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OLS-kunstwerk onthuld
In Sevenum werd zondagmiddag 30 augustus het kunstwerk onthuld dat door de organisatie van het OLS 2019 aan de gemeenschap is geschonken. Het beeld werd gemaakt door
Guus van Enckevort samen met de zes schutters van Schutterij St. Sebastianus die in 2018 het OLS wonnen. / Beeld: Sten Jetten

Geen horeca op kermisterrein

Onvrede over contact met gemeente

Er komt geen horeca op het evenemententerrein tijdens de Horster
kermis van zaterdag 19 tot en met woensdag 23 september.
Volgens een woordvoerder van gemeente Horst aan de Maas is er
wel gesproken met de ondernemers, maar is uiteindelijk besloten
geen horecaplein te realiseren op het terrein.

Bij de gemeente Horst aan de Maas zijn vorig jaar 55 klachten binnengekomen die vallen onder
gemeentelijke klachtenregeling. Dat zijn er twee minder dan in 2018. Het merendeel van de klagers
was ontevreden over de manier waarop ze door de gemeente behandeld werd.

Eerder gaf burgemeester Ryan
Palmen in dit blad aan dat er
gekeken zou worden naar een
samenwerking met alle horecaexploitanten uit Horst, in de vorm
van een horecaplein. Uiteindelijk
is besloten dit toch niet te doen.
Ook komt er geen extra muziek
tijdens de kermis, behalve dan die
van de attracties zelf. De vergunning voor de september-kermis
is dinsdag 1 september verleend.
Het al dan niet doorgaan van de
Horster kermis zorgde eind juli voor
enige verwarring. In eerste instan-

tie liet de gemeente weten dat de
kermis, in verband met de coronamaatregelen, niet door zou kunnen gaan. Op dit bericht kwam de
gemeente echter enkele dagen later
terug, door het evenemententerrein
in de Kasteelse Bossen aan te wijzen
als alternatieve locatie. Volgens de
gemeentewoordvoerder wordt het
kermisterrein afgesloten met een
omheining, is er een aparte in- en
uitgang en wordt er een duidelijke
looprichting aangegeven. Ook zou
er hetzelfde aantal attracties als
anders komen te staan.

Gemeente krijgt 55 klachten in 2019
Ook in 2018 kreeg de
gemeente veel zogenoemde
bejegeningsklachten. Dit aantal
is in 2019 iets afgenomen naar in
totaal 23. Deze klachten hebben
bijna allemaal betrekking op
het werkgebied van het Sociaal
Domein. Volgens de gemeente
krijgen inwoners niet altijd waar
ze denken recht op te hebben,
wat dan vervolgens leidt tot een
klacht. Uit het jaarverslag van de
Nationale Ombudsman blijkt dat
veel gemeenten hier tegenaan
lopen. Medewerkers van de

gemeente wordt onder andere
verweten dat ze inwoners arrogant
benaderen, zich verschuilen achter
regels of afspraken niet nakomen.
Van de 23 bejegeningsklachten die
bij gemeente Horst aan de Maas
zijn binnengekomen zijn 19 door
middel van een gesprek opgelost.
Bij de overige heeft een gesprek
niet tot de gewenste oplossing
geleid en hebben de klagers
vervolgens besloten er niet mee
naar de Commissie van bezwaren
en klachten of de Ombudsman
te gaan. Van de 55 klachten

zijn er 3 wel door de commissie
behandeld, die daarbij heeft
aangegeven dat de gemeente juist
heeft gehandeld.
Volgens de gemeente is er in
vergelijking met 2018 minder
geklaagd over de klantgerichtheid.
Dit komt onder andere doordat
alle medewerkers nu een mobiele
telefoon hebben en daardoor beter
bereikbaar zijn.
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Bellen met de burgemeester augustus

‘Kijk naar de lange termijn en niet alleen
naar vandaag’
Wat doet een burgemeester zoal? Vult hij zijn dagen met bezoekjes
aan mensen die 100 jaar of ouder worden of zit hij constant vergaderingen voor? We bellen aan het eind van elke maand burgemeester
Ryan Palmen om te vragen wat hij deze maand heeft meegemaakt.
In augustus werd de burgemeester onder andere geconfronteerd met
de gevolgen van de coronamaatregelen.
Augustus kenmerkte zich door
een uitzonderlijke lange hittegolf.
Niet zo vreemd dus dat Horst aan
de Maas massaal naar het strandbad in de Kasteelse Bossen trok
om daar verkoeling te zoeken.
Daardoor werd het er zo druk dat
de anderhalvemetermaatregel
niet meer gehandhaafd kon worden. Palmen besloot daarop het
strandbad te sluiten. “Het was op
een gegeven moment niet meer
te managen. We probeerden de
mensen wel te ontmoedigen om
naar het strandbad te komen, maar
dat bleek niet voldoende te werken. We konden er ook niet zomaar
een hek neer gaan zetten. Daarom
besloten we het bad op zondag
9 augustus te sluiten. Dat doe je
liever niet, je wilt dat mensen
hun eigen verantwoordelijkheid
nemen. Hadden we het eerder
kunnen voorzien en dus eerder
maatregelen moeten nemen?
Dan hadden we misschien kosten
gemaakt die achteraf niet nodig
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waren. Het werd opeens drukker en
daar hebben we op gereageerd. Er zijn
maatregelen genomen en nu verloopt
het er heel ordelijk.”
Ook in attractiepark Toverland werd er
geworsteld met de anderhalvemeterregel. “Bij een bezoek aan het park
zag ik dat de rijen erg lang waren.
Doordat er 1,5 meter afstand gehouden moet worden, zijn niet alle karretjes bij de attracties bezet omdat de
afstand daar maar 1.35 meter is, met
als gevolg lange rijen. Als mensen
een uur in de rij moeten staan, wordt
het ook steeds moeilijker om die
1,5 meter vol te houden. Dus vroeg ik
me af: wat kunnen we daar aan doen?
Wat hebben we liever: dat mensen
een uur lang op elkaar gepropt staan
of 1 minuut op 1.35 meter afstand
van elkaar in een karretje zitten.”
Reden voor Palmen om, na overleg
met de Veiligheidsregio, het park toe
te staan bij wijze van proef de 1,5
meter los te laten. “We hebben dit
besproken met de waarnemend voorzitter. Die was akkoord. Toen deze vervolgens met vakantie ging, bleek dat
zijn vervanger het er niet mee eens
was. Dan houdt het op. Jammer inderdaad, maar ‘no hard feelings’.”
Dit soort zaken worden echter weer
in perspectief gezet, als vervolgens
op De Schatberg een man verdrinkt.

“Heel triest dat dit is gebeurd. Zeker
omdat het zo lang heeft geduurd
voordat het lichaam werd gevonden.”
Palmen was ook bij het afscheid van
oud-burgemeester Joke Kersten, die op
6 augustus overleed. “Ik kende haar
onder andere van het Broederschap
van oud-bestuurders. We hebben met
haar een hele mooie vrouw verloren.”
Hoewel de vakantie in augustus nog
volop bezig was, waardoor Palmen
tijd had om wat zaken bij te werken,
werd er ook weer van alles georganiseerd. Zoals het Dutch Open Eventing

op De Peelbergen in Kronenberg.
“Helaas zonder publiek, maar het was
fantastisch om te zien wat daar werd
neergezet. Dat maakt me dan wel trots.
Mijn zus heeft altijd paardgereden.
Vroeger ging ik dan wel eens mee naar
concoursen en dan mocht ik daarna het
paard droogstappen. Daar bleef het dan
ook bij”, zegt hij lachend.
De eerste raadsvergadering na het
reces vond op dinsdag 25 augustus
plaats. Sinds lange tijd weer in de
raadszaal. “Fijn dat we weer fysiek
bij elkaar kunnen komen. Je doet dit

werk niet om een vergadering te leiden terwijl je in de camera van een
laptop kijkt.” Corona blijft echter nog
wel een tijdje bij ons, erkent Palmen.
“We moeten daar met alles rekening
mee blijven houden. Aan de andere
kant moeten we ook niet te veel gaan
micromanagen. We moeten proberen
vooruit te kijken en plannen durven
te maken voor de toekomst. Kijk naar
de langere termijn en niet alleen naar
vandaag.”
Tekst: Marieke Vullings

Brief over windmolens Grashoek

Kritiek VVD Horst aan de Maas op brief college
VVD Horst aan de Maas heeft in een serie vragen kritiek geuit aan het adres van het College van B&W van
gemeente Horst aan de Maas. Die stuurde onlangs een brief aan het college van Peel en Maas om rekening
te houden met de ondernemers en bewoners aan de Horster kant van de gemeentegrens bij het realiseren
van windmolens langs de A67 in het buitengebied van Grashoek. De partij vraagt zich af of de brief
slechts ‘voor de bühne’ was.
Het Horster college stuurde de
brief omdat het naar eigen zeggen bezorgd is over de komst van
vijf windmolens langs de A67.
‘Wij maken ons zorgen over de
belangen van de (recreatieve) ondernemers in De Peelbergen en onze
inwoners in de Peel’, schreef het
college onder meer. Ze vroeg het
college van Peel en Maas om de
gemeente Horst aan de Maas en de

belanghebbenden in de Peelbergen
op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.
Momenteel is Peel en Maas het beleid
rondom windmolenparken aan het
herzien waardoor aanvragen niet
behandeld worden. Wethouder Paul
Sanders van de gemeente Peel en
Maas gaf al aan dat er nog geen aanvraag binnen is voor de realisatie van
vijf windmolens in Grashoek. De VVD

Horst aan de Maas vraagt zich af
waarom het Horster college een brief
heeft gestuurd over een windpark dat
nog niet aangevraagd is.

‘Nietszeggend’
‘Uw oproep in de brief aan B&W
van Peel en Maas is nietszeggend’,
schrijft de VVD in de vragen. De partij vraagt zich onder meer af wat
nu het standpunt van het college is

over het windmolenpark en wat het
college wil bereiken met de brief.
‘Hoe verklaart u de, in de buitenwereld verwarrend overkomende,
verschillende signalen die leden van
uw college in de regio verspreiden?
Er zijn, blijkens onze informatie, collegeleden die zich in diverse overleggremia al zeer positief over de komst
van dit windpark hebben uitgelaten.
Deze insteek staat ons inziens haaks
op de beoogde afdronk van deze
brief aan Peel en Maas. Of is deze
brief geschreven voor de bühne?’,
aldus de VVD.
Het college van Horst aan de Maas
heeft de vragen in behandeling.

Overval woning Horst
De bewoonster van een woning aan de Harrie Driessenstraat in Horst is vrijdagochtend 28 augustus
overvallen. De daders zijn nog niet gevonden.
Volgens de politie overvielen twee
onbekende mannen de vrouw toen
zij rond 08.00 uur haar woning
wilde verlaten. “Dankzij een alerte
buurtbewoner die poolshoogte

kwam nemen vluchtten de
overvallers kort nadat ze in de
woning waren geweest.”
De politie heeft direct na de
overval een burgernetbericht

verstuurd. Het tweetal was
ongeveer 30 jaar oud, een man
droeg een zwarte jas met een
spijkerbroek en een mondkapje.
De tweede verdachte droeg een

blauwe hoody. De overvallers
waren niet bewapend.
De bewoonster raakte lichtgewond
bij de ontstane worsteling in
de woning. De politie vraagt
eventuele getuigen zich te melden.
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Project Woninginbraken

‘Mensen denken snel dat bij hen niets te halen valt’
Het team van politie Horst-Peel en Maas was donderdag 27 augustus te vinden in het centrum van Horst.
In het kader van het Project Woninginbraken gaven zij meer informatie over het voorkomen van inbraak.

Ondanks het nog vrij vroege tijdstip,
09.30 uur, weten toch al wat mensen
deze morgen het tentje van de politie te vinden. Op enkele hangtafels
liggen folders, vlaggetjes en ander
promotiemateriaal. De politie is present met enkele agenten waaronder
Sjan Schreinemachers en Iljas Visker.
“Het doel van dit project is mensen
bewust maken van verdachte situaties”,
licht Schreinemachers toe. “We willen graag meer ogen in de wijk. Hier in
de regio hebben we voornamelijk
te maken met gelegenheidsinbrekers. Hoe moeilijker je het ze maakt,
door je huis goed te beveiligen, hoe
beter. We willen mensen tips meegeven over wat ze zelf kunnen doen.”
Visker: “Mensen denken al snel: bij ons
gebeurt dat niet. En laten bijvoorbeeld
de achterdeur ’s avond open of laten de
laptop en ipad in het zicht liggen. Als er
een inbraak in de wijk is, worden mensen weer even alert en daarna verslap
de aandacht. We willen mensen erop
wijzen dat het goed is om altijd alert
te zijn.” Volgens de agenten zijn er verschillende manieren om extra ogen in
de wijk te creëren. Schreinemachers:
“Denk aan zo’n buurtpreventieapp, het

is zeker de moeite waard om je daarvoor aan te melden. Zorg er ook voor
dat je laptop, tablet en telefoon boefproof zijn. Mensen denken vaak dat bij
hen niets te halen valt.”

Zorg er ook voor dat
je laptop, tablet en
telefoon boefproof zijn

De gemeente Horst aan de Maas
is ook betrokken bij het project.
Visker: “We vormen een driehoek
met politie, gemeente en burgers.”
Op woensdag 9 september organiseert
de politie het interactieve spel ‘Boef in
de wijk’. Samen met inwoners wordt de
eigen woonomgeving bekeken en leren
zij hoe ze verdachte situaties kunnen
herkennen. Er is een ‘boef’ actief en via
aanwijzingen kunnen deelnemers jacht
op hem maken. Meer informatie is te
vinden op de sociale media-kanalen
van de politie Horst.
Tekst en beeld: Marieke Vullings

Bieb vraagt subsidie voor
verhuizing
BiblioNu Horst vraagt aan de gemeente Horst aan de Maas een
bijdrage van 66.000 euro voor de verhuizing naar ’t Gasthoês.
Wethouder Han Geurts wil echter eerst meer duidelijkheid over de
verhuiskosten.
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In juni zegde de gemeenteraad
de bibliotheek een subsidie van
60.000 euro toe. Dit bedrag is
bedoeld voor de transitie van het
bibliotheekwerk. BiblioNu vraagt
nu nog eens 66.000 euro voor
de verhuizing naar haar nieuwe
onderkomen in ’t Gasthoês. In een
brief aan het College van B&w
geeft directeur-bestuurder Fons
Steggink aan dat er samen met de
architect en de interim-directeur
van ‘t Gasthoês is gekeken naar de
invulling van de ruimtes. Er wordt
onder andere gebruik gemaakt van
de bestaande inventaris van de
bieb. Volgens de bibliotheek moe-

ten er echter meer kosten worden
gemaakt zodat er een werkplek
ontstaat die aansluit bij de tijd. In
die 66.000 euro zijn onder meer
meegenomen 10.000 euro verhuiskosten, een keukenblok, automatiseringskosten en de inrichting van
Wifi-punten.
In antwoord op vragen van de
gemeenteraad gaf wethouder Han
Geurts tijdens de raadsvergadering van dinsdag 25 augustus aan
dat de gemeente eerst in gesprek
wil met de bibliotheek. “We willen
eerst duidelijk hebben of deze kosten allemaal betrekking hebben op
de verhuizing.”

Lintje voor Thij Verheijen
Thij Verheijen uit Sevenum heeft zondag 30 augustus een
Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Hij kreeg het lintje uit
handen van burgemeester Ryan Palmen aan het einde van bekerwedstrijd Sparta ’18-SV Kronenberg.
Thij Verheijen (74) is vanaf 1978
als vrijwilliger verbonden aan
Voetbalvereniging Sparta ’18. Hij was
onder andere jeugdleider, wedstrijdsecretaris en bestuurslid jeugdcommissies. Ook speelde hij een grote
rol bij de uitbreiding en verbouwing
van de kleedlokalen en de extra
bergingsruimte in 2007. Sinds 2003
is hij verantwoordelijk voor sponsorzaken en is hij de technische
man binnen de vrijwilligersploeg
die zorgt voor het onderhoud van

het sportcomplex. Daarnaast was
Verheijen van 1987 tot 1999 Vorst en
bestuurslid van carnavalsvereniging
D’n Ezelskop Sevenum. Van 2000
tot 2016 was hij bestuurslid van
de Bond van Carnavalsvereniging
in Limburg (BCL), van 2003 tot
2016 tevens voorzitter van district
Noord. In 2010 richtte Thij Verheijen
Beugelclub Bergerbaan mee op,
waarvan hij nog steeds bestuurslid
is. Thij verheijen is benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje-Nassau.
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Jongen
beroofd van
telefoon
Een 14-jarige jongen is zaterdag 29 augustus overvallen in
het speeltuintje ‘t Östen
riekske in Horst. De jongen
werd daarbij beroofd van zijn
telefoon.
De beroving vond tussen 21.50 en
22.10 uur plaats. De daders zijn
twee mannen die vanaf de speeltuin de Emmastraat in zijn gelopen richting Gebr. van Doornelaan.
De politie geeft aan dat één
van de daders een zwart Black
Bananas shirt/vest aan zou hebben gehad. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er na
een oproep op Facebook enkele
reacties binnenkomen waarmee
zij nu aan de slag gaat. Eventuele
getuigen kunnen zich nog melden
via 090 88 44 onder vermelding
van zaaknummer 2020139165.

Voorbij zijn
de dingen
van ons samen.
Een nieuw begin
komt er niet.....
Op woensdag 26 augustus 2020
overleed in de leeftijd van 73 jaar

Marianne Nelissen-Siebers
echtgenote van

Ton Nelissen
lieve mam en trotse oma van
Rob en Miranda
Jelle
Gijs

Te koop gevraagd vrijstaande woning
in Horst, oud/nieuw/opknapper/
bedrijfswoning, alles aanbieden.
We hebben geen haast en hoeven zelf
niks te verkopen. Tel. 06 54 33 70 00
Ricktielen@gmail.com.
Gezocht schoonmaker (m/v) om
samen ons bedrijf doordeweeks
netjes te houden. Op basis van nuluren. Dag(en) / tijden bespreekbaar.
Voor meer informatie: Montair in
Kronenberg 077 467 24 73.
Qigong Flow in Horst start
nu! Zie www.thuisreis.nl voor
cursusaanbod. Gratis proefles. Diane
Zuiderwijk Whatsapp 06 51 24 93 70.
Te huur 2-onder-1-kapwoning in
centrum Horst van 1/11/2020 tot
30/4/2021 met 4 slaapkamers.
Tel. 06 10 16 01 42.
Appels, peren en pruimen te
koop in de automaat. Fruitbedrijf
Jenniskens Crommentuynstraat 50
Meterik Tel. 06 12 99 88 59.
Denk aan kleingeld!!
Gezocht poetshulp voor circa 3 uur
per week. Tel 06’42 17 69 97.

-onderhoud
Beemdweg 11, 5962 AT Horst
Tel. (077) 398 55 54
kleusschoon@hetnet.nl

† Horst, 25 augustus 2020

levensgezel van

Mia Vullings - Mooren
weduwnaar van
Riet Wijnhoven - de Bruijn
Ravenna (VS) Bram † en Ann
Coco
Speyer (DE) Ilze en Roderick
Grace

Horst Erik
Boedapest (HU) Mark en Orsolya
Leo

Korverstraat 6
5961 KL Horst

De Kolk 3, 5961 RD Horst
Op zaterdag 29 augustus 2020 hebben wij in besloten kring
afscheid genomen van Lei.
Wij willen iedereen hartelijk danken voor alle steun en
medeleven in welke vorm dan ook.

“Ik heb een fijn leven gehad...”
Marianne

Ons bereikte het droevige bericht
van het overlijden van

Op 26 augustus is rustig ingeslapen onze oudste zus,
schoonzus en tante

Lei Wijnhoven

Marianne Nelissen-Siebers

die tot 2019 als zeer gewaardeerd bestuurslid in ons midden was.

Wat gaan we je missen.

Wij wensen Mia, kinderen en kleinkinderen
alle kracht en troost dit verlies te dragen.

Ria-Jan, José-Jos ,Thei-Cécile ,Jac-Diny, Peet-Koos, Henk-Jeanny,
Joep-Paulien, Paul-Elise, Yvonne-Wim, Loes-Jos, Monique-Loek,
René †-Marion, Joyce-Chris en alle (achter)neven en -nichten

Bestuur en leden KBO Horst

Bezige handen, nu gevouwen en stil
een leven vol ijver, zo was je wil
Nu heb je rust, met lichaam en geest
vaak zullen we denken aan wat is geweest.

Alles stroomt en niets is blijvend
Niemand kan tweemaal in dezelfde rivier stappen

Op woensdag 26 augustus 2020
overleed in de leeftijd van 77 jaar

Ger Hagens
echtgenoot van

Mien Hagens - Jenniskens

Herakleitos

Na een periode van ziekte is overleden mijn lieve man,
onze lieve vader, schoonvader en opa

Pierre van Rijswijck
weduwnaar van

Liesbeth Wijnhoven †
echtgenoot van

Betsy de Keizer

lieve pap, schoonvader en opa van

Familie Hagens
Familie Jenniskens

en

* Venray, 3 maart 1941

Luna

Ricardo en Nancy, Sven
Ramon en Marloes, Mik, Siep, Roef
Roel

vloerreiniging

Benoemd tot Lid in de Orden van Oranje-Nassau
Erelid van de Katholieke Bond van Ouderen

Horst Anita en Ben
Eva en Koen, Guus en Evi

Appels zelf plukken 50 cent, pruimen
1 euro/ kg, grote Chrysant 3,50 euro/
pot, fruitbomen 7 uro. Van Lankveld
Tienrayseweg 2, 5864 CT Meerlo.
Tel.: 06 53 13 01 32.

Pijnklachten nek en schouders?
Natuurgeneeskundige praktijk
Powerful Stones 06 40 88 97 54.

Lei Wijnhoven

Janneke en Paul

Gezien de huidige omstandigheden hebben wij op
maandag 31 augustus in besloten kring afscheid genomen.

Voor snijbonen, snoep- en
soeptomaten, paprika,
komkommers, courgette enz.
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom. Tel.: 077 398 35 52.

Met veel pijn en verdriet moeten wij nu afscheid nemen,
helaas konden wij jou niet vasthouden.

Vrouwboomweg 10
5961 PM Horst
Wij hebben woensdag 2 september in besloten kring afscheid
genomen van Ger.
Een bijzonder woord van dank aan Dr. de Weert,
afdeling Neurologie en Oncologie van het UMC Maastricht en
de medewerkers van Groene Kruis Thuiszorg Team Horst.

We zijn dankbaar dat we hem samen hebben
mogen begeleiden in zijn laatste levensfase.
* Melderslo, 10 augustus 1941
Amsterdam
Nijmegen
Veldhoven
Assen
Amsterdam

† Nieuwegein, 28 augustus 2020

Jaap
Guus
Marieke en Arjen, Tess, Cas, Gijs
Marleen
Lennert en Isabel, Yannai, Idris

Correspondentieadres:
Oeverloper 1
3435 DX Nieuwegein
De uitvaart vindt in besloten kring plaats.
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115 kilometer in 23 uur
Loek Engels en Sjors Hegger gingen onlangs de uitdaging aan: in 23 uur liepen zij het 115 kilometer lange
Petranpad door Horst aan de Maas en Venray. Zo ontdekten ze dat het dicht bij huis ook heel mooi kan zijn.

Mart Peeters
heel hartelijk danken!
Het heeft ons goed gedaan.
Familie Peeters, Swolgen

Met droefheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van ons erelid

Mart Peeters
Met respect en waardering denken wij terug
aan zijn jarenlange inzet bij de visclub in Swolgen.
Medeoprichter, 69 jaar lid waarvan 16 jaar als bestuurslid
en een trouwe vrijwilliger bij het onderhoud viswater.
Wij wensen de familie Peeters-Strijbos veel
sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.
Bestuur en leden van H.S.V. De Schol

Wij zijn gespecialiseerd in kweken van spillen en lichte laanbomen en zoeken ter versterking van ons team een:

MEDEWERKER
BOOMKWEKERIJ

m/v

De Medewerker Boomkwekerij heeft afwisselend werk.
Behalve de allround werkzaamheden in de boomkwekerij heeft
de medewerker diverse logistieke taken, waaronder het laden en
lossen van pallets en kluitbomen.
Wij vragen
Ervaring met het rijden van tractor en heftruck.
Goede communicatieve vaardigheden vanwege contacten met
klanten en chauﬀeurs.
Een zelfstandige medewerker, maar ook collegiaal.
Ervaring in de sector is een pre.
Wij bieden
Bij goed functioneren een duurzame arbeidsrelatie op basis
van een vast dienstverband volgend CAO Open Teelten.
Reageren
Bel met Mariola Geurts 06-25012165 of stuur een mail
met je CV + motivatie naar info@boomkwekerijgeurts.nl

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Paaltje gemist
Het Petranpad telt negen etappes
en voert door Horst aan de Maas en
Venray via onder andere de Peel en de
Castenrayse Vennen. Van de 115 kilometer loopt 95 kilometer over onverharde paden. Dat maakt het er niet
altijd makkelijker op, geven de mannen aan. Op 14 augustus om 22.00
uur startten de twee in Sevenum, om

23 uur later weer op hetzelfde punt
onthaald te worden door familie en
vrienden. Dat betekent dat ze een
groot deel van de route in het donker liepen. Een bijzondere ervaring
vonden Loek en Sjors. “’s Nachts was
het het mooist, als je dan wandelt in
de stilte”, vertelt Sjors. “En omdat we
allebei de Kennedymars hebben gelopen, weten we hoe het is om ’s nachts
te wandelen. Al hebben we wel een
paar keer een paaltje gemist, omdat
we het niet zagen in het donker.”
Ze zijn gelukkig ook niet op vreemde
wezens gestuit terwijl ze door de
donkere natuur dwaalden. “Van een
eerdere tocht kan ik me nog wel herinneren dat ik in het duister langs een
beek liep en er opeens een stel eenden opvloog. Daar schrok ik toen wel
van”, weet Loek nog. “Nu zijn we wel
wat koeien tegen gekomen, maar die
keken ons allemaal aan alsof ze dachten: wie loopt daar nu?”

Dezelfde humor
Onenigheid onderweg hebben ze ook
niet gehad. Loek: “Sjors en ik hebben
echt een klik en delen dezelfde humor.
Er is onderweg niemand uit frustratie in de beek geduwd”, grapt Loek.
Sjors: “Als je geen klik met elkaar
hebt, hou je ook geen 23 uur samen
vol. Bovendien hebben we allebei flink
wat kilometers in de benen. Je moet
ook eelt op je voeten hebben wil je dit

doen. We hebben eigenlijk drie keer
de vrouwenafstand van de Nijmeegse
Vierdaagse in één keer gelopen.”

Bakje koffie
Waar de twee wandelaars tijdens
hun tocht ook zijn achter gekomen,
is hoe mooi het dicht bij huis kan
zijn. Sjors: “Je kent je omgeving wel,
maar toch niet zo goed als je denkt.”
“Zeker als je er op andere momenten
komt”, vult Loek aan. “We hebben er
echt van genoten.” Natuurlijk waren
er ook minder leuke momenten, dat
ze er even doorheen zaten en elkaar
moesten oppeppen. “Het venijn zat
hem in de staart”, zegt Sjors. “Je krijgt
natuurlijk een dip door de slaap, maar
daar kun je doorheen lopen. Maar na
100 kilometer beginnen de spieren
echt te protesteren, dan wordt het
zwaar.” Gelukkig kregen ze onderweg
steun van familie en vrienden. Loek:
“Zo zat een vriend van ons ’s nachts in
Lottum klaar met een bakje koffie en
op het einde werden we opgewacht
met ‘sterrepisters’.” Het was echt een
geweldige ervaring, vinden de twee.
Loek: “Je komt jezelf tegen, maar
denkt dan daarna: dat hebben we potdomme toch maar gedaan. Ik zou het
iedereen aanraden om een keer het
Petranpad te lopen. Laat het vooral
horen, dan lopen wij weer mee.”
Tekst: Marieke Vullings

Mondkapjes voor Dendron-leerlingen

Geurts-Geurts Laan- en Sierboomkwekerij
Groeneweg 28 • 5812 AL Heide

geen
bezorgkosten

De uit Sevenum afkomstige Loek
(45) en Sjors (26) uit Meterik zijn
geen amateurs als het om wandelen gaat. Beiden liepen ze al menig
Kennedymars en ook namen ze
verschillende keren deel aan de
Dodentocht in België, waarbij binnen
24 uur 100 kilometer moet worden
gelopen. Loek waagde zich een aantal
jaren geleden al een keer eerder aan
het Petranpad. Toen moest hij na 70
kilometer echter afhaken. “Ik merkte
dat het toen ver genoeg was. Dat was
wel een domper en in mijn achterhoofd had ik al het idee om het nog
een keer te proberen.” Via zijn schoonfamilie leerde hij Sjors kennen, ook
al zo’n fanatieke wandelaar. Sjors:
“We houden beiden wel van een uitdaging en zo kwam het balletje aan
het rollen om het Petranpad in één
keer te lopen.” Loek, lachend: “Als je
Sjors een uitdaging voorhoudt, dan
gaat hij er voor. We zoeken allebei
graag onze grenzen op.”

Ook ideaal
voor bedrijven

Leerlingen en medewerkers van het Dendron College in Horst moeten vanaf deze week mondkapjes dragen. Eerder nog liet de school weten geen extra maatregelen te nemen in verband met het coronavirus.
In een brief aan de leerlingen en
ouders heeft het schoolbestuur
vorige week bekendgemaakt dat er
toch mondkapjes gedragen moeten worden. “We hebben gemerkt
dat het moeilijk is om de minimale
afstand te (kunnen) handhaven tussen leerlingen en medewerkers”,
staat in de brief. “En dat is juist zo

belangrijk om de verspreiding van
het coronavirus zoveel mogelijk in te
perken. Daarom vragen we al onze
leerlingen en medewerkers vanaf
maandag 31 augustus op school een
mondkapje te dragen.” De leerlingen moeten zelf voor een mondkapje zorgen. Deze zetten ze op als
ze de school binnengaan en mogen

ze pas afzetten als ze in het lokaal
zijn gaan zitten. Ook tijdens de wisselingen van de lessen, in de pauzes
en in de aula moet het mondmasker
worden gedragen.
Verder worden in de school alle
deuren en ramen opengehouden,
zodat er voldoende geventileerd kan
worden.
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familie \ 0309
Geboren

Dirk

20 augustus 2020
Zoon van
Lambert & Juliette
Philipsen-Direks
Ulfterhoek 14
5975 RG Sevenum

Heej haet veul gegaeve
ma wiënig genaome.
Op vriedág 28 augustus hebbe weej
afscheid motte neme ván miene leve man,
ôzze pap, schonvader en opa

Ing.

Jan Keijsers

oud-directeur Keijsers Interieurbouw
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Wonen met Lef in Sevenum! We zijn
op 12 en 13 sept op de bouwlocatie
van 13.00-16.00 uur voor info.
Aanmelden www.steinhagen.nl

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

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

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Marian Keijsers-Lendfers
Heej is gestorve in de laeftiëd ván 81 jaor.
Marian
Frank en Franka
Nina
Paul en Wilma
Mark, Bart
Janine en JP
Guus en Beau

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Gos Hawinkels
echtgenoot van

Dien Hawinkels-Lommen †
* 23 mei 1931

Tegelen

Gaer hájje weej mit iederiën afscheid wille neme.
Gezeen de huidige situatie doôn weej dit in beslaote kring.

Familie Hawinkels,
Vossenpad 7, 5932 SJ Tegelen

As geej de dinst wilt volge, dá is dit meugelijk via de live-stream.
Geej kunt daovur komende zaoterdaag, 5 september, i-logge via
https://youtu.be/7m7uhdEQ90o. De dinst begint um 10.30 oor
vánoêt de kaerk ván Hôrs.

Familie Lommen
Wolfsklauw 9, 5975 TM Sevenum

Jouw muziek heeft geklonken, het is de stilte die overblijft.

Jan Keijsers
Jan was sinds 2013 erelid van de Koninklijke Harmonie van Horst
en medeoprichter van Stichting Vrienden van de Koninklijke
Harmonie van Horst. Jan bedankt voor jouw toewijding.

Bestuur, ereleden, leden van verdienste,
leden en Vrienden van de
Koninklijke Harmonie van Horst

Tel. 077 - 302 11 40

† 29 augustus 2020

Familie Hawinkels
Familie Lommen
Correspondentieadres:

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus
vindt het afscheid in besloten kring plaats.

Altijd samen in gedachten,
in gedachten voor altijd samen.
Met een diep gevoel van bewondering laten wij je nu gaan.
Bedroefd om de grote leegte die je achterlaat maar dankbaar
voor alle mooie en fijne herinneringen, geven wij u kennis van
het overlijden van mien megje, ôs mam en lieve oma

Jo Wijnhoven - Van de Voort
7 september 1938

30 augustus 2020

54 jaar in liefde verbonden met

Sjaak Wijnhoven
José en Ron van Els - Wijnhoven
Maikel en Eline
Kimberley en Twan

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Jacqueline en Charles Linders - Wijnhoven
Melissa
Nathalie

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Johan Wijnhoven en Liesbeth Stevens

Tot ôs groëte verdreet ontvinge weej ’t bericht
dát ozze Ald Preens en carnavalsvriend

Jan Keijsers
is aoverleeje

0478 533 226 / 06 2361 1350

Vier maanden na het overlijden van zijn geliefde vrouw, moeten
wij u tot ons verdriet mededelen dat van ons is heengegaan
onze broer, zwager en oom

Hertog Arnoldlaan 5, 5961 TA Hôrs

Wij wensen Marian, kinderen, kleinkinderen en familie
veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
uit vaar t verzorging

Zoals de dag uit de nacht treedt
treedt het leven uit de dood
er is liefde die niet sterft

Jan waas Preens in 1968, lid ván ôs veriëniging en de commissie
postbezörging en ald besteurslid.

Joachim Wijnhoven
Meerlo, 30 augustus 2020
Mam is in Afscheidshuis ’t Pastoersweike, Bosweg 5 in Swolgen,
waar mogelijkheid is om persoonlijk afscheid van haar te
nemen na telefonisch contact, 06-12611290.
De afscheidsmis vindt plaats op vrijdag 4 september in besloten
kring, waarna we mam begeleiden naar het crematorium.

www.petraduijkers.nl

Jan zulle we bliëve herinnere aas ’n ziër waardig lid din wies op
’t lest enorm betrokken waas beej de Ald Preense en D’n Dreumel.

Dag en nacht bereikbaar

Weej wense Marian, Frank en Franka, Paul en Wilma, Janine en JP
en de kleinkiënder hiël veul sterkte toe met dit groëte verlees.

Wij zijn verdrietig dat we afscheid moeten nemen van

Besteur en leeje Carnavalsveriëniging D’n Dreumel Hôrs
Ald Preense Kompeneej D’n Dreumel

Jo Wijnhoven

Bel dag & nacht
0478-515221
www.briensveld.nl

Wij zoeken een goede en
betrouwbare hulp in de huishouding
bij ons in Maasbree voor tussen de
16 en 32 uur per week. Rooster
kunnen we in overleg samen indelen.
Werkzaamheden zijn gewoon
huishoudelijk en niet tijdelijk.
Interesse? Schrijf naar
colmore2@gmail.com.

Veel hortensia’s (o.a. limelight),
rhodo, azalea, vlinderstruik,
groenblijvers e.a. heesters (op
stam), bodembedekkers, vaste pl.
enz. Open za. van 9.30-16.30 uur. of
na tel. afspraak op do-vrij 06 40 32
71 08. www.veld-tuinplanten.nl. Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree.

We zijn dankbaar dat we voor haar mochten zorgen en
we zullen haar lieve lach en vriendelijkheid gaan missen.
We wensen de familie veel sterkte.
Namens alle medewerkers en
vrijwilligers van Gooiendaag,
Ruud en Petra Leijssen

zorg voor ouderen

0309 \ nieuws
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Van Blindheid Genezen

Jörgen en Pierre maken publieks
vriendelijke kerkwijzer Melderslo
Wat staat en hangt waar eigenlijk in de St. Odakerk van Melderslo? En wat betekenen al die beelden, kruizen
en andere leestekens in de kerk? Jörgen Dinnissen en Pierre van Rijswijck uit Melderslo hielden zich wekenlang bezig met deze vragen en bundelden de antwoorden in het boek Van Blindheid Genezen.

Op maandag 31 augustus 2020
is totaal onverwacht uit ons leven weggerukt

Rudy Noya
Overleden op 44-jarige leeftijd.
grote liefde van

Daniëlle
lieve pap van

Star , Jez en Liv
lieve bonuspapa van

Tjeerd en Jens
zoon van

Mia en John
Chris en Liesbeth
Broers, zussen, neven en nichten Noya
en familie Vorstermans
Correspondentieadres: Meterikseweg 39, 5961 CT Horst
Zijn laatste optreden zal zijn op zaterdag 5 september om 11.00 uur
in de tuin van Graaf ter Horst, Kasteellaan 1, 5961 BW Horst.
Hiervoor kunnen jullie je aanmelden via de onderstaande QR-code.

Zijn laatste optreden is ook live te volgen via
www.twitch.tv/stagecreweventsnl
Condoleren is i.v.m. corona helaas niet mogelijk. Er is een
mogelijkheid om een kaart achter te laten met een persoonlijke
boodschap en/of een kleine bijdrage. Gelieve geen bloemen.

Bedroefd en toch dankbaar dat aan zijn lijden nu een einde
gekomen is, delen wij u mede dat na een langdurige ziekte, die
hij op bewonderenswaardige wijze heeft gedragen, zacht en kalm
van ons is heengegaan mijn lieve man, onze vader en trotse opa

Hugo Driessen
echtgenoot van

Mien Kellenaers
Hij overleed in de leeftijd van 83 jaar.
Horst Mien Kellenaers
Horst Marion en Chris Kleeven-Driessen
Aniek en Jurre
Eline en Teun
Jarno en Joyce
Melderslo Edwin Driessen en Maud Thijssen
Bo en Koen
Ken en Vera
Géke
Stan
31 augustus 2020
Correspondentieadres:
Prinses Margrietstraat 9, 5961 BK Horst
De crematieplechtigheid wordt gehouden in besloten kring.
Mochten wij iemand vergeten zijn persoonlijk te berichten,
gelieve dan deze kennisgeving als zodanig te beschouwen.

Brasserie Vios – Beringe
Lunch van 12:00-16:00u
vanaf 17:00u à la carte.

Wil je gitaar, bas of ukelele leren
spelen? Vraag je gratis proefles aan op:
www.gitaarleshorst.nl

Dinnissen en Van Rijswijck schreven het
boek Van Blindheid Genezen samen.
Van Rijswijck overleed vrijdag 28 augustus na een ziekte. Samen schreven ze
de afgelopen jaren een aantal verhalen. Ze vonden elkaar na een verzonden nieuwsbrief van Geschiedenis
Melderslo over Sint Oda, patroonheilige
van Melderslo. “Onder de eerste steen
van de nieuwe kerk uit 1951 schreef ik
de tekst in het Latijn uit voor zover ik
het kon lezen. Pierre las deze tekst en
stelde verbeteringen voor. Ook gaf hij
een vertaling naar het Nederlands en
vertelde dat de witte letters samen een
getal vormden.” En zo kwamen de twee
heren met elkaar in contact. Een perfect team, want “Pierre was goed in
Latijn en wist heel veel over de gang
van zaken bij het geloof ten tijde van
de bouw van de kerk evenals van de
cultuurhistorische achtergronden van
het katholieke geloof, en ik ben vooral
bezig met de (bron)teksten, documenten in archief en ik kijk goed.”

Culturele interesse
Een aantal jaar verder wilden de twee
in kaart brengen wat voor rijkdom
de St. Odakerk in Melderslo heeft.
“Het is voor mij vooral het vastleggen
van de geschiedenis. De kerk is een
uitstervend gegeven en nu is het er
nog. Nu kan alles nog in kaart worden gebracht en daarom heb ik deze

klus samen met Pierre aangepakt.”
Zelf komt Dinnissen nauwelijks in de
kerk. “Enkel bij bepaalde speciale missen, maar niet wekelijks.” Wel is hij
rooms-katholiek opgevoed. Maar waar
komt die interesse in de kerk dan vandaan? “Dat ligt op cultureel gebied”,
zegt Dinnissen. “Ik vind het hartstikke
interessant om te achterhalen wat dingen betekenen, waar iets voor staat.”

Publieksvriendelijke kerkwijzer
De bedoeling van het boek was niet
om de artistieke en antieke waarde
te beschrijven, zoals in de boeken
over de kerken van Horst en Venray is
gebeurd. Dinnissen en Van Rijswijck
legden alle kelken, beelden, schilderijen en alle andere spullen in de kerk
op foto vast. “Dat heeft heel wat tijd
gekost”, zegt Dinnissen. “Wekenlang
hebben we aan dit boek gewerkt,
uiteraard in onze vrije uurtjes.”
Dinnissen vat het boek, Van Blindheid
Genezen, samen als een publieksvriendelijke kerkwijzer. “Er staat bijvoorbeeld een afbeelding in van een
kelk en daarbij leggen wij uit wat
er nu op die kelk staat gegraveerd.
De teksten, de tekeningen, enzovoorts.” Door de ruime aandacht die
is gegeven aan de devotionele en cultuur- historische betekenis van een en
ander stijgt het uit boven hetgeen de
lokale gemeenschap interesseren kan.

Altaarmissaal
In de hele zoektocht naar het achterhalen van de betekenissen van alle
‘schatten’ van de kerk in Melderslo,
stuitten de twee heren op verschillende interessante dingen. “Zo wist ik
niet dat het altaarmissaal een handleiding bleek te zijn hoe een pastoor de mis moet uitvoeren en wat
hij precies wanneer moet zeggen en
doen. Veel mensen denken dat het
een Bijbel is waaruit wordt voorgelezen, maar dat is het niet.” Ook vond
Dinnissen het speciaal dat hij de
(gouden) kelken uit de kerk mocht
vasthouden om ze te onderzoeken.
“Als je dat tientallen jaren geleden
had gevraagd aan een geestelijke,
dan was dat godslastering. Nu, met
een beetje lief vragen, kan dat prima.
Daaraan zie je ook dat het geloof flink
is veranderd, het is niet meer zoals
vroeger.”
De titel van het boek, Van Blindheid
Genezen, heeft een tweeledige betekenis, vertelt Dinnissen. “Allereerst
gaat het over de heilige Oda, die van
haar blindheid is genezen. En aan de
andere kant opent het boek de ogen
van de lezer met betrekking tot de
leestekens.” Voor meer informatie, kijk
dan op www.geschiedenismelderslo.nl

Tekst en beeld: Niels van Rens

Afvalzakken doorzocht in Horst
Gemeente Horst aan de Maas heeft nog geen idee wie donderdag 27 augustus vuilniszakken met afval heeft
opengetrokken in het centrum van Horst. Dat laat een woordvoerder van de gemeente desgevraagd weten.
In verschillende straten van Horst
werden donderdag 27 augustus
’s ochtends opengetrokken vuilniszakken aangetroffen. Het ging
om afvalzakken met grofvuil,
die volgens afspraak aan de weg
stonden, en tariefzakken. Dit was
onder andere het geval in de

Stuksbeemden, Strodekkerstraat en
Van Douverenstraat. De gemeente
meldt op Facebook dat op het doorzoeken en verspreiden een boete
van 140 euro staat. Zij heeft echter
nog geen idee wie de vuilniszakken heeft opengemaakt. “We hebben wel videobeelden gekregen

die nu door de afdeling Toezicht en
Handhaving worden onderzocht”,
aldus de woordvoerder. “We gaan
ook maatregelen nemen om dit
in de toekomst te voorkomen.”
Welke maatregelen dit zijn wil de
woordvoerder niet zeggen.
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Vroeger en nu, wat is er veranderd?
In een ver verleden hadden de edelen uiteraard arbeiders nodig om hun land te bewerken. Dat gebeurde
energieneutraal. Deze arbeiders werden gekocht en mochten/moesten het land van hun heer bewerken. In
ruil voor de noeste arbeid kregen ze huisvesting en wat van de opbrengst van het land. Te weinig om goed
te leven, teveel om te sterven. Maar je was dan ook horige met alleen een economische waarde.
In veel landen bestaat slavenarbeid
nog steeds en we veroordelen dat
ook. Niet meer van deze tijd en
schandalig als we denken aan de
arbeiders die de voetbalstadions
moeten bouwen in verre olielanden.
Dit soort gebruik van heel goedkope
arbeidskrachten gebeurt daar
waar wanhopige mensen werk en
inkomen zoeken en met mooie

verhalen gelokt worden. Eenmaal
daar zullen ze nooit van het land
gaan houden, tenminste niet in de
arbeidsverhoudingen zoals ze die in
de praktijk vinden. Slavenarbeid is
het ene uiterste, absolute vrijheid,
of in ieder geval scheiding van
werk/inkomen en huisvesting
de andere kant, die een zekere
eigen besluitvorming garandeert.

Bij ons vinden we de tussenvormen
die tot juiste behandeling van
arbeidskrachten kan leiden, maar
evenzeer tot misbruik. Het koppelen
van woonruimte aan werk en de
mogelijkheid om flexibele krachten
naar willekeur de deur te kunnen
wijzen maakt eventueel misbruik
makkelijk. Dat gevaar moet
bezworen worden. De drijfveer in

dit geheel is dat zichzelf innovatief
noemende bedrijfstakken, de
innovativiteit vooral halen uit lage
loonkosten. In Californië is 12 hectare
geclaimd voor glastuinbouw. Een op
dit moment energie verslindende
activiteit. Heel goedkoop aardgas
voor de tuinder. Het maakt onze
energietransitie opdracht dus alleen
maar groter. Geen vooruitgang ten
opzichte van vroeger. En dan de
goedkope arbeid. Deze komen hier
als arbeidsmigranten en worden
gehuisvest in door de eigenaar
geëxploiteerde onderkomens voor

exclusief voor hem werkende
krachten. Weer koppeling van
werk en huisvesting. Bedreigend.
Natuurlijk zal hier netter geacteerd
worden dan in andere landen
en vroeger, maar toch blijft het
onbegrijpelijk dat huisvesting en
arbeid op deze wijze aan elkaar
gekoppeld blijven. College, denk na
over risico’s en gevolgen van uw
beleid.

Dat is een hele opsteker voor Behoud
de Parel. Ook is de landelijke politiek tot het inzicht gekomen dat
Nederland niet fysiek de wereld
moet voeden maar met kennisoverdracht.
Vraag blijft ondertussen of de plannen van het NGB wel gerealiseerd
worden nu corona en ten gevolge
daarvan de economische crisis het
hoofd geboden moeten worden.
Als een andere grote ondernemer
in het LOG Witveldweg zijn bedrijf
te koop zet geeft dat te denken.

Verder zijn de marktomstandigheden
niet best en dienen er zich alternatieven aan in de vorm van regionaal kweekvlees en vegetarische
vleesvervangers. Limburg zal niet de
gezondste regio worden maar door
de bijdrage van Behoud de Parel aan
de discussies en de bewustwording
over onze gezondheid heeft zij als
vereniging wel een bijdrage geleverd
die er toe doet.

Andries Brantsma,
Reysenbeckstraat Hegelsom

Ingezonden brief

Vereniging werkt aan gezondste regio
Het behoeft geen betoog dat onze gezondheid een groot goed is. Vereniging Behoud de Parel werkt al sinds
haar oprichting in 2008 aan het verbeteren van ons leefmilieu
Alle menselijke activiteiten hebben
gevolgen voor het milieu. Ook logistiek, glastuinbouw, industriële
ontwikkelingen, waterbeveiliging,
energietransitie of veehouderij.
Zo omvatte het oorspronkelijke plan
van het NGB een kippenstal voor
1.300.000 kippen, 35.000 varkens en
een biovergister met composteerderij. Ondanks alle negatieve effecten
op het leefmilieu door de uitstoot

van ammoniak, stank en fijnstof
vonden met name de volksvertegenwoordigers van CDA en VVD het
NGB een prima plan. De bestuurlijke
rechters vonden de plannen na vele
aanpassingen in orde. Uiteindelijk
gaan er in 2025 1.100.000 kippen
(nu 220.000) gehouden worden en
zullen er tegen die tijd ook 32.000
(nu 25.000) varkens gehuisvest zijn.
Dat zijn wel 17 jaren winst voor het

leefmilieu in de regio en daarbuiten.
De buurt heeft nu helaas al weer
problemen met de varkensafdeling
omdat er drie keer meer stank is dan
dat er volgens de afspraken en vergunningsruimte mag zijn.
Met dit tussen 8,5 en 15 procent
afgeslankte plan voor 2025 zijn er
honderdduizenden varkens en tientallen miljoenen kippen minder
gehouden in de afgelopen jaren.

André Vollenberg,
Vereniging Behoud de Parel
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SKUOSTELOOS OPZEGBAAR ALS JE WERELD OP Z’N KOP STAAT

0 km per jaar. Bekijk de

en en 10.00
*Gebaseerd op 60 maand

.nl/privatelease

voorwaarden op suzuki

De hele wereld staat op z’n kop. Ondertussen wil je wel mobiel blijven. Bij Suzuki Private Lease kun je je contract opzeggen
als je bijvoorbeeld je baan verliest en je het niet meer kan betalen. Vraag ons naar de mogelijkheden.

KOM SNEL LANGS BIJ AUTOBEDRIJF DEINUM B.V.
De Sondert 5 · 5928 RV Venlo · Tel 077-3820000 · www.deinumvenlo.nl
Swift: Gemiddeld brandstofverbruik WLTP Euro 6 norm: EC 2018/1832DG 5,0 – 5,7 l/100 km; 20,0 – 17,6 km/l; CO2-uitstoot: 113 – 128 g/km.
Ignis: Gemiddeld brandstofverbruik WLTP Euro-6-norm, EC 2018/1832AP: 5,1 – 5,5 l/100 km; 19,7 – 18,2 km/l; CO2-uitstoot: 114 - 124 g/km
*Suzuki Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Suzuki Private Lease, 60 mnd, 10.000 km/jaar, wegenbelasting in provincie Gelderland, (incl. max. bonus/malus
of 12 schadevrije jaren) en BTW, en excl. brandstof • Tarieven kunnen afwijken bij gekozen uitvoering, wijziging van opties, looptijd, kilometrage, schadevrije jaren en
gewicht. • meer kilometerprijs varieert tussen € 0,03 en € 0,14 per km, exacte prijs staat vermeld op de offerte • Toetsing en registratie BKR • Onder voorbehoud van
acceptatie • Dit actieaanbod geldt zolang de voorraad strekt en tot uiterlijk 31 december 2020 • Wijzigingen en typefouten voorbehouden • directsales@suzukifs.nl
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Nu al carnavalsoptochten afgelasten
is voorbarig
De eerste sinterklaasintocht is al afgelast, net als carnavalsoptochten en andere activiteiten die begin volgend jaar zouden plaatsvinden.

Nielsflits

Column

Geschrokken
De afgelopen twee weken
genoot ik heerlijk van een
vakantie in Italië samen met
mijn vriendin. We reisden
Noord-Italië af, op zoek naar de
vele smaakvolle alcoholische
druivensapjes in deze wijnrijke
regio.
We organiseerden alles helemaal
zelf: de tocht, onze verblijfplekjes
en uiteraard ook de wijnproeverijen. Althans, het laatste werd dan
wel gedaan door de wijngaard,
maar je snapt wat ik bedoel. We
beleefden heel wat avonturen. Zo
gebeurde veel onderweg richting een B&B in Alonte, een klein
dorpje in het Noordoosten van
Italië. Met goede zin reden we over
de snelweg met nog zo’n anderhalf uur rijden op de planning.
Niks aan ’t handje zou je zeggen.
Totdat we toch wat donkere wolken
in de hemel zagen. Wat bleek, een
onverwachte, heftige storm was
op komst. Nog even een videobelletje naar de ouders. Na een tijdje
begon het toch wel heftig te stormen en besloten we het telefoongesprek te beëindigen om onze
concentratie te richten op de snelweg. Van veel regen ging het naar
hysterisch harde rukwinden en een
ongekend heftige storm. Een normaal stortbuitje duurt zo’n 5 minuten, maar deze hield het een uur
lang vol! 40 á 50 kilometer per
uur op de snelweg en continu de
alarmlichten aan. Ik wist niet wat
ik meemaakte, dit was heel heftig. Zo hielden we het een uur vol.
Toen de storm weer een beetje was
gaan liggen, zagen we de schade.
Omgevallen bomen, overstroomde
wijngaarden: een complete ravage.
Onze B&B was volledig overstroomd en de straat er naartoe
was verdwenen. We konden er niet
meer terecht en waren genoodzaakt om een ander adresje te
zoeken. De dag erna zagen we
video’s van een ander compleet
overstroomde B&B waar we zouden
overnachten. Echt, de wildwaterbaan bij een gemiddeld bungalowpark was er niets bij. De stad
Verona was zo hard geraakt dat
sommige inwoners moesten zwemmen. Het water stond hen letterlijk
tot aan de lippen. En wij? Wij waren
veilig en helemaal gesloopt van dit
helse autoritje. We hebben geluk
gehad. Dus wees veilig en let goed
op jezelf!
Zwem ze,
Niels

Er zijn zelfs organisaties die het risico niet durven te nemen en hun evenementen nog een jaar
doorschuiven. Depro Beurzen bijvoorbeeld, organisator van de Hiltho in Horst, heeft besloten de
beurs een jaar uit te stellen. Eigenlijk zou er in
2021 weer een editie zijn, maar vanwege corona
heeft de organisatie nu al het besluit genomen
deze te verplaatsen naar 2022. Logisch, dit soort

activiteiten hebben een lange voorbereidingstijd
en het is beter om dan nu de knoop door te hakken
en niet te wachten totdat er al van alles is gepland
en corona alsnog roet in het eten gooit. Wie weet
hoe lang we nog aan de RIVM-maatregelen gebonden zijn? Aan de andere kant kun je je ook afvragen
of dit niet wat voorbarig is. Moeten we nu al zover
vooruit gaan kijken? Je mag er toch vanuit gaan dat

er over een paar maanden een vaccin of medicijn
is ontwikkeld. Zo zonde om nu van alles af te gaan
gelasten terwijl dat achteraf misschien helemaal
niet nodig was.

Nu al carnavalsoptocht afgelasten is voorbarig.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 35

Een verdachte heeft geen privacy
De ingezonden brief van Tim Nellen in de HALLO van vorige week en de daaraan gekoppelde stelling, heeft uiteenlopende reacties opgeleverd.
De Horstenaar vroeg zich af in hoeverre een
verdachte recht heeft op privacy. Hij doelde
daarmee op een Facebookbericht van een
supermarkt in Horst. Deze deelde op zijn
Facebookpagina foto’s van een man die zijn
boodschappen niet had afgerekend. Door de
man herkenbaar in beeld te brengen, hoopte
de supermarkt te kunnen achterhalen wie hij is.
Op de Facebook-pagina van HALLO reageert Silvia
Hegger-Hesen: “En terecht, in wat voor winkel of
waar dan ook wat gestolen wordt. Want ieder-

een weet dat ze dondersgoed moeten betalen zoals
iedere klant. En dat de verdachte dan geen privacy
heeft, ook terecht. Had hij/zij zijn verstand maar
moeten gebruiken.” Ook Elly Verstegen ziet daar
geen enkel probleem in. “Er is nog altijd een gouden regel en dat is dat je met je vingers van andermans spullen blijft. Als je er toch aan komt is dit het
gevolg. De keuze maken ze zelf.”
Mark Janssen ziet dit toch echter anders. Hij vindt
opsporing een taak van de politie. “Dit is geen
discussie. Alleen wanneer de politie de identiteit

niet kan achterhalen kunnen ze eventueel de hulp
inschakelen van de burger. Dit gebeurt al genoeg
denk ik. Wat nou als de verkeerde beelden naar
buiten worden gebracht, en je hebt de verkeerde op
het oog? Zal niet de eerste keer zijn.” Dat vindt ook
Danny Danckaert. “Een verdachte is geen beschuldigde. Wat als iemand onterecht te kakken wordt
gezet en daardoor in de problemen komt? Laten
we straffen aan de rechter overlaten en niet aan de
burgers. De Middeleeuwen hebben we al een tijdje
achter ons liggen.”

Uitgerust weer
aan de slag?
Ben je zo vlak na je vakantie op zoek naar vast of tijdelijk werk of
ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Wij kijken mee naar jouw
wensen. Wat past bij jou, wat heb je nodig en welke bedrijven
passen daarbij? Kortom, waar haal jij het beste uit jezelf. Samen
steken we graag de handen uit de mouwen. Het liefst vandaag nog!

• Heftruckchauffeurs
• Productiemedewerkers
• Operators (in agro en food)
• Technische medewerkers
• Machinisten en chauffeurs
• Dierverzorgers veehouderij
• Tuinbouwmedewerkers en- leidinggevenden
• ..nog veel meer!
Check alle vacatures op ab-werkt.nl

WIL JIJ WERKEN
BIJ JANSEN-NOY?
JANSEN-NOY is al meer dan 85 jaar één van de meest
toonaangevende modezaken in de regio. Elke dag werken wij
keihard om iedere klant de service en aandacht te geven die hij
verdient. Onze gedreven medewerkers zijn onze grootste succesfactor en maken pas écht het verschil. Wil je graag werken in een
dynamisch en ambitieus bedrijf en heb je passie voor mode?

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR:

Floormanager Servicepunt
Verantwoordelijke Atelier
Medewerker Inkoopadministratie

Interesse? Mail naar horst@ab-werkt.nl of bel naar
077 - 398 08 83 en vraag naar Anouk of Sabrina.

Medewerker Servicepunt
Weekendhulp Outlet
Voor meer informatie kijk op: www.jansen-noy.nl/vacatures

AB Werkt
Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst | ab-werkt.nl

JANSEN-NOY Guides in Fashion
Pastoor Vullinghsplein 20 | Sevenum | 077 - 467 29 29
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De samenstelling van deze gemeentepagina is gedaan op dinsdag 1 september.
De mogelijkheid bestaat dat, gezien de coronacrisis, bepaalde informatie weer
achterhaald is door nieuwe maatregelen. Op onze website vindt u de actuele informatie.

Commissie bezwaren en
klachten
De Commissie van advies voor de bezwaarschriften en klachten komt op dinsdag

Diverse dorpen

Snoeien bomen
Op 7 september beginnen we met het snoeien van diverse bomen in de Melderslo,
Horst, Grubbenvorst, Lottum, Broekhuizen, Broekhuizenvorst en Swolgen.
In Tienray en Meerlo starten we in het voorjaar van 2021.
De werkzaamheden duren tot en met december en vinden plaats tussen 8.00 en 16.00 uur.
We maken gebruik van een hoogwerker en soms is het noodzakelijk om de weg tijdelijk af te
sluiten. Wij vragen uw begrip voor het ongemak.

8 september 2020 in de b&w-kamer bij elkaar voor 3 hoorzittingen.
Meer informatie
Hoorzitting om 18.30 uur

nemen besluiten op bezwaarschriften.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Openbare Werken via telefoonnummer

Bezwaar tegen de weigering van het inwilligen

De hoorzittingen vinden plaats in het

(077) 477 97 77. U kunt uiteraard ook een mail sturen naar gemeente@horstaandemaas.nl.

van een correctieverzoek ex. Artikel 2.58 wet

gemeentehuis van Horst (ingang via

BRP.

hoofdingang).

Hoorzitting om 19.00 uur

Vanwege coronamaatregelen is een maximum

Bezwaar tegen de verleende vergunning

aantal van 14 personen toegestaan in

voor het oprichten van een bedrijfsgebouw

de b&w-kamer. Wij vragen u zich aan te

en het aanleggen van een in-/uitrit Broek

melden als u bij een hoorzitting aanwezig

in Sevenum.

wilt zijn. Aanmelden kan door uiterlijk
vrijdag 4 september een mail te sturen

Besluitvormende raadsvergadering

Gemeenteraad vergadert
8 september

Hoorzitting om 19.30 uur

naar: gemeente@horstaandemaas.nl t.a.v.

Op dinsdag 08 september vergadert de gemeenteraad. Hierbij gaat het om een

Bezwaar tegen de (niet) verstrekte gegevens in

A. Schatorje-Linders.

besluitvormende vergadering.

het kader van een Wob-verzoek.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen

Agenda

worden verzocht zich uiterlijk 24 uur vóór

Coronamaatregelen

met de secretaris van de commissie, mevr. A.

Op de agenda van de vergadering staat o.a.:

de vergadering aan te melden bij de grifﬁer

De commissie brengt advies uit over te

Schatorje-Linders, tel. 077 - 477 97 77.

herziening bestemmingsplan Buitengebied,

(077 477 97 70 / 06 - 51 85 28 91 /

Ruimte voor ruimteregeling en regionale

grifﬁer@horstaandemaas.nl). Er worden

woonvisie.

maximaal 10 personen toegelaten.

Publiek

Meer informatie

Vanaf augustus vergadert de gemeenteraad

Meer informatie leest u op de website

weer in de raadzaal. En publiek is weer

www.horstaandemaas.nl/raad.

welkom. In verband met de coronamaatregelen

De openbare vergadering is in de raadzaal van

geldt voor de publieke tribune een onderlinge

het gemeentehuis en begint om 20.00 uur.

afstand van 1,5 meter. Mensen die de

U kunt de vergadering ook live volgen via

raadsvergaderingen willen bezoeken

www.horstaandemaas.nl/raad.

Bekendmakingen

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

Uw taxussnoeisel is nog hard nodig

Snoei uw taxushaag nog
tot 10 september voor de
strijd tegen kanker!

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

America

Kreuzelweg 3a

Midden Peelweg 7

Nog maar even is er voldoende werkzame stof in de taxusscheuten aanwezig om in

Midden Peelweg ong.

Smitsstraat ong.

Tarwestraat / Boekweitstraat

te zetten voor de strijd tegen kanker. Help mee de doelstelling te behalen. Snoei uw

Broekhuizenvorst

Kronenberg

taxushaag nog vóór donderdag 10 september!

Toon Reijndersstraat ong.

Meerweg 11

Erik de Rodeweg 11

ong.

Evertsoord

De Hees, Americaanseweg 108

Medegebroekweg ong.

Ook uw takje kan bijdragen in de strijd

groen van kleur.

Drie Kooienweg 5

Lottum

Swolgen

tegen kanker. Het snoeisel van deze haag-

Tijdens de nazomer worden de nachten

Patersstraat 22

Zandterweg 14

Jan van Swolgenstraat 3

plant wordt gebruikt voor de productie van

kouder en gaat de taxus zich voorberei-

Grubbenvorst

Kaldenbroek 1

Donkstraat 11

Taxol, het basisbestanddeel van de chemo-

den op de winter. Hierbij verplaatsen ook

Californischeweg 10b

therapie. Om het inzamelen zo gemak-

de werkbare stoffen zich en kunnen de

Venloseweg 16

Meerlo

kelijk mogelijk te maken zijn er op diverse

naalden niet langer gebruikt worden voor de

Horst

Meester Hermansstraat 13

uitgiftepunten gratis Taxus Taxi tassen op

productie van Taxol.

Deken Cremersstrast 42

Meterik

Kreuzelweg 13f Horst

te halen. De uitgiftepunten zijn te vinden

Wilt u meedoen aan deze actie? Snoei uw

Kerkstraat 16a

Crommentuijnstraat ong.

St. Lambertusplein 8 Horst

op www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten en zijn

taxushaag dan vóór 10 september.

Nijverheidsstraat 2 en 2a

Sevenum

Nehobolaan 8a Tienray

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

Vertrokken naar onbe-

gemeente@horstaandemaas.nl

kende bestemming Horst

077 - 477 9777

aan de Maas
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Is deze vacature iets
voor jou?
We zoeken een administratief medewerker met
technische kennis in de Buitendienst

19 september

Doe mee aan
World Cleanup Day!
Doe mee aan de grootste wereldwijde opruimactie van het jaar: World Cleanup Day!
Samen met 180 andere landen steken we ook de handen uit de mouwen op 19 september.
Moeder Maas.

haalt de volle zakken na aﬂoop op. En uw vrijwil-

Ze verbindt ons allemaal: van Eijsden tot

ligers krijgen na aﬂoop een kopje kofﬁe en een

de Mookerhei. Met haar water stroomt

stuk vlaai. Natuurlijk zullen we aan uw opruimac-

ook een eindeloze hoeveelheid zwerfafval

tie de nodige aandacht besteden.

Meer informatie en reageren via Banenpleinlimburg.nl

mee. Plastic dat landt op oevers en vissen
verstikt. Tijd om op te ruimen! Dat doen we

Doet u mee?

op 19 september in Broekhuizen, Lottum en

Meld uw opruimactie aan en stuur voor

Grubbenvorst tijdens de Maas Cleanup Day.

11 september 2020 een e-mail naar

Deze acties zijn al vol. Maar aanmelden voor

gemeente@horstaandemaas.nl.

de World Cleanup is nog wel mogelijk.

Zet in het onderwerp ‘WCD’. We nemen
zo snel mogelijk contact met u op.

Organiseer met uw club of vereniging een opruimactie waar iedereen aan mee kan doen.

Tip: Trek goede schoenen aan. En vergeet u

De gemeente zorgt voor opruimmateriaal en

niet 1,5 meter afstand van elkaar te houden?

Afval laten ophalen?
Afspraak maken kan even niet
Wilt u een afspraak maken voor het laten ophalen van afval? Donderdag 3 september
na 16.00 uur en vrijdag 4 september de hele dag kunt u hiervoor geen afspraak maken.
Het gaat om een ophaal-afspraak voor asbest, bouw- en sloopafval, grof (huis)vuil,
elektrische apparaten, matrassen, metalen, steenpuin, grof tuinafval en vlakglas. Dit komt
door werkzaamheden aan ons afsprakensysteem.
Let op! We rijden die dagen wel gewoon de ophaalroutes.
U kunt dan alleen geen afspraak maken.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

Atelier De Stal, nieuwe cursusdata
en op www.atelier-destal.nl
Ouder-kind 20 september. Kleine
groepen welkom! Monique en Aniet.
Gezocht verzorgende aan huis.
We zoeken betaalt extra handjes aan
bed voor de zorg van onze vader.
Info, mail: gejenniskens@hotmail.com.
Steuntje in de rug in deze moeilijke
periode van corona.
Geluksengeltjes te koop €2 per stuk.
Worden handgemaakt.
Voor meer info en bestellingen:
Mailadres: paulenlaura@outlook.com
Telefoonnummer: 06 18 92 62 90.

gemeente@horstaandemaas.nl

nieuw programma bekend

maaspoort.nl

BLIJ JE
WEER
TE ZIEN
#tijdvoorelkaar

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
21 augustus weggevlogen Lutino
valkparkiet met ringetje vanaf
De Drink in Horst. Tel. 06 42 97 46 63.
Te koop gevraagd: woning
of boerderij in of aan de rand van
Horst. Opknappen geen probleem.
06 14 87 67 55.

tijd
voor
theater

077 - 477 9777
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Fietspadervaringen en ervaren
Ook in onze gemeente kennen we velen kilometers fietspad. De afgelopen zomerperiode hebben veel mensen gebruik gemaakt van deze
fietspaden.
Maar de kwaliteit van vele fietspaden laat te wensen over. De ene
kilometer mooi vlak. Maar ook
gedeelten waar de boomwortels
het fietspad omhoog drukken.
Kilometers fietspad zijn uitgevoerd in trottoirtegels, niet altijd
een genot, zeker als er pas gegraven is, ze blijken dan schots en

D66+GroenLinks

scheef te liggen. Voor de fietser
niet altijd prettig. Je ziet dan ook
fietsers gebruikmaken van de rijweg, wat de veiligheid niet ten
goede komt. Ik werd er onlangs
op attent gemaakt dat het weliswaar voor fietsers heel vervelend
is, maar dat het voor mensen die
noodgedwongen aangewezen zijn

op een scootmobiel niet te harden is. Je wordt continu op en neer
geschud. Dit geldt niet alleen voor
fietspaden maar ook voor wegkanten. Kortom, een punt dat extra
aandacht verdient. Om te ervaren hoe dit aanvoelt, zou ik bij
deze de wethouder willen oproepen een keer een ritje te maken in
een scootmobiel. Samen met een
ervaringsdeskundige een ronde
maken, met mooi weer natuurlijk.
Samen ervaren hoe het voelt. Een

mooie manier om te voelen wat
iemand voelt in een scootmobiel.
Wethouder, we horen het graag.

ook dat behoorlijke impact.
Wanneer wordt last overlast? Hoe
gaan we daar mee om? Wanneer
moet er sprake zijn van compensatie? Kan er iets bedacht worden in de
vorm van voordelen? Moet een initiatief dat waardevermindering oplevert, dat compenseren?
De fractie D66+GroenLinks vindt
dat we oog moeten hebben voor
het complete plaatje van soms
zeer tegenstrijdige belangen en
alle belangen moeten wegen.

Bedrijvigheid mag zwaar wegen,
maar ook leefbaarheid moet zwaar
wegen. Transparantie en in gesprek
blijven zijn belangrijk, waarbij een
omgevingsdialoog een dialoog moet
zijn, waarin mensen zich serieus
genomen voelen en inspraak en
invloed hebben om zo gezamenlijk
méér dan nu, een balans te zoeken,
te vinden en te houden.

Jan Wijnen,
Raadslid

Leefbaarheid

We wonen in een mooie gemeente, waar velen ook werken, met dank aan diverse sectoren. Maar er zit ook
een zorgelijke kant aan de vele bedrijvigheid.
We begrijpen dat commerciële partijen geld moeten verdienen en dat
sommige sectoren momenteel onder
druk staan. We zien echter ook dat de
leefbaarheid op plekken inmiddels
ernstig op het spel staat. En leefbaarheid is een groot goed. Want hoewel
bijvoorbeeld de paardensector, de
intensieve veehouderij, de recreatiesector, maar ook bijvoorbeeld de

logistieke sector de economie en,
zoals gezegd, de werkgelegenheid
ten goede komen, is onze gemeente
ook van en voor onze inwoners.
Inwoners die vaak lang en hard werken en gewerkt hebben om huis en
haard bij elkaar te verdienen, iets
moois op te bouwen, wat soms ook
nog als toekomstig pensioen dient.
Als er dan grote initiatieven in je

buurt komen of er al zijn, die steeds
groter mogen worden, steeds meer
impact of zelfs forse overlast veroorzaken, dan maakt dat het eigen
opgebouwde moois ongevraagd een
stuk minder mooi. Soms zelfs minder
leefbaar, minder waard en misschien
op den duur ook wel slecht verkoopbaar. Dat is wrang. En als de mooie
natuur in je buurt eronder lijdt, heeft

Thea Wanten

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.

Voor iedereen een plekje in de keuken

Ook binnen jouw budget
een extra groot werkblad

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Windpark De Groote Molenbeek: gebakken lucht?

Sinds begin 2019 zoemen plannen in de lucht voor een windpark dat
een energiebedrijf in Peel en Maas, aan de grens met toeristisch
gebied De Peelbergen, wil oprichten.
Plannen die, om begrijpelijke redenen, bij toeristische ondernemers
uit onze gemeente tot vraagtekens
leiden. Ons college van B&W heeft
hierover een brief aan haar collega’s
van Peel en Maas gestuurd met een
oproep rekening te houden met de
belangen van het toerisme.
Deze gang van zaken is merkwaar-

CDA Horst aan de Maas

dig. Er is namelijk nog geen plan
voor het windpark waardoor de brief
van het college voorbarig is. Verder
moet Peel en Maas nog beslissen
over nieuw beleid voor windparken.
En, dat is wellicht nog het meest bijzondere, B&W van Horst aan de Maas
zegt niet wat ze vindt over het mogelijke windpark.

Vanuit de overheid worden inwoners van buurten, dorpen en steden
gevraagd en uitgedaagd om zelf initiatieven te nemen. In de dorpen van
Horst aan de Maas zijn die er volop;
waardevol en van groot tot klein.
Er worden blauwdrukken gemaakt
voor de toekomst van onze zestien

dorpen. Verenigingen verenigen zich
en werken samen om toekomstperspectief en dus bestaansrecht te
creëren. Ik denk dat Horst aan de
Maas wat initiatieven betreft bovengemiddeld actief is. Daar kunnen en
mogen we als gemeenschap echt
trots op zijn.

Peter Elbers

Wat we horen van initiatiefnemers, is
dat de gesprekken met de gemeente
vaker stroef verlopen en soms frustraties opleveren. Hierdoor wordt
het enthousiasme behoorlijk op de
proef gesteld en soms zelfs de kop in
gedrukt. Blijkbaar zijn we er, ondanks
de inspanningen binnen de gemeentelijke organisatie, nog niet voldoende
in geslaagd om de burgerruimte te
creëren die nodig is om initiatiefnemers enthousiast te houden en optimaal te faciliteren bij het initiatief.

Wat we ons realiseren is dat niet alle
initiatieven kansrijk zijn. Hier is duidelijk zijn vanuit de gemeente en beargumenteerd nee durven zeggen een
mogelijke oplossing. Als CDA zetten
we ons in voor duidelijkheid richting
initiatiefnemers en voor voldoende
burgerruimte, zodat de uitgesproken
en goede intenties in samenwerking
met de gemeente daadwerkelijk in
praktijk worden gebracht.
Eric Brouwers

SAAM moet het echt samen doen

In de gemeenteraadsvergadering werd onlangs opnieuw ingesproken door de werkgroep gezamenlijk
sportpark America.
Er loopt al een jarenlang traject om
te komen tot een accommodatie
waar zowel de junioren van America
als die van Meterik haar buitensport
kan beoefenen. Om het nog gecompliceerder te maken wil de wethouder ook nog dat ten behoeve van
binnensportvereniging Trivia uit
Hegelsom een binnensportaccommodatie gebouwd wordt bij de voetbal-

pittige discussies binnen het college
worden gevoerd. Wat moet er gebeuren: we willen van B&W van Horst
aan de Maas weten wat ze vindt van
de mogelijke komst van het windpark. En ook wat ze verder van plan
is. Duidelijkheid en keuzes maken.
Zodat het geen gebakken lucht blijkt
te zijn. Gewoon. Doen.

Hoe houden we initiatiefnemers gemotiveerd?

In mijn vorig stukje in de HALLO heb ik drie uitgangspunten genoemd
die mij erg aanspreken. Dat waren: van ratrace naar relaties, van
winst naar waarde en van regelzucht naar burgerruimte. Over het
derde punt wil ik graag het volgende met u delen.

SP Horst aan de Maas

Binnen B&W van Horst aan de Maas
bestaan verschillende belangen:
de D66+GroenLinks- wethouder is
niet alleen voor duurzaamheid in de
gemeente verantwoordelijk, maar
ook voor de strategie in Noord- en
Midden-Limburg. Zijn collega van
Essentie heeft toerisme in zijn portefeuille en de grootste achterban van
Essentie bevindt zich in Sevenum.
Dat zijn geen identieke belangen en
stemmen binnen de gemeente zeggen ook dat daarover regelmatig

velden op de centrale locatie.
De verenigingen uit America en
Meterik hebben baat bij gezamenlijk optrekken, nu het aantal jeugdleden terugloopt. Zo erg dat de clubs
in de toekomst mogelijk niet meer
zelfstandig kunnen bestaan. Het is
logisch dat er een plek gezocht gaat
worden die voor beide verenigingen/dorpen acceptabel is. Zo is dat

destijds in de raadsvergadering van
november 2019 ook afgesproken.
De wethouder heeft de afgelopen
tien maanden nog geen onderzoek
gedaan naar een nieuwe locatie.
Eerder was er een gezamenlijk terrein aangewezen in Meterik en het
ligt voor de hand dat vanuit Meterik
voor die locatie gekozen wordt. Maar
voor America is dat niet zo logisch.

Dus moet er volgens de raad gezocht
worden naar een locatie tussen
Meterik en America in. De SP wil de
wethouder daar graag aan houden.
Ook de uitdaging van Trivia is groot
en daarnaast zit het Citaverde College
te springen om een nieuwe sporthal.
Gelukkig heeft ook Hegelsom aangegeven mee te willen gaan denken
en doen richting nieuwe sportaccommodatie.
Om te zorgen dat dit traject niet
onnodig langer gaat duren dient

de SP op 8 september een motie in
waarin ze de wethouder oproept om
binnen drie maanden met een plan
te komen. Goed voor de verenigingen, de scholen, de dorpen en alle
inwoners van Hegelsom, America en
Meterik. En niet te vergeten, beter
voor de financiën van de gemeente.

Sonja van Giersbergen

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.

MeineBase

Basisch badzout voor het ontzuren
en reinigen van het lichaam
MeineBase (75 gram)

van € 3,50 voor €

2,80

MeineBase (750 gram)
van € 18,50 voor €

14,80

MeineBase (1500 gram)

van € 33,50 voor €

26,80

MeineBase (2750 gram)

van € 48,50 voor €

38,80

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

MEDEWERK(ST)ER
HUISHOUDELIJKE DIENST
GEZOCHT
10 uur

Horst

Opgeruimd staat netjes! Is dat jouw motto en ben jij
blij als alles er weer tiptop uitziet? Dan zijn wij op zoek
naar jou!

Spoorstraat 56 - Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

BEKRO Horst
Installatietechniek

Als medewerk(st)er huishoudelijke dienst bij Wijnen Bouw
Horst zorg jij ervoor dat jouw collega’s elke dag in een schoon
kantoor kunnen werken. Jouw uren verdelen we in overleg
over vijf werkdagen.
Heb je interesse of wil je meer informatie, dan kun je je
reactie sturen naar: werkenbij@wijnenbouw.com. Wij nemen
dan snel contact met je op.
Ben jij op zoek naar een baan in de bouw- of
installatiebranche? Neem dan snel een kijkje op
onze website: www.werkenbijwijnen.com

| 5964 AA Meterik | T 077 230 00 15
St. Jansstraat 5Edelstenen
Salon
Winkel
Etherische oliën
Boeken Bloesem remedies

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren

Wijnen Bouw | Hertog Arnoldlaan 12 | Horst

www.bekro.nl

Riolering

Rioolontstoppingen n
rioleringen n
n Vervanging en onderhoud n
n

n Aanleg

Noordsingel 35 Horst n T 077 398 18 27
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15-vragen aan

Sanne Geurts America
gen doen, zoals naar concerten of
festivals gaan, ergens eten, of een
gezellig filmavondje.

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik heb een bijbaantje. Ik werk bij
Plus Lucassen in Horst. Daar sta ik
op de brood/vleeswaren afdeling.
ik werk hier al twee jaar en heb het
daar super naar mijn zin. Het is ook
altijd gezellig met mijn collega`s.

Wat is je droombaan?
Mijn droombaan is mijn eigen paardenstal te hebben en te onderhouden. Het lijkt mij superleuk om
van je hobby je werk te maken.
Gewoon lekker de hele dag bezig
zijn met iets wat ik ook echt leuk
vind om te doen lijkt me fantastisch.

Wat doe je het liefste op een
vrijdag- of zaterdag avond?
Ik vind het superleuk om met
vrienden wat te drinken of om met
zijn alle een filmavond te houden.
Maar ik vind het af en toe ook fijn
om gewoon een avondje thuis op de
bank een film te kijken.

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Sanne Geurts
16 jaar
America
Citaverde College
Roermond

Wat voor reis zou je nog
w illen maken?
Ik zou nog graag een wereldreis
willen maken, dat lijkt mij supergaaf
om mee te maken. Het lijkt me gaaf
om andere culturen te leren kennen
en wat meer van de wereld te zien.

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd een bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Ik zou denk ik voor 25 kiezen,
omdat je dan meer kunt en mag,
zoals autorijden en legaal drinken.
Ook heb je dan waarschijnlijk een
goed betaalde baan waardoor je
ook weer meer kunt doen.

Wat zou je nog willen doen in
je leven?

Ik zou nog heel graag willen reizen
met een luchtballon, dat lijkt me
heel leuk om te doen.

Welke herinnering bezorgt
je kippenvel?
De herinnering aan het concert
van mijn favoriete band
Twenty One Pilots in de Ziggo Dome
bezorgt mij echt kippenvel. Het was
zo`n gave show en de band was zo
goed live. Ik zou ze nog heel graag
nog een keer willen zien.

Wat zou je nooit weggooien?
Ik zou nooit mijn fotolijsten en
fotoboek weggooien, want daar
staan foto’s met heel veel mooie
herinneringen in waar ik later als ik
ouder ben nog graag opnieuw naar
zou willen kijken.

in België. Ik heb het daar heel erg
naar mijn zin gehad met mijn vriendinnen en zou dat dus graag nog
een keer willen beleven.

Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou
je dan zijn?
Ik zou Black Widow willen zijn, want
zij heeft zo`n sterk karakter en is
een echte bad-ass en dat terwijl ze
helemaal geen superkrachten heeft.
Dat vind ik zo gaaf aan haar.

Geloof je in buitenaardse
wezens?
Ja, ik geloof in buitenaardse wezens.
Het lijkt me namelijk sterk dat wij
de enige levende organismen zijn
in het hele heelal. Dus ik denk dat
er wel ergens nog andere wezens
moeten zijn dan mensen en dieren.

Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?

Wat is je favoriete hobby?

Ik zou nog een keer opnieuw naar
het festival Pukkelpop willen gaan

Mijn favoriete hobby is rondhangen
met mijn vriendinnen en leuke din-

Ik vind het belangrijk dat je eerlijk
tegen elkaar bent en dat je elkaar
respecteert voor wie je bent. Ik vind
het ook fijn als we dezelfde humor
hebben en ik vind het belangrijk dat
je er voor elkaar bent als de ander
je nodig heeft.

Wie kent jou het beste?
Ik denk dat mijn vriendinnen en
mijn ouders mij het beste kennen.
Zij weten precies hoe ik ben en ik
vertel hun alles. Ze merken het ook
meteen als er iets mis met me is
bijvoorbeeld.

Festival of discotheek?
Ik kies eerder voor een festival.
Ik vind daar de sfeer leuker dan
in een discotheek en bij een festival kies je dat festival omdat daar
artiesten komen die jij leuk vindt.
In een discotheek kun je niet kiezen
welke muziek er wordt gedraaid.

Tekst: Teun van Zon

Hoi

Column

Kosten
studieboeken
Schoolboeken zijn zo
ontzettend duur. Als je gaat
studeren krijg je vlak voor de
vakantie een mail waarin staat
welke boeken je allemaal nodig
hebt.
Vaak zijn dat er een stuk of
vijftien. Echt wel veel boeken.
Zeker als je bedenkt dat je vaak
niet eens echt meer dan vijf
vakken hebt. En geloof me,
grote kans dat je die vijftien
boeken nooit gaat gebruiken.
En doorverkopen maakt de
waarde van het boek weer een
stuk minder. Afgelopen jaar heb
ik zelf alle boeken gekocht, heb
er misschien drie of vier van
gebruikt. Ja en nu? Nu zit ik dus
opgescheept met al die boeken.
Nieuwprijs van de boeken was
iets van 400 euro. Nu wil niemand
meer dan 130 euro betalen.
Hop, hele waarde weg. Dit jaar
ben ik gelukkig iets slimmer.
Ik zag de boekenlijst. Volgens mij
zijn het veertien boeken en een
kledingstuk. Alles bij elkaar zit je
rond de 700 euro. En sommige
mensen hebben nou eenmaal
geluk met ouders die alles voor ze
betalen. Ik heb dat niet. Ik betaal
mijn eigen collegegeld en mijn
eigen boeken dus ook. Nu heb
ik al een aantal lessen gehad,
grote kans dat ik maar vijf van die
veertien boeken ga gebruiken.
Ook hebben ze mij een of ander
programma proberen aan te
smeren van 250 euro. Dan zou ik
dus mogelijk tegen de 1.000 euro
kwijt zijn voordat ik überhaupt
nog een les heb gehad. Ik snap
ook niet zo goed waarom al die
boeken zo duur moeten zijn.
We zijn studenten, hebben het
niet breed en betalen al voor
school. Het minste dat ze dan
kunnen doen is die boeken ons
uit laten lenen zoals bijvoorbeeld
op de middelbare school. En als
dat geen optie is dan mogen ze
die prijs wel eens flink omlaag
knallen. Er zit zelfs een boek bij
dat mij bijna 100 euro zou moeten
kosten. Gelukkig kon ik het vinden
op Marktplaats. Maar dan nog.
Nergens voor nodig zoveel geld
aan boeken moeten uitgeven als
toch alles online te vinden is.

Jélena

0309 \ verenigingent

Fruit persen in Kronenberg
Wie wil kan op woensdag 9 september zijn fruit laten persen in Kronenberg. Piet Selen zorgt deze dag voor
een mobiele fruitpers waarmee mensen na aanmelding sap kunnen laten maken.
De fruitpers staat op camping het
Rouweelse veld in Kronenberg.
De appels en peren worden gewassen en geperst. Het sap wordt op
80 graden gepasteuriseerd en vervolgens afgevuld in 5 liter verpakkingen. Het fruit moet vrij zijn van
zand en er mag geen schimmel of rot

op zitten. Plekjes of wormsteken zijn
geen bezwaar. Iedereen die meer dan
75 kilo appels of peren meebrengt kan
zijn fruit laten persen.
Om te lange wachttijden zoveel
mogelijk te voorkomen wordt een
rooster opgesteld. Deelnemers wordt
gevraagd een inschatting te maken

van de hoeveelheid fruit die zij denken
aan te leveren. Zij krijgen vervolgens
een tijd waarop zij worden verwacht.
Neem voor meer informatie en aanmelding contact op met Piet Selen via
077 467 43 60 of 06 29 20 32 53 of per
mail algemeen@rouweelseveld.nl

Stichting Landschap Horst aan de Maas en IKL organiseren op zaterdag 19 september een hakhoutdag bij het
Putbos in America. De werkdag duurt van 09.00 tot 13.00 uur.
Het vrijkomende hout wordt verdeeld
onder de groep. Aangeraden wordt
een goede aanhanger met een net
mee te nemen. Aanmelden kan via
info@landschaphorstaandemaas.nl en

www.ikl-limburg.nl met vermelding
van naam, e-mailadres en telefoonnummer. Na aanmelding krijgen deelnemers bericht over de exacte locatie.

Poemeldaag in Kronenberg
KJEM en KB Events organiseren op zondag 6 september een Poemeldaag in Kronenberg. Deze vindt plaats op
en rondom het schoolplein en duurt van 14.00 tot 16.00 uur.
De Poemeldaag is de traditionele seizoensopener van de KJEM
(Kronenbergse Jongens En Meisjes).
Dit jaar heeft de jeugdvereniging de
krachten gebundeld met KB Events.

Voor de kerk en op het schoolplein
vinden deze middag allerlei activiteiten plaats. Zo is er een springkussen,
ranja-pong en kunnen kinderen zich
laten schminken. Tijdens de activitei-

Digitale collecte Meerlo
Net als in een groot deel van de andere dorpen, wordt ook in Meerlo
dit jaar niet aan huis gecollecteerd voor de gezamenlijke collecte.
De werkgroep wil het risico op
besmetting voor zowel de inwoners
van Meerlo als ook voor de collectanten niet onnodig vergroten, laat
zij in een bericht weten. Daarom is

ten wordt aan de RIVM-richtlijnen voldaan. Kijk voor meer informatie op de
Facebook-pagina van de KJEM.

Derde winst op rij in Kerpen voor karter
Kris Haanen
Karter Kris Haanen uit Meterik won dit seizoen al twee keer in Kerpen en zondag 30 augustus deed hij dat
weer. Het was de derde overwinning op rij van het 13-jarige talent van SFR Motorsport.

Het eerste elftal van RKsv Wittenhorst uit Horst is zondag
30 augustus in het bekeravontuur sterk begonnen. Het toch niet
slechte RKVVO uit Veldhoven (2e klasser) werd in eigen huis met
5-0 teruggewezen.
Vanaf het begin probeerde de
ploeg orde op zaken te stellen.
In de 6e minuut kon de scheidsrechter reeds naar het midden wijzen. Jeroen Verkennis was de man
die het doel vond, 0-1. Een negatief
puntje was wel dat er een handvol royale kansen werd gemist.
Hier tegenover stond de fraaie redding van debutant doelman Ravi
Arts. Zo bleef de stand slechts 0-1.
Direct na de pauze hielp Michiel
Hanssen de oranjemannen aan
de 0-2 in 47e minuut. De mooie
wereldreis heeft hem schijnbaar

Kris Haanen pakt elk jaar wel een
aansprekende prijs in Nederland en
België. Nu is hij dan ook goed op weg
in Duitsland, in één van de zwaarste
kampioenschappen.
Dat laatste bleek wel tijdens de eerste
finale. Het was een pittige wedstrijd
voor Kris. “We hadden een half setje
nieuwe banden. Daardoor miste ik wat
snelheid. Dat voelde ik al in het begin.
Ik moest knokken om vooraan te kunnen rijden. Ik begon met verdedigen
en viel even terug naar P4. Daarna
vocht ik me terug naar de eerste plek.”
Voor tweede finale ging Kris terug
naar de oude banden die hij in de
heats had gebruikt. Hij merkte meteen
dat de wegligging van zijn kart wat

beter was. “We konden met drie man
wegkomen en ik reed een paar ronden
aan kop. Een rijder van KR kwam me
nog voorbij, maar hij verremde zich en
schoot door.”
Daarna lag Kris terug aan kop, maar
even later werd hij toch weer ingehaald door een concurrent. “Een Deen
kwam me voorbij. Ik ging achter hem
aan en ik voelde dat ik sneller was.
Ik pakte hem terug en sloeg daarna
een gaatje. Zo kon ik de tweede finale
uitrijden en had ik mijn tweede zege
van het weekend.”

Tekst: Blatter Media
Beeld: Bas Kaligis/RaceXpress.nl

goed gedaan, want hij scoorde
rond het halfuur 0-3.
Tijd voor trainer Ton Kosterman om
in deze periode vijf keer te wisselen. Zo kon de hele selectie ingezet worden. In het laatste kwartier
werd de eindstand bepaald.
Eerst kon Frank Peeters nummer
vier op het scorebord brengen en
ten slotte zorgde Jeffrey Rijkers
voor de mooie 5-0.
Tekst: Piet Nabben, voetbalvereniging RKsv Wittenhorst

Sporting ST pakt punt tegen
DEV Arcen
Het eerste elftal van Sporting ST uit Swolgen en Tienray speelde
zondag 30 augustus tegen DEV Arcen. De wedstrijd eindige in
gelijkspel, 2-2.
De opening van Sporting ST was
wat matjes. Hierdoor werd het
netje na 12 minuten achter Custers
al gebold, 1-0. De rechterflank lag
open waarna na een prima actie
de korte hoek gevonden werd.
Het oogde kwetsbaar in het eerste kwart, maar na een mooie
uitbraak in de 24e minuut schoot
Machi Cox de bal strak tegen de
touwen, na een mooie steekbal
van Matias, 1-1.
Tot aan de rust gebeurde er weinig. Hierna een aantal dikke kansen die gedegradeerd werden tot
doeltrap door Sem Custers, een
van de uitblinkers deze wedstrijd. Een aantal één op één
kansen werd vakkundig uit het
doel gehouden. In de 70e minuut
werd een vrije trap snel genomen

“Dat ik eerder al de eerste ronde van
het ADAC-kampioenschap en ook de
eerste ronde van het DKM in Kerpen
had gewonnen, was goed voor het
zelfvertrouwen”, zegt Kris. “Ik kon met
een goed gevoel naar de tweede DKM.
De kwalificatie ging goed, maar met
P5 ging het niet denderend. De twee
heats gingen wel heel goed. In heat
één was ik van drie naar één gereden
en in heat twee van vier naar één.
Ik zat in een goede flow.”
Kerpen is een circuit dat hem ligt,
weet Kris. “Ik ga hier altijd goed.
En ik denk dat ik mentaal gegroeid
ben. Ook ben ik door de jaren heen
een completere coureur geworden.”
Die conclusie ligt voor de hand, want

besloten een digitale collecte te
houden in de week van 7 tot en met
12 september. Via www.meerlo.nu/
goede-doelen kunnen mensen een
gift doen in de digitale collectebus.

Wittenhorst wint overtuigend
bekertreffen

Hakhoutdag in America
Deelnemers mogen zelf kachelhout
zagen en leveren daarnaast een bijdrage aan natuur- en landschapsbeheer. Vrijwilligers geven instructies
zodat er veilig gewerkt kan worden.
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door Sven Beurskens, waarna wie
anders dan Machi weer het netje
liet bollen. Na de 1-2 leek het kat
in het bakkie. Maar als donderslag
bij heldere hemel werd door slecht
verdedigen in eigen zestienmetergebied de 2-2 via binnenkant
paal binnengeschoten. Toen kwam
Sporting meer onder druk te staan
maar kon zich goed staande houden.
Na een verdiend punt kon Sporting
bezweet de Maas weer over richting het MFA Kerkebos. Daar kon
gelukkig wel gedoucht worden. Zondag 6 september speelt
Sporting tegen MVC ‘19 en de
week erop de kraker tegen SVEB.

Tekst: voetbalvereniging Sporting ST

Virtuele vierdaagse
De wandeldrie- en vierdaagse in Horst aan de Maas konden dit
jaar geen doorgang vanwege corona. Als alternatief is er tijdens
de Nationale Sportweek, van 11 tot en met 17 oktober, de Stap &
Trap Vierdaagse.
Tijdens deze virtuele vierdaagse kunnen deelnemers via
een app zelf een afstand kiezen. Met deelname aan de
Stap & Trap vierdaagse doneren wandelaars automatisch een
gedeelte van het inschrijfgeld

aan Sevenumse Wandel4Daagse,
Wandeldriedaagse Horst aan
de Maas en Wandelvierdaagse
De-4 Grubbenvorst en dragen zo
bij aan de organisatie voor volgend
jaar. Inschrijven kan via
www.sportaandemaas.nl
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Bijeenkomst
Broodfonds
Horst
In Horst vindt op woensdag 16 september een informatieavond
plaats over het Broodfonds.
De bijeenkomst is vanaf 19.30 uur
in Graaf ter Horst.
In een Broodfonds spreken zelfstandigen af om elkaar te steunen bij
arbeidsongeschiktheid. Het is een
sociaal vangnet voor en door ondernemers. Landelijk zijn er 590 groepen
waar meer dan 26.600 ondernemers
aan meedoen. Ondernemers die
meer willen weten kunnen op woensdag 16 september terecht in Horst.
Kijkt voor meer informatie op
www.broodfonds.nl

Hiltho jaar
uitgesteld
Depro Beurzen, de organisatie van
de Hiltho in Horst, heeft besloten
de editie van volgend jaar uit te
stellen naar 2022. De lifestylebeurs
vindt om de vier jaar plaats in
Horst.
“De reden voor de verschuiving is dat
door de onzekere situatie rondom
Covid-19 en de daarmee samenhangende maatregelen nu niet gegarandeerd kan worden dat de Hiltho
in 2021 daadwerkelijk zou kunnen
plaatsvinden, terwijl de voorbereidingen nu wel zouden moeten beginnen”, zegt organisator Depro Beurzen.
Besloten is de Hiltho te verplaatsen
naar vrijdag 7 tot en met woensdag
12 oktober 2022.

De Lange Horst sluit deuren
Café/Zaal De Lange Horst heeft na twaalf jaar de deuren gesloten.
Er zijn plannen om in het pand een bierlokaal te vestigen.
Uitbater Eric Janssen geeft aan dat zijn
andere horecazaak Graaf ter Horst,
dat eind vorig jaar opende, te veel tijd
kost. In De Lange Horst was voorheen
café De Sport gevestigd, in de volksmond ook wel Van Heijster genoemd,

dat jarenlang door de familie Van
Heijster werd gedreven. De Lange
was ook de residentie van carnavalsvereniging D’n Dreumel. De nieuwe
uitbaters hebben plannen voor een
speciaalbiercafé.

Boomkwekerij Lottum over
genomen door Zwitsers bedrijf
Vergeldt & Bouten Boomkwekers BV in Lottum is onlangs overgenomen door het Zwitserse Häberli Fruchtpflanzen AG. Dit bedrijf
is een dochteronderneming van het familiebedrijf Rutishauser.
Vergeldt & Bouten Boomkwekers BV
wordt gerund door Twan Bouten en
Carl Vergeldt en blijft als zelfstandige
dochter bestaan. Op het bedrijf
zijn twintig mensen werkzaam.
De boomkwekerij teelt hoofdzakelijk
fruit- en kleinfruit-planten en

verkoopt deze in bijna alle EU-landen
en Zwitserland. “Door Vergeldt &
Bouten Boomkwekers B.V. over te
dragen aan Häberli Frucht Pflanzen
AG is voortzetting van het bedrijf in
een vroeg stadium georganiseerd”,
aldus het bedrijf.

Starter in de regio

Recreatie Service Oomen
Mix International verhuist per 1 oktober 2020 vanuit
Someren naar de nieuwe uitbreiding aan de Venrayseweg
in Horst bij het zusterbedrijf Dutch Pet Products.
Mix International is gespecialiseerd in het ontwikkelen en
produceren van hoog kwalitatieve diervoeders. Dutch Pet
Products is een bedrijf, gespecialiseerd in het verpakken en
distribueren van hoogwaardige (hobby) diervoeders. Beide
bedrijven produceren en verpakken voor o.a. honden, katten,
paarden en kleine huisdieren.
Onze klanten zijn verspreid over de gehele wereld, maar de
nadruk ligt op Nederland en Duitsland. Bij beide bedrijven staan
collegialiteit en kwaliteitsbewust afleveren hoog in het vaandel.
In verband met de uitbreiding zijn we op zoek naar:
• Operator verpakking (40 uur, 2 ploegendienst)
• Operator mengerij (40 uur, 2 ploegendienst)
• Magazijn-/expeditiemedewerker (40 uur, 2 ploegendienst)
• Interieurverzorgster (6 / 8 uur per week)
• Weekend- en vakantiekrachten
Meer informatie over de vacatures kunt u vinden op onze
internetsite www.dutchpet.nl
Interesse?
Lijkt het je wat om je bijdrage te leveren aan onze

Bedrijf:
Eigenaar:
Adres:
Plaats:
Telefoon:
E-mail:
Website:
Sector:
Start:

Recreatie Service Oomen
Paul Oomen
De Gats 6
Sevenum
06 52 00 74 53
info@recreatieserviceoomen.nl
www.recreatieserviceoomen.nl
Caravans en campers
1 augustus 2020

Activiteiten
De activiteiten van Recreatie
Service Oomen bestaan naast het
onderhouden van caravans en
campers ook uit het leveren en
monteren van accessoires zoals
luifels, dakluiken, movers, boilers,
airco’s, zonnepanelen enzovoorts
en het vervangen van caravanbanden zit ook in het pakket. Tevens is
het bedrijf caravanmakelaar voor
Caravandepot. Dit is te vergelijken
met een makelaar voor de verkoop
of aankoop van een huis, maar dan
voor caravans (en via het netwerk
ook voor campers). Het bedrijf
verzorgt hierbij vanaf de gratis
waardebepaling van de caravan
het gehele proces van verkoop.
De caravan wordt geplaatst op tien
sites en de uiteindelijke betaling
gaat altijd via notarieel betalen.
Zie ook www.caravandepot.nl of
www.recreatieserviceoomen.nl
Daarnaast is het bedrijf servicecentre voor Goboony (online platform

vergelijkbaar met Airbnb) dat particuliere campers verhuurt aan particulieren en waarvoor Oomen de
service en in- en uitgave verzorgt.
Recreatie Service Oomen regelt
ook het gehele traject in geval van
schade en levert gasflessen en
kampeerbenodigdheden.

Doelgroep
Iedereen die een caravan, vouwwagen of camper bezit. Wie zijn
caravan of camper wil verkopen of
er een aan wil schaffen kan terecht
bij Recreatie Service Oomen.

Onderscheidend vermogen
Recreatie Service Oomen biedt een
totaalpakket aan van aan- en verkoop van de caravan, tot het volledige onderhoud en monteren van
alle accessoires. Recreatie Service
Oomen probeert op alle gebieden
te ontzorgen zodat de klant onbezorgd en veilig van zijn vakantie
kan genieten.

snelgroeiende, jonge organisatie? Solliciteer dan snel op deze
functie! Voor nadere informatie kun je contact opnemen met
Rob Poels, bedrijfsleider, via telefoonnummer 077-4640000 of
r.poels@dutchpet.nl echter voor de vacature interieurverzorgster
met Nicole Martens-van der Cruijsen, via telefoonnummer

Onderhoud en
reparatie van
caravans, campers
en vouwwagens

077-4640000 of n.vandercruijsen@dutchpet.nl
Sollicitaties (motivatie en CV) graag per e-mail naar:

Miranda Habraken, personeelsadviseur,
m.habraken@dutchpet.nl (werkzaam op dinsdag en donderdag)

Aan- en verkoopmakelaar van
caravans, campers
en vouwwagens
Verkoop en
montage van
accesoires

Verkoop kampeerbenodigdheden

De Gats 6
5975 PZ Sevenum

Binnenkijken bij...

Column

De oplettende
burger
Ik zit in een vergadering met
mijn collega’s terwijl er een
telefoontje binnenkomt van de
meldkamer. Er zou een ontsnapping gaande zijn in PI Grave?
De gevangenis ligt aan de rand van
een woonwijk en een oplettende
voorbijgangster had een man aan
de muur zien hangen. Het verhaal
van de voorbijgangster was dat er
iemand over de gevangenismuur
aan het klimmen was. Mijn hartslag stijgt in een seconde van
ongeveer 70 naar 150 slagen per
minuut.
Onmiddellijk wordt er contact
gezocht met de afdeling beveiliging. Ik hoor ondertussen in de
verte al politieauto`s aankomen.
De beveiliging op de centraal post
is ondertussen met man en macht
aan het kijken wat er aan de hand
zou kunnen zijn. Verbaasde blikken alom! Want het enige dat er
te zien was op de camera’s was de
schilder. Dat de muur geverfd zou
worden, was bekend. Het toezicht
en de begeleiding van deze werkzaamheden was immers weggezet
bij onze beveiligers. Eenmaal aangekomen bij de plek waar de man
gesignaleerd is, blijkt het inderdaad de schilder te zijn. Hij staat
in een bouwlift en heeft met één
hand de muur vast terwijl hij de
muur opnieuw van een kleurtje
voorziet. De man kijkt nietsvermoedend naar de medewerkers
en de politie en beseft nog steeds
niet dat hij de reden was voor al
deze commotie. De oplettende
voorbijgangster had op haar beurt
de bouwlift niet gezien omdat
deze achter een hele hoge groene
begroeiing stond, waardoor zij
dacht aan een ontsnapping.
Verwarring maakt plaats voor
opluchting als ik een telefoontje
krijg dat het om de schilder ging.
Na deze constatering wordt de
politie-inzet gestaakt. Mijn hartslag
daalt weer naar een normaal ritme
en de vergadering wordt weer
voortgezet. De volgende dag hebben wij teruggekeken op dit voorval waarbij de conclusie was dat
sociale controle en samenwerking
in de maatschappij een groot goed
is. Dank aan de oplettende burger!

Meer info?
Bel, mail of stuur
een What’s app.
tel.: 06 52007453

info@recreatieserviceoomen.nl
www.recreatieserviceoomen.nl

Carla Wijnhoven,
Vestigingsdirecteur PI Grave

03090409
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Adver torial

Wim Giesbertz blikt terug op zijn corona-opname

‘Ik richt mijn blik weer op
de toekomst’
Het dorp Kessel werd hard geraakt tijdens de coronacrisis. En zeker de familie Giesbertz kreeg het zwaar te verduren: maar liefst
zes familieleden werden getroffen door het virus. Wim Giesbertz lag ruim een maand op de IC van VieCuri en werkt nu, bijna een
half jaar later, nog steeds volop aan zijn herstel. “De zorg bij VieCuri was in één woord geweldig, niets was de artsen en
verpleegkundigen teveel.”
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Coronanazorgpoli
VieCuri
Om schade door corona op de lange in
kaart te brengen en om patiënten zo
goed mogelijk te behandelen, heeft
VieCuri een corona-nazorgpoli
ingericht.
Op de poli worden alle patiënten die eerder dit jaar in het ziekenhuis waren opgenomen met corona - dit zijn er ongeveer
driehonderd - na drie maanden teruggezien
voor een uitgebreide controle en onderzoek.
Internist Joop van den Bergh: “Het herstellen van de ziekte kan een langdurig traject
zijn. Een grote groep patiënten houdt schade
aan de longen. Er is vaak sprake van verlies
aan spierkracht en ernstige vermoeidheid.
Verder merken we dat er sprake kan zijn
van cognitieve klachten, zoals geheugenen concentratieverlies. En mentaal kan de
ziekenhuisopname ook flinke impact hebben. Voor de patiënt, maar ook voor zijn of
haar naasten. Ook daar hebben we aandacht
voor.”
Mensen die niet in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest, maar wel het virus
hebben gehad en aanhoudende klachten
hebben, kunnen zich melden bij de huisarts. Die maakt dan de afweging om een
patiënt al dan niet door te verwijzen naar de
corona-nazorgpoli.

Toen Wim Giesbertz (60) in maart de
begrafenis van zijn moeder aan het regelen
was, voelde hij zich niet lekker. Hij had
diarree, koorts en sliep veel. “Maar de uitvaart
van onze 91-jarige moeder, die moest en zou
tot in de puntjes verzorgd worden”, zegt de
Kesselnaar, die al jarenlang op de Afdeling
Inkoop van VieCuri werkt. “Omdat er op
dat moment nog niet zoveel aandacht was
voor de virusverspreiding, ging ik pas na de
begrafenis naar de huisarts. Ik had corona,
net zoals mijn moeder, twee ooms en twee
broers. Mijn moeder en ooms hebben het
virus helaas niet overleefd.”
Wim werd al snel na de diagnose corona
opgenomen in VieCuri. “Ik was heel benauwd,
en bij opname bleek al zestig procent van
mijn longweefsel aangetast. Na twee dagen
op de gewone corona-afdeling ging ik naar
de Intensive Care; ik ging verder achteruit en
zelfstandig ademen werd lastiger. Hier werd ik
in slaap gebracht.”

‘Ik kon niks meer’
Vanwege de grote druk op de IC van
VieCuri werd Wim al vrij snel per helikopter
overgebracht naar het Leids Universitair
Medisch Centrum. Hier bleef hij ruim twee
weken. Eenmaal terug in Venlo werd de
slaapmedicatie langzaam maar zeker
afgebouwd en op 24 april werd ook de
beademingsbuis verwijderd. Begin mei kon
Wim weer terug naar de gewone coronaafdeling. Hij had op dat moment flink ingeboet
aan conditie, en was twintig kilo afgevallen.
“Ik kon niks meer: niet eten, niet drinken,
niet zitten, niet praten. Op de IC kreeg ik
wel al begeleiding van fysiotherapeuten,
maar pas op de afdeling kon ik echt gaan
werken aan herstel. Ik kreeg hierbij op allerlei

vlakken ondersteuning; van een fysiotherapeut,
een ergotherapeut, een logopedist en een
psycholoog. Zij waren allemaal heel betrokken,
en deden alles wat in hun macht lag om me te
helpen. Ondanks de hectiek in het ziekenhuis,
hadden ze alle aandacht voor me. En wanneer
ze, na een tijdje op de corona-afdeling te hebben
gewerkt, teruggingen naar hun eigen afdeling,
kwamen ze steevast afscheid nemen. Petje af
voor wat het personeel van VieCuri gepresteerd
heeft in de coronatijd.”
Op 13 mei werd Wim overgebracht naar een
revalidatiekliniek van Adelante in Hoensbroek,
om verder te herstellen. 4 juni kon hij uiteindelijk
weer naar huis, terug naar Kessel. “Dat was
een prachtig moment. Alles was versierd, veel
familie, vrienden en kennissen stonden langs de
weg om me te verwelkomen.”

Petje af voor wat het personeel
van VieCuri gepresteerd heeft
in de coronatijd
Goede conditie
Nu, drie maanden later, is Wim nog niet de
oude. Verre van dat. “Ik heb al flinke stappen
voorwaarts gezet, maar heb nog een lange
weg te gaan. Het verlies aan spierkracht is het
grootste probleem, bepaalde bewegingen kan
ik gewoon niet meer maken. Vooral de fijne
motoriek blijft achter. Ook heb ik, door het
lange liggen, last van mijn schouders en van
een klapvoet. Daarnaast kamp ik met heesheid.
Vanuit Adelante volg ik nog twee keer per week
fysiotherapie en ga ik naar een logopediste.
Ook doe ik thuis oefeningen, iedere dag
minimaal drie uur.”

Vergeleken met andere coronapatiënten herstelt
Wim bovengemiddeld snel, zo bleek toen hij
onlangs een bezoek bracht aan de coronanazorgpoli van VieCuri. “Dat is waarschijnlijk te
danken aan de goede conditie die ik had voordat
ik het virus kreeg. Op de corona-nazorgpoli is
een long- en bloedtest afgenomen en werden
een longscan en ECG uitgevoerd, om te kijken
welke zaken extra aandacht nodig hebben in
het revalidatietraject. Over een jaar wordt weer
gecheckt hoe het ervoor staat. Ze houden dus
echt de vinger aan de pols; dat is een goede
zaak.”

Blik op de toekomst
Of Wim er ooit weer helemaal bovenop komt,
durft hij niet te zeggen. “Ik doe wat ik kan, we
zien wel waar het schip strandt. Of ik nog veel
bezig ben met wat me overkomen is? Eigenlijk
niet. Het ligt achter me, en ik richt mijn blik
nu op de toekomst. Zo is mijn karakter; ik ben
een positief ingesteld mens. Ik hoop dat ik in
oktober weer beetje bij beetje kan beginnen
met werken.”
Anders ligt dat voor zijn partner Gerda Peeters.
Zij heeft meer moeite om de heftige tijd een
plek te geven. “Dat komt vooral omdat ik die
periode, in tegenstelling tot Wim die in coma
lag, bewust heb beleefd. Het was verschrikkelijk,
vooral vanwege de grilligheid van het
ziekteverloop en omdat Wim enkele malen
kantje boord heeft gelegen. Zoiets moeten
meemaken, dat gun je niemand.”

Ik doe wat ik kan,
we zien wel waar het schip
strandt

Fysiotherapie
na corona
Veel mensen die corona kregen, werden
niet opgenomen in het ziekenhuis. Toch
ervaren velen van hen ook nog steeds de
nasleep van hun besmetting. Wilt u
poliklinisch revalideren na corona?
U kunt zonder verwijzing terecht bij
Vitaal in Beweging, een speciaal revalidatieprogramma van VieCuri.
Neem contact op via
secretariaatspm@viecuri.nl of
tel. 0478-522774 voor een intakegesprek.
Inmiddels wordt herstelzorg na corona
ruimer vergoed via de basisverzekering.
Deze geldt voor zes maanden na de indicatiestelling voor maximaal vijftig fysio- of
oefentherapiebehandelingen.

Teksten: Ank van Lier
Beelden: Hans van der Beele

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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Geplukt

Jan Huys Broekhuizen
Hij reisde de hele wereld over als adviseur voor de champignonteelt. Daarnaast stond hij aan de wieg van
zangvereniging Con Brio en is hij al jaren vrijwilliger bij Openluchtmuseum De Locht, waar zijn kennis van
de champignonteelt goed van pas komt. Deze week wordt Jan Huys (81) uit Broekhuizen geplukt.

mijn hoofd. ‘Laat hem maar overgaan’,
zei die man toen.”

Sef van Megen
Jan was nog jong toen de oorlog uitbrak, al zijn er enkele momenten die
hij nog haarscherp voor de geest kan
halen. De jongere broer van zijn moeder was Sef van Megen, die nauw
betrokken was bij het verzet. De dag
dat Van Megen gearresteerd werd,
logeerde Jan samen met zijn broer bij
zijn grootouders. “Mijn grootouders
hadden onderduikers in huis en die
werden gevonden. De Duitsers wilden
mijn opa meenemen, maar Sef zei:
neem mij maar mee. Hij dacht dat hij
daags erna wel weer thuis zou zijn.
De Duitsers kwamen er echter achter
dat hij bij het verzet was. Hij kwam
uiteindelijk in een gevangenis in
het Duitse Hameln terecht. Dat werd
’s nachts door de Amerikanen aangevallen. De gevangenen maar ook de
bewakers gingen ervandoor. Mijn oom
Sef ontsnapte met twee anderen en
rende een veld in, waarna ze zich verstopten in een stal. Die boer had hen
echter gezien en heeft hen verraden
aan de SS. Vervolgens zijn ze aan de
rand van de weg in Dohnsen doodgeschoten. Dat verhaal heeft me altijd
beziggehouden. Jaren geleden heb ik
nog samen met mijn dochter die route
gelopen, die hij heeft afgelegd tot op
het punt waar hij werd neergeschoten.” Ook de bevrijding kan Jan zich
nog goed herinneren. “De Engelsen
kwamen vanaf Sevenum met tanks.
We hadden Joodse onderduikers in
huis, die met zwaaiend een wit hemd
naar buiten liepen.”

Enige verwarring bij de verslaggever als zij aanbelt bij het huis van
Jan. Langs de voordeur hangt een
bordje met daarop ‘Jan Huijs en
Hilda Cuijpers-Relouw’. Is het dan
toch Huijs met puntjes? Jan lacht.
“Het is eigenlijk Huijs, met puntjes
dus. Maar als ik in het buitenland
was en ik moest mijn naam spellen, dan begrepen mensen het niet
altijd. In het Engels klinkt ‘ij’ als
‘ig’. Dus maakte ik er maar Huys
van. Het grappige is dat ik officieel
Theodorus Hubertus Johannes heet.

Theodorus naar mijn peetoom, ome
Thei, en Hubertus naar mijn peettante.
Maar ik was de tweede zoon in het
gezin en mijn vader wilde graag een
Jan. En dus werd het Johannes en als
roepnaam Jan.”

10 voor misbezoek
Jan groeide op aan de Zaar in
Grubbenvorst, niet ver van waar nu
het Floriadeterrein ligt, waar zijn
ouders een boerderij hadden. Hij heeft
twee oudere zussen en één oudere
broer en na hem kwamen nog een

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

jongen en een meisje. “Ik had een
hele mooie jeugd, speelde veel buiten. We woonden ruim vier kilometer
van het dorp. ’s Morgens liepen we om
07.00 uur aan zodat we om 08.00 uur
in de kerk konden zijn. Ik had maar
één 10 op mijn rapport en dat was
voor misbezoek. In de eerste klas leek
de zuster het beter als ik een jaar over
zou doen, maar mijn moeder geloofde
dat niet. Zij wilde dat ik getest zou
worden. Dus ging ik op een woensdagmiddag met haar naar school. In een
kantoortje zat een meneer die mij
allemaal dingen vroeg. Aan de muur
hing een schilderij van een jongetje
in een slaapkamer. De lakens van het
bed lagen door elkaar en op de grond
lag de waskan in stukken. Die meneer
vroeg wie ik dacht dat dit had gedaan.
‘De Pruusse’, antwoordde ik. In de oorlog hadden de Duitsers namelijk alles
kapot gemaakt en dat had ik nog in

beukenhaag € 0,69

Oplossing vorige week:
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2.500 wintergroene
leibomen op voorraad
hei viooltjes en
groot assortiment
winter planten

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Champigonteelt
Na de lagere school ging Jan naar
de landbouwschool in Horst. Daarna
volgde hij een pluimveelcursus. Zijn
oudere broer nam de boerderij over
en Jan ging na zijn diensttijd werken
bij de Boerenbond. Hij leerde verder
en kwam uiteindelijk terecht bij een
pluimveemesterij in Asten, waar hij
aan de slag ging als bedrijfsleider.
Die slachterij breidde eerst uit met
een varkensbedrijf en daarna een
fokkerij. “De bedoeling was dat ik
dat ging opbouwen, maar dat wilde
ik niet. Mijn zwager had een champignonkwekerij en in 1967 besloot ik
een eigen champignonbedrijf op te
starten. Samen met een collega ontwikkelde ik een schuifladesysteem,
maar in de jaren 80 konden we het
onder andere door de grote import uit
China niet redden.” Jan was intussen

getrouwd en had een dochter en zoon.
“Ik kon in Amerika of Nieuw-Zeeland
aan de slag. Samen met mijn eerste
vrouw zou ik naar Amerika gaan om
daar rond te kijken, tot mijn zoon, die
toen 10 jaar was, zei: je krijgt mij niet
weg uit Broekhuizen.” Jan kon uiteindelijk terecht bij een bedrijf dat over
de hele wereld champignonkwekerijen opzette. Dat bedrijf ging enkele
jaren later failliet, waarna Jan zelf
verder ging als adviseur op het gebied
van champignonteelt.
Voor zijn werk reisde hij de hele
wereld over en kwam zo onder andere
ook op Indonesië. Daar leerde hij in
een hotel op Bali een jongen kennen die hem vertelde dat hij zijn studie had moeten afbreken omdat zijn
vader was overleden. Jan trok zich het
lot van deze jongen aan en regelde
dat hij zijn opleiding kon afmaken en
een baan kreeg. “Ik heb nog steeds
veel contact met hem en zijn familie.
Zijn dochter beschouw ik een beetje
als mijn pleegdochter.”
Zijn ervaring in de champignonteelt
komt het goed van pas als vrijwilliger van Openluchtmuseum De Locht
in Melderslo. Hij was onder andere
voorzitter van de activiteitencommissie en staat nu nog aan het hoofd van
de commissie landbouw. Daarnaast
is hij voorzitter van de Vrienden van
De Locht. Ook is hij lid van zangvereniging Con Brio, die hij in 1978 mee
heeft opgericht. “Mijn vader kon heel
goed zingen, net als enkele van mijn
broers en zussen. Voor De Locht verzorg ik ook de concertjes in de kapel
van het museum.”
Samen met Hilda, met wie hij vijftien
jaar samen is, woont Jan vlak aan de
Maas. Dit mooie uitzicht op het water
zegt hij echter vaarwel. “We gaan
naar Horst verhuizen en naast één
van Hilda’s zonen wonen. Vooral Hilda
vindt dat heel fijn, dan heeft ze alles
dichtbij. Maar we moeten nog eerst
gaan verbouwen, dus het duurt nog
wel even. Ik hoop verder dat ik volgend jaar bij het afstuderen van onze
pleegdochter in Indonesië kan zijn.”

Hilda en ik
verhuizen naar
Horst

Tekst en beeld: Marieke Vullings

Met een glimlach goed kauwen!

MollKunstgebit.nl
Bel voor een afspraak 077 35 153 21

0309 \ service
Religie

Medische zorg

America
zondag

Apotheek
Heilige mis

11.00

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

10.30

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Apotheek Horst
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

Grubbenvorst

Apotheek Maasdorpen

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

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

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Heilige mis

09.00

Lottum
zondag

Meerlo
zondag
Heilige mis
09.00
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Melderslo

zaterdag
Heilige mis
17.30
donderdag
Rozenkrans
17.30
		

Meterik

zaterdag
Heilige mis
19.00
		

Swolgen

zondag
Heilige mis
09.00
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

18.00
11.00
19.00

Tienray
zaterdag
zondag
woensdag

Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

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

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

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

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

Vissers Plant Innovators is een modern en dynamisch
internationaal vollegrond- en tuinbouwbedrijf.
Wij zijn gespecialiseerd in het grootschalig
vermeerderen van aardbei- en aspergeplanten.
Wij zoeken voor ons bedrijf in America (Lb) een:

LANDBOUWMECHANISATIE
MONTEUR M/V
(indien gewenst in
combinatie met tractorchauffeur)

en een

TRACTORCHAUFFEUR M/V
Voor informatie kun je bellen met Leon Vissers, 06 14 84 09 69

Je sollicitatie kun je richten aan:
Vissers Plant Innovators Midden Peelweg 10, 5966 RE America
E: leon@vissers.com
www.vissers.com

Gemeente Horst aan de Maas
ma t/m vr 08.00-12.00 uur
alleen via 077 477 97 77
horstaandemaas.nl/gebiedsteam

Tandarts

kerkdienst
kerkdienst

10.00
14.30

4 t/m 6 september

De organisatie van De
Hôrster Kwis heeft besloten
de editie van dit jaar af te lasten. Volgens haar is het in
verband met de coronamaatregelen niet mogelijk de quiz
te organiseren.
Vorig jaar werd de vijfde editie
van De Hôrster Kwis gehouden.
Ook dit jaar zou er op 28 december weer een quiz zijn. Hoewel
de voorbereidingen al gestart
waren, denkt de organisatie dat
zij de quiz niet in de gebruikelijke
vorm kan organiseren. Daarom is
onlangs de knoop doorgehakt
en besloten De Hôrster Kwis een
jaar uit te stellen.

Openstelling
Huys ter
Horst
De ‘bewoners’ van kasteel
Huys ter Horst openen op
zondag 6 september de deuren
voor publiek. Bezoekers
kunnen van 13.00 tot
16.00 uur een kijkje nemen.
Jonge gasten kunnen spelletjes doen en aan de hand van
QR-codes een rondgang maken
door de ruïne. De openstelling
verloopt volgens een opgesteld
protocol en de richtlijnen van
het RIVM; hygiëne-maatregelen
zijn genomen, looproutes uitgezet en de vrijwilligers zijn ingelicht. Reserveren is gewenst en
kan via het reserveringssysteem
op www.kasteelhuysterhorst.nl
De organisatie vraagt bezoekers er rekening mee te houden
dat het terrein niet overal goed
begaanbaar is.

Pinokkio in
Griendtsveen

Praktijk voor Tandheelkunde
en Mondzorg Marcel Deckers
Sondertseveld 2, Sevenum
077 467 33 14

De jeugdspelers van toneelvereniging Grikon brengen op
zaterdag 19 en zondag
20 september het verhaal van
Pinokkio op de planken.
De voorstellingen vinden
plaats in De Zaal in
Griendtsveen.

7 t/m 10 september
Tandartspraktijk Hamminga
Jan Poelsweg 1d, Ysselsteyn
0478 54 14 93

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

Priesternoodnummer

Industriestraat 11, Horst
Raadhuisplein 2, Meerlo
Postbaan 14a, Wanssum
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
077 398 14 50
danure.nl

WORD JIJ MIJN
NIEUWE COLLEGA?
Monteur Service werkplaats (m/v)

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

Alarmnummer

06 55 40 80 23

112

Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum

Geen spoed, wel politie?

06 19 42 26 21

Hôrster Kwis
afgelast

Spoedgevallendienst

De Schuilplaats
zondag

Huisartsenpost

Problemen met
uw kunstgebit?

19

Brand, ongeval of misdrijf

0900 88 44

Knapen Service

Montage medewerker (m/v)

Knapen Trailers

Kijk voor informatie over onze vacatures op:

www.knapen-trailers.nl/werkplezier

Pinokkio gespeeld door de
Grikon-jeugd is een eigentijdse
variatie op het oude verhaal,
maar er zijn ook herkenbare
elementen uit het origineel.
Pinokkio die van hout gemaakt
wordt door Gepetto, Pinokkio
die naar school gaat, zich laat
afleiden, en van de ene situatie in de andere verzeild raakt.
Hij ontmoet onderweg excentrieke dieren zoals de krekel, de
vos en de kat en maakt allerlei
avonturen mee. Kijk voor meer
informatie op www.grikon.nl
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Tummers
12
7

cm

4K

SMART

4K

ULTRA HD

SMART

50
’’
➞

55
’’
➞

ULTRA HD

13
9

cm

daar word ik vrolijk van
749,-

GRATIS
BEZORGD!

489,-

1199,-

GRATIS
BEZORGD!

4K TV UE50RU7470SXXN

899,4K TV 55NANO866NA

• 50” (127 cm) • 4K Ultra HD • HDR • Smart TV

• 55” (139 cm) • 4K Ultra HD • HDR • Smart TV

• UHD Engine • Dynamic Crystal Color

• Het NanoCell scherm zorgt voor fantastische kleuren

GRATIS
BEZORGD!

GRATIS
BEZORGD!

8

8

KG

KG

1400
T/PM

499,-

399,Wasmachine FWG81496WSE NL

549,-

449,Wasdroger FT M11 82 EU

• Energieklasse: A+++(-30%) • 1400 t/pm • 8 KG

• Energieklasse: A++ • 46dB • 8 KG

• Startuitstelfunctie • Resttijdindicatie

• Zeer zuinig dankzij warmtepomp-technologie

• Koolborstelloze motor met 10 jaar garantie

• FreshCare+ zorgt voor een heerlijke frisse was

Frank van der
Linden

7 veilige winkels in Limburg!
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
Kijk voor de actuele openingstijden en adressen op de site | Volg ons ook op Facebook.com/tummerselectro | www.eptummers.nl

