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Horst aan de Maas

Dag van de Vluchteling
Vluchtelingen en mensen uit Horst ontmoetten elkaar op een laagdrempelige manier in en om ‘t Gasthoês, tijdens de Dag van de Vluchteling. Daar gingen ze met elkaar in gesprek,
ondernamen ze samen activiteiten én leerden over elkaars cultuur.
‘t Gasthoês in Horst was afgelopen zaterdag voor heel eventjes
een échte smeltkroes van een
diversiteit aan culturen. Het had
alles te maken met de Dag van de
Vluchteling, waarbij Synthese en
Amnesty International hun krachten bundelden, met één gemeenschappelijk doel: het verbinden van
lokale inwoners met vluchtelingen.
Een opzet waarin ze zijn geslaagd,
laat een tevreden Marielle van
Twillert van Synthese weten.
“Dit was de allereerste keer dat
we een dag als deze organiseerden, maar ik kan best zeggen dat
we tevreden zijn over het resultaat. Statushouders, zowel oude als
nieuwe, mengden zich met andere
inwoners uit Horst aan de Maas.
Ze kwamen samen bij ‘t Gasthoês,
waar ze elkaar konden ontmoeten.

Lees verder op pagina 03

Stijgende bouwkosten één van de redenen

Renovatie station Horst-Sevenum wordt fors duurder
De kosten van de renovatiewerkzaamheden op station Horst-Sevenum vallen naar alle waarschijnlijkheid fors hoger uit dan eerder begroot in het bouwbudget. Hoeveel duurder het project exact gaat worden, is voorlopig nog gissen.
Wethouder Eric Beurskens, belast
met portefeuille toekomstgericht
bouwen, werken en ondernemen,
gaf dinsdagavond tijdens de raadsvergadering in het gemeentehuis
van Horst aan de Maas een waarschuwing af aan de aanwezigen.
“Vandaag heb ik kennisgenomen
van zeer waarschijnlijke en flinke
overschrijding van het bouwbudget
aangaande het renovatieproject bij
station Horst-Sevenum.” Oorzaak
van de verwachte overschrijding
mag gezocht worden bij een aan-

tal oorzaken, zo geeft hij te kennen.
“Enerzijds zijn de stijgende bouwkosten in combinatie met het uitstellen van het project daar debet aan,
en anderzijds valt de post onvoorziene kosten nadeliger uit door het
verleggen van kabels en leidingen
en enigszins hogere voorbereidingskosten.”
Hoe hoog de overschrijding van het
bouwbudget exact gaat zijn, is nog
een vraagteken. “We zijn nader aan
het uitzoeken om hoeveel geld het
gaat, dat hopen we spoedig inzich-

telijk te krijgen”, aldus Beurskens.
Het huidige renovatieplan van station Horst-Sevenum behelst onder
meer een grondige opknapbeurt,
waarbij het spoor en de perrons
aangepakt worden. Spoor 3 komt
daarbij te vervallen. Als gevolg
daarvan wordt de overweg aan de
Stationsstraat minder groot. Ook een
tunnel voor fietsers en voetgangers
en extra parkeerplaatsen maken
onderdeel uit van het plan, net als
een nieuwe toegangsweg naar het
station en een rotonde. Of dat plan

op bepaalde onderdelen gewijzigd moet worden nu de kosten op
dreigen te lopen, weet Beurskens
nog niet. Hij geeft aan spoedig het
gesprek aan te gaan. “We gaan om
tafel met verschillende partijen die
subsidie voor dit project hebben verstrekt. Daar willen we in ieder geval
de hogere bouwkosten aankaarten,
in de hoop dat het verstrekte subsidiebedrag ook wat hoger gaat uitvallen. Na de zomer hopen we de raad
een voorstel te presenteren. Daar zal
dan ofwel een aanpassing van het
plan, of een hogere kredietverlening
op de onderhandelingstafel liggen.”
Tekst: Jelle van Hees
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Jongerenpraat Liefde

‘Dat maakt biseksueel zijn ook zo mooi,
het is oké hier’
In de serie ‘Jongerenpraat’ gaan we iedere aflevering in gesprek met
een jongere uit Horst aan de Maas. Elke keer wordt er een onderwerp
aangesneden en richt de jongere zich tot zijn of haar gemeente.
Deze week is Raven Haver (19) uit Meerlo aan de beurt. Met haar
hebben we het over liefde in Horst aan de Maas.

Ze begint bijna aan haar jaren als
twintiger en heeft de afgelopen jaren
op dit gebied heel wat meegemaakt.

Geen probleem
Op haar 14e kwam ze erachter dat ze
zowel op jongens als op meiden viel.
Om er maar een label op te plakken,
ze is biseksueel. “Daar heb ik nooit
een geheim van gemaakt”, zegt ze.
“Ik vind ook dat dat niet hoeft, iedereen mag er zijn, ongeacht waarop
je valt.” Toen Raven begon aan haar
middelbare schoolcarrière op het
Dendron College in Horst, was ze nog
niet echt met haar seksualiteit bezig.
“Totdat ik gevoelens begon te krijgen
voor mijn beste vriendin”, gaat ze
verder. “Zeker toen ze vertelde dat zij
op vrouwen viel.” Raven besloot het
al snel aan haar ouders en vrienden
te vertellen. “Niemand heeft er een
probleem van gemaakt, totdat het
rondging in de soos. Dat vond ik erg
jammer, want je wordt op die leeftijd
door jongeren anders aangekeken.
Gelukkig kan ik dat makkelijk opzij
zetten.”

Te groot label

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

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

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Liefde heeft veel betekenissen.
Veel mensen denken bij liefde meteen aan verliefd zijn. Maar het kan
natuurlijk ook liefhebben betekenen.
Het is een complexe emotie en het
kan alle kanten op. Voor Raven Haver
uit Meerlo heeft het onderwerp
liefde ook meerdere betekenissen.

Horst aan de Maas kan best wel
gezien worden als een conservatieve gemeente, zegt Raven. “Het is
hier best boers en dat is ook logisch.
Het risico bestaat dat er dan gekker
wordt opgekeken als er bijvoorbeeld
twee vrouwen hand in hand lopen,
maar ik vind dat hier wel meevallen.
Dat had ik zelf ook niet verwacht.
Zelf ben ik opgegroeid in Roermond,
dat is heel anders dan een gemeente
zoals Horst aan de Maas. Toen ik
ging verhuizen, hoorde ik van veel
mensen dat iedereen in Horst aan
de Maas elkaar kent. Ik geloofde
daar niet in, maar het is echt zo.
Dat maakt biseksueel zijn ook zo
mooi, het is oké hier.”

Speciale kroeg
Speciale bijeenkomsten voor mensen in de lhbti-gemeenschap zijn
er niet echt in Horst aan de Maas.
Raven denkt wel dat er vraag naar
is. “Als er bijvoorbeeld een kroeg
wordt opgericht voor mensen uit de
lhbti-gemeenschap, dan zullen best
veel jongeren deze kroeg bezoeken.
Ik ken veel mensen hier uit deze
gemeenschap die daar best behoefte
aan hebben. Je komt toch in een

Het was hier tien jaar
geleden echt wel anders

Tekst: Niels van Rens

Wet open overheid (Woo)

De transparante overheid
De berichten over de gewiste sms’jes van onze minister-president staan nog vers in het geheugen. Eenieder kan in beginsel om openbaarmaking
van overheidsinformatie - waaronder sms’jes en zelfs WhatsApp-berichten van bestuurders - verzoeken, maar als de overheid de informatie
niet meer beschikbaar heeft, dan heeft zĳ natuurlĳk een probleem.

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.

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

Oké

vertrouwde plek, bijna iedereen
heeft dezelfde dingen meegemaakt.
Dat praat ook stukken makkelijker.”
Het geluk in de liefde heeft Raven
inmiddels gevonden. “Via Turn Up,
een datingapp waar je gematcht
wordt op basis van muzieksmaak,
heb ik Fons leren kennen. Hij komt
uit Arnhem. Voor hem is het helemaal oké dat ik biseksueel ben.
We hebben het er zelfs nooit echt
specifiek over gehad. Gelukkig zie
je dit ook steeds meer gebeuren.
Het wordt steeds normaler, zo ook in
gemeenten zoals Horst aan de Maas.
Het was hier tien jaar geleden echt
wel anders.”
In een reactie geeft wethouder Roy
Bouten aan dat er nog veel werk
te doen is op dit gebied. “Onlangs
kwam de 17-jarige Jake Daniels uit de
kast. Dit is een speler van de Engelse
profvoetbalclub Blackpool. Dat zoiets
wereldnieuws is, is het grote probleem. Zo lang het niet normaal is
dat mensen uit de kast komen, moeten we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. Ook de gemeente
Horst aan de Maas en dan zijn een
regenboog zebrapad en een vlag
onvoldoende. Daar moeten we dus
mee aan de slag”.

Oh, zit dat zo!

Bezorgklachten www.garcon.nl

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.

Op het Dendron College werd destijds
de GSA gestart, Gay-Straight Alliance.
Raven voegde zich nooit toe tot de
groep, maar vindt dat het een goede
zet is geweest. “Het helpt leerlingen”, zegt ze. “Ze zijn niet alleen.
Ik vind wel dat er een te groot label
werd en wordt geplakt op het GSA
bij het Dendron. Misschien is de
school er nog niet klaar voor. Er werden meteen speciale dagen georganiseerd op de school zoals Paarse

Vrijdag of Roze Maandag. Dat is goed,
maar je forceert de beweging ook en
dat kan ook negatieve gevolgen hebben. Ik vind dat het normaal moet
zijn als je op een ander geslacht of
persoon valt, maar het wordt nog
steeds speciaal gemaakt. Gelukkig is
de wereld wel op de juiste weg en
wordt het steeds normaler.”

Tot mei 2022 was de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) van
kracht. Op grond van die wet kon
eenieder een ‘Wob-verzoek’ indienen, om niet openbare informatie
openbaar te krijgen. Veel journalis-

ten, burgers en bedrijven gebruikten de Wob om informatie op tafel
te krijgen. In mei 2022 werd de
Wob vervangen door de Wet open
overheid (Woo) met als doel om
meer overheidsinformatie (actief)
openbaar te maken. Echter, openbaarmaking is niet altijd aan de
orde. We spreken over zogenaamde
absolute en relatieve weigeringsgronden. Bij absolute weigeringsgronden wordt informatie niet
verstrekt. Bij relatieve weigeringsgronden kan openbaarmaking
achterwege blijven. Het reikt te
ver om alle weigeringsgronden te
benoemen, te denken valt aan privacygevoelige of bedrijfsgegevens
die interessant zijn voor concurrenten of persoonlijke opvattingen van
ambtenaren.
In de praktijk komt het nogal eens

voor dat bij een Woo-verzoek
de gevraagde informatie (ten
onrechte) wordt geweigerd, of dat
de overheid aangeeft dat informatie niet meer beschikbaar is.
“Kan dat zomaar?”, is dan een veel
gestelde vraag. Een beslissing op
een Woo-verzoek is een bestuursrechtelijk besluit en tegen zo’n
beslissing kun je in bezwaar gaan
en vervolgens, als het bezwaar niet
het gewenste effect heeft gehad,
in beroep bij de bestuursrechter.
Het is belangrijk om zo’n bezwaarof beroepschrift van de juiste (juridische) gronden te voorzien, omdat
de overheid bij de openbaarmaking van informatie simpelweg
het beoordelingskader van de wet
gebruikt. Een bestuursrechtadvocaat is daarbij van groot belang.
Hij kan je helpen in de zoektocht

naar gevraagde (maar geweigerde)
informatie, of hij kan juist proberen
om de openbaarmaking van informatie te voorkomen. Heb je daarbij hulp nodig? Dan helpen wij je
graag verder!

Door: Bram Dirkx,
Van der Putt advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 74 | www.putt.nl
dirkx@putt.nl
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Inwoners helpen bij energiebesparing, klimaatverandering en groenere leefstijl

Gemeente organiseert Greune Mèrt bij Mèrthal in Horst
De Gemeente Horst aan de Maas organiseert op zondag 26 juni de Greune Mèrt in en rondom de Mèrthal in
Horst. Inwoners kunnen er tussen 11.00 en 17.00 uur terecht om zich te laten informeren over energiebesparing, duurzaam vervoer, isolatie, zonnepanelen, warmtepompen, klimaatadaptatie, regenwateropvang, groene tuinen, duurzame voeding en subsidies. Tijdens de Greune Mèrt presenteren meer dan vijftig
bedrijven en organisaties zich met uiteenlopende onderwerpen.
“Stijgende energierekeningen en
recordhoge brandstofprijzen”, aldus
wethouder Thijs Kuipers. “Iedereen
heeft op dit moment te maken met
de gevolgen van de energiecrisis.
Met de organisatie van de Greune
Mèrt wil de gemeente Horst aan de

Maas inwoners helpen om te verduurzamen en daarbij energie en
brandstof te besparen. Tijdens de
Greune Mèrt kunnen de inwoners
zich makkelijk laten informeren over
isoleren en zelf energie opwekken. Ook kunnen ze de producten

van dichtbij bekijken. Dat geldt ook
voor onderwerpen als elektrische
auto’s, recycling, een groenere tuin
en duurzamere voeding. Door anders
te leven, zorgen we er ook voor dat
onze aarde niet zo snel opwarmt, het
vermindert ook onze afhankelijkheid.

Anders leven draagt ook bij aan meer
comfort en kostenbesparing.”
Op de Greune Mèrt krijgen de inwoners informatie over subsidiemogelijkheden vanuit de overheid voor
duurzame aankopen. Daarnaast laat
gemeente Horst aan de Maas de
inwoners zien wat de voordelen zijn
wanneer het regenwater afgekoppeld wordt van het riool, worden
huiseigenaren geïnformeerd hoe ze
aan de slag kunnen met het aardgasvrij maken van hun woning en

hoe zij kunnen deelnemen aan een
inkoopactie gericht op isolatie van
de spouwmuur, vloer en/of bodem.
Ook wordt volop ingezet op recycling.
Voor de duurzaamheidsmarkt is veel
animo. Veel verschillende soorten
ondernemers, bewonersinitiatieven
en organisaties die zich bezig houden op het gebied van duurzaamheid
presenteren zich in en rondom de
Mèrthal in Horst. Er zijn ruim vijftig
deelnemers.

Vervolg voorpagina

Dag van de Vluchteling

Dat werd vanuit beide groepen heel
goed opgepakt. Allerlei culturen kwamen samen en de verbinding met
elkaar werd gezocht, daarmee was
ons hoofddoel bereikt.”
De aanwezigen kregen een gevarieerd programma voorgeschoteld.
Nadat burgemeester Ryan Palmen
de dag had geopend werd gezamenlijk de documentaire ‘Thuisland’ van
Ruud Lenssen bekeken. Daarna volg-

den indrukwekkende interviews
met vluchtelingen die noodgedwongen hun thuisland verlieten en in
Horst aan de Maas een nieuw leven
opbouwden. “Er was van alles te
doen, voor jong en oud. Zo waren
er verschillende marktkraampjes,
van stichting Vluchtelingenwerk en
Taalhuis bijvoorbeeld. De leerlingen
van laatstgenoemde instantie hadden allemaal een zelfportret gemaakt,

die hingen groot in de foyer van
‘t Gasthoês, als een soort expositie.
Dat was een indrukwekkend beeld.
Er was sowieso een grote rol weggelegd voor jongeren. Scholieren van
Yuverta en Dendron College hielpen
de hele dag mee als vrijwilliger”, laat
Marielle weten, die als coördinator
integratie en participatie bij Synthese
nauw betrokken was bij de organisatie van het evenement.

Bent u ook toe aan een nieuw uitzicht?
makelaar in dorp en
buitengebied

Baklava en falafel

Vervolg

Synthese had net als de andere
betrokken instanties deze middag
één gemeenschappelijke deler: er
zijn voor vluchtelingen. Het zorgde
voor veel positieve energie, zo laat
Marielle weten. “De verbinding
die er was tussen de verschillende
instanties, was mooi om te ervaren.
Maar de verbinding tussen vluchtelingen en inwoners van Horst aan
de Maas, misschien nog wel mooier.
De vrouwen uit onder andere Syrië,
Oekraïne, Polen en Afghanistan
hadden zich vooraf enorm uitgesloofd in de keuken. Er stonden dan
ook allerlei lekkere hapjes klaar:
baklava, falafel en Syrische dolma
bijvoorbeeld. Dat zorgde er mede
voor dat de Horsternaren zich eenvoudig mengden met de vluchtelingen.” Dat veel lokale inwoners
ondanks de verzengende hitte de
weg naar ‘t Gasthoês wisten te vinden, zal echter niet enkel met de
tafels vol lekkernijen te maken hebben gehad. De bereidwilligheid was
groot. Ook bij de jongste generatie
Horsternaren. “Rondom het springkussen was het druk. De kleintjes
werden geschminkt en er werd
vlijtig getekend. Zo legden ook de
kinderen van zowel de vluchtelingen
als de lokale Horsternaren makkelijk
contact met elkaar. De taalbarrière
speelt bij hen vaak ook een minder
grote rol”, verklaart Marielle.

Het heeft er alle schijn van dat de
eerste editie van de Dag van de
Vluchteling, niet de laatste gaat zijn.
“Het zit er dik in dat dit een vervolg krijgt. Een eerste editie is nooit
perfect, maar afgelopen zaterdag
vormde een prachtig en geslaagd
startpunt. Met wat we geleerd hebben, vind ik persoonlijk dat we het
zeker vaker moeten organiseren.
Ook de vluchtelingen en inwoners
van Horst aan de Maas reageerden
enorm positief op dit evenement.
De vrouwen die voor de hapjes hadden gezorgd zag je bijvoorbeeld
stralen van blijheid, met de trots in
hun ogen. Vaak leven ze vrij geïsoleerd omdat ze de taal en omgeving
niet goed kennen. Met de Dag van de
Vluchteling hopen we bij te dragen
aan de verbetering daarvan. Daar zijn
we zaterdag in geslaagd en daar doe
je het uiteindelijk voor.”

De verbinding die er was
tussen de verschillende
instanties, was mooi om
te ervaren

Tekst: Jelle van Hees
Beeld: Turkel Alisoy

ZOMER
IN HORST AAN DE MAAS
Jouw
activiteit
in de
vakantie
krant?

• Agrarisch vastgoed
• Landelijke woningen
• Grond

www.arvalismakelaars.nl

Deze zomer is er eindelijk weer
van alles te doen voor toeristen
en thuisblijvers in de gemeente
Horst aan de Maas.
We brengen deze activiteiten
graag onder de aandacht in onze
vakantiekrant, die 14 juli 2022
verschijnt. Jouw activiteit in de
evenementenkalender van de vakantiekrant?
Mail vrijblijvend naar adverteren@kempencreeert.nl
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Tevredenheid in Tienray na hijsen van
bijzondere vlag
Kinderen van groep 7 en 8 van basisschool STip in Swolgen/Tienray
hebben woensdag 15 juni samen met wethouder Roy Bouten een bijzondere vlag gehesen. Deze vlag is ontworpen en gehesen als afsluiting
van het project ‘(Ver)haal de wereld naar je toe’. De kinderen volgden
samen met ouderen uit het dorp een programma, waarbij rekening
houden met en respect hebben voor elkaar centraal staan. Na de
vernieling van een bankje in Tienray eerder deze maand, dat vanuit
een soortgelijk project geplaatst is, is het volgens de betrokken stichting goed om hierbij stil te staan.
Truus Knoops, voorzitter van
NaoberzorgPunt KanZ Tienray, vond
het een geschikt moment om de vlag
te hijsen. “Eerder deze maand ontvingen we namelijk het vervelende
bericht dat ons bankje in Tienray vernield was. Dit vonden we ontzettend
erg, maar we wilden graag een positieve draai geven aan het verhaal”,
legt ze uit. “Het herinnert iedereen er
namelijk wel aan dat het van belang
is om oog te houden voor de wereld
om je heen. Ook is het belangrijk om

rekening te houden met en respect
te hebben voor elkaar.” Dit stond dan
ook centraal in het project ‘(Ver)haal
de wereld naar je toe’, waar de kinderen zich de afgelopen weken mee
bezig hebben gehouden. “Dit willen we kinderen graag meegeven,
omdat ze over twee maanden al naar
de middelbare school gaan”, vervolgt
Truus. “Het was een goed moment
om zoiets positiefs te doen. Samen
met de ouderen uit het dorp hebben
de kinderen de vlag ontworpen en

Gemeente verhoogt
starterslening
Om starters op de woningmarkt betere kansen te bieden, verhoogt
de gemeente Horst aan de Maas de starterslening. De regeling is
direct van kracht. Starters die bezig zijn met de aanschaf van een
woning kunnen de lening aanvragen via de website van de
gemeente.
Wethouder Roy Bouten:
“Als gemeente zijn we druk bezig
met het aanvullen van de woningvoorraad, zodat er voor iedereen
weer iets te kiezen valt in Horst aan
de Maas. Met deze verhoogde starterslening helpen we onze starters
op de woningmarkt. De gemeente
Horst aan de Maas volgt hiermee,
zoals in november 2021 afgesproken
met de gemeenteraad, de maximale koop(/aanneem)som uit de
Verordening Startersleningen van de
Provincie Limburg.

Kansen voor starters
Starters kunnen geld bij lenen voor
een woning van maximaal 280.000
euro. Voorheen was dat bedrag
maximaal 245.000 euro. Als hun
beschikbare budget tekort schiet, is
de starterslening er om dat tekort
op de hypotheek op te vangen.
De lening overbrugt dus het gat
wat de starter aan hypotheek kan
krijgen en dat wat de begeerde
woning kost. De starterslening is

maximaal 20 procent van het totale
koopbedrag van de woning. Bij
de maximaal aanschafwaarde van
280.000 euro betekent dat dus dat
de starter maximaal 56.000 euro
vanuit starterslening regeling kan
krijgen.

Starterslening aanvragen
Om in aanmerking te komen voor
de lening gelden enkele criteria. De aangekochte woning moet
in de gemeente Horst aan de
Maas liggen. Het moet de eerste
woning zijn voor de aanvrager en
de woning mag niet duurder zijn
dan 280.000 euro. Starters kunnen de lening, wanneer zij bezig
zijn met de aanschaf van een
woning, zelf aanvragen via de
website van de gemeente. Als de
aanvraag is goedgekeurd, ontvangen zij van de gemeente een
toewijzingsbrief die ze kunnen
gebruiken om de daadwerkelijke
lening bij SVn (Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting) aan te vragen.

vervolgens hebben we wethouder
Roy Bouten benaderd of hij deze met
ons wilde hijsen.”
Samen met de wethouder werd
woensdag 15 juni de vlag gehesen bij
Tegelstudio Tienray. Het hijsen van de
vlag was volgens Truus een indrukwekkend moment. “Zo laten we zien
dat er toch iets positiefs overblijft
na de vernieling van het bankje”,
zegt ze. “We weten toch niet wie het
gedaan heeft, maar hopelijk beseffen
deze mensen nu dat het niet kan wat
ze gedaan hebben.” Een ander licht-

puntje is het feit dat een anonieme
weldoener zich gemeld heeft om de
stichting aan een nieuw bankje te
helpen. “Deze persoon wil graag een
bankje voor ons maken”, glundert
Truus. “Het artikel in de vorige HALLO
had hem erg geraakt en daarom
wilde hij graag helpen. We gaan nu
samen een bankje ontwerpen en
dit gaat hij maken. Gelukkig is het
kunstwerk ernaast, dat ontworpen en
gemaakt is door de schoolkinderen,
wel blijven staan.” Ook de organisatie van het festival dat vermoedelijk

voorafging aan de vernieling wil nog
graag met de stichting in gesprek.
“Wij geven het bestuur nergens de
schuld van”, zegt Truus. “Zij hebben
alles gedaan wat ze konden om goed
te beveiligen. Wij nemen de mensen
van de soos niets kwalijk en hebben
goed contact met ze. Zij zullen net zo
blij zijn als wij dat het bankje vervangen wordt. Het zijn gewoon een paar
onverlaten geweest die het bankje
vernield hebben.”
Tekst: Floor Velthuizen

Onze Loods opent deuren voor publiek
Onze Loods zet zaterdag 25 juni de deuren open voor publiek. Onze Loods is een plek waar mensen terecht
kunnen voor ondersteuning bij werk, taaleducatie, deelname aan activiteiten of een kopje koffie en een
praatje. De gemeente Horst aan de Maas, Rendiz en NLW Groep zijn verheugd dat inwoners van Horst die
ondersteuning nodig hebben bij werk dit nu dicht bij huis kunnen krijgen.

Familie opstellingen
Opstelling in een groep:
Zaterdag 6 aug
Zondag 11 sept
Zaterdag 1 okt
Vrijdag 4 nov

- Grubbenvorst
- Nuenen
- Grubbenvorst
- Nuenen

Meld je aan via de website*
*Het is ook altijd mogelijk om een
1 op 1 opstelling te boeken in mijn
praktijk of online.

www.joskeseegers.nl // info@joskeseegers.nl // 06-30367575 // Spoorstraat 7, Grubbenvorst

De activiteiten bij Onze Loods zijn
sinds begin mei bezig. Deze plaats
biedt werkplekken voor mensen die
extra begeleiding nodig hebben in
het verrichten van werk. Ook zijn er
mogelijkheden voor dagbesteding,
taaleducatie, participatietrajecten of
vrijwilligerswerk. Op termijn komt er
plek voor inwoners die onder begeleiding groeien naar een betaalde
baan. Wethouder Roy Bouten: “Dit

is een enorme kans om ervoor te
zorgen dat mensen nóg meer mee
gaan doen in Horst aan de Maas.
Mensen die ondersteuning nodig
hebben bij werk, krijgen dat dichtbij huis. Lokale initiatiefnemers en
ondernemers kunnen aansluiten bij
de werkzaamheden onder begeleiding. Zo ontstaat bedrijvigheid die
waardevol is voor de mensen die er
werken én voor de samenleving van

Horst aan de Maas. Ik ben enorm
trots dat we dit samen met NLW en
Rendiz organiseren.”
Iedereen die een kijkje wil komen
nemen bij Onze Loods, is welkom tijdens de open dag op zaterdag 25 juni
van 10.00 tot 12.30 uur. Onze Loods
is gelegen aan de Venloseweg 22-24
in Horst.
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Burgerparticipatie

Horst aan de Maas roept middels campagne
burgers op om misdaad te melden
De burgemeesters van de Noord-Limburgse gemeentes gaven dinsdag 14
juni de aftrap van de bewustwordingscampagne ‘Kijk Niet Weg!’.
De acht gemeentes bundelen hun krachten en strijden samen tegen
georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Hier kunnen ze de hulp
van inwoners goed bij gebruiken. “Alleen samen houden we NoordLimburg veilig”, aldus Ryan Palmen die als burgemeester én als
portefeuillehouder Veiligheid Regio Deal Noord-Limburg één van de
gezichten achter deze campagne is.
Met de campagne ‘Kijk niet weg!’ worden de 280.000 inwoners van de regio
ervan bewust gemaakt dat er ook in
steden, dorpen en buitengebieden
dingen gebeuren die de samenleving
ondermijnen. Inwoners kunnen een
actieve rol spelen in het tegengaan
van crimineel gedrag. Het vragen om
burgerparticipatie bij de verbetering
van de veiligheid, is slechts één van
de acties die nu ondernomen worden om de regio veiliger te maken, zo
laat burgemeester Ryan Palmen van
gemeente Horst aan de Maas weten.
“De campagne ‘Kijk Niet Weg!’ is één
van de onderdelen die we vanuit de
samenwerking van de acht gemeenten in de Regio Noord-Limburg oppakken op het gebied van veiligheid.
Een ander onderdeel is de komst van
het ACT! Interventieteam dat integrale
controles uitvoert op locaties waarvan er vermoedens zijn dat er sprake
is van misstanden, ondermijnende
activiteiten of het niet voldoen aan
wet- en regelgeving. Daarnaast zijn
de gemeenten sinds vorig jaar aan-

gesloten bij Meld Misdaad Anoniem.
Deze organisatie stuurt anonieme
meldingen die bij hen binnenkomen
en voor de gemeente bestemd zijn,
voortaan rechtstreeks aan ons door.
En in het buitengebied zijn we gestart
met het project Keurmerk Veilig
Buitengebied. Al deze inspanningen
moeten ertoe bijdragen dat inwoners
van de Regio Noord-Limburg bewuster
worden van ondermijnende activiteiten in hun buurt of dorp of het buitengebied. Ook willen we de drempel
verlagen om te melden, onder andere
door dit mogelijk te maken via Meld
Misdaad Anoniem. De meldingen via
Meld Misdaad Anoniem worden doorgegeven aan politie en die pakken de
signalen verder op met partners zoals
gemeente en/of ACT.”

Drugslabs
Er wordt nu een nadrukkelijk
beroep gedaan op burgerparticipatie. Maar hoe herken je als leek een
potentiële misdaad? Er zijn bepaalde
signalen waarop je kunt letten, zo

HALLO op reis

geeft Palmen aan. “We maken onze
inspanningen onder andere zichtbaar
door actief te communiceren als er
een integrale controle heeft plaatsgevonden. Zo zijn er onlangs op een
adres in Horst materialen gevonden
die gebruikt worden voor hennepkweek en vond een integrale controle plaats in Meerlo. We merken dat
deze communicatie leidt tot reacties
in de samenleving. Het draagt bij
aan (meer) bewustwording. Het gaat
hierbij overigens niet alleen om wat
de gemeente doet, we willen vooral
laten zien dat we als georganiseerde
overheid optrekken, samen met
partners als politie, openbaar ministerie, belastingdienst, veiligheidsregio, enzovoorts. Met de campagne
‘Kijk Niet Weg!’ gaan we praktische
tips geven hoe inwoners bijvoorbeeld
een hennepkwekerij of drugslab kunnen herkennen en hoe ze melding

kunnen maken. Je kunt hierbij denken aan afgeplakte ramen, panden
waar overdag niemand is en ’s avonds
en ’s nachts wel, vreemde geuren of
rook die uit vreemde plekken komt.
Her en der zie je ook al de sandwichborden binnen onze gemeente, waar
voorbeelden op staan waar je op kunt
letten.”

Opsporingsapparaat

voor is ook het ACT! team opgericht.”
Met deze bewustwordingscampagne
willen de acht betrokken gemeenten
nogmaals benadrukken dat één tip al
kan leiden tot een onderzoek, waarmee je als burger je eigen omgeving
én de samenleving een grote dienst
kunt bewijzen. “Want alleen samen
houden we Noord-Limburg veilig”,
aldus Palmen.

De acht Noord-Limburgse gemeentes
werken al langer samen op het gebied
van veiligheid. Alles met het oog op
de verbetering daarvan. Daar moet
ook deze nieuwe campagne een
steentje aan bijdragen. Dat zal niet
direct zorgen voor overbelasting van
van het opsporingsapparaat, zo is de
verwachting in Horst aan de Maas.
“Het aantal meldingen dat zal binnenkomen kunnen we verwerken en
oppakken, zo denken we. Mede hier-

Met de campagne
‘Kijk Niet Weg!’ gaan
we praktische tips
geven hoe inwoners
bijvoorbeeld een
hennepkwekerij of
drugslab kunnen
herkennen

START MET

GOLF

GOLFCLUB GEIJSTEREN

LEER GOLF IN 6 LESSEN

HALLO in Maastricht
De HALLO is weer mee op vakantie gegaan. Zo namen Mia, Rien,
Miek, Zus, Riek en Truus de HALLO mee richting de Limburgse hoofdstad Maastricht. “We gaan al meer dan tien jaar samen op vakantie”,
geven de dames aan. Ze zijn al meer dan zestig jaar vriendinnen.
“Dit hebben we gevierd in Maastricht, met een bezoek aan het
Bonnefantenmuseum.”

BIJ GOLFCLUB GEIJSTEREN
MELD U SNEL AAN!
Start op 3 juli
Golfset te leen

Haal uw baanpermissie
Aantrekkelijk vervolgaanbod

NU
VOOR
€ 99,

Het Spekt 2, 5862 AZ Geijsteren | Voor meer info Davey van Mulken 06-53219181, voor opgave golfstart.golf.nl

06

familie \ 2306

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Heerlijke Verse Asperges, ook
geschild! Verhaeg Asperges
Kranestraat 38 Horst. Open: MA-VR 1012u en 13-17u. ZA 9-17u. ZO op afspraak.
Tel 077 398 65 90
Optidee: voor persoonlijk advies,
party en/of bestelling: 06 48 55 07 30
en www.optidee.nl/peggy-wismans”
Zoek je (part-time) werk in de food?
Wij hebben div. vacatures. www.
bexbv.nl/vacatures of 077 462 81 28

0478-515221
Briensveld.nl

‘din loêstert, din huurt stilte…

‘Ut is wat ut is
We probere gewoën door te laeve’

Donderdag 16 juni 2022
overleed in de leeftijd van 98 jaar,
ôzze Va, opa en super-opa

In liefde hebben wij afscheid genomen van

Jan Minten

Wiel Bouten

echtgenoot van

Nel Minten - Pijnenburg †
Horst Wies en Jac †
Evelyn en Roy, Myrthe, Lizzy
Yvonne
Swolgen Marij en John
Ralph en Marjolein, Vive, Tren
Swen
Sevenum Peter en Liesbeth
Kim en Hidde, Jelle, Thomas
Marlou
Sevenum Thei en Connie
Stef en Eline
Sjoerd en Rianne
Sevenum Marcel en Henriëtte
Luc

Meterik, 26 oktober 1951

Venlo, 18 juni 2022

lieve echtgenoot van

Miek Bouten-Kuijpers
trotse pap, schoonvader en opa van
Bart en Petra, Koen, Noor
Suzan, Lucas, Ivo
Ruud en Loes
van Vlattenstraat 98, 5975 SC Sevenum
Donderdag 23 juni nemen wij om 12.00 uur afscheid van
Wiel in crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40 in Oostrum.
Bloemen zijn voor even. Een vrijwillige donatie aan KWF
Kankerbestrijding is voor het leven. Hiervoor staan bij de
schriftelijke condoleance collectebussen opgesteld.

Familie Minten
Familie Pijnenburg
Correspondentieadres:
Touwslagerstraat 5, 5975 XC Sevenum

&

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Grote dank gaat uit naar alle mensen die op zoveel manieren
zorg en steun aan Wiel en ook aan ons hebben geboden.

Wij hebben in besloten kring afscheid genomen van ôzze Va.

Uitvaarten

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

24 uur bereikbaar

Een speciaal woord van dank aan het team van Huisartsenpraktijk
de Brink en de medewerkers van Sevenheym voor de liefdevolle
verzorging.

Onrustig is ons hart
totdat het rust vindt in U

HAN-MARK
ARENDSE

(Augustinus)

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Tot het laatste moment betrokken bij allen die haar dierbaar waren,
voorzien van het H. Sacrament der Zieken, is rustig ingeslapen mijn
lieve vrouw, onze zorgzame moeder en dierbare oma

Paul Kessels
* Maashees, 12 oktober 1933

Yvonne Vos

Utrecht

Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Bosch en Duin

Dag én nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Nijmegen
Cobourg, Canada
Bussum

† Swolgen, 21 juni 2022

Gert en Barbara
Felix, Maxime, Lucia
Dorothé en Walter

Harry en Melanie
August
Paul en Karen
Sara, Nina

Jans is thuis in Swolgen, waar gelegenheid is om afscheid van haar
te nemen op vrijdag 24 juni van 18.00 uur tot 20.00 uur.

uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

De afscheidsplechtigheid zal gehouden worden op maandag 27 juni
om 10.30 uur in de H. Lambertuskerk te Swolgen, waarna we haar te
ruste leggen op het kerkhof aldaar.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren vóór aanvang van
de dienst.

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

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Ruim 40 jaar lang was hij een zeer betrokken
vrijwilliger van onze jeugdafdeling.
Zijn laatste fluitsignaal heeft nu geklonken.
We gaan hem missen maar nooit vergeten.
Bestuur Sparta’18

Wij zijn bedroefd om het heengaan van onze vriend.

Wiel Bouten
De Vrienden van de Hei: Hay en Mien, Wiel en Maria, Hay en Franka,
Leo en Ell, Sef en Annie, Jan en Maria, Leo en Mia.
Wij wensen Miek, kinderen en kleinkinderen veel sterkte
toe bij het dragen van dit grote verlies.

Petra en Ton
Frank, Judith, Matthijs

Jan Ligeriusstraat 5, 5866 AR Swolgen

bob noten

Wiel Bouten

Jans Kessels - Rieter
echtgenote van

uit vaar t verzorging

Verdrietig en stil zijn wij bij het
overlijden van ons lid

Een hartelijk woord van dank aan allen die haar met liefdevolle
zorg omringd hebben, met name de medewerkers van hospice
Doevenbos, revalidatiecentrum de Beukenhof en Buurtzorg Horst
aan de Maas.

Wij zijn dankbaar voor alle fijne jaren die wij samen met jou
mochten beleven. Ôs mam en lieve oma, is onverwacht
aan haar laatste reis begonnen.

Marianne Dings-Draijer
(Mosje)

echtgenote van Jan Dings †

(ozze Jet)
Zij mocht maar 63 jaar worden.
Sonja en Leo
Dave, Lars en Lindsey, Aimy
Mark
Venlo, 16 juni 2022
Correspondentieadres: Mgr. Jenneskensstraat 4, 5864 CS Meerlo
We hebben op woensdag 22 juni in crematorium Boschhuizen
afscheid genomen van ôs mam.
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Bijzonder cadeau voor eigen school

Groep 8 schenkt zitkuil aan
Megelsheim
Kinderen van groep 8 van basisschool Megelsheim laten een bijzonder cadeautje achter voor de school.
Samen met handige ouders hebben de kinderen, die komend jaar allemaal naar het voortgezet onderwijs gaan,
de afgelopen weken gewerkt aan de realisering van een grote zitkuil.

Familie-uitbreiding zorgt
voor vierde generatie
Supertrots zijn superoma Lies de Swart-van Hameren (86) en oma
Henriette van den Munckhof (60) met de kleine Fien, die op 13 april
geboren werd in America. Mama is Gaby Faessen (32).

Vier generaties

Dinsdagmiddag 21 juni werd de zitkuil
in gebruik genomen. Dat gebeurde
in bijzijn van alle 150 kinderen van
Megelsheim en enkele ouders. Er werd
herdenkingssteen met een grote ster
onthuld. Daarin staat de tekst ‘De sterren van Megelsheim groep 8’ gebeiteld, met daarbij alle namen van de
schoolverlatende kinderen.
Dankzij een extra gift van scholengroep Dynamiek Horst aan de Maas,
krijgt de zitkuil binnenkort ook een
schaduwdoek én een Wifi-punt, zodat
er in de toekomst ook speciale lessen
kunnen worden gegeven.
Het idee dat de kinderen van groep 8

aan het einde van het schooljaar iets
moois achterlaten of iets geweldigs
doen, is van meester Jules Kreutz.
“Aan het begin van het schooljaar
vraag ik aan de klas welk doel we dit
jaar samen nastreven. Welke wensen hebben jullie”, vertelt meester
Jules. De ideeën liepen daarbij nogal
uiteen. Sommige kinderen wilden
een ontmoeting met twee bekende
Oirlose Youtubers en andere klasgenootjes wilden graag een klimrek.
Maar hét idee kwam van drie jongens
die ook op scouting De Meuleberg
in Blitterswijck zitten: Ruben (13),
Wes (12) en Teun (12). “We wilden

net als bij scouting graag een zitkuil
op het speelterrein”, legt Wes uit.
Met behulp van handige vaders werd
het plan uitgewerkt. “Via marktplaats
hebben we goedkoop stenen gevonden”, vertelt Ruben. Met behulp van
een shovel werd het terrein in orde
gemaakt en op Hemelvaartsdag is een
begin gemaakt met de realisering.
“Kinderen en ouders hebben er hard
voor gewerkt”, aldus Jules. “Het resultaat mag er zijn”.

Tekst en beeld: René Poels

Drugslab aangetroffen in Lottum
In een loods in Lottum is een drugslab aangetroffen. Daarbij werd één aanhouding verricht. De
Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) is een onderzoek gestart.
Nadat er bij recherche een tip
binnen was gekomen dat een
jongeman uit Eindhoven zich mogelijkerwijs bezig hield met het
inrichten van een drugslab in een
loods aan de Horsterdijk, bleek uit
onderzoek al gauw dat hier inderdaad sprake van was. Recherche
besloot afgelopen donderdag-

Supertrots op
kleine Sarah
Superoma Lucie Wolters-Meulendijks uit Sevenum mocht op 8 oktober 2021 haar achterkleinkind verwelkomen. Op deze dag is Sarah
Duijmelinck geboren. Sarah is de kleindochter van Angelien VerhaegWolters uit Kronenberg en dochter van Lieke Duijmelinck-Verhaeg uit
Asten. Met de geboorte van Janne is een droom van vier generaties
uitgekomen.

Mooi
Natuurlijk

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

avond een inval te doen en troffen
een werkend drugslab aan. Er was
één Eindhovense man aanwezig.
Hij werd aangehouden.
Het pand werd in de daaropvolgende nacht bewaakt door zwaarbewapende agenten. Welke drugs er
in het pand werden geproduceerd is
niet bekendgemaakt. Dat geldt ook

voor de productiecapaciteit. De LFO
vervolgde de volgende ochtend het
onderzoek en ontmantelde het lab.
De aangetroffen apparatuur werd
daarbij in beslag genomen en afgevoerd. De aangehouden man zit vast
in afwachting van zijn verhoor.

VACATURE

is op zoek naar een

Administrateur / Assistent Controller
Meer weten?
www.sun-power.nl/nl/medewerker/vacatures/
administrateur-assistent-controller/
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Waat keumt, daat keumt
- Toën

De strijd is gestreden, met telkens nieuwe moed
Verbazingwekkend krachtig
Het is nu op, zo is het goed

Nadat zijn gezondheid in de afgelopen jaren steeds
verder achteruit ging, hebben wij mijn lieve man,
ôzze pap en opa nu los moeten laten.

Dapper in de strijd die zij heeft geleverd,
is in het bijzijn van haar gezin van ons heengegaan

Toon Aerts

Mien Linders - Verheijen

1 juni 1938

Sevenum

21 juni 2022

Sevenum, 7 januari 1938

60 jaar

echtgenote van

Wim Linders

Jo Aerts - Driessen
Wichard en Tineke
Sjuul en Wouter
Sjors

Horst, 15 juni 2022

lieve mam, schoonmoeder en oma van
Melderslo Robert
Sevenum Rian en René
Anouk en Tom
Luuk

Aswin en Miriam
Jelle en Lotte
Siebe en Oliwia
Nienke en Wout

St. Odastraat 28
5962 AW Melderslo

Familie Aerts | Familie Driessen

Wij hebben afscheid genomen van Mien op maandag 20 juni.

Oude Peeldijk 18, 5964 NX Meterik
Op zaterdag 25 juni nemen wij in besloten kring afscheid van Toon.

Woensdag 29 juni 2022 zijn
onze ouders/grootouders

Piet en Joke
Timmermans-Peulen
50 jaar getrouwd
Proficiat
Kinderen en kleinkinderen
Kaartje sturen kan
naar onderstaand adres:
Frisostraat 3, 5864 AV Meerlo

Onze dank gaat uit naar alle mensen die er de laatste
maanden voor Mien en ons zijn geweest.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar de meiden van
Schoutstraat 8A voor de liefdevolle verzorging. Toon heeft het
heel goed en fijn gehad bij jullie.

Hoije Wah..!
Woensdag 15 juni 2022
overleed in de leeftijd van 94 jaar

Wiel Coppers
echtgenoot van

Agnes Coppers - Fischer †
lieve pap van
Miek en Ger †
Marian en Jac
Bep en Theo
Peter en Annet
John en Truus
en opa’s klein- en achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
Schansstraat 45, 5961 DB Horst

Je hoeft niet sterk te zijn om iets vast te houden,
maar je moet wel sterk zijn om los te laten.

Deze tweeling

Dankbaar voor alle mooie herinneringen aan haar leven,
delen wij u mede dat mijn lieve vrouw, mam en oma is overleden

Nathalie en
Stephanie

Truus van Dijck-Wismans
* Boschhuizen, 6 maart 1935
† Smakt, 18 juni 2022
Ruim 60 jaar in liefde verbonden met

Jan van Dijck
Meterik Peter en Wil van Dijck-Kleuskens
Lisanne
Marlon en Alexandre
Jelle
Ysselsteyn Marian en Rien Swinkels-van Dijck
Nick
Kelly
Kevin
Speulhofsbaan 24 A, 5964 NV Meterik
We hebben vandaag, 23 juni, afscheid genomen
van mijn lieve vrouw, mam en oma.

Wij hebben in besloten kring afscheid genomen van pap.
Een speciaal woord van dank aan Dr. Boting,
Dr. van Rosmalen en aan de medewerkers van
Hospice Doevenbos voor de liefdevolle verzorging.

Dankbetuiging

Een warmer en mooier afscheid van ôs mam, oma en oma Toos

Toos Cox-Maas
Dankbetuiging

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven
na het overlijden van mijn allerliefste

Jan Linskens
Uw lieve berichtjes, kaarten, donaties en bloemen
hebben ons goed gedaan.
Trees Nelissen
kinderen en kleinkinderen
Sevenum, juni 2022

hadden wij ons niet kunnen wensen.
Warme woorden, lieve kaartjes met persoonlijke teksten,
de telefoontjes, de bloemen. Uw belangstelling na het overlijden
en tijdens het afscheid van ôs mam waren en zijn voor ons een
grote steun.
Het doet ons goed te merken dat ôs mam bij velen geliefd was.
Het is een troost te weten dat wij niet de enigen zijn die haar
zullen missen.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers
van Sevenheym voor de liefdevolle verzorging.

zagen op 22 juni Sarah.
Proficiat Wah Megjes

Welkom lieve

Lux

18 juni 2022
Broertje van Loa
Zoon van
Mark Voesten & Milou Wijsman
Deken Creemersstraat 41
5961 JN Horst

Wil jij graag stoppen met roken?
Al eens aan hypnose gedacht?
www.HypnosePraktijkPhilips.nl
** Leon 06 10 93 02 35 in Deurne **”
Wij zoeken een enthousiaste
en positieve collega ter
versterking van ons leuke team.
Ben jij tandartsassistente
of preventieassistente en
geïnteresseerd?
Stuur een mail naar info@
tandartspraktijkmaasbree.nl
VERSE FRAMBOZEN (e.a. fruit) VAN DE
TELER! Malina Fruits, Tongerloseweg 11,
Hegelsom, 06 16 04 23 57
HORTENSIA’S (ook op stam),
vlinderstruik enz. Div. aanbiedingen.
Open za. 25 juni 9.30-16.30 uur, za. 2
en 9 juli 9.30-12.30 uur .
Info: www.veld-tuinplanten.nl of
06 40 32 71 08 Oude Heldenseweg
Maasbree”
Voor al uw schilder- en texwerk
(binnen-buiten) . Bel Huub.
06 14 11 59 49. (Gratis advies
-prijsopgave)
TOMATEN uit de volle grond TE KOOP.
€0,80 per kilo. Craenmehr, Oude
Peeldijk 27, Meterik. 077 398 39 02
Frisse Start/Lekker Slapen
Zomerse voetbehandeling met o.a.
massage, voetreflex, scrubben/
crème, warm kompres zeezout,
aromatherapie en Bach bloesems.
Info: www.mayproosten.nl
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Geplukt

Thijs Geurts Broekhuizenvorst
‘Heej hult neet van Rowwen Heze, heej hult van Judas Priest’ zingt Jack Poels, frontman van Rowwen Hèze, in ‘IJzeren Thijs’. Het nummer dat
op het album ‘Water, lucht en liefde’ prijkt, verscheen 25 jaar geleden. Hoofdonderwerp ijzeren Thijs, heet in het dagelijks leven Thijs Geurts.
De markante inwoner van Broekhuizenvorst werd net als Rowwen Hèze geboren in America. Thijs wordt deze week geplukt.

Dat er geen woord gelogen is aan
de openingszinnen van Jack Poels,
blijkt al gauw wanneer Thijs eenmaal heeft plaatsgenomen aan
de keukentafel. “De muziek van
Rowwen Hèze stelt helemaal niets
voor”, valt hij maar meteen met
de deur in huis. “Van die halve
octaafjes, die alleen goed zijn voor
de omzet van de barman”, vult hij
aan. Hij is op z’n zachtst gezegd
geen liefhebber van de feestmuziek. Nee, geef Thijs maar het
hardere werk. Judas Priest bijvoorbeeld, zoals Poels in het nummer
zingt. En inderdaad, Thijs Geurts is
fan. Niet zo’n beetje ook. De naam
van de Britse heavymetalband
staat pontificaal op het shirt dat hij
draagt en ook zijn bikervest van

Harley-Davidson is versierd met pins
waarmee hij zijn voorkeur niet onder
stoelen of banken steekt. “In juli staat
mijn veertigste bezoek aan Judas
Priest op het programma. Dat is pas
muziek. Al die nummers vertellen
een eigen verhaal. Qua tekst en ook
muzikaal zit het zo ontzettend goed in
elkaar. Daar ga je heen om te luisteren
en te genieten. Heel wat anders dan
zuipen en met bier gooien, zoals ze bij
Rowwen Hèze doen.”

America
Die diepgewortelde minachting voor
het repertoire van Poels en zijn band,
moet ergens vandaan komen. Om
achter de oorsprong te komen, moeten we naar America. Niet alleen
standplaats van Rowwen Hèze, maar
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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ook het geboortedorp van Thijs.
Sterker nog: hij en Jack zijn generatiegenoten. “Daar ben ik opgegroeid.
Op het gemengd bedrijf van mijn
ouders. Later ging pap zich specialiseren in pluimvee. Hij was één van
de grondleggers van de legbatterij. Helaas stierf hij jong. Toen ik 24
was ben ik naar Leunen vertrokken
en uiteindelijk in Broekhuizenvorst
terechtgekomen. Wel heb ik nog
altijd dezelfde vriendengroep van
toen.” Maar waar komt die minachting dan toch vandaan? Thijs ligt een
tipje van die sluier op, in de bijdrage
die hij deed in het boek ‘New Wave
Of Lowlands’. “Jack en ik zijn allebei
opgegroeid in America. In jeugdsoos
Cartouche raakten we bevriend, ook
omdat we van dezelfde muziek hielden, van hardrock – ‘pindraadmuziek’
noemde mijn vader dat. Het ontstaan
van Bad Edge (Jack Poels richtte deze
band op en deed er een poging mee
de Nederlandse Thin Lizzy te worden, red.) heb ik op de voet gevolgd.
Het kon me niet bekoren. Het was
niet hard genoeg. Het ging al snel
bergafwaarts en Jack werd gevraagd
Rowwen Hèze vorm te geven. Veel
te commercieel, top-40 materiaal,
gewoon bagger.”

Het mag duidelijk zijn dat muziek
een ongekend grote invloed speelt
in het leven van Thijs. Hij gebruikt
het als parallel bij het verwoorden
van zijn emoties én als uitlaatklep.
Voordat Thijs op zijn 46e neerstreek
in Broekhuizenvorst, kende hij een
periode waarin hij van alle geneugten van het leven proefde. Hij heeft
geleefd. En niet te zuinig ook, zo zegt
hij zelf. Waar zijn vrienden één voor
één trouwden en kinderen kregen,

bewandelde Thijs een ander pad. Ook
dat onderdeel van zijn leven komt aan
bod in ‘zijn’ liedje. Poels verwoordt
het daarin als volgt: ‘En Thijs di giet
nar Thailand, heej het foto’s loate
zeen. In elke hand ‘n vrouw, en dat
waas gans in ‘t begin’. “Over die periode ga ik niet teveel in detail treden,
maar als je tussen de regels doorleest
dan krijg je wel een beetje een idee
hoe mijn leven er lange tijd uit heeft
gezien. Ieder jaar ging ik op vakantie. Altijd buiten Europa. Overal kwam
ik maar één keer. En daar gebeurden
dingen, ja. Op allerlei fronten, zeg
maar. Dingen die het daglicht misschien niet altijd konden verdragen.
Ik heb geleefd. Écht geleefd. Man, dat
was een schitterende tijd, boordevol
levenservaringen. Daar kijk ik met
fijne herinneringen aan terug. Nu is
dat wel afgelopen hoor. Het reizen in
ieder geval. Ik ben alweer een hele
tijd samen met Els. Zij kan geen verre
tripjes maken vanwege haar gezondheid. En ik moest het noodgedwongen
ook wat rustiger aan doen trouwens.”

Prikkels
Thijs en Els zitten namelijk al jaren
thuis. Beide zijn ze volledig arbeidsongeschikt verklaard. “Els heeft reuma.
Zelf kreeg ik in 2014 twee keer een
hartinfarct. Allebei afgekeurd dus.”
Het leven van Thijs werd door die
gebeurtenis aardig op z’n kop gezet.
Zijn werk als vrachtwagenchauffeur
hield van de ene op de andere dag
op. “Ik werkte 12 tot 18 uur per dag.
Opeens was het klaar. Soms schrik ik
nog wakker omdat ik denk dat ik me
verslapen heb. Moet je nagaan: acht
jaar na mijn laatste werkdag. Ik mag
van geluk spreken dat mijn geheugen weer helemaal terug is. Aan de
linkerkant van mijn lichaam had ik

veel last, maar ook dat is beter geworden. Gelukkig wel, maar helemaal
de oude ben ik nooit meer geworden. Vooral wat betreft energieverdeling moet ik op mijn tellen passen.
Prikkels kan ik maar lastig verwerken.
Dat merk ik bijvoorbeeld als de kleinkinderen van Els, ze heeft er zeven, op
bezoek komen. Die geven me zo ontzettend veel prikkels. Als ik pech heb,
kost me dat bijna een week om weer
de oude te worden. Ze wonen in de
regio Den Haag, waar Els ook vandaan
komt. Ik zie ze dus niet heel vaak, en
dat is voor mezelf misschien maar
beter ook.” Thijs mag dan niet meer
op de vrachtwagen zitten, zijn liefde
voor motorvoertuigen is onverminderd groot. Buiten op de oprit staan
zijn Chevrolet El Camino en zijn HarleyDavidson in het zonnetje. Het zijn z’n
favoriete speeltjes. “Dat is een grote
hobby ja. Een dure in de aanschaf.
In die El Camino zit een tank van
60 liter benzine, en daaronder zit nog
een gastank waar bijna het dubbele
in past. Die zuipen me al rijdend arm.
Nu ik niet meer werk doe ik vrijwillig het één en ander voor de Harleyservice in Venlo en een paar andere
instanties die nog op hun gat liggen in
verband met de coronacrisis. Een paar
dagen per week, een paar uurtjes per
keer. Daar krijg ik officieel niets voor.
De ene hand wast de andere, zeg
maar.”

Blanke pit
Telkens komt het gesprek met Thijs
terug op hetzelfde onderwerp:
muziek. Kwaliteitsmuziek, welteverstaan. Met snerpende gitaren en
ruige zang, maar ook moddervette
blues kan hem bekoren. Daar weet
zijn buurman inmiddels ook alles van.
“Het is een ritueel van me”, vertelt
Thijs met een grijns, wijzend naar de
immense stereotoren in de woonkamer, waarop hij iedere zondagochtend keihard zijn favoriete nummers
draait. Zijn liefde voor gitaarmuziek
vult dan het huis. En dat van zijn
buren. Het is zijn manier om bepaalde
emoties te verwerken. “Muziek is
veel meer dan wat tekst met een
melodie. Échte muziek, althans. Ik zit
nu in een fase waarin ik gitaarsolisten enorm kan waarderen. Steve Vai,
bijvoorbeeld. Dat is zo mooi, man.
Kijk dan, ik krijg gewoon kippenvel als
ik erover praat”. Thijs is van het type
ruwe bolster, blanke pit. Zijn afkeer
van de feestmuziek die Rowwen Hèze
grote successen brengt, is er echter
niet minder om. “Het volk dat daar
komt heeft de volgende ochtend geen
idee welke nummers er gespeeld zijn.
Zo zat zijn ze. En als de muziek hard
staat en ze elkaar niet meer kunnen
verstaan, beginnen ze daarover te
zaniken. Heel wat anders dan hardrockconcerten, daar vind je échte
liefhebbers.” Het zijn uitspraken die
voor Jack Poels en de zijnen niet als
verrassing zullen komen. Hij beschreef
de reden voor de walging van Thijs
namelijk 25 jaar geleden al, in IJzeren
Thijs: ‘En dat weej genne hardrock
speule, haat ‘ie nog ‘t miest’.

Tekst en beeld: Jelle van Hees
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Burgers moeten vaker anoniem
misstanden melden
Horst aan de Maas roept inwoners op om actief mee te helpen bij misdaadbestrijding. Middels de ‘Kijk niet weg!’-campagne spoort het inwoners
aan om opvallende zaakjes anoniem te melden bij bijvoorbeeld de politie. Moeten wij als burgers ons inderdaad meer inzetten bij het verminderen van criminaliteit in de regio, of is dat toch echt een taak van gespecialiseerde instanties?
Acht gemeenten in Noord-Limburg maakten afgelopen week bekend dat het de krachten heeft
gebundeld in de strijd tegen georganiseerde en
ondermijnende criminaliteit. Burgemeester Ryan
Palmen is als portefeuillehouder Veiligheid Regio
Deal Noord-Limburg één van de uithangborden
van de campagne die in dit kader is gelanceerd,
om burgers aan te sporen misstanden vaker anoniem te melden.

Als burgers zijn we gebaat bij een veilige omgeving. Als er in uw buurt louche praktijken plaatsvinden, levert dat niet alleen indirect gevaar op, maar
straalt het op den duur ook af op de ‘goede naam’
van de wijk waarin u woont. Alleen al daarom loont
het om verdachte situaties zo snel mogelijk te melden.
Maar aan de andere kant: is dat uw taak wel? Melden gebeurt dan wel anoniem, maar is het niet ook

een beetje gevaarlijk? Stel dat de crimineel in kwestie er achter komt dat u degene bent die aan de bel
getrokken heeft. En hoe zeker moet u van uw zaak
zijn voor u iets meldt, om de politie geen zinloos
onderzoekswerk op de mouw te spelden?
Burgers moeten vaker potentiële misdaad en misstanden anoniem melden bij de daarvoor bestemde
instanties. Wat vindt u?

Bespreking poll week 24

Politie moet meer surveilleren na sluitingstijd horecagelegenheden
In Tienray is eerder deze maand een bankje vernield. Dit bankje is hier drie jaar geleden samen met een kunstwerk geplaatst vanuit een initiatief van stichting Naoberzorg KanZ en leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool. De vernieling heeft waarschijnlijk plaatsgevonden na
afloop van een festival dat in het dorp plaatsvond. Vandalisme vindt vaak plaats na het uitgaan, is het verstandig om meer te surveilleren op de
tijden dat horeca- en uitgaansgelegenheden sluiten?
Gemma Baltussen vind het een kwestie van opvoeding. “En mochten ze gepakt worden, dan
zeker de kosten laten betalen en een fikse boete
erbij”, zegt ze. “Toen de kroegen eerder dicht
gingen, was er veel minder vandalisme en over-

last. Misschien is dit een optie.”
Nel Brauer is het ermee eens dat opvoeding een belangrijk onderdeel is in het tegenhouden van vandalisme. “Het is onderhand normaal dat alles vernield
wordt”, stelt ze. “De ouders hebben zeker de be-

langrijkste taak in de opvoeding, maar meer politie?
Waar haal je ze vandaan? Het is een stelletje losers
dat zoiets doet.”

Wij zoeken nieuwe collega’s!
ACCOUNTMANAGER
COMMERCIEEL MEDEWERKER
Zie jij jezelf als de perfecte
aanvulling op ons team? Aarzel dan niet en stuur je
motivatie en CV naar Lejos Schouwenberg
(lejosschouwenberg@jds.nl).

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

ZONDAG 3 JULI
VAN 09:00 - 17:00

CUSTOMER SERVICE PROFESSIONAL
DUITS/ NEDERLANDS
Zie jij jezelf als de perfecte
aanvulling op ons team? Aarzel dan niet en stuur je
motivatie en CV naar Julian Hendriks (juul@plan-it.nl).

Bekijk de volledige vacatures op:
www.jds.nl en www.plan-it.nl

3,50
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Eieren voor
melk
Sinds de mens handel drijft, en
dat is al tienduizenden jaren zo,
bestaat het principe van uitwisseling, zoals het ruilen van
goederen tegen geld. En het is
nog niet eens zo lang geleden
dat goederen ook tegen andere
goederen werden geruild.
Zes eieren voor een liter melk
bijvoorbeeld. Geld is destijds
vooral uit praktisch oogpunt
bedacht als ruilmiddel.
Het klassieke ruilen vindt nog
steeds wel plaats onder kinderen
die bijvoorbeeld knikkers tegen
stickers ruilen. Het gevaar dat
in deze onschuldige ruilpraktijk
schuilt, drukt een populair spreekwoord onmiskenbaar uit: ‘van ruilen komt huilen’.
Dat dit een reëel gevaar is, komt
doordat de klassieke ruilhandel
geen algemeen geaccepteerde ruilwaarde heeft. Want hoeveel kippen is een varken waard? Hoeveel
kilo graan is een jonge ezel waard.
Hoeveel uren werken op het land is
kost en inwoning waard?
We zien dat geld door vastgelegde
marktnormen (kwestie van
vraag en aanbod) in de huidige
wereldmarkt het praktisch ruilen
bepaalt. Is daarmee het ‘ruilengeeft-huilen’-risico verdwenen?
Natuurlijk niet, want ook ieder
loon gaat over vraag en aanbod.
Dat neemt niet weg dat ieder
de gewenste hoogte van zijn
inkomen zal inschatten volgens
zijn persoonlijk gevoel van
bijdrage. In het algemeen neigen
we onze marktwaarde wat hoger
te zien dan door de betaler wordt
ingeschat. Juist daardoor ontstaan
de tariefonderhandelingen in de
verschillende branches en die zijn
doorgaans geladen met spanning.
Onze kennis, onze energie en onze
tijd zijn een driespan van de dagelijkse ruilhandel. De tranen van het
ruilen zullen toenemend een zorg
zijn, want in een maatschappij die
toenemend ook een zorgmaatschappij wordt, is het steeds lastiger om eenieder met een eerlijk
salaris te waarderen.
Hoeveel is een uur van goede vakkennis en hartverwarmende toewijding waard? Naar mijn mening
zeer veel, maar dit belonen met
een ‘fair deal’ is een echte uitdaging voor het maatschappelijke
ruilprincipe.
Theo Kerstjens
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Contact en
openingstijden
Moet u iets regelen aan de balie in het
gemeentehuis? Maak dan eerst een
afspraak. Dat kan via
www.horstaandemaas.nl of bel ons
op (077) 477 9777.

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

Gemeentelijke belastingen

Voorkom extra kosten
Heeft u de belastingaanslag van eind februari nog niet helemaal betaald? Kreeg u
al een aanmaning en een waarschuwing voor een dwangbevel? Zorg dan dat u vóór
28 juni alles betaalt, ook de aanmaningskosten! U voorkomt zo dat u nog meer moet
betalen.
Na 28 juni dwangbevel
Staat uw betaling op 28 juni niet op onze bankrekening? Dan krijgt u een paar dagen later een
dwangbevel. Hiervoor moet u minimaal € 45,00 extra kosten betalen.
Ook goed om te weten
• Heeft u uitstel van betaling, een betalingsregeling of betaalt u de gemeentelijke belastingen
met een automatische incasso? Dan geldt deze informatie niet voor u.
• Een dwangbevel ontvangt u via de post. NIET in de berichtenbox van MijnOverheid.
Meer informatie
Uitgebreide informatie over de betaling van de gemeentelijke belastingen vindt u op de
belastingaanslag en www.horstaandemaas.nl.

Van De Berkel naar voormalige school Swolgen

Crisisnoodopvang
Oekraïense vluchtelingen
Vanaf 27 juli 2022 vangt de gemeente Horst aan de Maas Oekraïense vluchtelingen op in
de voormalige school in Swolgen. De locatie is geschikt voor maximaal 150 vluchtelingen.
De opvanglocatie in De Berkel komt te vervallen. De Berkel wordt in de zomer verbouwd
en na de zomer kunnen de sportclubs daar weer terecht om te sporten. Hoe lang er
Oekraïense vluchtelingen opgevangen worden in Swolgen is nog niet duidelijk omdat het
niet duidelijk is hoe lang Oekraïense vluchtelingen nog naar Nederland komen.
De voormalige school in Swolgen is een crisisnoodopvang (CNO). Dat wil zeggen dat de
vluchtelingen daar 1 tot 3 dagen verblijven. Daarna gaan ze naar een andere plaats in de regio
waar ze langer kunnen blijven. Bijvoorbeeld een hotel, tijdelijke woonruimte of bij mensen
thuis. De regio bepaalt waar mensen naartoe gaan. Betrokkenen en de direct omwonenden zijn
geïnformeerd over de komst van de vluchtelingen.

Bekendmakingen
De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide
omgevingsvergunningen
In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen,
-wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van
(ontwerp)-bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar
www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van
uitgebreide omgevingsvergunningen verwijzen wij u naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.

Inschrijven vrijwilligers
De gemeente zoekt nog steeds vrijwilligers. Iedereen kan zich inschrijven via de website
www.horstaandemaas.nl. De gemeente is dankbaar voor het werk van de huidige vrijwilligers
en hoopt dat zij het werk voort willen zetten in Swolgen.

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).

Heeft u hier vragen over?

America

Op horstaandemaas.nl leest u de laatste informatie.

• Middenpeelweg ong. (weigeren vergunning)

• Kassenstraat/Burg. Steeghsstraat (bouw 9
woningen/in- of uitrit)

• Past Jeukenstraat 27 (kermisactiviteiten)

• Meterikseweg 98 (plaatsen dakkapel)

Evertsoord

• Gastendonkstraat 11 (plaatsen dakkapel)

• Kerkkuilenweg 13a (bouwen woning)

• Gasthuisplein (evenement)

• Patersstraat 4 (exploitatievergunning horeca

Lottum

en alcoholwet vergunning)

• Zandterweg 26 (bouwen bedrijfsloods)

Grubbenvorst

• Grimmelsweg 7 (bouwen schuilstal paarden)

• GBVOO M 499 (zonnepanelen op gietwater-

• Ulsheggerweg 35 - 35A (verlenging)

bassins)

• Horsterdijk 16 (plaatsen tijdelijke woonunit)

• HOR01 T 1452 (zonnepanelen op gietwaterbassin)

• Hoofdstraat 8 (kermisactiviteiten)
Sevenum

• Lottumseweg 20 (aanleggen inrit)

• Ulfterhoek 20 (wijzigen varkenshouderij)

Horst

• Berghemweg 14 (verbouwen bedrijfsgebouw)

• Venloseweg/Dr van de Meerendonkstraat

Swolgen

(bouw 5 appartementen en studio)

• Gun 15 (wijzigen rundveehouderij)

• Americaanseweg 39d (verlenging)

Horst aan de Maas

• HOR01 T 1535 (zonnepanelen op gietwater-

• Vertrokken naar onbekende bestemming:

bassins)

• Patersstraat 4 Evertsoord

• Deken Creemersstraat 56 (ontwerp-bestemmingsplan)

• Bouwstop in combinatie met last onder
dwangsom:
• Kanaalweg 2d, Griendtsveen

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777
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Perspectief Horst aan de Maas

Bied de jeugd perspectief

De jeugd van 12 tot 16 jaar lijkt nu een vergeten generatie: te jong om
uit te gaan naar festivals, clubs en kroegen, te oud voor
basisschoolactiviteiten. Terwijl loskomen van de eigen omgeving,
nieuwe indrukken opdoen en nieuwe mensen ontmoeten juist heel
belangrijk is in deze fase van hun leven. Dit zorgt namelijk voor een
brede vorming en ontwikkeling. Binnen Horst aan de Maas is er nu
nog weinig voor deze leeftijdsgroep te doen en dat moet echt
veranderen.
In de kinderraad kwam naar voren
dat deze kinderen activiteiten
en het samenkomen buiten
school misten. Ook vanuit andere

BVNL Horst aan de Maas

jongeren en vanuit de ouders
van kinderen die net gestart zijn
op de middelbare school kwam
de vraag om activiteiten te

organiseren. Een samenzijn waarbij
leeftijdsgenoten uit de verschillende
kerkdorpen elkaar kunnen
ontmoeten op feestjes en activiteiten
speciaal georganiseerd voor jeugd in
die leeftijdscategorie.
Als Perspectief moedigen wij het
samenkomen van jeugd aan en
willen we er samen voor zorgen
dat dit binnen onze gemeente
een speerpunt wordt. We zijn met
verschillende belanghebbenden
in gesprek om activiteiten in gang

te zetten voor deze jeugd. Niet
eenmalig, maar herhaaldelijk
en structureel. Zo is de soos
bijvoorbeeld een plek bij uitstek
waar jongeren zelf activiteiten
organiseren, niet alleen voor 16 plus,
maar voor alle jeugd. Er móét meer
georganiseerd worden voor de jeugd
van 12 tot 16 jaar in onze gemeente.

waren die een statement hebben
gemaakt richting hun eigen
partij in Den Haag tegen dit crisis
veroorzakende beleid. Het kapot
maken van vele boerenbedrijven
gaat ook hen te ver. Tegelijkertijd
werd er echter gezegd dat het
stikstofprobleem wel aandacht
verdiend. Aandacht die er ook aan
gegeven wordt in het coalitieakkoord
van onze coalitiepartijen.
We moeten eerlijk durven zijn, heb
ik ook horen zeggen, het moet

worden aangepakt. Hoezo moet
het worden aangepakt? Dat is voor
mij een valse vanzelfsprekendheid.
Ook in dit verhaal over stikstof mis
ik de nuance. Nuance die gegeven
kan worden door kritische vragen
te stellen en ook te luisteren naar
andere meningen. Daarom zeg ik:
ja, laten we eerlijk durven zijn en
zelfs ook het uitgangspunt kritisch
bekijken.

Judith Mooren

Eerlijk durven zijn

Vorige week dinsdag kon je live of online getuige zijn van een betoog
vol passie en emotie in onze eigen raadszaal. Het onderwerp was het
stikstofbeleid dat door het kabinet over ons land is uitgestrooid en
waar veel boeren direct en iedere andere burger op zijn minst indirect
door getroffen zal worden.
Deze obsessie voor de depositie
van stikstof leidt tot volgende
draconische maatregelen. Weer staat
er een computermodel, dit keer
genaamd Aerius, aan de mogelijk
wankele basis van ideeën en
plannen die niet onder de loep

genomen mogen lijken te worden.
Zo’n model geeft een zekerheid die
de schijn op zijn minst tegen lijkt te
hebben.
Fijn om te horen dat er in de
commentaren na dit vlammende
betoog partijen binnen onze raad

Leon van Rengs

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.

DAGTOCHTEN
EEN GREEP UIT ONS AANBOD
Opstapplaatsen in regio’s: Peel en Maas-Venlo-Horst
Venray-Leudal-Roermond-Echt-Sittard-Urmond

!

NET IETS MEE

R DAGTOCHT

€ 100,-

MARIA LAACH & VULKAN
EXPRESS

Inbegrepen: Koffie met gebak, bezoek
abdij, lunch, rit Vulkan Express, diner
Vertrekdata: 20 juli, 16 augustus,
28 september

!

NET IETS MEE

R DAGTOCHT

!

NET IETS MEE

R DAGTOCHT

€ 95,-

PALEIS HET LOO & VELUWE

Inbegrepen: koffie met gebak, entree
Paleis Het Loo, lunch, gids rondrit Veluwe,
diner
Vertrekdata: 21 juli, 30 augustus

GHIEL

€ 95,-

BIESBOSCH &
MUSEUMEILAND

€ 140,-

DISNEY’S ALADDIN

Circustheater Scheveningen

EN

GHIEL

Inbegrepen: busreis, 1e rangs
entreeticket
Vertrekdata: 28 augustus

Inbegrepen: busreis
Vertrekdata: 30 juli, 25 augustus,
21 september

Inbegrepen: koffie met gebak, boottocht
Moezel, diner
Vertrekdata: 27 juli, 24 augustus,
22 september, 11 oktober

EN

GHIEL

DEAL

€ 45,-

ZIERIKZEE & DOMBURG

DAGJE MOEZEL

Inbegrepen: koffie met gebak, rondvaart,
lunch, entree & presentatie, diner
Vertrekdata: 7 juli, 11 augustus,
16 september, 12 oktober

DEAL

€ 85,-

Inbegrepen: busreis
Vertrekdata: 26 juli, 9 augustus,
28 september, 20 oktober

Inbegrepen: busreis, entree incl. rit
kabelbaan (enkele reis)
Vertrekdata: 15 en 28 juli,
9 en 24 augustus, 8 september

EN

GHIEL

DEAL

€ 45,-

VOLENDAM
& ZAANSE SCHANS

! NIEUW
€ 65,DAGTOCHT FLORIADE EXPO

EN

DEAL

€ 45,-

€ 50,-

GOUDA & LEIDEN

FINISH TOUR DE FRANCE

Inbegrepen: busreis
Vertrekdata: 7 juli, 16 augustus,
23 september

Inbegrepen: busreis
Vertrekdata: 24 juli

Parijs
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VVD Horst aan de Maas

Zorgen over extra bezuinigingen jeugdzorg

Het kabinet heeft onlangs besloten om 511 miljoen te bezuinigen op de
jeugdhulp vanaf 2025, tot verbazing van de VNG (Vereniging van
Nederlandse Gemeenten). Reden hiervoor is de ontzettende toename
van het aantal gebruikers van laagdrempelige jeugdzorg. VVD Horst
aan de Maas is het niet eens met deze bezuinigingen en maakt zich
zorgen over de nieuwe verschralingen rondom jeugdhulp.
Deze bezuinigingen komen bovenop
eerdere bezuinigingen. Uit de jaarstukken van de gemeente Horst aan de
Maas blijkt dat de benodigde jeugdzorg in 2021 in onze gemeente met
98 is gegroeid naar een totaal aantal

D66-GroenLinks

van 1090. Zorgelijke cijfers, terwijl de
wachtlijsten voor hulp aan jongeren
ook nog eens toenemen. Deze aantallen, in combinatie met de bezuinigingen, vragen om een intensieve
samenwerking rondom specialistische

op vier hoofdpunten: Eén: één gezin,
één plan met één verantwoordelijke,
twee: triage (weging/beoordeling van
elke individuele casus), drie: vroege
signalering, vier: samenwerking en
inspanningsverplichting van hierbij
noodzakelijke organisaties zoals politie, jeugdbescherming en zorgprofessionals. Onze jeugd heeft de toekomst
van onze samenleving. Zij hebben
recht op goede jeugdzorg.

de raadsleden financieel te ondersteunen bij hun raadswerk. De verhoging nu is fors. D66-GroenLinks
kreeg bijvoorbeeld met vier raadsleden 700 euro en krijgt nu 2.300 euro.
Het blijft natuurlijk gemeenschapsgeld.
Het verhoogde bedrag komt onder
meer voort uit het al bestaande
opleidingsbudget, maar hier is de
afgelopen jaren nauwelijks gebruik
van gemaakt. ‘Hevel’ dat geld dus
niet over naar de fracties, vinden

wij. Laat dit zoals het in het verleden
was. Via de griffie kon je een aanvraag voor opleidingen en dergelijke
doen, want dat kan het functioneren
van de raad versterken. Positief in
het raadsvoorstel is dat het budget
wel jaarlijks verantwoord moet worden. Dat hoefde niet in het verleden.
Kort en goed. Wij vonden de verhogingen of overhevelingen ongepast
en niet nodig.

test die moest worden doorstaan.
Gelukkig hoorde ik in de presentatie
over het plan VTH dat het uitgangspunt
bij handhaving vertrouwen is.
Vertrouwen in de burger, dat deze zo
goed als mogelijk regels zal opvolgen.
Vertrouwen terugwinnen in team
handhaving, dat deze adequaat
handelt bij misstanden.
Om misstanden aan te kunnen pakken,
moeten ze eerst worden opgemerkt.
Maak daarom een melding via de

website van de gemeente of via de
app MijnGemeente. Zo zorgen we er
samen voor dat Horst aan de Maas de
beste woongemeente van Nederland
wordt.

in onze gemeente die ons de weg
wijzen. De Ideale Kermis in Horst,
de pioniers van de Miëterikse
Kermis en Kermis Kronenberg en de
herrezen kermis in Broekhuizenvorst.
Sprekende voorbeelden van
initiatieven die niet meer weg te
denken zijn uit de dorpen, maar die
nog lang niet optimaal ondersteund
worden door de gemeente. Vanuit
meerdere hoeken komen signalen
van kermisorganisatoren dat zij

het gevoel hebben van een koude
kermis thuis te komen. Hoog tijd
om tijdens dit kermisseizoen de
balans op te maken, om vanuit daar
concrete stappen te zetten naar
2023. Wij zetten ons in voor een
nieuwe, gelijkwaardige werkwijze
die vrijwilligers en organisatoren
faciliteert én stimuleert.

Peter Lalieu

Ongepast en onnodig
“In een tijd waarin de kosten zo oplopen voor onze inwoners en ondernemers vinden wij het niet alleen ongepast, maar ook geheel onnodig
om het raadsbudget zo drastisch op te hogen”, aldus D66-GroenLinks
afgelopen raadsvergadering. Daarbij moet de raad straks moeilijke
keuzes maken, want in onze gemeente ligt het geld niet voor het
oprapen. We waren dus tegen het raadsvoorstel om het fractiebudget
te verhogen.
We stonden alleen en kregen nogal
wat kritiek. ‘Schijnvertoning’ werd
ons toegeroepen. Dat vind ik respectloos. Ook het woordje ‘ongepast’
werd niet passend gevonden, want

Essentie

jeugdhulp en een stevig hulpaanbod in
de wijk. In teveel gezinnen is er onvoldoende structuur en mist de jeugd
een noodzakelijke stabiele omgeving
waarin ze kunnen opgroeien met voldoende zorg en aandacht. De verantwoordelijk portefeuillehouder heeft op
verzoek van VVD Horst aan de Maas
tijdens de raadsavond toegezegd om
samen met de gemeenteraad en deskundigen dit onderwerp thematisch te
zullen behandelen. Tijdens deze thema
sessie zullen wij ons als VVD focussen

het was geen verhoging, maar een
herverdeling. Het is maar hoe je het
bekijkt. Inderdaad. Het is altijd maar
hoe je iets benadert en/of bekijkt.
De fractievergoeding is bedoeld om

Jos Gubbels

Mijn debuut
Vorige week dinsdag (14 juni) mocht ik mijn debuut maken in de
raadszaal. Als burgerraadslid mocht ik aansluiten bij de raadsavond
met als thema VTH. Oftewel, vergunningen, toezicht en handhaving.
Als secretaris van OJC Gaellus heb ik tien jaar lang vaak contact
gehad met deze afdeling van de gemeente. Vandaar dat mijn interesse
snel gewekt was om bij deze raadsavond aan te sluiten.
Hoewel de bezoekjes van team
handhaving aan onze georganiseerde
evenementen altijd prettig verliepen,
proefde je voor zo’n bezoek van
de boa’s toch altijd spanning bij

CDA Horst aan de Maas

de bestuursleden, organisatie
en vrijwilligers. Volgens team
handhaving was de insteek van deze
bezichtigingen altijd om te helpen.
Toch voelde het als organisator als een

Kermis in Horst aan de Maas

In deze tijd van het jaar is het bijna elk weekend ergens feest in Horst
aan de Maas, het kermisseizoen is volop aan de gang. Terwijl Sevenum
inmiddels is bijgekomen van hun kermis, bruist het dit weekend
alweer in Hegelsom en Grubbenvorst.
De kermis is voor jong en oud hét
moment om onder elkaar te komen.
Om nieuwe connecties aan te gaan
en oude verbindingen nieuw leven
in te blazen. Die maatschappelijke
verbondenheid is van levensbelang
voor de leefbaarheid in onze dorpen.

PvdA Horst aan de Maas

Jules Perry, Burgerraadslid

Het gemeentebestuur blijft echter
zoekende. Eén of twee kermissen in
Horst? Hoe kunnen we bestaande
kermissen versterken? Hoe zorgen
we dat elke kern een gelijkwaardige
kans krijgt om een kermis neer te
zetten? Er zijn genoeg initiatieven

Roel van Leendert

De leerschool die cultuur heet

Van alle kanten is cultuur weer zichtbaar in de maatschappij en het is
te zien dat mensen hier enorm naar uitgekeken hebben. Het maakt
ons weer extra duidelijk dat cultuur een positieve invloed heeft op het
welzijn van inwoners. Het is mooi om te zien dat initiatieven voor
allerlei (multi)culturele activiteiten weer volop in bloei zijn.
Een voordeel van raadslid zijn, is
dat je overal uitgenodigd wordt
om een kijkje in de keuken te
nemen. Extra belangrijk, omdat
je als raad ook een bepalende rol
hebt in het verwezenlijken van

plannen, bijvoorbeeld ‘t Gasthoês.
Een schitterend pand met mooie
activiteiten om bij aan te sluiten
en waarbij ontmoeten centraal
staat. Een pand om trots op te zijn!
Maar hoe doe je het als raad nu

goed? Waar ben je ondersteunend
in en waar is kritisch zijn van
belang? Vragen die afgelopen week
besproken zijn in de evaluatie
rondom het proces ter realisatie
van de verbouwing van ‘t Gasthoês.
Kritisch zijn is één van de taken van
de gemeenteraad zodat we ook
binnen bepaalde kaders kunnen
blijven. Echter, we moeten zeker
niet uit het oog verliezen dat we
uiteindelijk vooral een gezamenlijke

opdracht hebben. Een opdracht
waarin van tevoren een duidelijk
te stellen doel nodig is, als
uitgangspunt in het proces. Als raad
zijn we ondersteunend en kritisch in
het te stellen doel en uitgangspunt,
samen met alle belanghebbende.
Tijdens het proces is vertrouwen in
elkaar belangrijk om überhaupt tot
een eindresultaat te kunnen komen.
Silvie Schreurs

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

HZPC boekt successen op
NK langebaan
Het zwembad in Amersfoort vormde afgelopen weekend vier dagen lang het strijdtoneel voor de Nederlandse
Kampioenschappen langebaan. Tot de deelnemers behoorden vier leden van HZPC uit Horst: Isa Curvers,
Tijn van Kuijk, Cas Versteegen en Koen Koster.

WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
HORST RONDOM AMERICAANSEWEG
HORST RONDOM INDUSTRIETERREIN
SEVENUM RONDOM KLASSENWEG
BROEKHUIZENVORST
RONDOM OOIJENSEWEGG
MEERLO RONDOM HOOFDSTRAAT

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl

Isa Curvers kwam uit op zowel de
50 als 100 meter rugslag. Op de 50
meter bleek eens te meer dat sprinten bij haar favoriet is. Ze behaalde op
de 50 meter een 29e plek. Op de 100
meter eindigde ze als 33e.
Tijn van Kuijk zwom de 50 en 100
meter schoolslag en de 50 meter vlinderslag. Mooie gecontroleerde races
zorgden voor een evenaring van zijn
persoonlijk beste tijden. Zijn beste

BANENMARKT
TECHNIEK

DONDERDAG 30 JUNI

klassering was een tiende plek bij de
jeugd op de 50 meter schoolslag.
Cas Versteegen had een vol programma: 200 en 400 meter wisselslag,
100 en 200 meter schoolslag en 100
en 200 meter vlinderslag. De combinatie van series met B-finales op de
schoolslagafstanden en een A-finale
op de vlinderslag bleek een loodzware
opgave. Toch behaalde hij op de 200
meter vlinderslag een mooie derde

plek in het jeugdklassement.
Koen Koster kwam uit op de 200
meter schoolslag, 100 meter vlinderslag en 200 meter wisselslag.
Hij behaalde een B-finale op de 200
meter schoolslag en een A-finale op
de 200 meter wisselslag.

Tekst: HZPC

16:00 – 19:00 uur

Werken bij John Deere?
Tijdens onze Banenmarkt
Techniek kun je geheel vrijblijvend
kennis maken met de vacatures
binnen onze productieafdelingen.
Tevens zorgen wij voor een lekker
hapje.

Wie zoeken wij?
▪
▪
▪

Assemblage Monteurs
Lassers
Verfspuiters

Meld je aan!
via HRWZ@JohnDeere.com
Inschrijven kan tot en met 27 juni
2022 (tevens bereikbaar voor al je
vragen).

John Deere Fabriek Horst B.V.
Energiestraat 16
5961 PT Horst, Nederland
John Deere heeft ongeveer 75.000 mensen in dienst en is de grootste producent van
landbouwmachines ter wereld. Onze naam staat voor hoge kwaliteit en betrouwbaarheid.
John Deere Fabriek Horst B.V. produceert en ontwikkelt veldspuiten en heeft ongeveer
200 mensen in dienst.

Public

S.V. Lottum A1 kampioen
tweede helft veldcompetitie
Na het zaalkampioenschap is de A1 van S.V. Lottum er op zaterdag 18 juni in geslaagd ook het kampioenschap in de voorjaarsveldcompetitie te behalen. In de kampioenswedstrijd tegen het op de tweede plaats
staande Merselo speelden de meiden van de A1 ondanks het hele warme weer voor het vele publiek een
topwedstrijd. Er werd door beide ploegen volop gescoord, maar Lottum was duidelijk de betere partij en
won verdiend met 16-11, waarmee ze het kampioenschap binnen haalden en hiervoor een mooie huldiging
kregen. / Tekst: S.V. Lottum
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Dansen voor ’t Gasthoês

Optreden Balletschool Horst
in buitenlucht
Balletschool Horst verzorgt zaterdag 25 juni twee optredens in de
buitenlucht. De danseressen van de school komen die dag om
10.30 en om 12.00 uur in actie op het plein voor ’t Gasthoês in Horst.

Pupillen F SV Oxalis en SV Melderslo
samen kampioen tweede helft veld
De pupillen F van SV Oxalis speelden zaterdag 18 juni tegen de Pupillen F van SV Melderslo. SV Oxalis stond
twee punten voor op de ranglijst en wist dat ze niet meer in te halen was. SV Melderslo won met 13-15,
waardoor SV Melderslo gelijk op de ranglijst kwam. Dat betekent dat zowel SV Oxalis als SV Melderslo zich
kampioen mag noemen bij de jongste jeugd. Ze gingen dan ook na afloop samen op de foto.

Stichting Balletschool Horst bestaat
sinds 1976 en staat onder leiding van
de docenten Jacqueline Gielen en
Cindy van Gorp. Tijdens de optredens
op zaterdag 25 juni demonsteren de
leerlingen oefeningen en dansen
van alle grades, van de allerkleinsten van de primarygroep tot de
gevorderden van discover repertoire.
Balletschool Horst is meer dan alleen
klassiek ballet. Er wordt ook les
gegeven in jazzdans en modern-jazz.
Deze laatste dansvorm wordt sinds
dit seizoen aangeboden. De danseressen laten een korte versie van
een les zien waarbij de swings,
jazzoefening en een contempo-

rary choreografie aan bod komen.
Dat dansen voor alle leeftijden is,
blijkt op 25 juni: de jongste leerling
van de balletschool is 3 jaar, de oudste bijna 90.

Workshops
Wie na het optreden graag een keer
een les wil volgen, is welkom in
week 26 en 27. Dan vinden workshops plaats waarbij iedereen mag
komen kijken en meedoen. Voor jongeren tussen de 12 en 16 met een
beperking bestaat ook de mogelijkheid een workshop te volgen.
Kijk voor het volledige programma
op www.balletschoolhorst.nl

Kwaliteit heeft een naam

Meerdere erkend in Groesbeekse Boys

SV Melderslo loopt promotie
net mis
Op sportpark De Donk stond zondag 19 juni de finale van de nacompetitie om promotie naar de 2e klasse op
het programma tussen SV Melderslo en Groesbeekse Boys. Hoewel Melderslo in de competitie tweemaal won
tegen deze tegenstander, moest het ditmaal zijn meerdere erkennen in de Groesbekers. Het werd 2-4.

Zaterdag 25 juni is onze laatste verkoopdag.
Geniet nog even van de koningin der groenten.
Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en
hopen u in 2023 weer te mogen begroeten!
7 dagen in de week geopend.
Voor openingstijden zie onze website.
Mackayweg 2, 5865AL Tienray Tel.: 0478 692822
info@martensasperges.nl - www.martensasperges.nl

Melderslo kwam binnen één minuut
op voorsprong. Teun Peeters veroverde de bal op eigen helft en na
een rush van Stan van de Pas schoot
Luc van Kuijck de bal bij de tweede
paal binnen. Na twintig minuten kreeg
Melderslo haar tweede kans. Luc
van Kuijck schoot echter net naast.
Even later lette kopte Martijn Kallen
een bal van de lijn. Dit bleek uitstel
van executie: de daaropvolgende
hoekschop leidde tot de gelijkmaker
van Bram de Bruin.
Na 29 minuten spelen kwam
Groesbeekse Boys op een 1-2 voor-

sprong. Bij een lange bal van achteruit
ging Dick van de Lisdonk niet vrijuit,
waardoor Gijs Müskens kon scoren.
In de 40e minuut werd het zelfs 1-3
door een doelpunt van Stan Janssen.
Melderslo begon sterk aan de tweede
helft. In de 60e minuut bezorgde
Luc van Kuijck de vijandige keeper
problemen. Teun Peeters was er als
de kippen bij en werd vervolgens
neergelegd door de doelman: penalty.
Luc van Kuijck wist wel raad met
dit buitenkansje: 2-3. In de laatste
minuut stuurde Bart Verheijen met
een steekbal Luc van Kuijck de diepte

in. De keeper had echter een goed
antwoord op zijn schot. Even later
werd Bart Verheijen neergelegd in
het strafschopgebied, zonder dat de
scheidsrechter hierin een overtreding
zag. In de allerlaatste seconde scoorde
Tim Poelen ten slotte de beslissende
2-4. Daarmee kwam een einde aan
een voor SV Melderslo fantastisch
seizoen dat net niet met promotie kon
worden bekroond.

aanstaande
zondag
koopzondag
Shop p
z Ndag

www.horst-centrum.nl
Tekst: SV Melderslo

Koopzondag 2021_Hallo advertentie.indd 1

13-10-2021 12:48:20
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15-vragen aan

Job Rongen Swolgen
een fotoboek waar allemaal foto’s
van het afgelopen jaar in staan.
Deze zou ik nooit weggooien, want
daar staan mooie herinneringen
in van mij en mijn gezin. Er staan
veel foto’s in van de vakanties in
Oostenrijk. De natuur daar vind ik
echt heel erg mooi.

voetbalspel. Dat kan ik ook gebruiken voor mezelf op het veld.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?

Wat is je leukste en stomste vak
op school?

Dat was toen Dirk Kuyt in de beslissende wedstrijd om het landskampioenschap, seizoen 2016-2017, in
de eerste minuut Feyenoord op
voorsprong schoot. Die dag werd
Feyenoord weer landskampioen
voor het eerst in achttien jaar.
Dat moment kijk ik nog vaak terug
op YouTube.

Mijn leukste vakken op school zijn
Engels en gym, want Engels vind ik
een makkelijke taal en gym vind ik
leuk, omdat ik graag sportief bezig
ben. Mijn stomste vak is geschiedenis, want dat vind ik echt totaal niet
boeiend.

Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst ontmoeten?
Ik hoop dat anderen mij zien als een
spontane en vriendelijke jongen,
waarbij ze zich op hun gemak voelen
en waarna ze een leuke tijd kunnen
beleven.

Toen ik in groep 8 de hoofdrol had
bij de eindmusical. Ik had daar echt
totaal geen ervaring mee, maar het
heeft mijn zelfvertrouwen wel een
boost gegeven. Samen met alle kinderen van groep 8 hebben we een
mooie musical neergezet. Daar ben
ik nog altijd trots op!

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?

Welke emoticon gebruik je het
meest?

Dat je jezelf kunt zijn bij elkaar, dat
je elkaar kunt vertrouwen en veel
met elkaar kunt lachen. Eerlijkheid
en humor staat bij mij voorop.

Dat is de emoticon met de zonnebril.
Ik vind hem er stoer uitzien en het is
ook wel passend bij de zomer, mijn
favoriete seizoen. Ook gebruik ik
vaak de hartjesemoticons.

Wie is je grote voorbeeld?
Mijn grote voorbeeld is voetballer Lionel Messi. Ik vind hem een
erg goede speler. Ik vergelijk zijn
speelstijl best wel met die van mij.
Ik speel graag aanvallend en ik geef
net zoals hem meestal mooie passes
aan mijn teamgenoten.

Wat is je favoriete hobby?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Job Rongen
13 jaar
Swolgen
Dendron College

Wat deed je als kind het liefst?
Ik bouwde vroeger graag met LEGO
en speelde toen altijd Minecraft op
mijn iPad. Daar kon ik mijn fantasie
van het zelf ontworpen van hoge
gebouwen en architectuur werkelijkheid laten worden.

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Ik zou dan kiezen voor 21 jaar, dan
ben ik volwassen. Ik kan dan alles
zelf beslissen en lekker in mijn eigen
auto overal naartoe rijden. Hopelijk
ben ik dan al klaar met school en
heb ik een leuke baan.

Wat zou je nooit weggooien?
Elk jaar met mijn verjaardag krijg ik

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

Klimplanten • Hangplanten • Kuipplanten • Terrasplanten
Ruim 180 soorten • Verder vele soorten op stam.
20 soorten tuinkruiden, aardbeien en potgrond.

ALLES 30% KORTING
Woensdag, donderdag, zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur

Ik voetbal erg graag, dat doe ik bij
de jongens onder 15 van Sporting ST/
SVEB. Daarvoor train ik twee keer in
de week en speel ik op zaterdag een
wedstrijd. Daarnaast tafeltennis ik
thuis geregeld. Gamen is ook echt
een hobby van me waar ik veel plezier aan beleef.

Ben je meestal te vroeg, precies
op tijd of te laat?
Ik ben een echte treuzelaar, maar ik
krijg het altijd voor elkaar om op het
nippertje op tijd te komen.

In welke situatie was je het meest
zenuwachtig?

Wat is het beste advies wat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Dat ik altijd mezelf moet blijven,
dat je goed bent zoals je bent en je
altijd op je gevoel moet vertrouwen.
Dit advies kreeg ik van mijn vader en
moeder.

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Een reis naar New York maken.
Dat lijkt mij echt gaaf, omdat de
wolkenkrabbers veel indruk op mij
maken. Je komt in een compleet
andere wereld terecht en dat lijkt mij
fascinerend om te zien.

Wat is je favoriete game?
Mijn favoriete game is toch echt wel
FIFA 22. Dat vind ik een leuk spel,
omdat je je eigen team kan creëren. Verder krijg ik veel inzicht in het

Tekst: Maartje Swinkels

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

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst
Tel. 06-54306964

WWW.COXPLANTENKWEKERIJ.NL

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

Hoi

Column

Marseille
Het is officieel zomer! Voor mij
zelfs al officieel zomervakantie.
Daarom zie ik dit als de perfecte
gelegenheid om wat
herinneringen van de vorige
zomer naar boven te halen zoals
de vakantie met vriendinnen
naar Marseille. Deze vakantie
zou onze eerste vakantie samen
worden, een hele week in een
stad in Frankrijk om te vieren
dat we allemaal geslaagd waren.
We hebben het er superleuk gehad
en alles was ook goed gegaan, tot
op de dag voordat we weer naar
huis zouden reizen. We vonden het
eigenlijk jammer dat de vakantie
bijna voorbij was: “Het had best
nog een dag langer mogen duren!”
Op weg in de bus naar het strand
kreeg één van ons ineens een
mailtje van de vliegmaatschappij:
haar vliegticket voor de terugweg
was geannuleerd. En nu?
We konden haar niet alleen in
Frankrijk achterlaten. Wie zou
bij haar blijven? Konden we niet
een ander vliegtuig boeken?
Een halfuur later ontving ook de
rest van de groep een mailtje.
De gehele vlucht was geannuleerd
door een staking en er zouden
voorlopig geen vluchten meer
vanuit Marseille naar Nederland
vertrekken: we zaten vast in
Frankrijk. De paniek brak uit, we
wilden gewoon rustig een middag
op het strand doorbrengen en nu
moesten we in de brandende zon
ineens een plan bedenken om
nog terug naar huis te komen de
volgende dag. Zonder wifi en met
slechte verbinding, dus de data
werkte ook niet optimaal mee.
Gelukkig kwamen we al snel op
het idee van de Thalys, alleen zou
dat betekenen dat we nog een
dag extra in Frankrijk moesten
blijven. We hadden geluk dat
het hostel waar we sliepen nog
plek had, want onze kamer was
alweer geboekt door een ander
gezelschap. Onze onbewuste
wens voor nog een extra dagje
vakantie kwam zo ook nog echt
uit! Helaas hebben we deze hele
dag moeten spenderen op een
Frans politiebureau, omdat één
van onze telefoons was gestolen
en de Franse politie niet echt
kon opschieten. Dit jaar staat er
weer een vakantie met z’n allen
gepland, ik ben benieuwd met wat
voor herinneringen we deze keer
terugkomen…
Iris
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Knuffel maken
bij De Kantfabriek
Museum De Kantfabriek in Horst houdt woensdagmiddag 29 juni
haar laatste kinderworkshop van dit schooljaar. De deelnemers
gaan ditmaal een eigen knuffel maken van zachte pluizige sokken.

Prins Guus I vijftiende zomerpreens
van Horst
Prins Guus Versleijen is zondag 19 juni uitgeroepen tot vijftiende zomerpreens van Horst. Samen met zijn
adjudanten Joep Cox en Jens Philipsen vormt hij het trio dat zaterdag 9 juli tijdens het zomercarnavalsfeest voorop zal gaat. Het programma begon met het aftreden van Prinses Roos met haar adjudanten,
hierna werd Guus I gepresenteerd als nieuwe heerser van het zomercarnaval. Thei en Marij, Ivo en Frank
en DJ Mark zorgde voor een goede carnavalssfeer er werd tot in de late uurtjes gefeest.

Van twee sokken knippen en
naaien kinderen een poes, een
hond, een aap of een ander lievelingsdier, bijvoorbeeld om als
extra gezelschap mee te nemen

op vakantie. De kinderworkshop is
geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar
en duurt van 14.30 tot 16.30 uur.
Aanmelden kan via
www.museumdekantfabriek.nl

Luuk Lenders te gast
in De Locht
Muzikale duizendpoot Luuk Lenders is zondag 26 juni te gast in
Openluchtmuseum De Locht in Melderslo. Lenders bespeelt een
veelheid aan volksmuziek-instrumenten.
Diezelfde dag wordt in het aspergepaviljoen de werking van de
veilingklok uitgelegd. Ook de
speciale expositie over de jaren

Warme Wandeldriedaagse
In Horst aan de Maas vond van vrijdag 17 tot en met zondag 19 juni de Wandeldriedaagse plaats.
Drie dagen lang werd er individueel of in groepsverband 5, 10 of 15 kilometer gewandeld en zondag werd er
zelfs 20 kilometer gelopen. Ondanks het warme weer is alles goed gegaan en kijkt de organisatie terug op
een succesvolle editie.

Geslaagd kermismatinee KBO Sevenum
Met dank aan het Seniorenorkest Horst aan de Maas hebben een kleine tweehonderd personen maandag
13 juni genoten van het eerste kermismatinee van KBO Sevenum. Veel bezoekers waagden een dansje,
terwijl anderen genoten van de muziek of een praatje maakten.
De gedachten van velen gingen
terug naar de matinees van vroeger
in Sevenum. Vanwege vakantie van

de beheerder van De Wingerd lag de
gehele organisatie op de schouders
van de KBO. Mede dankzij de inzet

van veel vrijwilligers werd de middag een succes.

Leerlingen Yuverta organiseren
zeepkistenrace
Leerlingen van leerjaar 2 van Yuverta vmbo Horst organiseren op donderdag 30 juni een zeepkistenrace. De race vindt plaats bij de school van 10.15 tot 11.45 uur.
Het project is bedacht door de
docenten TTC (Techniek, TEchnologie
en Creatie) van Yuverta Horst.
Zij hebben de leerlingen de opdracht
gegeven om een zeepkistenrace te

organiseren.
De leerlingen racen om een prijs
voor de beste en snelste zeepkist,
de schoonheidsprijs en natuurlijk
een poedelprijsje. De leerlingen van

leerjaar 2 zullen het tegen elkaar
opnemen in hun eigen gebouwde
zeepkisten. Iedereen is welkom om
te komen kijken.

zeventig van de vorige eeuw is
nog steeds te bezichtigen. De Locht
is van dinsdag tot en met zondag
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

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

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

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een cadeaubon t.w.v. € 25,- beschikbaar gesteld door
De Hôrster Tuin in Horst!
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 26 juni 2022
(12.00 uur) binnen zijn. De winnaar wordt donderdag 30 juni 2022 bekendgemaakt
op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!

Chris van Rengs derde
op NK Solistenconcours
Een leerling van muziekvereniging Concordia Meterik heeft op zaterdag 11 juni een mooie prestatie neergezet. Chris van Rengs is namelijk
derde geworden op het NK Solistenconcours. In de 2e divisie speelde
hij het stuk ‘Sea Refractions’ van Mitchell Peters op de marimba en
behaalde 87 punten.

Focus op gezonde levensstijl

Wandel4Daagse in
Sevenum

Het Jongeren Gilde Sevenum en Stichting KnopenLopen Sevenum
organiseren van woensdag 22 juni tot en met zaterdag 25 juni de
Wandel4Daagse in Sevenum. Dagelijks zijn er routes van vijf en tien
kilometer. Op zaterdag is ook nog een tocht van twintig kilometer
uitgezet.
Alle wandelroutes voeren door de
kernen, bossen en open velden van
Sevenum en Kronenberg. ’Gezond
bewegen’ en een ‘betere levensstijl’
staan hierbij centraal. Vandaar dat de
wandelaars op de diverse pauzeplaatsen gezonde streekproducten aangeboden krijgen. Op alle pauzeplaatsen
zijn sanitaire voorzieningen aanwezig.

De routes vertrekken vanaf verschillende locaties in Sevenum. Op woensdag was de start in Kronenberg.
Alle deelnemers die drie dagen of
meer wandelen, krijgen een medaille.
Kaarten zijn te koop aan de dagkassa.
Kijk voor meer informatie over starttijden en -locaties op www.jongerengildesevenum.nl/wandel4daagse
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3 letters
BEL
4 letters
DRUM
HARP
HOBO
KLOK
LIER
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In gemeenschapshuis De Smêlentôs in Evertsoord is de afgelopen
jaren sprake geweest van een groot renovatieproject. Om het voltooien van dit project te vieren wordt De Smêlentôs op zondag 3 juli
om 11.00 uur op feestelijke wijze heropend. Aansluitend zal er tot
16.00 uur open huis zijn en hebben geïnteresseerden de gelegenheid
het resultaat van de verbouwing te bewonderen.
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6 letters
BASPIJP
CLAXON
TAMTAM
7 letters
KLAROEN
KLAVIER
KLOKKEN
TAMBOER
TROMMEL
TROMPET

5 letters
BANJO
CELLO
CITER
FAGOT
FLUIT
HOORN
PIANO
SCHEL
VIOOL

Feestelijke heropening
van De Smêlentôs
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De oplossing van de
puzzel in de Hallo van
16 juni 2022 was:
En de winnaar is:
Kim Bos
Van harte hefeliciteerd
met een cadeaubon
t.w.v. € 25,- beschikbaar
gesteld door Keurslagerij
Crist Coppens in Horst!
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8 letters
ALPHOORN
ALTFLUIT
ALTHOORN
BASFLUIT
FIETSBEL
KERKKLOK
PANFLUIT
SAXHOORN
SLAGWERK
STEMVORK
TRIANGEL
TROMBONE

De overgebleven letters vormen de oplossing:
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9 letters
HARMONIUM
KNIEVIOOL
NEGERTROM
10 letters
DWARSFLUIT
14 letters
CONCERTVLEUGEL
15 letters
BLAASINSTRUMENT
SNAARINSTRUMENT
STRIJKINSTRUMENT
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Religie

Medische zorg

Tijden Heilige Missen

Apotheek

America

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

Zondag 26 juni 1e H.Communie 11.00

Broekhuizenvorst
Zaterdag 25 juni

Horst (Lambertus)

Zondag 26 juni 1e H.Communie
Maandag 27 juni
Dinsdag 28 juni
Woensdag 29 juni
Donderdag 30 juni
Vrijdag 1 juli

Lottum

Zondag 26 juni

11.00
18.30
09.00
18.30
18.30
18.30

09.00

Meerlo

Zondag 26 juni
Donderdag 16 juni
- biddende moeders

Melderslo

Zaterdag 25 juni

Meterik

Zaterdag 25 juni

10.30
09.00
09.30

17.30

19.00

Zaterdag 25 juni
Zondag 26 juni
+ uitstelling
Maandag 27 juni
Dinsdag 28 juni
Donderdag 30 juni
Vrijdag 1 juli

Swolgen

Dinsdag 28 juni

18.00
09.30
14.00
18.30
18.30
18.30
18.30

19.00

Tienray

Zaterdag 25 juni
Woensdag 29 juni

De Schuilplaats

kerkdienst

18.00
19.00

10.00

Vier volle zalen voor Queen in ’t Plat
De Koninklijke Harmonie van Horst voerde in 2019 met veel succes de rockopera Tommy in ’t Plat op. Van
donderdag 16 juni tot en met zondag 19 juni vond het vervolg plaats: Queen in ’t Plat.

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

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

Gebiedsteams

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

Gemeente Horst aan de Maas
077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Sevenum

zondag

19.15

Apotheek Maasdorpen

Tandarts

Spoedgevallendienst

24 t/m 26 juni

De harmonie voerde deze productie
samen met de rockcoverband Pigtail en
veertien Horster zangers en zangeressen uit op het podium van de Mèrthal.
Tijdens vier volledig uitverkochte voorstellingen werd het publiek verwend
met Horster versies van nummers
als Radio Gaga, Bohemian Rhapsody,
Under Pressure en Innuendo.

De muziek van Queen werd speciaal
voor dit project gearrangeerd voor
band, harmonieorkest en solisten
door Jesse Passenier. Het hertalen
van de songteksten van Queen was
in de handen van Wim Hendrix en Ger
Gubbels en op het podium sloegen de
zeskoppige rockcoverband Pigtail en
het harmonieorkest van de Koninklijke

Harmonie van Horst opnieuw de
handen ineen. De negentien Queennummers werden gezongen door
zowel jonge als meer ervaren zangtalenten uit Horst aan de Maas, waarbij
Roy Verbeek en Nienke Wijnhoven de
hoofdrollen voor hun rekening namen.

Tandunique Sevenum
Peperstraat 43, Sevenum
077 467 20 97

27 t/m 30 juni
Veerle Gorter
Tuinstraat 9, Venray
0478 58 34 78

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

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

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Priesternoodnummer
Horst aan de Maas

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

06 55 40 80 23

JOIN OUR
PLAYFIELD

Fanfaremuziek in De Meulewiek

Concordia Meterik geeft
concert

Muziekvereniging Concordia Meterik verzorgt donderdagavond
30 juni om 20.00 uur een concert in MFC De Meulewiek in Meterik.
Belangstellenden zijn van welkom om gratis te komen genieten
van een uur lang fanfaremuziek.
Na het succesvolle optreden op
het Open Nederlands Fanfare
Kampioenschap in april van dit
jaar, heeft het fanfareorkest van
Concordia niet stil gezeten. Samen
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met dirigent Chris Derikx is het
orkest de afgelopen periode aan de
slag gegaan met een aantal echte
fanfarewerken. Het gaat hierbij om
muziek waar een verhaal achter zit.

Til jouw carrière
naar een next level
Staay Venlo is op zoek naar nieuw talent om samen mee verder
te groeien. Ben je orderpicker, chauffeur, accountmanager of
administratief medewerker? En heb je zin om ons speelveld
van verse groenten en fruit te betreden?
Check dan nu onze site!

STAAYFOODGROUP.COM/VACANCIES

VEILIG EN GEZOND
DE ZOMER DOOR!
ALTEIJSD
DE B TE
KEUZE

S
WWW.EHOP OOK ONLI
PTUMM
NE
ERS.NL

Adviesprijs 109,99

EUFY SLIMME DEURBEL

Battery Doorbell 1080p Black

89,-

• 1080p • Geen abonnement nodig • Tot 120 dagen op één oplaadbeurt

SAGE SAPCENTRIFUGE

NUTRI JUICER COLD PLUS

o

d
Gui

Adviesprijs 259,-

219,-

• Geborsteld roestvrij staal • 2 Snelheidsinstellingen • Inhoud: 2 liter
• Cold Spin™-technologie • Compact ontwerp

Adviesprijs 649,-

DYSON LUCHTREINIGER
TP07 - Purifier Cool

619,-

• Verkoelt en/of reinigt • Vangt ultrafijn stof en allergenen
• Heen-en-weer bewegen tot 350° • Nachtmodus • Afstandsbediening

GARMIN SPORTHORLOGE
FORERUNNER 45 ZWART

Adviesprijs 149,99

129,-

• Ingebouwde GPS • Ingebouwde sport-apps • 40mm
• Tot 7 dagen batterijduur • Geschikt voor Android en iPhone

ROERMOND • WEERT • PANNINGEN • TEGELEN • ECHT • HEYTHUYSEN • HORST • SITTARD-GELEEN
@tummerselectro
@eptummers
T. 085 – 105 4444 | www.eptummers.nl
8 Winkels in Limburg

