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Gemeentenieuws
Horst aan de Maas

Eerste kermisplezier
Eindelijk konden kinderen uit Horst aan de Maas weer genieten op de kermis. In Lottum en America stonden verschillende attracties en kraampjes om weer ouderwets de kermis te
vieren. Ook voor de volwassenen was er op verschillende plekken feest. Zo organiseerde OJC Cartouche in America EK 2021 Beerbuus Zoëpen. / Beeld: Koen van Meijel

Weer een fysieke raadsvergadering

Raad wil gemeentelijke belastingen
niet verhogen
De gemeenteraad van Horst aan de Maas boog zich dinsdag 6 juli over de Kadernota tijdens de eerste
fysieke vergadering sinds oktober. Er klonken veel positieve geluiden, maar veel raadsleden waren ook
kritisch. Een greep uit de algemene reserves doen, dat kan alleen in crisistijd vonden veel raadsleden.
Het was een raadsvergadering met
een lach en een traan. Speciaal stilgestaan werd er bij het overlijden van
raadslid Aniet Fonteyne (SP). “Mooi
dat we samen kunnen stilstaan bij dit
pijnlijk moment, fysiek”, begon burgemeester Ryan Palmen de raadsvergadering. Een moment stilte volgde
waarbij de raad in gedachten bij Aniet
was en keek naar de lege stoel in de
raadszaal. Voor veel raadsleden een
lastig, maar ook een mooi moment.

Want ze konden elkaar na maanden
weer fysiek in de ogen aankijken.

Belastingen verhogen
De Kadernota werd die avond
door de raad vastgesteld.
Door corona en een aantal andere
posten wil het College van B&W
interen op de algemene reserves. De komende twee jaar komt
de gemeente 2,2 miljoen tekort.
Vanaf 2024 zou het beter moeten

gaan en rekent de gemeente op
een positief saldo van 2,3 miljoen.
Waar de gehele raad mee eens
was, was het niet verhogen van
de gemeentelijke belastingen.
“Bij veel inwoners staat het water
al aan de lippen”, zei Imke Emons
(Groep Emons). “We kunnen het
niet maken om in deze tijd de
belasting te verhogen.”
Lees verder op pagina 02

Spek je clubkas
samen met ons!
Na de zomer kun je bij PLUS Lucassen sparen voor lokale clubs
en verenigingen. Kan jouw club of vereniging onze steun
goed gebruiken? Meld je dan aan bij onze servicebalie
of via plus.horst@planet.nl
Aanmelden kan tot en met zaterdag 17 juli 2021.

Lucassen

Patronaat 13C // Horst
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Achtste-groepers gaan voor tofste activiteiten

Heitje voor een karweitje
Groep 8 van basisschool
De Driehoek in Griendtsveen gaat
aan de bak. De schoolverlaters
willen een boel leuke activiteiten
organiseren om het schooljaar en
loopbaan bij de basisschool af te
sluiten, maar dat gaat wat kosten.
Door klusjes te doen willen ze
extra centen voor de pot bijverdienen.
De klas van meester Joep (39) is
maar een kleine groep, bestaande uit
Bas (12), Noortje (13), Senna (11) en
Leonieke (11). Zij verlaten de basisschool om na de zomervakantie naar
het voortgezet onderwijs te gaan.
De laatste dagen van het jaar staan
in het teken van slotactiviteiten. Dit
willen ze financieren middels heitjes
voor karweitjes. “We hebben een paar
keer samengezeten voor een brainstormsessie”, vertelt meester Joep.
“Daar keken we naar iedereens ideeën
en wat het zou kosten. Volgens mij zei
iedereen toen dat we wel iets zouden
kunnen doen om geld op te halen.”
Een week geleden plaatsten ze hun
oproep voor het eerst via een mailsysteem voor ouders en het dorpsblad
van Griendtsveen. “We hebben al een
aardig lijstje met taken en contactgegevens. We moeten de afspraken
nog maken, dat plannen ze zelf in.”
Sommige klusjes zijn natuurlijk leuker dan andere. “Mij lijkt auto wassen
wel het leukste”, zegt Leonieke. “Als ik

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

Oplage 19.800 exemplaren

kijk naar de lijst, dan komt in de tuin
werken of de auto schoonmaken vaak
voor,” vertelt meester Joep, “maar
ook vragen mensen of we de binnenkant van de auto kunnen schoonmaken. Misschien gaan we vrachtwagens
wassen bij het bedrijf van Noortjes
vader.” Noortje: “Dat is misschien wel
leuk om met z’n vieren te doen.”

Lasergamen, kanoën en
een pizzaparty

www.hallohorstaandemaas.nl
Redactie

Afscheid

077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

In de laatste week van het schooljaar, van maandag 19 tot en met
vrijdag 23 juli, zijn de afscheidsda-

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

gen. De leerlingen mochten de activiteiten zelf invullen en ze hebben
grote plannen. “Lasergamen, mountainbiken, kanoën, overnachten in
Ysselsteyn en pizzaparty”, roepen de
leerlingen. “Elk jaar vragen we aan
de ouders een eigen bijdrage”, legt
meester Joep uit. “Normaal is dat
65 euro, maar met vier keer 65 euro
kom je minder ver dan bij een grotere klas. Door wat klusjes te doen
blijven we uit de min en hopen we
nog wat extra leuke dingen te doen.
Zo zijn ze ook zelf medeverantwoordelijk voor hun activiteiten.” De leerlingen vulden op bladen in welke
activiteiten ze het liefste wilden
doen. “Het liefste wat ik zou willen
doen is de spokentocht en ik geloof
dat we die ook gaan doen”, vertelt
Leonieke. “Ik hoop dat het heel eng

wordt”, zegt Senna. “Zo eng dat ik in
mijn broek plas”, vult Bas aan.

Laatste loodjes
De lockdown zorgde voor een raar
laatste schooljaar, waardoor het nog
de vraag was wat door kon gaat en
wat niet. Over een paar weken is ook
dit laatste jaar van de basisschoolloopbaan afgelopen. “Ik denk dat ik
het wel ga missen als ik hier wegga,”
zegt Noortje. “Het voelt best wel raar
dat we nu in de laatste weken zitten”,
zegt Leonieke, “want na de zomervakantie hoeven we niet meer hier op
school terug te komen, na acht jaar.”
Noortje: “Het leek alsof we veel meer
leuke dingen deden dit jaar.” “Dit jaar
leek ook een stuk sneller voorbij te
zijn gegaan”, zegt Bas. Na de zomervakantie gaan de leerlingen naar het

voortgezet onderwijs, wat een hele
grote stap is. Voor sommige kinderen
is het spannender dan voor anderen. Senna: “Ik ga naar het Alfrink
(Deurne, red.), maar ik ken daar wel
iemand van dansles, dus dat maakt
het minder spannend.” Noortje gaat
de andere kant op en is na de zomer
op Citaverde College in Hegelsom te
vinden. “Ik ken nog niemand daar,
dus ik denk dat ik het wel spannend
ga vinden als ik daar ben. Ik heb mijn
klas al gezien.” Tot die tijd vult de klas
nog de laatste weken op basisschool
De Driehoek. Voor karweitjes kun je
terecht bij meester Joep via
joep.hoebers@dynamiek.nu

Tekst en beeld: Koen van Meijel

Vervolg voorpagina

Raad wil gemeentelijke belastingen niet verhogen
Een greep uit de algemene reserves
was voor veel raadsleden een pijnlijk punt. “Daar zijn we geen voorstander van”, zei Loes Wijnhoven
(CDA). “Gelukkig lijkt het redelijk
mee te vallen. We hebben deze
week vernomen dat we een fors
bedrag ontvangen vanuit het Rijk
voor jeugdzorg.”

Draagvlak creëren
Stilgestaan werd ook bij een aantal grote politieke onderwerpen
zoals het opwekken van duurzame
energie, ‘t Gasthoês, hoge investeringen in ondermijning, het vergunnen van duizend woningen en
het huisvesten van arbeidsmigranten. Voor veel partijen gold dat

er betere communicatie moet zijn
naar inwoners over het opwekken van duurzame energie. “Creëer
eerst draagvlak, want dat ontstaat niet vanzelf”, zei Jan Wijnen
(PvdA). “Iedereen moet kunnen
meedoen. Onze inwoners hebben
niets aan KODE en de RES. Ze willen weten of er windmolens komen

in hun buurt. Er moet duidelijkheid
komen.” De Kadernota werd aangenomen. Alleen VVD, SP en Groep
Emons waren tegen.

Tekst: Niels van Rens

Grootschalige inval op Sint Jansstraat Meterik
Er heeft op dinsdag 6 juli in de vroege ochtend een grootschalige inval plaatsgevonden door de politie-eenheid Rotterdam in een pand aan de
Sint Jansstraat in Meterik. Dat meldt politie Rotterdam aan HALLO Horst aan de Maas.
Er is daarbij één persoon aangehouden. Verder is er nog niets bekend.
De politie wil nog niets zeggen

over de toedracht van de inval.
“Het valt namelijk onder een lopend
onderzoek”, zegt een woordvoer-

der van politie-eenheid Rotterdam.
Verdere informatie wordt binnenkort naar buiten gebracht. Ook de

gemeente Horst aan de Maas wil nog
niets zeggen over de inval.

0807 \ nieuws

Niek en zijn vriendengroep
hebben dag van hun leven

Met 20.000 man losgaan
op Stereo Sunday
Er kon eindelijk weer gedanst worden op vrijdag 2 en zaterdag
3 juli, want dat was het festival Stereo Sunday op in het
Julianapark in Venlo. Niek Faassen uit Horst was er met zijn
vriendengroep zaterdags bij om voor het eerst in anderhalf jaar
weer los te kunnen gaan.
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“Er was een sfeer die je de afgelopen anderhalf jaar hebt gemist”,
vertelt Niek Faassen. “Het was
weer echt uitgaan, het echte festivalgevoel.” Ruim 20.000 bezoekers kwamen het dat weekend op
het Julianapark af, iets wat met
alle regels van de afgelopen periode moeilijk voor lijkt te stellen.
“Om binnen te komen moest iedereen zich laten testen en dat werd
gecontroleerd met de CoronaCheckapp. “In het begin was het wel
raar. Het was echt even wennen,
want je mocht heel lang niet dicht
op elkaar komen en nu sta je met
heel veel mensen op een veld.
Je zag mensen knuffelen, dus dat
was wel even wennen. Dit was het
eerste moment dat ik weer echt
kon uitgaan. Natuurlijk heb ik wel
eens iets gedaan met vrienden,
met daarbij alle Covid-regels, dus
je kunt het niet te gek maken.”

Even wennen
Dancefestivals gaan altijd gepaard
met grote lichtshows, wat voor
sommigen erg prikkelend was
na de lange tijd van lockdowns.
“Ik herkende bij anderen dat som-

migen wel even iets hadden van
‘wow’, omdat het opeens zoveel
is. Het is voor iedereen weer even
wennen.” Op Stereo Sunday zijn
veel verschillende muzieksoorten te horen, van dance tot house
en hardstyle tot techno. “Op de
Mainstage had je veel dance-achtige muziek en dat vind ik dan wel
leuk. Hardstyle vind ik niet zoveel
aan. Het is leuk voor een paar nummers, maar voor een hele dag zou
ik het teveel vinden. Er is genoeg
en dat maakt het leuk. Ik heb wel
een brede smaak qua muziek.
Momenteel hebben we nog niet
veel plannen voor andere festivals,
behalve Beatz & Bandz in Lottum.
Ik ben benieuwd of andere dingen door kunnen gaan. Ik denk dat
het wel kan, maar er moet goed
gecontroleerd worden. Op andere
plekken in Nederland is het voorgekomen dat mensen QR-codes op
de CoronaCheck-app van anderen
screenshotten en daarmee binnenkomen, dat is natuurlijk niet goed.
Dit weekend was leuk, gezellig en
erg goed georganiseerd.”

Kempen Creëert groeit en daarom zoeken wij versterking
binnen ons communicatieteam, iets voor jou?
Waar houden wij ons de hele dag mee bezig? Onze klanten verbazen
met verassende, creatieve concepten. Dat is wat we het liefst doen.
We kijken altijd naar de vraag áchter de vraag. We blijven nieuwsgierig
en komen zo tot het beste resultaat. Dat doen we met ons team van
20 enthousiastelingen, bestaande uit vormgevers, communicatie
adviseurs, redacteuren, drukkers en commercieel adviseurs.
Onze opdrachtgevers komen uit verschillende branches. De vraagstukken
waar jij je mee bezig gaat houden zijn dan ook iedere dag anders. Zo ben je
het ene moment bezig met de interne communicatie van een logistieke
dienstverlener en het andere moment verzorg je de externe communicatie
van een organisatie uit de agrosector. Een dag is nooit hetzelfde en dat
maakt dit werk juist zo leuk.
Als communicatie adviseur ben jij er voor onze klanten! Je zorgt ervoor
dat zij op jou kunnen bouwen. Dat doe je door er te zijn. Je luistert naar de
wens van de klant, de behoefte. Zoals we al zeiden: je kijkt naar de vraag
áchter de vraag. Vervolgens help je onze klanten door ze te ontzorgen en
de uitvoering bij ze weg te nemen. Jij zorgt ervoor dat hun boodschap wordt
overgebracht en de juiste doelgroep bereikt.

Tekst: Koen van Meijel

Subsidie voor toeganke
lijkheid bij ruiterclub
Ruiterclub Wittenhorst en Stichting Manege Wieneshof krijgen een
subsidie van 10.000 euro om paardensport toegankelijk te maken
voor mensen met een beperking.
De gemeente Horst aan de Maas
vindt het belangrijk om sport en
beweging toegankelijk te maken.
Dit geldbedrag wordt geïnvesteerd
in de renovatie van de buitenpiste
en de aanschaf van hulpmiddelen. Met deze investeringen kunnen ze hun activiteiten voor de
breedtesport uitbreiden, omdat ze
beter uitgerust zijn voor de doel-

ime
)

groep mensen met een beperking.
Normaliter investeert de gemeente
niet in accommodaties van paardensportverenigingen. Van de
10.000 euro is slechts 2.000 euro
bedoeld voor de vervanging
van de ondergrond in de buitenpiste. De totale kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn vele malen
hoger.

Heb jij een passie voor communicatie, doe je niets liever dan content creëren,
heb je een passende opleiding afgerond én ken jij alle ins en outs van social
media? Zou jij jezelf omschrijven als een zelfstartend organisatietalent,
ga je geen uitdaging uit de weg en beschik je over een rijbewijs? Dan leren wij
jou graag kenen!
Standaard meegeleverd: uitdagend en afwisselend werk. We garanderen
dat de dagen voorbij zullen vliegen. Je komt in een ongekend gezellig team
terecht waarin jouw creativiteit de ruimte krijgt om te groeien.
Wil jij ons team komen versterken? Stuur dan jouw cv en motivatie vóór
1 augustus naar vacature@kempencreeert.nl. Heb je inhoudelijke vragen
over de vacature? Bel Sayenne op 077-3961350. Zij vertelt je graag alles over
het werken als communicatie adviseur bij Kempen.

#kempencreëert
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Samenwerking met meerdere partijen

Polderideeën om wateroverlast in Griendtsveen
aan te pakken
Griendtsveen is een grote samenwerking rijker. Het dorp werkt nu samen met Waterschap Limburg,
de gemeente Horst aan de Maas, Staatsbosbeheer en provincie Limburg om de wateroverlast in het peeldorp
aan te pakken. Stilstaand water gaat weer stromen, net als de samenwerking tussen deze partijen.

Want dat deze samenwerking speciaal is, is zeker te zeggen. De partijen werkten voorheen voornamelijk
apart van elkaar. “Dat zorgde ervoor
dat iedereen zijn eigen ding deed,
maar niet naar elkaar omkeek”, zegt
Loek Sijbers, voorzitter van Dorpsraad
Griendtsveen. “Als er dan iets mis
ging, was het makkelijk wijzen. Nu zijn
we allemaal verantwoordelijk voor
de ontwikkelingen in Griendtsveen.
En samen sta je sterker.”

Overlast
De natuur van Griendtsveen kent een
rijke historie. Al twintig jaar wordt er
gewerkt om de hoogveengebieden in
stand te houden waar Griendtsveen
tussenin ligt. Het dorp wordt namelijk
omringd door de Deurnsche Peel en
Mariapeel. Belangrijk in een peelgebied is het vasthouden van water.
Door extreme droogteperiodes is het
lastig voor een veengebied om het
water vast te houden. Daarnaast is de
kans op wateroverlast tijdens extreme
hoosbuien ook hoog. Daarom besloten
de partijen samen te gaan werken.
“Dit doen we voor ons, maar ook voor
de generaties die na ons komen.”

Elke greppel heeft
invloed op het grote
systeem

Hoogwater en droogte
Aan de Lavendellaan in Griendtsveen
ligt een gemaal. “Deze stamt uit
1995”, legt Jan Jacobs, projectleider bij
Waterschap Limburg, uit. “Die heeft
zijn tijd gehad, er komt dus een
nieuwe.” Omdat er toch al veel ontwikkelingen zijn in het peelgebied,
willen de partijen alles in één keer
doen. Zo wordt er bijvoorbeeld geke-

Last van
ernstig
overgewicht?

hoogwater en droogte en houden we
het goede waterpeil voor de natte
natuur”, zegt Jacobs. “Daarnaast wordt
de kade langs de Helenavaart verstevigd. Er kan dan meer water door de
vaart stromen. Ook kunnen bevers
dan geen burchten meer in de kade
graven. Zo blijven ze stevig en veilig.
Aan de oostkant van Mariapeel lijkt
water richting de landbouwgronden
weg te lekken. We onderzoeken wat
daar precies gebeurt en of we extra
oplossingen moeten/kunnen vinden
om dit te voorkomen.”

Vertrouwen en draagvlak
Eric Beurskens, wethouder bij de
gemeente Horst aan de Maas, is ook
veel betrokken bij de samenwerking.
“We hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid”, zegt hij.
“Voorheen was het normaal om een
greppel dicht te gooien in je eigen
achtertuin. Nu komen we erachter
dat elke greppel invloed heeft op het
grote systeem.” Inmiddels zijn er al
informatiebijeenkomsten geweest
over de ontwikkelingen die gaan
komen in Griendtsveen. “Nu worden er schetsen gemaakt hoe het
plan er uit komt te zien”, zegt Jacobs.
Sijbers vult aan: “En deze schetsen
worden gemaakt op basis van de
opgevraagde info en tips vanuit de
inwoners van Griendtsveen zelf. Dat is
heel belangrijk, want dit moeten we
samen doen. Niemand heeft namelijk
zin in procedures. Als je de inwoners
meeneemt in de plannen, kweek je
vertrouwen en draagvlak. Die procedures halen juist het vertrouwen weg
en kosten alleen maar geld.”
De plannen worden nu uitgewerkt
en daarna volgen er opnieuw bijeenkomsten voor de inwoners van
Griendtsveen. Begin volgend jaar
worden de eerste stappen gezet.
Deze plannen gaan nog allemaal door
een adviesgroep, zegt Beurskens.

Gratis voorlichting

13 juli
15.00 - 16.30 uur

16 september
18.30 - 20.00 uur

Met een operatie en onze
begeleiding pakt u het aan!
De Nederlandse Obesitas Kliniek
in Venlo organiseert online
informatiebijeenkomsten over de
behandeling van obesitas (ernstig
overgewicht). Tijdens een zoomsessie
krijgt u informatie over het leefstijltraject

en de operatie. Na aanmelding volgt
een bevestiging met een uitgebreide
instructie. De bijeenkomsten zijn bedoeld
voor mensen met obesitas, hun naasten
en anderen belangstellenden. We hopen
u binnenkort online te ontmoeten!

Kijk op obesitaskliniek.nl/agenda voor onze gratis
voorlichting. U kunt zich hier ook direct aanmelden.
Voor vragen kunt u ons bereiken via
077 - 30 30 360 of info-venlo@obesitaskliniek.nl

ken om het stilstaand water in het
Griendtsveen Kanaal te laten stromen. “Hopelijk heeft dat ook positieve
gevolgen voor de muggenoverlast in
het dorp”, zegt Sijbers. Het doel is om
het waterpeil in Griendtsveen goed te
kunnen besturen. “Hierdoor voorkomen we schade aan woningen door

“Zij kijken dan nog goed alles na.
Is het een goed plan? Zitten alle elementen er in? Dan krijgt het pas een
akkoord.”

Tekst en beeld: Niels van Rens
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Problemen ook door corona

LEEYENvastgoed
Gemeente steunt Museum de
Kantfabriek en Museum de Locht
Wij zijn een familiebedrijf, al bijna 40 jaar actief in diverse
sectoren, waaronder vastgoed, duurzame energie,
metaalproductie en machinehandel.

Om te voorkomen dat lokale cultuurinstanties verdwijnen trekt gemeente Horst aan de Maas de portemonnee
open. Textielmuseum de Kantfabriek en openluchtmuseum de Locht ontvangen respectievelijk een bijdrage
van 33.000 euro en 25.000 euro.

Voor ons kantoor in Beringe zijn we per direct op zoek naar:

Administratief
medewerker

Heb je ervaring met administratieve processen, denk
je altijd oplossingsgericht en ben je op korte termijn
beschikbaar? Reageer dan direct!
Als administratief medewerker ondersteun je jouw collega’s
in een klein team, binnen een organisatie met een platte
structuur. In deze functie houd je je bezig met (financiële)
administratieve processen van verschillende bedrijven
binnen onze groep, zoals het controleren en verwerken van
facturen, bijhouden dagelijkse financiële administratie,
debiteurenbeheer, opstellen overzichten, archiveren, telefoon
aannemen, contact met klanten en ad hoc ondersteuning
van collega’s.

Zowel De Kantfabriek als De Locht
draaien grotendeels op vrijwilligers.
Naast hun waarde als museum en
bron voor lokaal toerisme dragen deze
instanties ook bij in hun maatschappelijke functies. De gemeente geeft deze
bijdragen omdat beide musea hun
deuren tijdelijk hebben moeten sluiten en daarmee de zorgvuldig opge-

bouwde reserves in een jaar hebben
zien verdwijnen. Beide instanties hadden een hoger bedrag aangevraagd,
maar dit werd niet gehonoreerd, omdat
de coronasteun vanuit de gemeente
niet bedoeld is om de reserves weer
compleet aan te vullen. Volgens de
berekeningen zou De Kantfabriek
aan het einde een negatieve kas van

-13.000 euro hebben. Met de bijdrage van de gemeente blijft het
museum uit de schulden en heeft
het een startkapitaal om na dit jaar
weer door te kunnen. In totaal heeft
de gemeente een budget beschikbaar gesteld van 150.000 euro, waarvan na de eerste zes aanvragen nog
87.100 euro overblijft.

Wij vragen
• Minimaal een MBO werk- en denkniveau
• Enkele jaren ervaring met financiële administratie
• Ervaring met boekhoud software, bij voorkeur Exact Online
• Je kunt zelfstandig werken, neemt initiatief en voelt je
verantwoordelijk voor je werkzaamheden
• Je kunt goed communiceren in de Nederlandse
en Engelse taal
• Je bent per direct of op korte termijn beschikbaar
voor 32-40 uur per week
Wij bieden
• Een afwisselende, zelfstandige functie binnen
een enthousiast klein team
• Informele sfeer en korte lijnen
• Arbeidsvoorwaarden conform CAO Metaal en Techniek
Ben jij de administratief medewerker waarnaar wij op
zoek zijn? Reageer dan snel!
Voor meer informatie kun je bellen (077-4678271) of
mailen (info@logistic-campus.nl).
Of stuur direct je CV en motivatie naar info@logistic-campus.nl

Gasten informeren

Eerste Ambassadeurs van de Gastvrijheid
in Horst aan de Maas
Horst aan de Maas is enkele ‘Ambassadeurs van de Gastvrijheid’ rijker. Deze eerste groep heeft de opleiding
tot ambassadeur van de gastvrijheid afgerond. Dit is een initiatief van toeristisch platform Visit Horst aan de
Maas, in samenwerking met Landschap Horst aan de Maas, kunstenplatform ZEEN en gemeentelijke steun.

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
HORST RONDOM GASTENDONKSTRAAT
HORST RONDOM DE PELSLAP
SEVENUM RONDOM WOLFSKLAUW
SEVENUM RONDOM KLASSENWEG
De eerste ambassadeurs zijn werkzaam
en betrokken bij verschillende horecagelegenheden in de gemeente, zoals
Kasteel Huys Ter Horst, Clevers IJs en
Parkhotel Horst. In de training hebben de ambassadeurs geleerd hoe ze
gasten het beste kunnen benaderen
en hoe ze in kunnen spelen op hun

interesses. Deelnemers hebben kennis genomen van de highlights in de
gemeente en kunnen het aanbod van
recreatie, cultuur, historie, enzovoorts,
aan de gast overbrengen. Het doel
van het initiatief is om toeristische
ambassadeurs te creëren, om gasten
van de gemeente Horst aan de Maas

zo goed mogelijk te informeren over
al het moois in de gemeente. Eén van
de ambassadeurs vertelde: “ik wist
niet dat er zoveel te beleven is en te
vertellen valt over Horst aan de Maas.
Je leert je bewust te zijn van het feit
dat gasten en klanten een profiel hebben waarop je specifiek kunt inspelen”.

SEVENUM RONDOM MULDERSTRAAT
WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE
Mail naar bezorgers@garcon.nl
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Zorgen moet je doen,
niet maken

‘Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
Met het goede dat je doet’

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

Met pijn in ons hart nemen wij afscheid van

Anita Fonteyne
Ôs Aniet

* 02-05-1964

† 04-07-2021

Dochter van

Jo Rutten-Daniëls
Vader Franz Fonteyne †
Pap Piet Rutten †

We hebben afscheid moeten nemen van ons gemeenteraadslid

Samen onderweg naar een mooie herinnering

Aniet Fonteyne

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

SP’er in hart en nieren.
We missen haar karakteristieke stem en haar niet aflatende inzet
voor met name de gezondheidszorg.
We wensen haar familie en vrienden heel veel sterkte
nu ook zij zonder haar verder moeten.

&
Uitvaarten

Fractie en bestuur SP Horst aan de Maas
Felix – Mariet – Michael – Paul – Sonja – Wilma

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

24 uur bereikbaar

Frank en Vera
Youri
Nadja en Stan
Vigo
Ons bereikte het droevige bericht van het
overlijden van ons raadslid

Mark
Prutske en Joepie
In verband met de nog steeds geldende maatregelen rondom
corona zal de afscheidsdienst in besloten kring plaatsvinden.
In plaats van bloemen is een donatie aan de Dierenbescherming
namens Anita heel welkom. Deze donatie kan overgemaakt
worden op: NL05 INGB 0003 9631 56 t.n.v. de Dierenbescherming
o.v.v. uitvaart mevr. A. Fonteyne.
Correspondentie adres: Stoktstraat 30, 5961 TN Horst
Namens Aniets Dreamteam willen we het personeel
van Hospice Doevenbos, De Zorggroep, Groene Kruisteam
Lottum en dokterspraktijk Lottum bedanken voor al hun
goede zorgen voor Anita.

Aniet Fonteyne
Aniet kwam op 27 maart 2014 in de gemeenteraad van
Horst aan de Maas. Vanaf het eerste moment maakte
ze indruk door stevig en vasthoudend op te komen voor
onze meer kwetsbare inwoners. Aniet was duidelijk,
gedreven en collegiaal. Haar grote hart zal ons blijvend
inspireren: we gaan haar enorm missen.
Ons medeleven gaat uit naar Aniet’s familie,
vrienden en kennissen. Wij wensen hen veel sterkte
om dit grote verlies te dragen.
Namens bestuur en medewerkers van
de gemeente Horst aan de Maas,
Ryan Palmen, burgemeester
Ruud Poels, raadsgriffier
Nardy Beckers, gemeentesecretaris

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40
Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

Wij zijn diep geraakt door het overlijden van

Anita Fonteyne
Anita werkte als verzorgende bij De Beerendonck in Venlo.
Zij was zeer gedreven in haar werk. Voor de cliënten
organiseerde zij met veel passie allerlei activiteiten en deed
ze er alles aan om de mensen te verwennen. Als lid van de
Ondernemingsraad was Anita ook zeer betrokken bij de collega’s
van De Zorggroep. We zullen onze collega enorm gaan missen.
We wensen haar familie heel veel sterkte toe.
Bewoners, medewerkers en vrijwilligers De Beerendonck Venlo,
raad van bestuur en raad van toezicht De Zorggroep

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a.:
winterpreiplanten, fruitbomen en
kleinfruit naar Thijs Huys, Langstraat
64 Horst-Hegelsom. Tel.: 077 398 35 52.

Vele soorten PERKPLANTEN ,
geraniums, surfinia, knolbegonia,
hangpotten, ma-di-woe-zaterdag.
Hay Cox Molengatweg 4 Horst
06 54 30 69 64.
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade.
Direct geld en vrijwaring, snel
opgehaald. Tel. 06 52 85 93 48.

eigen afscheidscentrum
vijf 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje,
en alle beetjes die ik stierf, het is vreemd, maar die vergeet je,
het is mij dikwijls zelfs ontgaan, en ik vertel wel wat vaker
ik ben erg moe,
maar op ’n keer ben ik aan mijn laatste beetje toe.
Graag had ik nog wat langer mee willen gaan,
maar ’t hart heeft me dit helaas niet toegestaan.

Jac Derks
echtgenoot van

Kitty Derks-van der Burgt
* Heythuysen, 19 december 1950
Grubbenvorst

Wij willen iedereen bedanken voor de overweldigende
hoeveelheid felicitaties die wij hebben mogen ontvangen tijdens
ons 70 jarig huwelijk.
Felicitaties in de vorm van kaarten, bloemen, een telefoontje
of een onverwachts bezoekje aan de deur.
DANK JE WEL namens

Jan en Bets Janssen-Geurtjens

Lottum
Grubbenvorst

† Grubbenvorst, 30 juni 2021

Kitty
Edwin en Martina
Marc en Marly
Stan, Eefke

Asterstraat 30, 5971 AW Grubbenvorst
We hebben in besloten kring afscheid genomen
van Jac, pap en opa.

Te koop diverse soorten groente en
fruit. Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom tel.: 077 398 35 52.
Optidee party: het kan weer! Word jij
gastvrouw/-heer: bel 06 48 55 07 30.
www.optidee.nl/peggy-wismans
Poetshulp gezocht in Melderslo,
1 ochtend per 2 weken, bij voorkeur op
vrijdag. tel. 06 38 00 03 61.
Nieuwe aardappelen te koop!
Zelfbediening Bosstraat 63 Hegelsom.
Te huur gevraagd: Eengezinswoning
in Horst. Alle opties open bij voorkeur
2021/2022 tl. 06 21 99 47 56
TEGELZETTER GEZOCHT,
Nieuwe uitdaging? Zorgeloos werken?
www.Slaats-tegelwerken.nl en bel!
Heeft iemand mijn dierbare ring
gevonden? Omgeving Beatrixstraat
-Emmastraat Horst. Beloning voor de
vinder. Tel.: 077 398 42 94 of
06 27 50 70 13 of afgeven bij
Emmastraat 25 in Horst.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
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Fietsroute vanwege 100-jarig
jubileum Vitelia
De agrarische coöperatie Vitelia bestaat 100 jaar. Ter gelegenheid van dit jublieum worden er diverse activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor dit moment. Eén van de activiteiten is een knooppunten
fietsroute tussen de vestigingen van Vitelia in Ysselsteyn, Oirlo en Lottum. Deze route kan gefietst worden in
de periode juli tot en met augustus.

Herman Rutten, financieel directeur
bij Vitelia, legt uit: “We zijn supertrots op een eeuw Vitelia, maar
staan ook voor de organisatorische
uitdaging om in coronatijd aandacht
te geven aan ons jubileum. We kwamen tot de conclusie dat fietsen
veilig kan. Samen met je gezin of
kennissen en in kleine groepjes.
Daarom hebben we een leuke route
gemaakt dwars door een belangrijk
deel van ons werkgebied. Al fiet-

send kan een ieder met eigen ogen
zien hoe mooi ons buitengebied is
met daarin een prominente rol voor
de agrarische sector. Aanvullend
organiseren we bij deze fietsroute
een leuke jubileum-fotokwis waar
leuke prijzen mee te winnen zijn,”
besluit Rutten.

Ophalen
De route bedraagt in totaal een
afstand van circa 75 kilometer

en kan in één keer of in etappes
gefietst worden. Deelnemers kunnen op werkdagen tussen 09.00 en
16.00 uur bij drie vestigingen hun
routekaart (inclusief fotokwis) gratis
ophalen. De routekaart ligt vanaf
maandag 5 juli klaar bij de locaties in Ysselsteyn, Oirlo en Lottum.
Tevens kan de route en fotokwis
ook online gedownload worden via
www.vitelia.nl/fotofietstocht

3.150 elektronische apparaten

Basisschool De Schakel wint
E-waste Race
De afgelopen maand hebben leerlingen van tien basisscholen uit
Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray elektronisch afval ingezameld tijdens de E-waste Race. Van de 12.000 ingezamelde elektronische apparaten leverde Basisschool De Schakel uit Broekhuizenvorst
er 3.150 in en won daarmee de race. Wethouder Han Geurts overhandigde de prijs.

De E-waste Race is in de wereld
geroepen om oude apparatuur van
de verbrandingsoven te redden
en te recyclen. Leerlingen van de
scholen kregen gastlessen, waarna
ze vier weken lang elektronisch
afval inzamelden, van citruspersen
tot dvd-spelers en haardrogers tot
keyboards. Basisschool De Schakel
zamelde de meeste apparaten
in en ontvingen een cheque van
de wethouder. Daarnaast mag
de winnende klas, groep 7-8, op
een educatief schoolreisje naar
De Ontdekfabriek in Eindhoven.
De vier basisscholen uit Horst

Oh, zit dat zo!

aan de Maas leverden in totaal
9.000 apparaten in, waardoor
alle scholen uit de gemeente
in de regionale top vier belanden. Op de tweede plaats eindigde Basisschool Megelsheim
in Meerlo, op de derde plaats De
Samensprong uit Grubbenvorst en
op de vierde plaats De Kameleon
uit Grubbenvorst. De E-waste Race
is een initiatief van Gemeente
Horst aan de Maas in samenwerking met collectief terugname systeem Weee Nederland. Ook in de
rest van het land worden E-waste
races gehouden.

Wij zijn op zoek naar

SCHOLIEREN

De zwarte lijst
Wie gedacht had dat de kinderopvangtoeslagaffaire bĳ de Belastingdienst op zichzelf stond moet ik
teleurstellen. Er is meer aan de hand bĳ de Belastingdienst. Onlangs werd bekend dat er een zwarte lĳst
circuleert binnen de Belastingdienst. Een informele lĳst waar belastingambtenaren belastingplichtigen
op konden vermelden. Een aantal belastingplichtigen heeft inmiddels een brief gehad dat zĳ op deze lĳst
voorkomen, maar er is nog veel onduidelĳk.

Allereerst geeft de dienst aan dat er
vermoedelijk meer personen op de
lijst voorkomen dan die nu zijn geïnformeerd. Daarnaast is niet duidelijk
wie de betreffende belastingplichten op de lijst heeft gezet en wat de
reden is geweest. Bovendien is niet
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ter beroept de Belastingdienst zich
duidelijk of en wat voor gevolgen
deze lijst heeft gehad bijvoorbeeld bij regelmatig op geheimhouding, bijhet opleggen van belastingaanslagen. voorbeeld in het belang van de controlestrategie of in verband met de
persoonlijke levenssfeer van ambteNu ben ik er helemaal voor dat de
naren, klikkers of belastingplichtigen.
Belastingdienst risicogericht controleert, iemand die meerdere keren
De tentakels van de Belastingdienst
onjuiste aangiften heeft gedaan verstrekken zich uit over de gehele
dient natuurlijk meer aandacht. De
samenleving, iedereen betaald
vaststelling van dit risicoprofiel dient
immers belasting. De Belastingdienst
dan echter wel objectief en transpais voorts toegerust met verregaande
rant te gebeuren en daar schort het
bevoegdheden om informatie te
hier aan.
verkrijgen en te verwerken, aanslagen en boeten op te leggen. Zij kan
Het gebrek aan transparantie is
deze rol enkel vervullen als ze zelf
een structureel probleem van de
onkreukbaar en transparant is en dat
Belastingdienst. We zagen het in
blijkt keer op keer niet het geval.
de toeslagenaffaire, waar belastingplichtigen keer op keer dossiers
De belastingplichtigen op de zwarte
toegezonden kregen die grotendeels
lijst krijgen te zijner tijd de mogelijkzwartgelakt waren zodat de tekst
heid om hun dossier in te zien. De
niet te lezen was. Ook bij de rech-

vanaf 14 jaar

vraag is of dat meer is dan de enkel
aantekening dat de belastingplichtige
op de zwarte lijst voorkomt en of dat
ook daadwerkelijk alles boven water
komt. Bij de toeslagenaffaire blijkt
immers dat de Belastingdienst telkens bewust of onbewust informatie
achterhoudt. Het laatste woord hierover is dan ook nog niet gezegd.

Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu

Het betreft voornamelijk
werkzaamheden als snijden en
sorteren van komkommers op de
zaterdagochtend en in vakanties.
Interesse? Bel 06 25 32 81 82

Komkommerbedrijf
P v.d. Homberg, America

VERZ
Maasbree

Lokaal, gezond
en Lekker
Aardbeien
Blauwe bessen
Cherrytomaatjes
Komkommer
Eieren
Sapjes
Zuivel
Kaas
Lange Heide 12 Maasbree
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De bloemen bloeiden,
de vogels floten
en toen werd het stil
Wij hebben afscheid moeten nemen van onze lieve moeder,
schoonmoeder en trotse oma en overgrootmoeder

An Thijssen-Lemmen
* 23 januari 1933

Sevenum

† 1 juli 2021

echtgenote van

Jan Thijssen † 2019
Pieter en Herminia
Mark

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze zeer gewaardeerde medewerkster

Astrid Goertz
Astrid was sinds 1997 werkzaam bij Center Parcs Limburgse Peel.
We hebben Astrid ervaren als een vriendelijke en behulpzame
collega. Zij was een zeer gewaardeerde en loyale medewerkster.
We zullen haar als mens en collega gaan missen.
Onze gedachten zijn bij haar kinderen, kleinkinderen en familie,
die dit grote verlies moeten dragen. Wij wensen hen daarin veel
kracht toe.

Jac en Maria
Sietske
Lizzy en Serdar

Sevenum, 1 juli 2021

30 juni 2021
Zoon van
Sander en Lotte
van der Loop-Hesen
Fleursstraat 4
5963 AV Hegelsom

Miljoenen bladzijdes omgeslagen
Het boek is nu uit

Maria Huberts-Jacobs
Teun Huberts †
Ôs Mam, Oma en Super-Oma is overleden in
de gezegende leeftijd van 95 jaar.
Kronenberg

Correspondentieadres: Gentiaan 3, 5975 TG Sevenum
Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Vier generaties

95 jaar!
Van harte proficiat!

Noah

echtgenote van
José en Bram
Koen
Emma

Paula Poels
Geboren

Management team en collega’s
Center Parcs Limburgse Peel

Wilma en Hub
Anne en Roy, Sophie
Gijs en Daphne
Elly en Cor
Daan en Rochelle, Chelzea, Sem
Pim

Op 10 juli a.s. wordt
Ós mam, oma en superoma

Horst

Mechtild en Hay
Ruud en Loes
Lynn, Teun
Renée en Michiel
Sylke, Daan
Theo en Marian
Crissy
Tim en Fran
Jesse

Horst, 29 juni 2021
Correspondentieadres:
De Hees 100, 5976 NJ Kronenberg
Wij hebben maandag 5 juli in besloten kring door het
levensboek van ôs Mam gebladerd in Crematorium Boschhuizen
te Oostrum-Venray.

GEZOCHT HUIS / APPARTEMENT/
STUDIO OMGEVING HORST
verhuurd u iets? Of weet u iets?
Tel 06 58 79 63 29
Wij zijn op zoek naar een
zorgvuldige poetshulp in Sevenum.
tel.: 077 467 80 03.
Wil de man die mijn
schrikdraadapparaat heeft gejat
uit perceel bonen aan de Losbaan
in Lottum deze voor 12 juli terug
bezorgen op Hofweg 24 America? Er
hing namelijk een wildcamera, je staat
er duidelijk herkenbaar op. Doe je dit
niet, doet Facebook en Politie de rest.
Gezocht: Poetshulp met ervaring
voor 3 uur/wk
Reacties via email naar
PeterHorstAanDeMaas@gmail.com
Gezocht: (werk)ruimte van ongeveer
100 m³. Horst of naastgelegen dorp,
bel 06 13 64 01 81.
Zoete en zure kersen, zelf plukken.
Nieuwe aardappelen. P. van Lankveld,
Tienraijseweg 2, 5864 CJ Meerlo.
Tel.: 06 53 13 01 32.
Gezocht ervaren huish hulp 2 a 3 uur
in de week op ma of di bij gezin in
Horst martinleneman@gmail.com
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Warmtetransitie

Bijeenkomst over aardgasvrij Horst
aan de Maas
Nederland gaat uiterlijk in 2050 van het aardgas af. Daarom organiseert de gemeente Horst aan
de Maas op dinsdag 20 juli een online informatiebijeenkomst over de weg naar aardgasvrij wonen.

Trotse familie breidt uit
Met de kersverse Zoë in de familie is Corry Craenmehr uit Horst nu
een gelukkige, trotse overgrootmoeder. De vier generaties van de
familie worden verder aangevuld met moeder Fieke en oma Marion.

Zonder de inbreng en betrokkenheid van inwoners is er geen
warmtetransitie mogelijk volgens
de gemeente. Tijdens de online
bijeenkomst is er de gelegenheid voor het stellen van vragen of het delen van eventuele
zorgen. In de Transitie Warmte
staan voorstellen voor duurzaam
aardgasvrij verwarmen en koken.
De visie geeft een doorkijkje naar
de toekomst en beschrijft hoe
de gemeente samen met haar
inwoners de komende dertig jaar,
stap voor stap van het aardgas

kan gaan. In de visie worden de
meest kansrijke buurten of locaties benoemd en ook de alternatieve warmtebronnen waarmee
Horst aan de Maas in de toekomst van warmte kan worden voorzien. Op weg naar een
aardgasvrij Horst aan de Maas
kunnen inwoners nu al maatregelen nemen om te besparen
op het energie- en gasverbruik.
Het Duurzaam Bouwloket van
Horst aan de Maas helpt inwoners daarmee. Tijdens de informatiebijeenkomst informeert het

bouwloket over energie besparen
en opwekken.
De online informatiebijeenkomst
start om 19.30 uur en duurt ongeveer een uur. Inwoners kunnen
zich aanmelden op onze website
www.horstaandemaas.nl/aardgasvrij
Uiterlijk een dag voor de bijeenkomst ontvangen de deelnemers
een link waarmee het mogelijk
is om de informatiebijeenkomst
digitaal bij te wonen.
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Debuutalbum Marion Steeghs

‘Muziek mag vooral raken’
Zangeres Marion Steeghs uit America gaat zich wagen aan haar eigen
debuutalbum. Een plaat vol pure, warme liedjes in het Limburgs waarmee ze mensen wil raken, vertelt ze. Middels een crowdfundingscampagne gaat het project van start.
Het idee voor een eigen debuutalbum spookte al langer door het hoofd
van Marion Steeghs, maar nu heeft ze
eindelijk de stap gezet om ook echt
actie te ondernemen. “Als ik gewoon
doe wat ik leuk vind, dan gaat het
vanzelf lopen of niet”, vertelt Marion.
“Als het wel gaat lopen is dit het juiste
moment. Het was echt een stap die ik
voor mezelf wilde zetten, het leek me
leuk om het creatieve proces aan te
gaan. Normaal zing ik liedjes van anderen, maar nu ging het kriebelen om
muziek dat uit mezelf komt te maken.
Dit is de eerste keer dat ik zelf muziek
uitbreng. Ik heb wel eens liedjes
geschreven, bijvoorbeeld over iemand
in mijn buurt die overleed, waarbij ik
voor het afscheid een nummer op zijn
uitvaart zong.”

Herkenningspunt
Het album zit volgens de zangeres
vol eerlijke en persoonlijke teksten.
“Het is niet zo dat het hele album
over mij gaat, maar ik denk dat ik met
mijn teksten een soort universeel
herkenningspunt kan raken bij anderen. Muziek verbindt, dat is het mooie

ervan. Iets wat je meemaakt kan een
ander ook raken en een ander maakt
dan zijn eigen verhaal van jouw verhaal. Het gaat niet per se over mij,
maar het gaat ook over bijvoorbeeld
een plekje in America waar ik vaker
kom, dat kan al een aanleiding zijn voor
een liedje. Van grote onderwerpen tot
kleine alledaagse dingen.” Het album
zal in het Limburgs dialect gezongen
worden. “Die taal ligt toch het dichtstbij
me en daarin vind ik alle woorden om
te zeggen wat ik wil zeggen. Qua songwriting verschilt het niet veel met
Nederlands, maar met dialect ben ik
opgevoed en daarin ligt mijn gevoel.”

De juiste sfeer
Het maken van een eerste album kan
erg spannend zijn en voor veel artiesten is het een grote zoektocht naar de
eigen identiteit. “Ik denk dat wat ik in
mijn hoofd heb van hoe ik wil dat het
moet klinken, het ook zo gaat worden.
Ik weet goed wat ik juist niet wil. Mijn
album zal wel een eenduidige sound
hebben, dus het gaat niet van jazz naar
metal. Ik denk dat ik wel een warm,
puur geluid heb. Het zijn meer luister-

liedjes, dus het wordt geen snoeiharde
partyplaat, maar eerder een beetje
dromerig of ongrijpbaar. Het mag
vooral raken. Als het mij raakt, dan
kan ik dat gevoel ook overbrengen op
de luisteraar.” Voor het maken van het
album werkt ze samen met pianist
Egbert Derix. “Ik schrijf zelf de teksten
en de basis van de muziek, waarmee
ik probeer de juiste sfeer te zoeken.
In Egbert Derix heb ik mijn muzikaal
verlengstuk gevonden. De muzikale
chaos in mijn hoofd doet hij door een
trechter, zodat het iets moois wordt
wat bij mij past. Ik denk dat hij mij
daarin goed aanvoelt. De komende
zomer ga ik samen met Egbert aan de
slag om de nummers helemaal af te
maken. In het najaar ga ik het opnemen en mijn streven is om de cd in de
winter uit te brengen. Ik denk dat mijn
album goed gaat passen in de donkere wintermaanden.” Een titel heeft
het debuutalbum nog niet. “Het is niet
geheim, maar de titel is nog niet zeker.
Alle liedjes gaan op een gegeven
moment een rode draad vormen en dat
wordt de titel. Dat moet nog in het creatieve proces geboren worden.”

Uitbreiding
Voor het financiële plaatje begon
Marion een crowdfundingscampagne,
waarin ze binnen twee weekenden 100

procent van het streefbedrag inzamelde. Alle extra bijdragen worden
gebruikt om het project verder uit te
breiden, middels extra muzikanten en
artwork. “Ik verwachtte dat ik er de
hele zomer voor nodig had. Nu kan het

een groter project worden met meerdere mensen, dus dat vind ik ontzettend leuk.” De campagne is te vinden
op www.voordekunst.nl
Tekst: Koen van Meijel

Adver torial

10 JAAR Thijssen&Gubbels (Sport) Podotherapie in Horst!
2021 is een heel bĳzonder jaar voor Thĳssen & Gubbels (Sport) Podotherapie. De onderneming viert namelĳk het 10-jarig bestaan in Horst.

Jubileumweek Prijszoeker
Zaterdag 10 juli verstoppen wĳ
vĳf gouden zooltjes in het centrum van Horst! Vind je één van
deze zooltjes, dan win je ontzettend leuke prĳzen zoals kaartjes
voor Toverland of een Dinerbon
van Graaf ter Horst. Bekĳk onze
Facebookpagina voor alle
prĳzen!
Via onze Facebookpagina
www.facebook.com/thijssengubbels
verspreiden wij deze week enkele
hints om de zolen te vinden.
Vind je de gouden zool?
Maak dan een foto van jezelf met
de gouden zool en mail deze foto
naar info@thijssen-gubbels.nl
Wij nemen dan contact met
jullie op!

Als geboren Horstenaar, voelde het
voor Rob Thijssen als thuiskomen,
toen hij tien jaar geleden, samen
met echtgenote Anouk ThijssenGubbels een podotherapiepraktijk in
Horst opende. Zij hadden toen al een
goed lopende praktijk in Blerick en
inmiddels bestaat de onderneming
uit vier locaties in Blerick (2) en Horst
aan de Maas (2) waar zij gezamenlijk

méér dan 12.000 voetbehandelingen
uitvoeren per jaar.
Om onze klanten te voorzien van de
beste zorg, staat er een vast team
van professionals voor u klaar die
werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten en met
de nieuwste technieken zoals de
RsFootscan. Op de foto ontbreekt
Bas Bartels.

Vanaf 2011 wisten, klanten uit
Horst, Thijssen en Gubbels (Sport)
Podotherapie al snel te vinden met
hun voetgerelateerde klachten.
De jaren erna groeide het aantal
klanten snel en er kwamen verschillende podotherapeuten het
team versterken. In 2019 was er een
nieuwe mooie mijlpaal. De praktijk verhuisde naar de Gebr. van

Doornelaan 23a. Deze voormalige
pastorie is toen flink verbouwd tot
een prachtige en volwaardige praktijk met drie spreekkamers en een
mooi slijplab, waarin onze medewerkers uw zolen met de juiste aandacht
en hoge kwaliteit vervaardigen.
Trots zijn wij dat onze klanten ons
werk in Horst waarderen met het
cijfer 8,6.

Gebroeders van Doornelaan 23A,
5961 BA Horst
077 398 0107
www.thijssen-gubbels.nl
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Contact en
openingstijden
Moet u iets regelen aan de balie?
Maak dan eerst een afspraak.
Dat kan via de website of bel ons.

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

13 juli 2021

12 t/m 16 juli 2021

Wegenonderhoud
Venrayseweg Horst
In opdracht van de gemeente Horst aan de Maas start Horster Wegenbouw Combinatie (HWC)
uit Horst op maandag 12 juli t/m 16 juli met werkzaamheden. De onderhoudswerkzaamheden
bestaan uit het repareren/vervangen van de slechte asfaltverharding.
Verkeershinder/Bereikbaarheid

verkeersmaatregelen. In deze brief staat ook

Tijdens de werkzaamheden wordt de

de naam van de contactpersoon (uitvoerder)

Venrayseweg op het gedeelte Burgemeester

van de aannemer.

Geurtsstraat en de Lindweg aan het verkeer

Raadsvergadering
Op dinsdag 13 juli vergadert de gemeenteraad. De vergadering is

onttrokken. In verband met de werkzaamheden

Overlast

zal al het doorgaande verkeer omgeleid worden

Wij begrijpen dat deze werkzaamheden

middels borden. Woningen en bedrijven blijven zo

overlast voor u met zich mee kunnen brengen.

veel mogelijk bereikbaar.

Wij doen echter ons best om deze overlast

in de raadzaal maar de publieke tribune is nog niet beschikbaar.

zoveel mogelijk te beperken. Wij rekenen dan
Informatie voorziening

ook op begrip en medewerking van uw kant.

Publiek

Agenda

Voorafgaand aan de werkzaamheden

Afhankelijk van de weersgesteldheid kunnen

Vanaf juli vergadert de gemeenteraad

Op de agenda van de besluitvormende ver-

ontvangen de aanwonenden/bedrijven van

de werkzaamheden eerder dan wel later

weer in de raadzaal. Bij de indeling

gadering staan o.a. diverse bestemmings-

de aannemer een brief waarin informatie

uitgevoerd worden.

van de raadzaal is rekening gehouden

plannen, beleid veehouderij en budgetsub-

staat over de bereikbaarheid en te nemen

met de vereiste afstand tussen de

sidies. Kijk voor een volledige agenda op

aanwezigen. Dit betekent dat de publieke

horstaandemaas.nl/raad.

tribune ook gebruikt wordt door de
vergaderdeelnemers waardoor er helaas

Meer informatie

geen ruimte is voor publiek. Voor de

U kunt de digitale raadsvergadering live volgen

komende vergaderingen geldt daarom

via horstaandemaas.nl/raad en de facebook-

dat publiek de raadsvergadering digitaal

pagina van de gemeenteraad (RaadHadM).

kan volgen.

De vergadering begint om 20.00 uur.

Raadhuisstraat Sevenum

Tour de L1mbourg
Op vrijdag 16 juli is Tour de L1mbourg te gast in Sevenum en wel op de Raadhuisstraat ter
hoogte van, hoe toepasselijk ook, ‘Trapperie De Werkplats ’.

Bekendmakingen

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

Wielergemeenten

mensen die hun vrije uurtjes steken in samen

Tour de L1mbourg doet op vrijdag 16 juli

muziek maken, sporten, carnaval vieren of het

Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide

Sevenum aan. Op die dag is er aandacht voor

organiseren van allerlei activiteiten. Op L1 Radio

omgevingsvergunningen

de ﬁetsroutes in de omgeving van Horst aan

gaan Ruud Kleinen en Rian Moonen op bezoek

de Maas. En mocht je ﬁets tijdens één van die

bij verenigingen in de Tour de L1mbourg-

In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen,

mooie routes een mankement vertonen, dan

gemeenten. Ze vieren jubilea, praten over bij-

kun je altijd terecht bij Trapperie de Werkplats

zondere prestaties en horen mooie anekdotes.

om daar je ﬁets te laten maken terwijl jij lekker

-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.

bijkomt op een Sevenumse terras! Een unieke

Nieuwe start

combinatie.

Tour de L1mbourg trekt door de provincie tot
en met zondag 18 juli. Het programma wordt

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).

Route Regio

dagelijks live uitgezonden op L1 TV van 18.30 -

L1 Radio maakt zich ook klaar voor een

19.15 uur, met een herhaling om 20.30 en

bijzondere Tour. Ook Horst aan de Maas

22.30 uur (en de volgende dag om 13.30 en

America

• Venrayseweg 130 (veranderen bedrijfshal)

staat bekend om het rijke verenigingsleven.

15:15). Alle uitzendingen zijn ook te zien via

• Laagheideweg 11 T 101 (tijdelijke tent)

• Waterstraat ongenummerd

Gemeenschappen krijgen schwung door al die

L1.nl/TDL.

• Peelheideweg 25 T 101 (tijdelijke tent)

(bouwen 3 woningen)

Grubbenvorst

• Rubensplein 8 (plaatsen overkapping)

• Horsterweg ongenummed (L 1041)

• Klaver Horsterweg ongenummerd

(nieuwbouw bedrijfspand)

(oprichten bedrijf)

Hegelsom

• Kreuzelweg 3 (evenement)

• Past. Debijestraat 1 (bouwen 12

Meterik

appartementen)

• Crommentuijnstraat 1 (kermis)

Horst

Sevenum

• van Douverenstraat 5a (bouwen 12

• Ulfterhoek 20 (wijzigen varkenshouderij)

appartementen)
• Venloseweg 21/van Douverenstraat
(M.E.R.)
• Schoolstraat 78b (bouwen woning)

Tienray
• Hoogveld 1 (plaatsen mantelzorgunit)
• Swolgenseweg 23 (verplaatsen inrit)
• Bernadettelaan (kermis)

• Americaanseweg 43 (verbouw/
uitbreiden pand)

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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Veilige looproute

Facelift ‘Kloosterhof’ Horst

Sterker uit de crisis

Deze looproute vormt een veilige verbin-

het parkeerterrein Kloosterhof en Kerkstraat.

ding tussen Cuppenpedje via het zebrapad

Vanwege de verbouwing en verhuizing van

Hoe verder
met uw
bedrijf
na corona?

naar het Kloosterhof en vervolgens naar de

enkele winkels starten we nu met de uitvoe-

Als ondernemer denkt u

Kerkstraat. De platanen die tijdelijk verwijderd

ring van het eerste deel van het openbaar

ongetwijfeld na over de toekomst, straks

zoals de Tozo en Tonk. Deze regelingen

zijn, krijgen een mooie plek terug in de steeg

gebied. Het tweede deel volgt later. De pre-

na de coronacrisis. Hoe pakt u de draad

zijn na september waarschijnlijk niet meer

tussen het nieuwe Kloosterhof en Bakkerij

cieze planning van de werkzaamheden maken

weer op? Waar liggen kansen voor uw

beschikbaar. Daarom is het belangrijk om u

Gommans. Dit wordt een groene loper tussen

we binnenkort bekend.

bedrijf? En voor u persoonlijk? Is het

voor te bereiden op een nieuwe toekomst.

verstandig om door te gaan met of juist

De gemeente helpt u hierbij. Die toekomst

te stoppen? De gemeente helpt u hierbij.

kan als zelfstandig ondernemer zijn, maar

Deze hulp is gratis.

ook als werknemer in loondienst. Samen

Er komt een verbeterde laad- en losplek voor de vrachtwagens van Jan Linders.
We vervangen de glascontainers door twee ondergrondse containers en verplaatsen de
textielcontainers. Zo ontstaat er een veilige en duidelijke looproute.

Geen spoed
wel brandweer

met u bekijken we wat er nodig is. Dit kan

ter plaatse nodig?

Het coronavirus heeft een enorme impact

bijvoorbeeld gaan om tijdelijke ﬁnanciële hulp,

gehad op ondernemers. De omzet en het

ﬁnanciële doorrekening, schuldhulpverlening,

inkomen is gedaald. Misschien zijn er

of hulp bij het zoeken naar ander werk.

schulden ontstaan. Dat leidt tot zorgen over

bel
0900-0904

Hulp nodig?

de toekomst van hun bedrijf.

Neem contact op met de gemeente Horst

Bij acuut gevaar bel altijd 112
Meer info: brandweer.nl/geenspoed

Hulp van de gemeente

aan de Maas, via (077) 477 9777

De gemeente helpt ondernemers in de

of ondernemersloket@horstaandemaas.nl.

coronacrisis. Er zijn ﬁnanciële regelingen,

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

CDA Horst aan de Maas

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

Een greep uit algemene middelen

Afgelopen raadsvergadering hebben we als raad de kadernota vastgesteld welke dient als input voor het college om uiteindelijk in november te komen tot een meerjarig sluitende begroting. Wellicht heeft u
kunnen lezen dat een van de voorstellen is dat er vanuit de algemene
reserve middelen ingezet gaan worden om de tekorten, die waarschijnlijk ontstaan in 2022 en 2023, te dichten.
We kunnen dit als CDA ondersteunen en wel om volgende redenen.
We zien in de kadernota dat het college voorzichtig begroot heeft als
het gaat over het herverdeeleffect
van het gemeentefonds (de grootste

D66+GroenLinks

077 - 477 9777

inkomstenbron van de gemeente).
Het blijkt namelijk juist ontzettend mee te vallen voor Horst aan
de Maas en de positieve meevaller
wordt in eerste aanleg maar voor 50
procent meegenomen, met andere

woorden, hier zit een stuk lucht wat
mogelijk in 2022 direct de greep uit
de AR kan verlagen. Ditzelfde geldt
voor de meevaller, vorige week pas
bekend, rondom het budget jeugdzorg, waar we als Horst aan de Maas
een fors bedrag extra krijgen in 2022.
Tot slot, door incidenteel middelen
uit de reserve te nemen voorkomen
we dat we nogmaals bezuinigingen
door moeten voeren die direct van
invloed zijn op u als inwoner. Als CDA
blijven we daarnaast de volgende

uitgangspunten overeind en deze
hebben we wederom meegegeven
aan het college. Blijf inzetten op
betaalbare woningbouw, kom niet
met belastingverhoging en maak
van de interne organisatie weer
een geoliede machine. Mocht u nu
denken, hier wil ik meer van weten,
ik hoor graag van u.

Loes Wijnhoven

Grenzeloze ambitie vraagt kaders in belang van gezondheid

Nu de politiek een groter aantal arbeidsmigranten wil toelaten èn nu het er op lijkt dat het college veebedrijven in onze ogen teveel ruimte biedt vanwege export, krijgt Horst aan de Maas een nog sterker internationaal karakter. Open grenzen zonder een overheid die kaders stelt is volgens D66+GroenLinks risicovol.
Té vrije marktwerking leidt tot ongelijkheid, machtsconcentraties en
maatschappelijke kosten. Als we echt
de gezondste regio willen zijn is het
van belang dat we in Horst aan de
Maas afspraken maken.
De gemeente is er om rechtvaardige
kaders te stellen en deze te bewa-

ken in belang van de gezondheid
van onze inwoners. Waar ligt voor
ons de grens? Veebedrijven in Horst
aan de Maas omarmen we uiteraard,
maar niet als ze de gezondheid van
omwonenden én het milieu belasten.
Internationale werknemers zien we
graag, maar niet als ze geen gelijk-

waardig bestaan kunnen opbouwen.
Investeerders op de woningmarkt
zijn welkom voor de huurmarkt,
maar niet als alleenstaanden en jongeren geen woning meer kunnen
krijgen.
Om de juiste afspraken te maken in
belang van inwoners vragen wij vaak

om cijfers. Hoe kunnen we arbeidsmigranten helpen met vaccineren
als we niet weten waar ze verblijven? Hoeveel sociale woningen zijn
er gebouwd? Hoeveel fijnstof zit er in
de lucht? Dat een ondernemer deze
cijfers niet heeft is ergens nog te
begrijpen, maar de gemeente moet
deze informatie paraat hebben. Het
excuus ‘we weten niet hoe het zit
met de luchtkwaliteit’ is niet uit te
leggen aan inwoners. Daarom komt

er op verzoek van D66+GroenLinks
een dashboard om de luchtkwaliteit
te meten. Als we echt de gezondste
regio willen zijn moeten we afspraken maken in de visie veehouderij
en de omgevingsvisie. De grenzeloze ambitie van Horst aan de Maas
vraagt om kaders in belang van
gezondheid van inwoners.

Eveline Baas

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.

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

KERSENTUIN JENNISKENS
Crommentuynstraat 50, Meterik

HET IS WEER
KERSENTIJD!

OP
HEERLIJKE ZOETE KERSEN TE KO
AT!
MA
TO
AU
IN ONZE KERSEN

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

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

Bestellingen mogelijk
op tel. nr. 398 43 08 of 06 20 59 89 78

Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com
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VVD Horst aan de Maas

Gymzaal Haegelsum mot blieve

Inwoners Hegelsom zijn verrast. Vier weken geleden kwam hen ter ore
dat hun gymzaal gesloopt gaat worden. De 164 schoolkinderen worden dan met een touringcar vervoerd naar de nieuw te bouwen sporthal in Meterik.
Deze sporthal wordt hoofdzakelijk
gebouwd voor VC Trivia. Een initiatiefgroep ontstond en ging meteen op
onderzoek uit. Wat bleek: ouders van
leerlingen wisten niets van de plannen dat de gymzaal gesloopt gaat
worden. De initiatiefgroep sprak in tijdens de gemeenteraad en zijn met de

SP Horst aan de Maas

dorpsraad om tafel gegaan. Een petitie ‘Gymzaal Haegelsum mot blieve’
volgde, binnen één week hebben
ruim tweehonderd mensen deze petitie getekend. De leefbaarheid van het
dorp zal erop achteruitgaan, gaf wethouder Han Geurts toe. Jong en oud
maken nu gebruik van deze gymzaal.

De VVD heeft de petitie meeondertekend en ik zal uitleggen waarom.
Deze kinderen missen op hun hele
schooltijd bij basisschool Onder de
Linde 18 weken aan onderwijs, dat is
ongeveer 2,5 week per schooljaar. We
vroegen de wethouder wat hij hiervan vindt. “De school kan ervoor kiezen langer les te geven”, is de reactie
van de wethouder. Volgens het CDA
gaan sportverenigingen vóór onderwijs dus. Dat vinden wij echt schandalig. Scholen kampen met te weinig

onderwijzers en lage inkomsten.
Zegt wethouder Geurts doodleuk: “ga
je toch meer lesgeven”, en wie betaalt
dit dan? De gemeentelijke taak in
eerste prioriteit is het verzorgen van
gymlocaties. Sportlocaties staat als
tweede prioriteit. Daarom zeggen wij
ga eerst doen wat moet doen daarna
wat mag. Teken op www.petities.
com Gymzaal Haegelsum mot blieve.
Gewoon doen.
Yvonne Douven

Zorgbuurthuizen blijvende herinnering aan Aniet Fonteyne

Op 4 juli overleed Aniet, niet geheel onverwacht, in het hospice.
Aniet was een markante persoonlijkheid en gemeenteraadslid.
Gedreven, soms driftig en ongeduldig, maar altijd met het hart op de
goede plek en met een enorm netwerk van ‘gewone mensen’.
Vaak hebben we actie gevoerd voor
de zorg, voor betere lonen, voor
meer gelijkheid. Vaak met weinig
direct resultaat, maar er is wel een
beweging in gang gezet waarin
steeds duidelijker wordt dat het de
gewone man en vrouw zijn die de
maatschappij draaiende houden.

Aniet zorgde altijd voor de scherpte
in onze acties en debatten, in en
vooral buiten de raadsvergaderingen. We noemden haar ook wel het
SP-geweten van onze fractie.
Komende week bespreken we in
de gemeenteraad de kadernota. De
eerste keer zonder Aniet op de ach-

tergrond. In de bespreking van die
kadernota komen ook wonen en zorg
aan bod. Eind maart 2021 hebben we,
samen met het CDA, de wethouder
opgedragen een plan uit te werken
voor zorgbuurthuizen en dit op te
nemen in de lokale woonvisie/het
nieuwe masterplan wonen. Hij zou
vóór het derde kwartaal deze uitwerking moeten delen met de gemeenteraad. Dat is nog niet gebeurd,
terwijl het derde kwartaal toch echt
begonnen is op 1 juli. Aniet zou daar

heel fel op reageren. Nu zij dat zelf
niet meer kan doen, doen wij dat
voor haar én vooral voor alle mensen
die gaan profiteren van zorgbuurthuizen in alle wijken en dorpen in Horst
aan de Maas.

Michael Van Rengs
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.

Wij zoeken
versterking!

Wij zijn een familiebedrijf, al bijna 40 jaar actief in diverse
sectoren, waaronder ons metaalproductiebedrijf waar we
gaaspanelen en rollen gaas produceren d.m.v. automatische
puntlasmachines.
Voor ons productiebedrijf in Beringe zijn we per direct
op zoek naar:

Heb jij groene vingers en vind
je het leuk om met planten te
werken? Dan pas jij in ons team!
Je houdt je samen met je collega’s bezig met het sorteren,
schoonmaken en etiketteren van onze grassen. Daarnaast
zorgen jullie samen voor de opkweek en verzorging.
Door onze automatisering kun je veel werkzaamheden
staand uitvoeren. Ervaring is geen vereiste maar interesse
voor planten heeft wel de voorkeur.
Wat je van ons kunt verwachten:
- Een team van enthousiaste mensen met liefde
voor planten
- Prettige werkomgeving en een goede sfeer
- Salaris en arbeidsvoorwaarden conform cao
Interesse?
Neem voor meer informatie contact op met
Patricia van Riel via 06 2508 3247 of stuur een
email naar info@vanriel-siergrassen.nl
Van Riel is specialist in siergras, al sinds 1985. Het bedrijf
bestaat uit een klein gemotiveerd team van groenliefhebbers.
Puur vakmanschap en liefde voor natuur kenmerken de ruim
100 grassoorten van Van Riel Siergrassen.

Hertsteeg 3, 5986 NR Beringe | www.vanriel-siergrassen.nl

Machine Operator
Heb je ervaring in de techniek, leer je graag iets nieuws en
ben je op zoek naar een zelfstandige functie in een klein
betrokken team? Reageer dan direct!
Als machine operator houd je je bezig met het instellen,
opstarten en controleren van de productie op onze moderne
lasmachines, alsmede met onderhoud en reparatie aan
machines en installaties. Je houdt de productiegegevens bij,
rapporteert voortgang en bijzonderheden aan leidinggevende.
Je levert een actieve bijdrage aan het verbeteren van het
productieproces.
Daarnaast houd je je bezig met diverse andere voorkomende
werkzaamheden binnen ons kleine productieteam, zoals laden/
lossen (met heftruck) en administratieve afhandeling van
productieorders.
Wij vragen
•
Affiniteit met techniek
•
MBO-opleiding, bij voorkeur richting metaaltechniek
•
Enkele jaren ervaring binnen een productieomgeving
•
Zelfstandig en probleemoplossend kunnen werken
•
Je kunt goed communiceren in de Nederlandse taal
Wij bieden
•
Een afwisselende, zelfstandige functie binnen een
enthousiast klein team
•
Informele sfeer en korte lijnen
•
Arbeidsvoorwaarden conform CAO Metaal en Techniek
Ben jij de technische allrounder waarnaar wij op zoek
zijn? Reageer dan snel! Voor meer informatie kun je bellen
(077 306 09 69 ) of mailen ( info@drato.nl). Of stuur direct je CV
en motivatie naar info@drato.nl
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Ik ga gebruikmaken van de nieuwe
Greenport Bikeway
De Greenport Bikeway, het fietspad tussen stations Horst-Sevenum en Venlo, wordt al een aantal jaar in gebruik genomen. De fietsroute moet
automobilisten met woon-werkverkeer op die route verleiden vaker met de fiets naar het werk te gaan.
Dit jaar start de gemeente Horst aan de Maas
met het verleggen van het fietspad richting
America. Een goed initiatief. Zonder dat fietspad was de route onoverzichtelijk en leidde op
sommige stukken langs plekken waar het niet
heel veilig fietsen was. Nu de route mooi aan-

gelegd en duidelijk aangegeven wordt, is het een
stuk aantrekkelijker om de route te nemen. Wellicht
dat het ook toeristen trekt, want het fietspad biedt
een mooie verbinding tussen de stad en het dorp.
Daarentegen wordt het een flink stuk fietsen als je
vanuit America naar Venlo gaat. Dat zijn heel wat

kilometers. Ga je er dan gebruik van maken? Ook als
de wind flink tegenstaat en het regent?

Ik ga gebruikmaken van de nieuwe
Greenport Bikeway. Wat vindt u?

Bespreking poll week 26

Ik heb mijn woning niet klimaatbestendig gemaakt
Op veel plekken in Nederland heeft het de afgelopen weken flink geregend. Er was veel wateroverlast, vooral in het zuiden van Limburg en in
een aantal binnensteden. Veel gemeenten zijn volop bezig met het klimaatbestendig maken van straten in het centrum. Ook burgers kunnen zelf
hieraan wat doen. Maar hebben zij hun woning al klimaatbestendig gemaakt?
Er was deze poll niet veel interactie vanuit de
stemmers. Een enkeling liet weten dat haar woning klimaatbestendig was. Voor de rest bleven
de reacties achterwege. De gemeente Horst aan
de Maas biedt inwoners de kans om zelf wat aan
de klimaatsveranderingen te doen. De gemeente

staat namelijk hier niet alleen in, ook haar inwoners
zijn hiervoor verantwoordelijk. Je woning klimaatbestendig maken kan al heel simpel door bijvoorbeeld
een plat dak vol te leggen met groen. Of het water
van de regenpijp door te laten stromen in de tuin.
Denk ook aan het vergroenen van een schutting,

het water wordt zo opgevangen door de planten
waardoor het minder snel op de straat terecht komt.
Inwoners zijn vaak niet op de hoogte van het klimaatbestendig maken van hun woning. Ze kunnen
er zelfs een subsidie voor krijgen door een gratis
adviesgesprek aan te vragen bij de gemeente.

Ingezonden brief

Stuurloos Horst aan de Maas?
Zijn de getallen op orde waar het de veehouderij betreft? Met de zogenaamde warme sanering wordt een
beleidsbeslissing uitgevoerd ook in Horst aan de Maas waarvoor de minister financiële middelen heeft
vrijgemaakt, een goede zaak toch? Maar wat schetst de verbazing, een klein rekensommetje laat zien dat
het aantal dieren dat er met de warme sanering in het ene deel van de gemeente verdwijnt, er in een
ander deel van de gemeente meer varkens voor terug komen.
Een kind begrijpt dat zo’n sommetje
niet klopt als je ten minste
inkrimping van de veestapel voor
ogen hebt. Of is het de minister
die dat predikt? Ja, dan toch maar
ambtenaren daarop aan het werk
zetten en verder ja de aantallen
dieren hier in Horst? Hoelang nog
houden de opeenvolgende CDAbestuurders en in hun kielzog

de raadsleden van CDA-huize de
boeren nog die oude worst voor
de neus die over de datum is? En
ondertussen gaat een enkeling die
wars van alle bezwaren van mensen
die grote last ondervinden met de
goed gevulde subsidiepot gewoon
verder. Hoe meer je stinkt, hoe
meer je mag van de provincie, de
simplistische vertaling van wat zich

nu afspeelt in America. Wat gaat het
worden gemeentebestuur van Horst
aan de Maas gaat de stankpartij in
America ook gewoon door of is de
maat vol? Verder vraag ik mij in alle
ernst af; wanneer dringt het echte
verhaal met toekomstkansen door
tot het gewone gezonde verstand
van boeren? Boeren die willen
telen op een gezonde bodem en

vee houden dat diervriendelijk
gehouden wordt. Wars van
pesticiden, antibiotica en voer dat
leidt tot ontbossing, armoede en
mensonterende verdrijvingen van
mensen in het Amazonegebied?
Eindelijk weer boeren die uitgaan
van kringlooplandbouw. Uitgaan
van de maat die past bij de grond
die hier in ons landje beschikbaar
is maar wel met fatsoenlijke prijzen
voor de producten.

Francine Thielen-Tonnaer
Gebr. van Doornelaan, Horst

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

We zijn per direct op zoek naar

MEDEWERKER
TECHNISCHE DIENST
Ben je technisch onderlegd en weet je van aanpakken?
Heb je interesse in elektro techniek of wil je dat leren?
Dan hebben we misschien een leuke baan voor je.

Belangrijkste taken:
•
•
•
•

het keuren van elektrisch handgereedschap volgens NEN3140
het keuren van lasapparatuur volgens NEN60974-4
het valideren van lasmachines volgens NEN60974-14
preventief onderhoud van lasapparatuur

Heeft deze vacature je interesse gewekt,
stuur dan een reactie inclusief je CV
naar info@ipsbv.nl
Industrial Products Sevenum BV
Deckersgoedtweg 2
5975 RR Sevenum
077 467 34 44
info@ipsbv.nl
www.ipsbv.nl

Neet oet Meijel

Column

Don’t shoot
the messenger
Het leven is weer een stukje
duurder geworden. Vanaf 1 juli
betalen we statiegeld voor
plastic flesjes, de energietarieven gaan omhoog en stuntaanbiedingen voor bepaalde
dranken zijn verboden.
Maar dat alles bij elkaar kan
niet op tegen de grootste
nieuwe kostenpost van de
toekomst: invoerbelasting op
AliExpress-pakketjes.
In de nieuwe wet staat dat voortaan alle aankopen van buiten de
EU worden belast. In het verleden
hoefde dit pas bij bestellingen
vanaf 22 euro. Met de lage prijzen
waarbij op de Chinese webwinkel
AliExpress van alles over de toonbank gaat, lijkt het wel alsof de
wet daar specifiek op gericht is.
Aan de ene kant, tuurlijk, begrijpelijk, aan de andere kant is het
ook vervelend. Het moment dat je
een telefoonhoesje bestelt voor
een prijsje, waarmee je nauwelijks
het loon van de postbode voor de
tijd dat hij naar je brievenbus loopt
kunt betalen, gaan er voor een
‘split second’ toch een boel ethische vragen door je hoofd. Maar
het scheelt wel in de portemonnee. Naast telefoonhoesjes zijn
er speciaal voor mij ook al gamecontrollers, sokken en knuffels
de wereld overgevlogen. Dat lijkt
nu verleden tijd. Hoewel de extra
kosten niet ontzettend hoog zijn,
zo’n 4 tot 7 euro per pakje, tikt
het na een tijdje toch wel aan.
Vooral bij grotere bestellingen
kunnen invoerkosten voor verrassingen zorgen, als de pakketbezorger opeens voor je deur vraagt
of je hem een paar tientjes kunt
geven. Ik verwacht dat binnenkort
meer mensen voor nare verrassingen komen te staan als ze hun
oordopjes of kleding binnenkrijgen. Maar, don’t shoot the messenger. Je bezorger kan er weinig aan
doen. In plaats van alles direct uit
China of Amerika te bestellen kunnen we ook weer ouderwets terug
naar de winkel, waar dezelfde
spullen geïmporteerd uit dezelfde
landen voor het dubbele te vinden zijn. Zo wordt het leven hoe
dan ook een stukje duurder, maar
je hoeft gelukkig geen maanden
meer te wachten voordat je je aankoop kunt gebruiken.
Koen From Meijel Meyel
(REAL AUTHETNIC) 5.0/5.0*
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Geplukt

Tim Stoter Sevenum
Deze muzikale duizendpoot is vaker in de muziekschool dan thuis te vinden. Doordeweeks is hij op het conservatorium te vinden en in het weekend geeft hij zang- en pianoles op de muziekschool in Sevenum. Terwijl hij op de middelbare school zat heeft hij zelfs al een eigen musical
geschreven. Deze week wordt Tim Stoter (19) uit Sevenum geplukt.

Elke dag is Tim Stoter op een
muziekschool te vinden.
“Alleen zondag niet”, vertelt Tim.
“Op maandag heb ik stage, ik geef
muziekles op de middelbare school
Den Hulster in Venlo. Dinsdag tot
en met vrijdag heb ik les op het
conservatorium in Maastricht en op
dinsdagavond werk ik in de muziekschool in Maastricht. Op vrijdagavond en zaterdag werk ik in de
muziekschool hier in Sevenum en
op zondag heb ik nog mijn baantje
bij de Jan Linders, wat ik overgehouden heb uit mijn jeugd. Het probleem is dat ik nergens anders nog
tijd voor heb.” Het drukke leven van
Tim staat zeker niet stil. “De vakantie komt eraan, dus ik heb bijna
een rustmoment, dat was wel even
nodig. Het combineren van alles is
wel vrij intensief geweest de laatste weken. Van mijn school heb ik
bijna alles klaar nu, dus dan kan de
vakantie beginnen.”

Muziekcoach
Tim studeert voor muziekdocent

aan het conservatorium in Maastricht
en werkt daarnaast als muziekcoach.
“Muziek en lesgeven, de combinatie
daarvan, dat is wel echt mijn passie en ik ben blij dat ik die gevonden
heb. Het ene moment sta je klassiek te zingen en het andere moment
ben je met kleuters aan het dansen. Alles wat je kunt bedenken wat
met muziek te maken heeft zit in
één opleiding. Omdat ik binnen mijn
opleiding breed word opgeleid, doe
ik hier op de muziekschool ook van
alles. Ik ben begonnen als docent
voor groepszang, met meerstemmig
zingen, daar is vervolgens individuele zangles en pianoles bijgekomen.
Sinds een paar weken mogen we
weer groepslessen geven, dat is heel
fijn.” De leerlingen waaraan hij lesgeeft zijn van alle leeftijden. “Er zijn
verschillende redenen waarom leerlingen bij ons komen. Er zijn genoeg
volwassenen die op latere leeftijd
nog beginnen met het leren spelen
van een instrument, die dan zeggen:
‘Oh, ik roep al 20 jaar tegen mezelf
dat ik dit wil doen’.”

Puzzel

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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Musicals
Ondanks dat Tim op vrij jonge leeftijd al zoveel met muziek bezig is, is
het hem niet met de paplepel ingegoten. Sterker nog, zijn passie begon

Tekst en beeld: Koen van Meijel
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4

Wij zoeken voor ons bedrijf in America (Lb) een:

LANDBOUWMECHANISATIE MONTEUR

M/V

en een

1

4
8

afstand plaatsvinden. “Ik heb een aantal weken online les moeten geven
en je mist dan zoveel aspecten van de
muziekles. Niet alle kinderen kunnen
vanuit thuis de kans krijgen om met
muziek in aanraking te komen, dus
daarom is het mooi dat het op school
wel kan. Je moet creatief zijn, want
je kunt ze via het scherm geen gitaar
of drumstokken in de handen geven,
dus in plaats daarvan gaat het bijvoorbeeld meer richting beats produceren.
De leerlingen hebben ook zelf vlogs
opgenomen over wat muziek voor ze
betekent en over de muzieksmaak van
bijvoorbeeld hun grootouders. Ze ontdekken in zo’n opdracht wat muziek
precies is en kan betekenen voor mensen, wat volgens mij een belangrijk
onderdeel van muziekles hoort te zijn,
naast het kennis maken met verschillende instrumenten.”

(indien gewenst in combinatie met tractorchauffeur)

9

3
5

9

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

9
6

7

Twee jaar geleden begon Tim aan zijn
opleiding, waar een heftige auditieprocedure aan voorafging. “Het is
intens. Je werkt er lang naartoe, het
is niet iets wat je twee weken van
tevoren besluit. Je hebt verschillende
toelatingen en een motivatiegesprek.
Er is een vooroordeel dat muzikanten vanzelf les gaan geven als ze
niet genoeg verdienen met muziek
maken, maar lesgeven is echt een
vak apart. Je moet er echt een passie voor hebben.” Het coronavirus had
ook op de opleiding een hele harde
impact. “Dat is heel hard binnengekomen, vooral omdat het een intense
studie is. Onze opleiding is erg klein,
we hebben zo’n elf studenten per
leerjaar, dus het is echt een hechte
familie. Tijdens de eerste drie weken
vonden we het al lastig. Dit schooljaar hebben we gelukkig niet teveel
te klagen gehad, omdat onze opleiding valt onder praktijkonderwijs, dus
mochten we weer een paar dagen in
de week bij elkaar komen.” Ook bij
zijn stage moest alles een tijdje op

Vissers Plant Innovators is een modern en dynamisch internationaal
vollegrond- en tuinbouwbedrijf. Wij zijn gespecialiseerd in het grootschalig
vermeerderen van aardbei- en aspergeplanten.

Sudoku
9

Een vak apart

bij het toneel. “Ik zat in Sevenum
bij de toneelclub en bij de harmonie. Ik was wel met de kunstvakken
bezig en ik riep altijd dat ik naar de
toneelacademie wilde. Ik heb twee
oudere broers. Mijn middelste broer
en ik waren altijd wel van de creatievere dingen. Onze ouders hebben ons
daarin heel erg gesteund. We gingen
om de zoveel tijd ergens auditie doen
voor een musical of een film, waarbij
je in de meeste gevallen wordt afgewezen, maar ze hebben ons overal
naartoe gereden. Zij hebben zelf niet
veel met muziek of theater, dus we
vragen ons echt af waar dat vandaan
komt”, lacht Tim. “Toen ik zo’n 11 jaar
was werd ik gevraagd of ik auditie
wilde doen aan de musical van The
Sound of Music in Venlo, maar zingen
lag me toen nog niet. Het zingen ging
ook niet geweldig, maar ze wilden
me er wel bij hebben, dus vroegen
ze of ik zanglessen wilde nemen en
opnieuw auditie wilde doen. Dat lukte
en zo ben ik geïnteresseerd geraakt
in zingen. Op de middelbare school
kocht ik een keyboardje voor 20 euro
en ging ik vier uur per dag met mijn
iPad erachter zitten, al googelend over
noten, akkoorden, liedjes, enzovoorts.
Ik vond het gewoon fantastisch, vooral
als ik dat kon combineren met zang
van mijzelf of een ander. Via toneel
en musical ben ik dus bij muziek
terecht gekomen. Op de middelbare
school heb ik samen met twee anderen Bennie de Musical gemaakt. Daar
zijn we twee jaar mee bezig geweest
en daar is mijn passie voor kinderen en lesgeven ontstaan.” Tim lijkt
voorlopig nog niet stil te staan, maar
hij vindt het lastig om vooruit te kijken. “Alles heeft zich in de afgelopen
jaren zo snel ontwikkeld dat vooruitkijken moeilijk is. Mijn eerste plan is
gewoon om mijn diploma te halen en
mijn gezicht op zoveel mogelijk plekken te laten zien. Ik heb het wel heel
druk, maar zolang ik alles leuk vind en
zolang ik het zo goed kan blijven doen
als ik het wil doen, blijf ik het volhouden. De vreugde moet er wel vanaf
spatten.”

TRACTORCHAUFFEUR M/V

Voor informatie kun je bellen met Ronald Peeters, 06 14 48 97 19
Je sollicitatie kun je richten aan:
Vissers Plant Innovators
Midden Peelweg 10
5966 RE America
E: ronald@vissers.com
www.vissers.com
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Caspers Corner

Column

Sprookjes
Er waren eens vier landen in
Europa. Vier landen, elk met een
eigen verleden, eigen identiteit en
eigen verhaal. Vier landen, die elk
een slechterik wisten uit te
schakelen. Zwitserland, België,
Tsjechië en Oekraïne werden
verdreven. Vier landen, Spanje,
Italië, Denemarken en Engeland,
levend in een sprookje.
Maar wiens sprookje krijgt een
‘happy-end’?

Top10

De wekelijkse zeven hoogte- en
dieptepunten

Tussenstand
d.d. woensdag 7 juli 2021

1.

Rikcl86

4755

2.

Bellejergsma

4740

3.

SjonDubbeljoe

4560

4. C0llin

4545

5.

Peet

4530

6.

RitchieRitch

4480

7.

Sjohnno

4435

8.

Jesp_J

4425

9.

JONIZ

4415

10. Mirthe

4410

1

Een steward zag Leonardo Bonucci (Italië) tijdens de halve finale per ongeluk aan als een
supporter en hield hem tegen.

2

De halve finale tussen Italië en Spanje liep uit tot een ware kraker.
Het werd 1-1 en strafschoppen volgden. Italië trok aan het langste eind.

3

Ophef was er over de rode kaart van Remo Freuler (Zwitserland).
Voor velen leek het of de VAR lag te slapen. Was dit een terechte rode kaart?

4

Italië-verdediger zong tijdens het volkslied van zijn land uit volle borst thuis mee.
Door een blessure kon hij niet meedoen.

5

De UEFA heeft Christian Eriksen (Denemarken) en de artsen die zijn leven redden
uitgenodigd als eregasten voor de finale op Wembley.

6

Naar alle schijn fluit de Nederlandse
Bjorn Kuipers de EK-finale.

7

Giovanni van Bronckhorst staat open voor het bondscoachschap
van het Nederlands elftal. Hij is nog niet benaderd door de KNVB.

Wordt het Spaanse sprookje werkelijkheid? Maar liefst vier van de vijf
wedstrijden van de Spanjaarden dit
toernooi eindigden in een gelijkspel.
Het jongetje dat tijdens het grote
examen zich eerst bluft door de
meerkeuzevragen, dan ineens ziet
hoe alles in elkaar zit en vervolgens
bij de open vragen bijna geen fouten
meer maakt. Wordt het een Spaans
sprookje van de groei?
Of schrijven de Italianen een ‘happyend’? Bij het vorige grote toernooi
waren de Italianen er niet bij, een
regelrechte deceptie. Het jongetje
dat het vorige grote examen niet
mocht maken, omdat het huiswerk
niet in orde was, loopt dit grote examen op koers voor een perfecte 10.
Wordt het een Italiaans sprookje van
eerherstel?
Kunnen de Denen hun nu al memorabele toernooi nog meer glans
geven? Na het verlies, van Christian
Eriksen en tegen Finland gaf niemand meer een stuiver om de
kansen van de Scandinaviërs. Het
jongetje dat de eerste vraag van het
grote examen fout beantwoordde
en ook nog eens zijn pen brak,
maar met de potloden uit zijn etui
de daarop volgende vragen aardig
wist te maken. Wordt het een Deens
sprookje van de wederopstanding?
Of zouden de Engelsen dit jaar
hun sprookje kunnen realiseren?
Al jaren wordt het gezongen ‘It’s
coming home!’, maar tot op heden
is het Engeland nog nooit gelukt om
de Europese beker thuis te brengen. Het jongetje, dat iedere keer
opnieuw zakt voor het grote examen, maar dit jaar écht heel goed
geleerd heeft. Wordt het een Engels
sprookje van de vervulde hunkering?
Dat de vier landen nog lang en
gelukkig leven, daar zal geen twijfel
over zijn. Voor twee landen is het
sprookje inmiddels klaar, maar één
van die andere twee gaat dat lange
en gelukkige leven extra glans geven
met een ‘happy-end’, de EK-titel!

GAMMA Helden Panningen

Casper
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15-vragen aan

Lisanne Peeters Horst
Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Lisanne Peeters
18 jaar
Horst
SintLucas

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Een wereldreis. Ik ben nog nooit
buiten Europa geweest, dus er is
voor mij nog veel te zien op de
wereld.

Welke superkracht zou je
willen hebben en hoe zou je
hem gebruiken?
Teleporteren. Deze superkracht
zou ik willen hebben, omdat ik
dan gemakkelijk van de ene naar
de andere plek kan gaan. Dan hoef
ik nooit meer lang in het openbaar vervoer of de auto te zitten.
Ook kan ik met deze superkracht
op reis gaan naar alle mooie plekken op de wereld. Ik wil nog veel
verschillende landen bezoeken en
hierdoor gaat dit natuurlijk veel
makkelijker.

Wat was je eerste gedachte
toen je vanmorgen opstond?
“Mag ik alsjeblieft in bed blijven liggen”, het was zes uur toen
mijn wekker ging. Ik moet 1,5 uur
met het openbare vervoer reizen
naar SintLucas in Boxtel voor mijn
opleiding Ruimtelijk Vormgeven.
Ik heb vandaag mijn laatste dag
gehad van dit schooljaar. We hebben de klassenfoto gemaakt en
zijn nog op het terras gaan zitten.
Vroeg opstaan was het wel waard.

Als je ervoor kon kiezen om
voor altijd één bepaalde leeftijd
te hebben, welke zou dat dan
zijn?
Als ik kon kiezen, zou ik rond de
25 jaar oud zijn. Met deze leeftijd
kun je overal naartoe en je bent
nog vrij om leuke activiteiten te
doen.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

Ik moest na mijn eerste jaar kiezen welke richting ik de komende
drie jaar op school ga doen. Uit
de richtingen Interieur, Styling,
Product en Event heb ik gekozen
voor de richting Interieur. Dit heb
ik gekozen omdat ik mij al van
jongs af aan interesseer in interieur design van bijvoorbeeld huizen en winkels. Ik wil hier later
graag mijn werk van maken.

Ben je meestal te vroeg, precies
op tijd of te laat?
Vroeger was ik overal te vroeg.
Later werd het steeds lastiger voor
mij om ergens op de afgesproken
tijd te zijn. Nu kom ik meestal precies op de afgesproken tijd of net
iets te laat.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Een foto in de tuin van mijn kat
Jipjip. Ik heb altijd al een kat willen hebben. Op gegeven moment
heb ik mijn ouders overtuigd om
een kitten op te halen. Ik vond het

bij het nestje van de kittens meteen al heel leuk. Jipjip is nu meer
dan een jaar bij ons in huis.

Heb je een bijbaantje?
Ik werk al ruim 1,5 jaar bij Mind
Mystery. Ik ga graag naar mijn
werk, omdat er een leuk team van
collega’s is en er veel bezoekers
langs komen die zich verbazen
over alles wat ze te zien krijgen.

Waar ben je verslaafd aan?
Piccolini’s eten als snack in de
avond, dit gebeurt namelijk geregeld. Nogal ongezond maar ik heb
er altijd heel veel zin in.

Heb je een bijnaam?
Mijn bijnaam is Lis. Dit is gemakkelijker om te zeggen dan mijn
volledige naam. Eigenlijk word ik
alleen zo genoemd door de mensen die dichtbij mij staan. Ik vind
de naam Lis ook beter bij mij passen, daarom vind ik het helemaal
niet erg als mensen mij zo noemen.

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
In het weekend wil ik graag even
uitrusten en vooral leuke, gezellige dingen doen met de mensen om mij heen. Vaak spreek ik
af met vriendinnen of zie ik mijn
vriend Yori, ofwel Youri. Zeker nu
ik elke week drie tot vier dagen
online school heb, is het fijn om
mensen in het echt te zien.

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het belangrijk dat je jezelf
kunt zijn in een vriendschap.
Het is ook belangrijk dat over alles
gecommuniceerd kan worden.
Verder heb ik van vrienden nodig
dat ik altijd bij ze terecht kan en zij
kunnen ook altijd terecht bij mij.

Wat zou je nooit meer overdoen?
Op de middelbare school had ik
het altijd leuk met vrienden en
vriendinnen. Het gedeelte dat ik
nooit meer wil overdoen is de
stress die ik gehad heb op de
havo. Ik kan nogal een perfectionist zijn, wat ervoor zorgde dat het
huiswerk en de toetsen veel energie van mij eisten.

Wat ligt er onder jouw bed?
Een hele hoop schoenen waarvan
ik steeds hetzelfde paar aan doe
als ik de deur uit ga, extra kussens
voor op bed en een paar afgeronde projecten van school.

Dag of nacht?
Ik kies voor dag. Nacht kan ik ook
heel leuk vinden nu steeds meer
kan, zoals festivals bezoeken en
uitgaan. Maar ik vind het vooral
fijn om overdag bezig te zijn met
van alles en ‘s avonds iets voor
mezelf te doen zoals Netflix-series
kijken.

Tekst: Teun van Zon

Hoi

Column

Het uitgaan,
wat heb ik
dat gemist
Stereo Sunday was het eerste
festival waar ik ooit naar toe
ben geweest en dat meteen na
de versoepelingen. Met een
negatief testbewijs kwamen we
binnen en ik moest even
schakelen. Het was even heel
onrealistisch en het moest even
weer binnenkomen.
Geen 1,5 meter afstand. Het hele
gezicht van mensen kunnen
zien. Zonder mondkapjes!
Mensen zien knuffelen, kussen
en in groepen bij elkaar staan.
Een heel onwennig gezicht.
Natuurlijk overheerste mijn
enthousiasme dit onwennig
gevoel, want het mocht weer.
Na een uurtje op het festival te
staan begint het uitgaansgevoel
terug te komen. De bierdouches
had ik zeker niet gemist.
Niet normaal over het terrein
kunnen lopen want overal
kraakt er wel een kapot plastic
bekertje onder je voeten. Nadat
het 01.00 uur was, was het
festival afgelopen. Mijn beste
vriendin Shiny en ik volgden de
menigte blindelings Venlo stad
in. Een grote slinger aan mensen,
allemaal op weg naar een kroeg
of bar waar het binnen al propvol
stond om je daar nog even
tussen te wurmen. Uiteindelijk
aangekomen bij de John Doe
hebben we hier buiten in de rij
een half uur moeten wachten.
Buiten was het aangenaam en
dus zeker niet verkeerd om even
te wachten. Na het wachten
kwamen we de John Doe dan
binnen. En dit had ik zeker
gemist! De dansende mensen,
blije gezichten, shotjes die overal
gedaan werden en drankjes die
samen gedaan werden met de
bartenders. Zelfs het helemaal op
elkaar gedrukt staan, het zweet
overal ruiken en zelfs voelen
had ik gemist. Hier kom ik zeker
vaker terug. Ik weet nu al waar ik
gedurende de zomervakantie te
vinden zal zijn! Misschien zie ik
je daar en kunnen we samen een
drankje en dansje doen.

Mirthe Suntjens

0807 \ verenigingen

Boekpresentatie Geert van den Munckhof
Geert van den Munckhof presenteert zaterdag 10 juli zijn boek Waar het
hart vol van is. Dat doet hij in ‘t Gasthoês in Horst. Het aantal personen
is beperkt tot vijftig man.
In het nieuwe boek van Van den
Munckhof worden verschillende
zintuigen aangesproken. Het zijn
verhalen, columns en gedichten,
bewaard vanaf 2006 op zijn blogsite. In het boek staan ook visuele
vertalingen van sommige gedichten.
Kunstenaars van dichtbij en veraf
hebben de woorden van de schrijver
vertaald naar een schilderij, beeld
of foto. Tijdens de boekpresentatie wordt dat werk getoond in een
eendaagse expositie. Daarnaast is
er in het boek plaats ingeruimd voor
video- en audiofragmenten, middels QR-codes. Een onderdeel van
het programma rondom de boekpre-

sentatie is de première van het lied
‘Vur iederiën’.

Muziek
Op een gedicht van Geert van den
Munckhof heeft pianist Egbert Derix
muziek gecomponeerd. Het gedicht
wordt gezongen door zangeres
Marion Steeghs. Later dit jaar is
‘Vur iederiën’ één van de nummers
op een nieuwe cd van Egbert Derix,
waarop hij nog meer gedichten
van verschillende dichters muzikaal
heeft vertaald.
Voor meer informatie over de boekpresentatie en aanmelden kan via
www.geertvandenmunckhof.com

Projectgroep wil boek
uitbrengen over De Kapper
Projectgroep ‘Truukblik op... De Kapper’ is na een eerste bijeenkomst onlangs van start gegaan. Deze projectgroep wil een boek
uitgeven over het leven van Harrie Jacobs uit Grubbenvorst,
ook wel bekend als De Kapper.
De projectgroep is momenteel
bezig om een overzicht te maken
van zijn leven, met daarbij uitgebrachte liederen en kunstwerken.
Harrie Jacobs was naast kapper
in de jaren 50 en 60 ook actief in
vele Grubbenvorster verenigingen. Hij had veel hobby’s, waaronder dichten, zingen, schilderen
en vissen. De groep, bestaande

uit dochter Loes Jacobs, kleinzoon Dick Seuren, Jos Wijnen en
Wim Coopmans wil graag zoveel
mogelijk anekdotes, foto’s, liederen, enzovoorts, bundelen en roept
daarvoor de hulp in van inwoners
van de gemeente. Voor bijdragen
kan contact worden opgenomen
via jos-wijnen@ziggo.nl

Routenetwerk voor
paardensport ontwikkeld
Routebureau Noord- en Midden-Limburg heeft in samenwerking
met de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond, Limburg
Paardensport en lokale ruiters en menners een routenetwerk
ontwikkeld en aangelegd. Dit 675 kilometer tellende netwerk is
ontwikkeld in opdracht van de Noord-Limburgse gemeenten en
provincie Limburg.

vacatures
Voor diverse locaties in de regio zijn wij op zoek naar:

allround
medewerkers
weekend/vakantiemedewerkers
carwash medewerker
(parttime/weekend)

Geïnteresseerd?
Solliciteer dan direct via onze website. Neem bij vragen gerust contact met ons op!
Bel ons via (077) 399 92 17 of stuur een e-mail naar personeelszaken@vissersenergygroup.nl
Het is ons doel om de energie die mensen nodig hebben op een duurzame, efficiënte en
comfortabele manier te verzorgen. Wij zijn open, vriendelijk en volledig gefocust op de klant.
Met onze merken en diensten zorgen wij voor energieke ervaringen in alledaagse situaties,
zodat mensen weer vooruit kunnen.
Dit nieuwe netwerk sluit aan op het
netwerk in Midden-Limburg, dat in
2017 is gerealiseerd, waardoor het
totale netwerk ruim 1.300 kilometer bedraagt. Ruiters en menners
worden op deze routes langs alle
mooie plekjes in de regio genomen,
waaronder de Maasduinen, de Grote

Heide, maar ook stukken in de
gemeente Horst aan de Maas. Er zijn
twee consumentenkaarten gemaakt,
die zowel online als fysiek verkrijgbaar zijn. Fysieke exemplaren zijn te
vinden in VVV-vestigingen, online
zijn deze te vinden via
www.webshophartvanlimburg.nl

vissersenergygroup.nl
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Puzzel

Puzzelwedstrijd

Puzzel mee en win een cadeaubon van € 50,- te besteden bij
Albert Heijn in Horst!

BOEK NU JE REIS
VEILIG & VERTROUWD

Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar hundje@horst-centrum.nl,
of doe deze in onze brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement
(t.a.v. Marion van Issum), Steenstraat 2, Horst. Vergeet niet uw naam, tel.nr. en
mailadres te vermelden. Oplossingen moeten vóór zondag 11 juli (12.00 uur)
binnen zijn. De winnaar wordt volgende week bekendgemaakt op deze pagina.
Veel succes en puzzelplezier gewenst!

Beste e
dig
Zelfstaniseur
Reisadv burg
van Lim
2020

SANDRA VESTJENS
a
06 21557412
n dr

Sa

WWW.TUIATHOME.NL/SANDRA-VESTJENS
sandra.vestjens@tui.nl

WIJ ZOEKEN PER
1 AUGUSTUS EEN

Horizontaal
1. Zakdoek 6. Rendement 13. Te paard 19. Keer 21. Vlug 22. Meertje 24. Deel van schip 25. Grammofoonplaat
27. Leeuwhondje 29. Uitputtend 32. Bevestiging 33. Boom 35. Ontkenning 36. Geladen deeltje 38. Vrucht
39. Of iets dergelijks 40. Kledingstuk 41. Rustig 43. Bont katoen 45. Plezier achteraf 47. Kledingstuk
48. Zwemvogel 49. Trekvisnet 51. Gebladerte 53. Wimpel 54. Huid 55. Stuk goed 56. Mondeling 58. Bouwval
60. Klein deeltje 62. Dichterbij 64. Soort verlichting 65. Klapzoen 67. Troef negen 68. Naam van Paus 69. Lomp
70. Noot 71. Dameskamer 72. Wasgerei 73. Ter herinnering 75. Leidsman 76. Alstublieft 78. Opstootje
79. Tweestrijd 81. Met dank 82. Nachtverblijf 84. Gedraaf 86. Vetplant 89. Verkiezing 91. Vogel 92. Halskraag
93. Wijnsoort 95. Lange damesmode 97. Niemendal 99. Opdracht 100. Vermogend 101. Metaalslak 103. Walkant
105. Houten loods 106. Vis 107. Vluchtige stof- 108. Sluitmiddel 109. Werkplaats 111. Dienstbode 113. Ontkenning
114. Laatstleden 115. Muziekstuk- 117. Maand 119. Niet parkeren 120. Aardappelsoort 121. Houding 123. Vaarwel
124. Loopvogel 126. Elektriciteit 127. Buitengewoon 128. Windje.
Verticaal
1. Alleenspeler 2. Voorzetsel 3. Getemd 4. Allee 5. Niets uitgezonderd 7. Groente 8. Adellijke titel 9. Antwoord
betaald 10. Bedrijfsvorm 11. Plaatselijke weg 12. Gezicht 14. Eens 15. Bolvormig 16. Gelofte 17. Doctor
18. Onbedekt 20. Wijze leidsman 23. De oudste 26. Grijsblauwe kleur 28. Metalen bak 30. Ondernemingsraad
31. Mikpunt 32. Knoert 34. Worm 37. Litteken 38. Pracht 40. Schoorsteenzwart 42. Rijgsnoer 44. Oude munt
46. Vader 47. Persoonlijk vnw. 48. Mand 50. Brussels bier- 52. Eindpunt- 54. Van onderen 55. Door elkaar57. Barak 59.Zenuwachtigheid 61. Scheepsborrel 62. Vouw 63. Omtrek 64. Ruiker 66. Zoen 69. Medische instelling
74.Gedragsregel 75.Smalle sloep- 77. Hoeveelheid vocht- 78. Klepper- 80.Afsluitmiddel 81. Direct 83. Doelpunt
84. Waagstuk- 85. Getijde 87. Beroep 88. Ondervraging 90. Pees 92. Tabel 94. Karaat 96. Hetzelfde 98. Russische
grasvlakte 99. Scheepstouw 100. Renner 101. Woestijn in Egypte 102. Limonade 104. Vogel 107. Grutten
108. Regeringsreglement 110. Strijkijzer 112. Kledingstuk 115. Bovenste deel 116. Bolgewas 118. Strafwerktuig
120. Lidwoord 122. Noot 123. Voormiddag 125. Boom.

CHAUFFEUR M/V
VOOR HET UITRIJDEN
VAN WEEKBLADEN
WERKZAAMHEDEN

Iedere woensdagavond breng je de nieuwe HALLO’S
en bijbehorende folders naar onze bezorgers.
Op woensdagavond ben je van ongeveer 19.00 uur
tot ongeveer 00.00 uur in een van onze bestelbussen
onderweg.
Ben je per 1 augustus wekelijks beschikbaar op
woensdagavond, heb je een rijbewijs en zin om
wekelijks zelfstandig een paar uur op pad te zijn, dan
horen wij dat graag!
Garçon is een jonge en dynamische folderverspreider
uit Horst met het grootste bereik in de gemeente
Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venray en Venlo.
Wekelijks bereiken onze bezorgers in dit gebied bijna
60.000 brievenbussen!

INTERESSE OF INFORMATIE
Mail naar bezorgers@garcon.nl

De oplossing van de puzzel in HALLO
Horst aan de Maas van 1 juli 2021 was:
En de winnaar is: Dieny Jenneskens uit
America.
Van Harte Gefeliciteerd met de
cadeaubon van € 50,- te besteden bij
Gommans De Echte Bakker in Horst!

0807 \ service
Religie
America
zondag

Medische zorg
Heilige mis

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

Horst (Lambertus)
zondag
maandag
dinsdag

woensdag
donderdag
vrijdag

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

11.00

19.15

10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Apotheek

Apotheek Maasdorpen
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

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

zondag
Heilige mis
10.30
donderdag
Heilige mis
09.00
		

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

zaterdag
Heilige mis
17.30
		

Gebiedsteams

Kronenberg

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

Meerlo

Melderslo
Meterik

zaterdag
Heilige mis
19.00
		

Swolgen

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

Gemeente Horst aan de Maas

zondag
Heilige mis
09.00
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

zaterdag
zondag
maandag

Spoedgevallendienst

Sevenum

dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
zaterdag
woensdag

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

18.00
19.00

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst

10.00

Tandarts

Gebaseerd op ervaringsverhalen

Interactieve theatervoorstelling over
hoogbegaafdheid
In samenwerking met HB Theater organiseert BiblioNu een interactieve theatervoorstelling over het
herkennen van hoogbegaafdheid bij een kind. Deze voorstelling vindt op vrijdag 16 juli in ‘t Gasthoês
in Horst.
bij het onderwijs niet passend is
en nodigen de bezoekers uit om
hierover mee te praten. De voorstelling is niet alleen voor ouders
en verzorgers bedoeld, maar ook
voor professionals uit het onderwijs en de zorg. Voorafgaand aan
de voorstelling is een lezing van
30 minuten door het Landelijk
Kennisnetwerk Psychiatrie en

In de interactieve voorstelling
Kameleon op Zevenmijlslaarzen
leren deelnemers meer over het
herkennen van hoogbegaafdheid bij kinderen. Het stuk is
gebaseerd op ervaringsverhalen,
gespeeld met humor en poëtische liedjes. De acteurs nemen
het publiek mee in hoe het is
om te leven met een kind waar-

Hoogbegaafdheid over vroege
signalering en misdiagnoses bij
hoogbegaafdheid. De voorstelling
is op vrijdag 16 juli zowel in de
zaal als via livestream te volgen.
Meer informatie over de voorstelling en kosten zijn te vinden op
www.biblionu.nl onder de knop
Activiteiten.

Schouwspel op locatie

Middeleeuws weekend bij De Locht
Het Openluchtmuseum de Locht staat dit weekend geheel in het teken van de middeleeuwen. Op het toernooiveld en in en om de historische boerderij zal een schouwspel plaatsvinden.
wapens, zwaardvechters en meer.
In de historische boerderij, een
replica van een boerderij uit 1320,
gaat een mandenvlechter, tolspinster en leerbewerker aan het

In het weekend van zaterdag 10 en
zondag 11 juli is er in De Locht
van alles uit de middeleeuwen
te zien. Van originele klederdracht tot boogschutters, ridders,

werk. Kinderen kunnen tijdens
dit weekend hun eigen kaarsen
maken. Er zal een muzikaal optreden plaatsvinden, verzorgd door
Die Vlierländer Musikanten.

9 t/m 11 juli
Tandunique Sevenum
Peperstraat 43, Sevenum
077 467 20 97

12 t/m 15 juli
Tandartspraktijk De Brier
Leunseweg 53b, Venray
0478 58 72 73

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Op zoek naar
leuk werk?
AB Werkt biedt méér dan alleen werk in de agrarische sector.
Tijdelijke én vaste banen! Kijk maar eens hieronder. Wat pak jij
vandaag aan?

Afdelingschef (fulltime)
Regio Venlo | Vac. Nr. P048275

Ben jij op zoek naar een uitdagende functie, waarbij je ervoor zorgt dat een
productieproces op rolletjes loopt? Wij zoeken voor AMI een leergierige aanpakker,
die kan aansturen en kwaliteitsbewust is. Ben jij dat?

Bedrijfsleider tomatenkwekerij (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P048174

In deze functie geef je leiding aan een groep medewerkers, ben je verantwoordelijk
voor de planning en zorg je voor controle op kwaliteit. Durf jij deze uitdaging aan?

Tractorchauffeur (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P048158

Voel jij je helemaal thuis in een trekker? In deze functie werk je zelfstandig aan gevarieerde
werkzaamheden, bij een modern en dynamisch bedrijf.

Medewerker varkenshouderij (parttime)
Regio Venray | Vac. Nr. P047511

We zoeken een medewerker die graag met zeugen en vleesvarkens werkt.
Je ondersteunt de ondernemer bij alle voorkomende werkzaamheden, gedurende
25 tot 32 uur per week.

INLOOPDAG
woensdag 21 juli

Interesse? Neem contact op met Sabrina
via horst@ab-werkt.nl of 077 – 398 08 83

Kom gerust even langs!

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas
06 55 40 80 23

19

AB Werkt | Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst | ab-werkt.nl
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Jij maakt ‘m super
Migot

Compleet met oven met
magnetron, inductiekookplaat,
wandafzuigkap, koelkast met
vriesvak, vaatwasser,
werkblad, spoelbak en
5 jaar apparatuurgarantie
compleet met
apparatuur

5.299,340 cm

Op zoek naar een nieuwe keuken?
Kom snel inspiratie opdoen en bekijk onze nieuwe collectie!

Een bijkeuken levert veel extra opslagruimte

De nummer 1 reden om te kiezen voor een bijkeuken is de extra opslagruimte die het oplevert. We hebben nu
eenmaal vaak meer spullen dan ruimte. Met een bijkeuken is er een mooie plek gecreëerd om bijvoorbeeld
een wasmachine, droger, schoonmaakmiddelen, extra koelkast en extra kastruimte te plaatsen.

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,2

HORST

Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)
T. 077-3982234

ROERMOND

Burghoffweg 13
(Gevestigd tegenover Retailpark)
T. 0475-691548

Elke zondag geopend

actief

eten en drinken

natuur

shoppen

ZOMER

eropuit

kunst & cultuur

IN HORST AAN DE MAAS

De leukste uitjes en evenementen op een rij - Gratis vakantiekrant 2021

Inclusief
gratis
routekaa
rt

02

03

KOM GENIETEN VAN ONZE

TERRAS
WINKEL

Horeca, natuur- en informatiecentrum

Dorperpeelweg 15,
5966 PM America
handjegezond.nl

Midden in de natuur

BLAUWE BESSEN,
LEKKERNIJEN EN
PRODUCTEN
van 1 juli t/m 31 augustus
dagelijks geopend
van 09.00 tot 17.00 uur

Bosbrasserie
Pannenkoeken
Heere Peel
Schadijkse Bossen
Fietsen
Wandelen

el
Ontdek de HeereBPeossen!
en Schadijkse
Aan de Drift
Lorbaan 9A
5966 PG America

077-3903175
www.aandedrift.nl
/AandeDrift

Stap voor stap...
Als u een fervent wandelaar bent, dan zal deze titel u aanspreken. Stap voor
stap beschrijft heel elementair en letterlijk wat u graag doet. Stap voor stap
uw weg vinden en verrast worden door alles wat u op uw pad tegenkomt.

Nieuwe routes, nieuwe ontdekkingen, genietend van uw wandeltocht. Met
een zonnebril op als de zon schijnt en een paraplu mee, als er kans is op

regen. Het liefst zo goed mogelijk voorbereid op onverwachte gebeurtenissen tijdens uw wandeling.

Stap voor stap en onverwachte

waren nodig om de inwoners langs de

jaar zou je kunnen zeggen dat er een

Maar er zijn tegelijk extra stappen gezet

gebeurtenissen. Sinds maart vorig

soort verband tussen bestaat. Enerzijds
hoe de coronacrisis ons stapsgewijs

steeds meer in haar greep kreeg. En
anderzijds hoe we stap voor stap

gelukkig weer uit die crisis geraken.
Want tot onze vreugde kunnen we
met elkaar constateren, dat we er

stapsgewijs in slagen om steeds dichter
bij de oplossing van de pandemie te

komen. En tegelijk groeien ook weer de

mogelijkheden om in de vakantie van de
zon, en als het niet anders is, zelfs van
de regen te genieten.

Mag ik u daarom een vakantietip geven?
Bent u al in Maaspark Ooijen-Wanssum
geweest? Lopend of met de fiets?

Elders in deze Zomerkrant vindt u twee
pagina’s over het nieuwe Maaspark

onder de kop ‘Elke stap is méér dan de
moeite waard’. Die titel sluit mooi aan

bij dit voorwoord. Want opnieuw zie ik
de letterlijke en figuurlijke betekenis

terug van ‘stappen zetten’. Ik kan u uit
eigen ervaring vertellen dat elke stap

die u in Maaspark Ooijen-Wanssum gaat
zetten of elke fietstocht die u er gaat

maken, letterlijk de moeite waard zal
zijn. Zó mooi is het daar geworden.
En dat komt omdat er sinds 2016
ook in figuurlijke zin heel veel
stappen zijn gezet. Vanaf de

realisatie en misschien al wel jaren

daarvoor, bij de planvorming over de

gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
hebben al die stappen geleid tot het
prachtige natuurgebied dat het nu
geworden is. Veel van die stappen

Maas te beschermen tegen hoog water.
om behalve voor de veiligheid ook oog
te houden voor andere belangrijke
zaken in het Maaspark Ooijen-

Wanssum. Daar plukken we nu met
elkaar de vruchten van.

Horst aan de Maas, gelegen tussen

de Peel aan de ene kant en de Maas
aan de andere kant, heeft er een

parel bijgekregen: Maaspark Ooijen-

Wanssum. U moet er zeker eens gaan

kijken. Lopend of met de fiets. Als het

een beetje meezit, zien we elkaar daar
zonder mondkapje, omdat we samen
succesvol het nationale stappenplan

tegen de pandemie hebben doorlopen.
Ook daar plukken we samen de

vruchten van. Stap voor stap. Ik wens u
een hele fijne zomer toe.

Ik wens u een hele
fijne zomer toe
Ryan Palmen

Burgemeester van Horst aan de Maas

Rubriekenoverzicht
eten en drinken

actief

shoppen

Genieten van een

Voor een actieve

Shoppen in Horst aan

in een restaurant of

de Maas de juiste plek.

In de hele gemeente

gastronomisch diner
gezellig bijkletsen

onder het genot van

een goed glas wijn of
lekker pilsje.

In Horst aan de Maas
zijn tal van leuke

restaurants en cafés.
Vergeet niet de

lokale specialiteiten,

zoals blauwe bessen of
aardbeien te proeven.

natuur

vakantie is Horst aan

Huur een fiets, ga met
de huifkar mee, speel
een potje boerengolf,
ga behendig over
de waterskibaan,

neem een frisse duik of

trek de wandelschoenen
aan en verken één van
de vele wandelroutes

in Horst aan de Maas.

kunst & cultuur

de Maas is gezellig.

zijn allerlei authentieke
winkelgelegenheden.

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

van voedingsmiddelen
tot luxe goederen.

Een groot voordeel:

overal gratis parkeren
(met parkeerschijf).

eropuit

De natuur is in

De gemeente Horst aan

Voor jong en oud is er

alom aanwezig, maar

Het samenvoegen van

aan de Maas. De jeugd

Horst aan de Maas
vooral zeer divers.
Van de oevers

van de Maas tot

de Peelgebieden
in Griendtsveen

en alles wat daar
tussenin zit.

de Maas is jong.

een aantal gemeenten
bracht verenigingen

samen en zorgde ook

dat de gemeente werd

versterkt met een groot
aantal musea. Het is

leuk om in Horst aan de
Maas kunst en cultuur
te snuiven.

veel te doen in Horst
leeft zich uit in de

speeltuin of één van
de attractieparken
en samen neem je

de auto voor een rit

langs één van de vele

bezienswaardigheden in
Horst aan de Maas.
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Mysterieuze plekjes in Horst aan de Maas

Geocaching schattenjacht
op de mooiste plekjes

05

heb ik veel met de camper rondgereisd

door heel Europa en dan kom je op hele
mooie plekken terecht die niet in de
toeristenboekjes staan.”

Types

Caches komen in alle soorten en maten
voor, zodat er voor iedereen iets is wat
bij ze past. “Bij een traditionele cache

krijg je gewoon coördinaten, waar dan

bijvoorbeeld een vogelhuisje hangt met
het logboekje erin. Multicaches zijn

fiets- of wandeltochten. Er zijn eenvou-

Geocaching is het schatzoeken

dige multi’s, waarbij je alle coördinaten

van de 21e eeuw. Met een tele-

krijgt, maar er zijn er ook waarbij je

foon of navigatiesysteem ga je

moet puzzelen om de coördinaten van

op pad om op de meest unieke

het logboekje te vinden. Vervolgens

locaties logboekjes te vinden.

zijn er de mysterycaches, waarvoor je

Hans Peters uit Horst heeft in

thuis eerst een puzzel moet oplossen.

duizenden boekjes al zijn naam

Dan kun je het hebben over een simpele

neergezet en weet waar je de

sudoku, maar sommige kunnen ontzet-

mooiste plekken van de regio

tend moeilijk zijn. Een heel bijzonder

kunt vinden.

type zijn de event-caches, dat zijn

bijeenkomsten. Je spreekt met elkaar af

op een bepaald moment op de bepaalde
coördinaten. Daarbinnen zijn de zogenaamde CITO-events, wat staat voor

‘cache in, trash out’. Het doel van deze

aantal geocaches over het

te ruimen. Geocachers hebben veel met

zijn niet zo lang geleden 25 ‘Plekskes

events is dan om een bepaald gebied op
de natuur, dus we doen er graag iets
voor terug.”

Plekjes in de regio

Overal in de regio zijn caches te vinden,
waarvan Hans er een aantal zelf ont-

worpen heeft. “Als cache-eigenaar wil
je iets creatiefs maken of iets moois

van de omgeving laten zien. Zelfs in je

eigen gemeente kom je op hele bijzondere plekken terecht. Ik denk dat er op

oorlogsverleden. In Horst aan de Maas

nog zo’n vijftig te gaan heb.

van Geluk’ aangewezen, daar heeft

tussen Den Helder en Texel, daar wil ik

iemand caches neergelegd. Bij Inter

Chalet heb ik een eigen cache liggen die
de grootste van Nederland is, daar ben

ik altijd wel trots op. Ik mocht daar een
tuinhuisje inrichten, dat in zijn geheel

de cache is. Ze kunnen heel creatief en
onwijs goed verstopt zijn, dus ik denk
dat je al langs honderden caches bent
geweest.”

dit moment zeker een stuk of vijftig

Zandplaat

Maas liggen.” In Horst aan de Maas zijn

ven, vertelt Hans. “In Nederland liggen

caches in de gemeente Horst aan de
veel plekken waar je zo’n cache aan

kunt treffen. “In Horst heb je de Hor-

ster bankjes, aan de Rotvenweg is een

heel klein bosgebied, waar een heleboel
wandelpaden doorheen lopen en in het
bosgebied achter Kronenberg ligt een

Het is leuk om jezelf doelen te ge-

ongeveer 275 Earth-caches, die vind

ik heel interessant. Hierbij vind je dan

informatie over geologische onderwer-

pen. Ik heb me voorgenomen om die allemaal te vinden, waarvan ik er

Eentje daarvan ligt op een zandplaat

binnenkort samen met twaalf vrienden

naartoe. Zo kom je op heel veel plekken
terecht. Een ander doel is om de dertig

caches in Nederland uit 2001 te vinden,
waar ik er nog vijf van moet vinden.”

Het is volgens hem erg eenvoudig om
met geocaching te beginnen. “Je kunt
terecht bij www.geocaching.nl, waar

je een gratis account kunt aanmaken.
Het mooiste zou zijn om samen met

iemand te gaan die er al wat ervaring in

staan. Je bent lekker buiten bezig, je

Lo Solé
ambachtelijk IJs,
Lunch & Diner

kunt er veel van leren en je bent met

077 467 49 19

heeft, want als je eraan begint en het
lukt niet, dan gaat het je toch tegen-

kunt het zo actief maken als je wilt, je
een doel onderweg.”

Maasbreeseweg 1, 5975 BL Sevenum
www.ijssalonlosole.nl

Lo Solé biedt een uitgebreid aanbod
ambachtelijk bereid Italiaans ijs uit
eigen keuken en een gevarieerde
lunch- en dinerkaart.

Lo Solé ligt in hartje Sevenum. Gasten

kunnen terecht voor ambachtelijk bereid
ijs uit eigen keuken, koffie met gebak of
een uitgebreide lunch of maaltijd.

Lo Solé beschikt over een sfeervol,
zonnig terras dat plaats biedt aan

”Bij geocaching probeer je om een

magnetisch en daar zit dan een heel

Hans Peters. “Daar zet je dan je

een actieve sport, waarbij je op veel

kleinste gasten is er een leuke kinder-

website van Geocaching kun je een

nukaart. Tevens beschikt Lo Solé over

fysiek logboekje te vinden”, vertelt
naam en de datum op, als bewijs dat
je die ‘cache’ hebt gevonden. Deze

worden ontworpen en geplaatst door
cache-eigenaren. Van oorsprong

worden logboekjes bewaard in oude
munitiekisten, maar caches zijn

tegenwoordig in allerlei formaten.
Je hebt hele kleine die ongeveer

een centimeter groot zijn. Die zijn

klein logrolletje in.” Geocaching is

verschillende plekken komt. Op de

account aanmaken, gratis of premium,

waar je coördinaten van een cache kunt
vinden. Met je telefoon of een GPS-

systeem kun je dan op pad. De website
wordt beheerd door het hoofdkwartier

in Seattle en in bijna elk land ter wereld
liggen geocaches. ”Met mijn vrouw

ongeveer 80 gasten. Binnen zijn ook

zoʼn 80 zitplaatsen beschikbaar. Voor de
speelhoek en een speciale kinderme-

een feestzaal waar feesten en partijen

compleet worden verzorgd tot ongeveer
80 gasten. Ook lunchen of dineren voor
grotere gezelschappen behoort hierbij

tot de mogelijkheden. In het zomerseizoen is Lo Solé dagelijks geopend.
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Moeten we nu rechts of links?

Vrijwilligers controleren
wandelroutes in Horst aan de Maas

Horst aan de Maas kent kilometers aan wandelroutes die
voeren door bossen, Peel en

heide. Die routes zijn vaak gemarkeerd met bewegwijzering.
Om te zorgen dat die klopt en

er dus niet iemand onverhoopt
verdwaald, gaan vrijwilligers

van Stichting Landschap Horst

aan de Maas regelmatig op pad

om de routes te controleren. Zo
ook Ger Hesen uit Horst.

Vijf jaar geleden werd Ger door een

Het eerste waar tijdens zo’n controle-

de hand is.” Volgens Ger valt het met

kend bent in de buurt en je hebt geen

op de verharde weg waar je soms

met de vraag of hij mee wilde helpen

zingen er nog wel staan. Niets zo ver-

wel mee. “Dat heb ik in elk geval nog

heen gaat. Dus ik denk dat het wel een

voor auto’s. In het verleden heb

vrijwilliger van de stichting benaderd
de wandelroutes te controleren. Nu

gaat hij drie keer per jaar op stap in

Horst om de routes na te lopen. Dat

controleren gebeurt op verschillende

momenten in het jaar. “We zijn met een
groepje van ongeveer tien personen”,

vertelt Ger. “De route die je controleert
is telkens anders en wij controleren
alleen in Horst. De andere dorpen

hebben elk hun eigen groepje dat de
wandelroutes nagaat.”

ronde op wordt gelet, is of de verwij-

velend namelijk als je een wandeltocht
maakt en je weet niet of je nu naar

rechts of links moet gaan. Soms is een
paaltje beschadigd of staat er zoveel

onkruid dat het bijna niet te vinden is.
“Al die zaken geven we dan door en
vervolgens zorgt een andere werk-

groep ervoor dat het waar nodig wordt
aangepast of gerepareerd. Vaak maak
ik er ook meteen een foto bij, zodat
ze precies kunnen zien wat er aan

moedwillige vernieling van de paaltjes
niet meegemaakt.”

Wie wel eens via het knooppuntennetwerk een fietstocht maakt, kent

de borden wel die bij een knooppunt

staan. Daarop vind je dan een routekaart zodat duidelijk is hoe de route

precies loopt en hoe lang het tot het

volgende knooppunt is. “Als je via de

knooppunten gaat wandelen, dan zijn

die er niet. Dat vind ik persoonlijk wel
een gemis”, zegt Ger. “Als je niet be-

wandelkaart, dan weet je niet waar je
goed idee zou zijn, als er ook zulke

borden bij wandelknooppunten komen
te staan.”

Zelf wandelt Ger graag in de omgeving
van de Dijkerheideweg en natuur
gebied ’t Ham in Horst. “Daar zijn
verschillende mooie routes om te

wandelen. Maar ik heb ook wel eens

etappes van het Pieterpad gelopen en
dat is ook erg mooi. Sowieso wandel

ik het liefste in de natuur en niet graag

bijna aan de kant moet springen
ik ook wel eens aan geocaching
gedaan en als ik nu ergens ben
waar er eentje in de buurt ligt,
dan pak ik die nog wel mee.”

De lente is voor Ger het fijnste

seizoen om te wandelen. “Dan is
alles fris en groen en ruikt het

naar nieuw. Maar in de sneeuw
wandelen staat op de tweede
plaats.”
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Openingstijden: dinsdag van 10.30 tot 12.30 uur,

rituelen hebben plaatsgevonden.

16.30 uur. Op afspraak worden ook rondleidingen gegeven.

Het indrukwekkende godshuis heeft diverse bijzondere
architectonische details en monumentale glas-in-lood

vensters. Haar religieus erfgoed met prachtige heiligenbeel-

den en liturgische gebruiksvoorwerpen, tentoongesteld in de

Lucassen
Lucassen

schitterende schatkamer in de crypte van de kerk, vormt één

Patronaat 13c
13c Horst
Horst
Patronaat

Wij zijn iedere zondag geopend van 9.00-18.00 uur.
Kijk voor actuele openingstijden op plus.nl

Het rijksmonument Sint-Lambertuskerk in Horst staat
op een plaats waar al meer dan 1000 jaar christelijke
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van de meest bijzondere kerkinventarissen van Nederland.

Gratis parkeren
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De Sint-Lambertuskerk verdient uw bezoek!

In een glazen bak wordt het proces van veenvorming in beeld
gebracht: het Peelprofiel. Op het buitenterrein bevinden zich

de lokale Bruna.

Sint-Lambertuskerk, Sint-Lambertusplein 16, 5961 EW Horst

onder andere een turfput, schaapskooi en plaggenhutten,

zoals de legendarische Rowwen Hèze. Het afgelopen jaar is
diverse kasten met zwarte bijen staan. Verder is ,voor dit jaar
, achter het museum een stuk grond dat gepacht wordt van
de gemeente in gezaaid met een bloemrijk mengsel. In het

najaar wordt dit perceel aangeplant i.s.m. Landschap Horst

aan de Maas. Het Peelmuseum is tot 31 oktober elke woensdag- en zondagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur geopend en

op afspraak te bezoeken. Kijk voor meer informatie op www.
peelmuseum.nl of bel 06 20 70 21 73.

Peelmuseum America,

Griendtsveenseweg 69, 5966 PV America

Kasteel Huys ter Horst: verleden, heden en toekomst
8

710624 100292

Kasteel Huys ter Horst is gelegen in het

de verwachting is dat we vanaf augustus weer

Het kasteel is rond 1300 gebouwd als vluchtburcht

informatie raden wij u aan onze FB, Insta of site te

bosrijke ‘Kasteelpark ter Horst’ nabij de A73.

en door de jaren heen uitgebouwd tot één van
de grootste kastelen van Zuid-Nederland, in
zijn tijd.

Tegenwoordig is het kasteel weer toegankelijk

voor publiek en het houden van activiteiten zoals
rondleidingen, escaperooms, openstellingen

etc. De programmering is momenteel onzeker,

DE 3VROUWEN
is een unieke winkel voor de gezondheid
U vindt er een uitgebreid assortiment edelstenen,
bloesemremedies, celzouten, essentiële oliën, biologische
cosmetica, natuurlijke lichaamsverzorging, cbd olie, water
vitalisators, boeken, diverse soorten thee en nog veel meer.

activiteiten kunnen organiseren. Voor actuele

raadplegen. Wij zijn zeer enthousiast om weer aan de
slag te gaan en hopen u op één van onze activiteiten
te mogen verwelkomen.

Voor meer informatie of reserveringen;

www.kasteelhuysterhorst.nl of 06 16 96 99 13.
Kasteel Huys ter Horst, Kasteellaan 2, 5961 BW Horst

Museum de Kantfabriek: ‘Material Evidence’
Internationale Quilt Art expositie in Museum

definitie van een ‘quilt’. Ze zijn verbonden door hun

Art’ op tournee door Europa van 2019-2022.

creatieve mogelijkheden van het textieloppervlak.

de Kantfabriek. Nieuw werk van de groep ‘Quilt
Deze tentoonstelling viert de avontuurlijke geest en

St. Jansstraat 5
5964 AA Horst-Meterik
www.de3vrouwen.nl
Tel. 077-2300015

Het is voor 29,95 euro verkrijgbaar in de kerk zelf en bij

het museum uitgebreid met een heuse bijenschans waarin

alsmede een keukeninterieur en een historische ‘kledinglijn’.

• Bij besteding van € 25,- aan boodschappen
(m.u.v. wettelijk niet toegestane artikelen)

boekwerk verschenen, getiteld De Hemel op Aarde.

leven van de Peelarbeiders tijdens de turfwinning en

gereedschappen, die werden gebruikt voor de turfwinning,

Geldig tot
31 december 2021

Over de kerk en haar schatten is een zeer fraai

de primitieve onderkomens van de vroegere peelbewoners

De schuur herbergt allerlei gebruiksvoorwerpen en hand

De Ambachtelijke Keuken
rundvleessalade Bak t.w.v. € 2.79

Voor meer informatie: www.kerkschattenhorst.nl

De informatie- en expositieruimtes in het hoofdgebouw

de ontginning van de Peel (1850-1950).

GRATIS*

Contactpersoon is Jacques Kelleners, 077 398 53 49.

Peelmuseum America: het zware turfwinningsleven
De Kamphut geven de bezoeker een beeld van het zware

Waardebon

woensdag donderdag/zaterdag/zondag van 14.00 tot

het rijke erfgoed van vrouwelijke kunstenaars die
kunst maken door middel van quilten en textiel.

Alle kunstenaars nemen de quilt als uitgangspunt als een
cultureel artefact met zijn unieke esthetische kwaliteiten,

maar ze zijn zeer divers in hun interpretatie en het werk is
niet noodzakelijk in overeenstemming met de traditionele

passie voor stof, steek, kleur en textuur en de grenzeloze
De volgende kunstenaars exposeren: Eszter Bornemisza,

Elizabeth Brimelow, Jette Clover, Yael David-Cohen,Fenella
Davies, Dirkje van der Horst-Beetsma, Sue Hotchkis,

Inge Hueber, Sara Impey, Cherilyn Martin, Sandra Meech,

Dominie Nash, Mirjam Pet-Jacobs, Karina Thompson, Janet
Twinn, Isabelle Wiessler, Chatlotte Yde. Reserveren kan via
www.museumdekantfabriek.nl

Museum de Kantfabriek, Americaanseweg 8, 5961 GP Horst

Mirjam Pet-Jacobs ’Can we leave things as they are’

Openluchtmuseum De Locht: informatiecentrum voor asperges, champignons, glastuinbouw en plattelandsleven

Openingstijden:
di t/m vrij: 10.00-17.00 uur
za: 10.00-16.00

In het oudste deel van het museum (de boerderij)

boerderij en een kapel in Romaanse stijl. Naast de vaste

werken op het platteland in Noord-Limburg in de

onderwerpen. Elke zondagmiddag speciale activiteiten en

krijgen bezoekers een goed beeld van wonen en

Webwinkel en bestellingen:

Kijk voor meer informatie op:

www.bloesemremedies.com
info@bloesemremedies.com
Tel. 077-2300011

www.bloesemremedies.com (bloesemremedies)
www.primaveralife.nl (essentiële oliën)
www.celzouten.com (Schüssler celzouten)
bloesemremedies
primavera.nl

periode 1880-1950.

Een rondgang leidt onder andere langs de woonkeuken,

de ’beste’ kamer met bedstee en het opkamertje. Ook is

expositie zijn er wisselexposities over uiteenlopende

demonstraties, ook voor kinderen. Tevens in de zomer
vakantie van maandag t/m vrijdag vaak extra kinder
activiteiten. Raadpleeg www.delocht.nl

een winkel- en ambachtenstraatje ingericht. Daarnaast

Openingstijden: april tot en met oktober: dinsdag tot

informatie over de teelt van asperges, champignons

November-april: woensdag/zaterdag/zondag van

zijn er afzonderlijke, modern ingerichte paviljoens met
en ontwikkelingen binnen de glastuinbouw. Bijzonder

interessant zijn ook de replica’s van een middeleeuwse

en met zondag 10.00 tot 17.00 uur (maandag gesloten).
10.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie kijk op
www.museumdelocht.nl of bel 077 398 73 20.

Openluchtmuseum De Locht

Broekhuizerdijk 16d, 5962 NM Melderslo
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winkel • zelfpluk • terras • speeltuin • lunch

HEB JIJ ONZE NIEUWE ZAAK AL GEZIEN?
KOM GENIETEN OP ONS TERRAS OF IN
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G

WE

G

bij de dames als heren

mannen komt de short in
denim, katoen en linnen,
al mag de chino variant

ook niet vergeten worden.
Dames, willen jullie

weleens wat anders dan

een basic short? Probeer
deze zomer dan eens
een trendy bermuda.

Een wijdere korte broek
tot op of net over de

knie. Heel stijlvol met

een blazer en blouse of
een mooi basic T-shirt.
Kies voor sneakers of
slippertjes voor een

laid-back stijl of draag

er juist hakken onder voor een geklede

doet wonderen.

Denim fan? Lucky you! Dit seizoen zien

interessant, maar verlies je persoonlijke

look.

we heel veel soorten denim. Niet zo

gek, want op een goede spijkerbroek

kun je altijd bouwen. De skinny wordt
steeds vaker ingeruild voor hogere en

wijdere modellen. We gaan terug in de

tijd naar de jaren 90. Heerlijk speels en
luchtig. Bovendien zit de jeans lekker

comfy door de ruime pasvorm. Vind je

zo’n broek maar lomp? Een hak eronder

Natuurlijk, de laatste mode is

stijl nooit uit het oog. In kleding die

bij je past, ben je nou eenmaal op je

mooist. Kleding gaat om zoveel meer

dan er alleen leuk uitzien. Met je outfit
kun je uitdrukken wie je bent en wie je
wilt zijn en dát geeft zelfvertrouwen.
Durf af en toe uit je comfortzone te

stappen en laat je deze zomer zien in

kleding waarin je je écht gelukkig voelt.
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Speeltuin Roeffen Mart

’Ik vind het altijd zo gezellig
op de Horster markt’

17

Gratis
speeltuin
Grubben in
vorst

Dagje spelen en
picknicken in Grubbenvorst

Al een flink aantal jaar staat het echtpaar
Ye Xi op de markt in Horst. Nog steeds

hebben ze het enorm naar hun zin en helpen ze het liefst al hun klanten.

Ye Xi richt zich voornamelijk op de verkoop van
sjaaltjes, petjes, hoedjes en het opknappen en

verkopen van horloges. Is er iets kapot aan een
horloge, een bandje of een wijzer die verkeerd

staat? Dan kun je bij Ye Xi terecht. Met altijd een

glimlach op hun snuit willen ze iedereen helpen.
”Ik vind het altijd zo gezellig op de Horster

Op zoek naar een plek in de

vrolijk en daar worden wij ook blij van.” Sinds

heerlijk op veilige en duurzame

natuur waar kinderen een dag

markt”, zegt de eigenaresse. ”Iedereen is hier

speeltoestellen kunnen spelen

2010 beheren de twee een marktkraampje.

en waar ze met hun ouders en

”We zijn in 2010 begonnen

omdat eerst onze kinderen

te klein waren. Zij staan voor
ons op nummer één. Toen

ze wat groter werden zijn we
het kraampje begonnen en

we hebben er nooit spijt van
gehad.” Het liefst helpt het

echtpaar hun vaste klanten.
”Onze klanten komen vaak

maandelijks, maar ook jaarlijks

grootouders gezellig kunnen

Elke
dinsdag
van 09.0
013.00 uu
r

picknicken? Kom naar speeltuin
Roeffen Mart aan de Meerlosebaan in Grubbenvorst.

De geschiedenis van de speeltuin

begint bij Mart en Maria Roeffen, die

naar ons kraampje. Dan maken
we gezellig een praatje en

in de jaren 60 van de vorige eeuw

ondertussen is je horloge gerepareerd of heb je

Ze staan ook met hun kraampje in Roermond

van 09.00 tot 13.00 uur op de markt in Horst.

Reuver (vrijdag).

een mooi sjaaltje gekocht.” Ye Xi staat elke dinsdag

aan de Meerlosebaan in Grubbenvorst
woonden. Hun woning lag buiten het

dorp en het gezin Roeffen telde dertien

(woensdag en vrijdag), Maasbracht (donderdag) en

kinderen. Speciaal voor hen, en later
hun kleinkinderen, schafte Mart een

bok, een hert en andere kleine dieren

aan. Deze stonden in een wei naast het
huis. Aan de overkant van de weg had

Mart een stuk bos. Hier plaatste hij een

geleden een stichting op. Maria Roeffen

paar speeltoestellen. Al snel wisten

bewoners uit de omgeving de dieren

vijftig speeltoestellen in de natuur.

dag wordt de speeltuin ook door vele

te bezoeken. Parkeerplaatsen en

Al vele generaties schoolkinderen

de Mart Roeffen Stichting is dat ook de

speeltuin Roeffen Mart. Om het

een begrip in de regio. Vandaag de
toeristen bezocht.

In speeltuin Roeffen Mart spelen

jaarlijks 35.000 kinderen op de bijna

Ricardo van Kruisbergen

Theo en Marjon van Eeuwijk

Wim Mastbroek

De Notenspecialist

Huishoudtextiel

Poelier

Ricardo van Kruisbergen is niet meer weg te

Al bijna 40 jaar gaat bij Marjon en Theo van Eeuwijk op

Poelier Mastbroek is al zo’n 50 jaar een begrip op

is iedere week aanwezig en biedt de lekkerste vers

de altijd gezellige weekmarkt in Horst aan de Maas te

in Helmond, maar zijn elke week te vinden op de

denken van de markt in Horst. De notenspecialist

gebrande noten en pinda’s, een ruim assortiment
Japanse rijstcrackers, gedroogde zuidvruchten,
gezondheidsproducten en aanverwanten.

Noten zijn erg gezond, zijn geen dikmakers en
smaken ook nog eens verrukkelijk.

De kraam van de notenspecialist is daarom
zeker een bezoekje waard.

dinsdagmorgen om 05.00 uur de wekker. Tijd om naar
gaan. Met veel plezier brengen ze elke week een groot

assortiment dekbedovertrekken hoeslakens dekbedden
en kussens van de betere merken zoals Beddinghouse,

Heckett Lane en Papillon. Hun eigen merk Dubbeljersey
Hoeslakens staat bekend om hun excellente pasvorm

en vormvastheid, ook voor toppers met en zonder split.
Sinds enige tijd kunt u ook online terecht. Op de webshop: Bedmode24.nl kunt u ook het hele assortiment

bekijken en bestellen. Ze staan ook op de weekmarkt

van Wijchen (donderdagmorgen), Reuver (vrijdagmiddag)
en Schaijk (zaterdagmorgen).

de markt. Wim, Jolanda en Thijs Mastbroek wonen
Horster markt. Door jarenlange ervaring, vakmanschap
en kwaliteit is het bedrijf de beste leverancier van

poeliersproducten in de regio. Gaat het om kant-en-

klare, gegrilde of gerookte producten, gaat het om verse
kip, kalkoen of konijn, kiest men voor barbecue, vlug

klaar of wildproducten: poeliersbedrijf Mastbroek heeft
altijd wel iets lekkers. Mastbroek is iedere dinsdag te
vinden op de markt in Horst. Voor bestellingen

of informatie bel naar: 06 24 35 54 96 of kijk op
www.poeliermastbroek.nl

kracht van de speeltuin. Met een eigen

en de speeltuin te vinden en werd het

De speeltuin is elke dag gratis

toiletvoorzieningen zijn gratis. Volgens

lunchmand kan er gepicknickt worden.

maakten hun schoolreisje naar

onderhoud van de speeltoestellen

te bekostigen, richtte Mart 40 jaar

verhuisde in 2000 naar de kern van

Grubbenvorst. Voor het behoud van de
speeltuin kocht gemeente Horst aan

de Maas de grond op en stelde deze

gratis ter beschikking aan de stichting.
Voor de exploitatie van de speeltuin
ontvangt Stichting Roeffen Mart

tegenwoordig een kleine subsidie van

gemeente Horst aan de Maas. Om extra
geld in te zamelen, gaan vrijwilligers

elk jaar langs de deuren om potgrond
te verkopen.

De speeltuin draait vooral op giften van
derden en de uren onderhoud worden
ingevuld door vrijwilligers.

Ook bedacht de stichting een

toesteladoptieplan, waarbij bedrijven

en instellingen een toestel adopteren.
Zij stellen geld beschikbaar voor het

onderhoud. De speeltoestellen worden
daarnaast jaarlijks op veiligheid

gekeurd. Daardoor kunnen kinderen in
de regio, maar ook toeristen in Horst
aan de Maas, vandaag de dag nog

steeds een gratis bezoek brengen aan

speeltuin Roeffen Mart in Grubbenvorst.
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Moppen
trommel
Waarom mogen koeien niet naar
voetbalwedstrijden gaan kijken?

Omdat ze alleen maar ’boe’ roepen!
Wat is het verschil tussen een

schooljuffrouw en een tandarts?

De tandarts zegt: “Mondje open!”
en een schooljuffrouw zegt:
“Mondje dicht!”

natte broek. Dan zegt mama:
“Jantje, waarom heb je zo

Touwtjespringen

een natte broek?”

Jantje: “We waren hondje aan het

spelen en ik was de lantaarnpaal!”
Waarom houdt een indiaan zijn

Twee kraaien zitten op een

Met een frons tussen zijn wenkbrauwen kijkt Jop geconcentreerd naar

handen boven zijn ogen als hij in

tak. Dan vliegt er ineens een

het schermpje van zijn tablet. Over het beeld schieten felgekleurde

de verte kijkt? Als hij ze voor zijn

straaljager over. Zegt de ene kraai:
“Die gaat hard!”

ogen houdt, kan hij niks zien.

wel eens willen zien vliegen als

”Waarom lakt een olifant zijn

Zegt de ander: “Nou, ik zou jou
je staart in brand staat!”

poppetjes heen en weer.

“Jop, wil je ook een glaasje ranja?”, vraagt oma.

Jop reageert niet, maar drukt zijn neus bijna op het scherm.

nagels rood?” Dan valt hij niet op in

een veldje met aardbeien!

“Glaasje ranja, Jop?”, vraagt oma nog eens. Ze kijkt een beetje boos als
Jop haar nog steeds niet antwoordt.

Opa laat zijn krant zakken. “Oma vraagt je iets, Jop”, zegt hij streng.

”Heb jij dan wel eens een olifant in

Verwonderd kijkt Jop op. “Oh, ik heb helemaal niets gehoord.”

Nee! ”Zie je dat het werkt!”

tureluurs van allemaal die bliepjes en bloepjes?”, vraagt oma.

een veldje met aardbeien gezien?”

“Nee, jouw tablet maakt ook zoveel geluid. Word je niet helemaal
Maartje giechelt. “Haha, een tablet zegt toch niet bloep.”

“Het is zo lekker weer buiten”, zegt oma dan. “Waarom gaan jullie niet
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“Wat een goed idee”, vindt opa.

“Wat moeten we dan gaan doen?”, vraagt Maartje.

“Nou, jullie kunnen gaan knikkeren of hinkelen of misschien wel
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Aardbei

Evertsoord

Lottum

Teenslipper

Bij

Griendtsveen

Melderslo

Tienray

America
Bikini

Bloemen
Bos

Broekhuizen

Broekhuizenvorst
Dorp

Fiets

Grubbenvorst
Hegelsom
Hut

IJsje

Kronenberg
Limonade
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Jantje komt thuis met een
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Meerlo
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Sevenum
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touwtjespringen”, somt oma op.

“Saai hoor”, zegt Jop. “Mijn computerspelletje is veel spannender.”
“Ik ben anders wel kampioen touwtjespringen”, antwoordt opa.
“Echt waar?” Met grote ogen kijkt Maartje hem aan.

Opa knikt: “Ja, in 1956 was ik de kampioen touwtjespringen van
mijn basisschool. En ik kan het nog steeds heel goed.”
“Dat wil ik zien!”, roept Jop.

Oma haalt een springtouw tevoorschijn. Met z’n vieren lopen ze
naar buiten, naar het terras.

“Als oma en jij het touw ronddraaien, dan ga ik springen”, zegt opa
tegen Jop.

Jop en oma gaan een stukje uit elkaar staan, in hun hand houden ze

allebei een uiteinde van het touw. Van een afstandje kijkt Maartje toe.
“Als jullie nu gaan draaien, dan tel ik tot drie”, dirigeert opa.

Langzaam komt het springtouw in beweging. Zwoesj, zwoesj, klinkt

het als het touw door de lucht gaat. Plof, plof, als het de grond raakt.
“Een, twee, drie!” Opa neemt een aanloopje en botst pardoes tegen
het touw aan.

“Oh opa, zo moet dat niet”, lacht Jop. Opa wrijft tegen zijn voorhoofd
waar het touw hem raakte en kijkt een beetje beteuterd. Dan klaart
zijn gezicht op.

“Dat komt door mijn schoenen”, zegt hij. “Als ik ze uitdoe gaat

het veel beter.” Hij maakt de veters van zijn schoenen los en trekt ze

uit. Aan zijn voeten draagt hij zwarte sokken, uit een gat in zijn linkersok
steekt zijn grote teen.

“Opa, je hebt een gat in je sok”, giechelt Maartje weer.

Opa haalt zijn schouders op. “Dat is lekker fris aan mijn voeten.”
Hij gaat klaar staan. “Begin maar met draaien, dan zal ik tellen.”
Daar gaat het touw weer in de rondte.

“Een… twee… drie!” Opa zakt door zijn knieën, het touw komt omhoog,
hij springt en…

“Ja opa, het is gelukt!” Enthousiast klapt Maartje in haar handen.

Opa knipoogt naar haar, struikelt dan over het touw en valt op zijn bips.
“Ha, opa, je bent weer af”, roept Jop.

Maartje rent naar hem toe. “Heb je je pijn gedaan?”, vraagt ze.
Opa schudt zijn hoofd. “Nee, hoor.”

Ze slaat haar armen om hem heen en fluistert in zijn oor: “Je bent wel
mijn kampioen, hoor.”
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Buitenspeeltips

Zin om naar buiten te gaan maar geen idee wat je kan gaan doen? Met deze tips ben je wel even zoet!

1 Bouw een waterbaan
Als je zin hebt om lekker te

kliederen met water, kun je een
waterbaan maken. Neem wat
lege flessen en knip ze in de

lenge open. Vervolgens kun je
gaatjes in de flessen prikken

om ze met elkaar te verbinden.

Tot slot heb je nog een bootje of
iets anders dat drijft nodig om
de waterbaan mee te testen.

2 Je eigen modderpoel
maken

Spuit water in een oud zwembadje
of een andere grote bak en doe er
wat zand bij. Zo maak je heel

eenvoudig je eigen modderpoel

en kan het kliederen met vriendjes
en vriendinnetjes beginnen.

3 Bouw je eigen tipitent

Ga op zoek naar drie lange palen en zet die tegen

elkaar. Maak ze goed vast en doe hier oude lakens
omheen. Et voilá: je eigen indiantenipi is een feit!

4

Maak je eigen bellenblaas
Niet is zo leuk als je eigen

bellenblaas maken. Neem een

kop afwasmiddel, acht koppen water

en wat suiker. Van twee stokken en

een reepje stof of een ijzerdraadje kun

je makkelijk je eigen ring maken voor de

grootste bellen.

5 Neem je binnenspeelgoed
mee naar buiten

Speel in het gras met legopoppetjes

en maak met stoepkrijt wegen

voor je speelgoedauto.
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Elke stap is er méér dan
de moeite waard!
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Van toen naar nu
in 2 stappen...
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Het nieuwe natuurgebied is vrij
toegankelijk zodat voetgangers en
fietsers het gebied optimaal kunnen beleven. Er is maar liefst 13 kilometer nieuw fietspad aangelegd
en 30 kilometer wandelpad.
Het gebied heeft een eigen fietsroute en diverse ommetjes in en
rond de dorpen. Ook zijn er voorzieningen voor minder validen.
Maaspark Ooijen-Wanssum heeft
een volledig nieuw netwerk aan
paden en wegen. U kunt het gebied
via 68 ingangen betreden, waarvan
er 7 bijzonder zijn vormgegeven:
de zogenaamde ‘steilrandpoorten’.

Belevingswaarde
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Er is in vijf jaar tijd heel veel veranderd door
de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.
De naam Maaspark Ooijen-Wanssum is
volkomen terecht! Een natuurpark aan de
Maas. In alle opzichten een aanwinst!
Het heeft letterlijk wat voeten in de aarde
gehad, maar het resultaat mag er zijn. De

2021

hoogwaterproblematiek is definitief opgelost
en als bijkomend effect is er een prachtig natuurgebied ontstaan. Mocht u er nog niet gewandeld of gefietst hebben, dan is dat zeker
een aanrader.
Of misschien gaat u voor één van de andere
activiteiten die er in het Maaspark mogelijk
zijn? Een aanrader voor jong en oud!

Volop beleving in het Maaspark
Behalve wandelen en fietsen is er in
Maaspark Ooijen-Wanssum nog veel
meer te beleven. Alle activiteiten zijn
ontwikkeld om het gebied nog meer
toeristische grandeur te geven.
Speciale aandacht
Een aantal van deze activiteiten hebben
in de afsluitende openingsmaand (Grand
finale was op 3 juli jongstleden) speciale
aandacht gekregen. Zo was bv. de fiets-

route voorzien van speciale feestelijke
bewegwijzering en werden deelnemers
aan de tocht op verschillende plekken
culinair en cultureel verrast.
Verrassend genieten
Nu alle werkzaamheden afgerond zijn en
de openingsfestiviteiten zijn beëindigd,
blijft er een prachtig gebied over, dat
bij elk bezoek er net weer even anders
uit zal zien en dus steeds verrassend zal
blijven.

Fietsroute

Kanotocht

Huifkartocht

Audiosafari

Wandelspeurtocht Stand up paddling

Maak kennis met Maaspark Ooijen-Wanssum door de 35 km lange fietsroute af te leggen. De route brengt je
door het hele gebied (van Broekhuizen
tot Geijsteren).
De route kan gestart worden vanaf de
verschillende parkeerplaatsen in het
gebied. Kijk voor een routebeschrijving
en de routekaart op www.ooijen-wanssum.nl/maaspark/fietsroute/

Kanoverhuur Limburg organiseert een
kanotocht van ongeveer 5 kilometer
over de Groote Molenbeek. Vanaf
maart tot eind oktober kunt u elke dag
van de week kanovaren. Kanoverhuur
Limburg is onderdeel van Nika-actief.
Nika-actief organiseert al meer dan 10
jaar activiteiten in de omgeving van
Horst, Venray / Overloon. Voor reserveren en meer info: www.kanoverhuurlimburg.nl

Met de huifkar op pad door Maaspark
Ooijen-Wanssum? Dat kan als u contact opneemt met Wim Nijsen uit Well.
Tijdens de ongeveer 2,5 uur durende rit
vertelt onze excursieleider u alles over
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
en de realisatie van Maaspark Ooijen-Wanssum. Onderweg kan een tussenstop gemaakt worden voor een kopje
koffie/thee of glaasje fris. Meer info op
www.wimas.nl

Beluister tijdens de wandeling of fietstocht de mooie verhalen over Ooijen-Wanssum opgemaakt door journalist/
muzikant/schrijver Frans Pollux. Op
verschillende plekken kun je door het
inscannen van QR-codes met je mobiele telefoon het verhaal horen dat bij de
bewuste plek hoort. Een leuke manier
om meer aan de weet te komen over
het gebied!

Scouting Blitterswijck heeft een wandel- en speurtocht voor jong en oud uitgezet in ‘t Sohr. Een wandelkaart is voor
€ 10,00 (incl een kop koffie) te koop
via www.scoutinggroepdemeuleberg.
nl of bij forellenkwekerij Keijzersberg,
Kortenbosch 15 in Blitterswijck. Trek de
wandelschoenen aan en ga op ontdekkingstocht in ‘t Sohr!
Info en inschrijven op
www.scoutinggroepdemeuleberg.
nl/navi-great-tocht/

E

Maak kennis met deze leuke watersport op de Groote Molenbeek in
Wanssum.
Stand Up Paddling (SUP) is staand op
een board jezelf voortbewegen met
een peddel. De laagdrempeligheid en
veelzijdigheid van SUP zorgen ervoor
dat deze sport in korte tijd explosief
gegroeid is. Wil je het zelf ervaren?
Kijk op www.justbefit-outdoor.nl/
#activiteiten
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Hoe gaat het in zijn werk?

Vijf tips van Jos
om te genieten van je speciaalbiertje

Speciaalbier brouwen
met een hobbybrouwer

1

Drink je biertje niet te koud. Drink het op zo’n 10 graden Celsius.

3

Voordat je je eerste slok neemt, ruik eens goed aan het biertje.

2

4
5

Drink je biertje uit een kelkvorm, dan komt de geur het beste naar boven.
Wat ruik je allemaal?

Neem de eerste slok en laat voor eventjes de smaak goed in je mond
opnemen.

Geniet daarna vooral met rust van je biertje. Proost!

In tegenstelling tot het maken van een

goede wijn, duurt het wat minder lang

van een oude as

middels het maisschema

volgens Jos af van het soort bier dat je

een Tripel Karmeliet, één van mijn

met een biertje op de fles te krijgen.”

langer dan bijvoorbeeld een lichter

intens van genieten als de zon in mijn

De wachttijd tot de perfecte goudgele,
bruine, rode of zwarte rakker hangt

De geschrote mout in de maischketel

wilt brouwen. ”Donker bier moet weer
bier. Ook zijn de suikers en bezinking
van belang in het brouwproces.” Jos

lievelingsbiertjes. Daar kan ik dan zo
tuintje schijnt. Proost!”

houdt er ook van om, zoals hij het zelf
zegt, te ’klonen’. ”Ik probeer dan een
bekend biertje na te brouwen zoals

Onthaasten
in Steyl

Speciaal bier is helemaal hot. Het aantal verkochte biertjes steeg de afge-

Het prachtige pittoreske dorpje Steyl ligt aan de
Maas ten zuiden van Venlo. Kijk je ogen uit en
laat je inspireren in de botanische tuin, bezoek
het Missiemuseum of neem een kijkje in een van
de vele kloosters in de omgeving. Kom tijdens de
zomer in Limburg tot rust en bezinning in Steyl.
Dit kloosterdorp is zeker de moeite waard om te
bezoeken!

lopen jaren hard. Nu al helemaal door de coronacrisis. Veel bourgondiërs
konden niet de terrassen op, dus daarom ploppen thuis op ’hintergar-

ten’ maar een flesje open. Jos Versleijen uit Sevenum is hobbybrouwer en
brouwt thuis zijn eigen biertjes.

De totale

schrootmolen opgebouwd

Speciaalbierbrouwer, het klinkt als een

foefjes is het allemaal niet zo duur en

moeilijk”, zegt Jos. ”Je moet gewoon de

van.”

jongensdroom. ”Het is allemaal niet

juiste apparatuur hebben en heel veel
geduld. Als je dan ook goed rekening

houdt met je hygiëne, dan is bierbrouwen niet zo heel moeilijk.” Jos brouwt
verschillende jaren voor zichzelf. Het
begon allemaal in 2000 toen hij met

vier andere stellen interesse kreeg in
het speciaalbier. ”We begonnen een

BARBEC

met een hopfilter

in de maischketel aan het opwarmen

om een speciaalbiertje te brouwen.

”Ik ben zo’n vier tot vijf weken bezig

E
DOE UJEEHOM
RST.NL

Koken van de wort

De geschrote mout

Klonen

De zelfgemaakte pletmolen

BBQ’ENT
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cursus speciaalbier brouwen”, ver-

telt hij. ”Na veel oefenen kreeg ik het

langzaam onder de knie. Want meteen
de Mercedes onder de speciaalbieren
brouwen, dat lukt je niet in de eerste
keer.”

Apparatuur creëren

heb je er ook nog eens extra plezier

Door de jaren heen heeft Jos heel wat

speciaalbiertjes gebrouwen. Ook heeft
hij ooit een prijs gewonnen tijdens het

Open Nederlandse Kampioenschappen
amateurbierbrouwen. ”Ik heb ooit de

derde prijs gewonnen met mijn eigen

Venlo,
de historische binnenstad
aan de Maas
Venlo heeft een historische binnenstad met
prachtige, monumentale gebouwen en pittoreske
pleinen. In het eeuwenoude centrum vind je
bijzondere boetiekjes, maar ook de bekende
winkelketens. In de vele café’s en restaurants beleef
je het bourgondische gevoel waar Venlo bekend
om staat. Met de sfeervolle boulevard is Venlo de
perfecte bestemming voor een gezellig
dagje uit aan de Maas.

bockbiertje. Dat was wel speciaal.”

Hoe brouw je dan zo’n biertje? ”Er zijn
ontelbare handleidingen te vinden op

Genieten
in Arcen
Arcen is een toeristische parel in de gemeente
Venlo. Het is een bekend knooppunt voor
verschillende fiets- en wandelroutes. In het
centrum vind je diverse leuke terrassen voor
een lekkere kop koffie, verkoelend ijsje of
uitgebreid diner! Goed eten en drinken is hier
vanzelfsprekend en er heerst een fijne sfeer. Aan
activiteiten heeft Arcen genoeg te bieden. Denk
bijvoorbeeld aan een uitje naar de Kasteeltuinen,
ontspannen in het Thermaalbad of een bezoek
aan de Hertog Jan bierbrouwerij. In Arcen is van
alles te beleven!

internet”, zegt Jos. ”Sommige zijn goed,
anderen weer niet. Het gaat erom dat

je alles langzaam onder de knie krijgt.

Fouten maken hoort erbij. Zoek op in-

ternet hoe je een biertje brouwt of loop
mee met een hobbybrouwer.”

Belangrijk volgens Jos is de apparatuur.
”Ik heb hier heel wat liggen. Wat

vaak één van de grootste fouten

van beginners is, dat zij onvoor-

SCAN DE QR CODE
EN ONTDEK
DE MOOISTE
HIGHLIGHTS UIT
VENLO &
OMGEVING

bereid allerlei apparatuur gaan

aanschaffen. Vaak betaal je dan

ook nog eens de hoofdprijs. Kom

een keer bij mij langs, dan leen ik

je wat spullen en als je het dan nog
aan.” Het leuke aan het brouwen is

Colofon

ven, maar ook het creëren van de

de zomerkrant gedurende de zomerperiode tot en met 31 augustus bij diverse recreatie- en horecagelegenheden in Horst aan de Maas.

steeds leuk vindt, schaf dan alles
volgens Jos niet alleen het proeapparatuur. ”Zo kun je bijvoor-
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Plekskes van Geluk
De gemeente Horst aan de Maas bestaat uit 16 kernen waarin ruim 42.000 mensen wonen. Alle inwoners

proberen gelukkig te zijn in onze mooie gemeente en dat lukt vrij aardig. Maar welke Plekskes van Geluk
maken hen hier echt gelukkig? Uit ruim 100 nominaties, ingezonden door onze inwoners,

1

zijn 25 Plekskes van Geluk gekozen.

Elke plek wordt gemarkeerd door een gelukszuil met een

Dit project is in de periode 2017-2021

om op deze plek nog meer geluk te ervaren. Versterk je

van Geluk. De werkgroep is onderdeel van

korte beschrijving van het plekske. Je vindt er ook tips
eigen geluksgevoel en ga op jouw manier aan de slag

met de tips. Alleen, of samen met anderen. Hoe mooi is
het om zo dicht bij huis geluk te kunnen ervaren!

gerealiseerd door de werkgroep Plekskes

2

MEERLO

4

Stichting Landschap Horst aan de Maas en

bestaat uit inwoners uit alle kernen van onze

3

gemeente.

Van elk Plekske van Geluk zijn de GPS-coördinaten

aangegeven. De meeste plekskes zijn alleen te voet of

SWOLGEN

BROEKHUIZENVORST

6

TIENRAY

met de fiets te bereiken. Het is daarom handig

BROEKHUIZEN

om gebruik te maken van het knooppunten

wandelnetwerk Horst aan de Maas. Bij elk plekje lees je
welke knooppunten je er naar toe brengen.

7

24

Kijk voor routekaartjes en meer informatie op
www.plekskesvangeluk.nl
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1 Sint Goarkapel
In het noordelijkste
puntje van onze gemeente ligt hoog boven
de Groote Molenbeek dit
pareltje. Pieterpad wandelaars vinden hier hun eerste
rustplekje in Horst aan de
Maas.
Meerlo, knooppunt 84>85
GPS: 51.523944, 6.077917
2 ’t Kasteelke
Genieten van dit kasteel en
haar prachtige omgeving
doe je het best vanaf het
wandelpad langs de Groote
Molenbeek.
Meerlo, knooppunt 49>50
GPS: 51.516361, 6.083250
3 Kruiswegpark
Een bankje achter in het park
bij het houten bruggetje over
de Groote Molenbeek. Ingang
park vanuit Over de Beek.
Tienray, knooppunt 41
GPS: 51.494384, 6.088753

12

KRONENBERG

16

16 De Kruusboëm
Eeuwenoud veldkruis te midden van bolvormige akkers
in de open ruimte van het
“Grutte Veld”.
Sevenum, knooppunt 23>24
GPS: 51.404199, 6.010354

EVERTSOORD

6 De Loswal
Trefpunt aan de Maas met
zonneweide en fantastisch
uitzicht over de Maas. In het
verlengde van de Veerweg in
Broekhuizen.
Broekhuizen, knooppunt
1>89
GPS: 51.484278, 6.166806

4 ’t Sohr
Bij hoog water stroomt deze
oude Maasarm weer mee. Beleef de waterrijke natuur. Ten
noorden van de Kasteelweg.
Swolgen, knooppunt 71 >
4 > 61
GPS: 51.509138, 6.130480

7 Schuitwater en Swolgenderheide
Midden in de natuur op de
hoge rand van de heide en
bij de knuppelbrug over het
Schuitwater. Bij wandelknooppunt 9. Veel wandelroutes brengen je hier
naartoe.
Broekhuizen, knooppunt 9
GPS: 51.478222, 6.129250

5 Mariakapel Sterre der Zee
Mariakapel met weids uitzicht
over Landgoed De Kolck en
landerijen. Aan de weg naar
Swolgen.
Broekhuizenvorst, knooppunt 2>6
GPS: 51.494167, 6.151861

8 Vredeskappelletje
Witte kapel in 1940 gebouwd
om te bidden voor bescherming, hoop en vertrouwen.
Aan de weg van Melderslo
naar Broekhuizen.
Melderslo
GPS: 51.467391, 6.111808

9 ’t Vlasven
Midden in het dorp achter de
basisschool ligt, omsloten
door gebouwen, deze verrassende ontmoetingsplek in het
groen.
Melderslo, knooppunt
57>70
GPS: 51.460597, 6.085613
10 Bruggetje bij de Molenbeek
Laag aan de Maasoever ligt
het bruggetje over de Molenbeek van Lottum. Een geliefde
pleisterplek met prachtig
uitzicht over de Maas.
Lottum, knooppunt 82
GPS: 51.449847, 6.160366
11 Moj Wah-bankje
Geniet in alle stilte van de
prachtige natuur van Kaldenbroek. Aan het zandpad kort
bij de kapel van Houthuizen.
Lottum, knooppunt 27>31
GPS: 51.411070; 6.146200

12 Gebroken Slot
Bankje op de hoge steilrand
met uitzicht op het Gebroken
Slot en de Maas. In het Sint
Jans Sleutelbergbos.
Grubbenvorst, knooppunt
34>35
GPS: 51.411070; 6.146200
13 ’t Ham
Uitkijkpunt op een heuvel
midden in natuurgebied ’t
Ham. Je komt er door vanaf
knooppunt 53 het pad langs
de Groote Molenbeek te
volgen.
Horst, knooppunt 53
GPS: 51.436999, 6.057983

17 Driefkuilenloop
Kleinschalige weilandjes en
grazende paarden bij beekje
de Driefkuilenloop.
Kronenberg, knooppunt
18>91
GPS: 51.415163, 5.994130
18 Mariapeel
Bankje waar het defensiekanaal
begint en met toegang tot de
Mariapeel. Uitzicht tot aan de
ontginningsboerderijen
van Evertsoord. Op de hoek
van
Kerkkuilenweg en Kanaalstraat.
Evertsoord, knooppunt 55
GPS: 51.401391, 5.940084

14 Station Horst-Sevenum
Sinds 1866 een vertrouwde
thuiskomplek voor onze
dorpsgenoten! Welkom in
Horst aan de Maas.
Hegelsom, knooppunt 90
GPS: 51.427222, 6.041056

19 Verhalenberg de Zuringspeel
Hoogste uitzichtpunt van
Noord-Limburg. Ingang bij
knooppunt 23 aan de Raamweg.
America, knooppunt 23>40
GPS: 51.422736, 5.964785

15 ’t Joepiepedje
Wandelpad vanuit het Joepieterrein door natuurgebied
De Haagens. Geniet op het
bankje bij de Blakterbeek.
Sevenum knooppunt 1>11
GPS: 51.417052, 6.031470

20 Het Beukenhof
Dorpspark met speeltuin,
dierenweide en openluchttheater. Ingang park aan de
Wouterstraat in America.
America, knooppunt 25>63
GPS: 51.436879, 5.975796

21 Bankje aan de Sint Barbarastraat
Bankje met zicht op de kanalendriesprong en achter je
Villa Sphagnum. In de bocht
van de Sint Barbarastraat.
Griendtsveen, knooppunt
18>19
GPS: 51.439776, 5.883275
22 Heere Peel
Wandelgebied met avonturenbos, natuureducatie en
veel speelnatuur aan de rand
van de Schadijkse Bossen.
Ingang aan de Lorbaan.
America, knooppunt 10>16
GPS: 51.452966, 5.970216
23 Zandberg
Stuifzandhelling aan de
rand van natuurgebied De
Schadijkse Bossen. Deze
geliefde speelplek ligt aan de
Bergsteeg.
Meterik, knooppunt 40>41
GPS: 51.458218, 5.999095
24 Landgoed de Gortmeule
Cultuurhistorische parel midden in een karakteristieke
omgeving met veel natuur.
Horst, knooppunt 68>74
GPS: 51.4705445, 6.037063
25 ’t Aendekuulke
Eendenmeertje midden in de
bossen. In het rustige deel
van Kasteelpark ter Horst.
Horst, knooppunt 62>66
GPS: 51.464252, 6.068787

