerpen. Hoe denken zij
over de verbouwing van ’t Gasthoês?
Wat is hun mening over het afvalsys-

teem en wie verdient er volgens hen
wel een lintje? De inwoners mogen
er, anoniem, hun mening over geven.
HALLO Horst aan de Maas publiceert
vervolgens deze resultaten in het
blad. “Door de statistieken die uit de
onderzoeken voortvloeien weten wij
als redactie wat er in onze gemeente
speelt”, zegt Niels van Rens van HALLO
Horst aan de Maas. “Daar maken wij
dankbaar gebruik van.” Daarnaast
worden de resultaten aan de deelne-

mers toegestuurd.
TipHorstaandeMaas is een onafhankelijk burgerpanel en is een initiatief
van Kempen Media en Toponderzoek.
Dit onderzoeksbureau uit Horst
heeft verspreid over het land 67
Tip-burgerpanels in 77 gemeenten. Hulsen: “Het doel van het onafhankelijk gemeenschapspanel is de
gemeenschap een stukje mooier te
maken door meningen te raadplegen.
Iedereen kan gebruik maken van het

panel; of dat nu de voetbalclub is, de
dorpsraad, de gemeente, een projectontwikkelaar of het centrummanagement. Je kunt met de deuren dicht
een oplossing proberen te denken of
met de deuren open tips binnenhalen.
Door mensen mee te laten denken
over vraagstukken, kun je stappen zetten. Heb je dus een prangende vraag,
laat het ons weten.”
De afgelopen jaren kregen de
deelnemers elke vijf weken een

vragenlijst met vijf onderwerpen
toegestuurd, waar zij vervolgens
hun mening over mochten geven.
Wekelijks berichtte HALLO Horst
aan de Maas vervolgens de
onderzoekresultaten. Met ingang
van deze week wordt deze opzet
veranderd. “We willen nog dieper op
de onderwerpen ingaan én daarnaast
inspelen op actuele thema’s.
Dat betekent dat de deelnemers
nu telkens meerdere vragen over
maximaal twee onderwerpen krijgen.
Wil de redactie graag ad hoc de
mening weten van de inwoners over
een actueel thema, dan kan dat
voortaan ook”, legt Hulsen uit. Van
Rens: “Met deze nieuwe opzet kunnen
wij onderwerpen voortaan nog beter
uitdiepen en voorzien van actuele
cijfers.”
Zowel Hulsen als Van Rens is blij met
de input die de inwoners van Horst
aan de Maas de afgelopen zes jaar
hebben gegeven. Hulsen: “Die feedback zorgt voor een betere gemeenschap. Ik zou de mensen dan ook op
willen roepen ons vooral te blijven
voeden met maatschappelijke vraagstukken en ideeën en zich aan te sluiten bij ons burgerpanel.”
Kijk voor meer informatie over
TipHorstaandeMaas op www.tiphorstaandemaas.nl

Tekst: Marieke Vullings
Beeld: Jos Derks

‘Ongepast afscheidsfeestje’ NLW-directeur Fleuren
De ondernemingsraad (OR) van de NLW Groep is woest. Reden is dat de NLW op de verjaardag van vertrek
kend directeur Fleuren een bijeenkomst organiseert waar afscheid van hem wordt genomen. 1.100 medewer
kers en genodigden zijn hiervoor uitgenodigd. De OR vindt het ongepast en moreel verwerpelijk dat de
directeur, die volgens de OR ‘vernietigend’ is beoordeeld door procesbegeleiders, een afscheidsfeest organi
seert onder de noemer van een bedrijfsbijeenkomst.
De OR stelt dat afgesproken is dat hij
gepast en op een bescheiden manier
zou vertrekken. De NLW regelt de sociale werkvoorziening voor de gemeenten Venray, Horst aan de Maas en
Peel en Maas en ontvangt ieder jaar
subsidie van de gemeente. Directeur
Fleuren en de OR leven al lange tijd
in onmin. Twee procesbegeleiders die
de situatie tussen de OR en directie en
de gehele gang van zaken binnen het
bedrijf hebben beoordeeld, hebben
vernietigd geoordeeld over het functioneren van Fleuren, zo stelt de OR. Op
25 juni maakte de NLW in een persbericht bekend dat Fleuren op 15 oktober vertrekt. Het bestuur van de NLW,
dat bestaat uit negen wethouders van
de gemeente Peel en Maas, Horst aan
de Maas en Venray, liet destijds via
voorzitter Anne Thielen weten dat het
vertrek niets te maken had met de
beoordeling van de procesbegeleiders.

Maat vol
In de uitnodiging van de bijeenkomst
worden medewerkers uitgenodigd ‘om
samen de transitie periode formeel
af te sluiten. Dit is het moment om
hierop terug te kijken met tegelijkertijd een blik naar de toekomst. We
nemen dan ook meteen afscheid van

onze directeur Peter Fleuren’, zo valt
er te lezen. De OR ging er eerder mee
akkoord om Fleuren ‘met opgeheven
hoofd’ te laten vertrekken. Nu op zijn
verjaardag en op kosten van de NLW
een bijeenkomst georganiseerd wordt
om onder andere afscheid van hem te
nemen, is voor de raad de maat vol.

Schijn hoog houden
De bijeenkomst, die georganiseerd
wordt bij ABC in Sevenum en inclusief
diner is, is niet opgenomen in de begroting van 2019 en is niet van tevoren
overlegd met de OR, die een wettelijke adviesfunctie heeft. “Hier spelen persoonlijke en politieke belangen
een rol. We hebben akkoord gegeven
voor het vrijwillige afscheid van Peter.
Maar dan wel op een ingetogen en
bescheiden manier. Met zo’n feestje
willen ze de suggestie wekken dat er
niks aan de hand is. Het is gewoon een
manier om de schijn hoog te houden.
Daarmee proberen ze bestuurlijk uit de
wind te blijven zodat er geen verantwoording afgelegd hoeft te worden”,
stelt Vic Brouns, voorzitter OR. Eén van
de kwalijkste dingen is dat de NLWmedewerkers gebruikt worden om
publiek te hebben op het feest, zo stelt
de raad. “Ik gun iedereen zijn feestje,

geen enkel probleem. Maar niet op deze
manier met de achterliggende oorzaak
waarom Fleuren vertrekt”, aldus de OR.

Mooi moment
Wethouder Anne Thielen van
gemeente Venray, voorzitter van
het NLW-bestuur, heeft een andere
lezing. “Ik herken me niet in de term
afscheidsfeest of personeelsfeest. De
bijeenkomst is gepland op een natuurlijk tijdstip, namelijk aan het eind van
een transitiefase die acht jaar heeft
geduurd. Het is een kantelpunt in de
organisatie. We willen daarbij stilstaan
en ook alle medewerkers bedanken
voor hun inzet. Daarnaast is het een
mooi moment om stil te staan bij
het afscheid van Fleuren en kennis
te maken met de nieuwe directeur”,
zegt Thielen. De wethouder stelt dat
ze later nog inhoudelijk gaat reageren
richting de ondernemingsraad.

Verbazing
Politieke partij ProVenray uit Venray
heeft ‘met stijgende verbazing kennis
genomen van de gang van zaken’. Zij
willen van wethouder Thielen duidelijkheid over de kosten van het feest.
Daarnaast vraagt Gielens, fractievoorzitter van ProVenray, of wethouder

Thielen, die de uitnodiging verstuurd
heeft, het moreel en financieel verantwoord vindt om de bijeenkomst te
organiseren. Wethouder Thielen kan
vooralsnog geen duidelijkheid geven
over de kosten.

wethouder Thielen heeft toegezegd
dat de betrokken manager zou moeten vertrekken. “Dat is niet correct, dat
hebben we nooit toegezegd. Sterker
nog, dat kan helemaal niet”, aldus
Thielen. Peter Fleuren liet weten niet
te willen reageren.

Projectmanager
Naast de commotie rondom de bijeenkomst, heerst er bij de OR onvrede
over een projectmanager die aangesteld is door Fleuren. De OR stelt dat zij
er wettelijk gezien bij betrokken had
moeten zijn. “Het is een onwettige
en ongepaste aanstelling. Het is een
vorm van ‘regeren na je dood’”, aldus
de OR in een brief gericht aan wethouder Thielen. Daarnaast zegt de OR dat

Het is gewoon een
manier om de schijn
hoog te houden

Tekst: Robert Hesen
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10 jaar HALLO Horst aan de Maas
Op 24 september 2009 viel de eerste HALLO Horst aan de Maas bij de inwoners van deze gemeente in de brievenbus. Tien jaar later is de HALLO-familie uitgebreid met HALLO
Peel en Maas en HALLO Venray en zijn er genoeg plannen voor de toekomst, zegt uitgever Eric van Kempen. Toekomstplannen heeft ook Willem Driessen, de allereerste jongere die
werd geïnterviewd voor 15 vragen aan. Samen met hem kijken we terug op de afgelopen tien jaar. Dat doet ook Michelle van Kempen, die speciaal voor deze gelegenheid een
column schreef. Lei Spreeuwenberg was de eerste hoofdredacteur van het blad dat hij nog steeds omschrijft als zijn ‘kiendje’.

10 jaar HALLO door de ogen van Eric van Kempen
In totaal zijn er al 522 edities verschenen van het wekelijks nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas. Gestart in
2009 en nu, tien jaar later, een gevestigd begrip in de gemeente Horst aan de Maas. Aan het woord: Eric van
Kempen, directeur Kempen Media, uitgever van de drie HALLO-edities HALLO Horst aan de Maas, HALLO
Peel en Maas en HALLO Venray.

Door de jaren heen is heel wat veranderd bij het nieuwsblad HALLO. Het
is in 2009 gestart bij HALLO Horst aan
de Maas, maar inmiddels telt HALLO
drie uitgaven: Horst aan de Maas, Peel
en Maas en Venray. Eric van Kempen
is trots dat HALLO drie edities telt.
“We zien dat onze bladformule heel
goed werkt”, legt Van Kempen uit.
“Een sterke bladformule geeft richting,
structuur en eenheid en we zien dat
die goed aanslaat. Het is een mix van
krant, magazine, nieuws en entertainment, waar lokale journalistiek voorop
staat. Dat maakt HALLO uniek.”

Apetrots
“We hadden nog niet eerder onder
Kempen een nieuwsblad uitgebracht”,
zegt Van Kempen. “In het begin ontbrak de routine, waardoor we elke
week tegen de deadline aanvochten.
Dat was elke week wel even zweten.
Je bent onervaren in deze wereld.”
Vaak tikten deze werkdagen de
nachturen aan. “Dat had ook wel zijn
charme en binnen het team schept dat
ook een band. Toen de eerste uitgave
bij de inwoners van Horst aan de Maas
op de deurmat lag, waren we met
z’n allen apetrots.”

Onderscheidene formule

zelf.” Het idee om een nieuwsblad te
starten in de gemeente Horst aan de
Maas leefde al langer bij Van Kempen.
“De gemeentelijke fusie met Horst
aan de Maas was de aanleiding om
een nieuwsblad te starten. We hebben HALLO ontwikkeld tot een sterke
en onderscheidene formule die goed
werkt en daar zijn we trots op.”

Nieuwe editie?
Hoe ziet Van Kempen de toekomst?
“De toekomst biedt veel voor HALLO,
voor alle edities. Het medialandschap
verandert en daar moeten wij op
inspelen. Onze lezers zijn ook actief
op sociale media, maar blijven wel
papieren kranten en bladen lezen.
Als HALLO blijven we in dialoog met
lezers door middel van lezersonderzoeken en redactieraden. Wat leeft
er en waar kunnen we op inspelen?
Wie weet komen in de toekomst wel
meerdere nieuwe edities in andere
gemeenten. We hebben nog veel
plannen.”

We zien dat onze
bladformule heel goed
werkt

Na een tijdje kregen de redactieleden,
vormgevers, fotograven en anderen
die meewerkten aan HALLO Horst aan
de Maas meer ervaring. “Dan gaat het
op een gegeven moment bijna van-

Tekst: Niels van Rens
Beeld: Jos Derks

Oud-hoofdredacteur Lei Spreeuwenberg

‘HALLO voelt nog steeds als mijn ‘kiendje’’
Lottumer Lei Spreeuwenberg was tien jaar geleden de eerste hoofd
redacteur van HALLO Horst aan de Maas. Hij heeft het blad letterlijk
zien groeien en uitbreiden. “HALLO heeft zich goed weten te vestigen in
de gemeenschap.”
“Samen met mijn partner Karin
heb ik een media- en PR-bureau,
waarvoor wij onder andere
samenwerken met de lokale omroep.
Tien jaar geleden kregen wij een
telefoontje van Eric van Kempen of
we een keer wilden langskomen.
We dachten dat zij ons advies nodig
hadden, maar het bleek al snel dat
er plannen waren om een nieuw
weekblad voor Horst aan de Maas
op te richten. De vraag was of wij
dat samen mee wilden opzetten.”
Spreeuwenberg zag wel potentie
in het initiatief. “Absoluut”, beaamt
hij. “Omdat ik van mening was dat
het weekblad dat toen bestond,
zich te zeer begrensde tot Horst en
de zogenoemde Maasdorpen. We
zaten echter tegen een nieuwe fusie
met Sevenum en Meerlo-Wanssum
aan, wat betekende dat het bereik
veel groter ging worden. Daar zag
ik wel kansen in. De mensen in

Lottum willen ook weten wat er in
Kronenberg en Tienray speelt. Als
weekblad kun je geen echt nieuws
brengen, maar juist de verhalen
achter het nieuws, de achtergronden.
De verhalen met emotie en gevoel.”

Vanaf nul
Het eerste jaar stond volgens
Spreeuwenberg vooral in het teken
van het vormgeven van het blad.
“Er moest nog veel aan geschaafd
worden, we begonnen helemaal vanaf
nul. Wat ik leuk vind is dat rubrieken
van het eerste uur die ik heb bedacht,
zoals 15 vragen aan en Geplukt, nog
steeds bestaan. HALLO Horst aan
de Maas is nu helemaal geaccepteerd
in de gemeente en dat vind ik erg
fijn. Daar heb ik toch maar aan mee
gewerkt. HALLO voelt ook nog steeds
een beetje als mijn ‘kiendje’. Er zijn
ook goede vriendschappen met oudcollega’s uit voortgekomen.”

Concurrent
HALLO Horst aan de Maas heeft intussen ook twee zusjes gekregen: HALLO
Peel en Maas en HALLO Venray. Een
goede stap vindt Spreeuwenberg.
“Qua mentaliteit lijken deze gemeen-

ten op Horst aan de Maas. Ik denk
dat HALLO zich goed heeft weten
te vestigen in de gemeenschap en
een geduchte concurrent is voor het
dagblad.” Hij leest HALLO trouw elke
week. “Wat grappig is, is dat mensen

mij nog altijd associëren met HALLO.
Als ik ergens kom, dan vragen ze:
‘komt dit ook in de HALLO?’”
Tekst: Marieke Vullings
Beeld: Jos Derks
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Column

Nog eens 15-vragen

Willem Driessen America

Mies

Mijlpaal
HALLO Horst aan de Maas
bestaat tien jaar. Wow, wat
een leeftijd en wat een getal,
tien jaar, en rocking it! Ik vind
tien een mooi getal, echt een
mijlpaal. Dat betekent tijd
voor feest en speciaal voor dit
feestje kom ik voor één keer
terug.

Willem Driessen, rechts op de foto

De rubriek ‘15 vragen aan’ bestond in 2009 ook al. In de allereerste editie van HALLO, werden deze
15 v
 ragen voorgelegd aan Willem Driessen, toen 21 jaar en uit America. Samen met hem blikt HALLO
in 15 nieuwe vragen terug op de afgelopen tien jaar, waarin er voor hem veel veranderd is. Zo werkt hij
inmiddels en ruilde hij America in voor Amsterdam.
Hoe kijk je terug op de afgelopen
tien jaar?
“Eigenlijk wel heel tevreden. Ik heb
een jaar in Suriname gewoond,
zeven jaar in Nijmegen en nu woon
ik in Amsterdam. Er is veel gebeurd
in die tijd en ik heb vooral heel
veel geleerd. Dat je niet alles kunt
plannen bijvoorbeeld en dat je
dingen moet nemen zoals ze zijn.”

Wat is er het meest veranderd?
“Dat is toch wel de komst van de
smartphone en sociale media. Ik
ben eigenlijk niet zo van de sociale
media, ik praat liever zo met mensen, maar in bepaalde situaties is het
ook heel fijn dat je een smartphone
en sociale media hebt. Ik heb een
Ierse vriendin en inmiddels wonen
we samen, maar toen dat niet zo
was, was het heel fijn om toch makkelijk contact met elkaar te kunnen
houden.”

Zijn er ook dingen die juist het
zelfde gebleven zijn?
“Aan de ene kant verandert er veel,
maar er blijft toch ook veel hetzelfde.
Ik zie nog steeds veel dezelfde mensen en die zijn wel veranderd, maar
ze blijven ook zichzelf.”

10 jaar gelden hield je van muziek
van onder andere U2, Coldplay en
Jason Mraz. Hoe heeft je
muzieksmaak zich ontwikkeld in
de afgelopen tien jaar?
“Ik denk dat mijn smaak wat breder
is geworden, hoewel de Top40 van
nu me niet zo trekt. Ik heb wel
nieuwe artiesten ontdekt die ik echt
gaaf vindt. De afgelopen tijd heb
ik bijvoorbeeld veel Ierse muziek
geluisterd, omdat mijn vriendin daar

vandaan komt. Ook vind ik het nu
heel belangrijk dat er een boodschap
in de muziek zit, bijvoorbeeld over
pijn en verdriet, maar ook over de
mooie, simpele dingen in het leven.
Er moet gevoel in zitten.”

Je wilde altijd iets met muziek/
toneel gaan doen. Wat voor werk
doe je nu?
“Ik heb één jaar gewerkt als coach
bij een landelijke organisatie.
Daar begeleidde ik hoogbegaafde
studenten met autisme. Ik hielp ze
met contact maken met anderen
en zichzelf organiseren, maar ook
met diepere vragen, zoals ‘wie ben
ik zelf?’. Inmiddels ben ik leiding
gevende bij deze organisatie.
Ook volg ik deeltijd een Master
Arbeids- en Organisatiepsychologie.
In mijn werk zit de muziek dus niet
echt, maar ik ben er als hobby wel
nog veel mee bezig.”

Je hoopte in de toekomst
minder chaotisch te zijn. Is dat al
gelukt?
“Dat is zeker gelukt. Ik merkte dat
het op een gegeven moment in de
weg ging staan bij dingen die ik
belangrijk vond en toen werd de
noodzaak om er iets aan te doen
wel groter. Nu ben ik een stuk
georganiseerder en help ik andere
zelfs om hun leven minder chaotisch
te maken in mijn werk.”

en dat je moet proberen om juist
de dingen waar je goed in bent te
gebruiken.”

America was altijd je thuis. Je
vond de mensen er bijzonder, dat
was volgens jou het mooiste aan
je dorp. Herken je dat nog steeds?

Rowwen Hèze of De Dijk?
“Rowwen Hèze. Die komen toch uit
America en ik vind dat de band op
een heel mooie manier laat zien
dat er dingen mogelijk zijn. Ook al
kom je van het platteland of uit een
kleine gemeenschap, dan nog kun je
heel ver komen. Je hoeft je vanwege
je afkomst echt niet minderwaardig
te voelen.”

America of Amsterdam?

“Ja, ik kom nog steeds heel graag in
America en ik vind de mensen ook
nog steeds bijzonder. De Americanen
zijn ondernemend en zetten zich
ontzettend in voor de gemeenschap.
Dat vind ik heel mooi om te zien.”

“America, heel zeker. Ik vind
Amsterdam te gek nu, maar ik denk
wel dat ik hier ooit weer wegga. Ik
hou van de rust en de ruimte van
America en het is toch waar ik vandaan kom. Het heeft me op een
bepaalde manier gevormd.”

En toch ben je verhuisd naar
Amsterdam. Hoe anders is dat?

Waar zie je jezelf over nog eens
10 jaar?

“Heel anders, maar niets is heilig.
Ik vind het heel tof, hoewel ik soms
de ruimte en het groen van America
wel mis. Maar het heeft ook heel
veel mooie kanten.”

“In de afgelopen tien jaar heb ik één
ding geleerd: je kunt niks plannen.
Het enige wat je kunt doen is investeren in de dingen die je leuk en
belangrijk vindt. Als ik daar op blijf
focussen, dan kom ik vanzelf wel uit
waar ik moet zijn.”

Wat maakt Amsterdam volgens
jou dan bijzonder?
“Ik heb ook in Nijmegen gewoond
en daar had ik echt het gevoel dat
het ‘mijn stad’ was. Dat heb ik in
Amsterdam niet, Amsterdam is van
iedereen. De mogelijkheden zijn
enorm en er is heel veel te doen.
Vroeger dacht ik altijd dat de mensen
hier arrogant waren, maar in mijn
omgeving merk ik daar helemaal
niks van. Ze zijn juist heel positief,
denken in mogelijkheden en ze zijn,
net als de Americanen , heel ondernemend.”

Wat wil je nu nog aan jezelf
veranderen?

Dialect of ABN?

“Is het heel gek om te zeggen dat ik
eigenlijk heel tevreden ben met wie
ik nu ben? Als je ouder wordt, leer je
denk ik om meer te accepteren dat
er dingen zijn die je niet goed kunt

“Die is makkelijk: dialect! Helaas
kan ik het niet altijd spreken, maar
ik denk en droom in het plat en als
ik het weer kan praten vind ik dat
heel fijn.”

Welke dromen heb je nog voor de
toekomst?
“Ik zou graag nog een keer een
nieuwe cd maken. Ik vind mijn werk
echt fantastisch en ik kan er enorm
van genieten, maar muziek blijft toch
ook iets bijzonders hebben.”

Het enige wat je kunt
doen is investeren in
de dingen die je leuk en
belangrijk vindt

Er is veel gebeurd in de tussentijd, een dikke vijfhonderd
HALLO’s verder woon ik nog
steeds in Amsterdam, ben ik
vele verre r eizen verder, heeft
mijn garderobe flink wat updates
gehad, heb ik de fashion academie afgerond en heb ik inmiddels een grote-mensen-baan, de
ene dag op een echt kantoor, de
andere dag op de set van een
grote videoshoot.
Nog vaak is de gedachte door
mijn hoofd gespookt: dít zou
een goede HALLO-column
geweest zijn. Zoals die keer dat
ik dat ik voor een photoshoot
in New York was en per ongeluk mijn terugvlucht een maand
te laat had geboekt. Oeps, daar
was mijn baas niet zo bij mee.
Of die andere keer toen ik voor
werk in het buitenland was en
mijn bagage niet mee naar de
Verenigde Staten was gekomen.
Gelukkig had een van de producenten een pyjamaatje voor me
gekocht, zodat ik de nacht door
kon komen. De volgende ochtend
was mijn bagage er nog niet en
dus zat er niets anders op dan in
mijn pyjama en zonder make up
naar werk te gaan. Erg charmant,
rocking that out of bed look!
Of toen ik trots in mijn knalroze
overall naar een expositie event
ging en vervolgens bleek dat
het personeel pre-cies dezelfde
roze overall aan had en ik ineens
als aanspreekpunt werd gezien:
ik werk hier niet, weet ik veel,
ik heb geen idee!
Anyway, net zoals het leven van
de HALLO heeft ook mijn leven
niet stil gestaan en hobbelen we
lekker door. Op naar de volgende
tien jaar, vol columnwaardige
avonturen!

Tekst: Aniek van den Brandt
Michelle
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Adver torial

‘Jichtdokter’ Tim Jansen gaat voor
volledige genezing van zijn patiënten
Tim Jansen, reumatoloog en ‘jichtdokter’
haalt veel voldoening uit zijn werk. Hij
kan vaak al snel iets betekenen voor de
patiënten: ‘Mensen met jicht kunnen zelfs
helemaal genezen. Met de goede diagnose
en medicatie in de juiste dosering.’
Twee tot drie procent van de Nederlanders
heeft jicht, onder zestigplussers kan dat
oplopen tot twintig procent. Tim Jansen:
’Overgewicht, traag functionerende nieren
en purinerijk voedsel (o.a. vette vis, orgaanvlees, veel ander vlees, sommige groenten,
maar ook pinda’s en ketchup) zijn vaak de
oorzaak. Bij jicht ontstaan er uraatkristallen in
het bloed die heftige ontstekingen kunnen
veroorzaken, meestal in de grote teen, knie
of enkel. Je kunt dan in feite niets meer.
In het begin duren de aanvallen kort, maar
later vaak steeds langer. Na verloop van tijd
krijg je witte knobbels op tenen of handen en
wordt het kraakbeen weggeduwd. Het is
behoorlijk destructief, maar bij de juiste
behandeling wel volledig te voorkomen.
We gaan na of het met leefstijl te maken heeft
of met aanleg. Spaarzame nieren zijn vaak
erfelijk, maar ook dan moet je matigen met

Daniëlle Poeth-van der Heijden,
verpleegkundig consulent, zag in
veertig jaar de positie van jichtpatiënten sterk verbeteren.

eten en alcohol, want het is wel ‘echt’ een
complexe stapelingsziekte.’

Jichtspreekuur, patiënten gezocht
VieCuri Venlo heeft op dinsdagochtend een jichtspreekuur. Dr. Tim Jansen en zijn collega dr.
Mathijs Janssen werken ook op de locaties in Venray en Panningen. Per jaar komen er gemiddeld
500 patiënten uit de regio en nog eens 50 vanuit het hele land. Er loopt vanaf november 2019
weer een belangrijke studie naar het veelbelovende geneesmiddel Dapansutrile, dat acute jichtaanvallen afremt en veiliger en effectiever lijkt dan huidige medicijnen.
Jansen: ‘Voor dit onderzoek zoeken we patiënten met acute jichtaanvallen. In november komt
hiervoor een link op Facebook.’ Onderzoek naar en de behandeling van complexe jicht bij VieCuri
is onlangs erkend door de stichting Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ)
als topklinisch zorgproduct.

Reumatoloog Jansen is gespecialiseerd in jicht.
Hij ziet grote vooruitgang in behandelresultaten:
‘De meeste patiënten zijn hier al lang in behandeling en voelen zich weer topfit. Jicht is de
enige ziekte waarmee je 100% genezing kunt
bereiken.
Wereldwijd wordt Allopurinol, het medicijn
dat ook Jos Wetzels slikt, preventief voorgeschreven. Eigenlijk zouden jichtpatiënten dit
medicijn standaard moeten slikken.
Afhankelijk van de hoeveelheid urinezuur in
het bloed, verhogen we de dosering. Je moet
dat jaarlijks blijven checken, dat gebeurt niet
overal en daar gaat het fout. Wij werken nu
aan een nieuwe techniek om de diagnostiek
te verbeteren.’

Jos Wetzels, na een leven lang jicht,
zonder pijn op pelgrimstocht
Jos Wetzels (68) is al tientallen jaren jichtpatiënt. Enkele jaren geleden schreef ‘jichtdokter’ Tim Jansen hem bij VieCuri het juiste medicijn voor. Sindsdien gaat hij zo goed als
pijnvrij door het leven. Sterker, hij heeft weer vertrouwen in zijn lijf.
Zijn eerste jichtaanval kreeg Jos toen hij begin
dertig was: ‘Alsof iemand met een mes mijn
knie doorboorde. Mijn knie zwol op als een
ballon en was zo pijnlijk dat ik bij wijze van
spreken al bang was dat er een vlieg op zou
landen.’

Elke jichtpatiënt
heeft zijn
eigen unieke
levensverhaal

De huisarts schreef pijnstillers voor en na een
paar dagen verdween de pijn. Maar de aanvallen
bleven komen. Jicht zou komen door rode wijn,
port, rood vlees. ‘In Afrika bestaat deze kwaal
niet,’ zeiden de artsen. ‘Als je niets eet, doet je
lichaam ook niets. Pas je voedingspatroon maar

aan.’ Een achterhaald idee, weten we inmiddels.
Bij jicht zetten uraatkristallen zich af in de
gewrichten. Dat gaat ontsteken en tast de botten
en het kraakbeen aan. Op den duur kan het leiden tot vergroeiingen en jichtbulten. Bij Jos is de
jicht erfelijk, zijn vader had het ook. Het uit zich
vooral in zijn knieën, enkels en tenen, en soms
ook in zijn hand: ‘De ontstekingen ontstaan vaak
onverwacht, bijvoorbeeld als je misstapt of verkeerd in bed ligt. Binnen tien minuten heb je een
dikke enkel. Je moet het gewricht dan zo snel
mogelijk zien te koelen met ijs, maar vaak ben
je al te laat. Door de pijn ben je een paar dagen
volkomen van de wereld. Dat heeft impact op je
werk en je familie. Je voelt je verschrikkelijk oud
en kan eigenlijk niets.’ Jarenlang had Jos aanvallen waarbij zelfs een laken op het pijnlijke
gewricht al te veel was. Hij kreeg zware pijnstillers en maagzuurremmers voorgeschreven.
‘Symptoombestrijding,’ zegt hij.

Daniëlle werkt al ruim veertig jaar met veel
plezier met jichtpatiënten: ‘Elke patiënt
heeft veel meegemaakt en zijn eigen unieke
levensverhaal. Tegenwoordig kunnen we
jichtpatiënten veel beter behandelen dan
toen ik begon. Vroeger kwamen de patiënten pas na een zware jichtaanval en doorverwijzing door de huisarts bij ons. Je zag
mensen geleidelijk aan invalide worden:
ze konden niet meer voor hun gezin zorgen,
niet meer werken. Nu is jicht een chronische
ziekte. Huisartsen verwijzen snel door. De
patiënt komt binnen met pijn en beperkingen, maar door onze aanpak kunnen mensen met jicht goeddeels pijnloos door het
leven.’

Tekst: Christel Janssen
Beeld: Hans van der Beele

Zo geschiedde, maar sindsdien is Jos aanvalsvrij. Afgelopen zomer behaalde hij een
enorme overwinning op zichzelf. Samen met
zijn schoonzoon liep hij een deel van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella:
dertien dagen lopen, tussen de acht en de
twaalf uur per dag. Jos: ‘Ik had veel getraind,
maar de tweede dag ging het al fout. Ik zakte
door mijn knie. Met een brace om heb ik de
route uitgelopen, maar het ontaardde niet
in jicht. Deze wandeling was voor mij een
Godsgeschenk.
Dankzij de medicatie voel ik me fitter dan dertig jaar geleden, zowel geestelijk als lichamelijk. De stress, de angst dat het elk moment
weer kan misgaan, is volledig weggevallen.
Voorheen was ik het lijdende voorwerp, nu ga
ik met plezier naar het ziekenhuis.’

Aanvalsvrij door medicijn
Een jaar of tien terug kwam Jos bij Tim Jansen,
reumatoloog bij VieCuri. Jansen stimuleerde
Jos om meer te bewegen en af te vallen, maar
vooral schreef hij een hoge dosis Allopurinol
voor, een medicijn dat de nieren stimuleert.
‘Je krijgt waarschijnlijk eerst een zware jichtaanval,’ had de arts hem gezegd. ‘Omdat je lichaam
eraan moet wennen.’

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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Herfsttocht
in Schuitwater
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zondag 29 september samen
met IVN de Maasdorpen een excursie in natuurgebied ’t
Schuitwater. De excursie start om 10.00 uur bij Theetuin De Roode
Vennen in Broekhuizen.

De herfst is begonnen en dat
betekent dat er wellicht al wat
paddenstoelen zijn te vinden in
het bos. Het Schuitwater is een
natuurgebied rondom een oude
Maasmeander. Het is nog duidelijk te zien waar de Maas in
de laatste ijstijd door het land-

schap kronkelde. Er is een afwisseling van natte broekbossen,
hoger gelegen heideterreinen en
gemengde bossen. Deze afwisseling zorgt ook voor een grote
diversiteit aan planten in het
gebied. De tocht duurt ongeveer
2 uur en deelname is gratis.

Reünie

50 jaar JOL in Lottum
Stichting JOL (Jeugd Ontspanning Lottum) bestaat in 2019 50 jaar. Veel Lottumers zijn lid of vrijwilliger
geweest van de stichting. Op zondag 10 november vindt een reünie plaats voor alle (oud)vrijwilligers en leden.
De JOL organiseerde in de loop der
jaren veel activiteiten zoals de JOLPink, de JOL-kermis, de Koninginnedag,
de Mini-Peggen-playbackshow en
toernooien. Er waren diverse clubs als
Jogy (de gymclub), Perspektief (de

fotoclub), Ortolaan (de natuurstudieclub) en de computerclub. Verder was
er het eigen clubblad de Karree en de
leidingcorner en de keuken van de
JOL als ontmoetingsplaats. De reünie
op zondag 10 november vindt plaats

van 19.00 tot 24.00 uur bij de JOL in
Lottum tegenover de kerk. Aanmelden
voor de reünie kan tot 1 november via
JOL50jaar@hotmail.com

Piëlburgerwandeling
Bijna driehonderd mensen namen zaterdag 21 september deel aan de Piëlburgerwandeling. Deze wandel
tocht, bestaande uit een route van 8 en 14 kilometer, was georganiseerd door KnopenLopen Sevenum en
voerde door Evertsoord en Helenaveen. Onderweg kregen de wandelaars eem hapje en een drankje en na
de tocht was er een echte Piëlburger.

Rouw verwerken
Synthese in Horst start met een rouwverwerkingsgroep. Deze groep
biedt ondersteuning bij het rouwen. De eerste bijeenkomst is op maan
dag 14 oktober.
Door in gesprek te gaan met lotgenoten krijgen deelnemers inzicht
in hun persoonlijke verlieservaring.
De rouwverwerkingsgroep biedt
ruimte om emoties en verhalen met
elkaar te delen om zo te helpen met
het verwerken van het verlies. Per
groep worden zes begeleide bijeen-

komsten georganiseerd. Daarna kan
de groep desgewenst als zelfhulpgroep verder gaan.De bijeenkomsten
vinden plaats bij Synthese in Horst op
de maandagen 14, 21 en 28 oktober
en 4, 11 en 18 november van 14.00
tot 16.00 uur. Aanmelden kan tot
1 oktober via www.synthese.nl

Winnaar liedjesavond
Plaggenhouwers
Ken in ’t Zandt en Robbie Timmermans hebben zaterdag 29 september
het Grubbenvorster Liedjeskonkoer gewonnen. Dit deden zij met het lied
‘Det eine moment’, waarvoor zij ook de tekst en muziek geschreven
hebben.
In totaal werden er zes nummers ten gehore gebracht. Op de
tweede plek eindigden Luc en Eef
met ‘Niks is te vuul’ (tekst Luc &
René Verschueren, muziek René
Verschueren). De derde plek was voor
het Ald Prinse Convent met ‘Preuf de
vastelaovend’ (tekst en muziek Ald
Prinse Schrieverscollectief). De beste
drie nummers worden ingestuurd

voor het Limburgs Vastenaovend
Liedjeskonkoer. Het jeugdliedjeskonkoer is gewonnen door Sem en Liefke
met het liedje ‘Straotpraot’ (tekst en
muziek René Verschueren). Tweede
werd De Gekke Jetjes met het nummer ‘Hosse’ (tekst en muziek Marcel
Engelen). Myla en Fleur werden derde
met ‘Vastenaovesgeld’ (tekst Tanja
Vastbinder, muziek Martijn de Jong).
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Ingezonden brief

Waarom geen motie van afkeuring?
Echt een verademing als je enige jaren in de geschiedenis teruggaat en leest over het Ere-Polonusschap
van de gemeente Horst aan de Maas. Over het regionale project ‘Het belang van arbeidsmigranten’ en de
vruchtbare samenwerking tussen gemeenten, provincie, bedrijfsleven en niet te vergeten de arbeidsmi
granten zelf.
Ook hier ging het over Poolse
arbeidsmigranten, Poolse mensen.
Hardwerkende nieuw buren werden ze genoemd die een toekomst
verdienen in een nieuw land en de
vergrijzing en uittocht van jongeren in onze regio tegengaan. Toen al
werd voorzien dat arbeidsmigranten
hard nodig blijven om onze economie
draaiende te houden. Zij borgen onze
welvaart en welzijn. Vanzelfsprekend

is voor hen dan ook plaats gemaakt
om te wonen.
Het project, naar nu weer eens
blijkt, onterecht gestopt op 1 januari 2018, gold als voorbeeld voor
andere regio’s tot in het buitenland
toe. Loftuitingen waren niet van de
lucht: de toenmalige minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Lodewijk Asscher noemt het project
een voorbeeld van hoe de dingen

geregeld moeten worden. In de
media veel aandacht: Volkskrant:
‘Limburg wil Polen juist niet kwijt’ en
KRO Brandpunt: ‘De Limburgse Hoop’
en HALLO: “Wij moeten praten met in
plaats van praten over deze mensen”.
Het leest alsof je in een sprookje
bent beland. Hoe anders is de politieke werkelijkheid van nu.
Het toenmalige gemeentebestuur
kende de ernst van de migratiepro-

blematiek, ook de problematiek van
huisvesting. Het is daarom dat zij
toen al in hun bestemmingsplannen
rekening hielden met de huisvesting
en percelen hebben aangewezen
en gereserveerd voor woonruimte.
Immers regeren is vooruitzien.
Het kan toch niet waar zijn dat
alle kennis in genoemd regionale
project verworven, verloren is
gegaan en niet meer geweten wordt
op welk tijdstip het toenmalige
gemeentebestuur de percelen
de bestemming ‘huisvesting
arbeidsmigranten’ heeft gegeven
en daarmee onherroepelijk

heeft gemaakt. Heeft dit toch
echt belangrijke dossier wel
voldoende prioriteit, wanneer de
verantwoordelijk wethouder moet
zeggen: “Ooit, dat kan tien jaar
geleden zijn, heeft de toenmalige
raad deze bestemming daar
vastgelegd.”
Mij dunkt dat niet verbazing, maar
eerder een motie van afkeuring de
reactie van een geëmancipeerde
raad ware geweest.

Henk Steenbekkers,
Gussekuulke Melderslo

Ingezonden brief

Tunnel of zwembad: breek de luxecoalitieakkoord-boeien
De eerste les ter voorkoming van schuldenproblematiek: geld geef je uit omdat je iets nodig hebt, niet
omdat je het hebt. En helemaal niet als je al tekort komt. Is het dan niet taak eerst de jeugdzorg, de fiets
tunnel en andere belangrijke dingen voorrang te geven en als sluitpost pas na te denken over extra luxe in
het Gasthoês en zwembadje? Wethouders Kuipers en Beurskens waarschuwden in raad en dorpsraad voor
begrotingstekorten van miljoenen.
In een dorpsraadbijeenkomst
noemde wethouder Eric Beurskens
een tekort van ongeveer 1,4 miljoen
op het stationsproject. Die tunnel is
overigens veiligheidstechnisch bittere noodzaak. Een snelle keuze was
volgens hem moeilijk. Kort na de
verkiezingen, werd duidelijk dat op
de jeugdzorg tekorten zouden ont-

staan. Jammer die tekorten, maar
onze toekomst, onze jeugd, mag
geen sluitpost worden. Deze tekorten
en vele andere, komen natuurlijk niet
uit de lucht vallen. Keuze college lijkt:
gauw de prestigeprojecten erdoor
drukken. Veel extra geld voor het
Gasthoês was geen probleem. Pure
luxe die het CDA met wethouder Han

Geurts per se wilden. Over de exploitatietekorten horen we pas na de volgende verkiezingen, dus dat durft het
CDA wel aan. Over de plaats van het
nieuwe zwembad, dat volgens eerdere onderzoeken ook grote exploitatietekorten zal laten zien, heeft
wethouder Bob Vostermans al een
besluit genomen. Een nieuw zwem-

bad staat goed op een cv. Prestige
voor gezond boerenverstand? En dan
nu moeilijk doen over een fietstunnel om onze jeugd te beschermen?
Dat tijdens de coalitieonderhandelingen ingestemd moest worden met
de prestige-eisen van het CDA is een
beetje te begrijpen. Met moeite.
Maar de situatie is nu anders. Toen
waren er genoeg financiële middelen volgens de onderhandelaars.
Nu worden grote tekorten voorzien.
Dat geeft de andere coalitiepartijen
de mogelijkheid weer gezond en vrij
na te denken. Laat dit door prestige-

projecten verblinde college eerst een
cursus schuldenproblematiek volgen.
Laat de kleine coalitiepartijen het
CDA, dat het gezonde boerenverstand
al lang kwijt lijkt te zijn, nu wakker
schoppen. Veiligheid voor kinderen
moet toch ook belangrijker zijn dan
puur prestige? Breek de boeien van
het luxe coalitieakkoord en gebruik
uw gezond boerenverstand.

Andries Brantsma
Reysenbeckstraat
Hegelsom

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.

Open dag

Houbensteyn Heideveld
Nieuwe vleesvarkensstal

Zaterdag
28 september 2019
11.00 - 16.00 uur
Locatie:
Laagheide 9, Grubbenvorst
Innovatief

Gebouwd volgens
beter leven 1 ster

Klimaatvriendelijk

Houbensteyn Heideveld organiseert
in samenwerking met onderstaande
bedrijven de open dag

diverse soorten
buxusvervangers
vanaf € 0,59
gedeeltelijk assortiment
verkrijgbaar bij
Home Park Inter Chalet

www.plantencentrumvandenbeuken.nl
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eens/oneens geef uw mening

Station Horst-Sevenum
moet twee intercity’s houden
De provincies Limburg en Noord-Brabant
onderzoeken samen met het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu de mogelijkheden voor
een betere treinverbinding tussen Nederland
en Duitsland. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de internationale treinverbinding
Düsseldorf-Eindhoven. Er is een voorkeur, die
echter als consequentie heeft dat een van de
twee intercity’s die op station Horst-Sevenum
stoppen, komt te vervallen. In plaats daarvan zou
de sprinter tussen Eindhoven-Deurne verlengd

worden naar Venlo en een stop maken in Hegelsom.
Namens gemeente Horst aan de Maas heeft wethouder Eric Beurskens een brief naar de provincie
gestuurd waarin hij zijn zorgen uit over de veranderende treinverbinding. De reistijd neemt namelijk met vier minuten toe, waardoor het voor kan
komen dat reizigers hun aansluiting missen. Ook
vindt de wethouder dat het regionale belang niet uit
het oog verloren mag worden. “Zeker nu het station Grubbenvorst-Greenport niet meer op het netvlies staat wordt de bereikbaarheid van Greenport

Venlo per spoor via het station Horst-Sevenum nog
belangrijker”, aldus Beurskens in zijn brief.
Je kunt je ook afvragen of vier minuten extra reistijd nu zo erg is? Feit blijft dat er nog steeds twee
treinen per uur op station Horst-Sevenum stoppen.
Een betere treinverbinding met Duitsland biedt veel
economische voordelen, waar ook de hele regio van
profiteert.
Station Horst-Sevenum moet twee intercity’s houden. Wat vindt u?

Uitslag poll week 38

Laat nieuwe afvalinzameling gelden voor hele gemeente / 54% eens 46% oneens
Bespreking poll week 37

Wet gaat boven bewonersbelang
Bewoners van de Horsterweg in Grubbenvorst
maken zich zorgen over de komst van
tweehonderd arbeidsmigranten in hun straat.
Volgens het College van B&W voldoet de
vergunning echter aan de regels van het beleid
dat de gemeenteraad zelf heeft vastgesteld.
Regels zijn nu eenmaal regels en daar kan niet

van worden afgeweken, de gemeente moet zich
ook aan de wet houden. Dat vindt ook 28 procent
van de stemmers op deze poll. Jan Timmermans
reageert op Facebook: “Wet moet altijd voor gaan,
anders belanden we in een anarcho-staat! Qua
boerkaverbod willen we toch ook dat de wet wordt
nageleefd. En stallen mogen ook niet worden

bezet of binnengevallen. Hoewel dierenactivisten
beweren, dat hiermee burgerbelangen worden
‘gediend’.” Aan de andere kant: moet een
gemeente, als er zoveel tegenstand is tegen een
initiatief, juist niet altijd kijken of er juridisch toch
nog een mogelijkheid is om een vergunning niet af
te geven?

Oh, zit dat zo!

Een snelle regeling van je
letselschadezaak: Handig! Of toch niet?
Als je buiten je schuld een ongeval hebt gehad en letsel hebt opgelopen, moet de tegenpartij je schade vergoeden. Doorgaans neemt de aansprakelijkheidsverzekeraar van de veroorzaker contact op om te bespreken wat de schade is. Deze schade moet worden vergoed.
wordt geboden ter definitieve

ger kan dan pas goed overzien wat

“afkoop” van de totale schade.

het restletsel betekent voor jouw

Laat je eerst goed voorlichten door

Er wordt dan vaak gezegd dat het

toekomst.

een deskundige belangenbehartiger.

lastig aantoonbaar letsel is en dat

Vaak is het dus niet voordelig om zo’n

Meestal kunnen de kosten van die

men een jarenlang getouwtrek met

snelle regeling te aanvaarden, omdat

belangenbehartiger geheel op de

het slachtoffer wil voorkomen. Om je

je nog niet weet wat de toekomst-

verzekeraar worden verhaald.

dan toch tegemoet te komen wikkelt

gevolgen zijn. Er is immers nog geen

de verzekeraar de zaak “pragma-

medische eindsituatie bereikt. Let dus

tisch” af: ze biedt je een relatief laag

goed op als een verzekeraar zo’n deal

bedrag ter voorkoming van verder

met je probeert te sluiten. Het klinkt

getouwtrek.

aantrekkelijk: je bent snel van het

Door: Arthur van Dok,
Van der Putt advocaten

gedoe af en je krijgt vaak toch best

Is het wel slim om daar
op in te gaan?

een “aardig” bedrag dat je misschien

Om een letselschadezaak tot een

De kans dat je met een snelle rege-

goed einde te brengen, moet meestal

ling echter te weinig betaald krijgt en

Regelmatig stelt een verzekeraar

een medische eindsituatie worden

later met veel grotere schade achter-

voor, om de zaak “pragmatisch”

afgewacht. Doorgaans is dit het

blijft is aanzienlijk. Je kunt later ech-

te regelen. Dat betekent dat er

moment dat de behandelend artsen

ter niet meer op de zaak terugkomen,

in een vroeg stadium in de zaak

aangeven, dat het letsel stabiel is

want je hebt door ondertekening van

(vaak al na een paar maanden)

en deze situatie niet meer verbetert

de pragmatische regeling afstand

aan het slachtoffer een bedrag

of verslechtert. Je belangenbeharti-

gedaan van je claim.

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

op dat moment goed kunt gebruiken.

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 72 | www.putt.nl
vandenaker@putt.nl

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos
Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een fijne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

3 van de 4 slaagt!

www.peetenmobiel.nl

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

Marieke ment

Integer

Heel even heb ik getwijfeld
aan de integriteit van enkele
politieke partijen in Horst aan
de Maas. Zouden ze werkelijk
zó ver gaan om hun gelijk te
halen? Zouden ze zich schuldig
maken aan prakijken die het
daglicht niet kunnen
verdragen om hun zin door te
drijven?Dat zal toch niet in
het zo keurige Horst aan de
Maas waren geen sprake van
achterkamertjespolitiek is?
Donderdag 12 september
20.00 uur. Loeiende sirenes in de
Kranestraat in Horst. Er is brand in
zwembad De Berkel. Geschrokken
badgasten worden opgevangen
in de Mèrthal. Publiek wordt op
een afstand gehouden, terwijl de
brandweer zich door een wolk
van rook naar binnen worstelt.
Het blijkt dat er brand is ontstaan in een meterkast. Het vuur
is snel onder controle, de schade
valt achteraf mee . Al snel wordt
duidelijk dat het zwembad wel
enkele dagen gesloten moet
blijven.
Het zwembad: typisch zo’n onderwerp waar iedereen in Horst aan
de Maas wel een mening over
heeft. Moet er een nieuw zwembad worden gebouwd of kunnen
we volstaan met een opknapbeurt van het oude? En als er een
nieuw bad komt, waar moet dat
dan komen? Maar ook: moeten er
zoveel miljoenen in een zwembad worden gestoken? Dat is
vooral een vraag die de mensen
buiten Horst zich stellen. Kunnen
die euro’s niet beter gestoken
worden in bijvoorbeeld een tunnel bij het station Horst-Sevenum?
Het College van B&W ziet het
nieuwe zwembad graag landen
naast het Junior College, terwijl
de gemeenteraad nog steeds
volhoudt dat er echt nog geen
definitieve beslissing is genomen.
Een facelift van het bestaande
bad is nog niet van tafel, wordt
elke raadsvergadering geroepen.
Zou het kunnen dat er bij iemand
toen het idee is opgekomen om
het proces wat te versnellen?
Een ongeluk is zo gebeurd, er
hoeft ergens maar kortsluiting
te ontstaan en het hele probleem van wel of geen nieuw
zwembad gaat letterlijk in rook
op. En bij niemand is dan sprake
van gezichtsverlies. Maar ja, dat
gebeurt gelukkig niet in Horst aan
de Maas.

14

enzo\ 2609

Geplukt

Marjolein Poels Grubbenvorst
Ze verhuisde een aantal jaar geleden van Den Haag naar Horst aan de Maas en nu zit ze helemaal op haar
plekkie. Ze geniet hier vooral van de natuur en de rust. Daarnaast is ze graag creatief bezig met schilderen
en schrijven. Deze week wordt Marjolein Poels (33) uit Grubbenvorst geplukt.

als vrouw”, legt Marjolein uit. “Ik heb
wel wat met hen. Ze zijn anders dan
anderen, dat ben ik namelijk ook.”
Marjolein is geboren met zuurstoftekort en daarom kan ze niet makkelijk
lopen. Ook is haar korttermijngeheugen niet helemaal top. “Ik heb altijd
pen en papier bij de hand, anders vergeet ik dingen. Omdat ik anders ben,
vind ik het ook belangrijk dat andere
mensen in de wereld die anders zijn
geaccepteerd worden zoals ze zijn.
Ik krijg bijvoorbeeld de kriebels van
homogeweld. Je moet zijn wie je wilt
zijn en laat mensen in hun waarde.”

Dromenschrijfster
Marjolein werkt momenteel bij NLW in
Venray. Daar doet ze allerlei productiewerk. “Het is elke dag weer anders
en ik vind die afwisseling wel fijn.”
De vrije tijd is voor Marjolein heel
belangrijk. “Ik zing graag en daarom
ben ik onlangs bij een zangvereniging in Melderslo gegaan. Daarnaast

teken en schrijf ik heel graag. Zoals ik
al zei, ik heb een wilde fantasie. Soms
dan word ik wakker en dan heb ik een
rare droom gehad. Ik duik dan meteen achter mijn computer en schrijf
deze verhalen op. Ik kan zo even geen
voorbeelden geven, maar het kan echt
van links naar rechts gaan qua onderwerpen.”

‘Tevreden mens’
De toekomstdromen van Marjolein
zijn twee dingen: een autorijbewijs
en een huisje in Horst. “Ik zou graag
auto willen rijden. Het liefst zou ik in
Horst gaan wonen. Er is niks mis met
Grubbenvorst hoor, maar Horst trekt
mij toch meer aan. Als ik daar woon
en ik kan mijn boodschappen halen
met mijn auto, ben ik een tevreden
mens.”

Tekst: Niels van Rens
Beeld: Jos Derks

U heeft een initiatief
en dit past niet in het gemeentelijke beleid ?
Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden !

De woonkamer van Marjolein
straalt in tegenstelling tot haar
behoefte aan rust, drukte uit.
“Lekker toch”, zegt ze. “Een beetje
gezelligheid en drukte in de huiskamer vind ik wel belangrijk.
Ik hou niet zo van die kamers waar
niks op tafel staat of aan de muur
hangt. Het moet er een beetje
gezellig zijn.” Aan de wanden hangen verschillende schilderijen en
foto’s en de tafel is druk bedekt
met allerlei beeldjes en andere
prullaria. Elke wand heeft weer een
ander kleurtje. “Ik ben graag creatief bezig, ik hou van verschillende
kleuren.” Marjolein vertelt dat ze
één van haar hobby’s, schilderen,

uitoefende bij het Hobbygilde in de
toenmalige ruimte van ’t Gasthoês.
“Dat staat nu wel op een laag pitje.
Ik ben best druk met het werk, dus
dat komt nog wel. Mijn schilderstijl
is vooral abstract. Ik heb een wilde
fantasie, daarom vind ik het leuk om
schilderijen te maken waarin iedereen
weer wat anders in ziet.”

Last van stoorzenders
Marjolein groeide met haar broer op
in Den Haag bij haar moeder. “Helaas
waren mijn ouders gescheiden, mijn
vader woonde in België. Ik onderhield wel goed contact met hem.”
Het was volgens Marjolein een liefdevol gezin. “We hadden het altijd wel
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leuk en gezellig samen.” Na de basisschool kwam Marjolein op de middelbare school in Den Haag terecht. Ook
daar had ze het goed, ondanks enkele
stoorzenders. “Zo noem ik de leerlingen die tijdens de les bijna nooit op
aan het letten waren. Daar had ik het
dan ook niet zo mee. Voor mij was het
belangrijk dat er rust heerste in het
klaslokaal en dat ik goed geconcentreerd mijn werk kon doen.”

Depressie
Na de middelbare school probeerde
Marjolein een opleiding in de zorg
te volgen. “Ik vond het erg lastig en
de docenten raadden het me af. Ik
stopte en wilde even niet in de boeken duiken. Daarom ben ik aan allerlei
baantjes begonnen.” Ze werkte onder
andere bij het toenmalige V&D en was
krantenbezorger. Maar alles veranderde toen haar vader in 2015 overleed. “Ik kwam in depressie terecht
en ik had teveel aan mijn hoofd.
Thuis ging het ook niet zo lekker en
daarom besloot ik op mijzelf te gaan
wonen. Destijds zijn mijn moeder en
ik verhuisd naar Horst. Haar familie
woont in deze gemeente en ze wilde
wat dichterbij hen zijn; wat vaker op
de koffie komen.” Marjolein woonde
even in Horst en haar eigen stekkie
huurt ze vanaf 2017, Grubbenvorst was
haar nieuwe thuis.

Dragqueens
“Ik zit hier helemaal prima. Lekker rust
om me heen en dat bevalt me wel”,
aldus Marjolein. In de woonkamer van
de 33-jarige Grubbenvorsterse hangen verschillende foto’s van modellen. “Dat zijn dragqueens. Het zijn
mannen die zich extravagant kleden

bureau
leefomgeving

St. Jansstraat 5
AA Meterik
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Tel: 077-3526885
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20 t/m 22 september

Kids Climate Conference
In De Heere Peel in America bezochten vrijdag 20 tot en met zondag 22 september
150 kinderen uit Nederland en België de Kids Climate Conference. Onze gemeente
was deze zesde editie gastheer van het evenement dat we samen organiseerden met
het Wereld Natuur Fonds (WNF) en Center Parcs. Ook de provincie Limburg droeg bij
aan dit duurzaamheidsinitiatief. Het thema van de klimaattop voor kinderen was ‘een
voedingsbodem voor een betere aarde’.
organisaties, zodat kinderen hun stem

Op zaterdag waren er workshops georgani-

kunnen laten horen voor een betere toekomst;

seerd door lokale en regionale bedrijven en
organisaties; BASF, HAS hogeschool,

• aan alle inwoners van België en Nederland:

Rabobank, Citaverde College, Kokkerelli,

laat een stukje tuin verwilderen.

Staatsbosbeheer, Landschap Horst aan de

Daarmee komt er meer groen en hebben

Maas, Bosgroep Zuid-Nederland, Scelta,

dieren en beestjes een betere plek om te
leven;

Light4food, Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg. Bij iedere workshop

• introduceer Vegi Vrijdag: een dag waarop

kwamen de kinderen met ideeën voor een

je je best doet alleen groente en fruit te
eten;

betere aarde.

• bedrijven moeten veel meer eigen energie
opwekken;

Op zondag werden de beste ideeën
gepresenteerd aan een jury waar wethouder

• betaal ‘plasticvissers’: zij kunnen ervoor
zorgen dat plastic uit het water wordt gehaald,

Kuipers zitting in had namens de gemeente.
De ideeën die de kinderen bedachten,

• gebruik meer lokale producten en laat mensen
zelf in lokale bakkerijen hun brood maken met

zijn o.a. op houten plankjes geschreven die

deze producten;

verwerkt zijn in twee banken.

• fabrikanten en winkels moeten plastic en blik
terugnemen, dan komt het niet in de natuur;

Die banken gaan nu ‘reizen’ door Nederland
en België. Zo komen ze in gemeentehuizen

• maak herbruikbare zakjes goedkoper dan
wegwerpzakjes;

te staan en gaan ze zelfs naar de Tweede
Kamer, waar een aantal kinderen uitleg gaat

• statiegeld op veel meer verpakkingsmateriaal;

geven aan politici over hun ideeën.

• minder groente en fruit uit het buitenland
halen: eet lokale groente, dan hoeven ze niet
getransporteerd te worden;

De opgave: ‘Een voedingsbodem voor een
betere aarde’, leverde bijvoorbeeld deze

• app die je beloont als je plastic verpakkingen

suggesties op:

laat staan. Of korting geven op producten

• meer kinderbestuur in bedrijven en

zonder plastic verpakking.

Werkzaamheden centrum
Broekhuizen
Op dinsdag 1 oktober 2019 start aannemersbedrijf Brauer te Belfeld in opdracht van de
gemeente Horst aan de Maas met de aanleg van een parkeerterrein op een braakliggend
perceel in het centrum van Broekhuizen.

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

Meerlo

Horst aan de Maas

Stationsstraat 136

De Leeuwerik kv 6

Vertrokken naar onbekende

Horst

Meterik

Nieuwebergweg 1

Speulhofsbaan 24g

Van Douverenstraat 5, Horst

Kasteellaan 1

Kempweg 16

Verwijdering kinderdagver-

Bremweg 2a

Roothweg 14a

blijf Spring, KDV De Ark,

Kronenberg

Crommentuijnstraat 62

Westsingel 200 in Horst

De Hees 59

Sevenum

uit het Landelijk Register

Lottum

Wilhelminastraat 1

Kinderopvang op eigen

Horsterdijk 6

Swolgen

verzoek van de houder

Hoofdstraat 8

Gun 13

i.v.m. verhuizing

De werkzaamheden gaan naar verwachting

aannemer via een bewonersbrief nader

tot het einde van het jaar duren.

geïnformeerd.

Mogelijke overlast

Meer informatie

De werkzaamheden kunnen enige overlast

Voor vragen over het project kunt u bellen

opleveren. Wij vragen uw begrip hiervoor.

met de projectleider van de gemeente,

De direct aanwonenden worden door de

dhr. P. Heldens, (077) 477 97 77.

bestemming

Hombergerweg 84

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

06 - 13 49 30 96

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77

16

politiek \ 2609

SP Horst aan de Maas

Blijft pand Mooren behouden voor Horst?
In 1960 werd pand Mooren geopend en het heeft sinds die tijd meer
dere functies gehad: winkel, kantoorruimte, waaronder als tijdelijk
onderkomen voor ambtenaren van het gemeentehuis, en recentelijk
nog lunchroom Beej Mooren dat op 1 augustus de deuren sloot.
In 2006 dreigde het pand
gesloopt te worden om plaats
te maken voor woningen. Maar
de actiegroep Behoud Gebouw
Mooren, waar de SP ook deel van
uitmaakte, wist via een handtekeningenactie de gemeente op
andere gedachten te brengen. Het

CDA Horst aan de Maas

pand bleef behouden en kreeg na
een grondige renovatie een invulling met onder andere een lunchroom en vergaderruimtes.
Of je het nu mooi vindt of niet,
het is in ieder geval een karakteristiek en beeldbepalend gebouw
voor Horst. Er is de afgelopen

interessant om te horen of het
college de meerwaarde van het
pand als beeldbepalend voor
Horst ziet. Volgens de SP kan het
pand prima aangepast worden
voor bijvoorbeeld huisvesting
voor jongeren.

initiatieven. Wat betekent dit dan
voor mij vraagt u zich wellicht af?
Dat betekent onder andere het volgende: er is ruimte voor initiatieven,
we gaan van controle naar vertrouwen, er is ruimte voor participatie
en actieve betrokkenheid (omgevingsdialoog) en we gaan van “nee,
tenzij” naar “ja, mits”. Dit spreekt ons
als CDA erg aan. Vorige week dinsdag zijn we met de gemeenteraad
in dialoog geweest over de structuurvisie, die als basis gaat dienen

voor de omgevingsvisie. Sommigen
gaven aan dat alles aan de voorkant
afgetimmerd moet zijn (zwart – wit),
maar tijdens de sessie bleek dat het
merendeel voor maatwerk is. Dit
past ook in de geest van de nieuwe
wet. We gaan met de nieuwe wet de
initiatieven belonen die op waarde
worden geschat binnen en door de
leefomgeving.

Bart Cox, raadslid

De nieuwe omgevingswet

We zijn in Nederland aan de slag met het invoeren van de nieuwe
omgevingswet. In 2021 moet de basis voor deze wet er liggen. Dat
betekent dat de gemeentelijke overheden, dus ook Horst aan de Maas,
hier actief mee aan de slag zijn.
Dit onderwerp lijkt droge kost, maar
is het niet. Deze wet waar de leefomgeving, ruimte voor maatwerk en
een goede omgevingsdialoog centraal staat is van belang voor ons
allemaal. Deze nieuwe wet is toegesneden op de snel veranderende
wereld waarin we leven.

D66+GroenLinks

decennia al zoveel aan karakteristieke gebouwen gesloopt dat
de SP zich ook nu in ieder geval
wil inzetten vóór behoud van het
pand.
In een brief aan het college wil de
SP weten of er destijds afspraken
zijn gemaakt met Rendiz, de
organisatie die ongeveer negen
jaar geleden betrokken was bij
de renovatie en voor de nieuwe
bestemming van het pand heeft
gezorgd. Uiteraard is het ook

Ten opzichte van de huidige wetten
worden een paar fundamentele wijzigingen doorgevoerd. Ten eerste komt
de initiatiefnemer centraal te staan,
ten tweede gaan we van goede
ruimtelijke orde naar kwaliteit van
de leefomgeving en ten derde gaan
we van regels naar de bedoeling van

Eric Brouwers, raadslid

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst
Afgelopen week vond in America de Kids Climate Conference plaats
met zo’n 150 Vlaamse en Nederlandse kinderen van 10 tot 14 jaar.
Heerlijk spontaan, enthousiast en creatief probeerden ze oplossingen
te bedenken voor de vervuiling van ons milieu. Zoals de plastic berg.
‘Zorgen dat de winkels geen plastic meer verkopen’ en haal plastic
weer uit de oceanen door ‘bacteriën
te bedenken die plastic opeten’. Zo
volgden vele problemen met evenzoveel oplossingen.
Geen baanbrekende oplossingen of
veranderingen en ook niet allemaal

uitvoerbaar. Toch hopen de kinderen
dat er ideeën overgenomen worden
door de politiek en bedrijven. In elk
geval laten de kinderen zien dat het
milieu en het klimaat hen raakt en
dat ze gaan voor verbetering.
Op dinsdag 8 oktober vindt weer het
project Zinnige Zaken plaats in Horst

aan de Maas. Zinnige Zaken heeft
als doel jongeren meer te betrekken bij politieke besluitvorming.
Zo’n zestig leerlingen van het voortgezet onderwijs doen mee. Op het
gemeentehuis gaan de leerlingen in
groepen samen met oud- en huidige
raadsleden op zoek naar concrete
onderwerpen en politieke thema’s
welke ze zelf als groep belangrijk
vinden. Alle bedachte Zinnige Zaken
wordt aan het einde van de dag
om 16.00 uur in de raadzaal in een

Jongerengemeenteraadsvergadering
gepresenteerd en besproken. Daarbij
is iedereen welkom. De Zinnige Zaak
die met meerderheid van stemmen wordt aangenomen zal op de
politieke agenda komen en door de
gemeenteraad verder worden behandeld. Wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst. Dat verplicht ons te blijven
investeren in onderwijs en talentontwikkeling van onze jeugd.
Jos Gubbels, raadslid

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

Van Structuurvisie naar Omgevingsvisie
De Structuurvisie omvat een breed scala aan inzichten over waar we
met onze leefomgeving naartoe willen. Wat willen we behouden?
Waar liggen ontwikkelmogelijkheden? Juist deze eventuele bestem
mingswijzigingen kun je niet en moet je niet vooraf helemaal vast
willen zetten. Je weet immers ook niet welke ideeën initiatiefnemers
ontwikkelen.
Als alles vast ligt, beperkt dit vernieuwings- en veranderingsmogelijkheden. In de praktijk is echter
gebleken, dat als je deze opties
te al omvattend en voor meerdere uitleg op papier zet, dat het

PvdA

onwerkbaar wordt. Onwerkbaar
voor zowel ambtenaren, professionals als particulieren. Het is moeilijk vast te stellen wat wél en wat
beslist niet kan. Er kunnen dan
zaken gerealiseerd worden die je

over hoe we met onze leefomgeving omgaan voor nu en in de
toekomst. Zodat we nu al vastleggen waar en welk soort industrie,
stallen, bebouwing, natuurontwikkeling, ontspanning, recreatie
enzovoorts we in onze gemeente
willen hebben.

de bevolking en wordt gesteund
door de gemeente, bibliotheek,
Synthese, Siham, Doorinplus en
Proteion Welzijn. Een breed gedragen initiatief dat voorziet in een
behoefte die leeft onder veel
inwoners die in de huidige tijd van
digitalisering tegen problemen
aanlopen. Moeilijk te begrijpen
vaak digitale formulieren, waar
moet ik zijn voor mijn zorgvraag
enzovoort. Het zijn de vrijwilligers
van STAP die proberen de vragers

te ondersteunen. U kunt bij STAP
terecht op maandagmiddag van
15.00 tot 17.00 uur en woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.
Wat de PvdA betreft een mooi
initiatief dat verdient om onder de
aandacht gebracht te worden. Een
initiatief dat een ombudsfunctie
voor iedere inwoner van Horst aan
de Maas kan vervullen.

eten snel de fiets op springen om
voetbaltraining te geven of een
moeder die helpt met schminken
bij een dansshow. Maar ook de
buurjongen die op de kinderen
past van de buren omdat zij even
weg moeten. Of de zoon die zijn
vader uit een verzorgingstehuis
haalt om te gaan wandelen. En zo
kennen we allen nog veel meer
voorbeelden.
Afgelopen zondag was ik zelf
barvrijwilliger bij de tennisclub.

Door slechts enkele uurtjes tijd te
schenken zorg je ervoor dat jeugd
en senioren hun wedstrijden kunnen spelen. Er is weinig nodig om
een ander gelukkig te maken.
VVD Horst aan de Maas is trots op
alle doeners en wil jullie bedanken voor al jullie bijdrages op
welke manier dan ook. Gewoon.
Doen.

Stef van Loo,
raadslid

STAP
Woensdag 4 september heeft wethouder Bouten het Steun en
Adviespunt Horst aan de Maas geopend. Wat is STAP? STAP is een
laagdrempelige voorziening voor inwoners uit Horst aan de Maas die
een hulpvraag hebben en daarbij ondersteuning en advies vragen.
Eén loket waar iedere inwoner terecht kan met vragen over
wonen, zorg, welzijn, leefbaarheid,
mobiliteit, financiën en administratie. Het Steun- en Advies Punt
is gevestigd in de bibliotheek. Er
zijn tijdens de inloopspreekuren
altijd minimaal twee vrijwilligers

VVD

echt niet wilt.
Om deze reden wordt nu gewerkt
aan een meer concrete visie met
minder mitsen en maren. Hierdoor
is er straks meer duidelijkheid
wat we willen en wat kan. Deze
nieuwe Structuurvisie kan ook
tevens als basis dienen voor de
omgevingsvisie die eind 2023
gereed moet zijn.
Als Essentie werken en denken we
hier graag aan mee zodat we een
goed werkbaar beleidsstuk krijgen

aanwezig die luisteren naar uw
hulpvraag. Zij hebben de beschikking over een laptop en telefoon.
De vrijwilligers geven tips en
uitleg en kunnen mensen doorverwijzen of in contact brengen
met andere instanties of personen. STAP is een initiatief vanuit

Jan Wijnen

Trots op de doeners
Vrijwilligerswerk, vrijwillig iets doen voor een ander. Als VVD Horst
aan de Maas beseffen wij dat we veel doeners hebben in Nederland en
zeker ook in Horst aan de Maas.
Kijk bijvoorbeeld naar het OLS
van afgelopen zomer in Sevenum.
Dit was in eerste instantie
mogelijk doordat schutterij Sint
Sebastianus uit Sevenum het jaar
daarvoor het OLS had gewonnen.
En in tweede instantie omdat
1.500 doeners mee geholpen
hebben. Deze doeners en de ver-

enigingen die hun hulp aanboden
komen hier allen welvarender
uit. Een mooi voorbeeld te ervaren hoe het mes aan twee kanten snijdt. En bovendien heeft
het de gemeenschapszin de kern
Sevenum verder versterkt.
Zo zie je op een doordeweekse
avond een vader na het avond-

Yvonne Douven

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.

OUTLET DAYS
KORTINGEN TOT 90%
- SAVE THE DATE DONDERDAG 3 OKTOBER
14.00 - 20.00
VRIJDAG 4 OKTOBER
12.00 - 17.00
ZATERDAG 5 OKTOBER
10.00 - 14.00
Rudolf Dieselweg 38 A, Venlo - Blerick
Niet in de gelegenheid om naar de Outlet Days
te komen? Kom dan naar onze
Outlet Store - Schoolstraat 22, Venray.

SIZE 36 - 60
www.twistercolorfulcurves.com

MUIZEN
VLIEGEN
WESPEN
BEL: 06 55 81 85 77

beukenhaag vanaf € 0,59
buxus vervangers
vanaf € 0,59
met vele soorten vaste planten,
heesters, sier- en fruitbomen
2 ha groot, viooltjes, hei
en veel meer

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 - Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

www.plantencentrumvandenbeuken.nl
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15-vragen

Isa Kuijpers Horst
deelt. Daarnaast horen lachen, gieren en brullen natuurlijk ook bij een
goede vriendschap.

Wat zou je nooit meer overdoen?
Ik ben laatst op werkweek geweest
en een van de programmaonderdelen was wandelen. Dit bleek
een wandeling van 6 uur, door de
Ardennen. Een pretje vond ik dit zeer
zeker niet. We moesten constant
bergop en dan weer bergaf lopen,
en dan waren dit niet zo’n kleine
bergjes. Het was héél steil en zwaar,
maar op het einde was ik wel ontzettend trots dat ik het helemaal had
gelopen.

In welke situatie was je het meest
zenuwachtig?
Dat was vorig jaar op het
Gardefestival in Velden. Dit is een
wedstrijd voor dansgardes uit
Limburg. Ik was ontzettend zenuwachtig en zat vol adrenaline. Toen ik
het podium opliep werd het nog een
graadje erger. Nadat we eindelijk
mochten dansen en onze feedback
kregen, waren alle zenuwen weg,
want de complimentjes bleven maar
komen. We waren ook erg verbaasd
toen we de eerste plek kregen in
onze categorie.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Isa Kuijpers
15 jaar
Horst
Dendron College

In welke bestaande film zou je
zelf willen spelen?
Ik zou graag meespelen in de Titanic.
Dit is één van mijn favoriete films.
Hij heeft veel indruk op mij gemaakt
omdat het een film is die gebaseerd
is op een waargebeurd verhaal.

Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
Afgelopen zomer zijn we op vakan-

tie geweest naar Egypte. Ik heb daar
gesnorkeld, met dolfijnen gezwommen en de meest fantastische
zeedieren gezien. Ik vond het echt
geweldig. Ik kon de dolfijnen bijna
aanraken.

Welk verhaal vertelt je familie
altijd over jou?
Vaak wordt er verteld dat ik als baby’
tje van 9 maanden oud al kon lopen.
Ik was zo klein dat ik onder de tafel
door kon lopen. Zo klein als ik was
probeerde ik toen al te dansen, al
moest ik me wel aan de bank vasthouden, anders viel ik om.

@ hôrsmemes

Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is dansen,
ik dans al vanaf dat ik 5 jaar oud
ben. Vanaf mijn 8e dans ik bij de
Dansgarde in Horst. Ik heb altijd en
nu nog steeds, gedanst in de showgroep. Ook ben ik sinds vier jaar
dansmarietje van de jeugdprins in
Horst.

Wat is je droombaan?
Neurochirurg. Ik heb het altijd al
fascinerend gevonden hoe mensen
iemand anders met een operatie
kunnen genezen. Waarom de hersenen? Omdat andere vlakken van
de chirurgie mij saaier lijken. Helaas
weet ik dat ik deze droom waarschijnlijk niet waar kan maken, maar
ik ga toch proberen zo dichtbij mogelijk te komen.

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

Wat is je beste en wat is je slecht
ste eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik veel
zelfvertrouwen heb. Ik weet namelijk wat ik wil en streef mijn dromen
na. Eén van mijn mindere eigenschappen is dat ik last heb van een
ochtendhumeur. Ik denk dat mijn
omgeving hier meer last van heeft
dan ik zelf. ’s Ochtends kun je jezelf
beter een gunst doen door niet met
me te praten.

Wat vind je het belangrijkst in
een vriendschap?
Wat ik heel belangrijk vind is dat
je elkaar kunt vertrouwen. Je moet
altijd bij elkaar terecht kunnen en
geheimen met elkaar kunnen delen.
Ik vind ook dat je altijd op elkaar
terug moet kunnen vallen als je
problemen hebt. Hierbij is het ook
belangrijk dat je elkaar niet veroorVolg @horsmemes op Instagram voor meer Hôrster memes

Wat was het laatste boek dat je
heel erg leuk vond?
‘The kissing booth’ door Beth
Reekles. Dit is een Engelstalig boek
waarvan ik eerst de film heb gezien.
Dit was best prettig. Ik had namelijk
al een beeld van de karakters en de
setting.

Optimist, Pessimist of realist?
Ik zie mezelf als een optimist. Als je
overal het negatieve van inziet zou
ik helemaal mijn bed niet meer uit
willen komen. Een realist zijn heeft
soms ook zijn voordelen, maar het is
toch leuker om af en toe te fantaseren over leuke dingen die misschien
zouden kunnen gebeuren.

Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst ont
moeten?
Ik hoop dat anderen mij zien als een
spontaan en sociaal meisje, dat ik
een open houding heb en dat ze zich
snel bij mij op hun gemak voelen.

Introvert of extravert?
Ik denk van allebei een beetje. Ik kan
namelijk erg rustig zijn, maar ook
heel erg druk en supergezellig zijn.

Heb je een bijbaan?
Ja, ik heb op dit moment een hele
leuke bijbaan bij de Intertoys.
Voorheen werkte ik in een tomatenkas, maar hier is het veel leuker.
Ik heb namelijk veel collega’s waar ik
mee kan kletsen.

Hoi

Relaties
Relaties, enorm lastig als je er
niet bekend mee bent, maar
vergis je niet. Ook als je er wel
bekend mee bent zijn relaties
enorm lastig. Je weet nooit
wat de ander denkt. Alhoewel
dat natuurlijk niemand heeft.
Zonder duidelijke
communicatie weet je niet wat
de ander denkt, voelt en wilt.
Zo kan het ook dat je elkaar wel
verstaat maar niet weet wat
je er mee aan moet. Dan kan
de verbale communicatie wel
kloppen maar je non-verbale
communicatie niet. Dan heb ik
het over je houding, je stem en
je lichaamstaal. Ook kan het zo
dat je in een relatie zit waarin
mensen niet genoeg tijd kunnen
maken voor elkaar of niet meer
tijd willen maken voor elkaar.
Ook daar zit een verschil in.
Maar als er dingen missen in je
communicatie of andere dingen in
het algemeen in je relatie, moet
je het dan uitmaken? Daar moet
natuurlijk ieder voor zich over
spreken. Persoonlijk vind ik dat
je vooral moet kijken naar wat
je voor elkaar over hebt. Wil je
elkaar wel zien en hou je nog wel
van elkaar? Dat is natuurlijk ook
een heel belangrijk aspect in een
relatie. Van elkaar houden. Als je
dat niet hebt, waarom zou je dan
een relatie willen hebben vraag
ik mij dan af. Natuurlijk kan het
dat iemand wordt uitgehuwelijkt
maar heb je dan nog wel een
relatie? Een relatie draait voor
mij voor een groot deel om liefde
en als je dat al niet meer hebt
in een relatie dan vind ik dat
enorm jammer voor je. Het is
namelijk veel leuker om verliefd
te zijn en in een relatie te zitten
met iemand waar je enorm
veel van houdt. Toevallig is er
rondom mij een soort epidemie
gaande waarin iedereen het wil
uitmaken, lijkt het wel. Dat kan
natuurlijk ook komen omdat ik en
hierbij ook al mijn vrienden gaan
studeren en zij zo een schone lei
willen hebben voor zij beginnen.
Laten we hopen dat niet iedereen
dit overkomt.

Wat was je eerste gedachte toen
je vanmorgen opstond?
Aahhh! Wat een lekker kort dagje,
en vanmiddag naar de ortho. Niet zo
heel spannend, maar ja.

Jélena
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Hovoc dames en heren
succesvol van start
Het eerste herenteam van volleybalvereniging Hovoc uit Horst
speelde zaterdag 21 september tegen Hands up HS2 uit Berlicum.
Hovoc DS1 reisde naar Eindhoven om het tegen VCE/PSV DS1 op
te nemen.

Piet Vervoort 70 jaar lid AVV America
Voetbalvereniging AVV America huldigde tijdens de ledenvergadering van maandag 16 september Piet
Vervoort voor zijn zeventigjarig lidmaatschap van de club. Van de 70 jaar heeft hij 28 jaar in het bestuur
gezeten en veel voor de club betekend. Hij is erelid en in 2011 ontving hij een Koninklijke Onderscheiding.
Piet is nog iedere week actief in de onderhoudsploeg. Tijdens de vergadering werden ook 11 leden gehuldigd
die 25 jaar lid zijn en werd Leo Ummenthun in het zonnetje gezet vanwege zijn vijftigjarig lidmaatschap.

Gelijkspel voor Melderslo
Het eerste team van SV Melderslo stond zondag 22 september tegenover FCV Venlo. De wedstrijd eindigde
in 1-1.
In de eerste helft van de wedstrijd
was FCV de beter voetballende ploeg
waarin uitblinker Richie Hermans zijn
visitekaartje afgaf. Melderslo was
vooral erg slordig in de passing. In
de 17e minuut plaatste FCV de eerste mooi aanval over rechts. De snelle
aanval werd uiteindelijk door Luke
van Veggel net over gekopt. In de 21e
minuut plaatste FCV de aanval over
links. Luke van Veggel gaf de bal na
wat kap en draaiwerk perfect voor.

Richie Hermans
maakte vervolgens 0-1. In de 31e
minuut kwam Melderslo goed weg
toen een mooi genomen corner bij de
tweede paal net niet binnengewerkt
kon worden. Melderslo zette daarna
een aanval op over links. De voor-

zet over de grond van Jeroen Gubbels
was precies in de loop van Peter
Spreeuwenberg. Zijn schot was pegel
onhoudbaar voor de doelman van
FCV, 1-1. Vlak voor rust wist doelman
Bas van Westerveld met zijn reflex te
voorkomen dat SV Melderslo met een
achterstand aan de thee moest.
De tweede helft was 8 minuten oud
toen de luchtmacht van FCV wederom
bijna toeslag. Gelukkig voor Melderslo
ging de kopbal via de grond uiteindelijk net over. 2 minuten later bewees
Ritchie Hermans zijn team FCV wel
een hele slechte dienst toen hij met
direct rood het veld mocht verlaten.
Zijn ongeoorloofd taalgebruik liet
scheidsrechter Bryan Willems geen
andere keus dan directe veldverwijdering. 35 minuten dus voor Melderslo

om met een man meer situatie de
winnende treffer te gaan maken.
Melderslo had wel een veldoverwicht
en creëerde ook wel mogelijkheden.
Een aantal voorzetten vanaf links wisten net niet de vrijstaande medespeler
in het zestienmetergebied te bereiken.
FCV oogde vermoeid maar zag toch
kans om in de 84e minuut nog bijna
de drie punten mee naar Venlo temen.
De vrije trap toucheerde de bovenkant van de dwarsligger, dus gevaar
geweken. Na het fluitsignaal kon trainer Wim Rijs leven met de eindstand
en was hij tevreden dat de nul van
het scorebord is. Oftewel zoals kort
samengevat door een trouwe supporter: “Een mooi resultaat.”
Tekst: SV Melderslo

Top 10 notering HZPC tijdens
NK Estafette
den zij op de 4x50 meter wisselslag.
Guido op de rugslag, Stephan op de
schoolslag, Jorn op de vlinderslag en
Sten op vrije slag behaalden hier een
uitstekende zesde plek. In het totaalklassement zien we de jongens minioren terug op een mooie achtste plek
van Nederland.
Voor de jongens junioren startte de
dag met een tegenvaller. Tijdens de
4x100 meter rugslag werden zij helaas
gediskwalificeerd door een verkeerde
beweging bij het keerpunt. Op de
4x100 meter vrije slag zwommen zij
in een prima race en een persoonlijk

Met vier punten een mooie start
van het seizoen.
De eerste set wisten de heren
non stop de leiding te houden
en nergens kwamen ze echt in
de problemen. Met 25-20 was de
eerste voor de Horster mannen.
De tweede set kenmerkte zich
dat Hovoc passend erg onder druk
kwam te staan. Voordat de set
halverwege was stond het 7-14 in
het voordeel van Hands up. Dit gat
werd nog dichtgelopen tot 18-23
en het leek het voor iedereen een
gelopen race. Behalve voor de
Horster mannenequipe. Zij hadden
wel vaker met dit bijltje gehakt
en maakten even dat stapje extra.
Hands up werd onder druk gezet
en het gat werd écht dicht gelopen.
24-24 gaf Hovoc een kans op set
winst, maar Hands up wist nog
3 set points te pareren. Met 28-26
was het gedaan en wist Hovoc
deze set te pakken. Hands up was
moegestreden en Hovoc won met
4-0 en neemt de leiding in het
klassement.

Tekst: volleybalvereniging Hovoc
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Voor enkele wedstrijdzwemmers stond op 22 september de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen op het
programma: het NK Estafette in Eindhoven. Namens HZPC waren hier twee jongensteams aanwezig.
Bij de minioren kwamen Jorn
Sprunken, Guido Jacobs, Sten
Verstegen en Stephan Sjeptoera aan
de start. Het juniorenteam bestond
uit Lars Hagens, Matthew Finney, Cas
Verstegen en Tijn van Kuijk.
De minioren begonnen de wedstrijddag met de 4x50 meter vrije slag. In
een spannende race behaalden zij de
9e plek van Nederland. Veel tijd om
uit te rusten was er niet, want even
later verschenen zij al aan de start op
de 4x50 meter schoolslag. Op deze
afstand eindigden ze als 10e van
Nederland. De beste prestatie lever-

Voor de dames was VCE/PSV
dames 1 uit Eindhoven de eerste
tegenstander van het seizoen.
Vol enthousiasme werd er goed aan
de eerste set begonnen. Het spel
ging in het begin gelijk op. Helaas
was in de middenfase van de set
de foutenlast wat hoog, waardoor
er een aantal punten achter werd
gelopen. Uiteindelijk werd met
hard werken, genoeg druk en
een goede service de set alsnog
binnengesleept met 22-25.
De tweede set had ongeveer hetzelfde beeld. De Horster dames
kregen met een goed blok steeds
meer grip op de aanvallen van
PSV. Echter door slim spel van
PSV klom zij halverwege langszij.
Hovoc moest alle zeilen bijzetten
en trok aan het langste eind, met
een setstand van 27-29.
Ook in de derde set waren beide
teams aan elkaar gewaagd en
waren ze nooit (qua setstand) ver
van elkaar verwijderd. Deze werd
met 23-25 door Hovoc gewonnen.
PSV had nog niet opgegeven en
wilde niet met lege handen blijven.
De stand ging gelijk op, maar was
het PSV die met 25-22 de set pakte.

estafetterecord naar een 19e plek van
Nederland. Ook op de 4x100 meter
wisselslag werd er goed gepresteerd.
Met Lars op de rugslag, Tijn op de
schoolslag, Cas op de vlinderslag en
Matthew op de vrijeslag werden zij
16e van Nederland. De beste prestatie
kwam op de laatste afstand, de 4x100
meter schoolslag waar zij als 15e eindigden. In het totaalklassement zien
we de jongens terug op een 18e positie van Nederland.

Tekst: zwemvereniging HZPC
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Vc Trivia start seizoen met winst
De dames 1 van VC Trivia speelde zaterdag 21 september haar eerste competitiewedstrijd tegen VC Olympia dames 3. Tegen dit team werd in de
voorbereiding op het seizoen een duidelijke overwinning behaald. Het was echter de vraag of het op deze zonnige zaterdag in de Dendron Sporthal
ook zou gaan lukken.

Eindelijk mocht er voor de echte
punten worden gestreden. De eerste
set werd door de thuisploeg meteen
de leiding genomen in de wedstrijd.
Er moest hard gewerkt worden,
waardoor een gelijkopgaande start van
de set volgde. Snel wisten de dames

middels een sterke servicereeks uit
te lopen op de tegenstander. Al snel
genoeg kwamen de dames boven
de 20 punten, waarna er vervolgens
toch nog onnodig een paar puntjes
aan de gasten werden afgegeven.
Het verschil was ondertussen zo groot

Ruime overwinning
voor SV Melderslo
De korfbalsters van SV Melderslo 1 speelden op zondag 22 septem
ber tegen De Horst 1 uit Groesbeek. De wedstrijd werd gespeeld op
sportpark De Merel in Melderslo en eindigde in een 13-6 overwin
ning voor SV Melderslo.
Na de overwinning in de beker op
Oxalis 1 op donderdag 19 september, was SV Melderslo er ook in
deze reguliere competitiewedstrijd
weer op gebrand om te winnen.
Vanaf het begin creëerde de ploeg
dan ook veel kansen, maar door
het niet scherp zijn in de afronding, wist SV Melderslo nog niet
meteen een voorsprong te pakken.
Naarmate de eerste helft vorderde
ging dat echter beter. Bij rust stond
er een stand van 5-2 op het scorebord. Na rust kwam de thuisploeg
in eerste instantie wat minder sterk
uit de kleedlokalen. Verdedigend
stond het nog steeds goed dicht,

dat dit te behappen was en de set
werd gewonnen met 25-13. In de
tweede set liet VC Trivia al snel over
zich heen lopen. VC Olympia zette
een overtuigend volleybalspel neer,
waardoor er hard gewerkt moest
worden om de dames bij te blijven.

Door verzorgd en gedurfd spel lukte
VC Trivia dit en nam ze aan het eind
van de set de touwtjes weer in eigen
handen. Dit zorgde voor een setwinst
van 25-23. Ook in de derde set kreeg
de thuisploeg het voor de kiezen.
Gedurende de set bleef er een kleine

achterstand op het telbord staan,
maar de dames waren gebrand op
een overwinning. Dit was terug te
zien in het volleybalspel van VC Trivia.
De moed werd niet opgegeven en
het publiek kon genieten van een
mooie pot volleybal. Met 25-21 werd
de beslissende derde set afgesloten,
waardoor de overwinning binnen was.
In de laatste set werd het resterende
beetje energie gegeven. Opnieuw
een gelijkopgaande set waar steeds
meer onnodige en slordige foutjes
inslopen. Toch stonden alle neuzen
dezelfde kant op, waardoor er aan
inzet en overtuiging geen gebrek
was. De dames werkten hard voor de
volle vijf punten en wisten deze met
een setstand van 25-20 binnen te
halen. Een goede start van het nieuwe
seizoen, waar zij op zaterdag 5 oktober
een vervolg aan mogen geven in de
derby tegen dames 1 van Melderslo.

Tekst: VC Trivia

Hegelsom verlaat Blitterswijck
met lege handen
Het vlaggenteam van VV Hegelsom is er vooralsnog niet in geslaagd de hoge verwachtingen waar te maken.
De eerste competitiewedstrijd van het seizoen werd zondag 22 september met 1-0 verloren van BVV’27 uit
Blitterswijck.

maar aanvallend stagneerde het
even. SV Melderslo herpakte zich
echter goed en begon verder in de
tweede helft weer goed te scoren.
De voorsprong op De Horst werd
steeds verder uitgebouwd. Waar
de ploeg uit Groesbeek nog slechts
drie keer wist te scoren, vond
SV Melderslo maar liefst acht keer
de korf. Dat bracht de eindstand op
een terechte 13-6 overwinning voor
SV Melderslo, dat nu op een derde
plaats staat in de Hoofdklasse.

Tekst: korfbalvereniging
SV Melderslo

Twee winnaars Energetic
Training in Denemarken
In Denemarken speelde boksclub Energetic Training uit Horst
verschillende officiële wedstrijden, oefenwedstrijden en een trai
ningskamp in het weekend van zaterdag 21 en zondag 22 septem
ber. Alex Tros en Kenan Mujicic wonnen, Micael Tan verloor zijn
wedstrijd.
Alex Tros (20) bokste een officiële
wedstrijd tegen een Deense bokser
uit eigen huis en publieksfavoriet.
Alex won zeer overtuigend, eerste en tweede ronde won hij op
punten en twee maal acht tellen
in de derde ronde. Na de tweede
keer acht tellen hebben ze de
wedstrijd gestopt (RSC 3e ronde).
Kenan Mujicic (21) bokste een officiële wedstrijd tegen een Deense
bokser. Kenan begon sterk en
maakte het in de eerste ronde af.
Na de twee keer acht tellen gaf
zijn tegenstander het op (RSC 1e

ronde). Michael Tan bokste een officiële wedstrijd tegen een atletische
lange en technische Afrikaan met
snelle stoten en een hele lange
reach die hij goed wist te gebruiken.
Michael heeft gecontroleerd
gebokst maar kwam er net niet bij.
Af en toe gaf hij zich niet gewonnen en op zo’n momenten gaf
Michael flinke drukken die indruk
maakten. Helaas verloor hij op
punten.
Tekst: Boksclub Energetic Training

Voor zowel Hegelsom als Blitterswijck
was het wel helder dat het de eerste
competitiewedstrijd betrof. Er werd
aan beide zijden de eerste paar minuten veel afgetast en rondgespeeld.
Het eerste half uur zorgde dan ook
niet voor grote kansen. Een kopbal
van Jordi Geurts (op de keeper) en een
kopbal van BVV’27 (over) zorgden voor
de twijfelachtige hoogtepunten. In het
resterende deel van de eerste helft
begon Hegelsom steeds meer aan te
dringen, met als gevaarlijkste man
linksbuiten Marc van Rens. Een aantal
persoonlijke acties, waarbij meerdere
tegenstanders voorbijgesneld werden,
zorgden echter in de eerste helft niet
voor een goal.

In de rust zal trainer Math Joosten de
roodwitten ongetwijfeld van een donderspeech hebben voorzien. De eerste
helft was te slordig en er werd te weinig gecreëerd.
Dit resulteerde in de tweede helft
in een (iets) feller Hegelsom. Het
antwoord van Blitterswijck ging
vaak gepaard met een overtreding.
Hegelsom mocht meer dan vijf keer
aanleggen voor een vrije trap net buiten het zestienmetergebied. Schoten
gingen naast of op de keeper, maar
belandden voornamelijk in de muur.
Toen volgde het wedstrijdbepalend
moment. Als er aan Hegelsom zijde
niet gescoord wordt, doet Blitterswijck
dit wel. Na een matig verdedigende

actie mocht een geel-zwarte spits aanleggen voor een schot op de goal van
Sjors Witt. Via de binnenkant van de
paal belandde de bal in het rechter-zijnet, 1-0. Blitterswijck ontplofte.
Vanaf de 85e minuut voerde Hegelsom
de druk nog verder op, maar het bleek
zinloos. BVV’27 hield stand en zorgde
ervoor dat de eerste drie punten van
het seizoen in Blitterswijck blijven.
Hegelsom mag volgende week (letterlijk) uit een ander vaatje tappen wil
er resultaat behaald worden. Hopelijk
zorgt de eerste thuiswedstrijd, zondag
29 september tegen Grubbenvorst,
ook voor de eerste drie punten.
Tekst: voetbalvereniging VV Hegelsom
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Oxalis verliest van Melderslo
Het eerste team van korfbalvereniging Oxalis speelde donderdag 19 september in de tweede ronde van de
bekercompetitie thuis tegen het eerste team van SV Melderslo 1. Het werd 12-16.

De dames van Oxalis, uitkomend in de
overgangsklasse, waren volop gemotiveerd om het Melderslo, dat een
klasse hoger speelt (hoofdklasse),
moeilijk te maken. Het was een span-

nende wedstrijd die lange tijd gelijk
op ging. Aan beide kanten werd er
volop gescoord. Pas in de laatste 10
minuten was Melderslo op bepaalde
momenten net iets slimmer en kon

het toch nog vier doelpunten weglopen van Oxalis. De eindstand was
12-16.
Tekst: korfbalvereniging SV Oxalis

Domper voor Wittenhorst
Het eerste treffen in de nieuwe competitie was er voor voetbalvereniging RKsv Wittenhorst uit Horst meteen
een waar de vonken van afvlogen, althans wat score betreft. Het uit tegen Chevremont uit Kerkrade met 4-3
verloren.
De wedstrijd begon met een goed
spelend oranje team. In de 4e minuut
schoot Daan Verlijsdonk op doel waarbij doelman Mark Voss zijn kunnen
moest tonen. Even later was Joost
van Rensch dicht bij een treffer. Een
teenlengte kwam hij tekort. Enkele
minuten later was Wittenhorst weer
gevaarlijk. Ook ditmaal bleef het scoren achterwege.
Toen in de 27e minuut tegen alle verhoudingen in de thuisclub via Leroy
Eerdingen op voorsprong kwam, liep
het bij Wittenhorst minder. Snel hierna
kwam de thuisclub op een verdubbeling van de stand. Brian Jacobs scoorde
makkelijk de 2-0 binnen. Erg veel pech
had Wittenhorst dat een geweldige
actie van Joost van Rensch, die de hele

achterhoede zowat passeerde, maar
waar het schot op de onderkant van
de lat terechtkwam.
Na de pauze zette Chevremont in de
55e minuut de wedstrijd definitief
op slot. Althans zo leek het. Eloy Cox
profiteerde van een slordigheidje,
3-0. Wat eigenlijk al zichtbaar was,
gebeurde. Wittenhorst beet enorm van
zich af. Met veel snelheid en techniek
kwam de defensie van Chevremont
vaak in verlegenheid. De gevaarlijkste
man van het veld, Joost van Rensch,
gaf de aanstoot tot herstel. Hij scoorde
na een pass van Joep Beurskens de
eretreffer, 3-1. Binnen 5 minuten kon
Joep Beurskens na een vlotte aanval
de aansluitingstreffer laten noteren:
3-2.

De koek was nog niet op. Met een
goede inzet kwam dit tot uiting. Joep
Beurskens was wederom de man die
tot grote vreugde de 3-3 op het scorebord bracht. Wie had dat gedacht.
Wat hierna gebeurde, verliep voor
de bezoekers erg teleurstellend. Bij
een snelle aanval van Joost werd hij
geblesseerd achtergelaten. De scheidsrechter weigerde om af te fluiten. Uit
deze situatie ontstond zelfs uit een
droomschot van Eloy Cox de 4-3.
Een flinke domper. Erg fraai dat de
ploeg terugkwam, maar jammer toezien dat het toch op een nederlaag
uitdraaide.
Tekst: Piet Nabben, voetbalvereniging
RKsv Wittenhorst

Punten voor Hockeyclub
Horst
De heren van Hockeyclub Horst stonden zondag 22 september
tegenover HC Oirschot. Deze wedstrijd eindigde in 2-0.
Na de week van te voren een 0-14
winst neergezet te hebben tegen
Dommel, kreeg de ploeg te horen
dat dit team zich teruggetrokken
had. Dat betekent dat de winst
vervalt en daarmee ook de punten en het doelsaldo. Omdat ze nu
opnieuw voor de tweede overwinning van het seizoen moesten gaan
strijden, waren ze ‘hongerig’ om
dit tegen Oirschot waar te maken.
Dit straalden ze dan ook direct in
het eerste kwart van de wedstrijd
uit en konden dit omzetten in twee
doelpunten: het eerste een stafcorner ingesleept door Max en het
tweede een mooi uitgespeelde
aanval, die begon met een actie
van Wouter naar Max, die de bal
in de cirkel bracht, waar vervolgens Floris de actie af kon maken.
Na dit uitstekende begin tegen
een sterke tegenstander, begon
Horst taakbewust aan het tweede

kwart. De mannen uit Oirschot
waren er op gebrand om terug te
komen in de wedstrijd, maar tot
meer dan een strafcorner, waaruit niet werd gescoord, kwam het
niet tot de rust. Tijdens de tweede
helft creëerden ze nog voldoende
kansen en strafcorners, maar het
leidde niet tot een hogere score.
Dit gedeeltelijk door goed keeperswerk van de Oirschotse doelman.
De wedstrijd begon uiteindelijk wat
rommeliger te worden en dit resulteerde in een zestal strafcorners
in het nadeel van Horst. Samen
hebben ze deze echter weten te
doorstaan om na 70 minuten nog
steeds op een 2-0 te staan, waardoor ze toch op onze zes punten
staan na twee wedstrijden. Zondag
29 september wacht de wedstrijd
uit tegen Don Quishoot
Tekst: Hockeyvlub Horst

Valse start GFC’33
in competitie
Het eerste elftal van GFC’33 uit Grubbenvorst is de competitie
zwak begonnen. Het team van trainer René Peters werd zondag 22
september thuis binnen een half uur op een kansloze achterstand
van 0-3 gezet door de bezoekers uit Heijen.
Persoonlijke fouten en zwak verdedigen waren debet aan de nederlaag. Heijen was feller, toonde
meer beleving en profiteerde met
razendsnelle uitbraken optimaal
van Grubbenvorster fouten en
balverlies. Na rust had GFC’33 de
zaken wat beter op orde en mede
doordat Heijen wat gas terug nam,
kregen de Grubbenvorstenaren

een licht overwicht. Dat leidde tot
enkele kansjes, maar veel verder
kwam de ploeg uit Grubbenvorst
niet. Uit een counter vlak voor tijd
bepaalde Heijen de eindstand op
0-4. Een behoorlijk pak slaag voor
GFC’33 en een valse start van de
competitie.
Tekst: voetbalvereniging GFC’33

Werken bij

Eerste punten voor Sporting ST
Na een periode van zomervakantie, oefenwedstrijden en bekerwedstrijden stond zondag 22 september weer
de eerste competitiewedstrijd op het programma voor Sporting ST uit Swolgen en Tienray. Op een zonovergo
ten sportpark Kerkebos in Swolgen was RKSVN uit Neer de tegenstander. Eindstand 3-2.
Sporting ST had het moeilijk in de
beginfase. De gasten uit Neer zetten vroeg druk op de verdediging van
Sporting en probeerden met veel positiewisselingen de openingstreffer te
forceren. Het was de thuisploeg die in
de 17e minuut tegen de verhouding
in op voorsprong kwam. Een perfect
uitgevoerde counter werd koelbloedig
afgerond door Sven Beurskens, 1-0.
Het spelbeeld veranderde niet na de
openingstreffer. Neer zette vroeg druk
en Sporting probeerde met een counter eruit te komen. In de 32e minuut
was het Neer met de aansluitingstreffer. Een voorzet van de rechterkant
viel via een carambole voor de voeten van Jasper Blauw die beheerst
afrondde, 1-1.

De zwarthemden kregen de grip iets
meer in handen en dit resulteerde in
wat kansen over en weer. Het was de
thuisploeg die vlak voor rust op voorsprong kwam. Een piekgave voorzet
van Jannes werd perfect afgerond door
Micha Cox, 2-1. Direct na de 2-1 was
het Neer dat een corner mocht nemen.
Door onoplettendheid in de verdediging kon Sem Nijssen beheerst binnenkoppen, 2-2.
Een tactische omzetting in de rust
zorgde voor meer grip op de wedstrijd
voor het team van Sporting. Na rust
waren de gevaarlijkste kansen dan
ook voor de thuisploeg. Een goede
pegel met links van Sven Beurskens
zorgde dan ook in de 56e minuut voor
de 3-2 voorsprong. De gasten uit Neer

gingen verder vooruit spelen en scoorden zelfs nog de gelijkmaker, deze
werd echter afgefloten wegens buitenspel. De thuisploeg bleef overeind
en probeerde er met de counter uit te
komen om zo de wedstrijd op slot te
gooien. Echte grote kansen kwamen er
niet meer. Na het laatste fluitsignaal
was het Sporting ST dat met de handen omhoog stond. Een 3-2 overwinning op een sterk spelend RKSVN uit
Neer. De eerste drie punten van het
seizoen zijn een feit.
Volgende week staat de kermiswedstrijd tussen Belfedia en Sporting ST op
het programma.

Tekst: voetbalvereniging Sporting ST
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Lenssen Advies is per direct op zoek
naar 2 nieuwe collega’s voor de functie van

(Beginnend)

Assistent
Accountant
m/v

Het betreft een fulltime functie voor onze vestiging
in Horst aan de Maas (locatie Hegelsom) en
Peel en Maas (locatie Helden).
Wil je meer weten? Kijk dan op:

www.lenssenadvies.nl
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Afscheidsviering pastoor
Verheggen

Jongerencentrum Knor

Feestweekend
40 jaar ojc Knor
Jongerencentrum Knor in Meterik viert in 2019 het veertigjarig
bestaan. Van vrijdag 22 tot en met 24 november is er daarom een
feestweekend met reünie in de soos.
De eerste bijeenkomst van Stichting
Jeugbelangen, de voorlopig van
ojc Knor, vond plaats in 1979 in
het zaaltje bij Café ’t Hukske. Na
enkele jaren kreeg de jeugd van
Meterik met een tijdelijk onderkomen in een oude schottenkeet aan
de Speulhofsbaan dan toch echt
haar eigen honk. Tot 2001 was het
Meterikse jongerencentrum gevestigd in deze keet die door de jaren
heen werd uitgebreid met een vaste
toiletgroep, een vergaderruimte en
een nieuw dak.
Ondanks deze bouwkundige aanpassingen bleef het gebouw
ongeschikt voor geluiddragende
evenementen, met als gevolg overlast voor de buurt. Rond de eeuwwisseling leek het erop dat het
centrum de deuren moest sluiten.
Er werd echter een nieuwe gemeenschapszaal in Meterik gerealiseerd,
met daarin ook een nieuw jonge-

In onze ”sfeertuinen”
kunt u zich
volledig laten inspireren!

rencentrum. Het oude pand werd
door de jeugd en de buurtbewoners samen gesloopt en de jongeren kregen tijdelijk onderdak bij
Ben en Nel, directe buren van het
jongerencentrum. Aansluitend is
nog een periode van verbouw en
nieuwbouw overbrugd in het oude
Rabobankkantoor. Sinds 2002 Is
ojc Knor gehuisvest in het nieuwe
gemeenschapshuis in het centrum van Meterik. Het veertigjarig
bestaan wordt onder andere gevierd
met een (oud-)vrijwilligersavond
op vrijdag 22 novemver. Voor deze
avond en de aankleding en entourage van de rest van de dagen, is
de organisatie nog op zoek naar zo
veel mogelijk beeldmateriaal en
documenten uit de geschiedenis
van ojc Knor. Neem daarvoor contact op via koenmuysers@ojcknor.nl
Kijk voor meer informatie ook op de
Facebookpagina van ojc Knor.

In de kerk van Lottum wordt zondag 29 september afscheid genomen van pastoor Ruud Verheggen, die ver
trekt naar Zuid-Limburg waar hij is aangesteld als nieuwe pastoor van Eijsden, Mariadorp en Oost-Maarland.
Deze gezamenlijk viering van de dorpen Lottum, Broekhuizen en Broekhuizenvorst begint om 10.00 uur.

Vanaf 1 januari 2015 bestaat de
Federatie Maasdorpen, een samenwerking tussen zeven kerkdorpen
met aan het hoofd pastoor Ruud
Verheggen daarbij geassisteerd doorkapelaan Mielnik. Ruud Verheggen
staat als pastoor midden in de samen-

leving. Zo is hij te vinden op Facebook
en Twitter en bezoekt hij carnavalsrecepties, optochten, muziekuitvoeringen, herdenkingen en jubilea. Om
de pastoor een afscheid in zevenvoud te besparen hebben de dorpen
Broekhuizen, Broekhuizenvorst en

Lottum besloten dit samen te doen.
De hoogmis op zondag 29 september
wordt feestelijk opgeluisterd door de
drie kerkkoren. Vanaf 11.00 uur kan
iedereen pastoor Verheggen persoonlijk bedanken in de kerk.

Kerkweg 19
5813 BS Ysselsteyn (LB)
0478-541709

Blokhutten • Tuinhuizen • Garage’s • Carports • Veranda’s
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Blokhutten • Tuinhuizen • Garage’s • Carports • Veranda’s

WIJ ZOEKEN EEN

CHAUFFEUR

M/V

VOOR HET UITRIJDEN
VAN DE WEKELIJKSE HALLO

WERKZAAMHEDEN
Iedere donderdagochtend breng je de nieuwe HALLO’S en bijbehorende folders
naar onze bezorgers. Op donderdagochtend ben je van ongeveer 06.30 uur
tot ongeveer 10.30 uur in een van onze bestelbussen onderweg.
Ben je wekelijks beschikbaar op donderdagochtend, heb je een rijbewijs en zin
om wekelijks zelfstandig een paar uur op pad te zijn, dan horen wij dat graag!
Garçon is een jonge en dynamische folderverspreider uit Horst met het grootste bereik
in de gemeente Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray. Wekelijks bereiken onze
bezorgers in dit gebied bijna 60.000 brievenbussen!
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar info@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Toeren op de motor
De 83-jarige To, een bewoonster van Hof te Berkel, zag onlangs haar droom van nog eens een rit maken op
een motor, in vervulling gaan. Zorgcoördinator Ria Driessen vernam dat To’s echtgenoot vroeger een
motor had en dat zij dan altijd meeging in het zijspan. Het was haar droom om dit nogmaals te doen.
Ria besloot de bewoonster te helpen en schakelde Moon, Bikes en Coffee in. Op vrijdag 6 september werd
samen met blauwe motor met zijspan van Marc Hurkens een rit gemaakt. De tocht ging onder meer langs
het huis waar To zelf heeft gewoond. “To heeft heerlijk genoten en vond het geweldig. Wat is het mooi om
iemand zo te zien genieten”, aldus Ria.

Orgelconcert Lambertuskerk
In de Lambertuskerk in Horst vindt zondag 29 september een orgelconcert plaats. Dit concert start
om 16.00 uur.
Het orgel wordt deze middag
bespeeld door de Belgische organiste Dana Hemelaer.
Verder wordt medewerking verleend

door Gemengde Zangvereniging
Le Rossignol uit Lottum onder leiding van Marilia Oliviera. Op het
Vermeulen-orgel worden wer-

ken van onder anderen Bach, Felix
Mendelssohn-Barthldy en Dennis
Bédard ten gehore gebracht.
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Winnaar eerste Meterikse Kwis
Vriendengroep Taxi Muijsers is de winnaar van de eerste Meterikse Kwis. Zij behaalde 616 punten. Dat werd
vrijdag 20 september bekendgemaakt.

In totaal deden, verdeeld over 25
teams, ongeveer 500 deelnemers
mee aan de kwis. Tijdens de uitslagenavond in Café Kleuskens bleek
dat Taxi Muijsers de meeste vragen

goed beantwoord had in categorieën
zoals ‘krek às toen’, ‘boëte ’t dorp’,
‘rundje um de zaal’, ‘preuf ma’ en het
Meteriks dictee, de geheime proef.
Tweede werd team ‘optpuntjevaan-
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Jubileumrevue
Dora en Grada
Francine Frencken en José Vercoulen uit Grubbenvorst vormen al
33 jaar het duo Dora en Grada. Ze vieren dit jubileum met een
avondvullende revue op zaterdag 26 en zondag 27 oktober in
gemeenschapshuis ’t Haeren in Grubbenvorst.

mientong’ en team ‘Vrollie & co’
eindigde als derde. De kwis is een initiatief van Stichting Meterikse Kermis.

Kinderboekenweek bij BiblioNu
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar kinderboeken over voertuigen. Ook de bibliotheek van Horst
staat stil bij Kinderboekenweek met diverse activiteiten.
Op woensdag 2 oktober kunnen kinderen een workshop volgen over animaties maken en er staat een rijdende
bioscoop van het Toeristisch Platform
Horst voor de deur met een doorlopende voorstelling. De rijdende regenjas, een autootje ooit ontworpen door

DAF, staat in de bibliotheek. Kinderen
kunnen er plaatsnemen en een korte
film bekijken.
Juf Anke Tacken van basisschool
De Schakel leest deze dag vanaf
14.30 uur voor uit haar boek Keetje
de knetterkoningin. Kijk voor meer

informatie op www.biblionu.nl waar
ook acht verschillende filmpjes met
opdrachten speciaal voor basisschoolleerlingen te vinden zijn. De
filmpjes zijn gemaakt door BiblioNumedewerkers en Martijn van de Voort
van MIghty1.

Walk&Talk over solliciteren
Tijdens Walk&Talk in de bibliotheek in Horst op dinsdag 1 oktober geeft Jannine van der Naald van talent-enwerk tips over sollicitatietrends en het schrijven van een sollicitatiebrief en cv 3.0
Wie meer wil weten hoe hij zijn competenties goed kan verwoorden in een
sollicitatiebrief en cv, kan terecht bij
de Walk&Talk. De aanwezigen worden
bijgepraat over de laatste sollicitatietrends. Wie wil kan een vacature,

cv en sollicitatiebrief meenemen en
meteen aan de slag gaan. Tijdens
een Walk&Talk kunnen deelnemers
hun sollicitatie-ervaringen delen met
elkaar, contacten leggen en suggesties krijgen en geven die helpen in de

zoektocht naar een geschikte baan.
Inloop is vanaf 09.00 uur. De start is
om 09.30 uur en de bijeenkomst duurt
tot 11.30 uur. Aanmelden via
mpeeters@biblionu.nl

Concert Carmina Servata

Tijdens de revue brengt het duo
haar leukste grappen en mooiste
liedjes van de afgelopen 33 jaar,
met medewerking van René en
Twan (van de Toddezék) Miriam
en Carla Wijnen (Zus en Zo), Margo
Verbeek, Mark Clabbers en Swasant
neuf.
De basis voor het duo werd gelegd
tijdens de boerenbruiloft van 1980
waarbij José Vercoulen en Jan
Frencken het bruidspaar vormen.
Speciaal voor deze gelegenheid
schrijft José een lied dat tijdens
de zittingsavond van gmv de
Plaggenhouwers wordt gezongen.
Dat bevalt zo goed dat ze ieder
volgend jaar weer een lied bedenken en de groep D.U.V. (Doon Ut
Verkiërd) wordt gevormd, waaronder ook Francine Frencken. Door
omstandigheden vallen enkele
mensen van het groepje af en
blijven ten slotte Francine en José
over. In 1986 bedenken José en
Francine de typetjes Dora en Grada,
twee vrouwen die roddelen over
hun (gefingeerde) mannen Toën en

Arie, en nemen de dorpspolitiek op
de hak. Ze wisselen hun grapjes af
met zelfgeschreven liedjes, daarbij
begeleid door Hans van Dongen.
Hun act groeit uit tot een avondvullend programma en ze treden
in veel plaatsen op. Rond 2005
komt er een einde aan deze optredens omdat de werkzaamheden
van Francine verhinderen optredens in te plannen. Ze blijven wel
ieder jaar een programma bedenken voor de zittingsavonden van
de Plaggenhouwers. De jubileumrevue komt tot stand in samenwerking met de Gekke Maondigs
Vereiniging de Plaggehouwers,
Gewoën Grubbevors en Culturele
Accommodatie ‘t Haeren. De voorstellingen vinden plaats op zaterdagavond 26 oktober om 19.33
uur en op zondagmiddag 27 oktober om 14.33 uur. Na afloop van
de voorstelling is er mogelijkheid
tot het feliciteren van de jubilarissen. De kaartverkoop start op
27 september om 19.00 uur in
’t Haeren.

Het regionaal gemengd gregoriaans koor Carmina Servata uit Sevenum geeft op zondag 29 september een
concert in de kapel van Openluchtmuseum De Locht in Melderslo. Dit concert begint om 14.00 uur.
Gregoriaanse wordt ook wel ‘het
geluid van de stilte’ genoemd.
Gregoriaanse zang wordt gekenmerkt door éénstemmigheid, dus deze
gezangen worden altijd a-capella (zonder muzikale begeleiding) ten gehore

gebracht. Carmina Servata betekent
vrij vertaald: liederen die bewaard
zijn gebleven. En dat is wat het koor
zich ten doel heeft gesteld: het cultureel erfgoed ‘het Gregoriaans’ in ere
houden. Naast het concert geeft Tien

Verstegen, inwoner van Heierhoeve,
een korte lezing over ‘Heierhöf’
en hoe diverse elementen uit de
afgebroken kapel van Heierhoeve
terecht zijn gekomen in de kapel van
De Locht.

Alweer met Meriko Vocaal
Meriko Vocaal geeft op zaterdag 28 september haar concert Alweer. Dit vindt plaats in MFC De Meulewiek in
Meterik en start om 20.00 uur.
Meriko Vocaal wordt tijdens het concert begeleid door haar eigen combo.
Daarnaast begeleidt Giel van Neerven
het koor enkele nummers op zijn
saxofoon. Ook is er deze avond een
optreden van Mannewerk uit Kessel.

Mannewerk bestaat uit een vijftal
mannen van middelbare leeftijd dat
al meer dan 25 jaar in het Limburgs
dialect zingt. De finalisten van LEFzoektocht naar muzikaal talent in
Horst, Sophie Lemmen en Renske

Verheijen, brengen ook enkele nummers ten gehore. De finalist van LEF in
de categorie jongeren tussen 11 en 15
jaar, Tijs Hermkens, staat ook op het
podium. De presentatie is in handen
van Rene Driessen en Eddie Versleijen.

FIFA 20 toernooi
bij sportverenigingen
In het kader van Horst aan de Maas 800 wordt op zondag
29 september een FIFA 20 toernooi gehouden in de voetbalkantine
van GFC’33 in Grubbenvorst en in de kantine van RKsv
Wittenhorst. FIFA 20 is het nieuwe computerspel waar spelers
tegen elkaar kunnen voetballen.
De winnaar van het toernooi mag
zich kampioen van Horst aan de
Maas noemen en plaatst zich voor
de landelijke kampioenschappen.
De voorronden worden gehouden bij GFC’33 om 10.00 uur en
Wittenhorst om 15.00 uur. Daarna
volgt een tweede serie voorronden
op zondag 13 oktober in de kan-

tines van Sporting ST in SwolgenTienray en bij Sparta in Sevenum.
Beide van 10.00 tot 13.00 uur.
De beste acht spelen diezelfde dag
vanaf 15.00 uur in de finale op het
sportpark van Sparta. Voor meer
informatie, kijk dan op www.horstaandemaas800.nl
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Brood bakken in De Locht
In Openluchtmuseum De Locht in Melderslo wordt zondag
29 september brood gebakken in het authentieke bakhuisje.
Het museum is deze dag geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
Kinderen mogen deze dag hun
eigen broodje kneden, vorm
geven en laten bakken. De groep
Vurdewind zorgt voor de muzikale noot en in de kapel van het

museum zingt het gemend koor
Carmina Servata.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdelocht.nl

Jodymoon in De Baersdonck
De band Jodymoon staat zondag 29 september op het podium van
theater De Baersdonck in Grubbenvorst. Dit optreden maakt deel
uit van een reeks afscheidsconcerten van Stichting Cambrinus
Concerten door heel Horst aan de Maas.
Jodymoon is een Nederlandse band
die net haar zesde cd heeft uitgebracht getiteld ‘A love brand new’.
Jodymoon bestaat uit zangeres en
pianiste Digna Janssen en multiinstrumentalist Johan Smeets.
Tijdens dit Cambrinusconcert wor-

Reunie Zaerumse mègjes
Een groep Zaerumse mègjes van de vroegere H.Hartschool in Sevenum kwam op zaterdag 14 september bij
elkaar voor een reünie. Vanaf hun 50e hebben ze dat om de vijf jaar gedaan. Deze keer was dat voor de
zevende keer. In De Wingerd werden veel herinneringen opgehaald en er werd veel bijgepraat. Speciaal
voor deze gelegenheid had Piet Oomen een toepasselijk inleidend filmpje gemaakt. Hij zette de dames ook
op de foto.

Rijden zonder autorijbewijs:
Een brommobiel van Vakgarage WEJEBE
biedt uitkomst!

Rijden zonder autorijbewijs:
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HO GE ENEen brommobiel van Vakgarage WEJEBE
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De brommobiel is hip geworden. En terecht!
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De Ligier modellen hebben een stoere, luxe en sportieve uitstraling. De wegligging is uitstekend en ze bieden veel mogelijkheden
tot personalisatie. De brommobiel vormt een veilig en comfortabel alternatief voor de brommer of scooter. Niet voor niets is
Vakgarage WEJEBE
Ligier populair
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23,hippe
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Blitterswijck, Tel.: 0478– 53 24 44
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Bezoek ook onze stand op Beleef Plus en bekijk onze actiemodellen. Graag tot dan!
Onze nieuwe brommobielen bieden u 2 jaar garantie en assistance. Een brommobiel rijdt u met een autorijbewijs of een AM-rijbewijs.
Drukfouten voorbehouden. © 09-19

Vakgarage WEJEBE
Oude Heerweg 23, 5863 AC Blitterswijck, Tel.: 0478– 53 24 44
mail: info@vakgaragewejebe.nl

Kijk voor meer informatie op
www.cambrinusconcerten.nl

Tabletcafé in bieb Horst
BiblioNu Horst organiseert op zaterdag 28 september een tablet
café. De bijeenkomst is van 10.00 tot 13.00 uur.
Het tabletcafé is voor wie alles
wil weten over de nieuwste
apps en handige functies op de
tablet, smartphone en e-reader.
Aanwezige studenten geven
uitleg, maar deelnemers kunnen
ook elkaar helpen. Het tabletcafé
is geen cursus of workshop, maar
een samenzijn van gebruikers.

De organisatie raadt aan om
een apparaat mee te nemen
dat is opgeladen, evenals
gebruikersnaam en wachtwoord.
Dit is handig bij het installeren van
nieuwe apps. Deelname aan het
tabletcafé is gratis.

Museum de Kantfabriek

Workshops vilten
Jolan Dufourné verzorgt zaterdag 28 september twee workshops
in Museum de Kantfabriek in Horst. In beide workshops gaan de
deelnemers vilten.
De eerste workshop, Bloemen houden van mensen, begint om 10.00
uur. Deelnemers leren dan een
bloem vilten. In de tweede workshop wordt geleerd holle en bolle
vormen te vilten. ‘Hol en bol, vilten
om een mal’ begint om 13.30 uur.
Bij aanmelding voor beide work-

TOT 45TOT
KM/H
45 KM/H

den zij aangevuld met celliste
Marie-José Didderen en violiste
Annelieke Marselje.
Dit concert begint om 16.00 uur.

shops wordt er een korting gegeven op het inschrijfgeld.

Kijk voor meer informatie over
beide workshops op
www.museumdekantfabriek.nl

Kindervoorstelling
over een kleine mol
In De Wingerd in Sevenum wordt woensdag 16 oktober tweemaal
de voorstelling ‘Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop
gepoept heeft’ op de planken gebracht. De eerste voorstelling
begint om 14.30 uur, de tweede start om 16.00 uur.
Over een kleine mol is een slapstickvoorstelling naar het bekende
boek van Werner Holzwarth en
Wolf Elbruch. Deze fysieke en bijna
woordeloze voorstelling is geschikt
voor iedereen vanaf twee jaar.
Mol komt boven om te kijken of
de zon al op is als er ineens op zijn
kop gepoept wordt. Mol gaat op
zoek naar de dader en ontmoet een

hoop wonderlijke dieren die duidelijk maken dat zij het in ieder geval
niet waren.
Meneer Monster maakt jeugd
theater vol fysiek geweld, humor
en muzikaliteit.

Kijk voor meer informatie op
www.kukeleku.com
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Medische zorg

America
zondag

Apotheek
Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

zaterdag
Heilige mis
19.00
La Providence (kloosterkapel)
zondag
Heilige mis
11.15

Hegelsom
Heilige mis

09.30

woensdag
donderdag
vrijdag

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

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Lottum

Heilige mis

09.00

Meerlo
zondag
Heilige mis
09.00
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Melderslo

zaterdag
Heilige mis
17.30
donderdag
Rozenkrans
17.30
		

Meterik

Venray
(alleen na telefonische afspraak)

De Wieënhof 1 5802 EZ Venray
0900 88 18
cohesie.org
spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00-08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen
08.00-08.00 uur

Gebiedsteams

zondag
Heilige mis
10.30
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Tandarts

Sevenum

vrijdag

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

18.00
19.00

kerkdienst
kerkdienst

27 t/m 29 september 2019
Tandartspraktijk Wasser
Eindstraat 23, Venray
0478 58 45 04

30 september
t/m 3 oktober 2019
Tandartspraktijk De Brier
Leunseweg 53b, Venray
0478 58 72 73

Verloskundige zorg
Verloskundige praktijk
Horst & Maasdorpen

De Schuilplaats
zondag

Opening belevingstuin in Lottum
Wethouder Thijs Kuipers van gemeente Horst aan de Maas opende op vrijdag 20 september de belevings
tuin Thielens wei in Lottum. Dit project is opgezet door de werkgroep Markt, Toerisme en Maas. Zij werkte
daarvoor onder andere samen met de gemeente, Landschap Horst aan de Maas en basisschool De Bottel.
Doel was om een plek met natuur en beleving te creëren met een verbinding met de Maas, de molen en de
dorpskern. Het project is in twee fases uitgevoerd met behulp van de schoolkinderen.

Spoedgevallendienst
Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

Tienray
zaterdag
woensdag

Kijk voor meer informatie op
www.op-festival.nl

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

Swolgen

donderdag

samenstelt en muzikanten uitdaagt
om de muzikale grenzen te verkennen.
Deze dag wordt ook de Cultuurprijs uitgereikt aan een inwoner vanwege zijn
of haar culturele prestaties.

Huisartsenpost

ma t/m vr 08.00-12.00 uur
alleen via 077 477 97 77
horstaandemaas.nl/gebiedsteam

dinsdag

Meuleveld Kinderkoor, AMC, dansers en danseressen van Froxx ,
ballet, Hosema, drummers van `t
Slaagveld en bands als Vendetta
Drive en Ashtray Leaves. Het festival
wordt traditioneel afgesloten door
de Muzikantine die speciaal voor de
gelegenheid enkele bijzondere bands

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

Gemeente Horst aan de Maas

zaterdag
Heilige mis
19.00
		

zaterdag
zondag
maandag

Op het Lambertusplein presenteren diverse modezaken tijdens twee
shows de nieuwste najaarsmode. De
winkels in het centrum zijn deze dag
geopend. Op het Wilhelminaplein
staan twee podia waar lokale artiesten hun kunsten laten zien. Op het
programma staan onder andere het

(alleen na telefonische afspraak)

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg

zondag

De achtste editie van het OP-festival, de start van het culturele seizoen in Horst aan de Maas, is op zondag 28
september in Horst. De activiteiten vinden vanaf 13.00 uur plaats op het Lambertus- en het Wilhelminaplein.

Venlo

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

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

Apotheek Maasdorpen

Grubbenvorst

zondag

Apotheek Horst

Start cultureel seizoen met OP-festival

10.00
14.30

Priesternoodnummer

America, Evertsoord, Hegelsom,
Horst, Kronenberg, Melderslo,
Meterik en Sevenum

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

06 55 40 80 23

Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum

Geen spoed, wel politie?

Lakei Boomkwekerijen heeft zich in 15 jaar ontwikkeld tot dé specialist
in de teelt van rozen en seringen. Wij zijn klantgericht, innovatief en
hebben een duidelijke visie. Kwaliteit is voor ons essentieel. Hierdoor
groeit onze klantenkring gestaag.
Om ons team van 30 eigen medewerkers te versterken zijn wij per direct
op zoek naar:

JUNIOR
MEEWERKEND
VOORMAN M/V
Ben jij de aanpakker met de juiste mentaliteit en op zoek
naar een bedrijf dat in jou investeert?
Wil je meer weten?
Bekijk onze vacature op: www.lakei-boomkwekerijen.nl
of neem contact op met Helga Marcellis
Mobiel: +31 6 23 02 81 98

0900 88 44

06 15 15 30 10
156x150 H3150 Hallo advertentie LAKEI.indd 1

21-09-19 12:04
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Agenda t/m 3 oktober 2019

do
26
09

za
28
09

Borduurcafé

Maakdagen in Kantfabriek

Concert Carmina Servata

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Tijd: 11.15-16.30 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Kapel Openluchtmuseum De Locht
Melderslo

Flexmarkt

Burendag Mussenbuurt

Tijd: 14.30-16.00 uur
Organisatie: Dendron College, Afslag10,
Sport aan de Maas
Locatie: Dendron College Horst

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: Valkplein Horst

Seizoenopeningsweekend
Wittenhorst

OndernemersCafé Grubbenvorst

Voldaan Festival

Rondleiding slakkenkwekerij Slaque

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Ondernemers Collectief Grubbenvorst
Locatie: Beej Toën Grubbenvorst

Tijd: 17.00 uur
Organisatie: Keet Grubbenvorst
Locatie: Witveldweg, Grubbenvorst

Tijd: 15.30 uur
Locatie: Escargotskwekerij Slaque Melderslo

Filmmakers vertellen over werk

Concert Alweer

Orgelconcert

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Kunstplatform Zeen
Locatie: Muziekcafé Anja ván de Smid Horst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Meriko Vocaal
Locatie: MFC De Meulewiek Meterik

Tijd: 16.00 uur
Locatie: Lambertuskerk Horst

Maanwandeling in de Heerepeel en
Schadijkse bossen

Cambrinusconcert Jodymoon
Horst aan de Maas 800

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN De Maasdorpen
Locatie: Theetuin De Rode Vennen Broekhuizen

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: Cambrinus Concerten
Locatie: Dagcentrum de Baersdonck Grubbenvorst

Kermis Swolgen
(tot en met 1 oktober)
Locatie: Centrum Swolgen

Seizoenopeningsweekend
Wittenhorst
Tijd: hele dag
Organisatie: voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Locatie: Sportpark RKsv Wittenhorst Horst

Kinderclub kapel De Schuilplaats
Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Stichting Evangelisatie Limburg
Locatie: Buitenterrein Gastendonkstraat 2, Horst

zo
29
09

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: voetbalvereniging RKsv Wittenhorst
Locatie: Sportpark RKsv Wittenhorst Horst

di
01
10

Afscheid pastoor Verheggen
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Sint-Gertrudiskerk Lottum

Walk&Talk
Tijd: 09.30-11.30 uur
Locatie: Bibliotheek Horst

E-Games
Horst aan de Maas 800
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Sportpark voetbalverenigingen GFC’33
Grubbenvorst en RKsv Wittenhorst Horst

Tabletcafé

Brood bakken

Tijd: 10.00-13.00 uur
Locatie: bibliotheek Horst

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Openluchtmuseum De Locht Melderslo

Workshops vilten

OP-festival

Tijd: 10.00 en 13.30 uur
Locatie: Museum de Kantfabriek Horst

Tijd: 13.00 uur
Locatie: Lambertusplein en Wilhelminaplein Horst

WANDTEGEL

1650

FORTALEZA 10 X 20 CM

BARCELONA 15 X 60 CM

€ / PER M

€ / PER M2

2

DETEGELTENT.NL

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

Crist Coppens

VLOER- EN WANDTEGEL

1995

Jouw agendapunt hier?

hamlapjes
4 stuks € 5,95

geldig t/m zaterdag
28 september 2019

runderpoulet
500 gram € 6,50

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

zo n dag 29 s e p te m b e r - koopzondag
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HADM

800

Het
EMAIL
: INFO
was een hele
@HOR
STAAN
opgave maar vanaf nu is ook de
DEMA
AS800
A(udio) V(isuele) serie met oude beelden
.N L
van alle kerkdorpen uit de gemeente in het
800-huis te bekijken.

WWW

.HORSTA

Hub Vermeeren
Voorzitter
werkgroep Foto en film

Sozentoer 800

29.09

29.09

05.10
Kaarten zijn beschikbaar via de site van
HadM800: www.horstaandemaas800.nl
OJC Gaellus, Tienray
Walhalla, Sevenum
OJC Canix, Lottum
OJC Niks, Horst

..............................
................................

......................................

...................................................

13.00 uur
16.30 uur
20.00 uur
23.30 uur

Onze historie op zeer uiteenlopende wijze in
beeld gebracht. Naast de filmclip over Hub
van Doorne uit America en Hay Peeters uit
Lottum met muziek van Jack Poels en Egbert
Derix kan de bezoeker zich verliezen in een
audiovisuele serie met oud fotomateriaal
van de laatste 100 jaar uit alle 16 dorpen van
onze gemeente.
Een documentaire over de geschiedenis van
de Lambertuskerk van Arie Stas vertelt over
het sociale verleden van de streek. Van dezelfde maker vertelt een andere film over
de geschiedenis van Peeldorp Griendtsveen.
Verder vele impressies van activiteiten zoals
die in 2019 dwars door de gemeente plaats
vonden.

06.10

06.10

08.10

Huisbioscoop 800-Huis
Te zien tijdens openingstijden op:
• dinsdag (10.00-12.00 uur)
• woensdag (13.00-16.00 uur)
• vrijdag (15.00-17.00 uur)
• zaterdag (10.00-14.00 uur)

09.10
12.10-13.10

12.10
t/m 14.10
13.10

In het infohuis kunt u ook terecht met vragen
over alle projecten van Horst aan de Maas
800.
Kerkstraat 1, Horst

0.NL

Agenda
Wanneer?

In het kader van Horst aan de Maas 800 past
ook het tijdsbeeld van meer recente veranderende opvattingen binnen de katholieke kerk. Horst aan de Maas kent al lang een
Het fenomeen jongerenmis is daar een uiting bloeiende popcultuur. In het kader van
van.
Horst aan de Maas 800 rijgen vier podia op zaterdag 5 oktober dwars door
Het in 1969 opgerichte Jongerenkoor Horst verzorgde de gemeente een serie optredens aan
de allereerste Jongerenmis in de St. Lambertuskerk. elkaar, waarbij het publiek met bussen
In de kerkbeleving brak daarmee een nieuw tijdperk wordt vervoerd van soos naar soos.
aan: de rebelse jeugd verzette zich tegen het verplichte kerkbezoek en wilde zelf gezicht geven aan Deze popmuziekronde langs verschillende
hun beleving van geloof met eigen missen die anders sozen in de gemeente richt zich in hoofdzaak
waren dan de bestaande. Terwijl er schande van werd op publiek van 16-65 jaar, waarbij spectaculaire optredens van verschillende lokale
gesproken werd elke jongerenmis drukbezocht.
bands of DJ’s op het programma staan.
Dit jaar zou het jongerenkoor 50 jaar zijn geworden
en laat het nog een keer van zich horen met een Jongerenmis en aansluitend een reünie voor oud-leden:
de Jongerenmis 2.0. Oud-leden kunnen meezingen in
het gelegenheidskoor o.l.v. een combo met oud-muzikanten. Geïnteresseerden kunnen zich melden In de huisbioscoop van het 800-infohuis
in Horst kan de bezoeker terecht voor
via jongerenkoorhorst@gmail.com
een aantal korte en langere films die
allen te maken hebben met Horst aan
Lambertuskerk
de Maas 800.
9 november 2019

AAS80

Doorlopende

Popmuziek dwars door de gemeente

Jongerenkoor en
veranderingen
in de kerk

ANDEM

13.10
t/m 15.10

Wat?

Waar?

E-Games & FIFA 19
Voorronde 1
Grubbenvorst, GSF’33
Wittenhorst, Horst
Concert Jodymoon
Cambrinusconcerten dwars
door de gemeente
Sozentour 800
Popronde dwars door gemeente

11.00-13.00 u.
15.00-19.00 u.
16.00 u.
De Baersdonck,
Grubbenvorst

Walhalla, Sevenum
Niks, Horst
Gaellus, Tienray
Canix, Lottum
Oogsttijd deel 3
Dorsen & Molendag

18.00 u.
20.30 u.
23.00 u.
01.30 u.
12.00 - 16.00 u.
Schadijkerweg,
Meterik
Molen- en Bevrijdingsfeest 10.00-17.00 u.
Expositie 75 jaar bevrijding
HouthuizermoLottum & wederopbouw molen len, Lottum
Verhalen in de Raad
19.30 u.
‘Toen borde nog telders heite’
Raadszaal Horst
Tienrays dorpsleven 1969
20.00 u. ParoFilmvoorstelling
chiezaal, Tienray
WK Bokkenollen
Start 11.00 u.
& Limonollen
Dorpskern,
Ludiek hindernissenparcours
Griendtsveen
Historie door 2 dorpen
14.00 - 18.00 u.
Expositie
Schakel, B’vorst
E-Games & FIFA 19
Voorronde 2 & Finale
Voorronde Sporting ST, Tienray
Finale Sparta, Sevenum
Donker Horst
Stilste evenement
van Nederland

10.00 - 13.00 u.
15.00 - 20.00 u.
Info website
Donker Horst
Centrum Horst

HadM800 wordt mede mogelijk gemaakt door:
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Klanten beoordelen
Superkeukens met een

8,5

Jij maakt ‘m super

3.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Bach
Deze compacte keuken is van alle gemakken
voorzien. Het verdiepte werkblad biedt alle
ruimte om uitgebreid te kokkerellen. Hier
uitgevoerd in de trendy kleur saliegroen,
met een strakke zwarte greep. Een
moderne keuken, helemaal van
deze tijd!

Franchetti

Vinci

Deze moderne leefkeuken
beschikt over bijzonder veel

Met deze praktische keuken

opbergruimte, zoals een hoekkast met

heb je alles binnen handbereik.

uittrekbare draaiplateau’s en brede lades.

6.999,-

En dat is heel handig! Deze keuken is hier
uitgevoerd in kristalwit mat lak met een

Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

granieten werkblad. Inclusief
keukenapparatuur met 5 jaar

klassieke keuken zijn de loopafstanden
minimaal. De handige wandplanken met
landelijke uitstraling bieden ruimte

6.099,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

voor mooie keukenaccessoires.

garantie.

HORST

Door de slimme indeling van deze

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

